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Mému rodišti!
Rodiště moje vzdálené, Brušperku drahý,
kdykoliv vracím se k tobě, je zrak můj vlahý.
Když z dálky zahlédnu věž tvoji kostelní,
vždycky se duše má o mládí rozesní …
Brušperku, zvláštní polohou i lidem,
chtěla bych vyléčit se tvojím klidem.
Na hrob svých rodičů kytici lásky dát,
varhany v šeru kostela slyšet zas hrát.
Březiny a kraj drahý do šíra kolem,
ať oko zase shlédne loukou i polem.
Ať do zemdlení tělo i duši utrácím,
ať ve Tvé náruči, Brušperku, popláči co ztrácím.
Verše napsala paní Lída Janáčková – Hladná.
Žila v Českém Těšíně, ale do svého rodiště se
ráda vracela. Do naší redakční rady jsme je
dostali od paní Růženy Bláhové-Frantlové, abychom je uveřejnili.
Tak jako paní Janáčková se naši rodáci do
Brušperka stále rádi vracejí. Navštívit rodiče, či
položit kytičku na jejich hrob, setkat se s příbuznými, známými a spolužáky. Přijíždějí o pouti,
často se jen tak sami procházejí známými místy.
Mnozí opravují rodné domy, jiní stavějí nové,
aby se tu se svými rodinami mohli vrátit. Jsou
i takoví, kteří se rozhodli prožít v rodišti poslední léta života. Milou tradicí se stala ročníková setkání. Ti mladší na ně zvou i své učitele,
ti dříve narozeni na ně už jen vzpomínají. Scházejí se obvykle po pěti letech. Nejvýznamnější

z nich je setkání padesátníků spojené s návštěvou městského úřadu. Přípravu a průběh všech
akcí konaných v jubilejním roce členové organizačních výborů zapisují do Kroniky padesátníků. Zesnulým vrstevníkům pokládají na hrob
při slavnostním setkání kytičku a kovový štítek
s označením věku. Výbory zvou všechny vrstevníky - spolužáky, i ty, kteří se do města přistěhovali. Je smutné, přijedou-li z míst blízkých
a vzdálenějších, dokonce i z ciziny, když domácí o setkání neprojeví zájem. Letos se sešli
vrstevníci roč. 1951 – padesátníci - v počtu 45.
Přijeli až z Prahy, Vyškova, Krmelína, Staříče.
Šedesátníků se sešlo 35 (ročník 1941).
Setkání sedmdesátníků (ročník 1931) se konalo 23. 6. za účasti 40 vrstevníků. Přijeli
z Opavy, Havířova, Kateřinic, Poruby. Někteří
z důvodu zdravotních potíží se omluvili.
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Na 8. září připravují setkání osmdesátníci, příslušníci ročníku 1921.
V minulých letech si nechalo posílat zpravodaj
25 našich rodáků např. do Prahy, Mostu, Teplic,
Vyškova, ale i do Staré Vsi a Frýdku-Místku.
Dnes to je jen 13 rodáků. Někteří si pro ně jezdí.Veškeré informace ze života města a jeho historie můžete najít i na stránkách internetu, adresa: http://sweb.cz/brusperk/
Několik let do svého rodiště pravidelně dojíždí pan Ladislav Janáček. Vede cvičení jógy
v Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk.
Na milé setkání budou jistě s potěšením vzpomínat tři dlouholeté kamarádky (ročník 1920)
– paní Ludmila Cigánková, paní Olga Hillová
a paní Sylvia Doerr – Svatava Špačková, která
žije v USA, stát Severní Karolína. Odešla tam,
když jí bylo sedmnáct let. Od doby, kdy se otevřely naše hranice, navštívila Brušperk několikrát a seznámila s ním i všechny příslušníky své
rodiny. Letos přijela se synem a vnukem. Při pohledu na rodný dům, rozpadlou zídku a pustou
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zahradu plakala.
Napadla mě myšlenka: „Kolik takových starých domů v našem městě pustne, rozpadá se
a dokonce nahání strach okolí? Na druhé straně,
kolik starých šedých domů dokázalo pohlazení
pečlivé a přičinlivé ruky přeměnit v krásný
a milý domov a ozdobit tak i město“. Ty staré
domy - to je naše město. Nenechte je umřít.
Připravila Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Pranostika
Mnoho hub srpnových – mnoho vánic
sněhových.
Když v srpnu hodně hřímá – bude na
sníh bohatá zima.
Svatý Vavřinec ukazuje – jaký podzim
nastupuje.

Informace Městského úřadu
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 25. srpna 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
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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, 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 1. 8., 15. 8., 29. 8.
červená – odvoz 1. 8., 15. 8., 29. 8.
fialová – odvoz 1. 8., 22. 8.
fialová + žlutá 15. 8.
Platí pro tyto ulice: Krmelínská, Staroveská,
Veselíčko, Družstevní, Policejní, Nábřeží, Zahradní, Polní, K Šištotu, Jožky Matěje, Spor-
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tovní, 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 8. 8., 22. 8.
červená – odvoz 8. 8., 22. 8.
fialová – odvoz 8. 8., 29. 8.
fialová + žlutá – 15. 8.
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 7. 8.
a 21. 8. 2001 od 15.00 do 17.00 hod.

PRÁVNÍ OKÉNKO
Ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní příjem)
Hlava II
Samostatná působnost obce
§ 35
(1) Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí,
které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud
nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří
zvláštní zákon.
(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou
vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeb bydlení, ochrany
a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Hospodaření obce
§ 38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly

§
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vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.
Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj
svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku. 14)
(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby
a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Obec je povinna chránit svůj majetek před
neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo
na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
(4) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
§ 39
(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat
nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby
se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své
nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.
(2) Při úplatném převodu majetku se cena
sjednává zpravidla ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být
zdůvodněna.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li
o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku obce na dobu
kratší než 30 dnů.
§ 42
(1) Obec dá přezkoumat příslušným okresním
úřadem nebo auditorem hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok.
§ 43
(1) Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do
30. června následujícího roku a přijme opatření
k nápravě nedostatků.
14
) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
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Jubilanti

Své významné životní jubileum oslaví v měsíci srpnu tito naši občané:
Špaček Arnošt
92 let
Hillová Anežka
88 let
Milat Alfons
87 let
Ellingerová Jarmila
87 let
Šimíčková Libuše
87 let
Jurečková Anna
83 let
Dedková Anna
92 let
Bujnoch František
82 let
Vojtíšek Zdeněk
80 let
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský
úřad v Brušperku přejí všem
pevné zdraví, spokojenost
a životní pohodu.

Klub důchodců
Plán činnosti klubu důchodců
na měsíc srpen 2001.
• Čtvrtek 2. 8. 2001 v 17.00 hod.
Informační schůzka účastníků zájezdu na Jižní
Moravu. Pan Kučera
• Pondělí 6. 8. 2001 ve 14.00 hod.
Schůzka zdravotního střediska. Paní Vichrová
• Středa 8. 8. 2001 v 6.30 hod.
Odjezd na burzu do Polska od zastávky
Brušperk-střed. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 9. 8. 2001 v 17.00 hod.
Výborová schůze s důvěrníky. Pan Nálepa
• Úterý 14. 8. 2001 od 9.30 hod.
Zápis na burzu do Polska na měsíc září. Paní
Kuchařová
• Středa 15. 8. 2001 v 8.00 hod.
Zájezd na hory. „Beskydy – Radhošť“, „Rožnov–Skanzen“. Cena 60 Kč. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 23. 8. – pátek 24. 8. 2001
Zájezd na Jižní Moravu a rakouského Tullnu na
výstavu květin. Odjezd od zástávky Brušperk,
střed v 6.15 hod. Pan Kučera
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Z kultury

M

ěsto Brušperk a kulturní komise města
Vás srdečně zvou na hudebně-zábavný
pořad JUDr. IVO JAHELKY
„Pojízdná soudírna“, který se uskuteční v pátek 21. 9. 2001 v 18.30 hod. v sále ZŠ
v Brušperku. Vstupné: dospělý 80 Kč, důchodci
60 Kč, děti do 15 let 40 Kč.
Předprodej vstupenek je v Informačním centru Brušperk a v Hodinářství Vendulky Káňové.

K

ulturní komise města připravuje dne
15. 9. 2001 v sále základní školy koncert Dechové hudby JAVOŘINKY z Lichnova
u Nového Jičína.

Pozvánka na výstavy

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL V NÁRODNÍM
DOMĚ V BRUŠPERKU Vás zve na výstavu obrazů
a kreseb Jaroslava HOMOLKY. Výstava potrvá do 29. 8. 2001.
Jaroslav Homolka (1939) studoval na Katedře
výtvarné výchovy UP v Olomouci. Věnuje se
krajinomalbě, figurálním kompozicím, volné
a užité grafice. Námětově čerpá především z jižních Čech, Příbramska, Šumavy a Beskyd. Ilustruje knihy (B. Pavlok: Hukvaldská preludia,
1974; F. Lazecký: Světlany, 1985; G. Apollinaire: Devět bran tvého těla, 1985 aj.). Působí
jako výtvarný pedagog.
Srdečně Vás zveme na vernisáž grafiky
a kreseb Ludmily JIŘINCOVÉ, která se koná
ve čtvrtek 30. 8. 2001 v 17.00, úvodní slovo
PhDr. Petr Beránek. Výstava potrvá od 30. 8.
2001 do 10. 10. 2001.
Ludmila Jiřincová (1912–1994) studovala na
AVU v Praze. Věnovala se volné grafice, ilustraci, kreslenému filmu, exlibris, známkové
tvorbě, plakátové tvorbě a malířství. Patřila
k tzv. pokolení druhé světové války s vyhraněným humanistickým postojem k světu a životu.
Už ve čtyřicátých letech ilustrovala Pantoumy
o lásce Jaroslava Seiferta a jeho verše často
výtvarně doprovázela. Ilustrovala více než 300
knih, spolupracovala s bibliofilskou edicí Lyry
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Pragensis, ale vytvořila také 120 akvarelů květin
pro Atlas léčivých rostlin (1951).V sedmdesátých letech se dominantně přiklonila k figurální
tvorbě, malovala ženy, ponejvíce mladé. V grafických technikách nacházela nové možnosti. Ilustrace k Villonovi (1951) vznikaly podle mezzotintové techniky, uhelný prach po celé ploše
papíru vytírala plastickou pryží. Početná tvorba
exlibris vznikala v dřevorytu, suché jehle a litografii.
PAMÁTNÍK VOJTĚCHA MARTÍNKA – stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele.
Národní dům Brušperk, J. Á. Komenského 9,
tel. 0658 666 271.
Otevírací doba v Galerii Chagall a v Památníku V. Martínka
Pondělí
zavřeno
Úterý až pátek
12.00–17.00 hod.
Sobota
9.00–12.30 hod. (IC)
Neděle
13.00–17.00 hod.

Zhodnocení školního roku
2000-2001 v Základní umělecké škole

Skončil školní rok a nastaly prázdniny, ty
první v třetím tisíciletí. A jako obvykle v tomto
období bilancujeme, co se nám podařilo. Jaký
byl ten uplynulý školní rok? Splnil naše očekávání i očekávání našich žáků? Určitě se nemusíme za minulý rok stydět, ale vždy je co zlepšovat…
Školu navštěvovalo 302 žáků v hudebním
oboru a 95 žáků v oboru výtvarném. V průběhu
školního roku došlo jen k malé změně v obsazení místa vyučujícího hře na klarinet, kterou od
1. ledna začal vyučovat bývalý kapelník p. Václav Stuchlý, a to k naprosté spokojenosti svých
žáků. Do pedagogického sboru přibyl student
konzervatoře René Vojtovič pro výuku hudební
nauky a ve výtvarném oboru vyučovala jednu
ze skupin Mgr. Adéla Kuchařová. Školní rok
probíhal s plným nasazením všech vyučujících.
Těsně před Vánocemi navštívila školu skupina
inspektorů, aby prověřila úroveň a formy vý-
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uky. Po několikadenním hospitování u většiny
vyučujících byla kvalita výuky ohodnocena v inspekční zprávě jako velmi dobrá. V jarním období čekala školu rekonstrukce topného systému
- v průběhu měsíce března byla provedena plynofikace budovy. Část prací se realizovala o jarních prázdninách, ale část byla prováděna za
plného provozu. Díky pochopení a obětavosti
provozních pracovníků i pedagogů, kteří uklízeli i o víkendech, proběhla akce bez problémů,
byla zdárně dokončena a vyučování nebylo narušeno.
Akce školy:
V průběhu celého školního roku vystoupili
žáci hudebního oboru na 17 veřejných předehrávkách pro rodiče, v předvánočním čase škola
již tradičně uspořádala 2 koncerty, jeden v sále
Základní školy v Brušperku, druhý ve fryčovickém kostele. V květnu se konaly další dva veřejné koncerty, opět v Brušperku a ve Fryčovicích. Hostem květnových koncertů byl pan Jiří
Gřes, který již několik let spolupracuje se smyčcovým souborem naší školy a svým zpěvem obohatil oba koncerty. V sále základní umělecké
školy se uskutečnily ještě koncerty absolventů
I. a II. stupně, kteří byli při této příležitosti oceněni drobnými dárky. V sále školy se uskutečnila rovněž neobvyklá událost – křest nově zakoupeného cimbálu za účasti sponzorů, představitelů města, výrobce p. Holiše a dalších přátel
lidové hudby. Následně se měl v březnu uskutečnit i koncert učitelů, ale z důvodu onemocnění
účinkujících byl odvolán a termín přeložen na
podzim. Žáci se zúčastnili i dalších akcí - pravidelně vystupovali na vernisážích v Národním
domě a zahráli a zazpívali brušperským důchodcům na jejich setkání.
Žáci hudebního oboru byli zapojeni v několika souborech, které dlouhodobě působí na naší
škole. Nejvýznamnější je působení smyčcového
souboru pod vedením p. uč. Jindřicha Řezanky.
Na pobočkách v Krmelíně a Hukvaldech pracují
smyčcové soubory řízené p. uč. Věrou Ranochovou. Přes 30 žáků navštěvovalo pěvecký sbor vedený p. uč. Hanou Klimešovou, řada žáků hrála
v drobných komorních seskupeních, jako jsou
dua a tria fléten, kytar, klarinetů apod. Přáli bychom si, aby těchto malých souborů přibývalo,
aby každý starší žák byl zapojen do komorní hry
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nebo doprovázel na klavír svého spolužáka tak,
jak to stanovují učební plány.
Letos na jaře se základní umělecká škola zúčastnila soutěží hudebního oboru vyhlášených
ministerstvem školství. V oblastním kole komorní hry v Orlové se umístilo duo ve složení
Marek Kozák a Zuzana Andrýsková na 2. místě,
v oblastním kole soutěže Pískání pro zdraví získala Zuzana Andrýskova 1. místo s postupem
do Prahy, kde si vybojovala krásné 2. místo.
Nelze opomenout činnost a výsledky výtvarného oboru. Podmínky práce byly ztíženy situací v keramické dílně, která z důvodu vlhkosti neodpovídala hygienickým požadavkům,
proto nemohla být využívána pro výuku. Přesto výtvarný obor vykazoval výborné výsledky.
Kromě běžných činností na výzdobě sálů a školy
při akcích byla velká pozornost ze strany p. uč.
Valové věnována přípravě žáků na střední umělecké školy a na školy s talentovou zkouškou.
V květnu byla v budově ZUŠ uspořádána výstava prací žáků a absolventů výtvarného oboru.
V červnu se skupina žáků zúčastnila několikadenního pobytu v přírodě spojeného s výtvarnými činnostmi - Plenéru 2001. Výtvarný obor
se také prezentoval na výstavě Zrzavý salon II
v Ostravě, některé žákovské práce byly zaslány
do soutěže vyhlášené sdružením Sokrates.
Tento stručný přehled činnosti školy představuje ve skutečnosti hodiny a hodiny svědomité a odpovědné práce pedagogů, kteří se bez
ohledu na čas a vlastní zájmy snažili žáky co nejlépe připravit pro vystoupení, soutěž, výstavu,
prožívali s nimi všechny jejich problémy, trému,
kritická období nezájmu či nechuti k domácí přípravě. Přeji učitelům a žákům krásné a pohodové prázdniny k získání nových poznatků i načerpání sil a elánu do příštího období.
Veronika Talpová, ředitelka ZUŠ

M

ezinárodního folklórního festivalu ve
Frýdku-Místku se od roku 1995 zúčastnilo 30 souborů z 21 zemí tří kontinentů – Evropy, Asie, Severní Ameriky. Letos přibyli i Afričané. Egyptský soubor z města Damanhour
navštívil 22. června i naše město. 30 členů souboru El Beheira předvedlo v sále základní školy
lidové umění kraje kolem Nilu.
Mgr. J. Neuwirthová
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Sport
Informace z SK Brušperk

SK Brušperk děkuje všem těmto
sponzorům, kteří
přispěli finanční
částkou a zajistili
pohoštění na Dětský den a na zápas „rodiče–děti“.
Jsou to: Kajman–Matula, Humplík J., Glivický S.
Účast na utkání roku byla i přes nepřízeň počasí dobrá. Těší nás zájem rodičů o své sportovce!
Velkou soutěžní bitku sehráli v zápase děti,
pánové, babičky a maminky. Vyhráli všichni!
Hráči SK Brušperk přípravka děkují sponzorům za 10 kusů míčů.
Tyleček
Mimo soutěž „Brušperské ligy“ se naši nejmladší zúčastnili turnajových bojů ve Staré Bělé,
kde obsadili 5. místo. V Kozlovicích bojovala
dvě naše družstva. Ročník 1989–1990 obsadil
5. místo a ročník 1991 a mladší 3. místo. V přátelském utkání proti Benjamínkům z Vítkovic remizovali 2:2. Na penalty zvítězili.
Závěrečná tabulka dlouhodobé části
10. ročníku „Brušperské ligy“
1. Vratimov „A“
26 25 1 0 140:19
2. Staříč
26 21 3 2
137:31
3. Chlebovice
26 16 6 4
76:30
4. Fryčovice „A“
26 17 3 6
74:25
5. Hukvaldy
26 15 1 10
68:44
6. Brušperk „A“
26 13 4 9
73:36
7. Jistebník
26 12 3 11
55:52
8. Mošnov
26 9 7 10
39:51
9. Petřvald „A“
26 10 3 13
52:73
10. Vratimov „B“
26 7 5 14
51:70
11. Kateřinice
26 4 4 18
22:99
12. Brušperk „B“
26 5 1 20
25:78
13. Fryčovice „B“ 26 4 2 20
11:73
14. Petřvald „B“
26 1 3 22
11:16

51
45
38
37
31
30
27
25
23
19
12
11
10
35
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Výsledky závěrečného turnaje „Brušperské
ligy“ v minikopané a konečné pořadí 10. ročníku
Hráno v Chlebovicích v neděli 24. června
2001.
Skupina „A“
1. Vratimov
1
2 0 9:4
4 b.
2. Hukvaldy
1
2 0 5:3
4 b.
3. Mošnov
1
2 0 3:2
4 b.
4. Fryčovice
1
2 0 1:9
0 b.
Skupina „B“
1. Staříč
3
0 0 8:4
6 b.
2. Chlebovice
2
0 1 6:5
4 b.
3. Brušperk
1
0 2 4:4
2 b.
4. Jistebník
0
0 3 3:8
0 b.
Zápasy o umístění
finále
Vratimov – Staříč 1:3
o 3. a 4. místo Hukvaldy – Chlebovice 1:1, na
penaltové kopy zvítězily Chlebovice
o 5. a 6. místo Mošnov – Brušperk 1:1, na penaltové kopy zvítězil Mošnov
o 7. a 8. místo Fryčovice – Jistebník 3:0
Přestože se hrálo na mokrém trávníku, místy
za drobného deště, byly k vidění velmi zajímavé
a vyrovnané zápasy.
Je nutno poděkovat pořádajícímu oddílu, že
umožnil tento turnaj odehrát i za nepříznivých
podmínek a známe vítěze jubilejního ročníku.
Konečné pořadí 10. ročníku
1. Sokol Staříč
2. TJ Biocel Vratimov „A“
3. TJ Sokol Chlebovice
4. TJ Sokol Hukvaldy
5. TJ Mošnov
6. SK Brušperk „A“
7. TJ Sokol Fryčovice „A“
8. TJ Jistebník
9. TJ Petřvald „A“
10. TJ Biocel Vratimov „B“
11. TJ Sokol Kateřinice
12. SK Brušperk „B“
13. TJ Sokol Fryčovice „B“
14. TJ Petřvald „B“
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Chtěl bych poděkovat za celoroční spolupráci při
organizaci turnaje, popřát příjemné letní dny. V polovině září bychom měli zahájit 11. ročník.
Ing. Jiří Dlouhý
Podzim – muži
Neděle 19. 8. v 10.00 h
Neděle 26. 8. v 10.00 h
Neděle 2. 9. v 16.30 h
Neděle 9. 9. v 10.00 h
Sobota 15. 8. v 16.00 h
Neděle 23. 9. v 10.00 h
Sobota 29. 9. v 15.30 h
Neděle 7. 10. v 10.00 h
Sobota 13. 10. v 15.00 h
Neděle 21. 10. v 10.00 h
Neděle 28. 10. v 10.00 h
Neděle 4. 11. v 10.00 h
Neděle 11. 11. v 13.30 h

1.B. sk. D
Brušperk – V. Meziříčí „B“
Brušperk – Tísek
Jakubčovice – Brušperk
Brušperk – Odry
Baška – Brušperk
Brušperk – Žilina
Kunín – Brušperk
Brušperk – Metylovice
Stará Bělá – Brušperk
Brušperk – Kateřinice
Vlčovice – Brušperk
Brušperk – Štramberk
Hutisko – Brušperk

Podzim – dorost
Sobota 18. 8. ve 14.00 h
Sobota 25. 8. ve 14.00 h
Neděle 2. 9. v 10.15 h
Sobota 2. 9. ve 13.45 h
Sobota 22. 9. ve 14.00 h
Neděle 30. 9. ve 13.15 h
Sobota 6. 10. ve 14.00 h
Sobota 13. 10. ve 12.45 h
Sobota 20. 10. ve 14.00 h
Sobota 27. 10. ve 14.00 h
Sobota 3. 11. ve 14.00 h
Neděle 11. 11. v 11.15 h

ŽS sk. B
Brušperk – Frenštát
Brušperk – Č. Těšín
VP FM „B“ – Brušperk
Polanka – Brušperk
Brušperk – Tichá
Raškovice – Brušperk
Brušperk – Jablunkov
Stará Bělá – Brušperk
Brušperk – Frýdlant
Kateřinice – Brušperk
Brušperk – Kozlovice
Studénka – Brušperk

Různé

O

REL Jednota Brušperk srdečně zve své
členy a příznivce na ORELSKOU POUŤ,
která se koná dne 5. 8. 2001. V 7.30 hod. mše
svatá za živé a zemřelé ORLY, jejich rodiny a duchovního rádce P. Václava Turečka. V 14.30 hod.
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u Svaté vody bohoslužba slova, po něm společné posezení s reprodukovanou hudbou na
zahradě „U tří lip“. Domácí bufet, koláče
a bohatá tombola zajištěna.
OREL Jednota Brušperk Vás zve na
celostátní ORELSKOU POUŤ na Sv. Hostýně, která se koná v neděli 19. 8. 2001.
Odjezd autobusu v 6.00 hod. z autobus. zastávky Brušperk, střed. Cena 120 Kč. Přihlásit se můžete u s. Strakošové Lenky. Srdečně Vás zve a na Vaši podporu se těší
výbor ORLA Brušperk.

Pozvánka

SDH Brušperk Vás zve na Memoriál
Z. Vyplela a putovní pohár města
Brušperka v družstvech žen, který se koná
8. 9. 2001 v 9 hodin na škvárovém hřišti.
Srdečně zve SDH Brušperk

M

O KSČM zve co nejsrdečněji na
Letní slavnost, která se koná v neděli 26. srpna 2001 v 16.00 hodin v restauraci Na Letné. Občerstvení a tombola zajištěna. O dobrou náladu se postará Dechová
hudba Javořinka.

V

srpnu roku 1937 byla uspořádána dožínková slavnost. Účastníci slavnosti
se seřadili do průvodu v místech pod tehdejším hostincem Chamrád. Průvod, ve kterém
jelo několik alegorických vozů a dvě dívky
na koních, prošel dolním Zádvořím a zamířil na sokolské hřiště. Když došel průvod na
uvedené hřiště, byly dívky na koních odvedeny stranou a vyfotografovány.
Nabízím 500 Kč za uvedenou fotografii.
Dále budu velmi vděčný, když se mi přihlásí některý z organizátorů tehdejších dožínek a případný majitel zmíněných koní, na
kterých obě dívky v průvodu jely. Děkuji
předem.
Jaroslav Hrubý,
Nábřeží 577, Brušperk
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Chcete pomoci misiím
v Africe?

Odevzdejte v Informačním centru v Brušperku
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

Klub českých turistů
v Brušperku

Sobota 4. srpna 2001
Cyklo výlet do neznáma
Sraz: bude upřesněn
Trasa: dle aktuální domluvy (na místě srazu)
Vede: Palko
Sobota 11. srpna 2001
VSACKÝ CÁB
Sraz: v 4.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Soláň – Tanečnice – Vsacký Cáb – Valašská Bystřice (možno prodloužit až do Rožnova
p. R.)
Délka trasy: cca 18 km
Doprava: cca 140 – 160 Kč
Obtížnost: středně těžká trasa
Vede: Lukáš Makúch a Jaromír Duda
Sobota 18. srpna 2001
VELKÁ ČANTORYJE
Sraz: v 4.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Nýdek – Velká Čantoryje – Velký Sošov
– Malý Stožek – Kolibiska – Filipka – Na Gruni
– Hrádek ve Slezsku
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Délka trasy: cca 18 km
Doprava: cca 130 – 150 Kč
Obtížnost: náročná trasa
Vede: Lukáš Makúch a Jaromír Duda
Sobota 25. srpna 2001
PŘES ONDŘEJNÍK NA HUKVALDY
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: pořádá KČT Ostravice.
Bližší informace v Tuláčkovi.
Délka trasy: cca 25 km
Vede: Jaromír Duda
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!

Opravy
chladniček a mrazniček
všech typů
do 24 hodin

Petr Holaň, Ostrava-Nová Bělá
Tel. č.: 069 6731354,
mobil 0602 585 938
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Zhotovení barevných fotografií 9 × 13 cm – lesk i mat
za pouhých 0,50 Kč/1 kus.
U každého desátého filmu foto zdarma!

Toto nabízí NÁBYTEK BRUŠPERK,
nám. J. A. Komenského 30.
Dále nabízíme:
výrobu levných kuchyňských linek a dvířek
běžný nábytkový sortiment
Otevírací doba:
úterý – pátek 9.00 – 11.30 hod.
sobota
9.00 – 11.30 hod.

14.45 – 17.00 hod.

NÁBYTEK BRUŠPERK

NEPŘEHLÉDNĚTE!

č. 8

RESTAURACE U TOCHY V BRUŠPERKU
Nám. J. A. Komenského 40
Tel. č.: 0658/666 366

• pøijme dva zamìstnance na místo sbìrny kurzových sázek TIPSPORTU. Bližší
informace podá vedoucí p. Dlouhá, tel. č.: 0658/666 366.
• Nabízíme novou službu – PEČENÉ SELE!
Ideální pro rodinné oslavy, až pro 30 osob.
Objednávky 14 dní dopøedu.
• Upozoròujeme občany na možnost stravování v naší restauraci. Cena obìdu
včetnì polévky je 36 Kč, výbìr ze dvou jídel, možnost dopravy domù.
• Již tradičnì zajímavé jsou rodinné oslavy, svatby a srazy. Nájem neúčtujeme,
alkohol podáváme za maloobchodní ceny, možnost donést vlastní zákusky.
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Taneční škola
zahájila zápis

Místní sdružení
Občanské demokratické strany
Brušperk

do základních tanečních
pro mládež od 15 let

srdečně zve spoluobčany, členy a příznivce na

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

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

Přátelské odpoledne
v sobotu 4. srpna 2001 od 17 hodin
do zahradní restaurace U Hynečků.
K tanci a poslechu budou hrát populární manželé
Kovalovi.
Grilovaná kuřata, giros, tombola.
Vstupné dobrovolné.
V případě obzvláště nepříznivého počasí se akce
neuskuteční.
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INFORMAČNÍ CENTRUM
Nám. J. A. Komenského 9
739 44 BRUŠPERK
Tel.: 0658 666 271, fax: 0658 666 461
email: infobrusperk@iol.cz

Informuje o:
- městě Brušperk a jeho okolí
- firmách, službách a organizacích v Brušperku
- ubytovacích možnostech v Beskydech
- možnostech kulturně-společenského využití času
- vlakových a autobusových spojích v ČR
- turistice v Beskydech
Zajistí
- rezervaci vstupenek na kulturní, společenské akce
- tlumočnické a překladatelské služby
Nabízí
- různé druhy map
- prodej upomínkových předmětů
- kopírování

INFORMUJTE SE U NÁS

AUTOŠKOLA

Milotová
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Občané, kteří
chtějí odevzdat příspěvky do
zpravodaje, mohou
tak učinit
v Informačním
centru Brušperk
nejpozději do
uzávěrky.
O jeho otištění
rozhodne Redakční
rada.
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