Číslo 4

DUBEN

zdarma

2002

Velikonoční čas přišel,
budiž z toho každý vesel.
Pochválen buď Pán,
přišel jsem já na pomlázku k vám.
Všem spoluobčanům přejeme radostné a spokojené prožití
velikonočních svátků a krásné jarní dny strávené v přírodě,
na sportovištích či zahrádkách.
Ing. Ivan Krupník, starosta města
Ing. Pavel Káňa, zástupce starosty
Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ

Pranostika

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude v květnu nepříjemně jistě.
Sv. Jiří trávu šíří.
Hodně-li duben větrem duje, stodola se naplňuje.

Informace z radnice
na bankovní účet MěÚ č. 19-95126-764/0600,
Majitelům psů
MěÚ Brušperk upozorňuje všechny maji- jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
tele psů, že dle „Obecně závazné vyhlášky Vašeho domu.
č. 3/2001 o místních poplatcích“ skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31.
Oznámení
března 2002. Pokud jste tuto svou povinnost
Oznamujeme občanům, že v souvislosti
řádně nesplnili v daném termínu, žádáme
z rekonstrukcí na ulici Jožky Matěje lze ještě
o urychlenou nápravu.
Poplatek lze vyrovnat osobně na MěÚ odebrat omezené množství dlaždic:
Brušperk, kancelář č.108, případně uhradit
30×30 cm
5 Kč/kus
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50×50 cm
14 Kč/kus
a starší silniční obruby 15 Kč/kus
Požadavky jsou shromažďovány na MěÚ
Brušperk, kancelář č. 101.
Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ

Nezaměstnanost

č. 4

Výzva

Zájemci o civilní službu se mohou přihlásit
u ing. Petra Urbance, tajemníka MěÚ.

M

ěstský úřad žádá občany, kteří nemají
sběrné nádoby označené příslušnou
známkou (modrá nebo žlutá samolepka), aby
si je vyzvedli v informačním centru. Pokud
nebude sběrná nádoba řádně označena známkou nebude vám vyvezena.

Úřad práce ve Frýdku-Místku dlouhodobě
sleduje míru nezaměstnanosti a počet uchazečů
o zaměstnání ve všech obcích okresu. Naše
město patří trvale k obekonomicky
nezaměst%
pořadí
cím s relativně nejniž- Obec
aktivních obyvatel
naných
ším počtem nezaměstnaBRUŠPERK
1 704
165
9,68
71.
ných. Ze 77 obcí okresu
1 094
102
9,32
73.
je k poslednímu dni mě- FRYČOVICE
KRMELÍN
869
87
10,36
59.
síce února 2002 s mírou
STARÁ VES
1 195
90
10,96
51.
nezaměstnaností 9,39 %
FRÝDEK-MÍSTEK
30 795
131
15,57
9.
v pořadí obcí okresu
na 76. místě. Průměrná
míra nezaměstnanosti
ke stejnému dni byla v okrese Frýdek-Místek
pojnice ulic vedoucí z ulice V. Mar14,2 %. Pro informaci uvádím některé vytínka k parkovišti Zádvoří je už po bubrané obce (viz tabulka).
dovu MěÚ hotova. Práce pokračují tak, aby
Jedna z nejnižších měr nezaměstnanosti, byl na brušperskou pouť zbývající úsek dokterá je v našem městě, je také výsledkem končen. Práce si vyžádají včetně kanalizačúsilí množství malých a středních podnikatelů, ních vpustí a navazujících stavebních úprav fikteří zde vytvářejí nabídku pracovních míst.
nanční částku Kč 584 000,-.
Při vzniku nezaměstnanosti je třeba se vždy
obrátit na Úřad práce ve Frýdku-Místku, kde
POZOR ZMĚNA
dostane každý základní poučení pro uchaOTEVÍRACÍ DOBY
zeče o zaměstnání, doví se zde o svých práV
INFORMAČNÍM CENTRU BRUŠPERK!
vech, ale i povinnostech. Úřad práce vyplácí
Otevírací
doba v sezóně
hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti a zjis(1.
duben–30.
září)
títe zde vedle spousty potřebných rad i možpondělí
zavřeno
nosti nabízených pracovních míst.
Jednou z aktivit Úřadu práce v politice neúterý
8.00–11.30 13.00–16.30
zaměstnanosti, je i nabídka obcím spolufinanstředa
8.00–11.30 13.00–18.30
cování krátkodobých pracovních míst pro nečtvrtek
9.00–11.30 13.00–16.30
zaměstnané při úpravách obce. Nelze si však
pátek
8.00–11.30 13.00–16.30
pod tím představovat, že v rámci těchto aktisobota
9.00–12.30
vit je v silách starosty města zajištění zaměstneděle
zavřeno
nání pro všechny, kteří o práci požádají. U naJ. Á. Komenského 9
šeho městského úřadu pracují dva takoví pratel. a fax: 0658 666 271
covníci.
e-mail: infobrusperk@iol.cz
starosta města Ivan Krupník
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Poděkování

Vedení města děkuje rodině Jožky Matěje,
p. O. Malíkovi, p. C. Šperlínovi a ostatním za
poskytnutý materiál pro zhotovení expozice.
Mgr. Jaroslavě Neuwirthové, Mgr. Věře Strakošové a paní Aleně Stodolové za přípravu
expozice.

Městská knihovna informuje

Od 1. ledna 2002 nabyl účinnosti nový
knihovnický zákon. Za zajímavost stojí, že
1. knihovnický zákon byl schválen již v roce
1919. Nový knihovnický zákon neupravuje
pouze existenci a podobu knihoven, ale zároveň směřuje k dosažení stavu, kdy na území
celého státu budou všem občanům k dispozici veřejné knihovnické a informační služby
a to pokud možno ve stejné kvalitě, rozsahu
a rychlosti. Ministerstvo kultury si uvědomuje, že zejména knihovny v menších obcích
ne vždy mají stejné možnosti jako knihovny
městské. Z tohoto důvodu uvolnilo část peněz ze svého rozpočtu na zřízení tzv. regionálních funkcí profesionálních knihoven. Také
naše knihovna byla pověřena touto funkcí,
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ze které plyne provádění poradenské, konzultační a odborné pomoci v oblasti budování,
péče a spravování knihovních fondů a to pro
tyto knihovny: MK Stará Ves, Košatka, Krmelín, Fryčovice, Hukvaldy, Staříč, Palkovice, Myslík a Sviadnov. Věřme, že knihovnický zákon bude dobrým pomocníkem všech
knihovníků a provozovatelů knihoven a že přinese kvalitnější, pestřejší a rychlejší služby
všem uživatelům.
V loňském roce si 5 266 návštěvníků Městské knihovny v Brušperku vypůjčilo 32 643
svazků knih a časopisů. Registrovaných čtenářů bylo 435. Bylo zakoupeno 751 svazků
knih za 79 500 Kč a 26 titulů novin a časopisů.
Knihovna byla vybavena internetovým pracovištěm, rovněž byla zakoupena tiskárna s kopírkou. Jak si již někteří občané našeho města
všimli, bylo započato s rekonstrukcí místností
bývalého Památníku V. Martínka. O tyto prostory, které budou sloužit dětským čtenářům,
se zvětší stávající knihovna, a to ve prospěch
všech, kteří do naší knihovny zavítají.
V těchto dnech probíhá v prostorách městské knihovny prodej vyřazených knížek.
Alena Maluchová, vedoucí městské knihovny

ODPADY! POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE!
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 20. dubna 2002 na těchto stanovištích:
1. křižovatka Krmelínská - Staroveská
2. u Cvekova mostu, ul. Družstevní
3. kotelna u ZŠ V. Martínka, ul. Sportovní
4. ul. Borošínská, u Kříže
5. křižovatka Dr. Martínka - K Pastevníku
6. ul. Dráhy, u telefonní budky

v době od 7.30
v době od 8.30
v době od 9.30
v době od 10.30
v době od 11.30
v době od 12.30

do 8.15
do 9.15
do 10.15
do 11.15
do 12.15
do 13.15

V uvedené době bude moci každý občan 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
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a postřiky - staré kosmetické přípravky - staré
Jubilanti
léky - vyjeté motorové oleje - ředidla, moSvé významné životní jubileum
řidla, rozpouštědla, lepidla - plastové obaly oslaví v měsíci dubnu tito naši oba nádoby od škodlivin - olejem, vazelínou, čané:
barvami znečištěné textilie - fotochemikálie
Holková Jiřina
90 let
- ojeté pneumatiky - obaly od sprejů - televiAdamec Jiří
88 let
zory - rádia - ledničky - domácí elektrospotřeLaníková Ludmila
84 let
biče - matrace - WC mísy - umyvadla - koHuková Ludmila
82 let
berce - linolea - kočárky - křesla - gauče atd.
Jeřábková Zdeňka
82 let
Přijímán nebude popel, klasický železný
Parmová Vlasta
82 let
šrot, sklo, vyseparované plasty.
Smolíková Anežka
82 let
Jelikož tyto sběry budou v našem městě orSbor pro občanské záležitosti města a Městganizovány každoročně (3× nebo 4×), není ský úřad v Brušperku přejí všem pevné zdraví,
důvod, aby některé z těchto odpadů končily spokojenost a životní pohodu.
v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve
volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto
Klub důchodců
odpady vlastní, využije výhodné příležitosti
a akce se zúčastní.
Plán akcí na měsíc duben 2002
Za přispění k ochraně životního prostředí
• Středa 3. 4. 2002 v 16.00 hodin
Vám děkuje Městský úřad.
Schůze kulturní komise KD. Pan Král
• Pondělí 8. 4. 2002 ve 14.00 hodin
Svoz komunálního odpadu Schůze důchodců ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA. Paní Vichrová
Svozový kalendář A - modrá známka
• Úterý 9. 4. 2002 ve 14.00 hodin
Odvoz odpadu: 10. 4. * 24. 4.
Schůze důchodců DĚTSKÉHO DOMOVA.
Platí pro tyto ulice: Družstevní, Fryčovická,
Paní Vicherková, Kantorová
Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě,
K Šištotu, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, • Středa 10. 4. 2002 v 6.30 hodin
Odjezd na burzu do Polského Těšína. Paní
Skalka, Sportovní, Staroveská, Veselíčko, ZaKuchařová
hradní.
• Čtvrtek 11. 4. 2002 v 17.00 hodin
Svozový kalendář B - žlutá známka
Výborová schůze klubu s důvěrníky. Paní
Odvoz odpadu: 3. 4. * 17. 4.
Strakošová
Platí pro tyto ulice: Antonínov, Bártkova, • Pátek 12. 4. 2002 od 15.00 do 17.00 hoBorošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní,
din
Hřbitovní, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Výběr peněz na zájezd do Brodku u Přerova
Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, Nám. J.
a doplatek a zájezd do jihozápadních Čech.
A. Komenského, Novosady, Studniční, Sou- • Úterý 16. 4. 2002 od 9.00 do 11.00 hodin
kenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří.
Zápis na burzu na květen. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 25. 4. 2002 v 17.00 hodin
ezplatná právní pomoc je v kanceláři
Výborová schůze klubu. Paní Strakošová
č.105 na městském úřadu v úterý 2. 4., • Neděle 28. 4. 2002 - pouť
Den otevřených dveří v klubu v dopoledních
16. 4. a 30. 4. 2002 od 15.00 do 17.00 hohodinách.
din.
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• Úterý 30. 4. 2002 od 9.00 do 11.00 hodin
předprodej vstupenek na divadlo dne 5. 5.
• Neděle 5. 5. 2002 ve 14.00 hodin
odjezd do divadla na operetu „Bratránek
z Batávie“, Edvard Künnëcke.

28. duben - brušperská
pouť

A to je událost, alespoň pro mne. Co milých vzpomínek na dětství … Jak to tenkrát
bylo si jistě mnozí, vážení čtenáři, spoluobčané, vzpomenete se mnou.
Přijeli příbuzní, bratránci často i se svými
kamarády, zastavovali se známí. Poutníci přijížděli autem, na kolech a pěšky i ze vzdálenějších vesnic. Kostel, náměstí, zahrada u Hynečků, kde stávaly kolotoče, sály u Hynečků
a Hubrů, všude plno lidí. Nám dětem každá
návštěva přispěla na útratu. Stánky zaplňovaly
celé náměstí a příjezdovou cestu až k soše sv.
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Floriána a nabízely samé lákavé věci. A ze
Závodí zvala hudba všechny k návštěvě kolotoče. Na pouť jsme dlouho šetřily a příprava
na ni také nějakou tu korunu za dobře vykonané práce přinesla. A naše mamka byla
vynikajícím organizátorem dělby práce třem
děvčatům. Důležitý byl úklid před domem
a zametání ulice. To bylo samozřejmostí pro
všechny obyvatele naší ulice, ale u nás a Novobilských jsme tyto práce vykonávaly my,
děti. (To ale patřilo ke každému sobotnímu
úklidu.) Součástí přípravy na pouť bylo pečení koláčů. Znamenalo to u pekaře půjčit
velké plechy, zanést tam koláče, upečené je
zase odnést domů, pečlivě uložit, aby se nepomačkaly. V Brušperku byli čtyři pekaři. My
jsme pekli u Měkýšů, dům č. 2 na náměstí.
Bylo tam vždy rušno. Horký vzduch přesycený napětím a starostmi o to, aby koláče
ve velké pekařské peci dostaly tu nejkrásnější
barvu, vysával tekutinu z těla dobře živeného

Pouť z roku 1937
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pekaře opásaného bílou zástěrou a potůčky okradli. Tuž jak to bylo, mluv.
potu mu stékaly po zádech.
Krystyjan: (Opět se chytá za hlavu)
Jezdit na kolotoči nebylo pro velký nával
Forman: Tuž jak to bylo. Přijeli smy do
dost možné. Lepší to bylo ve všední dny, kdy jakesi dědiny, zastavili u hospody a šenkyř
z velitelské budky zaznělo „Děcka, poslední s ryšavu bradku hned se okolo nas točil, jak
jízda, zadarmo!“
pry jeděmy a co jako vezemy a brebentil divnu
Dnes je to všechno jiné. Brušperk nemá pe- řeču jak židi umja - že by tovar kupil, aji vlnu
kaře. Koláče pečeme doma, ale ne všichni. že ma, a pěknu vlnu, tuž se domluvili a potem
Mnozí si je koupí v cukrárně p. Sochací gořalky přinisli a hromsko silne gořalky, ešče
v Brušperku, ve Staré Vsi, Fryčovicích nebo dva dni z teho hlava brněla. No, penize zaplaKrmelíně. A kostel? Návštěva mše k pouti pa- til, oto ty papiry - Krystyjan peníze vzal a do
tří. Slovo pouť s tím souvisí. A úklid? Ten miška zavazal a všeci byli spokojeni. Gořalka
většinou končí pro mnohé občany jejich plotěkla po stole škoda ji, te silne gořalky, taka
tem a vůbec jim nevadí, že to, co leží za ním
se u nas něnaliva. Pravda, aji smy se trochu
na cestě, je jejich nepořádek. Nás (píšu za
pobili, šak nam ešče pamatku na hube, ale
své vrstevníky a ty starší), těmto povinnosVašica, oh ten, div mu hlavu něrozbili.
tem sobotního úklidu rodiče naučili. Veďme
Cechmistr: A jak se menovala ta dědina?
k nim i své děti. Možná právě na ně budou
Forman: Co ja vim, jak se menovala. Krysrádi a s úsměvem vzpomínat tak jako my.
tyjane,
viš to ty?
Mgr. Jaroslava Neuwirthová
Krystyjan: (zavrtí hlavou)
Cechmistr: Včil tu slavu všeci viditě. V goŽili mezi námi
řalce jich utopili, za gořalku jich lacno ocigaDne 7. 3. 2002 byla v Národním domě nili. A oni včil ani něvěďa, jak se menovala
otevřena nová expozice věnovaná památce ta dědina a kdo byl ten zrzavy šenkyř, enem
našich významných rodáků. Zúčastnila se jí dyž se gořalka po stole rozlivala.
dcera Jožky Matěje s rodinou. Malá (čtyřletá)
Terezka zahrála na housle a zazpívala ukolébavku, kterou složil skladatel své dceři, její
Kalendář měsíce
mamince.
dubna
V měsíci dubnu si připomínáme životní jubilea Dr. Vojtěcha Martínka. Dne 11. 4.
23. 4. Vojtěch
uplyne 115 let od jeho narození, 25. 4. 1960
Slavníkovec, první český biskup, muzemřel, v květnu roku 1955 byl jmenován
čedník 997 - 2002 (1005 let)
„zasloužilým umělcem“ a v témže měsíci roku
1957 vyznamenán „Řádem práce“. Na gratu24. 4. Jiří
laci tehdejšího starosty Karla Špačka ke jmeřímský voják, mučedník, patron našeho
nování spisovatel odpověděl: „Vždyť se stále
města
cítím brušperákem, a vím, že se ta pocta vztahuje i na náš milý rodný kraj.“
25. 4. Marek
Úryvek z jeho románu Stavy rachotí,
evangelista
v úpravě Viléma Vitekra v jazyce, kterým hovořili naši předkové:
V našem městě 120 občanů nese jméno
Krystyjan: Proboha, dyť ja sem žadneho
Jiří, 17 jméno Vojtěch a 24 jméno Marek.
něokrad.
Cechmistr: Ty ni, ale tebe hromskeho
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Město Brušperk a kulturní komise města Vás srdečně zvou na

KONCERT
PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH
UČITELŮ.

V pátek 26. dubna 2002 v 19.00 hodin v sále Základní školy V. Martínka.
Vstupné: 50 Kč
Pěvecké sdružení moravských učitelů založil významný pedagog a skladatel profesor
Ferdinand Vach. Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia
sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od doznívající vlastenecké nostalgie a moravského folklórního provincionalismu. Položil tak základy
moderní sborové interpretace, opřené o požadavek suverénní technické dokonalosti
umocněné hlubokým procítěním ideového obsahu a stylovou vytříbeností, vyžadující
zcela novou koncepci umělecké práce - zpěv zpaměti, absolutní intonaci, vyspělou
hlasovou kulturu, progresivní dramaturgii. K obohacení národní kultury přispělo
PSMU i tím, že podnítilo vznik nejen nových pěveckých sborů, ale i rozsáhlé a osobité sborové tvorby.

S

rdečně zveme všechny občany města Brušperk a jeho okolí na tradiční brušperskou pouť,
která se koná v neděli 28. dubna 2002.

POZVÁNKA NA VÝSTAVY

Galerie Chagall v Národním domě
• Výstava SKUPINA 4 potrvá do 17. 4. 2002.
• Vernisáž obrazů „SKUPINA BEZRUČ“ se koná ve čtvrtek 18. 4. 2002 v 17.00 hodin.
Úvodní slovo: PhDr. Karel Bogar. Výstava potrvá do 29. 5. 2002.
Tvůrčí skupina Bezruč se představila širší veřejnosti poprvé na společné výstavě v roce 1963 na
zámku v Hradci nad Moravicí. Skupina sdružovala tehdy již většinou známé výtvarníky severní
Moravy a Slezska - J. J. Drozda, V. Držkovice, J. Fajkuse, V. Havla, O. Holase, V. Holuba, A.
Kocůrkovou, B. Kubovou, L. Majera, F. Podešvu, H. Salichovou, F. Świdera, J. Šrámka, V. Terše
a V. Wünsche. Kromě úcty a obdivu k dílu velkého slezského básníka je spojovala především
láska ke zdejší přírodě a tradičním hodnotám života lidí tohoto kraje.
Památník Vojtěcha Martínka - stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele.

Otevírací doba v Galerii Chagall a v Památníku V. Martínka:
Úterý až pátek
12.00–17.00 h
Sobota
9.00–12.30 h (IC)
Neděle
13.00–17.00 h
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Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Jiří
Zelený čtvrtek
19.00 hodin
Velký pátek
19.00 hodin
Bílá sobota
20.00 hodin
Boží hod velikonoční 7.30 hodin
Pondělí velikonoční 7.30 hodin

Sv. Marek

Potud národ svůj,
pokud šetří svých
památek.
K. J. Erben
Na levém břehu Ondřejnice se zvedá do výšky
312 m n. m. kopec. Vrchol
zdobí čtyřhranný zděný
sloup se stříškou a železným křížem. Jeho stěny
směřují do čtyř světových
stran. Boží muka jsou zasvěcena sv. Marku. Stejné
jméno nese i kopec, nejvyšší místo v katastru našeho města. Každou stěnu
zdobí výklenek, ve kterém
byly umístěny nejdříve obrazy evangelistů sv. Marka,
sv. Matouše, sv. Lukáše
a sv. Jana. Po 2. svět.
válce byly vyměněny za
řezby evangelistů, které nechal zhotovit brušperský rodák a lékárník Karel Šudich. Sloup byl vysvěcen
místním farářem arcibiskupským radou P. Josefem
Huvarem.
Dnes jsou výklenky
prázdné. Nezničil je čas
a nepohoda, ale lidská ne-

č. 4

vědomost a zlomyslnost. Od smrti pana
R. Krompolce se o sloup nikdo nestaral. Zůstal jen smutnou chátrající ozdobou minulosti
a místem skýtajícím nejkrásnější pohled na
město a okolí. Při jasném počasí odtud můžete dohlédnout až na Praděd a přehlédnout
hradbu Moravskoslezských Beskyd.
Boží muka sv. Marka jsou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, pod rejstříkovým číslem
8-624. V den sv. Marka 25. dubna tu v minulosti vedly procesí s prosbou o dobrou úrodu.
V letošním roce budou boží muka opra-
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vena. Památkovou péčí byla oprava stanovena
takto:
1. Budou provedeny sanační omítky pouze na
spodní části božích muk, tj. na soklu.
2. Boží muka budou na zbývající části opatřena vápennou omítkou a nabílena.
3. Stanová stříška bude osazena pálenými taškami (shodnými se současnými).
4. Na opravenou stříšku bude umístěn nový
křížek.
5. Obnovené obrazy budou dostatečně zabezpečeny proti vyjmutí.
Obrazy čtyř evangelistů zhotoví na plech
malířka Marie Chlebovská. Nový kovaný železný kříž je zhotoven a čeká jen na umístění.
Výstup na kopec je potěšením pro každého,
kdo má rád přírodu a kraj, ve kterém žije.
Proto je snahou tu vytvořit trasu pro cyklisty
a lavičky pro plánovaný odpočinek s možností pozoruhodné vyhlídky a zamyšlení.
Obě cesty k vrcholu nabízejí pohledy do minulosti. Ulici Jožky Matěje, rodný domek skladatele, malou kapličku se sochou sv. Anny
pocházející asi z r. 1720, pohled na školu,
sportovní stadion, město, kterému vévodí kostel sv. Jiří a za ním hradba starých lip městského hřbitova, v dáli Obecňák a památníky
současnosti Důl Staříč a komín Biocelu Paskov. Druhá cesta, která nás zavede na vrchol
kopce, vede alejí dnes již z velké části vykácených stoletých lip, kolem Sv. vody opředené pověstí o zázračném uzdravení, kaple
P. Marie Sedmibolestné (1891), alejí mohutných kaštanů na rozcestí ke kapli svatých
Jana a Pavla. Ještě v 2. polovině 20. století tu
byl v předvečer svátku sv. Jana Křtitele zapalován oheň a házelo se metlami. Jedna z polních cest vedla do Trnávky.
Chodníčkem kolem Šištota chodíval k sv.
Marku Jožka Matěj. Jednak proto, aby se potěšil pohledem do kraje, který miloval, uprostřed přírody si odpočinul a ze zpěvu lesa
a polí načerpal melodie pro své skladby.
Připravila Mgr. Jaroslava Neuwirthová
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Sport
SK Brušperk
informuje

Milí sportovní přátelé!
Dovolte, abych Vás krátkým ohlédnutím za docela
rušnou zimou 2002 pozval
jménem výboru SK BRUŠPERK do ochozů
stadionu a tím i na všechna jarní klání mužstev SK Brušperk.
Zima 2002 nás zastihla v historicky významném, ale těžkém období, protože veškerá činnost probíhala ve stísněných podmínkách. Díky pochopení a vstřícnému postoji ředitele základní školy Mgr. Jaroslava Vichra
jsme mohli využívat nejen tělocvičnu ZŠ, ale
také i šatny. Tréninky mohly probíhat dle
možnosti i na hřišti. Naštěstí díky městu a fy
IMSTAV již od března využíváme novou
šatnu u staré tělocvičny, která nám ulehčila situaci v každodenním kolotoči. Nyní k vlastní
činnosti SK Brušperk, který pracoval pod
vedením staronového výboru zvoleného na
valné hromadě 16. 12. 2001.
Družstvo mužů pod vedením trenéra Z. Šajtara a ing. Cilného trénovalo 2–3× týdně od
druhého týdne v lednu za průměrné tréninkové účasti. V rámci přípravy jsme se zúčastnili zimního turnaje v Příboře, kde jsme po 3
výhrách, 2 remízách a 2 prohrách obsadili solidní 3. místo. Přípravu jsme zakončili dvěma
přípravnými utkáními se Svinovem 1:3 a na
Hukvaldech 0:0.
V našem kádru došlo k těmto změnám. Na
půlroční hostování do Albrechtic odešel Semelka, do Staříče Žemba a Rokos, do Fryčovic Jurčík. Naopak do Brušperka jsme získali
na přestup M. Konečného z Fryčovic a na
hostování Uhlíře také z Fryčovic. Ze Staré
Bělé přišel na hostování Polcer. Výměnou za
muže posílili náš dorost Chvostek z Petřvaldu,
Prokop a Bittner ze Staříče.
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Cílem našeho mužstva je předvádět výkony ale i ostatní návštěvníci areálu.
a bojovat o druhé místo. Došlo ke změně hraNa zvelebování areálu se podílejí všichni
cího dne a hodin:
členové SK brigádami ve svém volném čase.
sobota v 10.00 hodin - DOROST
Další rozpracované akce (osvětlení, drenáže)
sobota úřední začátek - MUŽI
budou dokončeny v letošním roce a jistě zkvaneděle 10.15 hodin - AŽ + BŽ
litní tréninkové podmínky.
Dorost pod vedením realizačního týmu ve
V neposlední řadě chceme poděkovat za
složení K. Tyleček, P. Rokos a V. Žemba podporu zastupitelstvu města a firmě VALA
trénoval dle možností 3× týdně. Zúčastnil se Jan a popřát mnoho stavitelského fortelu, abyzimního turnaje v Příboře, který vyhrál a byl chom se už nemuseli stydět přijat naše sporúspěšný i v utkáních s NH Ostrava 4:1, Staří- tovní soupeře a přátele.
čem 10:1 a zaznamenal dvě prohry. Ve VratiNa závěr chci všem spolupracovníkům, hrámově 4:2 a s VP F-M 5:1. Úspěšný byl i ha- čům a příznivcům poděkovat za přízeň a zárolový turnaj SMOPO ve Staré Vsi, který jsme veň popřát do jarních bojů mnoho štěstí a co
spolupořádali.
nejvíce bodů.
Cíl do jarní sezóny je jasný. Dobrými výJiří Jurčík, místopředseda SK Brušperk
kony se udržovat na postupových příčkách
a postoupit do župního přeboru a dále produRozlosování jarní části
kovat hráče schopné hrát i dospělou kopanou.
Muži 1. B tř. sk “D”
Družstva žáků A,B se připravovala pod veNeděle
7. 4. 2002 v 16.00 Odry - Brušperk
dením trenérů J. Jurčíka a V. Klimši 3×
Sobota
13.
4. 2002 v 16.00 Brušperk - Baška
týdně v tělocvičně a v hale ve Staré Vsi. MáNeděle
21.
4. 2002 v 10.00 Žilina - Brušperk
lokdy byla účast menší než 25 hráčů. ZúčastSobota
27.
4.
2002 v 16.30 Brušperk - Kunín
nili jsme se pěti halových turnajů, z toho jeden SMOPO ve Staré Vsi jsme spolupořáDorost: ŽS sk. “B”
dali.
Sobota
6. 4. 2002 v 16.00 Příbor - Brušperk
Příprava na soutěž vyvrcholí přípravnými
Sobota
13.
4. 2002 v 10.00 Brušperk - Polanka
utkáními. Vzhledem k umístění družstva A
Neděle
21.
4. 2002 v 14.00 Tichá - Brušperk
žáků - 1. místo s náskokem pěti bodů v OP
27.
4. 2002 v 10.00 Brušperk - Raškovice
Sobota
- nám nezbývá, než toto úsilí dotáhnout do
postupového konce a tím umožnit v dalším
ročníku hrát župní soutěž pro mladší i starší
Stolní tenis v Brušperku
žáky.
Mistrovská utkání - výsledky
Družstvo přípravky pod vedením D. KoDivize (A dr.):
šáka a E. Tylečka trénovalo 2× týdně v těBílovec 9/5, Odry 9/3, Frýdlant 9/3, Slelocvičně ZŠ. Po březnovém soustředění na- zan F-M 9/4, NH Ostrava C 9/0, Havířov B
skočí do jarní části brušperské ligy. Jsme rádi, 8/9. Zatím 5. místo ze 14 účastníků.
že dalších 30 hráčů - dětí jsou nadějí i pro
Oblastní soutěž (B dr.):
další léta.
Horní Datyně 9/3, Vratimov B 0/9, HraMyslím, že nahlédnutím do života 350 člen- bůvka 9/2, Slezna F-M B 9/7. Zatím 4. místo
ného SK Brušperk, kde je prioritou péče z 12 účastníků.
o mládež, vysíláme jasný signál všem, kteří
Okresní přebor (C dr.):
naši činnost zpochybňovali.
Kozlovice 12/6, Atom F-M 16/2, Frýdlant
Jsme rádi, že rekonstrukce šaten byla zahá- C 13/5, Raškovice 4/14, Horní Datyně B
jena. V budoucnu zde najde využití nejen SK, 10/8. Starosti s udržením jsou zapomenuty,
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zatím 5. místo z 12 družstev.
Okresní soutěž I. tř. (D dr.):
Palkovice 17/1, Janovice 12/6, Lhotka 16/2,
Paskov B 15/3, Frýdlant D 14/4. Zatím postupové 2. místo z 12 startujících.
Okresní soutěž II. tř. (E dr.):
Horní Datyně D 18/0, Pstruží B 12/6, Metylovice B 18/0, Vratimov D 7/11, Frýdlant
E 7/11. Zatím 3. místo a účast v kvalifikaci
o postup.
Mistrovské soutěže v dubnu, doma:
Sobota 6. 4.
v 10.00 hodin Lhotka B (OS II)
v 14.00 hodin Krmelín B (OS I)
v 17.00 hodin Nová Ves (OS)
Neděle 7. 4.
v 10.00 hodin Bezruč Ostrava (OS)
Mistrovství republiky
Na mistrovství republiky 3. členných družstev amatérských hráčů, které se uskuteční
12. a 13. dubna 2002 v Přerově se probojovala dvě družstva Tělovýchovné jednoty Sokol Brušperk. Jedno bude startovat v kategorii 40 let a druhé nad 40 let.
Josef Rychlík,
Tělovýchovná jednota Sokol

Různé
ČÁPI

11

Ještě nezklamali a vždy se s 1. dubnem vrátili, aby nám na křídlech přinesli jaro. Budou
přesní i letos? Bude se jim připravené místo
pro hnízdo líbit? Na některá místa naší republiky už čápi podle zpráv v rozhlase přiletěli.

S

kupina THE BROOKLYN Vás srdečně
zve na PŘEDPOUŤOVOU ZÁBAVU
Kdy? sobota 27. 4. 2002 v 18.00 hodin
Kde? sál restaurace Na Letné v Brušperku
K tanci a poslechu hraje skupina The Brooklyn + hosté + disco + show

D

ětský karneval
V neděli 3. března 2002 se v sále Na
Letné uskutečnil Dětský karneval. Každé dítě
dostalo při vstupu od SDH lízátko. Celý sál
byl plný dětí v krásných maskách, proto bylo
obtížné vybrat tři nejkrásnější. Nezávislá porota měla nelehký úkol, nakonec se přece jen
rozhodla. Třetí místo vyhrála malá myška,
druhé andělíček a první vyhrál „Dobrý voják
Švejk“.
Tyto tři masky byly oceněny krásnými
dorty.
Pro děti byla také připravena tombola, do
které přispěli SDH Brušperk, pí Glabazňová,
pí Konkolová, p. Brix, p. Hajnoš, p. Valušák.
Děti, které nevyhrály, dostaly nanuky, které
věnoval p. Hyneček. Všem děkujeme. Děkujeme také rodičům, kteří svým dětem připravili krásné masky.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů Brušperka

P

Jeden z komínů MěÚ už léta zdobí čapí
oděkování
hnízdo. Mnozí naši občané každým rokem neZO ČSŽ děkuje dětem dětského dotrpělivě očekávají jejich návrat. Pozorují je, mova za hezký program, který nacvičily
jak upravují hnízdo, vyvádějí mladé a připra- s paní Radkou Cigánkovou na akci - „Setkání
vují se na dalekou cestu za sluncem. Čápi kaž- žen u příležitosti MDŽ“, která se uskutečnila
dým rokem hnízdo přistavují. Jeho váha na- 11. 3. 2002.
růstá tak, že po čase ohrožuje komín. Proto
Rovněž poděkování patří podnikatelům
opět letos došlo k jeho zbourání hnízda, zpev- města za podporu při zajištění programu,
nění komína a usazení ocelové konstrukce který předvedly ženy z Havířova, pod nápro stavbu nového hnízda. To už si ale naši zvem „Vítání jara“. Jedná se o tyto firmy:
Zelenina Brix, J. V. Treutler, fa Nesit, řezbílí cestovatelé musí postavit sami.
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nictví Uher, řeznictví Vicher, potraviny Vichrová, železářství IMSTAV, drogerie Šubert,
galanterie Drnovská, obuv Šodek, květiny
Adamovská, fa ELKOS, trafika Glabazňová,
lékárna U Matky Boží, fa Uhrová Naďa, fa
RAVAL.
Poděkování patří i panu Hynečkovi, který
se postaral o zajištění příjemné atmosféry
v sále restaurace Na Letné.
Za ZO ČSŽ Šatková Jarmila, předsedkyně
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Klub českých turistů
v Brušperku

Sobota 13. dubna 2002
JARNÍ TULÁČEK
Pro všechny milovníky jarní přírody a malebného okolí našeho města. Vhodné i pro rodiče
s dětmi.
Sraz: 9.30 hodin restaurace U Ládi
Cíl: Restaurace U Tochy
Startovné: dospělí 10 Kč, členové KČT a děti
5 Kč
Co Svatoplukovo centrum Trasa: Brušperk U Ládi - Trnávka Chabičov Březiny - Stará Ves nad Ondřejnicí - Krmelín
tvoří a připravuje...
- Obecní les - Brušperk, restaurace U Tochy
Co nám jede ..?
Kurzy jazykové - angličtina pro začátečníky, Délka trasy: cca 20 km
mírně pokročilé a konverzační kurz. Navíc Odměna: razítko, diplom a zážitky z jarní přívelmi kvalitní přípravný kurz pro přijímací rody okolí našeho města
pohovory na vysoké školy z angličtiny a mate- Bližší informace: Jaromír Vávra, Borošínská
matiky.. A individuální konzultace z matema- 667, Brušperk, telefon: 0658 666 603
Jde se hromadně, trasa není nijak značena!!!
tiky a angličtiny.
Sobota 20. dubna 2002
Co připravujeme?
Čertovy
skály u Lidečka
Oblast vzdělávání:
Sraz:
pravděpodobně
v 4.45 hodin na zaPřípravné kurzy z matematiky pro vysokostávce
Brušperk,
střed
školáky. Vzdělávání třetího věku...Kurz pro
Trasa: bude upřesněna ve skříňce klubu
manekýnky, Kurz pro začínající i pokročilé
Doprava: cca 150 - 200 Kč
fotografy ...a mnoho dalšího...
Návrat: pravděpodobně v 20.30 hodin
Oblast kultury a zábavných akcí:
Vede: Lukáš Makúch, Jaromír Duda
Asi malé překvapení o brušperské pouti.
Další podrobnější informace naleznete ve
11. května 2002 - 32. ročník Brušperké
skříňce klubu na zastávce Brušperk, střed!
padesátky, noční pochod na Javorník, 7. ročník PVC jaguár rallye, Výstavu brušperských, Na akcích jsou srdečně vítáni i nečleni KČT
regionálních a Lašských umělců, závody na Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebezkoloběžkách a další překvapení ...
pečí. Změna programu vyhrazena.
Dále se připravuje veliká akce na Hukvaldech na téma Novodobý lašský lidový folklór, Internetové stránky KČT Brušperk:
Soutěž O nej... děvuchu lašska a jeho okolí... http:\\sweb.cz\kctbrusperk
Rádi přivítáme další účastníky našich kurzů Email KČT Brušperk:
či aktivit a také sponzory a spolupracovníky. kctbrusperk@seznam.cz
Informace na
www.mawis.cz, www.lassko.cz
tel. 0658 666526(464), 0776683659.
RNDr. Milan Konečný
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MALÍŘ - NATĚRAČ - Firma MALUCHA
provádí: malířské a natěračské práce
- nátěry oken barvou HERBOl a OKNOL i jiných barev
-

dle přání zákazníka
nátěry radiátorů a teplovodního potrubí
nátěry dveří
nátěry střech s horolezeckým vybavením
nátěry fasád
opravy a nátěry lepenkových střech
nátěry podlah s vybroušením starého laku
lakování nábytku
nátěry ocelových konstrukcí
malování pokojů a nanášení strukturových maleb Bučiato a Gotele
nátěry okapů a okapových svodů
lepení polystyrénových stropních podhledů a podlahových korků s nátěrem
odstraňování starých maleb a tapet
tenkovrstvé omítky a protiplísňové nátěry
Firma poskytuje na tyto práce záruku
Nabídkové ceny (orientačně):
nátěry oken s opálením dle potřeby
130 Kč/m2
malování pokojů v bílé barvě
15 Kč/m2
malování pokojů v bar. odstínech vč. válečku 20 Kč/m2
nátěry fasád
od 80 Kč/m2
Tyto ceny jsou s prací včetně materiálu.
Doprava zdarma.
Těšíme se na Vaši spolupráci.

Malucha Petr, 739 24 KRMELÍN, Okrajní 241,
el.: 0658/674 205 mobil 0603 777 182, 0608 777 182.

BUTIK EVA
v Brušperku
(vedle prodejny Hill´s)
Nabízí v měsíci dubnu:
oblečení na jaro pro celou rodinu
- sportovní bundy
- riflové kalhoty
- strečové kalhoty
- halenky, trika
- sportovní mikiny
- sexy spodní prádlo
Zahájen prodej plavek.
Dětské oblečení za nízké ceny.
Těšíme se na Vás.
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STAVEBNÍ SPOØENÍ S ROZUMEM
-

státní podpora bydlení 25 % z ročních úspor až do výše 4500 Kč
za 5 let můžete získat 6 x státní podporu, celkem až 27 000 Kč
vklady jsou ze zákona pojištěny
úroky a státní podpora osvobozeny od daně z příjmů
překlenovací úvěry na pořízení vlastního bydlení již při naspoření
20 % cílové částky
výhodně úročený 5,5 % úvěr ze stavebního spoření
expres úvěry, schválení úvěru do 100 000 Kč do následujícího pracovního
dne bez příplatku
vždy individuelní plán pro maximální výnos

Obchodní zastoupení Stavební spořitelny České spořitelny
Finanční poradce Ing. Stanislav Šebesta
Stará Ves n. O. č.p. 581 (u Kolkového mostu)
Denně od 8.00 do 20.00 hodin nebo na tel. č. 0603 70 88 68, 0658/66 93 55
- občané Brušperka a okolí po domluvě v místě bydliště

PNEUSERVIS
ŠUSTALA LUBOMÍR
BRUŠPERK
vyhlašuje v období
od 1. do 30. 4. 2002
jarní slevu 7 %
na nové letní pneumatiky.

Přijďte, rádi Vás obsloužíme.

Restaurace
„Na Přehradě“
od dubna
Zahajuje svůj provoz

• široký výběr alko a nealko nápojů
• pivečko jako křen
• teplá i studená kuchyně
• zvěřinové, rybí, kachní, zabijačkové
hody
• bezkonkurenční ceny
• kulečník
• příjemné posezení na venkovních terasách
• dětský koutek s pískovištěm
• příjemná obsluha
na Vaši návštěvu se těší
nový kolektiv

č. 4
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Růžový pahorek 549, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 0658/630 528

Fax: 0658/633 776

Naše firma PCHOS, spol. s r. o., zabezpečuje komplexní služby při plynofikaci objektů a rodinných domků. Od poradenství, projektu, dodávku pl. kotlů a plynospotřebičů, vlastní instalaci, vložkování komínů až po konečné revize a uvedení do provozu.
Dále provádíme instalaci ústředního topení, podlahového vytápění, vodoinstalaci a montáž odpadního
potrubí s 5% DPH.
Prodej plynospotřebičů firmám za velkoobchodní ceny.
Zajišťujeme stálý servis, záruční i pozáruční opravy včetně dodávky náhradních dílů.

Velká sleva zboží loňských modelů - až 25%:
plynových kotlů, plynových a kombinovaných sporáků, ledniček,
mrazniček a ostatních domácích spotřebičů.
Kde nás najdete?
Obchodní dům „SLEZSKÁ“ ve Frýdku (naproti herny Kraken)
Plynofikaci a uvedené zboží si u nás můžete pořídit i na splátky díky společnosti HOME CREDIT.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

elektroservis
JAROMÍR VLČEK

Raškovice 220., Frýdek-Místek
tel.: 0658/69 28 81 (od 8 do 17 hod.)
0658/69 11 23 (od 7.30 do 18.00 hod)
mobil: 0602 508 643

•

•
•
•

Zajišťuje:
prodej, zapojení - instalace
záruční a pozáruční servis
vířivých a automatických praček, myček
ARDO, CANDY, GORENJE, HOWER,
INDESIT, PHILCO, ROMO-ZEROWAT,
ROMO, SILTAL-IAR, TATRAMAT, WHIRPOOL, ZANUSSI aj.
bojlerů
ARISTON, GENERAL, HLAVAČKA A ČECH,
TATRAMAT aj.
sekaček a drobných el. spotřebičů
BRAVO, ETA, JEVÍČKO aj.
el. a kombinovaných sporáků, el. trub
FIKO, MORA aj.

truhlářství
MOJMÍR VLČEK
739 04 Raškovice
tel.: 0658 / 69 26 92 - mobil: 0602 705 534

Vám nabízí tyto služby:
Výrobu
- euro oken, zdvojených, kaslíkových
- dveří, vstupní a vnitřní se zárubněmi
- kuchyňských linek na míru - jakýkoliv
materiál (zhotovení návrhu na počítači)
- různých druhů nábytku, komod a skříní
- bytových doplňků
Dále provádíme:
- montáže
- vestavby
- sušení řeziva
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Tábor pro děti
s výukou anglického
jazyka
od 8. 7. do 20. 7. 2002

Bahenec (u Jablunkova)
Cena: 4900 Kč
Cena zahrnuje:
stravu, ubytování, učební materiály, a výdaje na
výlety (jízdné, vstupné…)
Ubytování:
Děti budou ubytovány v chatě v nádherném prostředí, se sociálním zařízením, sprchami s teplou
vodou, kuchyní a společenskou místností.
Výuka:
bude prováděna českými učiteli, kteří pobývali
delší dobu ve Velké Británii a účastníky ze zahraničí.
Bližší informace:
Lenka Blahutová, tel.: 0658/666 619
mobil: 0604 386 923,
e-mail: lenka.ciao@post.cz

Staňte se

AU-PAIR

Ve spolupráce se zahraničními agenturami zprostředkováváme au-pair pobyty v Evropě
Nabízíme:
• cestovní pojištění
• jízdenku do dané země
• kurz anglického jazyka
• podělíme se s vámi o naše au-pair zkušenosti
a to vše za bezkonkurenční ceny!
Bližší informace: Lenka Blahutová, tel.: 0658/666 619
mobil: 0604 386 923, e-mail: lenka.ciao@post.cz
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