Číslo 7

zdarma

ČERVENEC 2001

Dětem a studentům pěkné prožití
prázdnin, učitelům a vychovatelům
příjemnou dovolenou přejí vedení
města a redakční rada.

Pranostika
Svatý Prokop zelí okop!
V červenci do košile rozdej se – a v prosinci po uši oděj se.
Na Markétu když prší – ořechy ze stromu
srší.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel
i kopa.
Vyskytne-li se deštivý červen a počátek července, nelze se divit obavám vyjádřeným
pranostikou, že shnije obilí i seno.

Významné dny

Díky, léto
Jindřich Balík
Díky, léto, díky
za maliny, za rybníky,
za oblohu pomněnkovou,
za zmrzlinu vanilkovou,
za paseku s vůní smůly,
za voňavé včelí úly,
za nářky a za čmeláky,
za růže a vlčí máky,
za stany a táboráky,
za kytaru rozjásanou,
za rána, co z kopců vstanou…
a pak, abych nezapomněl –
za zavřenou školu.
Díky, léto,
že jsme spolu.

(Mateřídouška)

4. červenec – Svatý Prokop, poustevník,
mnich, zakladatel Sázavského kláštera, český
zemský patron, jedna ze čtyř postav, které doplňují jezdeckou sochu sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.
5. červenec – svátek sv. Cyrila a Metoděje – státní svátek
Dávno, když Slované byli pohany, neměli
knihy, ale počítali a dohadovali se črtami a zářezy. Když pak byli pokřtěni, snažili se neuspořádaně psát slovanským jazykem římskými
a řeckými písmeny. Tak tomu bylo po mnoho
let.
Zeptáš-li se slovanských vzdělanců řka: Kdo
vám stvořil písmo nebo přeložil knihy, tu
všichni to vědí a odpovědí řkouce: Svatý Kon-
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stantin Filozof, zvaný Cyril. On nám vytvořil
38 písmen a přeložil knihy, on a jeho bratr
Metoděj…
Z Bulharského traktátu z 10. století
6. červenec – státní svátek, den upálení
Mistra Jana Husa v Kostnici roku 1415.
Potom v sobotu 6. dne měsíce července,
Mistr Jan Hus, svatého písma baccalář učený,
muž životem a mravy se stkvoucí a věrný kazatel čtení svatého… skrze to concilium constanské k smrti jest odsouzen a neprávně potupen… Po jehožto spálení, aby kosti a prach
z jeho těla na zemi nezůstal, také popel do
řeky Rýna, jenž odtud nedaleko teče, ku potupě Čechů jest uvržen.
Starý český překlad z Kroniky husitské
Vavřince z Březové
27. červenec – Gorazd a druhové – žáci
Metodějovi. Po vyhnání knížetem Svatoplukem z Moravy se usadili v Bulharsku.

Informace
Městského úřadu
Město Brušperk
Výběrové řízení
Město Brušperk v souladu s článkem 6
Obecně závazné vyhlášky č. 3/1999 o vytvoření a použití účelového „Fondu rozvoje
bydlení“ (dále jen OZV)
vyhlašuje
výběrové řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z fondu
města
1. Výše fondu města je Kč 530.000,- Kč
2. Žadatelem o úvěr může být fyzická nebo
právnická osoba, která je vlastníkem bytového nebo rodinného domu, bytu a nebytových prostor na území města.
3. Podmínky použití prostředků fondu jsou
stanoveny v článku 5 OZV.
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4. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na odboru financí, majetku a vnitřních věcí
Městského úřadu Brušperk (dále jen
OFMV), který rovněž řádně vyplněné žádosti přijímá.
5. Lhůta k podání žádostí končí dnem 20.
července 2001.
6. Týden od 23. července do 27. července
2001 je vyhrazen na případné opravy a doplňky žádostí dle pokynů OFMV.
7. Výběr žadatelů k poskytnutí úvěru připraví
rada města do 3. srpna 2001.
8. Konečné přiznání úvěru uživatelům schválí
zastupitelstvo města do 23. srpna 2001.
9. Seznam uživatelů bude vyvěšen na úřední
desce po konání zasedání zastupitelstva
města.
10. Uživatelé budou písemně vyrozuměni do
30. srpna 2001.
11. Lhůta pro uzavření smluv o úvěru mezi
uživatelem a městem končí dnem 28. září
2001.
12. Text tohoto výběrového řízení byl schválen na schůzi rady města dne 13. června
2001.

Internet v městské
knihovně

Oznamujeme, že v městské knihovně bylo
zřízeno internetové pracoviště. Je přístupné
pro všechny zájemce v půjčovní době a po
domluvě s pracovnicemi knihovny i mimo ni.
Prozatímní poplatek: 0,50 Kč za 1 minutu.
Internetové pracoviště je vám k dispozici od
pondělí do pátku v dopoledních hodinách od
08.00 do 11.00 hod. a v odpoledních hodinách dle následujícího rozpisu:
pondělí:
od 13.00 do 18.00 hod.
úterý:
od 08.00 do 15.00 hod.
středa:
od 12.00 do 16.00 hod.
čtvrtek:
od 12.00 do 15.00 hod.
pátek:
od 12.00 do 16.00 hod.
Vedoucí knihovny
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ěstský úřad Brušperk vypisuje výběrové řízení na vedoucího odboru
financí, majetku a vnitřních věcí. Minimální praxe pět let v ekonomického směru,
požadované vzdělání úplné střední odborné.
Možný nástup od 1. září 2001. Přihlášky s životopisem (i popis pracovního zařazení) přijímá tajemník MěÚ Brušperk do 31. července
2001.

Svoz komunálního odpadu
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učiní nejpozději do 15. července 2001.
Platební podmínky:
- v hotovosti proti příjmovému dokladu
MěÚ Brušperk, vystaveným na Informačním
centru
- složenkou na účet města Brušperku vedený u GE Capital Bank ve Frýdku-Místku,
č. ú. 19-95126-764/0600, variabilní symbol:
číslo popisné domu
- příkazem k úhradě na účet města
Brušperka vedený u GE Capital Bank ve Frýdku-Místku, č. ú. 19-95126-764/0600, variabilní symbol: číslo popisné domu.

Svozový kalendář A
zelená - odvoz každý týden
ezplatná právní pomoc je v kanceláři
žlutá – odvoz 4. 7., 18. 7.
č.105 na městském úřadu v úterý 10. 7.
červená – odvoz 4. 7., 18. 7.
a 24. 7. 2001 od 15.00 do 17.00 hod.
fialová – odvoz 11. 7.
fialová + žlutá 4. 7., 25. 7.
editelství mateřské školy v Brušperku
Platí pro tyto ulice: Krmelínská, Staroveská,
oznamuje,
že v době hlavních prázdnin
Veselíčko, Družstevní, Policejní, Nábřeží, Zabude mateřská škola uzavřena od 16. 7. do
hradní, Polní, K Šištotu, Jožky Matěje, Spor26. 8. 2001, celkem 6 týdnů. Provoz začne
tovní, Oblouk, U Tří lip, K Svaté vodě, Fry- v pondělí 27. 8. 2001.
čovická, Skalka.
Jana Vontrobová, ředitelka MŠ
 samolepka fialová + žlutá svozový den
platí pouze pro ulice: Krmelínská, Staroveská,
Jubilanti
Veselíčko
Své významné životní jubileum oslaví
v měsíci červenci tito naši občané:
Svozový kalendář B
Dvorská Marie
92 let
zelená - odvoz každý týden
Vantuch
Václav
92
let
žlutá - odvoz 11. 7., 25. 7.
Hrubý
Jaroslav
90
let
červená – odvoz 11. 7., 25. 7.
Schwarzová
Irena
88
let
fialová – odvoz 18. 7.
Ranochová Pavlína
88 let
fialová + žlutá – 4. 7., 25. 7.
Milatová Helena
88 let
Platí pro tyto ulice: Na Vyhlídce, Studniční,
Taichmanová Aloisie
86 let
Dr. Martínka, Novosady, Antonínov, BoroJablunka Walter
86 let
šínská, Klepary, K Náměstí, náměstí KomenFoltová
Anna
85 let
ského, Kostelní, Zádvoří, Valy, Soukenická,
Hrabcová
Božena
85 let
K Pastevníku, Dráhy, Hřbitovní, Sv. FloriNovobilská
Anna
82
let
ána, Kovářská, Bártkova, Gruntovní.
Doležil
Jaroslav
81
let
 samolepka fialová + žlutá – svozový
Jablunková Vlasta
80 let
den platí pouze pro ulice: Borošínská, AntoníČaček František
80 let
nov, Studniční, Na Vyhlídce, K Pastevníku
Mácha Alois
80 let
Sbor pro občanské záležitosti města a Městěstský úřad oznamuje občanům, kteří
dosud nezaplatili za odvoz komunál- ský úřad v Brušperku přejí všem pevné zdraví,
ního odpadu za II. čtvrtletí 2001, nechť tak spokojenost a životní pohodu.
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PRÁVNÍ OKÉNKO
Ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní příjem)
§ 30
Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec
na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
§ 31
13
(1) Budova ) musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho
celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže při domech, drobné stavby).
(3) Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly.
(4) K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla ještě číslem orientačním.
(5) Obec rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce
jedinečné.
§ 32
(1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obcí a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obec.
§ 33
Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,
b) způsob použití a umístění čísel k označení budov,
c) náležitosti ohlášení o přečíslování budov.

§

§ 34
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
13

)

§ 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Informace ze školství
Z naší školy

457 žáky. Během tohoto roku se přistěhovalo
7
dětí, ale 5 od nás odešlo, proto na konci
V minulém čísle BZ jsem vás seznámil s výroku
hodnotíme 459 žáků. Jak jsme pracovali
sledky žáků v různých soutěžích. V tomto
čísle se zaměřím na celkové hodnocení školy. a kolik toho dokázali – posuďte sami.
Na prvním stupni prospělo všech 236 žáků.
Hodnocení školního roku 2000/2001
Nový školní rok 2000/2001 jsme slavnostně Z toho 91 se samými jedničkami! Na druhém
zahájili v sále školy v pondělí 4. září 2000 se stupni prospělo s vyznamenáním 92 žáků!
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Z toho se samými jedničkami 18. Prospělo
127 žáků, jeden žák neprospěl a třem žákům
byla povolena opravná zkouška. Průměrný
prospěch žáků prvního stupně je 1,354, druhého stupně - 1,782. Průměrný prospěch celé
školy je 1,568!
Za svědomitou práci a vzornou reprezentaci školy i města v různých soutěžích a při
veřejných vystoupeních bylo našim žákům
uděleno: 144 pochval třídního učitele a 46
pochval ředitele školy. Bohužel žáky nejen
chválíme, ale za různé kázeňské přestupky je
musíme i trestat. V tomto roce byla udělena 7
žákům důtka třídního učitele, 2 žákům důtka
ředitele školy a 2 žákům druhý stupeň z chování.
Letos ukončí docházku na naší škole celkem 67 žáků (z toho 29 dívek): z devátých
tříd vychází 61 žáků (28 dívek), z nižších ročníků 1 žákyně a na víceletá gymnázia 5 žáků.
Celkem bylo odesláno 132 přihlášek ke studiu. Na které školy byli naši žáci přijati, ukazuje následující přehled:
gymnázia
18 žáků
obchod. akademie
3 žáci
stř. průmyslové školy
14 žáků
stř. odborné školy
4 žáci
stř. zdravotnické
4 žáci
stř. uměleckoprům. školy 2 žáci
stř. odborná učiliště
a integrované školy
22 žáků
Vycházejícím žákům byly informace o středních školách předávány pomocí informačních
letáků - nástěnek ve třídách, besed se zástupci
škol, informačních brožurek, besed výchovného poradce se žáky a s rodiči, burzy středních škol připravené úřadem práce. Často
byla využita i možnost návštěvy stř. školy
v rámci dnů otevřených dveří. Konzultačních
hodin výchovného poradce využilo 26 rodičů.
V oblasti péče o problémové žáky (problémy ve výuce, poruchy chování) bylo v letošním roce vyšetřeno na PPP celkem 28 žáků
- na 1. stupni 17 žáků, na 2. stupni 11.
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Na konci školního roku máme celkem zařazeno v evidenci ZPI 33 žáků - na 1. stupni 22,
na 2. stupni 11. Z toho se specifickými poruchami učení je 29 žáků, se sluchovým postižením 2 žáci a s tělesným postižením rovněž 2
žáci.
U žáků s SPU byla prováděna náprava
podle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů a tuto nápravu prováděly paní
učitelky Dvořáková, Halenková, Hložanková,
Křížová, Kuchařová, Marková, Pasyková,
Vichrová, Vyvial. Pro všechny učitele se konal v únoru seminář Mgr. Š. Brandové zaměřený na integraci žáků se specifickými výukovými potřebami.
Kulturní akce
Žáci naší školy se i v letošním roce zúčastnili celé řady kulturních akcí ve škole, v Divadle loutek v Ostravě, státním divadle v Ostravě. Pravidelně jsme navštěvovali výstavy
v ZUŠ i v Galerii Výtvarného centra Chagall
na náměstí. V pondělí 23. října jsme navštívili výstavu ovoce a zeleniny, kterou připravili místní zahrádkáři.
Mezi další akce, které pravidelně pořádáme
pro žáky i pro veřejnost, patří kulturní pořady
na začátku i konci školního roku, vystoupení
na Valné hromadě SPŠ, podzimní soutěž Drakiáda, nadílka sv. Mikuláše, vánoční koledy,
karneval s diskotékou a Dětský den – Putování za pohádkou. Nejzajímavějšími a největšími akcemi, na kterých se podíleli naši žáci
byly: slavnostní akademie k 50. výročí otevření školy a divadelní představení S čerty nejsou žerty…
Knihovnické lekce proběhly v městské
knihovně v listopadu pro všechny žáky
1. stupně.
Školní družina
V letošním škol. roce navštěvovalo ŠD 45
dětí, které byly rozděleny do 2 oddělení podle
věkových skupin. Činnost na jednotlivých odděleních byla přizpůsobena jejich vyspělosti
a výkonnosti. Během roku jsme rovnoměrně
střídali všechny druhy činností tak, aby vedly
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k harmonickému vývoji dítěte.
V oblasti výtvarné a pracovní jsme se kromě
jednoduchých technik zaměřili také na složitější pracovní postupy. Vznikly hodnotné výrobky - malby na sklo a textil a práce z modelářské hlíny. Výsledky svých dovedností předvedly děti na okresní výstavce výtvarných
prací ve Frýdku-Místku, uspořádané k 50. výročí založení ŠD.
Téměř denně si děti prověřovaly svou tělesnou zdatnost při míčových hrách, jízdě na
koloběžkách a různých tělovýchovných soutěžích, které zdokonalily jejich rychlost, pohotovost a vytrvalost. Všechny vyjmenované aspekty pak ovlivnily umístění našich žáků v obvodních soutěžích mezi ostatními družinami
povodí Ondřejnice.
Ve sportovní hale v Krmelíně jsme získali
1. místo v tělovýchovné soutěži družstev „Hry
bez hranic“.
Další sportovní akce „Lehkoatletický trojboj“ proběhla na sportovním hřišti ve Staré
Vsi nad Ondřejnicí, kde jsme získali rovněž
1. místo.
Hudební soutěž „O Zlatého slavíka“ proběhla již tradičně v sále naší školy. V této obvodní soutěži jsme se umístili na 2. místě.
Všechny tyto společné akce hodnotíme jako
velmi úspěšné. Jsou přínosem pro děti, které
si vzájemně prověří své síly a schopnosti, poznají nové prostředí a navážou vzájemná přátelství s dětmi okolních vesnic.
Během školního roku jsme uspořádali 2 soutěže v rámci naší ŠD:
- společenská soutěž „Miss ŠD 2001“ pro
naše děvčata
- vytrvalostní přebor chlapců „Železný
hoch“.
První uvedená soutěž nebyla hodnocením
krásy, ale osobního projevu zúčastněných dívek. Soutěž pro chlapce rovněž mnohé napověděla, neboť vyhrál ten, který dovedl překonat sám sebe.
Snažíme se o to, aby náplň činností během
celého školního roku byla pestrá a děti navště-
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vovaly ŠD rády. Při ŠD probíhá prodloužená
zájmová činnost, kde přicházejí děti se zájmem o pohybovou průpravu a doprovodnou
hru na kytaru. Výsledky své práce prezentují
žáci během roku na vystoupeních v rámci
naší školy.
Děkuji všem dárcům za finanční příspěvek
na zřízení zdvižné plošinky pro postižené děti
v základní škole. Stav na účtu k 15. 6. 2001
činí 11 274,95 Kč, neboť dne 14. 6. 2001 byla
částka 395 000 Kč převedena na účet Městského úřadu, který bude tuto stavbu garantovat.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem dětem, které nás, naši školu i naše město reprezentovaly v různých soutěžích a vystoupeních.
Děkuji i všem pedagogickým pracovníkům za
přípravu a vedení našich dětí. Zvlášť děkuji
paní učitelce Dvořákové, paní učitelce Milaníkové a paní učitelce Žídkové, které odcházejí
do důchodu. Děkuji Vám za Vaši pedagogickou činnost, za Váš krásný přístup k dětem,
za Vaši lásku, takt a cit, děkuji Vám za svědomitou a úspěšnou práci.
Přeji Vám všem krásné prázdniny, krásnou dovolenou!
Mgr. Jaroslav Vicher, ředitel školy

Běh Terryho Foxe

V sobotu 2. června 2001 se uskutečnil
již II. ročník Běhu Terryho Foxe. Organizátorem této sportovní a humanitární akce
byla Tělocvičná jednota SOKOL Brušperk ve
spolupráci se Základní školou V. Martínka
Brušperk a MěÚ Brušperk.
Za celkem přijatelného počasí přišlo na tuto
akci 234 účastníků, kteří si vybrali dle svých
sil a schopností jednu ze čtyř různě náročných tras. Nejmladšímu účastníku BTF byly
3 měsíce a nejstarší účastníci 75 let. Výtěžek
10 042 Kč z dobrovolných darů a za upomínkové předměty (trička, čelenky, šátky) byl
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odeslán na konto Běhu TF v Praze. O příjemnou atmosféru celého dopoledne se zasloužila
country kapela PAĎOUŘI. Také děti si přišly na své. V rámci Dne dětí byly pro ně připraveny zábavné atrakce se sladkou odměnou
a věcnými cenami, za které děkujeme sponzorům Firmě Treutler, Vicher, Kniha Lenka
a ing. Pavlu Palkovskému.
Zpestřením dopoledne bylo i předvedení leteckých modelů p. ing. M. Pudy, Martina
Pudy a Tomáše Mikulenky. Poděkování patří i chovateli panu ing. V. Ranochovi, který
při zahájení vypustil poštovní holuby. Děkujeme panu Hynečkovi za bezplatné propůjčení
zahradní restaurace, rovněž SK Brušperk za
bezplatný pronájem hřiště, panu M. Matějovskému za zabezpečení rozhlasového zařízení,
kapele Paďouři a všem organizátorům této
velmi zdařilé akce. Doufáme, že tato akce se
již stala v Brušperku tradicí.
Mgr. Bohuslava Vichrová,
Mgr. Věra Kuchařová

Klub důchodců
Plán činnosti klubu důchodců na měsíc
červenec 2001.
• Úterý 3. 7. 2001 v 15.00 hodin – Společná
vycházka do Staré Vsi n. O. Sraz u hasičárny. Pan Nálepa
• Středa 11. 7. 2001 v 17.00 hodin – Výborová schůze klubu důchodců s důvěrníky. Paní Strakošová
• Čtvrtek 12. 7. 2001 v 17.00 hodin – Sraz
výboru ročníku 1931. Paní Šeděnková
• Středa 18. 7. 2001 v 6.30 hodin – Odjezd na
burzu do Polského Těšína od zastávky
Brušperk- střed. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 19. 7. 2001 od 9.00 do 11.00 hodin – Zápis na burzu do Polského Těšína na srpen 2001. Paní Kuchařová
• Středa 25. 7. 2001 8.30 hodin – Zájezd
do Nového Jičína od zastávky Brušperk-střed. Návštěva kloboučnického muzea. V 11.00 hodin návštěva bazénu,
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ostatní pojedou do Štramberku. Cena
25 Kč. Zápis denně u služby v klubu.
Pan Kučera

Sport
SK Brušperk

Do jarní části sezóny 2000–2001 jsme nastupovali s cílem udržet čtyřbodový náskok před
Petřvaldem a postoupit zpět do 1. A třídy.
Tento cíl se nám splnit nepodařilo, když na
jaře jsme docílili pouhých 14 bodů s pasivním skóre 23:29 (pro porovnání na podzim
jsme docílili 33 bodů se skórem 45:16). Uvedená čísla svědčí o velkém poklesu formy jak
v obranné, tak i útočné činnosti. Jaké byly příčiny poklesu:
1. Pokles formy některých hráčů oproti podzimu byl markantní. Týká se to především
Zd. Kuchaře, A. Strakoše, L. Dostalíka, Prokopa, Žemby. Absolutorium za jarní výkon
si zaslouží jen Z. Pavlas, Sv. Slovák a až na
občasné výpadky brankář Jurčík.
2. Velmi citelný se ukázal odchod Karla
Semelky do Frenštátu. Chybělo jeho podzimních 13 branek, přehled a zahrávání standardních situací. K jeho odchodu, jenž byl
fanoušky výboru vytýkán, bych chtěl podotknout, že při jeho přestupu do Brušperka
bylo s ním dohodnuto, že v případě zájmu
klubu z vyšší soutěže, mu nebudeme v přestupu bránit a tuto dohodu jsme dodrželi.
3. Citelným oslabením se ukázala i zranění
některých hráčů, zvláště Jakubka (do zranění
náš nejlepší hráč), Igora Juroše a Vokouna.
4. Slabá produktivita útoků. Stačí se podívat na tabulku střelců, kterou na jaře vyhrál
Václav Daněk s 10 brankami, dále Slovák, Juroš, Pavlas a Jakubek po dvou, Ševčík, Bernklau, Žemba, Strakoš a Dlouhý po jedné.
5. Neproměnění penalt v rozhodujících okamžicích střetnutí s Odrami (Juroš), Petřvaldem (Slovák) a Tískem (Daněk). Kdybychom
tyto penalty proměnili, postupovali jsme.
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Přínosem na jaře byly naopak výkony do- Mandrlou, Romanem Šrámkem, Romanem
rostenců, kteří v závěru jara dostávali příle- Čilokem, Tomášem Tylečkem a Ladislavem
žitost v 1. mužstvu. Byli to Šrámek, Čilok, Cabadajem. Je třeba jim poděkovat za odveRokos, Staš a Hendrych, z nichž první tři již dené výkony, za přístup ke klubu a reprepřecházejí do mužů. Dále by se měl vrátit zentaci Brušperka. Chtěli bychom jim popřát
K. Semelka, možná Čapka a v jednání jsou v další činnosti na fotbalových hřištích hodně
někteří další hráči.
sportovních úspěchů a hodně zdraví, což je záKonečná tabulka mužů 1.B tř. sk. „D“, kladním předpokladem sportovních výkonů.
Slezská župa
Družstvo vedli celou sezónu trenéři Karel
1. Petřvald n. M. 16 6
4 53:24 54
Tyleček a Pavel Rokos starší a vedoucí druž2. Kozlovice
16 5
5 43:28 53
stva Vladimír Žemba st.
3. Hutisko/Sol.
15 4
7 61:42 49
4. Brušperk
15 2
9 68:45 47
Stolní tenis
5. Tísek
12 5
9 48:40 41
Oblastní žebříčky dospělých
6. Kateřinice
11 3
12 48:42 36
1.
Olejník Martin – VP FM, 2. Klásek Ma7. Štramberk
9
6
11 40:43 33
rek
–
Mokré Lazce, 3. Výborný Richard –
8. Metylovice
9
5
12 35:46 32
Havířov
.
9. Odry
9
4
13 40:44 31
Umístění
našich: 31.–70. Velebil Lukáš,
10. Val. Meziříčí 9
4
13 37:50 31
81.–90.
Štalzer
Bedřich, 91.–100. Neuwirth
11. Žilina
9
4
13 28:44 31
Jaroslav, 101.–110. Ing. Rychlík Evžen,
12. Kunín
8
4
14 30:40 28
121.–130. Krupník Jan, 414.–150. Unzeitig
13. Hukvaldy
8
3
15 39:57 27
Daniel, 191.–200. Hejl Petr
14. Ostravice
6
5
15 29:54 23
Okresní žebříčky dospělých
1.
Olejník Martin – VP FM, 2. Krčil FranDružstvo dorostu SK Brušperk nováček
tišek
– VP FM, 3. Cheng Bo – VP FM
Župní soutěže sk. B si vedlo v soutěži
Umístění
našich: 21.–25. Velebil Lukáš,
2000–2001 dobře. Po posledním kole skončilo na pěkném pátém místě se 45 body za 14 31.–35. Štalzer Bedřich, 36.–40. Neuwirth Javítězství a 3 remízy, odešlo poraženo devět- roslav, 41.–45. Ing. Rychlík Evžen, 51.–60.
krát, skóre 74:45. O branky se podělili: Hen- Unzeitig Daniel, 61.–70. Krupník Jan, 71.–80.
drych 15, Šrámek a Čilok po 7, Staš a Led- Hejl Petr, 81.–90. Grispanis Antonis, 91.–100.
nický po 7, Klimo 6, Jan Kuben 4, Tyleček 3, Báča Bohumil, Krupník Oldřich, 101.–110.
Juroš 2, Rokos, Cabadaj, Jiří Kuben a Blažek Vantuch Tomáš, Rychlík Josef, 111.–120. Dopo 1 a 1 vlastní a 3 kontumace. Bodů mohlo legovský Patrik, Riegel Jan, 121.–130. Koval
být podstatně více, ale na výkony v jarní části Jakub, 131.–140. Bujnoch Zdeněk, Včíslo Jase podepsaly tresty, zranění a v neposlední roslav, 141.–150. Humplík David, 161.–180.
řadě i to, že 4 hráči (osa družstva) byli v po- Kučera Martin, Ranocha Petr, Šubert Břetisledních čtyřech kolech povoláni do družstva slav, 221.–240. Procházka Vladimír, Krupmužů a za dorost buď nehráli, nebo byli una- ník Lukáš I, Krupník Lukáš II, Merta Josef.
Klasifikováno celkem 400 hráčů.
veni a nepodali standardní výkon.
Mužstvo tvoří ročníky 82–85. Cíl, vytýDlouhodobé mistrovské soutěže 2001/2002
čený výborem, tj. záchrana v soutěži, je splBudou zahájeny v září a Brušperk budou
něn a myslím, že vysoce překročen.
Zápasem se Sokolem Šenov se loučili hráči reprezentovat:
ročníku 82 s Pavlem Rokosem, s Daliborem
- A muži – Moravskoslezská divize
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- B muži – Oblastní přebor
okrasné zahrady je parčík u hlavní zastávky.
- C muži – Okresní přebor
Za vše dobré, co vykonal, se mu ve stáří ne- D muži – Okresní soutěž I. třídy
dostalo uznání.
- E muži – Okresní soutěž II. třídy
Připravila Mgr. J. Neuwirthová
- žactvo – Okresní přebor
Změny ve hře
Různé
Po zvětšení míčku z 38 na 40 mm čeká na
stolní tenisty další významná změna. Od 1. 9.
Pozvánka na výstavy
2001 se mistrovská utkání hrají na 3 vítězné
Výtvarné centrum Chagall v Národním
sety, ale do 11 bodů.
domě v Brušperku Vás zve na výstavu grafik
Dolní Lomná
Karla VIKA. Výstava potrvá do 18. 7. 2001.
Již tradiční zájezd má ještě několik míst volSrdečně Vás zveme na výstavu obrazů
ných. Sraz v pátek v 17 hodin na místě v rea kreseb Jaroslava HOMOLKY.
kreačním zařízení Dolu ČSA. Ukončení poVernisáž se koná ve čtvrtek 19. 7. 2001
bytu v neděli v 15 hodin (7. 9.–9. 9.). Plná
v 17.00 hodin. Úvodní slovo PhDr. Karel Bopenze, sociální zařízení na pokoji, sauna, vígar. Výstava potrvá do 29. 8. 2001.
řivka, posilovna, stolní tenis, nohejbal, houby,
turistické stezky, Národopisné slavnosti. PoPamátník Vojtěcha Martínka – stálá exslední možnost přihlášení do 10. 7. 2001.
pozice o životě a díle brušperského rodáka
Přebor stolních tenistů v tenisu
a spisovatele.
Uskuteční se v sobotu 7. 7. 2001 v 8.00
Národní dům Brušperk, J. Á. Komenhod. na místních kurtech.
ského 9, tel. 0658 666 271.
Mistrovství veteránů
Otevírací doba v Galerii Chagall a v PamátProběhlo v posledním týdnu června v Dánníku V. Martínka
sku za účasti 3 závodníků i z Brušperku.
Pondělí
zavřeno
Josef Rychlík, TJ Sokol Brušperk
Úterý až pátek
12.00–17.00
Sobota
8.30–12.30
Žili mezi námi
Neděle
13.00–17.00
35 let (1966) uplyne od smrti našeho občana, lékárníka, PhMr. Karla Šudicha. Léta
bydlel a působil v domě, který krášlí východní roh náměstí v Lékárně u Matky Boží,
dům č. p. 41. Připravoval léčiva a ochotně
je vydával občanům i mimo pracovní dobu.
Za II. světové války pomáhal mnoha potřebným, též i partyzánům dodávkou léčiv a obvazů. Stýkal se s významnými kulturními
osobnostmi našeho kraje. S básníkem Petrem
Bezručem, který navštívil i naše město, malíři i hudebníky. Dlouhou dobu byl starostou
Sokola. Organizačně i finančně se podílel na
mnohých akcích města - stavba sokolovny,
tenisového kurtu, koupaliště. Zbytkem jeho

N

aše město je sídelní obcí bez průmyslu. Je sídlem několika stavebních
firem a řady zajímavých obchůdků a obchodů známých v okolí. Může se pochlubit
kouzelnými zákoutími, tenisovými kurty, školou, domem pro seniory, starodávným náměstím a řadou kulturních památek. Většina našich občanů do zaměstnání dojíždí. Město je
s okresním městem a okolím spojeno autobusovou dopravou.
V současné době došlo k úpravě všech šesti
autobusových zastávek. Ve směru od Krmelína do města, ul. Krmelínská – Petřín byla
postavena nová zastávka včetně zálivu, chodníku a modulu zastávky. Nejnáročnější byla

10

Brušperský zpravodaj

úprava zastávky na křižovatce po pravé straně.
Stavebním úpravám zastávky předcházelo zatrubnění potoka Dolní Koťbach. V místech,
kde před několika desítkami let byla váha
a uhelné sklady, rostl v minulých letech plevel
a náletové dřeviny. Pozemek byl majetkem
Spotřebního družstva Jednota Frýdek-Místek.
Město místo odkoupilo a použilo k výstavbě
garáží. Přípravné a stavební práce provedla
firma ing. Bohuslava Konečného – stavební výroba a jednotliví vlastníci garáží. Položení živičného povrchu provedla firma Silniční stavby
a mosty, s. r. o., Valašské Meziříčí, sadové
úpravy firma Bohuslav Dvořák, Sady, lesy,
zahrady Šilheřovice. Na zastávce Brušperk–
střed došlo ke zpevnění opěrné zídky chodníku a umístění modulu zastávky. Zastávka
Chamrád – Fryčovická byla upravena v obou
směrech. Nová zastávka byla zřízena i na
ulici Staroveská včetně výstavby chodníku,
zálivu i modulu zastávky. Stavební práce na
všech zastávkách provedly firmy IMSTAV
PLUS, s. r. o., a firma Jiří Vala – VALA.
Moduly zastávek dodala firma Zamazal z Horního Žukova. Práce si vyžádaly finanční náklady ve výši 1.144.622,30 Kč.
To, jak budou naše zastávky autobusu vypadat, jak budou udržovány, záleží, milí občané, hlavně na VÁS.
Mgr. J. Neuwirthová
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Slezský trojok 2001

Unie českých pěveckých sborů uspořádala
10. června 2001 v areálu Hornického muzea
v Ostravě Petřkovicích v pořadí už 9. ročník
stále známější přehlídky sborového zpěvu
SLEZSKÝ TROJOK 2001. Po celou neděli
se za hojné účasti diváků slavnost odvíjela
k jejich radosti a radosti vystupujících, přičemž 13 sborů přijelo ze sousedního Polska.
Tři z celkem třiceti účastněných sborů byly
oceněny Cenou Stanislava Moniuszka, a to
Zespol Kameralny ABSOLWENT Skoczow,
mužský pěvecký sbor NEŠVERA Olomouc
a Chor Ženski LICEUM MUZYČNEGO
z Katowic. V odpoledních hodinách se konala
vystoupení na devíti jevištích Ostravy a okolí.
Byly to mimo jiné známé lázně v Klimkovicích, arboretum v Novém Dvoře, památník
v Hrabyni, domovy důchodců v Ostravě a kostely ve Svinově, Fulneku a Přívoze. Z okresu
Frýdek-Místek se představil také Smíšený pěvecký sbor LAŠAN Brušperk, který společně
se sborem LIRA Darkov a Cantantes DOMINO z Jastrzebie Zdroj vystoupil v přívozském neogotickém kostele Nanebevzetí panny
Marie. Brušperští zpěváci znovu přesvědčili
svým vystoupením nejen posluchače, ale i přítomné odborníky, že sbor ve své oblasti snese
ta nejnáročnější kriteria hodnocení a kritiky.
Pod vedením sbormistryně Jitky Hummelové
bírka na zřízení zdvižné plošinky (vý- „Lašani“ opět ukázali, že opravdu umí! Příští
tahu) v ZŠ v Brušperku.
jubilejní ročník SLEZSKÝ TROJOK 2002 se
Dne 19. 6. 2001 byla odpečetěna schránka uskuteční v Katowicích. Přijeďte se podívat
v provozovně Hodinářství p. Vendulky Ká- i vy!
ňové. Částka 16 974,20 Kč byla předána ředi- Ing. Josef Janotka, člen zastupitelstva města
teli ZŠ. Sbírka nadále pokračuje.
Brušperk
Všem dárcům děkujeme.

S

Ohlédnutí za jarními měsíci
O ČSSD zve širokou veřejnost na
Březen – průměrná teplota měsíce
LETNÍ SLAVNOST, která se koná
4,90
°C.
v neděli 29. července 2001 v 16.00 hodin
Srovnání
s předešlými roky: 1997 4,50 °C,
v zahradní restauraci Na Letné. Zajištěná tombola, občerstvení a bufet. V případě nepřízni- 1998 3,50 °C, 1999 5,40 °C, 2000 5,45 °C.
Nejteplejším dnem měsíce byl 12. březen
vého počasí se Letní slavnost koná v sále.
Výbor MO ČSSD s teplotou 12,35 °C, nejchladnější byl 28. bře-

M
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zen s průměrnou teplotou 0,60 °C. Měsíc provázely i sněhové přeháňky.
Duben byl teplejší s průměrnou teplotou
8,10 °C. Nejteplejším dnem byl 30. duben
s teplotou 17,80 °C. Nejchladnějším dnem
byl 14. duben, průměrná teplota 0,50 °C. Velikonoce byly chladné, Velký pátek a Bílou sobotu provázely časté sněhové přeháňky, průměrná denní teplota Neděle velikonoční byla
jen 3,5 °C. Jaká byla brušperská pouť? Počasí
nám nepřálo, celý den byl sychravý s průměrnou teplotou jen 3,5 °C. Jak tomu bylo v minulých letech. V loňském roce s průměrnou
teplotou 17,50 °C, v roce 1993 s denním průměrem 19 °C, ale v roce 1998 jen s teplotou
2,20 °C.
Květen byl poměrně suchý. První jarní
bouřka se ohlásila 4. května, hřmělo, ale déšť
nepřinesla. První dekádu měsíce provázely
mlhy. Ve srovnání s loňským rokem byl tento
měsíc o 1 °C chladnější. Nejnižší celodenní
teplotu měl 7. květen 9,10 °C, nejteplejšími
dny byly 27. a 29. květen s teplotním průměrem 18,75 °C. Průměrná teplota měsíce
května byla 14,90 °C.
Podle záznamů p. Ludvíka Žídka zpracovala
Mgr. J. Neuwirthová

Chcete pomoci misiím v Africe?

Odevzdejte v informačním centru ND použité poštovní známky z dopisů (asi s 1/2 cm
okrajem), staré použité pohlednice, telefonní
karty, papírové peníze a mince.
Děkuje Charita sv. Anežky, Otrokovice
Humanitární pomoc

Hledám pronájem
garáže v Brušperku
(nejlépe v rodinném domku).
Tel. č.: 0603 246 696
nebo 0608 768 702.
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Klub českých turistů
v Brušperku

Sobota 21. července 2001
Prašivá, Kotař
Sraz: v 6.45 hod. na zastávce Brušperk, střed
Odjezd: v 6.56 hod. autobusem směr Frýdek,
ČD
Trasa: Dobratice p. P. – Prašivá – Kotař –
Údolí Vel. Lipového – Morávka
Délka trasy: cca 13 km
Doprava: cca 70 Kč
Obtížnost: středně těžká trasa (hřebenová
trasa)
Vede: Lukáš Makúch a Jaromír Duda
Návrat: v 17.00 hod. (nejpozději v 18.20
hod.)
Sobota 28. července 2001
Cyklo výlet do neznáma
Sraz bude upřesněn ve skříňce na zastávce
Brušperk, střed
Vede: Palko
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.
Turistice zdar!

POZOR!
Nabízíme prázdninovou výuku:
- anglického jazyka formou kurzů nebo
také individuálně
- matematiky individuálně
- překlady textů z angličtiny do češtiny
Bližší informace
na tel.: 0658/666 619, 0604/386 923,
0604/313 366.
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Opravy
chladniček a mrazniček
všech typů
do 24 hodin

č. 7

Taneční škola
zahájila zápis
do základních tanečních
pro mládež od 15 let

První lekce začíná
v neděli 9. září
od 15 hodin
v sále Na Letné.
Přihlášky

Petr Holaň, Ostrava-Nová Bělá

v informačním centru Brušperk nebo na
tel. 0604/503 817.

Tel. č.: 069 6731354,
mobil 0602 585 938

Zveme Vás do nově otevřené prodejny BAREV A LAKŮ
Brušperk, Dr. Martínka 199 (pod náměstím)
Nabízíme sortiment těchto barev:
Interiérové barvy – vodouředitelné i syntetické (primalex, akryl, balakryl, latexy a jiné).
Autolaky – značky DE BEER.
Barvy pro ochranné nátěry dřeva, plotů, střech apod.
Barvy pro antikorózní nátěry.
Mořidla.
Štětce všeho druhu.
Ředidla – všechny typy.
Tmely pro všechny druhy materiálů (Den Braven).
Válečky, smirky, ochranné fólie při malování, a jiné malířské potřeby.
KAŽDOU SOBOTU SLEVA 5 %
Dále nabízíme:
Míchání autolaků – značky De Beer.
Plnění sprejů.
Montáž zámků řazení – typ Defend Lock apod.
Autodoplňky.

Otevřeno:
PO, ST, ČT, PÁ
ÚT
SO

8.00–12.00
14.00– 17.00
8.00–12.00
14.00–16.00
8.00–12.00
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Informace: 0658/671 403, 602 565 679,
fax 0658/671 681
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Při platbě v hotovosti a větších odběrech zajímavé slevy!
Prodej všech frakcí těženého kameniva za výhodné ceny!
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Zajišťujeme i dopravu a čerpadlo
betonu.
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Široký sortiment kvalitních betonů
a kameniva.

AUTOŠKOLA Milotová

Zahradní ul. (u BIOCELU)
Kámen Zbraslav, s. r. o.
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Brušperský zpravodaj

výhodné ceny
zajímavé slevy
platba formou splátek

č. 7
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Brušperský zpravodaj

č. 7
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BIP spol. s.r.o.

Tel. 069-353948
deseti letá tradice = největší výběr koberců a lina
v Ostravě. Letní ceny, které Vás nadchnou.
Nevěříte? Přijďte se podívat.
O.-Hrabůvka, Horní 1457. (naproti Komerční banky)
Těšíme se na vaši návštěvu.
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 Ministerstva kultury České republiky pod registračním
číslem MK ČR E12366. Za správnost příspěvku odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla
20. 6. 2001, uzávěrka příštího čísla je v pátek 20. 7. 2001.

