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ČERVEN

2002

zdarma

1. června
Mezinárodní den dětí

Všem dětem přejeme k jejich svátku úspěšné ukončení
školního roku, aby svým rodičům, babičkám, dědečkům a nám všem dělaly jen radost.
Červen přináší vůni růží a sena, hodně sluníčka a nejdelší dny v roce.
21. červen je den slunovratu a nejdelší den v roce.
Začíná léto.

Informace
z radnice
Vážení spoluobčané,
v červnu proběhnou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Prezident ČR stanovil dny jejich konání na pátek
14. června a sobotu 15. června 2002. Dle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
jak vyplývá z pozdějších změn začíná hlasování
v pátek od 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin
a v sobotu začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let. Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech
voličů dle trvalého bydliště, popřípadě ve
zvláštních seznamech voličů. Každý volič může
být zapsán pouze v jednom seznamu.
Občan, který nebude v den voleb v místě
svého trvalého bydliště, může požádat městský

Pranostika

Mdardova kápě čřicet dní kape.
Jestli v máji neprší, čeren to převrší.
Na svatého Jána, otvírá se k létu brána.
Na svatého Jana, není noc žádná.
Na svatého Víta, celou noc svítá.
úřad o vydání voličského průkazu. Na voličský
průkaz může občan volit do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky. Volič, který se dostaví do
volební místnosti s voličským průkazem, bude
zapsán do zvláštního seznamu a je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným
podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb
tomu, kdo stálý seznam vede – MěÚ, nebo
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu.
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Nejdříve může městský úřad předat osobně
voliči voličský průkaz 30. 5. 2002 nebo jej může voliči zaslat. Rovněž může voličský průkaz
osobně předat osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu. Osobně může
volič požádat o vydání voličského průkazu do
12. 6. 2002.
Do zvláštního seznamu obce bude zapsán také
volič, který nemá v dané obci trvalý pobyt a vykonává v obci základní vojenskou nebo náhradní vojenskou službu, dále také volič, který je
v nemocnici, v ústavu sociální péče nebo v místě výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
Zvláštní seznam vedou rovněž i zastupitelské
úřady pro voliče, který má bydliště mimo území
České republiky a to na základě jeho žádosti
o zápis a po potvrzení totožnosti žadatele a prokázání státního občanství České republiky.
Naši občané budou moci volit ve třech volebních okrscích, které budou na území našeho
města:
Volební okrsek č. 1
Městský úřad, místnost v přízemí vlevo
Volební okrsek č. 2
Základní škola V. Martínka, místnost ve
vestibulu
Volební okrsek č. 3
Základní umělecká škola, sál v 1. poschodí
Upozorňujeme občany, že volební okrsek
č. 1 má oproti minulým volbám nové umístění!
Pro informovanost občanů uvádíme přehled
ulic přidělených k jednotlivým volebním okrskům:
Volební okrsek č. 1 – zde budou volit občané
bydlící na náměstí J. A. Komenského a na ulici
K Náměstí, Kostelní, Klepary, K Pastevníku,
Valy, Antonínov, Borošínská, Na Vyhlídce,
Studniční, Dr. Martínka, Novosady a obyvatelé
domova důchodců Ondráš.
Volební okrsek č. 2 – zde budou volit občané
bydlící na ulici Družstevní, Policejní, Oblouk,
U Tří lip, K Šištotu, Polní, Jožky Matěje,
K Svaté vodě, Sportovní, Nábřeží a ulice Zahradní.
Volební okrsek č. 3 – budou volit občané
bydlící na ulici Dráhy, Zádvoří, Fryčovická,
Skalka, Bártkova, Gruntovní, Hřbitovní, Ko-
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vářská, Soukenická, Sv. Floriána, Staroveská,
Veselíčko a ulice Krmelínská.
Příslušnost voličů k jednotlivým volebním
okrskům je zveřejněna na úřední desce MěÚ
v „Oznámení o době a místě konání voleb ve
městě“ a to podle ulic a jednotlivých čísel popisných.
Starosta města v souladu se zákonem o volbách stanovil minimální počet členů okrskové
volební komise, který je v našem městě 6 členů
a jmenoval zapisovatelky jednotlivých okrskových komisí.
Zapisovatelkou okrskové volební komise č. 1
byla jmenována paní Věra Drozdová, zapisovatelkou okrskové volební komise č. 2 paní Marta
Špačková a zapisovatelkou okrskové volební
komise č. 3 paní Eva Hankusová.
Politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké
sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, mohla delegovat do 30 dnů přede dnem voleb
jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Tohoto práva v zákonném
termínu využila ODS, ČSSD, KSČM, Koalice
KDU-ČSL a US-DEU, ČSNS a volební strana
Republikáni Miroslava Sládka.
Informace o zásadách hlasování:
Volič po vstupu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR a voliči hlasují v pořadí,
v jakém se dostavili do volební místnosti. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.
Po učinění záznamu do výpisu ze stálého
seznamu voličů obdrží volič úřední obálku
a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku
může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na posuzování lístku vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za
voliče, který není schopen vložit úřední obálku
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do schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise
hlasování neumožní (§ 19a, odst. 3)
Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, před konáním voleb městský
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při hlasování postupují členové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Všem voličům budou dodány hlasovací lístky
poštou nejpozději do 11. června 2002.
Za MěÚ Eva Hankusová

Přerušení dodávky elektrické
energie

Severomoravská energetika, a. s., Vám dle
zákona 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu
nutných prací na vedení vysokého napětí bude
přerušena dodávka elektrické energie dne 4. 6.
od 7.30 do 11.30 hodin a 11. 6. od 7.00 do
14 hodin na ulicích:
Nám. J. A. Komenského, K Náměstí, Zádvoří, Kostelní, Dráhy, Valy, Klepary, Soukenická,
K Pastevníku, Antonínov, Na Vyhlídce, Borošínská, Studniční, Hřbitovní – dům č. p. 391,
409, Dr. Martínka – dům č. p. 106. 107, 108,
157, Fryčovická – dům č. p. 1080, 128, 131,
132, 135, 432, Krmelínská – dům č. p. 1E, Sv.
Floriána – dům č. p. 244.

V

poslední době se mezi občany šíří tzv.
„zaručené zprávy“ o ukončení nájmu
Dětského domova v prostorách budovy školy
a ukončení nájmu restaurace Národní dům.
V současných dnech dorazily tyto zprávy i do
prostor městského úřadu. Vzhledem ke způsobu, jak jsou tyto zprávy interpretovány, cítím
povinnost, alespoň krátce se k nim vyjádřit.
V prvé řadě mohu sdělit, že problematika
obou nájmů nebyla v posledních měsících v orgánech města projednávána.
Dětský domov je umístěn v budově, kte-
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rá je majetkem města. Výše nájmu poklesla
z Kč 269 000,- v roce 1998 na současných
Kč 136 000,-. Zřizovatelem dětských domovů
Moravskoslezského kraje byl od roku 2001
ustanoven Krajský úřad v Ostravě, který převodem majetku od státu získal mnoho nevyužitých prostor ve školách a učilištích. Pro tyto
prostory hledá pochopitelně optimální využití.
Dle informace z Krajského úřadu v Ostravě
budou zástupci pronajímatelů vyzváni k jednání
o pronajatých prostorách těchto zařízení. Je
pravděpodobné, že tomu bude tak i v případě
Dětského domova v Brušperku.
Co se týče smlouvy o pronájmu restaurace v Národním domě byla tato uzavřena dne
25. 2. 1998 na dobu určitou, bez možností
jejího vypovězení. Nájemci restaurace v Národním domě končí nájemní smlouva 28. 2. 2003
a bude záležet jenom na nové radě města, jakým
způsobem bude řešit pronájmy prostor v Národním domě.
Ing. Ivan Krupník, starosta města

M

ěstský úřad Brušperk oznamuje občanům, že ve dnech od 3. 6. do 9. 6. 2002
bude Informační centrum v Brušperku zavřené.

Svoz komunálního odpadu

Svozový kalendář A – modrá známka
Odvoz odpadu: 5. 6. * 19. 6.
Platí pro tyto ulice: Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě,
K Šištotu, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní,
Skalka, Sportovní, Staroveská, Veselíčko, Zahradní.
Svozový kalendář B – žlutá známka
Odvoz odpadu: 12. 6. * 26. 6.
Platí pro tyto ulice: Antonínov, Bártkova,
Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní,
Hřbitovní, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary,
Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, Nám. J. A.
Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří.

B

ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č.105 na městském úřadu v úterý 11. 6.
a 22. 6. 2002 od 15.00 do 17.00 hodin.
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Jubilanti

Své významné životní jubileum oslaví v měsíci červnu tito naši občané:
Novobilský Rudolf
90 let
Magdonová Amalie
89 let
Chorovská Vlasta
88 let
Lebedová Anna
88 let
Kalich Svatoslav
87 let
Černý Jaroslav
87 let
Mácha Miroslav
86 let
Laník Antonín
84 let
Rečka František
82 let
Blahutová Libuše
81 let
Vašicová Anna
81 let
Hložanková Ludmila
80 let
Diamantovou svatbu v měsíci červnu oslaví
manželé Ladislav a Malvina Baručákovi.
Zlatou svatbu v měsíci červnu oslaví manželé Josef a Anežka Kučerovi.
Sbor pro občanské záležitosti města
a Městský úřad v Brušperku přejí všem pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.

Z kulturního dění ve městě
Uplynul nejkrásnější měsíc v roce, měsíc květů, svěží zeleně, ptačího zpěvu. Těm, kteří mají
zahrádky, přinesl hodně práce s jejich úpravou
a úklidem kolem jejich domovů. Byl bohatý
i na kulturní zážitky. Hudba a zpěv přinesly
potěšení posluchačům koncertů na podloubí,
v kostele, v sále základní školy i v Národním
domě. Byly o to milejší, že je pro nás připravili naši hudebníci, zpěváci, učitelé a žáci ZUŠ.
Všem patří dík.
Nezůstalo však jen u té dobré pohody a milých zážitků. Smutek a rozčarování přinesly
krádeže květin na hřbitově a u pomníku padlých. Tak jako každým rokem položili zástupci
města, politických stran a Svazu bojovníků za
svobodu kytice u pomníku padlých a umučených občanů za 2. světové války. V předvečer
osvobození našeho města, v pátek 3. května, se
poklonili jejich památce.
Během dvou dnů kytice zmizely.
V pondělí ráno ozdobil pomník novými květi-
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nami MěÚ a neznámý dárce. Po několika dnech
zmizely i tyto květiny.
Úcta a vděk patří mezi nejkrásnější lidské
vlastnosti. Ten, kdo je ztratí, snad vůbec do
společnosti slušných lidí nepatří.

Brušperské varhany

Při chrámech vyrostlo u varhan mnoho
umělců (Dvořák, Bach), kteří se pak se svými
skladbami rádi do chrámového prostředí vraceli.
I naši brušperští umělci rádi vystupují v kostele.
Zesnulý zasl. umělec Jožka Matěj často vzpomínal, jak se těšil, až bude moci hrát v kostele.
Také naše dechovka si ráda v kostele zahraje,
kromě jiného i pro vynikající akustiku. Církev
vždy umění podporovala. Aby hudba měla
dobrou úroveň, nechávala v kostelích stavět
varhany. I v našem městě máme tento královský hudební nástroj. Varhany byly objednány
v r. 1894 u firmy Rieger v Krnově. V r. 1895
byly postaveny a posvěceny. Stály 2 800 zlatých. V r. 1917 byly na příkaz ministerstva vybrány cínové píšťaly (84,30 kg cínu) a poslány
do Vídně. V r. 1928 byly varhany obnoveny.
Mají 2 manuály, pedál, 16 rejstříků, přes 1 000
píšťal. Jejich skříň je jednoduchá, vkusně zdobená. Pod monogramem IHS je nápis LAUDATE DOMINUM (IHS=Ježíš hříšníků Spasitel,
Laudate Dominum=Chvalte Pána). Opravu
tehdy provedl Boh. Hrabovský ze Štramberka.
Od r. 1934 se vzduch do varhan vhání elektrickým ventilátorem, který instalovala za 5 500 Kč
firma Rieger–Kloss Krnov. V r. 1982 byly opět
varhany opraveny, ošetřeny proti červotoči
a vyladěny p. Jiřím Vaculíkem ze Vsetína za
40 000 Kč. O kvalitě našich varhan svědčí, že
na nich mistři mohou zahrát i náročná umělecká
díla.
Ocenili to posluchači na koncertě Jana Strakoše a jeho hostů p. uč. Pavla Konečného a žáka
Marka Kozáka. Koncert byl dárkem všem maminkám k jejich svátku a vzpomínkou na naše
varhaníky a významné představitele kulturního
dění v našem městě – p. Karla Holuba, Antonína Konečného, Rudolfa Janáčka i P. Karla
Goldmanna.
Připravila Mgr. Jaroslava Neuwirthová
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ AKCE
3. ročník BĚHU TERRYHO FOXE v Brušperku

Zveme Vás všechny na tuto humanitární akci v sobotu 1. června 2002 v zahradní restauraci „U Hynečků“ Prezentace se koná od 8.00 do 9.00 hod. Start je v 9 hod.

Sobota 15. 6. 2002 - Jarmark na sv. Víta

V roce 1555 olomoucký biskup Marek udělil městu Brušperku právo konat v úterý před
svátkem sv. Víta druhý výroční trh.

Neděle 16. června 2002 – pouť na Borošíně

Při mši svaté u kaple sv. Antonína na Borošíně bude zpívat Smíšený pěvecký sbor Lašan.

Pohádkový muzikál AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!

DIVADELNÍ KROUŽEK BRUŠPERÁČEK při Základní škole v Brušperku Vás srdečně zve na pohádkový muzikál AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! A tak, než se rozejdeme na prázdniny, na dovolenou, přijďte se potěšit z rozzářených dětských očí.
Slavnostní představení se uskuteční v pátek 21. června v 18 h a v sobotu 22. června
2002 v 15 hodin v sále základní školy. Moc se na Vás všichni těšíme!

Pozvánka na výstavy

Galerie Chagall v Národním domě
Vás zve na výstavu nazvanou SKUPINA KŘIŽOVATKA, která potrvá do 10. 7. 2002.
Památník Vojtěcha Martínka – stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele.
Součástí památníku je také nová expozice věnována dalším významným rodákům města
Brušperka: hudebnímu skladateli Jožku Matějovi, učiteli a hudebnímu skladateli Františku
Palkovskému, Bohumilu Fialovi, režisérovi a dramatikovi Vilému Vitekrovi.
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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Z naší školy
Když zvonek zazvoní, světlo zhasne,
opona otvírá svět pohádky krásné…
Již několik let pracuje na naší škole divadelní
kroužek BRUŠPERÁČEK. Jistě si někteří z vás
vzpomenete na skvělé provedení pohádek: Málinka, Kašpárek v pekle, Princezna ze mlejna,
Mrazík, Princezna Koloběžka I, S čerty nejsou
žerty atd. Každý rok jedna velká pohádka
a mnoho krátkých vystoupení k začátku nebo
ukončení školního roku, na každoroční akademii. Za tím vším stojí obětavá práce nejen
dětí – malých herců, ale i pedagogů, kteří pro
ně vše s láskou připraví. Váš hřejivý potlesk
a pochvalná slova jim vždy byla tou největší
odměnou.
K 130. výročí založení ochotnického divadla
v Brušperku jsme pro vás připravili pohádkový
muzikál Ať žijí duchové! A tak, než se rozejdeme na prázdniny, na dovolenou, přijďte se
potěšit z rozzářených dětských očí. Slavnostní
představení se uskuteční v pátek 21. června
v 18 h a v sobotu 22. června 2002 v 15 hodin
v sále základní školy.
Moc se na Vás všichni těšíme!
Mgr. Vlasta Hajnošová,
Mgr. Miroslava Strakošová
Blíží se již konec školního roku, všichni se
těšíme na pohádkový muzikál, ale nastává i čas
hodnocení. V tomto čísle ZPRAVODAJE vás
seznámím s výsledky některých soutěží, kterých
se zúčastnily naše děti – žáci.
Jazyk český
Školního kola v recitaci se zúčastnilo 35 žáků
1. stupně. Pro vítěze všech škol z povodí Ondřejnice jsme uskutečnili obvodní kolo. Přednes
většiny básní i prózy byl v letošním roce velmi
působivý. Mezi prvními se umístili: Lukáš Staněk a Veronika Koutná.
V Olympiádě z jazyka českého nás reprezentoval Vojtěch Kobližka.
Matematika
Školního kola v PYTHAGORIÁDĚ se zúčastnilo 64 žáků, úspěšných řešitelů bylo 13
žáků. Úspěšní řešitelé okresního kola: Bradáč
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Jakub 4. místo a Cigánek David 5. místo.
I v letošním roce jsme se zapojili do mezinárodní matematické soutěže KLOKAN. Ve třech
kategoriích soutěžilo 180 našich mladých matematiků. Nejúspěšnějším žákem povodí Ondřejnice byl v kat. 8. a 9. tříd Marek Vantuch.
Fyzika
Okresního kola fyzikální olympiády se zúčastnili Marek Vantuch, Pavel Nevlud a Hanka
Plečková. Nejlépe se umístil Marek Vantuch na
krásném 7. místě.
Chemie
V okresním kole chemické olympiády máme
dva úspěšné řešitele. Vojtěch Kobližka obsadil
7. místo a Lucie Plečková 12. místo. Úspěšnými
řešiteli jsou naši žáci i v korespondenční soutěži
KORCHEM. Jsou to Vojtěch Kobližka, Lucie
Plečková, Pavel Štefánik a Ondřej Jurčák.
Zeměpis
Okresního kola zeměpisné olympiády se zúčastnili Jan Zmeškal, Ondřej Šindel a Martin
Pělucha.
Dějepis
Markéta Knop-Kostková, žákyně 8. B, nás
úspěšně reprezentovala v okresním kole dějepisné olympiády. Umístila se na 4. místě!
Hudební výchova
Okresního kola soutěže v sólovém zpěvu
Loutnička ve Frýdku-Místku ze zúčastnili
- Andrea Šimíčková a Vojtěch Kobližka, který
obsadil vynikající 2. místo.
Mladý zahrádkář
Naši mladí přírodovědci si velmi dobře vedli
v okresním kole i v letošním roce. Umístění
v kategorii mladších – Jana Lednická 3. místo
a Ivana Kaločová 4. místo. V kat. starších obsadily Šárka Kaločová 9. místo, Monika Palkovská 13. a Petra Šimíčková 20. místo.
Dopravní soutěž BESIP
V této soutěži jsme postavili dvě družstva.
V obvodním kole obě naše družstva zvítězila
a postoupila do okresního kola. V kategorii
starších žáků obsadili nádherné druhé místo
a postupují do oblastního kola v Mohelnici.
Složení družstva: Tomáš Šnajder, Adam Vojvodík, Petra Šimíčková, Markéta Knop-Kostková
a Radka Belháčová. Přejeme hodně úspěchů
v Mohelnici. Družstvo mladších obsadilo krásné třetí místo.
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Tělesná výchova
Dne 21. 9. 2000 zaběhlo maratónský běh, tzv.
Zátopkovou štafetu, 42 chlapců a děvčat naší
školy v čase 2:52 h. Tímto časem jsme se opět
zařadili na 4. místo v okrese.
Na podzim se již každoročně konají okresní
přebory v přespolním běhu ve Starém Městě.
V kategorii mladších žáků jsme obsadili 5. místo a v kategorii starších žáků 8. místo.
Okrsková kola v sálové kopané - žáci 6. a 7.
tříd zvítězili a postoupili do okresního kola, žáci
8. a 9. tříd obsadili 2. místo. Žáci 1. stupně se
zúčastnili turnaje v kopané Mc Donald´s CUP.
V obou kategoriích obsadili 3. místa.
Okresní kolo v házené mělo název HÁZENKAŘSKÝ KALAMÁŘ. I v této soutěži byli
naši žáci úspěšní a umístili se na 3. místě.
Ve vybíjené smíšených družstev 1. stupně
jsme obsadili 3. místo.
Všem vám, kteří jste nás tak úspěšně reprezentovali v různých soutěžích, blahopřeji a děkuji vám za vzornou reprezentaci školy i města.
Děkuji i vám všem pedagogickým pracovníkům,
kteří jste naše žáky tak skvěle na soutěže připravili.
A co nás ještě čeká? Do konce května proběhnou školní výlety. V pátek 31. května Dětský
den a v sobotu 1. června Běh Terryho Foxe.
V pondělí 3. června se konají pohovory s rodiči.
V úterý 4. a ve středu 5. června se uskuteční
v dopoledních hodinách již tradiční velké závody
mladých atletů - lehkoatletické přebory povodí
Ondřejnice. Přijďte se podívat a povzbudit své
děti a naše žáky! A pak nás čeká jen klasifikace
- závěrečné hodnocení a loučení …
Mgr. Jaroslav Vicher, ředitel školy

Klub důchodců
Plán práce na měsíc červen 2002
Pondělí 3. 6. 2002 v 19.00 hodin
Schůzka kulturní komise KD. Pan Král
Úterý 4. 6. 2002 ve 14.00 hodin
Schůzka důchodů zaměstnanců Dětského domova. Paní Vicherková
Pátek 7. 6. 2002 ve 14.00 hodin
Schůzka ročníku 1936. Paní Špačková

7

Pondělí 10. 6. 2002 ve 14.00 hodin
Schůzka důchodců Zdravotního střediska. Paní Vichrová
Úterý 11. 6. 2002 v 18.00 hodin
Schůzka ročníku 1934 u Zahrádkářů. Pan
Král
Středa 12. 6. 2002 v 6.30 hodin
Odjezd na burzu do Polska od zastávky
Brušperk, střed. Cena 70 Kč. Paní Kuchařová
Čtvrtek 13. 6. 2002 v 17.00 hodin
Výborová schůze KD s důvěrníky. Paní Strakošová
Úterý 18. 6. 2002 od 9 do 11 hodin
Zápis na burzu do Polska na měsíc červenec.
Paní Cigánková
Středa 19. 6. 2002 v 15.00 hodin
Schůzka bývalých zaměstnanců Tesko. Paní
Červenková
Pátek 21. 6. 2002 v 16.00 hodin
Škvaření vaječiny v klubu důchodců. Do
20. 6. 2002 doneste vejce do klubu službě.
Středa 26. 6. 2002 v 6.30 hodin
Odjezd na zájezd do Brodku u Přerova od
zastávky Brušperk, střed. Paní Kučerová
Čtvrtek 27. 6. 2002 v 17.00 hodin
Výborová schůze KD. Paní Strakošová
Čtvrtek 27. 6. 2002 v 17.00 hodin
Schůzka ročníku 1930 v zahradě klubu. Pan
Nálepa

Sport
SK Brušperk informuje

Rozlosování jarní části
Muži 1. B tř. sk „D“
Neděle 2. 6. 2002 v 16.30 hodin
Kozlovice – Brušperk
Sobota 8. 6. 2002 v 16.30 hodin
Brušperk – Hutisko
Sobota 15. 6. 2002 v 16.30 hodin
Valašské Meziříčí – Brušperk
Dorost: ŽS sk. „B“
Neděle 2. 6. 2002 ve 14.15 hodin
Kozlovice – Brušperk
Sobota 8. 6. 2002 v 10.00 hodin
Brušperk – Studénka
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Sobota 15. 6. 2002 ve 14.15 hodin
Frenštát – Brušperk
Žáci „A“ (OP)
Sobota 1. 6. 2002 v 9.30 hodin
Fryčovice – Brušperk
Neděle 9. 6. 2002 v 10.15 hodin
Brušperk – Kunčice p. O.
Sobota 15. 6. 2002 v 9.30 hodin
Staříč – Brušperk
Žáci „B“ (OS sk. A)
Neděle 2. 6. 2002 v 10.15 hodin
Brušperk – Václavovice
Sobota 8. 6. 2002 v 10.00 hodin
Pržno – Brušperk
Neděle 16. 6. 2002 v 10.15 hodin
Brušperk – Ostravice
SK BRUŠPERK přípravka děkuje
firmě KAJMAN – Luboš Matula, za zaplacení nástřiku „SK Brušperk + číslo“
na sportovní teplákové soupravy. Stále
nás i nadále finančně podporuje. Děkujeme mu za to.
SK Brušperk – přípravka zve všechny příznivce
kopané na finále 11. ročníku
„BRUŠPERSKÉ LIGY V MINIKOPANÉ“, a to v pátek 7. 6. 2002 v 16.00
hodin na hřišti u ZŠ.

ZPRÁVY z TJ
S O K O L Brušperk
ČOS

Výsledky nohejbalového turnaje
Dne 18. 5. 2002 pořádala Tělocvičná
jednota Sokol Brušperk - ČOS turnaj
v nohejbalu dvojic. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev. Družstva na prvních třech
místech konečného pořadí byla velice
vyrovnaná a dosáhla stejného počtu bodů. O jejich umístění tedy rozhodovalo
až skóre, které vyšlo nejlépe brušperskému družstvu SheveDlow.
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Konečné pořadí v turnaji:
1. SheveDlow Brušperk - Ševeček Jiří, Dlouhý David
2. Kozlovice -Němec, Chýlek
3. 2K Brušperk - Kuchař Milan, Kuchař Ondřej
4. 2D Brušperk - Dlouhý R., Pojezdala A.
5. Krnov - Sukup, Guth
6. Ostrava - Sedlář, Harabiš
Mgr. Jiří Ševeček

Stolní tenis v Brušperku
závěrečné tabulky

Divize
1. Havířov B
2. Mokré Lazce C
3. Bohumín
4. Dolní Benešov
5. Brušperk
6. Frýdlant n/Ostr.
7. Bílovec
8. Sedlnice
9. NH Ostrava C
10. Slezan F-M
11. Frenštát p/Radh.
12. Odry
13. Rožnov p/Radh.
14. Orlová B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

24
24
22
16
15
15
14
11
11
9
8
7
5
1

2
2
4
10
11
11
12
15
15
17
18
19
21
25

226:88
228:88
215:118
187:140
189:157
176:167
190:163
150:169
152:178
135:195
149:198
126:208
121:210
63:228

74
74
70
58
56
56
54
48
47
44
42
40
36
28

Oblastní soutěž
1. Třinec A
2. Vratimov B
3. Ropice
4. Třinec B
5. Brušperk B
6. Polanka n/Odrou
7. Slezan F-M B
8. Horní Datyně
9. Ostrava-N.Ves
10. Hrabůvka
11. Staré Město
12. Bezruč Ostrava

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
18
16
12
12
11
10
10
8
8
6
0

1
4
6
10
10
11
12
12
14
14
16
22

196:43
187:88
173:120
133:143
143:137
143:154
144:154
144:148
125:173
121:164
140:169
42:198

64
58
54
46
46
44
42
38
38
38
32
22

Okresní přebor
1. Raškovice
2. Krmelín
3. Pstruží
4. Ropice B
5. Paskov
6. Brušperk C
7. Horní Datyně B

22
22
22
22
22
22
22

2 2
2 5
6 5
6 6
5 7
2 10
5 9

258:138
236:160
201:195
212:184
215:181
207:189
198:198

18
15
11
10
10
10
8

60
54
50
48
47
44
43
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8. Slezan F-M C
9. Frýdlant C
10. Staré Město B
11. Kozlovice
12. Atom F-M

22
22
22
22
22

7
8
8
6
3

4
1
0
1
2

11
13
14
15
17

183:213
188:208
168:228
162:234
148:248

40
39
38
35
30

Okresní soutěž I. tř.
1. Vratimov C
2. Brušperk D
3. Paskov B
4. Janovice
5. Kozlovice B
6. Krmelín B
7. Frýdlant D
8. Kozlovice C
9. Horní Datyně C
10. Palkovice
11. Lískovec
12. Lhota

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
18
16
15
13
8
8
8
5
5
3
2

1
1
1
2
2
2
2
1
3
1
2
2

0
3
5
5
7
12
12
13
14
16
17
18

317:78
282:114
234:160
250:146
221:175
187:209
172:224
167:229
153:243
138:258
134:262
119:277

65
59
55
54
50
40
40
39
35
33
30
28

Okresní soutěž II.tř.
1. Vratimov D
2. Frýdlant E
3. Brušperk E
4. Metylovice A
5. Myslík
6. Kozlovice D
7. Pstruží B
8. Lhota B
9. Krmelín C
10. Paskov C
11. Metylovice B
12. Horní Datyně D

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
19
16
14
13
10
10
7
6
5
4
2

2
1
2
1
0
2
1
2
0
1
1
1

1
2
4
7
9
10
11
13
16
16
17
19

294:102
333:63
271:125
262:134
209:187
190:206
199:197
148:248
146:250
147:249
108:288
69:327

62
61
56
51
48
44
43
38
34
33
31
27
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Krátkodobé
půjčky
od 10 000 Kč
do 100 000 Kč

bez ručitele,
bez zástavy
majetku.
telefon:
0658/666 619
mobil:
0737 205 664

3. ročník BĚHU TERRYHO FOXE v Brušperku!

Zveme Vás všechny na tuto humanitární akci
v sobotu 1. června 2002
místo: zahradní restaurace „U Hynečků“
prezentace: 8–9 hod.
start: v 9 hod.
Každý účastník obdrží podle výše vkladu tričko, čelenku, diplom. Získané finanční prostředky
jsou dle přání Terryho Foxe věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky získané v České republice se shromažďují na kontě BĚHU TERRYHO FOXE. V loňském roce činil výtěžek, u nás
v Brušperku, 10 042 Kč od 234 účastníků.
Běh Terryho Foxe je během nesoutěžním.
Trať je možno absolvovat jakýmkoliv způsobem – chůzí, během, s kočárkem…záleží jen na Vás.
Můžete si vybrat ze čtyř různě obtížných tras, různé délky - od 500 m …6 km.
Přijďte mezi nás, vždyť pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci rakovinných
onemocnění. Zdraví každého z nás je z velké části především v našich rukou.
Podpořte ušlechtilou myšlenku Terryho Foxe! Těšíme se na Vás!
Za pořadatele: Mgr. Bohuslava Vichrová
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Různé
Kalendář počasí

Lidé rádi a často hovoří o počasí. Jedni jsou
spokojeni s pohodou i nepohodou, jiní si přejí
obyčejně opak skutečnosti. Největší pozornosti
se těší brušperšká pouť. Hovoří se o tom, kdy
bude nebo kdy by měla být, aby bylo hezké
počasí a tak podobně. Požádala jsem pana Ludvíka Žídka, aby zalistoval ve svých záznamech
a vyhledal, jaké počasí o brušperské pouti bylo.
Jaké zjištění? Aprílové. Stejné jako přísluší
měsíci dubnu. Od roku 1975 bylo nejchladnější
v roce 1988, průměrná teplota 2,25 0C (ráno
- 50C, padal sníh, poledne 8 0C, večer 3 0C).
Loňská pouť, na kterou jsme tolik nadávali,
byla teplejší, 3,5 0C (ráno 3,5 0C, poledne
3,9 0C, večer 3,4 0C). V daném údobí bylo na
pouť nejtepleji v roce 1993. Ráno vystoupila
rtuť teploměru na 12 0C, odpoledne vystoupila
až na 26 0C. Průměrná teplota dne byla 19 0C.
Letos připadla pouť na den 28. dubna. Ráno
vystoupila rtuť teploměru na 3,7 0C, v poledne
16,2 0C, večer 13,4 0C, průměrná denní teplota
byla 11,25 0C.
Připravila Mgr. J. Neuwirthová

Vzpomínám a děkuji

V pátek 10. května navštívily ženy (p. Rafajová, Hlavatá, Neuwirthová) z Klubu SDŽ
ve F-M, který pracuje pod záštitou paní senátorky Vašinkové, a členky výboru ZO ČSSD
v Brušperku (Kuchařová Mirka a Neuwirthová
Lenka) babičky v Domově důchodců v Brušperku u příležitosti svátku Dne matek. Všechny babičky dostaly přáníčka – papírová srdíčka s věnováním a drobné sladkosti. Největším dárkem
však bylo neformální povídání a vzpomínání na
dobu, kdy jsme se s babičkami setkávali ještě
jako s aktivními ženami, které nám, mladším,
předávaly svá životní moudra.
Nezapomněly jsme ani na kulturní program.
Kdo účinkoval? No přece my, všechny přítomné
ženy. Zpívaly jsme lidové písničky a vzpomínaly na jejich sloky. A že jich některé písně měly!
Za milé přijetí a vytvoření příjemné atmosféry
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po celou dobu našeho posezení bych chtěla
poděkovat paní ředitelce L. Jurčíkové a všem
ženám, zaměstnankyním, které se naší akce
zúčastnily.
Tento článeček píši téměř 14 dní po návštěvě
babiček v domově, ale když si vzpomenu na tu
společně strávenou chvíli, vždy mě to zahřeje
u srdce. Naše babičky si zaslouží prožívat podzim života v tak příjemném prostředí, jaké jim
pracovníci DD Ondráš pod vedení paní ředitelky L. Jurčíkové připravují.
Lenka Neuwirthová

V

tomto školním roce probíhala diskuse
o zdánlivě banálním problému – o možném posunutí začátku školní výuky na místní
základní škole na 8.00 hodin. Jelikož již v první
anketě mezi rodiči významný počet dotázaných
přivítal toto posunutí, začali se tímto problémem rodiče iniciativně zabývat.
Ověřili jsme si, že veškeré technické a organizační problémy případného posunutí jsou
v praxi řešitelné a nemají dopad ani na dojíždějící žáky.
Jestliže i vy sdílíte názor těchto rodičů, že
současná situace, kdy na místní škole začíná výuka v 7.25 hodin, je přežitkem z dob minulých
a je v rozporu se zdravým a harmonickým vývojem dětí (v zimním období navíc představuje
ranní cesta za šera či za tmy bezesporu i zvýšené
dopravní a bezpečnostní riziko) máte možnost
podpořit tuto změnu svým podpisem do petičních archů, které jsou k dispozici v prostorách
obchodu Knihkupectví Lenka Konkolová.
Za petiční výbor
Ing. Ivan Cap, Veselíčko 294, Brušperk

Ukázka z knihy MAWISův
smích a MAWISův pláč….

Z vysokoškolského pedagoga… stánkařem!
Odchod z Ostravské univerzity nebyl pro mne
tak tragický, asi to bylo to nejlepčí co se mohlo
stát… Otevřelo mi to cestu dokončit mnoho
aktivit.... Nebyly sice peníze, však dobře vite…
Peníze nejsou všechno! A tak se mi také konečně podařilo realizovat můj dlouhodobý sen
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– Stánek o brušperské pouťi na brušperském náměstí. Projekt se připravoval dlouhodobě a jako
vždy byl adaptivní a ještě bude adaptivní… Co
z toho nakonec vyšlo?
Multi stánek na náměstí, který měl mít následující podstánky:
a) U MAWISáka – občerstvení v duchu
MAWIS – Mawis drink a HamBrušperk.
b) INFO U Drbny – prodej MAWIS ptákovin
a Nekonečné vizitky
c) Butik SačeVerSače – prodej SVS – halenky,
halenka od Henekové – Šrámkové a kravaty
od Martiny Černé - Paloncové
d) Galerie Svatoplukova centra – prodej obrazů
Martiny Černé – Paloncové a přidali jsme
i dva obrázky Antonína Kroči
e) Vrba – novinový stánek pouze s jedněmi
novinami VRBA
f) TV SOVA – video produkce z akcí Svatoplukova centra a fy MAWIS
Tedy nápad celkem zajímavý… A jak to
všechno dopadlo? Začneme s přípravami.
Co je to MAWIS drink? To bylo celkem
jednoduché! Prostě cokoliv! Takže jsem měl
na skladě – fernet, vodku, slivovici od Palfrigu
pana Mirka Paloncyho a mulťáky MAXXIS
– alespoň trochu připomíná MAWIS…
Co mělo být HamBrušperk? Aby to bylo co
nejjednoduchší, tak jsem nechal udělat čokoladové koule…
Ptákoviny jsou různé slevy na akce firmy
MAWIS a podobně… a také prostě ptákoviny.
Nekonečná vizitka je prostě prezentace vizitky na webovských stránkách www.mawis.cz
Ve spolupráci s dyzajnérem Lukášem Šmídem
a firmou Moni Stile jsme vytvořili extravagantní tílko butiku SačeVerSače.
Vrba je jasná – je to můj časopis. Byla v něm
reklama na Multi stánek a také článek O lašském pohledu na Lašské markrabství.
A TV SOVA – televize a video – videokazety
natočené okolo MAWIS akcí. PVC ralley, modní přehlídky – SačeVerSače.
Vyhlédl jsem si místo vedle butiku Bruno,
který je uprostřed horní časti náměstí a půjčil
jsem si stánek od Milana Kostrůnka, který se
rozhodl tuto recesní akci podpořit..
V sobotu jsem si vše vyzkoušel a v neděli
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jsem do toho šel naostro.
V šest hodin jsem už měl stánek postavený.
Vše jsme s moji asistentkou Šárkou připravili
a já si konečně mohl hrát na stánkaře. Začal
jsem vyřvávat: „Pojďte se podívat jak s vysokoškolského pedagoga se stal stánkař!“ Někteří se
smáli a druzí s hrůzou utíkali.
Prodal jsem nějaké ptákoviny. Někteří to pochopili jiní ne. Přišel se na nás podívat i majitel
Obchodního domu Nesit, sám pan Petr. Zasmál
se a bombasticky nakoupil. Mawis dring jsme
neprodávalili, ale spíše rozdávali, HamBrušperk
šel na dračku, ale někteří ho přejmenovali na
MAWISákovy koule. Obrazy od Martiny Černé
se také prodaly. No prostě to nedopadlo nejhůř,
až na TV SOVA – televize se nám nějak pokazila.
Samozřejmě vše je nutné vyhodnotit pro příště. MAWIS dring je O. K. Ptákoviny budou vylepšeny, tak ať se nikdo neurazí. HamBrušperk
se také vylepší a přibudou MAWISákové koule.
Butik SačeVerSače se rozšíří a TV SOVA bude
snad už v pořádku..
Prostě příště to bude ešče lepčí!!! Máte se na
co těšit!!!
Milan Konečný alias MAWISák
P.S Co je cílem stánku? Oživit brušperskou
pouť a ukázat netradiční cestu, která by měla
být tradiční pro ostatní a také hlavně vydělat
ty milióny …

Jak dopadl první ročník
projektu DOM?

Hned v úvodu musím specifikovat, co je to
vlastně projekt DOM. Je to jednoduché!
DOM = Den Od Mawisu = Day Of Mawis
Je to dlouhodobě připravovaný multi-kulturně-zábavně-sportovní projekt, který by měl být
jednou ze zajímavých aktivit v Brušperku. Co
obsahoval tzv. nultý ročník?
Pátek 10. května 2002 – sál Národního domu
19 hod 03 min
Výstava příznivců umění a Galerie Svatoplukova centra v Národním domě spojená s výstavou nerostů, módní přehlídkou a startem prvního ročníku LHK nočního výšlapu na Javorník
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V sále Národního domu vystavovali následu- a 24 účastníků na 20-ti km trať. Trasy nebývají
jící malíři:
značené, jde se pouze podle itineráře.
Jiří Prokop – obrazy Brušperka
10 hod 30 min – koloběžkové závody
Martina Stracková – zvířátka a ulice města
Dostavilo se 9 účastníků.
Ludmila Czekajová – obrazy na téma příroda
Výsledky:
Michal Jindra – abstrakce
Kategorie 5–6 let.
Antonín Kroča – abstrakce, portréty, kytice,
Daniel Folta
akty
Lukáš Staněk
Martina Černá - Paloncová - malované hedvábí
Jan Dubrava
Světlana Žvaková – obrazy ve třech dimenzích,
Kategorie 7–11 let.
kytice
Lukáš Maslaňák
Marta Vinárková – kytice a zátiší
Tomáš Koval
Adéla Kuchařová – grafika
Kateřina Nesitová
Martin Jiří Vála – computerová grafika
Ostatní – Ondřej Folta, Hana Šlegrová a VojDenisa Fialová – portréty
těch Holub.
Leoš Vijačka – fotografie Lašska a momentky
14 hodin 07 min – restaurace U Tochy
Milan Konečný – fotografie – studie MAWIS
Start 7. PVC jaguár ralley – startér EUROPE
kolekce a kompozice obraz, látka a dívka…
Girl 2000 Zuzana Putnářová.
Výstava nerostů z Lašska a Jesenicka byla od
Startovalo 13 účastníků. Všichni byli ocenění
Radka Konečného z Fryčovic.
jako nejlepší posádky a nejhezčí jaguáři.
Bylo to docela fajn. O občerstvení se postaVítězové: Roman Šebesta a Lukáš Hrabec
ral Palfrig Stará Ves. Někteří i něco dokonce
prodali. Výstavu shlédlo minimálně 144 diváků,
Bylo to sedm akcí během dvou dní. Na
možná i více.
Brušperk jistě něco ojedinělého. Jsme rádi, že
19 hod 41 min
to máme za sebou. Příště to bude ještě lepší
Módní přehlídka byla od Martiny Černé - chyby odstraníme a ještě něco přidáme.
– Paloncové na téma “Nic tak muže nevábí jako
žena v hedvábí”. Kolekci předváděly modelky
Děkuji všem spolupořadatelům a sponzorům
z Brušperka a Fryčovic. Na závěr předvedly Dáši Nesitové, Šárce Nakládalové, Pavlovi
tílko Butiku SačeVerSače aneb SVS – Brušperk Schmidovi, Marku Konečnému, … Koneča to jim sedlo.
nému, Ivošovi Dvorskému a jeho kolektivu,
20 hod 07 min
Pavlovi a Janovi Hájkům, Romanu LarišoviStart – pochodu LHK na Javorník vedený Ro- oprava obuvi, Petru Nesitovi – obchodní dům,
manem Larišem a Pavlem Hájkem byl
Ing. Barboře Bujnochové – daňové poradkyni,
v 8 hodin. Roman vedl Petra Sochacího a Ra- V. Tokarkému – pískování předmětů, potradomíra Chromíka tzv. larišovou cestou, tedy vinám Vicher, potravinám Vilkus, Restauraci
přímo z Brušperka na Velký Javorník. Pavel U Tochy, Restauraci Národní dům, Palfrigu
vedl tzv. hájkovou cestou další tým. Celkem Stará Ves, Informačnímu centru Brušperk, Kulbylo 9 účastníků. Příště se přidá ještě Mawi- turní komisi Brušperk, městu Brušperk, SMOsáková cesta.
PO, Rádiu ČAS, novinám SUPER, Region Frýdecko-Místecko, Kamelot, Moravskoslezskému
Sobota 11. května 2002 – brušperské náměstí deníku, Brušperskému zpravodaji, VRBĚ,
7 hod 03 min 15 vteřin
…a všem účastníků a návštěvníkům akce DOM
Příchod účastníků LHK pochodu a prů- a ještě těm, na které jsme zapomněli a jistě si to
běžný start 32. ročníku brušperské padesátky zaslouží (tímto se jím omlouváme!).
a 12.ročníku MAWIS pochodu - trasy 10, 20,
Nashledanou v květnu 2003 a možná i spíše
30, 50 km
Milan Konečný alias MAWISák
Dostavilo se 32 účastníků na 10-ti km trať
(Redakčně ani jazykově nebylo upravováno)
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Klub českých turistů
v Brušperku

Sobota 1. června 2002
HŘEBENOVKA KASÁRNA – KOHÚTKA
Sraz: ve 4.45 hod. na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Podťaté – Kasárna – Velký Javorník
– Stratenec – Kohútka – Vranča
Délka trasy: cca 20 km
Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 210–230 Kč
Vede: Jaromír Duda, Lukáš Makúch
Sobota 15. června 2002
NOVÝ JIČÍN – STARÝ JIČÍN – SUCHDOL
NAD ODROU - FULNEK
Sraz: ve 4.45 hod. na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Nový Jičín – Starý Jičín – Bernatice n. O.
– Suchdol n. O. - Fulnek
Délka trasy: cca 25–30 km
Obtížnost: svou délkou náročná trasa
Doprava: cca 110–130 Kč
Vede: Jaromír Duda, Lukáš Makúch
Sobota 29. června 2002
UKONČENÍ ŠKOLNÍ ROKU ANEB VÍTÁME PRÁZDNINY
Od 16 hodin soutěže pro děti o sladké ceny
v Pastevníku!!!
Potom následuje táborák s kytarou!!!
Na akcích jsou srdečně vítáni i nečleni KČT
Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebezpečí. Změna programu vyhrazena.
Bližší informace:
Jaromír Vávra, Borošínská 667, Brušperk, telefon: 0658 666 603
Internetové stránky KČT Brušperk:
http:\\sweb.cz\kctbrusperk
Email KČT Brušperk: kctbrusperk@seznam.cz

REKONSTRUKCE
STŘECH,
klempířské a pokrývačské práce,
montáž střešních oken, hydroizolace plochých střech, montáž krovů,
nástřik krovů proti škůdcům.
Telefon:
069/671 62 63,
mobil
0602 774 530 nebo 0608 975 190

PNEUSERVIS
ŠUSTALA LUBOMÍR
BRUŠPERK
• vyhlašuje

v období
od 1. 6. do 30. 6. 2002
jarní slevu 5 %
na nové osobní, nákladní a traktorové pneumatiky.
• informuje o provádění
huštění pneumatik
plynnou směsí
SECUR PNEU!

Přijďte, rádi Vás obsloužíme.
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Měření osteoporózy
Lékárna U MATKY BOŽÍ V BRUŠPERKU pro Vás zajistila k připravovanému Dni lékáren,
který letos připadá na 20. června 2002, MĚŘENÍ OSTEOPORÓZY. Toto měření bude provádět
firma Dacom, která je na našem trhu známá svými přípravky:
Colafit – na klouby
Colacal – na kosti
Artrofit – obnovuje klouby
Neohit – posiluje obranyschopnost organismu
Ambrosie H – pro ženy v menopauze
Čárkll – aktivované rostlinné uhlí, na pročištění organismu
Měření se provádí ultrazvukem na předloktí, trvá asi 10 minut, výsledek měření je ihned
zpracován a vytištěn.
Tato akce není zaměřena jen pro skupinu pacientů trpící osteoporózou, ale i pro pacienty,
kteří si kupují a užívají preparáty pro výživu kloubů. Metodou měření se dá zjistit, zda stačí
užívat přípravky jen s kolagenem – vyživující klouby, nebo je potřeba užívat i přípravky s přídavkem látek Chondroitin Sulfát a D-Glukosamin – látky potřebné ke stavbě chrupavky, které
mají schopnost vytvořit jakousi mřížku, do které se zasadí kolagen, jako důležitá výplň. Bez
kolagenu se tato pracně vytvořená mřížka zbortí.
Pro velké vytížení firmy Dacom se bude měření provádět
3. června 2002 od 8.00 do 17.00 hodin v prostorách lékárny U Matky Boží.
Běžná cena měření osteoporózy firmou Dacom je 280 Kč, ale v tento den poskytuje firma
slevu 50 %, tedy cena 140 Kč.
Na Vaši návštěvu se těší
zástupci firmy Dacom a Lékárna U Matky Boží

Chcete prodat nebo koupit nemovitost?
• pozemky • domy • komerční objekty •
Nákup i prodej zprostředkujeme rychle,
spolehlivě a kvalitně!
Používáme smlouvy připravené Asociací realitních kanceláří ČMS.

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
www.tporeal.cz
E-mail: info@tporeal.cz
tel. 069/746 44 44 0602 748 077
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RESTAURACE VALAŠKA
Vás zve k návštěvě!
Spokojenost našich hostů nás těší.
Otevírací doba:

Po–Čt
Neděle

11.00–22.00 hod.
10.00–22.00 hod.

Pá–So
10.00–23.00 hod.
Rezervace: 0658/ 666 969

Přijměte pozvání a navštivte nově otevřenou restauraci Valaška. Rádi bychom navázali na dobré jméno této
restaurace, s přáním ještě více vylepšit naše služby Vám – našim hostům.
Restaurace je bezbariérová – nabízíme posezení u kávy, velký výběr zmrzlinových pohárů, značkových
vín a destilátů.
Značka čepovaného piva je Radegast a pro labužníky i čepovaný Velvet, a rovněž černé pivo.
Kuchyně nabízí širokou nabídku jídel hotových i minutkových. Každý den vaříme pro širokou veřejnost
hotové jídlo – menu v ceně 50 Kč a to bez objednání. V případě, že si jídlo berete s sebou, účtujeme pouze
45 Kč.
V letních měsících máme pro Vás připravenou nabídku čerstvých zeleninových salátů, ledovou kávu a speciální šlehanou kávu – frappé. Přijďte i Vy ochutnat a posedět na příjemné terase.
A nakonec pozvání pro děti! Přijďte s rodiči nebo prarodiči konec roku oslavit k nám. Pro všechny děti
máme připraveno malé překvapení a pro děti, které přinesou vysvědčení se samými jedničkami, čeká navíc
speciální zmrzlinový pohár zdarma. Tato nabídka platí ve dnech 28.–30. června 2002.
Na Vaši návštěvu se těší majitelé Radim a Jolana Kafkovi společně se zaměstnanci.

RESTAURACE VALAŠKA

16

Brušperský zpravodaj

č. 6

Autoškola
Z. Milotová

m

Oznamuje zájemcům
o řidičský průkaz změnu
sídla.
Najdete nás v pondělí
od 15 do 18 hodin na
náměstí v Brušperku
U Zahrádkářů.

Vaše AUTOŠKOLA

Tel. 0658/666 450
0603 457 845
E-mail: Petr.Milota@POST. CZ
Staroveská 301
739 44 Brušperk
OSOBNÍ ASISTENCE PRO REGION MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
-

cesta umožňující vést důstojný a plnohodnotný život v domácím prostředí
pomoc při zabezpečení základních životních potřeb (příjem potravy, toaleta, osobní hygiena,
polohování)
nácvik sebeobsluhy a používání kompenzačních pomůcek
malé ošetřovatelské úkony
výchovná práce s dětmi se smyslovým, tělesným či mentálním postižením
hlídání dětí
pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákup, běžný úklid, atd.)
pomoc při vzdělávání a výkonu povolání
doprovod (lékař, úřady, školská zařízení, kulturní a společenské akce)

Služby jsou poskytovány odborně vyškolenými pracovníky – osobními asistenty.
Cena služby: 25 Kč/1 hodina
Při rozsahu 6 a více hodin služby, cena 22 Kč/1 hodina.
Kontakt: Malý Koloredov 811
738 02 Frýdek-Místek
Tel.: 0777 011 059

Helena Fejkusová, ředitelka
Jana Rozehnalová, zástupkyně
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