Číslo 1

LEDEN

zdarma

2002

Hodně zdraví,
štěstí a úspěchů
v novém roce 2002
přeje všem
spoluobčanům
starosta města
ing. Ivan Krupník,
zastupitelstvo města
a zaměstnanci
městského úřadu.
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám
přišli z daleka.
Nám třem se hvězda zjevila, která jakživa
nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně
sedlali a do Betléma se brali.
Pranostika
V lednu mráz - těší nás.
Na svatého Marcela - zima leze do těla.
V lednu-li prší a málo sněží,
z polí a luk málo se těží.
Mnoho sněhu v lednu, málo vody v dubnu.

Informace
z radnice
Vážení občané,
i když v tomto měsíčníku bylo již napsáno
hodně slov o komunálním odpadu, budeme se
vzhledem k významu tohoto problému k němu
určitě ještě často vracet. Do současného systému nakládání s odpadem v našem městě, který
je zaveden již 2 roky, je zapojeno více než 95 %
všech domácností. Toto poměrně vysoké číslo
bylo dosaženo hlavně díky pochopení a uvědomění si spoluzodpovědností za stav životního
prostředí převážné většiny z vás.
S novým rokem dochází v souvislosti s naby-
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tím platnosti zákona č. 185/2001 o odpadech
k některým změnám jak v systému nakládání
s komunálním a stavebním odpadem, tak i ke
změně poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i způsobu jeho
placení. K tomu schválilo zastupitelstvo města
na svém 14. zasedání novou obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2001 o nakládání s komunálním
a stavebním odpadem a OZV č. 2/2001 o místních poplatcích.
Základní informace o novém způsobu nakládání s komunálním odpadem jsme uvedli v říjnovém čísle Brušperského zpravodaje. Tam jsme
zároveň v právním okénku zveřejnili výtah z nového zákona o odpadech a to základní pojmy
a povinnosti města, občanů a podnikatelů při
nakládání s komunálním odpadem. V listopadovém čísle pak pasáže o přestupcích, pokutách
a o oprávněních města v oblasti odpadového hospodářství.
V právním okénku tohoto vydání zpravodaje
se můžete seznámit s požadavky na stanoviště
sběrných nádob a s povinnostmi občanů a podnikatelů při nakládání s komunálním a stavebním
odpadem.
Výše uvedené OZV nabyly účinnosti 1. 1.
2002 a k jejich praktickému uplatňování uvádíme heslovitě některé poznámky.
Zůstává stejné:
• způsob sběru a třídění komunálního odpadu
(viz též vyjímatelná příloha tohoto BZ)
• rozmístění a přistavování sběrných nádob pro
plasty, sklo, nebezpečný a velkoobjemový odpad
• pověřená osoba, se kterou město uzavřelo
smlouvu pro nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
Bude rozdílné:
• mimo dosavadních sběrných nádob bude poskytována i sběrná nádoba na 240 l
• sběrné nádoby budou občanům k dispozici
u každého čísla popisného takto
sběrná nádoba 70 l
na 1–2 občany
110 l
na 3–5 občanů
a u stavby určené nebo sloužící k individuální
rekreaci
240 l
na 6–8 občanů
1 100 l
na 40 občanů

č. 1

• interval svozu bude co 14 dní (každou středu
polovina města)
• během prvního čtvrtletí budou vyměněny
sběrné nádoby podle počtu osob
• těm, kteří nádoby zatím vůbec neměli, budou
tyto dodány během měsíce ledna
• stavební odpad se může předávat jen firmě
oprávněné nakládat s odpady
• nově se stanoví dnem 1. ledna 2002 místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem (název poplatku je zkrácen). Pro
rok 2002 je stanoven na osobu a rok ve výši
Kč 336,- a poplatníkem je každá fyzická osoba,
která má ve městě trvalý pobyt a každá fyzická
osoba, která má na území města ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
• poplatek lze uhradit v hotovosti v Informačním
centru na podloubí, nebo převodním příkazem
na číslu účtu 19-95126-764/0600, VS číslo popisné
• úhrada do výše poplatku Kč 700,- je splatná do
15.února b. r.
• úhrada poplatku vyššího než Kč 700,- je splatná
ve dvou úhradách a to polovina k 15. únoru
a polovina k 15. srpnu b. r.
Na závěr ještě několik poznámek k separovanému sběru.
Do kontejneru na plasty, označeného žlutou barvou patří:
- PET láhve od nápojů
- plastové sáčky a tašky
- čisté kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
- plastové obaly z drogistického zboží
nepatří sem:
- vícevrstvené obaly - např. krabice TetraPack
- obaly kombinované s hliníkovou fólií
- textilie z umělých vláken
- linolea a výrobky z PVC
- plasty s příměsí jiného materiálu - kabely, videokazety
- guma, molitan
- plasty znečištěné zeminou, chemickými látkami,
oleji apod.
Do zeleného kontejneru na sklo patří:
- láhve od nápojů bez uzávěrů
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- velké skleněné střepy
V případě, že čtenář poplatek neuhradí, nebude
- sklenice a jiné skleněné nádoby
mu umožněna další výpůjčka.
- tabulové sklo
Roční poplatek pro dospělé čtenáře: 60 Kč
nepatří sem:
Roční poplatek pro mládež: 30 Kč
- porcelán
- keramika
ěstský úřad oznamuje občanům, kteří
- kamenina
dosud nezaplatili za odvoz komunálního
- žárovky, zářivky
odpadu za IV. čtvrtletí 2001, nechť tak učiní nej- zrcadla
později do 15. ledna 2002.
- automobilová skla
Platební podmínky:
- televizní obrazovky
- v hotovosti proti příjmovému dokladu MěÚ
- sklo s drátěným výpletem
Brušperk, vystaveném na Informačním centru
Co se týče papíru (noviny, časopisy, lepenka, - složenkou na účet města Brušperku u GE
karton apod.) a plechovek, nepatří do sběrných
Capital Bank ve Frýdku-Místku, č. ú.
nádob. Věříme, že končí ve sběrných surovi19-95126-764/0600, variabilní symbol: číslo ponách.
pisné domu
Úplně na konec našeho článku chceme ještě - příkazem k úhradě na účet města Brušperka
znovu poděkovat Vám všem, kteří dodržujete
vedený u GE Capital Bank ve Frýdku-Místku,
pravidla separace odpadů a chráníte tak životní
č. ú. 19-95126-764/0600, variabilní symbol:
prostředí, ve kterém společně žijeme.
číslo popisné domu.

M

Na základě usnesení 40. schůze rady města
Brušperk, seznamujeme občany se záměrem prodat pozemky v lokalitě u vodní nádrže č. I.
Jedná se o pozemky určené k výstavbě rodinných domků o celkové rozloze 5 693 m2. Bližší
informace podá starosta města ing. Ivan Krupník.

Poděkování rady města

- Upřímné poděkování všem podnikatelům,
z jejichž činnosti plynou i do městské pokladny
daňové příjmy s přáním hodně zdaru a úspěchů
v podnikání i v novém roce. V osobním životě
pak zdraví, spokojenost a pohodu.
- Zvláštní poděkování patří podnikatelským
firmám pánů Miloty Ivo, Slabého Jana a Valy
Karla za jejich finanční dar městu na zhotovení
živičného povrchu na části ulice na „Žabinec“
- Firmě IMSTAV PLUS patří i další poděkování za bezplatnou instalaci vánočního stromu
na náměstí, stejně jako p. Jindřichu Máchovi,
který tento strom daroval.

M

ěstská knihovna v Brušperku oznamuje
Čtenářské poplatky na rok 2002 je nutno zaplatit již při prvním vypůjčení knih v tomto roce.

Svoz komunálního odpadu

Svozový kalendář A
Odvoz odpadu: 2. 1. * 16. 1. * 30. 1.
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, Krmelínská, Staroveská, Veselíčko.
Svozový kalendář B
Odvoz odpadu: 9. 1. * 23. 1.
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, Borošínská, Antonínov, Studniční, Na Vyhlídce, K Pastevníku.

O

známení
Oznamujeme občanům dle Instrukce
č. 1 ministerstva vnitra ČR o postupu při ohlášení nalezené věci Čl. 4, že na katastru našeho
města byl nalezen osobní automobil. Majitel
vozidla nechť se přihlásí na Městském úřadě
v Brušperku.
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Vysílací časy Local TV Brušperk
6.30–7.00 h
15.00–15.30 h
17.00–18.00 h

B

8.00–8.30 h
16.00–16.30 h

ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č. 105 na městském úřadu v úterý 8. 1.
a 22. 1. 2002 od 15.00 do 17.00 hodin.

č. 1

I

nformace z matriky
Prosíme všechny naše občany, jejichž rodiče oslaví v tomto roce zlatou nebo diamantovou svatbu, o sdělení této pěkné rodinné události na MěÚ, kancelář č. 108. V naší evidenci
nejsou totiž zaznamenány všechny sňatky a my
nechceme při gratulaci na některé naše občany
zapomenout.

PRÁVNÍ OKÉNKO

§
4.1.

4.2.
4.3.

Výpis z obecně závazné vyhlášky č. 2/2001
o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Brušperk

ČLÁNEK 4
Stanoviště sběrných nádob
Stanoviště sběrných nádob dle bodu 3.1.1. musí splňovat následující podmínky:
4.1.1. svým vzhledem a umístěním nesmí narušovat vzhled města a způsobovat hygienické
nebo estetické závady
4.1.2. v městské památkové zóně a v pěších zónách musí být umístěno v domech nebo
dvorcích tak, aby nedocházelo k narušení jejich historického rázu
4.1.3. v zástavbách u rodinných, řadových a bytových domů musí být umístěno mimo veřejné prostranství a tak, aby nebránilo provozu vozidel a pohybu chodců
4.1.4. nesmí být umístěno pod okny domů nebo v těsné blízkosti dětských hřišť
4.1.5. musí mít zpevněný povrch (beton, dlažba) a musí být umístěno tak, aby přemístění
do sběrného vozu bylo co nejsnazší
4.1.6. musí zabezpečovat dobrý přístup při shromažďování a sběru komunálního odpadu
a to i v zimním období.
Obdobné podmínky platí i pro stanoviště sběrných nádob dle bodu 3.1.2.
Pokud stanoviště sběrných nádob pro shromažďování zbytkového komunálního odpadu není
totožné se stanovištěm sběrných nádob pro sběr, je vlastník nebo správce nemovitosti povinen přemístit tyto sběrné nádoby ze stálého stanoviště na místo sběru v blízkosti sběrné trasy
a to pouze na den sběru.

ČLÁNEK 6
Povinnosti občanů a podnikatelů při nakládání s komunálním a stavebním odpadem
6.1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit,
musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní
prostředí a který je v souladu se zákonem (*1) a touto vyhláškou.
6.2. Občané a podnikatelé jsou povinni komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit, odkládat
na místech k tomu určených a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného
touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem (*1) a zvláštními právními předpisy.(*4)
6.3. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona
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(*1) oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
6.4. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívaní, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
6.5. Občané a podnikatelé jsou povinni plnit podmínky článku 4 a udržovat pořádek a čistotu na
stanovišti sběrných nádob.
6.6. Je zakázáno:
6.6.1. využívat sběrné nádoby dle bodu 3.1.1. k jinému účelu než pro shromažďování
zbytkového komunálního odpadu
6.6.2. odkládat do sběrných nádob dle bodu 3.1.2. jiný odpad, než pro které jsou určeny
6.6.3. odkládat do sběrných nádob pro zbytkový komunální odpad (bod 3.1.1.) horký popel, uhynulá zvířata, složky odpadu určené ke třídění, nebezpečné složky odpadu,
stavební odpad a zdravotně závadný odpad
6.6.4. vybírat ze sběrných nádob všech druhů předměty a věci v nich uložené
6.6.5. spalovat odpad kromě papíru, kartonu, suchého dřeva a suchých rostlinných materiálů, přičemž uvedené odpady nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

Jubilanti

Své významné životní jubileum oslaví v měsíci lednu tito naši občané:

Mlčochová Eleonora
93 let
Laník František
90 let
Kulová Jarmila
90 let
Rojíček František
90 let
Papežová Marie
88 let
Janáčová Arnoštka
88 let
Berger Josef
88 let
Masopustová Libuše
83 let
Veličková Marie
83 let
Pinkavová Zdeňka
82 let
Podraský Ludvík
82 let
Krompolcová Ludmila
80 let
Laník Bohuslav
80 let
Mrázková Jarmila
80 let
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad v Brušperku přejí všem pevné
zdraví, spokojenost a životní pohodu.

Blahopřání

panu Oldřichu Krupníkovi k 55. narozeninám a jeho sportovním úspěchům ve stolním
tenise. V roce 2001 při reprezentaci ČR na

ME veteránů v dánském Aarhusu se umístil na
33. místě. Pokračoval v dobrých výkonech i na
8 turnajích mistrovství republiky a umístil se na
celkovém 7. místě. Mimo to se zúčastnil čtyř
turnajů mistrovství Slovenska, kde se vždy umístil do osmého místa.
Do dalších let mu přejeme
hodně zdraví a pokračování
v úspěšné reprezentaci města
a ČR na mistrovství světa ve
švýcarském Luzernu v červnu
2002.
Přejí manželka a dcery s rodinou

Z činnosti kulturní komise
v Brušperku

Kulturní komise při MěÚv Brušperku byla
ustavena 1. 12. 1999 a pracuje v tomto složení:
Ludmila Ranochová, Mgr. Jaroslava Neuwirthová, Vendulka Káňová, Věra Ranochová, Miroslava Kuchařová, ing. Jiří Vala a ing. Jiří Adamus ve spolupráci Drahomíry Kubínové (Klub
důchodců), Marie Otčenáškové (Lašan, Jednota
Orel) a pracovnice informačního centra Kateřiny Konečné.
Význam kulturní komise spočívá v možnosti
nápomoci k obohacení kulturního dění v našem
městě vedle dalších společenských aktivit místních organizací, spolků a institucí. Snahou komise je nabídnout v Brušperku kulturní pro-
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gramy nad rámec místního dění, zároveň však
Šťastné vykročení do NOVÉHO ROKU,
podpořit i životaschopné neprofesionální akce. mnoho úspěchů, a pocitů z dobře vykonané
V letošním roce kulturní komise iniciovala cel- práce, optimismu a vytrvalosti, pevné nervy
kem 12 akcí. Celkově lze návštěvnost hodnotit a stálé zdraví Vám i Vašim dětem, po celý
jako dobrou a pokaždé je zde snaha zaujmout co rok - přeje vedení školy a ostatní zaměstnejvíce diváků či posluchačů. Malý zájem byl nanci školy.
o pohádky pro děti. Nabídka všech představení
Mgr. Jaroslav Vicher, ředitel školy
a koncertů je vždy v Brušperském zpravodaji,
ve vitríně na podloubí vedle informačního cenKlub důchodců
tra a na plakátovacích plochách. Propagace na
dvě akce v měsíci září byla provedena formou
letáků do každé schránky. Kulturní komise má Plán činnosti Klubu důchodců na měsíc leden
zájem spolupracovat se všemi zástupci organi- 2002.
zací fungujících ve městě a se svými náměty
• Pondělí 7. 1. 2002 v 16.00 hodin
jsou vítáni i občané, kteří jsou ochotni pro rozSchůzka kulturní skupiny. Pan Král
voj kulturního dění v Brušperku něco udělat.
•
Úterý 8. 1. 2002 od 9.00 do 10.30 hodin
Ludmila Ranochová
Prodej vstupenek do divadla do Ostravy. Paní
Tichopádová
•
Středa 9. 1. 2002 v 15.00 hodin
Z naší školy
Schůzka zaměstnanců Tesko. Paní Červenková
V pátek 14. prosince 2001 byl sál školy opět • Čtvrtek 10. 1. 2002 v 16.00 hodin
přeplněn. Nestačili jsme nosit židle na přístavky,
Výborová schůze s důvěrníky. Paní Strakošová
a přesto diváci ještě stáli u dveří. Děkuji vám
• Úterý 15. 1. 2002 od 9.00 do 11.00 hodin
všem, kteří jste si našli chvilku volna v předvánočním shonu a přijali naše pozvání na vá- Zápis na burzu do Polska na měsíc únor. Paní
noční besídku KOUZELNÉ VÁNOCE. Ve 12 Kuchařová
vystoupeních se vám představili naši žáci - vaše • Středa 16. 1. 2002 v 15.00 hodin
děti v pohádkách, scénkách, tancích, nechyběly Schůzka klubu “KA”. Paní Kubiková
ani vánoční zvyky a zpěvy. Všechna vystou- • Neděle 20. 1. 2001 v 15.00 hodin
pení byla skloubena vtipným průvodním slovem. Nedělní odpolední představení opery Rusalka.
Podle potlesku soudím, že se vám besídka líbila Odjezd v 15.00 hodin od čekárny. Přihlášky
a nás těší, že jsme tak přispěli svým dílem k vaší
denně v klubu u služby. Paní Tichopádová
dobré předvánoční pohodě.
•
Úterý 22. 1. 2002 v 9.00 hodin
Děkuji všem více než 200 účinkujícím za jeZimní
zájezd do Beskyd. V případě nepřízjich vystoupení. Děkuji všem pedagogickým pranivého
počasí zájezd do Hornického muzea
covníkům, kteří besídku i žáky na ni připravili.
Děkuji i rodičům, kteří připravili dětem kos- a ochutnávka tvarůžků. Cena 50 Kč. Odjezd od
týmy na vystoupení.
čekárny. Přihlášky denně v klubu. Pan Míček
Před zahájením vánoční besídky proběhlo • Středa 23. 1. 2002
slavnostní předání zdvižné plošinky starostou Odjezd na plavání do Nového Jičína od hlavní
města naší škole. Slavnostnímu okamžiku přizastávky. Člen KD 45 Kč, nečlen 50 Kč, děti 35
spěli i naši žáci krátkým kulturním vystoupením
Kč.
Zápis denně u služby s platbou. Paní Kučea celý pořad natáčela Česká televize Ostrava.
rová
Výbor Sdružení přátel školy Vás srdečně zve
na tradiční ŠKOLNÍ PLES, který se koná v pá- • Čtvrtek 24. 1. 2002 v 16.00 hodin
tek 1. února 2002 v restauraci U Hynečků.
Výbor klubu seniorů. Pan Nálepa
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 15. 1. 2002 v 17.00 hodin
- Zajímavosti z historie a současnosti města Brušperka
Vlastivědná přednáška, doplněná promítáním diapozitivů, se koná v sále Národního
domu v Brušperku. Přednáší Mgr. Jaromír Polášek. Vstup zdarma.

POZVÁNKA NA PLESY
Pátek

11. 1. 2002

VIII. ples Ranochova rodu.
Začátek v 19.00 hodin v restauraci
U Hynečků. Zveme Vás k prožití příjemného večera při posezení s přáteli
a skvělou hudbou, o kterou se postará
hudební dvojice Dennies.

Pátek
1. 2. 2002
Sobota 9. 2. 2002
Sobota 16. 2. 2002
Sobota 23. 2. 2002
Dobrou zábavu přejí a na

Společenský večírek SPŠ
Ples MAWIS
Hasičský ples
Ples KSČM
bohatou účast se těší pořadatelé.

Pozvánka na výstavy

Galerie Chagall v Národním domě
Výstava obrazů KARLA ŘÍHOVSKÉHO potrvá do 23. 1. 2002.
Srdečně Vás zveme na výstavu SMALT ART. Vernisáž se koná ve čtvrtek 24. 1.
2002 v 17.00 hodin. Úvodní slovo PhDr. Karel Bogar.
Památník Vojtěcha Martínka - stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka
a spisovatele.
Otevírací doba: Pondělí až pátek 13.00–17.00 hodin, sobota a neděle zavřeno.

Připravujeme:
10. 2. 2002
14. 2. 2002
7. 3. 2002

Koncert v kostele sv. Jiří. Vystoupí posluchači Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě.
Koncert Pavla Nováka.
Divadelní představení „Nejšťastnější ze tří“ v hlavní roli se Simonou
Stašovou.
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Sport
Stolní tenis v Brušperku

Mistrovská utkání
Polovina soutěží dohrána
Divize - “A” družstvo: Sedlnice 6/9, Mokré
Lazce C 2/9, Dolní Benešov 6/9. Za mužstvo
hráli: L. Velebil, E. Rychlík, B. Štalzer, J.
Krupník a J. Neuwirth
Oblastní soutěž: Třinec A 1/9, Ropice 3/9,
Nová Ves 4/9, Bezruč Ostrava 9/2. Za družstvo hráli: P. Hejl, J. Krupník, A. Grispanis, J.
Rychlík, P. Dolegovský (B družstvo).
Okresní přebor - “C” družstvo: Horní Datyně
B 9/9, Slezan FM C 6/12, Staré Město B 8/10,
Krmelín 12/6. Za družstvo hráli: T. Vantuch, O.
Krupník, J. Včíslo, P. Dolegovský, J. Rychlík,
Z. Bujnoch, J. Koval.
Okresní soutěž I. tř. - “D” družstvo: Frýdlant
D 9/9, Kozlovice B 15/3, Horní Datyně C 12/6,
Krmelín B 14/4. Za družstvo hráli: Z. Bujnoch,
B. Šubert, J. Koval, J. Riegel, J. Včíslo, L.
Krupník.
Okresní soutěž II. tř. - “E” družstvo: Frýdlant
E 15/3, Myslík 18/0, Frýdlant E 12/6, Lhotka B
12/6. Za družstvo hráli: V. Procházka, L. Krupník I., L. Krupník II., P. Ranocha, L. Drobišová.
Okresní přebor žactva: Vratimov 1/9. Za
družstvo hráli: P. Pinteš, V. Holub, P. Škvareková, L. Procházková, J. Procházka, J. Hložanka, P. Konečný.
Poděkování sponzorům
Dalšími sponzory XXXIII. ročníku „Vánočního turnaje“ ve stolním tenisu se stali: Michaela Procházková, podnikatelka Brušperk, CK
NEMO Praha, CK BAX Karviná, Pension Mariana Rudná, HM speciální technologie Paskov.
Všem patří poděkování pořadatelů. Výsledky
zveřejníme příště.
Okresní přebory v Brušperku
Okresní přebory nejmladších stolních tenistů
se uskuteční v sobotu 5. 1. 2002 v sokolovně.
Tělovýchovná jednota Sokol Brušperk - ČSTV
přeje všem sponzorům, příznivcům, členům a občanům města hodně pevného zdraví a pohody
v roce 2002.
Josef Rychlík, TJ Sokol Brušperk
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Žákovský šachový turnaj
povodí Ondřejnice

Fryčovice 15. 12. 2002
Turnaje se zúčastnilo 18 žáků základních škol
ze Staříče, Fryčovic a Brušperku.
Hrálo se švýcarským systémem na 8 kol,
2krát 10 minut na partii.
Kategorie: 1.–5. třída: 9 žáků - tuto kategorii
jsme neobsadili
Kategorie: 6.–9. třída: 9 žáků - za účasti 4
žáků naší školy
Výsledky po 8. kole
1. Blecha Josef
ZŠ Fryčovice 8 bodů
2. Jalůvka Petr
ZŠ Staříč
7 bodů
3. Chvostek Ondra ZŠ Staříč
5 bodů
4. Blechová Lenka ZŠ Fryčovice 4,5 bodů
5. Pokluda Lukáš
ZŠ Brušperk
3,5 bodů
6. Vantuch Marek ZŠ Brušperk
2,5 bodů
7. Konkol Radim
ZŠ Brušperk
2,5 bodů
8. Bilková Renata
ZŠ Fryčovice 2 body
9. Masopust Dan
ZŠ Brušperk
1 bod
Žákům naší školy se tentokrát moc nedařilo,
jak vyplývá z konečné tabulky. Důležitější je
však v tomto případě účast a zahrát si šachy se
soupeři jiných škol.
Všichni žáci obdrželi drobné ceny. Pro
všechny účastníky bylo připraveno občerstvení.
Další turnaj se připravuje na leden 2002 a pořadatelem bude ZŠ Staříč.
Ing. Tomáš Lipovský, vedoucí šachového
kroužku při ZŠ Brušperk

Prodám sedací soupravu - rohový gauč
(2,40×2,80) + dva ušáky, taburet.
Barva béžová se vzorem, nerozkládací.
Odvoz možno zajistit. Cena dohodou.
Možno prodat i jednotlivì.
Tel. č. 0603 579 737.
Poskytujeme rychlé půjčky
24 hodin a bez ručitele.
Tel. číslo: 0658 666 619 nebo mobil
0737 205 664.
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ánoce jsou za námi, ale jejich kouzlo nepominulo, i když se před námi otevírá
nový rok a mnoho otázek s ním. V domácnostech ještě zní koledy, voní cukroví, svítí vánoční
stromky, září betlémy - Svatá rodina s Ježíškem
v jesličkách vystlaných slámou, spěchající pastýři s ovečkami, tři králové s dary - myrhou, kadidlem a zlatem. Známe jejich historii?
V osmém století se v některých krajích rozšířil
zvyk předvádět různé scény z narození Páně na
způsob duchovních her. To však brzy zaniklo.
Tradici betlémů zavedl sv. František z Asissi.
O vánoční noci roku 1223 jej vytvořil v lese. Jesličky byly zhotoveny ze dřeva a v nich leželo
živé děťátko. Také všechny osoby i zvířátka
byly živé. Všechny přítomné živý obraz okouzlil tak, že se od té doby sestavování betlémů rozšířilo do všech křesťanských zemí a rodin.
Betlémy se dědily z generace na generaci a jejich stavění bylo pro rodinu obřadem. O svátcích se celá rodina u betléma scházela k mod-
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Betlémy paní Ludmily Studénkové
litbě, zpívání koled a besedování. Lidé si betlémy vyráběli sami - z lipového dřeva, z hlíny,
papíru, perníku a marcipánu. V minulých desetiletích se na trhu neobjevovaly. Ale tradice nevymizela. Našla se řada těch, kterým se jejich
sestavování a tvorba stala zálibou.
Naše oblast nepatří mezi typicky betlémářskou oblast jako např. Českomoravská vrchovina, ale své nadšence má i v našem blízkém
okolí a v našem městě. Paní Zdeňka Havránková z Krmelína zhotovuje svá díla ze dřeva.
První figurku vyřezávala malým dětským nožíkem, rybičkou. Dnes se s nimi zúčastňuje
četných výstav, poslední v Krmelíně v kulturním domě. S námi žije paní Ludmila Studénková, která modeluje figurky z moduritu, vaří
je a barví modelářskými barvami. Její velký betlém jich má asi 55. Každým rokem vytváří nové.
Letos vystavovala v Kopřivnici nový malý betlém a svými pracemi obdarovala řadu svých přátel. Obě betlémářky jsou členkami Českého sdru-
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žení přátel betlémů, pobočky v Ostravě. Dnes
dostaneme koupit betlém, jaký se nám zlíbí, ale
zhotovit si svůj vlastní je ještě větším potěšením.
Každý kostel má své jesličky - někde prosté,
někde honosné a betlémy jsou i ozdobou mnoha
výstavních síní.
Jesličky v brušperském kostele bývají v době
vánoční umístěny na oltáři sv. Františka z Asissi,
tedy na oltáři tvůrce moderní tradice betlémů.
Náš betlém bude mít brzy 100 let. Byl pořízen
spolkem sv. Terezie v r. 1903 a později doplňován. Jádrem betléma je chlév, ve kterém v jesličkách na seně leží malý Ježíšek. Z jedné strany
jeslí klečí jeho maminka Panna Maria, z druhé
strany pěstoun sv. Josef. Betlémské noci byly
chladné, proto přivedl sv. Josef do jeskyně oslíka a strakatého volka, aby svým dechem Ježíška aspoň trochu zahřáli. Nad jeskyní je anděl, který pastýřům oznámil radostnou zvěst
o narození Spasitele světa. Pastýři andělovi uvěřili a hned se vydali na cestu. Jeden starý pastýř nese ovčí kožky, druhý košík chlebů. Další
v kleče vzdává hold svému Pánu. Nechybí ani
děti, chlapec nese vánočku skoro tak velkou jak
je sám, dívenka zase plenky. Pastýři nemohou
ovečku opustit, a tak je vidíme u chléva i s jejich stády. Dva nesou ovečku na ramenou. Dalšími hosty u betlémského chléva jsou sv. Tři
králové se svým doprovodem. Přijeli na velbloudech a ten černý na pěkném slonu. Každý král
nese svůj dar - zlato, kadidlo a myrhu (drahá
vonná mast). Podle tradice se králové nazývali:
Kašpar, Melichar a Baltazar.
Pečlivým ošetřovatelem a stavitelem betlému
byl zesnulý p. Rudolf Krompolc. Jako dobrý
hospodář rozmnožil řady oveček a na jejich
ochranu donesl statného hafana. Ten už za ta
léta má odřený čumák, ale malým návštěvníkům
to nevadí. Často je slyšet otázku: „Je tu ještě ten
pes?“ Pan Krompolc se v Brušperku nenarodil.
Snad proto byl vnímavější pro zvláštní krásu větrného mlýna, který stojí za hřbitovem. Udělal
jeho malou kopii a postavil do našeho brušperského betléma. Všechny figurky jsou dřevěné.
Některé ovečky ze sádry, ale ty byly doplňovány později. Dětem se nejvíce líbí dřevěný andělíček - pokladnička. Ukloněním poděkuje za
každou minci, kterou tam vhodí.
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Když se na chvíli zastavíte v kostele u jesliček, snad je uvidíte jinak. A snad uslyšíte ve
svém srdci tichý hlas Božského Děťátka.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Vážení spoluobčané!

Za námi jsou radostné dny Vánoc, doznívají
koledy. I letos Vás navštíví v sobotu 5. ledna
2002 koledníci TŘI KRÁLOVÉ.
Loňská sbírka přinesla s příspěvku MěÚ
částku 59 014 Kč. Mezi obcemi okresu, mimo
Třinecka, byla naše sbírka druhá největší za
Frýdkem.
Charita Frýdek-Místek, která sbírku organizuje, chce získaných prostředků využít na:
1. Rekonstrukci objektu pro mentálně postižené
muže a ženy.
2. Zkvalitnění služeb Charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby - zakoupení pomůcek
pro klienty CHOPS.
3. Charitní klub NEZBEDA - pokrytí provozních nákladů klubu.
4. Charitní klub sv. Anežky - pokrytí provozních nákladů.
5. Mateřské centrum KOLEČKO - zajištění provozu.
Všechny domácnosti se nám nepodaří navští-
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vit, i když víme, že byste nás rádi uvítali a do
sbírky přispěli. Nezlobte se na nás proto. Svůj
příspěvek můžete vložit do zapečetěné pokladničky v pondělí 7. ledna a v úterý 8. ledna 2002
v Informačním centru na podloubí.

Různé

M

ístní sdružení Občanské demokratické
strany Vás zve na POSLANECKÝ DEN
ing. Karla SEHOŘE, který se koná v pátek
25. ledna 2002 od 16.00 do 18.00 hodin v salónku „Katka“ v suterénu Národního domu
v Brušperku.
Zároveň ještě jednou přejeme spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí a úspěchů po celý rok 2002.

H

ojnost zdraví, úspěchů a Božího požehnání v novém roce 2002 přeje Lékárna
U svatého Jiří, s. r. o. v Brušperku.

V

šem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2002 přeje místní organizace KDU-ČSL a ČSNS.

M

ístní organizace KDU-ČSL v Brušperku
děkuje svým příznivcům a podnikatelům za hodnotné dary do tomboly na „Kateřinský večírek“. Textil Nesit, Obuv Šodek, fa
Hill´s, Lékárna U sv. Jiří, Potraviny Vicher,
Řeznictví Vicher, Restaurace U Tří lip, Večerka
Eva Kaletová, Krejčovství a galanterie Anna
Quittová, Stavebnictví Ing. Bohuslav Konečný,
Zemědělská výroba Josef Volný.
Těšíme se na další spolupráci.
Výbor KDU-ČSL Brušperk

Svatoplukovo centrum nabízí…

To nám běží …
• angličtina pro začínající, mírně pokročilé,
více pokročilé. Do kurzu je možno se přihlásit
i v průběhu roku.
Otevíráme …
• exkluzivní přípravný kurz pro studium na vysoké škole s lektory katedry angličtiny z Ostravské univerzity.
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• němčina pro začátečníky, opakovací a pokročilé …
• matematika pro základní školy, střední školy,
vysoké školy, konzultace a přípravné kurzy pro
přijímací pohovory na střední školy a vysoké
školy…
A ještě mnoho dalšího!
Stačí se jenom informovat, zda to náhodou neděláme.
Informace: Svatoplukovo centrum tel. č.
0658/666 526, mobil 0776/683 659 nebo IC
Brušperk tel. č. 0658/666 271.

Klub českých turistů
v Brušperku

Sobota 5. ledna 2002
Zimní výstupy - Radhošť
Trasa: dle aktuální domluvy
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Vede: Jaromír Duda
Sobota 12. ledna 2002
Javorový
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Olřichovice - lanovkou na Javorový Gutské, sedlo - Řeka
Délka trasy: cca 15 km
Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 100 - 120 Kč (bez slevy)
Návrat: pravděpodobně v 18.20 hodin
Vede: Lukáš Makúch, Jaromír Duda
Sobota 19. ledna 2002
Okolí Hrabyně
Sraz: v 7.00 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Zátiší - Údolí Ohrozimy - Hrabyně - Háj
ve Slezsku - Ostrá Hůrka - Děhylov
Délka trasy: cca 25 km
Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 70 - 90 Kč (bez slevy)
Návrat: pravděpodobně v 19.00 hodin
Vede: Lukáš Makúch, Jaromír Duda
Na akcích jsou srdečně vítáni i nečleni KČT
Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebezpečí. Změna programu vyhrazena.
Internetové stránky KČT Brušperk:
http:\\sweb.cz\kctbrusperk
Email KČT Brušperk: kctbrusperk@seznam.cz
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VÝMĚNA RADIÁTORŮ
A PLYNOVÝCH KOTLŮ S MOŽNOSTÍ
SLEVY
Nabízíme

nové typy plynových kotlů PROTHERM
s mnoha přednostmi:
- vestavěný mikroprocesor
- speciální výkonnější čerpadlo s odvzdušněním
- systém kontroly odvodu spalin
- protimrazová ochrana kotle a ochrana proti přehřívání
- zvýšené elektrické krytí umožňující umístění
kotle v koupelnách atd.
Dále nabízíme:
• Radiátory RADIK.
Jsou to ocelová desková otopná tělesa s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupní plochy. Jsou vyráběna v jednoduchém, zdvojeném nebo tří deskovém provedení. Desková otopná tělesa RADIK svým konstrukčním
řešením sledují zvýšení designu a výrazu otopného tělesa
v interiéru místnosti a jsou inspirací i pro náročné zákazníky.
• Zásobníkové ohřívače užitkové vody QUANTUM.
Vyznačují se vysokou účinností, úsporným provozem, estetickým provedením a nízkými emisemi škodlivin ve spalinách. Lze je využít v domácnostech, penziónech, menších
restauracích, sportovních objektech apod.
Váš dodavatel:
Václav Konečný, Brušperk 938,
tel. 0602 761 254, 0658/666 769

Vydává Město Brušperk. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 12366. Za správnost
příspěvku odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 12. 2001, uzávěrka příštího čísla
je v pondělí 21. 1. 2002.

