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ZÁŘÍ

2001

zdarma

Vlaštovičko, leť, už je na tě čas
pavouk babí léto spřádá,
muška též si pospí ráda
až napadne sníh.
Ředitelství základní školy
oznamuje všem žákům, že
slavnostní zahájení nového školního roku se
koná dne 3. září 2001 v 9.00 hodin v kulturním sále základní školy. Vezměte si psací
potřeby a přezůvky.
Mše svatá se uskuteční v 7.30 hodin v chrámu
sv. Jiří.
Všem žákům úspěšný školní rok 2001/2002, všem učitelům hodné
a svědomité žáky, úspěchy v práci, spokojenost v osobním životě
přejí starosta města, Rada města, členové Zastupitelstva města
v Brušperku a redakční rada Brušperského zpravodaje.

Pranostika
Teplé září – ovoci i vínu se daří.
Na svatého Václava – každá pláňka dozrává.
O Marii narození vlaštovek tu více není.

Významné dny v měsíci září
23. 9. začíná podzim
23. 9. 1901, před 100 lety se narodil Jaroslav
Seifert, básník a spisovatel, první Čech, kterému byla roku 1984 udělena Nobelova cena
za literaturu.

28. 9. - státní svátek, sv. Václav, kníže, český
zemský patron. Císař Karel IV. si svého přemyslovského předka velmi vážil. Královskou korunu, kterou nechal roku 1346 zhotovit, nazval
Svatováclavskou. Symbolicky byla uložena na
lebku sv. Václava a uchována v kapli sv. Václava při chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Karel IV. ji nepovažoval za svůj majetek, ale za symbol státu. Koruna je vyrobena téměř ze dvou
a půl kilogramu 21 karátového zlata. Zdobí ji
20 perel a 94 drahokamů.
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Informace Městského úřadu
NEPŘEHLÉDNĚTE!

Oznamujeme občanům, že v úterý 11. 9.
2001 v době od 8.00 do 17.00 hodin bude
přerušena dodávka elektrické energie v našem
městě.

Upozornění občanům

Z důvodu řádné dovolené je Informační centrum v době od 3. 9. do 16. 9. 2001 zavřeno.
V případě kopírování nebo platby za odvoz
odpadu se můžete obrátit na MěÚ, kan. č. 108.
Za způsobené nepříjemnosti se Vám omlouváme.

Předběžné výsledky sčítání lidu,
domů a bytů k 1. 3. 2001
Český statistický úřad zpracoval publikaci
předběžných výsledků o sčítání lidu, domů
a bytů k 1. 3. 2001 za okres Frýdek-Místek.
Seznamujeme Vás s výňatky z této publikace,
které se týkají údajů našeho města.
• Počet obyvatel 3 609, z toho:
1 747 mužů
1 862 žen
• Složení obyvatelstva podle
městě - uvedeno v %:
Občané do 14 let věku
Muži ve věku 15 – 59 let
Ženy ve věku 15 – 59 let
Muži nad 60 let
Ženy nad 60 let

věku v našem
16,0
32,2
32,3
7,8
11,7

• Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity ve
městě:
Pracující muži
861, tj. 49,3 %
Pracující ženy
688, tj. 36,9 %
• Obyvatelstvo podle národnosti ve městě - uvedeno v %:
Česká národnost
91,3
Moravská národnost
5,1

Slovenská národnost
Německá národnost
Polská národnost
Ostatní a nezjištěn

1,2
0,1
0,1
2,2

• Obyvatelstvo podle náboženského vyznání:
Bez vyznání
2056, tj. 57,0 %
Věřících
1259, tj. 34,9 % , z toho:
Církev římskokatolická
1088
Českobratrská církev evangelická 8
Církev čsl. husitská
43
Ostatní
120
Nezjištěno
294
• Domovní a bytový fond:
Domů celkem 1003, z toho
trvale obydlené 895 – z toho rod. domky 868
Neobydlené 108 (většina těchto domů slouží
k přechodnému bydlení)
Bytů celkem
1474
trvale obydlené
1310
neobydlené
164
ada města Brušperku na 34. schůzi ko-

Rnané dne 25. 7. 2001 schválila prodej ne-

potřebného stavebního materiálu a to:
dlaždice 30×30
po Kč 5,-/ks
dlaždice 40×40
po Kč 9,-/ks
dlaždice 50×50
po Kč 14,-/ks
obruba silniční
po Kč 15,-/ks
cihla šamotová
po Kč 2,-/ks
V případě, že občan použije dlaždice a obruby na pokládku chodníku v majetku města
Brušperk, bude materiál dodán zdarma.
Zájemci o koupi nepotřebného stavebního
materiálu se hlaste u tajemníka MěÚ ing. Petra
Urbance, tel. 666 510, 666 232. Nabídka platí
do vyčerpání zásob.

Vysílací časy Local TV Brušperk:
6.30 – 7.00 h
15.00 – 15.30 h
17.00 – 18.00 h

8.00 – 8.30 h
16.00 – 16.30 h
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Svoz komunálního odpadu
Svozový kalendář A
zelená - odvoz každý týden
žlutá – odvoz 12. 9., 26. 9.
červená – odvoz 12. 9., 26. 9.
fialová – odvoz 12. 9.
fialová + žlutá - 5. 9., 26. 9.
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 5. 9., 19. 9.
červená – odvoz 5. 9., 19. 9.
fialová – odvoz 19. 9.
fialová + žlutá – 5. 9., 26. 9.
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
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Vážení spoluobčané!
Do našeho města denně dojíždí hodně lidí.
Nakupují, navštěvují restaurace, hřbitov, lékaře, úřady. Někteří jen městem projíždějí. Líbí
se jim u nás. Jsme rádi. Mrzí nás a stydíme se za
nepořádek v některých ulicích. Napadané hnijící ovoce krásy ani čistoty nepřidá. Zvýší jen
počet hmyzu u vašich domovů. Může být i příčinou neštěstí. Tak tomu bylo v loňském roce,
kdy jedna naše občanka uklouzla na hnijícím
jablku a zlomila si obě ruce. Obracíme se na
vás na občany, kteří máte zahrádky a ovoce z vašich stromů padá na veřejnou cestu, posbírejte
je. Ještě lépe, ošetřete stromy tak, aby neznečišťovaly ulice a neohrožovaly bezpečnost druhých. Věříme, že máte své město rádi a že vám
na jeho vzhledu záleží!
Za pochopení všem děkuje vedení města.

Z jednání orgánů města:

Rada města na své 34. schůzi schválila:
• smlouvu o společném financování stavby
s SmVaK, a. s., Ostrava, při které budou
rekonstruovány kanalizace a vodovodní přípojky v ulicích spojujících parkoviště Zádvoří
s ulicí Dr. Martínka
• smlouvu o obnovení 3 ks poutačů na příjezdových silnicích do města
• vybudování hřiště pro plážový volejbal na pozemku města u dětského domova
• záměr města na rekonstrukci technického zařízení a interierového vybavení smuteční síně
• smlouvu o dílo na zpracování projektové dokuezplatná právní pomoc je v kanceláři
mentace ve stupni projekt pro stavební řízení
č.105 na městském úřadu v úterý 4. 9.
stavby „Město Brušperk-kanalizace a ČOV“
a 18. 9. 2001 od 15.00 do 17.00 hodin

B

K projednání v radě města jsou připraveny
bracíme se na všechny naše občany, kteří další výběrová řízení pro stavby:
mají staré fotografie našeho města a pro- • rekonstrukce šaten na stadionu u školy
síme je o jejich zapůjčení. Pomůžete tak pra- • výstavba chodníku podél silnice Staroveská
covnicím Státního památkového ústavu v Osv úseku od rodinného domu č. 282 až po ulici
travě při tvorbě projektu Grant MK ČR, Plán
Družstevní
ochrany MPZ v Brušperku.
• rekonstrukce a rozšíření místností knihovny
města.
Informační centrum Brušperk

O
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Zastupitelstvo města
na svém 12. zasedání mělo v programu
jen projednání termínovaných záležitosti spojených s prodloužením licence na televizní vysílání stanice LOCAL TV BRUŠPERK. Téměř
všichni zastupitelé se vyjádřili pro zachování tohoto vysílání a v případě, že licence bude RRTV
ČR prodloužena i pro zajištění vyšší úrovně vysílání i jeho technického zabezpečení. Dále byly
projednány dvě žádosti na půjčku z „Fondu
bydlení“. Příští zasedání zastupitelstva města
se uskuteční 19. září 2001.

č. 9

Velmi naléhavé upozornění!
Ulice Dr. Martínka od prodejny potravin
na Antonínově směrem k náměstí je ulicí jednosměrnou. Přesto se stává, že často po ní
v protisměru, tedy od náměstí, sjíždějí nejčastěji cyklisté, což je proti pravidlům silničního
provozu. Prosíme, uvědomte si, že automobil v jednosměrce může jet i po levé straně.
Sjíždějícímu cyklistovi tak hrozí střet s projíždějícím vozidlem! Rodiče žádáme, aby na
toto nebezpečí upozornili také své děti. Dodržováním předpisů chraníme své zdraví!

PRÁVNÍ OKÉNKO
Ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Sankce
§ 56
Poruší-li fyzická nebo právnická osoba vlastnící nemovitost
povinnost stanovenou v § 30 nebo nesplní-li povinnost stanovenou v § 32 odst. 1, může jí obec uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 57
(1)
Jestliže fyzická osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jí užívaném pozemku
tak, že naruší vzhled obce, může jí obec uložit pokutu do 10 000 Kč.
(2)
Jestliže podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická
osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém pozemku tak, že naruší vzhled obce, může jí obec uložit pokutu do 50 000 Kč.
(3)
Jestliže osoby uvedené v odstavci 2 znečistí veřejné prostranství nebo odloží věci
mimo vyhrazená místa a neprodleně neodstraní závadný stav, může jim obec uložit pokutu do
200 000 Kč.
§ 58
Poruší-li podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou právním předpisem obce, může jim obec uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 59
(1)
Řízení o správním deliktu lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce dozvěděl o jednání uvedeném v § 56 až 58, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo.
(2)
Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek
vedlo trestní řízení podle zvláštního zákona.
(3)
Podle odstavce 1 se nepostupuje, jestliže zvláštní zákon stanoví za nesplnění nebo porušení těchto povinností vyšší sankci.
(4)
Uložení pokuty podle § 56 až 58 nezbavuje subjekty uvedené v těchto ustanoveních povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Pokud tak neučiní, může tak učinit obec sama
na jejich náklady, popřípadě uložit pokutu opětovně.
(5)
Výnos pokut je příjmem obce.

§
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Jubilanti

PRÁZDNINY:
PODZIMNÍ
v pondělí 29. a v úterý 30. října
Své významné životní jubileum oslaví v mě2001; nástup do školy ve středu
síci září tito naši občané:
31. 10. 2001
Bočvarová Kristyna
93 let
VÁNOČNÍ
od
neděle
23. 12. 2001 do středy 2. 1.
Šupíková Regina
89 let
2002;
nástup
do školy ve čtvrtek
Špaček Mojmír
87 let
3.
1.
2002
Bláhová Růžena
84 let
POLOLETNÍ pátek 1. února 2002
Reicheltová Marie
82 let
JARNÍ
od 25. 2. do 1. 3. 2002; nástup do školy
Novobilská Ludmila
82 let
4. 3. 2002
Štalmachová Ludmila
82 let
VELIKONOČNÍ 28. a 29. března 2002; nástup
Kopecká Ludmila
82 let
do školy v úterý 2. 4. 2002
Sbor pro občanské záležitosti města a MěstHLAVNÍ od 1. července do 31. srpna 2002
ský úřad v Brušperku přejí všem pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.
TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ:
1. termín pondělí 22. dubna 2002
Omlouváme se paní Anně Dedkové, která
2. termín čtvrtek 9. května 2002
v měsíci srpnu oslavila 82 let za chybné uvedení
talentové zkoušky:
věku a přejeme jí, aby s námi ve zdraví a spokotermín od 15. do 31. ledna 2002
jenosti oslavila i své 92. narozeniny.
Všem příbuzným, spolužákům a známým,
kteří se zúčastnili posledního rozloučení našeho milovaného bratra MUDr. Richarda Dvorského upřímně děkují sestry Hanka a Marta.

Informace ze školy
Školní družina je v provozu 3. 9. 2001 od
7.30 hodin. Poplatek na žáka činí 50 Kč měsíčně.
Školní jídelna - stravenky si můžete zakoupit v MŠ u paní Slováčkové od čtvrtku 30. 8. do
pondělí 3. 9. 2001.
Cena stravenky: žáci 1.– 4. tříd 15 Kč
žáci 5.– 9. tříd 16 Kč
ORGANIZACE šk. r. 2001/2002
Vyučování v I. pololetí bude zahájeno v pondělí 3. září 2001 a ukončeno bude ve čtvrtek
31. ledna 2002
Vyučování ve II. pololetí bude zahájeno v pondělí 4. února 2002 a ukončeno bude v pátek
28. června 2002

Zdvižná plošina
Podkladová deska je již připravena pro instalaci zdvižné plošiny R04 SIRIO, kterou provede firma PEMEBA. Provoz bude zahájen během měsíce září 2001. Vedení školy děkuje
všem dárcům za finanční příspěvek, který jste
přinesli do školy nebo jste zaslali na zvláštní
účet školy. Vedení školy bylo pověřeno MěÚ
Brušperk zřízením tohoto účtu a sbírky na zřízení zdvižné plošiny. Dnem 31. 8. 2001 bude
sbírka ukončena, peníze ze zvláštního účtu budou převedeny na účet MěÚ, který tuto stavbu
financuje. Ke dni 13. 8. 2001 bylo již na účtu
421 732,76 Kč! K této částce musíme připočíst
100 000 Kč, kterými přispěli Nadace Olgy Havlové a Konto Bariéra (tato částka bude firmou
fakturována přímo těmto nadacím) a hodnotu
sbírky na náměstí v prodejně hodinářství V pohodě. I zde bude sbírka ukončena k 31. srpnu
2001. Celkové vyúčtování sbírky bude v příštím
čísle BZ.
Ještě jednou všem dárcům srdečně děkuji!
Mgr. Jaroslav Vicher, ředitel školy
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Klub důchodců
Plán činnosti klubu důchodců na měsíc září 2001.
• Úterý 4. 9. 2001 ve 14.00 hodin
Schůzka důchodců dětského domova.
Paní Kovalová, Kovářová
• Úterý 11. 9. 2001 v 15.30 hodin
Schůzka ročníku 1930. Pan Nálepa
• Středa 12. 9. 2001 v 15.00 hodin
Schůzka členů klubu „K“. Paní Kubíková
• Čtvrtek 13. 9. 2001 v 17.00 hodin
Výborová schůze KD s důvěrníky. Paní
Strakošová
• Středa 19. 9. 2001 v 6.30 hodin
Odjezd na burzu do Polského Těšína od
hlavní zastávky. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 20. 9. 2001
Zájezd do Klimkovic – hvězdárna. Zápis denně v klubu u služby. Cena 50
Kč. Podrobnější informace o odjezdu
budou upřesněny u zápisu v klubu.
Ing. Míček, Kladiva
• Úterý 25. 9. 2001 v 15.00 hodin
Schůzka pracovníků býv. Tesca. Paní
Červenková
• Středa 26. 9. 2001 v 16.15 hodin
Odjezd na plavání do Nového Jičína
od hlavní zastávky. Cena pro členy KD
40 Kč, ostatní zájemci 45 Kč, děti 30 Kč.
Zápis denně v klubu u služby s platbou.
Paní Kučerová
• Úterý 25. 9. 2001 od 9.00 do 11.00 hodin
Zápis na burzu do Polského Těšína na
měsíc říjen. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 27. 9. 2001 v 17.00 hodin
Výborová schůze KD. Paní Strakošová
Datum zájezdu do divadla Ostrava
v měsíci září bude uveden na vývěsce
v klubu.

č. 9

Z kultury
ěsto Brušperk a kulturní komise města Vás sr-

Mdečně zve na koncert Dechové hudby JAVO-

ŘINKY z Lichnova u Nového Jičína, který se koná
v sobotu 15. 9. 2001 v 18.00 hodin v sále základní
školy V. Martínka v Brušperku. Vstupné 50 Kč. Výtěžek bude věnován na konto na zřízení zdvižné plošinky pro postižené děti v základní škole. V případě,
že se nebudete moci této akce zúčastnit, můžete přispět alespoň zakoupením vstupenky. Předprodej vstupenek: Hodinářství V. Káňové
ěsto Brušperk a kulturní komise města Vás

Msrdečně zvou na hudebně – zábavný pořad

JUDr. IVO JAHELKY „Pojízdná soudírna“, který
se uskuteční v pátek 21. 9. 2001 v 18.30 hodin 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 V. Káňové.
rdečně zveme všechny naše spoluobčany na

Skulturní vystoupení ve čtvrtek 27. září 2001

v 18.00 hodin na nádvoří Městského úřadu
v Brušperku v předvečer státního svátku sv. Václava.
Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na výstavy
Výtvarné centrum Chagall v Národním domě
v Brušperku Vás zve na výstavu grafik a kreseb Ludmily JIŘINCOVÉ. Výstava potrvá do 10. 10. 2001.
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 hodin
Sobota
9.00 – 12.30 hodin (IC)
Neděle
13.00 – 17.00 hodin

č. 9

Brušperský zpravodaj

7

Z toulek brušperskou
minulostí

Byla ukončena úprava a výstavba autobusových zastávek v našem městě. Je
jich celkem pět. Stará fotografie v příloze zachycuje hlavní brušperskou zastávku „Pod Palarňu“, jinak též „Pod
Pajtu“. Jak názvy vznikly? Dříve tu byla
palírna (palarňa) kořalky, dnes dům č.
233, p. Alena Kozelská. Její dědeček pan
Ludvík Konečný, majitel, dům ve dvacátých letech přestavěl na zájezdní hostinec. Pajta, dřevěný přístřešek, sloužil formanům. Navazoval na zděnou budovu - ledovňu, která sloužila pro uskladnění ledových ker z řeky. Využívali ji všichni řezníci a hospodští ve městě.
Po zakoupení autobusu a zavedení autobusové dopravy sloužila Pajta několik desetiletí cestujícím jako čekárna. Krátkou dobu
jezdil autobus i přes náměstí. Pro obtížný
terén, nepohodlnou zatáčku na ul. Dr. Martínka a neštěstí, ke kterému tu došlo, byla zřízena zastávka u prodejny potravin na Antonínově. Dnes je prostranství v rekonstrukci.
Ke změně došlo až po stavbě nové silnice.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Sport
SK Brušperk - zápasy

Muži 1. B. sk. D:
Neděle 2. 9. v 16.30 h
Neděle 9. 9. v 10.00 h
Sobota 15. 9. v 16.00 h
Neděle 23. 9. v 10.00 h
Sobota 29. 9. v 15.30 h
Dorost, ŽS sk. B:
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

Jakubčovice – Brušperk
Brušperk – Odry
Baška – Brušperk
Brušperk – Žilina
Kunín – Brušperk
VP FM „B“ – Brušperk
Polanka – Brušperk
Brušperk – Tichá
Raškovice – Brušperk

Stolní tenis v Brušperku

Tréninky od září:
- dospělí, junioři úterý, čtvrtek, pátek od 17.30 h
- žactvo středa, pátek od 16.00 hodin

Mistrovství Evropy
Na mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenisu, který se uskutečnil v Arhusu (Dánsko) startovali i tři zástupci našeho klubu. Zde jsou jejich
výsledky:
Oldřich Krupník – skupina
- Lemke (SRN)
0:2
- Bateman (Anglie) 2:1
- Klatt (SRN)
2:1
Postup z 2. místa:
- Karlson (Švédsko) 1:2
- Birch (Anglie)
1:2
Postup z 2. místa:
- Vartolomejevs (Litva) 2:1
- Lilla (SRN)
2:1
- Frauheim (SRN)
1:2
Jaroslav Včíslo - skupina
- Jacob (Francie)
2:1
- Mahatty (Irsko)
2:0

Josef Rychlík – skupina
- Diehel (SRN)
2:0
- Slouborg (Dánsko) 2:0
- Chase (Anglie)
1:2
Postup z 2. místa:
- Inbroch (USA)

1:2
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silovny v Krmelíně, potom k Tomáši Klášterkovi (1975),
který se posilovým sportem už několik let zabýval (tlak
v leže – Bench – press). Byl úspěšný v mnoha soutěžích,
získal bohaté zkušenosti a v Brušperku zorganizoval
osm ročníků tohoto posilového sportu. Na mistrovství
Moravy roku 1998 získal v kategorii do 90 kg bronzovou
medaili, zvedl 152,5 kg. V témže roce na mistrovství ČR
se umístil na 6. místě za 160 kg. V roce 1999 na mistrovství Moravy postoupil. Získal stříbrnou medaili, zvedl
180 kg. V mistrovství ČR obsadil 3. místo a získal za
Zájezd Dolní Lomná
192,5 kg bronzovou medaili. V dalším roce získal na misSraz v rekreačním zařízení Dolu ČSA v pátek trovství Moravy nejvyšší uznání, za 202,5 kg - 1. místo –
7. září 2001 do 17.30 hodin
zlatou medaili, na mistrovství Slovenska 4. místo. Jeho
Za TJ Sokol Brušperk, oddíl stolního tenisu úspěchy mě přivedly k tomu, že jsem se začal připravovat
Josef Rychlík také já na soutěž v kulturistice.“
„Jak dále Tomáš Klášterka ve sportu pokračuje?“
Žijí mezi námi
„Cílů, které si vytkl, dosáhl. Zrušil posilovnu a nyní se
Mám vždy radost z toho, když se někomu z našeho věnuje cestovní cyklistice. Najel už přes 8000 km. Absolměsta nebo mým bývalým žákům něco povede, v něčem voval dva výjezdy na Lysou horu a časovku na Javorový.“
„Kde trénuješ nyní?“
vyniknou. Mezi námi žije mnoho občanů, kteří svůj volný
„V naší sokolovně, v soukromé posilovně René Motločas věnují ušlechtilým zálibám – studiu, četbě, malování,
ručním pracím, turistice, sportu, různým řemeslům atd. cha. Jsem členem Svazu kulturistiky a fitnes ČR, závoSvůj dnešní článek věnuji sportovcům. Vybrala jsem si dím za FC SUMMER FULNEK. Za své letošní úspěchy
zástupce všech věkových kategorií. Začnu těmi nejmlad- vděčím svým rodičům a trenérovi p. Břetislavu Laníkovi
šími. Hoši Petr Lisický a Petr Cigánek opustili z Fryčovic.“
„Kolika soutěží ses zúčastnil?“
před dvěma lety naši školu a přestoupili do ZŠ se spor„První bylo mistrovství Moravy a Slezska v loňském
tovním zaměřením v Porubě, aby se mohli více věnovat
svému oblíbenému sportu. Jsou odchovanci našeho fot- roce, kde jsem byl pátý. Letos jsem se zúčastnil tří soubalového oddílu, v současné době členy družstva st. žáků těží. Stal jsem se absolutním vítězem v kategorii do osmBaníku Ostrava. V letošním roce se zúčastnili poháru desáti kilogramů na mistrovství Moravy a Slezska - zlatá
Nike-Cup, za účasti 256 družstev z celé republiky. Byli medaile, České republiky – zlatá medaile a mezinárodúspěšní a postoupili do finále evropské soutěže, která ního mistrovství Slovenska - diplom.“
„Tomáši, ty musíš dodržovat přesný jídelníproběhla ve Vídni za účasti dvaceti družstev. Třetí místo,
které žáci získali, jim otevřelo cestu do Berlína na svě- ček a pravidelně cvičit. Není to obtížné? Co
tový pohár. Hrálo dvacet družstev, např. Brazílie, Argen- kamarádi?“
„Není. Můj sport mi přináší radost, úspěchy, povzbutina, Nigérie, Španělsko, v oblasti fotbalu zvučná jména!
O vynikající 5. místo se zasloužili i reprezentanti našeho zení a dodá mi chuť do dalších cvičení. A vím, že nic nepřichází samo bez snažení. A kamarádi – ti nejbližší Víťa
města.
Ze skupiny dorostenců bych se chtěla zmínit o To- Krupník a Pavel Vontroba, trénují se mnou.“
Nakonec bych se chtěla zmínit o těch dříve narozemáši Tokarském, studentu SOŠ – mechanik strojů
a zařízení, obor s maturitou. Sešla jsem se s ním a polo- ných sportovcích. Jméno Brušperk znali před několika
desítkami let zásluhou pana Aloise Vantucha stolní
žila mu několik otázek.
„Co tě přivedlo k tak neobvyklému sportu - tenisté celé naší republiky. Jeho odchovancem je pan
Oldřich Krupník (1946), člen Klubu veteránů stolkulturistice?“
„Můj bratr Jakub a obdiv, který ve mně vyvolával po- ního tenisu. Několik let úspěšně reprezentuje naše město
hled na fotografie kulturistů. Začal jsem s činkami a pru- i republiku na mezinárodních soutěžích. V roce 1996 na
žinami. Soustavně jsem se cvičení věnoval až po ukon- MS v Norsku, r. 1997 na ME v Praze, r. 1998 pro nemoc
čení základní školy. Půl roku jsem jezdil trénovat do po- nezávodil, r. 1999 opět na ME ve Švédsku, r. 2000 na MS
Čtyřhry:
- Krupník – Horvát (SR) - 4. místo v základní
skupině
- Včíslo – Rychlík – 1. místo, další kolo – Pascual – Echeverria (ESP) 2:0, Goethe – Metzger
(SRN) 1:2
Česká výprava získala celkem 14 medailí. Ve
dvouhrách získali zlato Miroslav Cecava (nad 40
let) a Vladimír Buchta (nad 70 let).
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ve Vancouveru v Kanadě, kde se utkalo 1843 veteránů
z celého světa (z České republiky 60 účastníků). Umístil
se tam na 33.–65. místě v kategorii 50–60 let. Navštívil
rodinu svého spolužáka p. Karla Hilla, který se tam usadil. V letošním roce se zúčastnil ME v Dánsku, kde z 600
závodníků ve své věkové kategorii obsadil 32–64 místo.
Všem našim sportovcům – Petru Cigánkovi, Petru Lisickému, Tomáši Klášterkovi, Tomáši Tokarskému, Oldřichu Krupníkovi, i těm nejmenovaným děkuji za reprezentaci našeho města a přeji úspěchy ve sportovním zápolení, studiu, práci i osobním životě.
Jsem přesvědčena, že v našem městě žije více úspěšných občanů, a že je třeba o nich vědět. Budeme rádi,
když nás, redakční radu, na ně upozorníte nebo o nich
napíšete.
Připravila Mgr. J. Neuwirthová

Různé
Magnetické město

Ano, existuje magnetické město. Ani Jules Verne ve
své fantazii by si ho asi nevymyslel lépe. A přitom existuje. Kde? Přímo ve středu světa.
Jaké je to město? A čím je tak magnetické? Má ojedinělé a zajímavé magnety. Ten první magnet je přitahující.
Ten, kdo se v tomto městě narodil, se k němu stále vrací.
Cítí potřebu zde být, anebo o něm alespoň slyšet. Někteří chtějí pro toto město něco udělat. Ale to je těžké.
Tím přicházíme k druhému magnetu. Tomu odpuzujícímu. Jakmile člověk začne tvořit, pozvolna je městem
odpuzován. Ten, kdo chtěl něco vytvořit, většinou musí
pokračovat někde jinde.
Ale přece i tento, na první pohled antimagnet, má kladnou sílu. Šíleně provokuje k další tvorbě a tvůrčí činnosti.
Stačí být na chvilku někde jinde a už člověk pracuje a dává
dohromady to, k čemu ho antimagnet motivuje. Ale když
je člověk dlouho pryč, přestává antimagnet působit a začne působit magnet přitahovač. A zase se člověk vrací
a znovu začne působit antimagnet, a tak to holt v magnetickém městě chodí.
Není to krásné!? Ano, je krásné to magnetické město.
Nelze bez něho žít. A s ním?
Mawis Fin

Tento článek jsem napsal při svém studijním pobytu
na univerzitě v Gentu v Belgii v roce 1995, když jsem se
jednou v sobotu večer smutně díval z okna koleje na ohňostroj, který se konal v Bruselu. Článek byl publikován
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v časopisu VRBA a je obsažen v knize MAWISův smích
a MAWISův pláč, která by měla být pokřtěna na modní
přehlídce MAWISův smích a MAWISův pláč aneb
SAČE VERSAČE dne 28. prosince 2001 v sále ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku za přítomnosti předních
lašských salonů a předních lašských modelek. Další
články si můžete přečíst v rubrice VRBA na internetové
stránce www.mawis.cz, na kterou se dostanete také přes
www.lassko.cz.

Milan Konečný
umanit, s. r. o. ,oznamuje, že od 4. září

H2001 opět bude v provozu ordinace oč-

ního lékaře.
Ordinační hodiny v Brušperku:
MUDr. Vlasta Kudělková - úterý 7.00–15.00 hodin
Možno se objednat telefonicky předem na čísle
0658/622 503 od pondělí do pátku od 7.30 do 12.00
a od 13.00 do 15.00 hodin.

JEDNOTA BRUŠPERK srdečně zve
OREL
své členy a příznivce na jednodenní zájezd na Slo-

vensko do RAJECKÉ LESNÉ, Mariánského poutního
místa v sobotu 8. 9. 2001. Navštívíme betlém, který je
unikátním dílem místních řezbářů. Mše svatá zajištěna.
Odjezd autobusu: v 6.00 h z autobusové zastávky
Brušperk-střed. Cena: 200 Kč
Přihlášky přijímá: sestra L. Strakošová do 1. 9. 2001
REL Jednota Brušperk děkuje všem, kteří

Opřispěli ke zdárnému průběhu 5. místní orelské

pouti, konané dne 5. 8. 2001 u Tří lip. Děkujeme vedení
restaurace manželům Zdence a Toníkovi Konečným, jejich obsluhujícímu personálu, fa VAKO. Dík patří všem,
kteří nám přispěli dárky do tomboly: Maso-uzeniny Vicher, Humplík, Potraviny - Treutler, Vilkus, Vichrová,
M+M fa Marcel KOMA, Drogerie Šubert, Hodinářství
V. Káňová, Ovoce-zelenina Brix, Zahradnictví Olšar, Galanterie Drnovská, Gardencentrum Šimečka, Obuv Šodek, Textil Nesit, fa Raval - Ranocha, Knihkupectví
Lenka, Likéry Hill´s, Lékárna U sv. Jiří.
eská strana sociálně demokratická dě-

Čkuje níže uvedeným sponzorům, kteří se podíleli

na dobrém průběhu Letní slavnosti dne 29. 7. 2001. Jsou
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to: Textil Nesit, Potraviny Treutler a Vicher, řeznictví
Uher a Vicher, Obuv Šodek, Drogerie Šubert a dále fa Elkos, Cvek, Olšar, Glabazňová, Drnovská, Raval a vedení
restaurace Na Letné.

Svatoplukovo centrum

1. Dne 21. září 2001 se bude konat IX. ročník Memoriálu dentisty Viléma Konečného v tenise. Kategorie - dvojhry
– mladí, trochu starší, čtyřhry. Prezentace do 9 hodin na kurtech u brušperské sokolovny. Souběžně bude probíhat turnaj v nohejbale a další atraktivní hry...
2. Koncem září se rozběhnou následující kurzy:
- angličtina:
a)
začátečníci
b)
mírně pokročilí
c)
více pokročilí
d)
konverzační
Cena dle počtu zájemců.
- kurz „Seznamte se s INTERNETEM“
3. Kurz – „Co potřebuje mladá dívka do společnosti,
aneb první krůčky do světa hostesek, manekýnek a modelek“
Program: chůze, pohybová průprava, relaxační techniky,
odívání, dovednost komunikovat, mluva na mikrofon, fotografování....
Velmi kvalitní lektoři. Možnost vystupovat na módní přehlídce MAWISův smích a MAWISův pláč aneb SAČE VERSAČE. Nejlepší manekýnky budou mít šanci se uplatnit na
módních přehlídkách firmy JAAL, BRUNO, Heneková-Šaramková, JANIVE...
Máme obrovské zkušenosti s MISS ČR... Stačí se podívat na www.mawis.cz - Aktuality... Reportáž z korunovačního plesu v BOBY centru anebo Stylové modelování...
Informace - Informační centrum Brušperk 0658 666 271,
Svatoplukovo centrum 0658 666 526 anebo 0658 666 464,
email adresa mawis@mawis.cz.

Klub českých turistů
v Brušperku pořádá
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD na MALOU FATRU
Konání zájezdu: sobota 22. září 2001
Doprava: 240 Kč (v ceně je cesta tam i zpět a připojištění). Je třeba mít s sebou platné doklady (cestovní pas, občanský průkaz a slovenské peníze)
Trasy mají délku od 7 do 21 km. Obtížnost tras: hřebenová trasa, středně těžká trasa, náročná trasa. Každý účastník si může vybrat trasu, která mu vyhovuje. Všechny trasy
jsou vedeny na nejvyšší horu Malé Fatry – Velký Kriváň
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(1708,7 m). Závazné přihlášky se zaplacením zájezdu (přineste si s sebou i rodné číslo a číslo občan. průkazu) podávejte nejpozději do 7. 9. 2001 na adrese: Jaromír Duda,
Gruntovní 977, Brušperk, zde obdržíte i podrobnější informace.
Sobota 1. 9. 2001
BRUŠPERSKÝ TULÁK - 4. ročník
Pěší: 10, 20, 30 a 50 km
Cyklo: 40 a 100 km
Start: od 7.00 do 10.00 hodin (trasa pěší 30, 50 km a cyklo
100 km od 7.00 do 8.00 hodin)
Startovné: dospělí 10 Kč, členové KČT a děti 5 Kč.
Odměna: Účastnický list, razítko
Akce se koná za každého počasí. Každý jde (jede) na vlastní
nebezpečí. Trasy 30 a 50 km pěší a cyklo se mohou zúčastnit děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby.
Informace: Jaromír Vávra, Borošínská 667, Brušperk.
Tel. 0658/666 603.
Sobota 8. září 2001
PODÉL ŘEKY MORAVICE
Sraz: ve 4.50 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Svatoňovice – Kružberk – Zálužné – Podhradí - Vítkov
Délka: 26 km
Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 160 – 200 Kč
Vede: L. Makúch a J. Duda
Sobota 15. září 2001
DÁLKOVÝ POCHOD S KČT PORUBA
(Pořádá KČT Poruba)
Sraz: v 7.00 hodin na zastávce Brušperk, střed
Doprava: cca 60 – 70 Kč
Vede: L. Makúch a J. Duda
Pátek 28. září 2001
SKALKA, ŠANCE
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Bocanovice – Skalka – Severka – Šance – Mosty
u Jablunkova, zast.
Délka trasy: cca 14 km
Doprava: 140 Kč – 170 Kč
Vede: L. Makúch a J. Duda
Obtížnost: středně těžká trasa
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!
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AUTOŠKOLA Milotová

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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NEPŘEHLÉDNĚTE!
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.
14.45–17.00 hod.
sobota:
9.00–11.30 hod.

Taneční škola
zahájila zápis

2 obchody v 1 domě
Hodinářství + vinotéka

do základních tanečních
pro mládež od 15 let

Od 8. 9. 2001 zahajujeme provoz vinotéky.
Velký výběr sudových vín.
Přijďte ochutnat červená a bílá vína
z Jižní Moravy.

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.

Nabízíme: kvalitní archivní vína, odrůdová,
lahvovaná, dárková.
Otevřeno:
pondělí–pátek: 15.00–18.00 hodin
sobota: 9.00–12.00 hodin
Možno i mimo otevírací dobu.
Na Vaši návštěvu se těší manželé Káňovi.
Nám. J. A. Komenského 32, Brušperk.
Tel.: 0658/666 330

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 20. 8. 2001, uzávěrka příštího čísla je ve
středu 19. 9. 2001.

