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L I S T O PA D

Vojtěch
Martínek

Ti všichni,
kteří žili…

Ti všichni, kteří žili
v tomto kraji kdys,
ti mrtví, nemylte se,
neodešli zcela.
Vždyť stopu zachytiti dosud mohl bys,
kde pěšinami noha jejich procházela.
Ti všichni, kteří žili kdysi na zemi,
ti mrtví, nemylte se, nezhynuli bědní.
Jich dávné životy i s city se všemi,
nás pozdravují stále, hledí naše ve dni.
Úryvek z knihy básní Píseň starých lip

Významné dny

1. a 2. listopadu
si připomínáme památku našich zesnulých
17. listopad - Státní svátek
- Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studentstva
U příležitosti 60. výročí 17. listopadu 1939,
dne, kdy nacističtí okupanti zasáhli proti českým
vysokým školám, uspořádali studenti v Praze
vzpomínkovou demonstraci. Úřady akci povolily, ale Městský výbor KSČ v Praze nechal
vyhlásit pohotovost pražské policii. Studenti se
v nečekaném množství shromáždili na Albertově,

2001

zdarma

odkud se měli vydat ke hrobu K. H. Máchy na
Vyšehradě a tam se měli rozejít. Setkání nebylo
plánováno jako střetnutí s režimem, ale nápisy,
které nesli mnozí nad hlavami ZRUŠTE KSČ,
ZRUŠTE STB, ZRUŠTE MILICI se nesly v jiném duchu. Asi 50 000 účastníků setkání se
vydalo na Vyšehrad, odtamtud zpět do středu
města, kde na Národní třídě sevřela policie asi
2000 lidí a s nepochopitelnou brutalitou na ně
zaútočila. Během krátké doby se podařilo dav
rozptýlit. Na chodnících zůstali zranění. Den 17.
listopad 1989 se pro nás stal začátkem nového
bouřlivého vývoje.
Připravila Mgr. J. Neuwirthová

Pranostika
Přijde-li sv. Martin na
bílém koni, metelice
za metelicí se honí.
Na svatého Martina
pláče husí rodina.
Svatá Kateřina peklo
zamyká.
Chodí-li Kateřina po
ledě, chodí Štěpán po
blátě.
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Informace z radnice
Z jednání orgánů města

Rada města na své 37. schůzi schválila:
- Smlouvu o dílo na výrobu a montáž kuchyňských linek v domě č. p. 471 a řečnického pultu
smuteční síně s fa Vladimíra Bořuty za cenu Kč
118 125,- včetně DPH.
- Smlouvu na společné dílo SmVaK, a. s., Ostrava a města Brušperk na rekonstrukci kanalizace a opravu vodovodu na části ul. Zádvoří
a spojnicí mezi ulicemi K Náměstí a ul. Dr. Martínka, jejímž zhotovitelem je fa Karel Vala.
- Smlouvu o dílo na rekonstrukci městské
knihovny s fa Ing. Tomáše Šuláka, 739 23
Stará Ves n./O 591, IČO 11191708 za cenu
Kč 2 012301,- včetně DPH. Podmínkou je zachování provozu radnice a po maximálně možnou dobu zachování provozu knihovny. Termín
ukončení je stanoven na 30. 10. 2002.
- Smlouvu o dílo na přestavbu šaten na
ploše travnatého hřiště s fa KAVASI, v. o. s.,
739 45 Fryčovice 60, IČO 00577731 za cenu Kč
5 543 198,- včetně DPH. Přestavba bude zahájena 1. etapou, jejíž cena činí dle výběrového
řízení Kč 2 069 550,- včetně DPH.
- Smlouvu o dílo na dodávku a montáž ozvučovacího systému smuteční síně městského hřbitova v Brušperku s firmou ALARM E+M,
s. r. o., Studénka, za cenu Kč 53 436,20 včetně
DPH.
rozhodla:
- O přímém zadání zakázky malého rozsahu
na vybudování technické infrastruktury v lokalitě obecních domů a o uzavření smlouvy na tuto
zakázku s fa Karel Vala za cenu Kč 887 182,včetně DPH.
- O přímém zadání zakázky malého rozsahu
na výstavbu osmi malometrážních bytů včetně
vybudování schodiště a o uzavření smlouvy na
tuto zakázku s fa IMSTAV PLUS, s. r. o., za
cenu Kč 1 999 500,- Kč včetně DPH.
- Přidělit 9 nových obecních bytů v domě č. p.
471 dle předlohy č. 8 od 1. 11. 2001.
- Přidělit uvolněný byt v II. NP DPS paní Heleně Laníkové.
- Přidělit uvolněný byt v suterénu DPS panu
Rudolfu Bulawovi.

Vážení spoluobčané,

jistě jste si za poslední 3 roky všimli, že velice
málo nebo většinou vůbec nepíšu do Brušperského zpravodaje. Myslím si, že o spokojenosti
občanů s děním ve městě nerozhoduje to, co
napíše starosta do místních novin, ale komplex
investic, služeb, kulturního vyžití a celkových
podmínek pro život v Brušperku, které ve vedení města spolu vytvoříme.
V poslední době se množí dotazy typu „když
už se udělalo to, proč se ještě neudělalo ono“.
Uvedu poslední příklad cesty na „Žabinec“, odkud se ozvali někteří obyvatelé ze současných
šesti rodin, proč se neudělal živičný povrch až
ke všem domům, což by stálo navíc „jen“ cca
100 tis. Kč.
Zřejmě z množství akcí, které jsme už zrealizovali může vzniknout dojem, že městská pokladna je bezedná. Mohu Vám říci, že není.
Daří se nám ji slušně každý rok naplňovat ať už
vyššími příjmy, dotacemi nebo výraznými úsporami. A na vedení města, radě a zastupitelstvu,
které jste si svobodně zvolili, je vybrat ty investice, které jsou nejpotřebnější. Které to však
jsou?
Město Brušperk má celkem 36 pojmenovaných a dalších více než 10 nepojmenovaných
ulic. A pro každého obyvatele je „to nejdůležitější“ úplně něco jiného. Ulic, kde nejsou živice
vůbec nebo jsou v dezolátním stavu je několik,
na dalších jsou „tím nejdůležitějším“ chodníky,
jinde zastávky, ozvučení hřbitova, kanalizace,
byty, sportoviště, dětská hřiště, vybavení škol,
školky, školní jídelny, Domov důchodců Ondráš, městská zeleň a jiné. Ale to už se nebavíme o částkách v tisících Kč, ale v miliónech.
Schválený program rozvoje města, který je jakýmsi zásobníkem akcí, které by se měly v našem městě realizovat, má 25 stran a jeho reálné
plnění dle finančních možností města je na několik volebních období.
Akce vybíráme nikoliv podle počtu voličů, kterých se dotkne. Realizují se s maximální úsporností tak, aby jich bylo co nejvíc. Jen v letošním
roce chceme ještě zrealizovat nebo začít tyto investiční akce:
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že vedle jiných bude položen živičný povrch na:
• chodník na Staroveské
• zahájit výstavbu osmi malometrážních bytů „části ulice z Fryčovické na Žabinec“. Předpo• zahájit rozsáhlou rekonstrukci šaten na fotba- kládali jsme, že v letošním roce bude opravená
část této ulice v místech, kde její povrch byl v talovém stadiónu
• rekonstruovat (opravit) boží muka - Svatý kovém stavu, že připomínal opravdu spíše měsíční krajinu, tak jak jej nazvala jedna občanka
Marek
• zahájit rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci ve svém dopise, než místní komunikaci. Vzhledem k tomu, že stavební firmy provedly na
knihovny
• upravit prostory po GE Capital Bank pro po- své náklady položení silničních obrubníků, přípravu povrchu a financovaly část dodané živice
třeby stavebního úřadu
• provést nejnutnější opravy povrchu ulice Kle- (každá firma jedno auto -15 t), mohli jsme provést úpravu povrchu v takovém rozsahu, jaký
pary
• kanalizace, vodovod (spoluúčast s SmVaK, je skutečný stav. Zbývající část místní komunia. s.) a povrchová úprava komunikace kolem kace nemá sice ideální povrch, ale také se ještě
zdaleka nepodobá měsíční krajině. Navíc je zde
radnice a v části ulice Zádvoří.
Na závěr ještě vysvětlení k úpravám na místní nutno ještě před úpravou povrchu provést rekonkomunikaci „Žabinec“. 10. zasedání zastupitel- strukci kanalizace spočívající v jejím vyčištění
stva města dne 14. února 2001 schválilo „Pro- a přesunu jedné kontrolní šachtice. Po provegram rozvoje územního obvodu města Brušperk dení těchto prací bude i v této části položen žina rok 2001“, kde v kapitole 4.2. místní komu- vičný povrch.
Ing. Ivan Krupník, starosta města
nikace je v odstavci živičné povrchy uvedeno,

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Městský úřad v Brušperku oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, a. s.,
bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 3. listopadu 2001 na těchto stanovištích:
1. křižovatka Krmelínská - Staroveská
v době od 7.30 do 8.15
2. u Cvekova mostu, ul. Družstevní
v době od 8.30 do 9.15
3. kotelna u ZŠ V. Martínka, ul. Sportovní
v době od 9.30 do 10.15
4. ul. Borošínská, u Kříže
v době od 10.30 do 11.15
5. křižovatka Dr. Martínka - K Pastevníku
v době od 11.30 do 12.15
6. ul. Dráhy, u telefonní budky
v době od 12.30 do 13.15
V uvedené době bude moci každý občan, který je přihlášen do systému nakládání s komunálním
odpadem na území města Brušperk a který předloží potvrzení, bezplatně odevzdat na uvedených
místech odpady v následujícím sortimentu:
olejové automobilové filtry - plechovky se zbytky barev - monočlánky - autobaterie - zářivky,
výbojky - znečištěné láhve a sklo od chemikálií - zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky staré kosmetické přípravky - staré léky - vyjeté motorové oleje - ředidla, mořidla, rozpouštědla,
lepidla - plastové obaly a nádoby od škodlivin - olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie fotochemikálie - ojeté pneumatiky - obaly od sprejů - televizory - rádia - ledničky - domácí elektrospotřebiče - matrace - WC mísy - umyvadla - koberce - linolea - kočárky - křesla - gauče atd.
Přijímán nebude popel, klasický železný šrot, sklo, separované plasty.
Občané, kteří do systému zapojeni nejsou, mají možnost odpady odevzdat za úplatu.
Úhrada bude provedena ihned po předání odpadu. Ceny jsou stanoveny ceníkem pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Brušperka.
Jelikož tyto sběry budou v našem městě organizovány každoročně (3× nebo 4×), není důvod,
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aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady
vlastní, využije výhodné příležitosti a akce se
zúčastní. Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje vedení města a Městský úřad
Brušperk.

Svoz komunálního odpadu

Svozový kalendář A
zelená - odvoz každý týden
žlutá - odvoz každý týden
červená - odvoz 7. 11., 21. 11.
fialová - odvoz 14. 11.
fialová + žlutá - 7. 11., 28. 11.
Platí pro tyto ulice: Krmelínská, Staroveská,
Veselíčko, Družstevní, Policejní, Nábřeží, Zahradní, Polní, K Šištotu, Jožky Matěje, Sportovní, Oblouk, U Tří lip, K Svaté vodě, Fryčovická, Skalka.
• samolepka fialová + žlutá - svozový den
platí pouze pro ulice: Krmelínská, Staroveská,
Veselíčko
Svozový kalendář B
zelená - odvoz každý týden
žlutá - odvoz každý týden
červená - odvoz 14. 11., 28. 11.
fialová - odvoz 21. 11.
fialová + žlutá - 7. 11., 28. 11.
Platí pro tyto ulice: Na Vyhlídce, Studniční,
Dr. Martínka, Novosady, Antonínov, Borošínská, Klepary, K Náměstí, náměstí Komenského,
Kostelní, Zádvoří, Valy, Soukenická, K Pastevníku, Dráhy, Hřbitovní, Sv. Floriána, Kovářská, Bártkova, Gruntovní.
• samolepka fialová + žlutá - svozový den
platí pouze pro ulice: Borošínská, Antonínov,
Studniční, Na Vyhlídce, K Pastevníku

B

ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č.105 na městském úřadu v úterý 13. 11.
a 27. 11. 2001 od 15.00 do 17.00 hodin

U

čitelé a žáci Základní umělecké školy
v Brušperku a Smíšený pěvecký sbor La-

č. 11

šan připravili svým vystoupením dne 27. 9.
2001 milý kulturní zážitek našim občanům. Přispěla k němu výborná akustika nádvoří městské
radnice. Vedení města využilo tohoto setkání
k poděkování paní dirigentce Mgr. Jitce Hummelové za desetileté vedení sboru Lašan a za
skvělou reprezentaci města. Děkuje všem zpěvákům, učitelům a žákům za vystoupení, všem divákům za účast. Vystoupení se všem líbilo. Věříme, že se stane tradicí. Děkujeme i důchodcům za pohoštění, které uspořádali v prostorách
klubu.
Vedení města

Budova radnice je kulturní
památkou

K úpravě nádvoří došlo v závěru roku 2000.
Celá oprava podléhá schválení památkářů. Plocha byla vydlážděna žulovou kostkou, rozdílná
výšková úroveň předělena schodišti z pískovce
(viz foto Kronika našich dnů). V první etapě došlo k výměně oken, výměně zábradlí, vstupní
brány, k opravě části omítek a osvětlení. Současně s úpravou prostoru probíhala úprava bytové jednotky. Ze sklepních místností byly zřízeny šatny a sociální zařízení pro pracovní četu
MěÚ. Další prostory budou využity pro městský archív. Rekonstruována a rozšířena bude
také městská knihovna. Bude dokončena výměna oken v 1. podlaží. Prostory bývalé banky
budou upraveny na pracoviště stavebního úřadu.
Stávající úpravy nádvoří a výměny oken si vyžádaly finanční částku 1,5 mil. Kč, příspěvek památkářů činil 280 000 Kč. Úpravy radnice se
přenesou až do roku 2002.

V

poslední době se stále množí stížnosti občanů na nepříjemný kouř, který vzniká
spalováním plastů. Kromě nepříjemných pachů
obsahuje jedovaté látky, které přispívají k tvorbě
rakoviny, alergických onemocnění a chorobám
dýchacích cest. Máte-li rádi své děti, své blízké,
NEDĚLEJTE TO! Nepatří do kamen, tepla nepřidají, ničí vám komín, ničí i vaše zdraví, patří
do sběrných nádob!

č. 11

Brušperský zpravodaj

5

PRÁVNÍ OKÉNKO
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů
Pokuty fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám
§ 66
(1) Pokuty do výše 300 000 Kč uloží orgán obce v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.
Přestupky
§ 69
Orgán obce v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není
podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s tímto zákonem.
Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
§ 80
Obce
Orgán obce v přenesené působnosti
a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí
a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení
povinnosti podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
c) ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69; současně může stanovit opatření
a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití
nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem.

§

Domov důchodců Ondráš

Zasedání Asociace ústavů sociální péče ČR
regionu Severní Morava a Slezsko
Dne 18. 9. 2001 se konalo v Brušperku zasedání AÚSP ČR regionu Severní Morava a Slezsko. Do Brušperku se sjelo 40 ředitelů domovů
důchodců, penzionů pro důchodce a ústavů soc.
péče pro postižené občany. Mezi hosty byli také
přítomni představitelé sociálního odboru OkÚ
Opava.
Po úvodních slovech předsedy regionu pozdravil hosty jménem Města Brušperku ing. Pavel
Káňa, který nás provedl historií a současností
našeho města. Následovalo představení našeho
domova důchodců.
Samotné jednání asociace začalo vystoupením

nového prezidenta AÚSP ČR Dr. Matuška, zvoleném na 9. valné hromadě AÚSP ČR. Přítomné
seznámil se svou představou fungování Asociace. Byly podány informace o akcích, které se
konaly a které nás teprve čekají. Veškerá snaha
všech členů Asociace má však jeden jediný cíl:
spokojené a důstojné bydlení a žití v domovech
důchodců a v ústavech všech typů. Poté proběhla prezentace firem, které jsou našimi obchodními partnery a zároveň se staly sponzory
této akce.
Jedná se o tyto firmy:
AMBRA - Group, s. r. o. - interiér
KIMBERLY - CLARK, a. s., Praha - inkontinentní pomůcky
MIKA, s. r. o., Ostrava - desinfekční prostředky
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Hill´s Liquere Brušperk - není obchodní partner DD ONDRÁŠ
Po ukončení jednání, dobrém obědě jsme se
příjemnou procházkou z náměstí postupně odebrali do našeho domova, kde jsme hosty provedli celým zařízením. Mnozí byli naším domovem příjemně překvapeni a svůj zájem o provoz
a vše co se domova týká dávali najevo svými četnými dotazy. Prohlídkou jsme ukončili jednání
Asociace.
Věřím, že naši hosté odjížděli s pocitem příjemně stráveného dne.
Přestože se tato akce konala v měsíci září,
chtěla bych touto cestou poděkovat vedení města
Brušperka, které nám poskytlo pěkné upomínkové předměty pro naše hosty.
Poděkování patří také zaměstnancům restaurace U Tochy, kteří nám připravili příjemné prostředí a dobré občerstvení.
Mé osobní poděkování patří zaměstnancům
Domova důchodců Ondráš, kteří svou každodenní nelehkou prací udržují vysoký standard
služeb, které poskytujeme našim klientům a kdykoliv bez problémů můžeme přivítat jakoukoliv
návštěvu a prezentovat náš domov.
Libuše Jurčíková, ředitelka DD ONDRÁŠ

Město Brušperk
Městský úřad v Brušperku a Sbor
pro občanské záležitosti srdečně zvou
všechny naše důchodce na

přátelské setkání,
které se uskuteční
ve čtvrtek 15. listopadu 2001
v 16.00 hodin
v restauraci „U Hynečků“.

V programu vystoupí děti ze Základní
umělecké školy Brušperk.
Přijďte společně prožít hezký podzimní
večer.
Těšíme se na Vaši účast.
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Jubilanti

Své významné životní jubileum oslaví v měsíci listopadu tito naši občané:
Špačková Alžběta
90 let
Karasová Božena
90 let
Rozehnalová Božena
90 let
Dufková Vlasta
88 let
Procházková Štěpánka 86 let
Krpcová Marie
82 let
Bajerová Žofie
82 let
Hadaščoková Božena 82 let
Matějová Edeltrauda
80 let
V měsíci listopadu zlatou svatbu oslaví manželé Vladimír a Anežka Špačkovi.
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad v Brušperku přejí všem pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.

Vzpomínáme

• Před šesti lety nás opustila
paní Ludmila Kocmanová. Vzpomeňte s její rodinou, manželem,
synem a dcerami.
• Dne 14. listopadu 1986 zemřel náš rodák
pan Oldřich Šubert (ročník 1920), Antonínov
641. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Marie a dcera Eliška s rodinou.
• Dne 12. 9. 2001 zemřel ve věku 80 let náš
rodák a spolužák PhDr. Antonín Vantuch. Poslední rozloučení se konalo v Praze dne 17. 9.
2001. Za tichou vzpomínku děkují rodáci, spolužáci a spolužačky roč. 1921.

Z naší školy
MěÚ Brušperk pověřil školu zřízením účtu
a finanční sbírkou na zřízení zdvižné plošiny.
Oslovili jsme nadace, firmy i občany o příspěvek na plošinku. Byl jsem příjemně překvapen
odezvou a přístupem Vás všech k této sbírce,
k této akci. Málokterá obec či škola se může
pochlubit tím, co jsme dokázali! Dokázali jsme
vybrat neuvěřitelných 549.883,54 Kč! Připočteme-li 100 000 Kč, které odsouhlasilo ZM na
svém zasedání ze dne 24. 5. 2001, činí celková
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částka na plošinu 649 883,54 Kč. Na účet školy
přišlo 422 061 Kč od 52 firem či jednotlivců!
Z této částky jsme ve škole, mezi žáky a provozními zaměstnanci, vybrali 28 904 Kč, SPŠ přispělo částkou 20 000 Kč a ZUŠ 9 417 Kč (koncerty apod.). Na účet města jsme převedli částku
421 345,74 Kč (poplatky). Z pokladničky na náměstí činil první výběr 16 974,80 Kč, druhý
4 063 Kč, po uzavření školního účtu bylo dodáno
přímo na MěÚ 6 000 Kč a od r. 1921 částka
1 500 Kč. Příspěvky z Konta BARIÉRA Nadace
CHARTY 77 ve výši 80 000 Kč a 20 000 Kč od
VDV Nadace O. Havlové nepřišly na účet školy,
ani MěÚ. Tyto částky si vyfakturuje firma PEMEBA po předání díla. Vám Všem, kteří jste
přispěli na zřízení zdvižné plošinky, patří srdečné - DĚKUJEME!
O to víc nás mrzí přístup firmy PEMEBA! Do
dnešního dne je ve škole jen hrubá konstrukce
plošinky. Nad tím, kdy bude smontována a zprovozněna, visí velký otazník. Bohužel!
Mgr. Jaroslav Vicher, řed. školy

Klub důchodců
Plán činnosti Klubu důchodců na měsíc listopad 2001.
• Úterý 6. 11. 2001 v 16.00 hodin
Schůzka důchodců dětského domova. Paní Kovářová, Ranochová
• Středa 7. 11. 2001 v 16.15 hodin
Odjezd na plavání do Nového Jičína od hlavní
zastávky. Člen KD 45 Kč, nečlen 50 Kč. Zápis
denně u služby s platbou. Paní Kučerová
Anežka
• Úterý 13. 11. 2001 v 16.00 hodin
Výborová schůze Klubu důchodců s důvěrníky.
Paní Strakošová Dana
• Úterý 13. 11. 2001 od 9.00 do 10.30 hodin
Prodej lístků do divadla do Ostravy na prosinec.
Paní Tichopádová Karla
• Středa 14. 11. 2001 v 6.00 hodin
Odjezd na burzu do Polského Těšína od zastávky Brušperk střed. Paní Kuchařová Marie
• Středa 14. 11. 2001 v 15.00 hodin
Schůzka členů Klubu „K”. Paní Kubíková
Anna
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• Úterý 20. 11. 2001 od 9.00 do 11.00 hodin
Zápis na burzu do Polského Těšína na prosinec
2001. Paní Kuchařová Marie
• Středa 21. 11. 2001 v 16.15 hodin
Odjezd na plavání do Nového Jičína od hlavní
zastávky. Člen KD 45 Kč, nečlen 50 Kč. Zápis
denně u služby s platbou. Paní Kučerová
Anežka
• Středa 21. 11. 2001 v 18.00 hodin
Odjezd do divadla v Ostravě od hlavní zastávky
na operetu Jacques Offenbach „Krásná Helena”.
Paní Tichopádová Karla
• Úterý 27. 11. 2001 v 15.00 hodin
Schůzka důchodců bývalého Teska. Paní Červenková Marie
• Čtvrtek 29. 11. 2001 v 16.00 hodin
Výborová schůze klubu důchodců. Paní Strakošová Dana
• Pátek 30. 11. 2001 v 16.00 hodin
- „Bavíme se sami”. Restaurace Na Letné,
hraje hudba pan J. Šuberta. Dárek do tomboly
vítán. Pan Král Miloš

STUDIO RADANA
MODELÁŽ NEHTŮ
přirozený vzhled, pevné, pružné
FRANCOUZSKÁ MANIKURA LAKOVÁNÍ
PŘÍRODNÍ LÉČEBNÁ KÚRA
- P - SHINE
MANIKURA KLASICKÁ PRO ŽENY
I MUŽE
ZDOBENÍ NEHTŮ
MASOPUSTOVÁ RADANA
Gruntovní 375, 739 44 Brušperk
tel.: 0658/666 015
mobil: 0602 47 46 46
Pracovní doba po telefonické domluvě.
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POZVÁNKA
NA KULTURNÍ AKCE
Sobota 10. 11. 2001 v 16.00 hodin

Smíšený pìvecký sbor LAŠAN BRUŠPERK poøádá
IX. ročník pøehlídky pìveckých sborù LAŠSKO ZPÍVÁ v sále Národního domu v Brušperku.
Vstupné 30 Kč.
Vystoupí: BG OKTET, vedoucí souboru: Vladimír Maòas
Lašan Brušperk, vedoucí souboru: Jitka Hummelová, Pavel Konečný
BG OKTET je vokální soubor osmi mladých lidí, který vznikl na podzim roku 1996 na Biskupském gymnáziu
v Ostravì-Zábøehu. Od počátku se zamìøili na duchovní hudbu, pøedevším spirituály, postupem času pøibyly
rozmanité adventní a vánoční písnì, vesmìs známé. Pevné místo v repertoáru mají písnì z Osvobozeného
divadla, nechybí ani písnì z období renesance.

Nedìle 18. 11. 2001 v 16.00 hodin

Podzimní koncert v kostele sv. Jiøí v Brušperku
Účinkují posluchači Janáčkovy konzervatoøe v Ostravì.
Varhany: Mgr. Pavel Rybka, Jan Strakoš, Jana Drechslerová
Hoboj: Lenka Čopianová. Trubka: Lukáš Weiss. Zpìv: Gra¿yna Wilková
Vyslechnete populární skladby a známé melodie. Vstupné 30 Kč.
Všechny občany zve a krásný duchovní zážitek pøeje vedení mìsta a kulturní komise.

Sobota 24. 11. 2001

JARMARK - sv. Kateřina

Mìsto Brušperk zve všechny občany Brušperka a okolí na jarmareční slavnost s programem, který se koná
v sobotu 24. 11. 2001 na námìstí.
V dobì od 9.30 do 13.00 hodin Vás bude bavit skupina historického šermu KELTIK.
CO VŠECHNO UVIDÍTE?
9.30 HODIN
ERBOVNÍ POVÌST
Trochu vážné a trochu úsmìvné vyprávìní o tom, jak rod Sirakovských z Pìrkova ke svému erbu pøišel. Sličná
panna, nebezpeční Tataøi, šlechetný zachránce, podlý nápadník a souboje na život a na smrt.
10.30 HODIN
SOUTÌŽE PRO DÌTI O MALÉ I VELKÉ VÝHRY
Dobové hry pro dìti i dospìlé formou soutìží a zápolení. Každý bude odmìnìn, ti nejlepší samozøejmì víc.
Pro 6 nejlepších soutìžících je pøipraveno pøekvapení.
11.30 HODIN
ZVÍØÁTKA A PETROVŠTÍ
Na motivy známé pohádky si budeme spolu hrát. Když pomohou dobrá zvíøátka dobrým lidem, výsledek musí
být zaručenì výborný. A o šermíøské souboje samozøejmì nepøijdete.
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12.30 HODIN
JAK ŠEL HONZA PRO PRINCEZNU
Pohádka pro malé i velké se vším, co k ní patøí. Krásná, i když hubatá princezna, bohatý,
ale bojácný nápadník, líný, zato tuze odvážný Honza. A pak ještì loupežníci, spousta soubojù
a bitek … No možná pøijde i drak!
! PO CELOU DOBU KONÁNÍ JARMARKU „MUČÍRNA”!
Chcete na vlastní kùži poznat, jak bolí skøipec, kláda, okovy? I když si zrovna potrestání nezasloužíte,
není špatné poznat, jaké to je, když…? Støedovìká mučírna bude stát na námìstí, pøipravena kdykoliv
ztrestat viníka.

Jára Cimrmann

Dlouhý široký a bystrozraký
krátkozraký
neděle 25. 11. 2001
Sál národního domu
Brušperk
1800
Představení připravila ochotnická skupina

Vstupné dobrovolné, děti polovic
Výtěžek představení bude věnován
ZŠ v Brušperku

POZVÁNKA
NA VÝSTAVY

Galerie Chagall v Národním domì

• výstava obrazù Jiøího Dratvy potrvá do 21. 11.
2001
• vernisáž obrazù KARLA ØÍHOVSKÉHO,
která se koná ve čtvrtek 22. 11. 2001 v 17.00
hodin. Úvodní slovo PhDr. Karel Bogar. Výstava
potrvá do 31. 12. 2001.
Karel Øíhovský (1926) studoval u profesorù K.
Langera, V. Tučného a F. V. Süssera na Škole umìleckého prùmyslu v Brnì. Maluje pøevážnì temperou, soubìhem barevných bodù. Soubìh je pøesným,
pracným a pomalým kladením jednoho barevného
bodu vedle druhého, který vytváøí plochu. Tematicky
se vìnuje krajinì, pøedevším zachytil starou Ostravu
a její haldy. Maluje pøírodu - ptáky, stromy, rybníky, ale i brouky a zvíøata. Vytvoøil více než 70
plakátù, nejvíce pro ochránce pøírody. V realizacích
pro architekturu to byly mozaiky (mj. Škola a vìda,
Vysoká škola báòská v Ostravì, 1990) a keramické
stìny (napø. Vìci kolem nás, ZŠ Ostrava Hrabùvka,
1991). Zabývá se technikou monotypu. Ilustroval
asi 150 publikací, katalogù, skládaček a jiných tiskovin. Poprvé samostatnì vystavoval roku 1960 ve
Studénce. V poslední dobì maluje akrylovou temperou cyklus Človìk a co ostatní.

Památník Vojtìcha Martínka - stálá expozice o životì a díle brušperského rodáka a spisovatele.

Otevírací doba: Pondìlí až pátek 13.00–17.00 hodin, sobota a nedìle zavøeno.
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Sport
SK Brušperk - zápasy

Muži 1.B. sk. D:
• Neděle 4. 11. 2001 v 10.00 hodin
Brušperk - Štramberk
• Neděle 11. 11. 2001 ve 13.30 hodin
Hutisko - Brušperk
Dorost, ŽS sk. B:
• Sobota 3. 11. 2001 ve 14.00 hodin
Brušperk - Kozlovice
• Neděle 11. 11. 2001 v 11.15 hodin
Studénka - Brušperk

Stolní tenis

Mistrovská utkání - výsledky
Divize:
Orlová B - Brušperk A
8:9
Bohumín - Brušperk A
9:6
Brušperk A - Rožnov
9:4
Brušperk A - Frenštát
9:2
Oblastní soutěž:
Polanka - Brušperk B
9:8
Okresní přebor:
Ropice B - Brušperk C 15:3
Brušperk C - Paskov
8:10
Okresní soutěž I. tř.:
Brušperk D - Lískovec 15:3
Vratimov C - Brušperk D 18:0
Okresní soutěž II. tř.:
Brušperk E - Metylovice 10:8
Paskov C - Brušperk E
7:11
Okresní přebor žactva
Brušperk - Paskov
2:8
Krmelín - Brušperk
4:6
Program v listopadu - doma
Sobota 3. 11. 2001:
10.00 h. - Brušperk E - Pstruží B (OS II. tř.)
14.00 h. - Brušperk D - Janovice (OS I. tř.)
17.00 h. - Brušperk A - Frýdlant (divize)
Neděle 4. 11. 2001:
v 10.00 h. - Brušperk A - Slezan FM (divize)
Pondělí 5. 11. 2001:
v 17.00 h. - Brušperk - Třinec (OP žáci)
Sobota 10. 11. 2001
10.00 h. - Brušperk E - Metylovice B (OS II. tř.)
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14.00 h. - Brušperk D - Lhotka (OS I. tř.)
Sobota 17. 11. 2001
14.00 h. - Brušperk C - Raškovice (OP)
17.00 h. - Brušperk B - Hrabůvka (OS)
Neděle 18. 11. 2001
v 10.00 h. - Brušperk B - Slezan FM B (OS)
Pondělí 19. 11. 2001
v 17.00 h. - Brušperk - Frýdlant (OP žáci)
Sobota 24. 11. 2001
10.00 h. - Brušperk E - Frýdlant E (OS II. tř.)
14.00 h. - Brušperk D - Frýdlant D (OS I. tř.)
Poděkování
TJ Sokol Brušperk, oddíl stolního tenisu děkuje veřejně i touto cestou paní Michaeli Procházkové, za velmi účinnou pomoc při zajišťování dalšího výkonnostního růstu nastupující generace mladých stolních tenistů v Brušperku.
Vánoční turnaj XXXIII. ročník
Přípravy jsou v plném proudu. Očekává se
start předních závodníků České republiky.
Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol

Žijí mezi námi
Cestování po Mexiku

- pokračování z minulého čísla zpravodaje
rozhovor vedli
Ludmila Ranochová a Mgr. Pavel Plečka
I když jsme se Pavle nedomluvili na přesném
termínu dalšího povídání o Mexiku, myslím, že
bude nejlepší navázat na minulý článek, dokud
jsou Tvé zážitky ještě čerstvé.
Byl týden cestování po Mexiku součástí festivalu?
To ne, ale už doma se část naší výpravy (27
z 36) dohodla, že by bylo škoda nevidět z tak daleké země s pozoruhodnými památkami co nejvíce. My, kteří jsme díky volnu v práci mohli
strávit ještě týden cestováním, jsme pomocí internetu a přítelkyně - Češky provdané v Mexiku,
měli zajištěn autobus a naplánovanou trasu. Se
svéráznými řidiči Raulem a Hugem jsme se seznámili až na místě a při pohledu zpět si oba
starší chlapi zaslouží obdiv. Mimochodem jsme
se nikdy nedověděli, jestli Raúl nosí za pasem
atrapu pistole z legrace nebo za jistým účelem.
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Začneme tedy trasou. Kudy všude vedla?
trové hloubky pod člunem, vyhřívající se krokoV podstatě jsme udělali oblíbený a osvědčený dýli na břehu, krasové jeskyně a krasové útvary
turistický okruh, ujeli několik tisíc kilometrů. vytvořené vodopádem padajícím z výšky 500 m.
Nejprve jsme sestoupili z centrální náhorní ploJak jste přežili přejezd přes hory?
šiny (2400 m n. m.) k pobřeží Mexického záMusím se přiznat, že nám nebylo na těch hrlivu, projeli provinciemi exotických jmen jako bolatých cestách bez svodidel, tu částečně zasyVeracruz, Tabasco, Chiapaz, Oaxaca, ve výšce paných jinde utržených, nejlépe. Nekonečné ser3000 m překonali vrcholy Sierra Madre del Sur, pentiny a pohled do údolí z okna autobusu stejný
dolů k pobřeží Tichého oceánu a znova vzhůru jako pohled z letadla ... co dodat? Ale jiná zkuna centrální náhorní plošinu do Mexico City. šenost. Rozdíl v životní úrovni většího města
Hned na počátku cesty 100 km od Puebly jsme a vesnice je propastný. Na vesnici bída a chuobdivovali zasněžený vrchol největší mexické doba a nepředstavitelný nepořádek a paradoxně
hory Pico de Orizaba nebo také Citlaltepetl s vr- - v chýši z bláta, v rohu barevný televizor. Zacholem 5700 m n. m.
žili jsme i ekologické šoky - ve výšce 3000 m
Která místa jste navštívili a co Tě nejvíce celý svah odpadků, plastové lahve, sklo, ... a řízaujalo?
kali jsme si zlatá Evropa (a já ještě - zlatý
Začnu popořádku. První naše zastávka byla Brušperk).
v Palenque. To je slavné mayské chrámové město
Co vás čekalo na konci přejezdu?
obklopené džunglí. Zdejší pyramidy a chrámy
Dva příjemné dny na břehu Tichého oceánu
zůstaly skryty uprostřed tropického lesa a ne- v Zippolite blízko Puerto Angel (Přístav anbyly španělskými dobyvateli zbořeny a zničeny. dělů). Nádherné koupání, byť poněkud nebezJá jsem viděla džungli pouze ve filmu. Ty pečné díky obrovským vlnám a příjemné přejsi v ní byl. Jaká je ve skutečnosti?
kvapení při procházce na pláži. Potkali jsme se
Všude kolem zeleň, neprostupná vegetace, ve- s mladým nemexicky vyhlížejícím zamilovaným
dro, vysoká vlhkost, spousta hmyzu, velkých párem, pozdravili se: „Hello, hello“(ahoj, ahoj),
motýlů a také velké černé opice, které zpovzdálí aby řeč nestála otázka „You are from?“(Odkud
z korun stromů sledovaly naše kroky...
jste?) „I am from Texas!“(Já jsem z Texasu!) Další zastávkou byla turistická lahůdka - Aqua dále tedy už jen v českém překladu Azul - nádherné vodopády a koupání v chladné
- My jsme z České republiky.
vodě. Podél vodopádů a peřejí hospůdky a stánky
- Ha há, já jsem Doležal a babička pochází
a 100 metrů za posledním z nich směrem do hor z Prahy a znám některá česká slova.
cedule - Další cesta na vlastní nebezpečí, mož- Tak schválně!
nost přepadení a oloupení. Tak.
- Jak se mate! Kolačky! (To bylo vše, co znal,
To vše jste podnikali nonstop?
ale stejně: „Slovan všude bratry má!”)
Kdepak, každý den navečer jsme si v místě,
Jak je svět vlastně malý. Jestli se nepletu,
kam jsme dojeli, hledali nocleh. Musím dodat, na cestě jste byli už 5 dnů. Jaké zastávky vás
že bez velkých problémů a předchozí rezervace. čekaly nazpátek?
Noční přejezdy v Mexiku nejsou z bezpečnostNavštívili jsme ještě horské město Zapotéků
ního hlediska vůbec doporučovány a Hugo s Ra- - Monte Albán (Bílá hora), které je nejslavnější
úlem je prostě odmítli.
předkolumbovskou památkou v Mexiku. Z arJak to myslíš?
cheologického hlediska se jedná o velkou zvláštOd roku 1912 už Mexiko bojuje s bandity. nost. Vrchol hory byl srovnán a na plošině o rozV provincii Chiapaz vyvíjejí svou činnost zapa- měrech 200×300 metrů vzniklo nedobytné chrátističtí vzbouřenci dodnes. Mezi suvenýry jsou mové město. V blízkém městě Oaxaca jsme
běžné figurky banditů se samopalem. Z této ob- ještě týž den hledali usilovně nejen nocleh, ale
lasti mám však silnější zážitek, a to z plavby i opravnu pro poruchu autobusu. Druhý den nás
po kaňonu Sumidero u města Tuxtla. Naskýtá čekalo ještě 600 km přes hory a zlatý hřeb pase tu úžasný pohled na 1100 m vysoká kolmá mátek - Teotihuacán. Atmosféra byla napjatá
skaliska kaňonu, umocněný představou 150 me- k prasknutí, abychom všechno stihli a ještě včas
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dojeli do Mexico City, odkud část naší výpravy muzeem navíc pravidelná vystoupení Voladores
tentýž den večer odlétala domů. Ráno stál před - létajících mužů, kteří se přivázaní na konci lana,
hotelem opravený autobus, Teotihuacán s pyra- hlavou dolů pomalu spouštějí s 30 metrového
midami Slunce a Měsíce byl úžasný a kamarádi stožáru a k tomu pískají na píšťalu a bubnují na
bubínek. Za tři týdny pobytu v Mexiku jsme si
letadlo nakonec také stihli.
domů odvezli skutečně moc dojmů a vzpomínek.
Takže jsme vlastně u konce.
Ještě ne zcela. My, kteří jsme odlétali až Ale také nové otázky a nové životní postoje a pov pondělí, jsme ještě zbylý čas využili k ná- hledy na některé své vlastní naivní názory. Mevštěvě Národního antropologického muzea. Je to xiko byla obrovská životní zkušenost.
Ne každý má možnost zažít a vidět tak vzdáveliký uzavřený komplex budov s atriem uprostřed, krytým střechou, ze které „prší“ voda lené země. Těšilo mě povídání s Tebou a věa ochlazuje vzduch. V přízemních sálech jsou řím, že poskytlo zajímavé čtení i ostatním.
Děkuji Ti, Lidko, za rozhovor a je škoda,
vykopávky a památky podle období a kultur
a v patře nad nimi formou skanzenu popula- že nemáme čas a prostor také na různé úvahy
rizované dějiny pro prosté návštěvníky a děti, a srovnání, na určité vlastní životní zkušenosti,
ukázky bydlení a odívání a také práce, řemesla že jsme tím Mexikem proletěli jen zeměpisně.
i zábava původních i současných obyvatel. Před Snad - „Někdy příště...”

Různé

V

sobotu 20. října 2001 předal starosta města ing. Ivan Krupník opravený Bacíkův dům veřejnosti. Naši občané si měli možnost celý dům, všechny byty, sklepní prostory prohlédnout.
Ozývaly se hlasy pochvalné i kritické. Ale to už tak bývá.
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Projektantem stavby je ing. Štěpán Dubový,
stavební dozor ing. Bohuslav Konečný, práci
provedla stavební firma Ivo Miloty.
Zajímala mě historie domu. Možná bude, milí
čtenáři, zajímat i Vás.
Dům byl postaven na parcelách 318, 319,
nezastavěné ploše po dvou požárem zničených
domcích. Pro pana Valentina Cigánka tu dům
postavil zednický a tesařský mistr Jakub Wrána.
Dne 27. 12. 1896 byla stavba městem povolena.
Zachovaly se původní plány s barevnou fasádou.
Od vzniku nezaznamenal dům žádnou změnu. Je
v péči památkářů a tak při rekonstrukci a modernizaci stávajících bytových jednotek se nesmělo
nic měnit. Historizující dům z doby 19. století,
kdy byly domy tohoto typu stavěny, se jako
perla ukryl v úzkých uličkách našeho města. Od
pana Cigánka koupil dům pan Hugo Bacík, jeden z pěti synů pana Matěje Bacíka, příbramského horníka, který se do Brušperka se svou
početnou rodinou přistěhoval a usadil se na Dráhách v domku č. p. 443. Jak bylo zvykem, nechal své syny vyučit řemeslu, ale doma zůstali
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jen dva. Gustav na Dráhách a František. Ten
koupil po odchodu bratra Huga do Prahy jeho
dům. Byl krejčím, ale u pekaře Jurka se vyučil
obchodníkem, přiženil se do rodiny a se svou
manželkou se po celý život věnovali obchodu.
Stavitel Wrána postavil v našem městě ještě
jeden historizující dům na pravém břehu řeky
Ondřejnice, který si však svou původní podobu
nezachoval. Sloužil dívčí škole, později i mateřské škole, na krátkou dobu tu byla i školní jídelna a družina. Po jejich přestěhování do nové
školní budovy slouží dům jako zdravotní středisko. Dnes je v majetku společnosti lékařů Humanit, s. r. o.
Zajímavá shoda. Bacíkův dům i původní domek na Dráhách č. p. 443, ve kterém se rodina
usadila, byly zrekonstruovány. Původní domek
koupil a opravil pan František Kladiva s rodinou a Bacíkův dům naplní dne 1. listopadu 2001
noví obyvatelé. Přejeme jim klidné a spokojené
bydlení, vzájemnou soudružnost a pohodu.
Mgr. J. Neuwirthová

Pohlednice z roku 1929

N

aše náměstí nese od roku 1919 jméno J. A. Komenského. Má tvar lichoběžníku o stranách:
severozápadní 23,74 m, jihovýchodní 32,7 m, delší strany 124,64 m. Počátkem 19. stol. zničil požár celkem 24 dřevěných měšťanských domů. Místo nich byly postaveny domy zděné. Každý
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z nich má svou zajímavou historii. V některých
ještě na starých trámech najdeme vytesaný letopočet poslední opravy. Škoda jen, že jim čas
vzal původní podobu, jak nám ukazuje stará fotografie náměstí.
Z náměstí vybíhá celkem 7 ulic. Při zavádění
autobusové dopravy zajížděly autobusy až na náměstí.
Ozdobou náměstí jsou sochy, pocházející
z 18. století. Starší sv. Jana Nepomuckého
z r. 1736, dnes její přesná kopie, mladší sv.
Trojice z r. 1761 nese český nápis, důkaz, že
Brušperk byl vždy českým městem. Zvláštností
je podloubí s malými obchůdky. V letošním roce
bylo znovu vydlážděno včetně souběžného chodníku. Bylo vylíčeno a opatřeno novým osvětlením. Původní dláždění stejné jako v ulicích
města se nedochovalo. Při rekonstrukci bylo použito pískovcových desek a žulových kostek 50 × 50 mm. Hodnota
díla je 1 240 000 Kč. Státní
finanční podpora z Programu
regenerace městských památkových zón ČR činí 480 000 Kč.
Připravila
Mgr. J. Neuwirthová

K

rásné jako vždy a jako
vše, co se dělá s láskou“,
napsal některý z návštěvníků
do pamětní knihy našim zahrádkářům po zhlédnutí letošní výstavy ovoce a zeleniny. Bylo co
obdivovat . Jednak výsledky celoročního snažení 35 našich pěstitelů a pěstitelek. Citlivé uspořádání výpěstků zasazených do
rozmanitých barev podzimu,
dokonalou harmonii přírodní
krásy a dovedné ruky výtvarnic
Mgr. Věry Hubeňákové a Libuše Konečné. Svědčí o tom bohatá návštěva, asi 350 občanů,
žáci škol základní a mateřské.
Výstavu ovoce a zeleniny doplňovala výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ a výstava
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mexických kaktusů a afrických živých kamenů,
výsledků dlouholetého pěstitele Ing. Jiřího Volného.
Všem, kteří se na uspořádání výstavy podíleli pěstitelům, ZUŠ, Mysliveckému sdružení a Včelařům, oběma výtvarnicím i bohatému zájmu
spoluobčanů děkují členové ČS zahrádkářů. Na
nový krásný zážitek se těší vděční návštěvníci.

V

pondělí 5. a v úterý 6. 11. 2001 v době
od 14.00 do 18.00 hodin pořádá Farní charita Brušperk v prostorách bývalé Agrobanky
sběr pletací příze a vlny. Může být i páraná,
ale vypraná. Sbírka bude věnována CHRÁNĚNÝM DÍLNÁM V OPAVĚ, které zaměstnávají
pracovníky se změněnou pracovní schopností.
Kdo můžete, pomozte! Děkujeme
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M

O ČSSD v Brušperku zve širokou veřejnost na setkání s předsedou vlády
ing. Milošem Zemanem, které se uskuteční
v pondělí 12. listopadu 2001 v 18.00 hodin
v sále u Hynečků.

K

DU-ČSL v Brušperku Vás zve na „kateřinský večírek“v sobotu 24. listopadu
2001 v 19.00 hodin v restauraci U Tří lip.
K tanci a poslechu hrají manželé Kovalovi. Tombola, možnost zakoupení místenek v restauraci
U Tří lip. Vstupné 50 Kč. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

M

ístní sdružení Občanské demokratické
strany vás zve na veřejnou besedu se
senátorem České republiky ing. Mirkem Topolánkem na téma Moravskoslezský kraj a jeho
rozvoj. Beseda se koná v sále Národního domu
v Brušperku v pátek 30. 11. 2001 od 17 hodin.
V diskusi se bude hovořit o všem, co vás zajímá.
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Sobota 17. listopadu 2001
PUSTEVNY, SKALÍKOVA LOUKA
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Ráztoka - po cykloturistické stezce Pustevny - Skalíkova Louka - Prostřední Bečva
Délka: 15 km
Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 100–120 Kč (bez slevy)
Vede: L. Makúch a J. Duda
Návrat: pravděpodobně v 18.20 hodin
Každá akce bude aktualizována ve skříňce KČT
na zastávce Brušperk, střed. Na akcích jsou srdečně vítáni i nečleni KČT Brušperk. Účast na
akcích je na vlastní nebezpečí. Cena za dopravu,
obtížnost a délka trasy je jen orientační, bez záruky. Vedoucí akce si vyhrazuje právo změnit
trasu, nebo akci zrušit (např. nepříznivé počasí,
malá účast)
Turistice zdar!

Opravy
chladniček a mrazniček
všech typů
do 24 hodin
Klub českých turistů
v Brušperku
Sobota 10. listopadu 2001
BÍLÝ KŘÍŽ, ŠVARNÁ HANKA, GRUŇ
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Staré Hamry - rozc. Černé - Doroťanka Bílý Kříž - Švarná Hanka - Gruň - Staré Hamry,
rozc. Černé
Délka: 20 km
Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 90–110 Kč (bez slevy)
Vede: L. Makúch a J. Duda
Návrat: pravděpodobně v 18.20 hodin

Petr Holaň, Ostrava-Nová Bělá
Tel. č.: 069 6731354,
mobil 0602 585 938
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CYKLOSPORT
Martin Přikryl

Nabízí
Prodej kol a náhradních dílů
Horská kola od 2000 Kč, trekkingová od 2990 Kč
Výběr z 80 kol. Slevy až 30 %
Servis + nástřiky
Při nákupu cyklomateriálu nad 2000 Kč = oprava kola zdarma!
Platí od 1. 10. do 28. 2. 2002
Stavba kol na zakázku.
Prodej sportovních potřeb.
Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, rakety na stolní tenis, spacáky a další sport zboží.
Komisní prodej! Od 1. 10. do 28. 2. 2002.
Lyže, lyžařské boty a brusle.
Prodej zábavné pyrotechniky
Pracovní doba:

Po–Pá 9.30–12.00
Sobota 8.30–12.00 hodin
Telefon: 0603 520 428

14.00–18.00 hodin
Stará Ves n/O - Areál TJ

TRUHLÁŘSTVÍ Petr HALAŠTA

Příjem
Letní provozní doba
od 1. 5. do 30. 10.
Po
8.00–15.00
Út 12.00–17.00
St
8.00–15.00
Čt 12.00–17.00
Pá 10.00–18.00
So 10.00–13.00
Ne
zavřeno

ul. Krmelínská č. 345, 739 44 Brušperk
zakázek:
Zimní provozní doba
Výroba:
od 1. 11. do 30. 4.
oken, psacích stolů, jídelních
Po 8.00–15.00
stolů, skříní, vestavěných skříň,
Út 12.00–17.00
plotových latí, plotových polí
St 8.00–15.00
na míru, lišty k obkládání stěn
Čt 12.00–17.00
a podhledů, pergoly, hoblování
Pá 8.00–15.00
atd.
So 8.00–11.00
Ne zavřeno

Občané, kteří chtějí odevzdat příspěvky do zpravodaje, mohou
tak učinit v Informačním centru Brušperk nejpozději do uzávěrky.
O jeho otištění rozhodne Redakční rada.
Vydává Město Brušperk. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 12366. Za
správnost příspěvku odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla 22. 10. 2001, uzávěrka
příštího čísla je ve středu 21. 11. 2001.

