Číslo 7

ČERVENEC

2002

zdarma

Červenec je měsíc prázdnin
a dovolených
Dnes nás všecko zve k radosti,
přišli jsou k nám vzácní hosti
duchovní a učitelé
i školní přátelé.

K tomu Ty, ó, Duchu svatý,
jenž si v svých dařích bohatý,
osviť náš rozum moudrostí,
hostům k spokojenosti.

Chci vidět den zkušování
naše roční zachování
a co jsme se naučili,
jak jsme pilní byli.

Když jim za dost učiníme,
všecko dobře odpovíme,
ke cti jejich spokojnosti,
rodičům k radosti.
Josef Foltas r. 1851

Pranostika
V červenci do košile rozdej se - a v prosinci po uši oděj se.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Svatá Anna – chladna z rána.
Nejsou-li hřiby, nebude sněhu.
Svatá Markyta vodí žence do žita.

Významná výročí
• 2. 7. 1932 se narodil český zpěvák Waldemar
Matuška
• 4. 7. Svatý Prokop, první slovanský představený kláštera na Sázavě (zemřel roku 1053), český
zemský patron, též patron rolníků, horníků
• 5. 7. Den slovanských věrozvěstů: Svatý Cyril
(Konstantin) a svatý Metoděj, bratři z řecké
Soluně, misionáři šířící křesťanství na území
Velkomoravské říše (příchod na Velkou Mora-

vu roku 863). Apoštolové Slovanska a moravští
patroni (na Moravě uctíváni jako přední světci
– podobně jako v Čechách sv. Václav).
• 6. 7. 1415 byl upálen Mistr Jan Hus
• 12. 7. uplynulo 70 let od smrti významného
českého podnikatele Tomáše Bati
• 22. 7. se před 180 lety narodil v Hynčicích
ve Slezsku přírodovědec, opat augustiniánského
kláštera v Brně a zakladatel nauky o genetice
Johan Gregor Mendel.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR konaných dne 14.–15. 6. 2002 v Brušperku
Volební strana

OVK č. 1

OVK č. 2

OVK č. 3

Celkem

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

1 Národně dem.str.

1

0,15

0

0,00

1

0,15

2

0,10

2 Demokratická liga

0

0,00

0

0,00

1

0,15

1

0,05

3 ČSSD

227

33,24

263

38,01

241

35,29

731

35,52

5 ODA

4

0,59

0

0,00

0

0,00

4

0,19

6 Volba pro budouc.

0

0,00

5

0,72

2

0,29

7

0,34

7 Humanist.aliance

3

0,44

0

0,00

0

0,00

3

0,15

8 Akce za zruš.S.a …

6

0,88

3

0,43

3

0,44

12

0,58

č.

Název

7

1,02

2

0,29

5

0,73

14

0,68

11 Rebublik.M.Sládka

12

1,76

6

0,87

4

0,59

22

1,07

12 Cesta změny

1

0,15

0

0,00

1

0,15

2

0,10

13 ČSNS

27

3,95

8

1,16

19

2,78

54

2,62

14 ROI

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

15 Str. zdr. rozumu

3

0,44

2

0,29

2

0,29

7

0,34

16 Str. venkova

4

0,59

3

0,43

2

0,29

9

0,44

19 Česká pravice

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

20 Republikáni

1

0,15

0

0,00

0

0,00

1

0,05

21 Sdr. nezávislých

10

1,46

18

2,60

10

1,46

38

1,85

22 ODS

143

20,94

113

16,33

140

20,50

396

19,24

23 KSČM

9 Naděje

147

21,52

171

24,71

132

19,33

450

21,87

24 Mor.dem.str.

1

0,15

1

0,14

4

0,59

6

0,29

25 Koal. ČSL-US

69

10,10

85

12,28

96

14,06

250

12,15

26 Str. za živ. jistoty

1

0,15

1

0,14

5

0,73

7

0,34

27 Pravý Blok

0

0,00

0

0,00

4

0,59

4

0,19

28 Str. zelených

16

2,34

11

1,59

11

1,61

38

1,85

Zaps.do seznamu
Vydáno obálek

943

100,00%

995

100,00%

973

100,00%

2911

100,00%

685

72,64%

693

69,65%

687

70,61%

2065

70,94%

Odevzdáno obálek

684

693

687

2064

Počet platných hlasů

683

692

683

2058
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Informace z radnice

V

šem spoluobčanům,
dětem a mládeži
přejeme příjemné letní
dny a co nejhezčí prožití
dovolené.

V

ážení spoluobčané, s potěšením Vám sdělujeme, že dne 20. června 2002 obdržel
pan Ivo Boháč, K Pastevníku 866, ročník 1949,
od primátora města Ostravy zlatou plaketu MUDr. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů
krve.
Rada města vysoce ocenila morální hodnotu
tohoto činu a odsouhlasila pro pana Boháče věcný dar v hodnotě 1 000 Kč.

R

ada města upozorňuje zájemce o koupi
stavebních parcel v lokalitě přehrada
na poslední možnost tento požadavek uplatnit
nejpozději do 12. 7. 2002. Jedná se o pozemky,
v jejichž blízkosti jsou (budou) všechny potřebné inženýrské sítě. Bližší informace podá starosta města Ing. Ivan Krupník, tel. 0658/666 461
nebo 666 232.

U

pozorňujeme občany města, že v případě
nutnosti volat Policii ČR jsou dvě možnosti. Nejdříve volat služebnu v Brušperku, tel.
číslo 666 222. V případě nepřítomnosti volat na
číslo 158, kdy služba vyhledá nejbližší přítomnou hlídku.

U

pozorňujeme občany města, že s platností od 1. 7. 2002 se budou muset při
bezplatné právní poradně prokázat občanským
průkazem. Toto opatření je vyvoláno tím, že
právní služby začínají ve větší míře využívat
občané okolních obcí, ale pouze za dohodnutou
cenu a až po uspokojení všech brušperských
občanů.

S

tavební úřad zahájil od 3. června svou
činnost v nových prostorách v přízemí
MěÚ. Celková úprava si vyžádala finanční částku 400 000 Kč. Před dokončením jsou i práce

v zasedací místnosti rovněž v přízemí MěÚ.
Vybavení interiéru provedla fa BERGENIA, s.
r. o., Nový Jičín, stavební práce provedla fa
IMSTAV Ivo Milota.

P

oděkování pracovníkům civilní služby
Dnem 1. července 2002 skončí výkon
civilní služby třem občanům, kteří nastoupili
na MěÚ Brušperk před 18 měsíci. Jsou to pan
Martin Lisický, pan Roman Lyčka a pan Jan
Krupník. Jejich služba byla nelehká, v úmorném vedru pomáhali s údržbou zeleně, úklidem
prostranství v mrazech se snažili zmírnit vrtochy zimy. Škála jejich pracovních úkonů byla
nepřeberná a není zde místo je vyjmenovávat.
Nejlépe se s pracovními úkoly dokázal vypořádat pan Martina Lisický, kterému rada na své
47. schůzi dne 19. června 2002 schválila věcný
dar v hodnotě 1 000 Kč. Dobře své úkoly plnil
i Roman Lyčka. MěÚ má v jednání s referátem
zdravotnictví Okresního úřadu Frýdek-Místek
další pracovníky civilní služby. Jací budou nám
ukáží až další měsíce spolupráce.
Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ

Z

důvodu rekonstrukce je od 1. července
2002 Městská knihovna Brušperk přechodně přemístěna do bývalých prostor stavebního úřadu.

D

ům s malometrážními byty je před
dokončením. Byty jsou hotovy včetně
vymalování a položení podlahové krytiny. Pracovníci fa IMSTAV Ivo Milota zhotovují na
pavlačích provizorní schodiště. Inženýrské sítě
a cestu provádí fa Karel VALA. Všechny práce
probíhají tak, aby v nejbližší možné době mohly
být byty předány zájemcům do užívání. Závěrečné práce probíhají i na ulici Jožky Matěje.
Po pravé straně směrem nahoru je vydlážděn
nový chodník. Povrch vozovky bude prozatím
zhotoven ze struskového štěrku. Zbývá položit
povrch z živice.
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Byty v novém domě areálu obecních domů jsou těsně před dokončením, dokončují se i práce
na ulici Jožky Matěje.
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P

řipomínáme občanům, že poplatek za
odvoz odpadu na rok 2002 musí být
uhrazen nejpozději do 15. srpna 2002.
Poplatek lze vyrovnat osobně V Informačním
centru Brušperk, případně uhradit na bankovní
účet MěÚ č. 19-95126-764/0600, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

U

pozorňujeme občany, kteří nemají sběrné nádoby označené příslušnou známkou
pro odvoz odpadu na tento rok (žlutá nebo
modrá samolepka), aby si známku co nejdříve
vyzvedli v Informačním centru Brušperk. Neoznačené sběrné nádoby nebudou vyváženy.

Půjčovní doba Městské
knihovny Brušperk
pondělí
středa
pátek

8.00–11.00
8.00–11.00

13.00–17.30
12.00–16.00
12.00–16.00

Informační centrum Brušperk
Otevírací doba (1. duben–30. září)
pondělí
zavřeno
úterý
8.00–11.30
13.00–16.30
středa
8.00–11.30
13.00–18.30
čtvrtek
9.00–11.30
13.00–16.30
pátek
8.00–11.30
13.00–16.30
sobota
9.00–12.30
neděle
zavřeno
J. Á. Komenského 9., tel/fax: 0658 666 271,
e-mail: infobrusperk@iol.cz

Local TV Brušperk
vysílá v těchto časových intervalech:
6.30–7.00 h, 8.00–8.30 h, 15.00–15.30 h,
16.00–16.30 h, 17.00–18.00 h

Svoz komunálního odpadu
Svozový kalendář A – modrá známka
Odvoz odpadu: 3. 7. * 17. 7. * 31. 7.
Platí pro tyto ulice: Družstevní, Fryčovic-
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ká, Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě,
K Šištotu, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní,
Skalka, Sportovní, Staroveská, Veselíčko, Zahradní.
Svozový kalendář B – žlutá známka
Odvoz odpadu: 10. 7. * 24. 7.
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 poradna pro občany
Brušperka je v kanceláři č.105 na městském úřadu v úterý 9. 7. a 23. 7. 2002 od 15.00
do 17.00 hodin.

Jubilanti
Své významné životní jubileum oslaví v měsíci červenci tito naši občané:
Dvorská Marie
93 let
Hrubý Jaroslav
91 let
Milatová Helena
89 let
Jablunka Walter
87 let
Tajchmanová Aloisie
87 let
Foltová Anna
86 let
Hrabcová Božen
86 let
Dudová Anna
85 let
Novobilská Anna
83 let
Doležil Jaroslav
82 let
Čaček František
81 let
Mácha Alois
81 let
Jablunková Vlasta
81 let
Šperlín Cyril
80 let
Kocman Miroslav
80 let
Pastorková Ludmila
80 let
Klímová Květoslava
80 let
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad
v Brušperku přejí všem pevné
zdraví, spokojenost a životní
pohodu.
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Z naší školy
Hodnocení školního roku 2001/02
V letošním školním roce opět došlo k poklesu
počtu žáků naší školy a proto hodnotíme jen 449
žáků (229 na 1. stupni a 220 na 2. stupni). Na
prvním stupni prospělo 226 žáků, z toho 106 se
samými jedničkami a tři žáci neprospěli. Na
druhém stupni prospělo s vyznamenáním 85 žáků, z toho se samými jedničkami 17. Prospělo
132 žáků a třem žákům byla povolena opravná
zkouška. Průměrný prospěch žáků prvního stupně je 1,286, druhého stupně - 1,837. Průměrný
prospěch celé školy je 1,562!
Za svědomitou práci a vzornou reprezentaci
školy i města v různých soutěžích a při veřejných vystoupeních bylo našim žákům uděleno:
138 pochval třídního učitele a 174 pochval ředitele školy. Bohužel žáky nejen chválíme, ale
za různé kázeňské přestupky je musíme i trestat.
V tomto roce byla udělena 3 žákům důtka třídního učitele, 2 žákům důtka ředitele školy a 3
žákům druhý stupeň z chování.
Letos ukončí docházku na naší škole celkem
58 žáků (z toho 33 dívek): z devátých tříd vychází 53 žáků (31 dívek), z nižších ročníků 3
žáci a na víceletá gymnázia 2 žáci.
Celkem bylo odesláno 114 přihlášek ke studiu. Na které školy byli naši žáci přijati, ukazuje následující přehled:
gymnázia
10 žáků
obchod. akademie
3 žáci
stř. průmyslové školy
8 žáků
stř. odborné školy
5 žáků
stř. zdravotnické
1 žák
stř. uměleckoprům. školy
4 žáci
stř. odborná učiliště
a integrované školy
27 žáků
Vycházejícím žákům byly informace o středních školách předávány pomocí informačních
letáků - nástěnek ve třídách, besed se zástupci
škol, informačních brožurek, besed vých. poradce se žáky a s rodiči, burzy středních škol
připravené úřadem práce. Často byla využita
i možnost návštěvy stř. školy v rámci dnů otevřených dveří.
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V oblasti péče o problémové žáky – v letošním školním roce máme zařazeno v evidenci
ZPI 37 žáků. Z toho se sluchovým postižením
1 žák, s tělesným postižením 2 žáci a se specifickými poruchami učení je 34 žáků. Tito žáci
pracovali v 18 skupinkách, které vedly paní
učitelky: Hajnošová, Halenková, Hložánková,
Marková, Pasyková, Strakošová, Šefránková,
Štalmachová, Vichrová a Zajacová. Všem vám,
které se integrovaným dětem věnujete, děkuji.
Děkuji i Lence Killnarové, která v letošním
roce pracovala jako osobní asistentka pro postižené.
Kulturní akce
Žáci naší školy se i v letošním roce zúčastnili celé řady
kulturních akcí ve škole, zde
musím připomenout výchovný
koncert Pavla Nováka, kterého
se zúčastnily i školy ze Staré
Vsi a Krmelína. Dále pravidelné
návštěvy v Divadle loutek i státním divadle v Ostravě. Pravidelně jsme navštěvovali výstavy
v ZUŠ i v Galerii Výtvarného centra Chagall na
náměstí. V pondělí 22. října jsme navštívili výstavu ovoce a zeleniny, kterou připravili místní
zahrádkáři.
Mezi další akce, které pravidelně pořádáme
pro žáky i pro veřejnost, patří kulturní pořady
na začátku i konci školního roku, vystoupení na
Valné hromadě SPŠ, podzimní soutěž Drakiáda,
nadílka sv. Mikuláše, vánoční koledy, karneval
s diskotékou. Nejzajímavějšími a největšími
akcemi, na kterých se podíleli naši žáci byly:
vánoční besídka KOUZELNÉ VÁNOCE a divadelní představení Ať žijí duchové. Žáci divadelního kroužku se představili nejen brušperké
veřejnosti a žákům, ale hráli i pro žáky ze Staré
Vsi a v září se zúčastní přehlídky žákovských
divadelních souborů na Hukvaldech.
Školní družina
Do školní družiny bylo v tomto šk. roce přihlášeno 44 dětí od 6–11 let, které byly rozděleny do dvou oddělení.
V tomto roce jsme se ve zvýšené míře zaměři-
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li na hudební výchovu. Našim cílem bylo naučit
děti co nejvíce lidových písní. Formou soutěží
a hudebních her jsme pak písně opakovali.
Z výtvarných činností bych vyzvedla zejména malbu na sklo, vzniklo mnoho hezkých
a hodnotných prací, které nyní zdobí domovy
našich dětí. Kromě malby jsme vyzkoušeli i jiné
nekonvenční techniky – práce s hlínou, kůží,
skládanky, loutky, kašírování a podobně.
Tělesnou zdatnost si děti prověřovaly při pobytu v tělocvičně i venku. Největší radost měly
z dokončení dětského koutku u ŠD s houpačkami a pískovištěm, za což patří dík MěÚ.
Přínosem při závodivých hrách jsou nové
hliníkové koloběžky. Uskutečnili jsme několik
delších vycházek do okolí školy i města, pouze
jednou jsme byli na výletě na kolech, cílem byla
Stará Ves. Zúčastnili jsme se všech obvodních
akcí s tímto umístěním: na sportovní soutěži ve
Fryčovicích jsme se umístili na 4. místě, v hudební soutěži „Zlatý slavík“ jsme získali 1. místo a v orientační hře ve Staříči jsme skončili na
3. místě.
Během celého školního roku jsme se snažily
o to, aby činnost byla pestrá a poutavá a děti
navštěvovaly ŠD rády. Vytvořily se mezi nimi
hezké vztahy, nemuseli jsme řešit žádné přestupky proti řádu ŠD.
Při ŠD pracovaly dva kroužky – hra na kytaru a taneční. Práci všech dětí hodnotím velmi
kladně. Výsledky své práce předvedl zejména
taneční kroužek, který se prezentoval na akcích pořádaných školou – Valná hromada SPŠ,
vánoční besídka a na slavnostním ukončení
školního roku.
Vlasta Doležalová, ved. vychovatelka
Ve dnech 13. a 24. 5. 2002 proběhlo v Mohelnici regionální finále Olomouckého a Moravskoslezského kraje v dopravní soutěži BESIP.
Naši školu reprezentovali: Magda Procházková,
Petra Šimíčková, Tomáš Šnajder a Adam Vojvodík. Po prvním dni soutěže byli naši žáci na
třetím místě, ale druhý den po urputném boji
klesli na místo čtvrté. K dosažení třetí příčky
nám chyběly pouze 3 body. V jednotlivcích
se ve své kategorii umístili: Tomáš Šnajder na
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2., Petra Šimíčková na 7., Adam Vojvodík na
11. a Magda Procházková na 33. místě. Všem
soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za pěknou
reprezentaci školy i města.
Vyvrcholením činnosti TV jsou lehkoatletické závody o putovní pohár povodí Ondřejnice.
Žáci 1. stupně i 2. stupně obsadili druhá místa
vždy za ZŠ Kozlovice. Závodů se zúčastnilo 323
žáků – závodníků celého povodí Ondřejnice.
Hodnotné ceny pro tři nejlepší závodníky
v každém ročníku a v každé disciplině i sladká
odměna pro každého závodníka byly zakoupeny
z finančních příspěvků starostů povodí Ondřejnice. Všem starostům děkujeme.
Občerstvení pro závodníky zajistilo SPŠ při
ZŠ Brušperk. Děkujeme všem učitelům naší
i okolních škol, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci této soutěže.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem dětem,
které nás, naši školu i naše město reprezentovaly v různých soutěžích a vystoupeních. Děkuji
i všem pedagogickým pracovníkům za přípravu
a vedení našich dětí. Zvlášť děkuji paní učitelce Kopcové a paní učitelce Strakošové, které
odcházejí do důchodu. Děkuji Vám za Vaši
pedagogickou činnost, za Váš pěkný přístup
k dětem, děkuji Vám za svědomitou a úspěšnou
práci. Děkuji i slečně učitelce Jaškové, která
u nás působila jen jeden rok.
Přeji Vám všem krásné prázdniny, krásnou dovolenou!
Mgr. Jaroslav Vicher,
ředitel školy

Z Brušperské minulosti
Ochotnické divadlo
Ve druhé polovině 19. století vytlačovala ve
městech český jazyk němčina. Vlastenečtí kněží,
učitelé, studenti a další nadšenci si uvědomovali, že síla každého národa spočívá v jeho uvědomění, že národ bez vzdělání je národem bez
budoucnosti. I v našem městě se našla skupina
nadšenců, která zabránila pronikání němčiny
do života brušperských rodin, školy a kostela.
Byli to kněží P. F. Přikryl, P. F. Viceník, F.
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Thill, učitelé F. Polášek, Jan Foltas. Výsledkem
jejich snažení byly zpěvácký kroužek, dramatický, čtenářský. Postupně se do kulturní činnosti
zapojovali další občané – starší i mladí. Scházeli
se na náměstí ve Vitekrově hostinci, dům č. 16
(dnes Železářství p. Milota). První veřejné
vystoupení uspořádal soubor 2. července 1867
v Šištotě a první ochotnické divadelní představení bylo v našem městě sehráno 28. července
1867 v Balcarově hostinci, dům č. 36. Divadelním představením Chudý písničkář oslavili
ochotníci 600. výročí založení města. Každé divadelní představení muselo být povoleno a k žádosti musel být na okresní hejtmanství přiložen
německý překlad obsahu hry. Divadelní činnost
na krátkou dobu přerušil požár, který zničil 54
stavení a obecní radnici. Velké zkušenosti načerpali organizátoři kulturního života v našem
městě od nadšenců v Příboře.
Velký rozvoj ochotnické činnosti probíhal
v sedmdesátých letech 19. století. Byla vytvořena „Jednota divadelních ochotníků – Thalie“.
V roce 1874 sehrál spolek celkem jedenáct
představení. Čtenářsko-pěvecký spolek Bruno,
zvaný též Beseda čítal 72 členů. Činnost ochotnického spolku popsali autoři F. Špaček (krejčí)
a JUC. Špaček a zachytili jaké divadelní hry se
hrály, s jakými úspěchy i nesnázemi se potýkali. Divadlo se hrávalo v hostincích U Balcara
(Zemské osy), Na Rožku (dnes tržnice), do roku
1914 v sále u p. Marie Hladné. Od tohoto roku
se stal spolek součástí Tělocvičné jednoty Sokol.
Prvním režisérem byl učitel František Polášek
(pomník u aleje ke kapli). Režíroval i Vojtěch
Martínek, tehdy ještě student. Ochotnický spolek měl asi 30 členů. Potýkal se často s finančními problémy. Vstupné nestačilo mnohdy pokrýt
náklady. I mezi herci docházelo k rozladění
vyplývající z přidělování rolí nebo přidělené
partnerky. Velký význam pro rozvoj ochotnického divadla a kulturního života v našem městě
mělo založení Národního domu roku 1871. Na
jeho jevišti hrála Jednota do roku 1900, ale
o tom až příště.
Připravila Mgr. Jaroslava Neuwirthová
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Klub důchodců
Plán práce na měsíc ČERVENEC 2002:
• Středa 10. 7. 2002 v 6.30 hodin
Odjezd na burzu do Polska od zastávky
Brušperk, střed. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 11. 7. 2002 v 17.00 hodin
Výborová schůze KD s důvěrníky. Paní
Strakošová
• Úterý 16. 7. 2002 od 9.00 do 11.00 hodin
Zápis na burzu do Polska v srpnu. Paní
Kuchařová
• Středa 24. 7. 2002 v 15.00 hodin
Vycházka do Březin – Stará Ves n. O. Sraz
u hasičárny. Paní Fafaláková
• Čtvrtek 25. 7. 2002 v 17.00 hodin
Výborová schůze KD. Pan Nálepa

Sport
Tělocvičná jednota SOKOL Brušperk
Běh Terryho Foxe
V sobotu 1. června 2002 se uskutečnil již III.
ročník Běhu Terryho Foxe. Organizátorem této
sportovní a humanitární akce byla Tělocvičná
jednota SOKOL Brušperk ve spolupráci se
Základní školou V. Martínka Brušperk a MěÚ
Brušperk.
Za pěkného počasí přišlo na tuto akci 196
účastníků, kteří si vybrali dle svých sil a schopností jednu ze čtyř různě náročných tras. Výtěžek 7 120 Kč z dobrovolných darů, byl odeslán
na konto Běhu TF v Praze.
V rámci této akce proběhl i DĚTSKÝ DEN.
Pro děti byly připraveny zábavné atrakce, které
byly vyhodnoceny věcnými cenami a sladkou
odměnou.
Děkujeme panu Hynečkovi za bezplatné propůjčení zahradní restaurace. Za ceny a odměny
pro děti děkujeme MěÚ, Tělocvičné jednotě
a sponzorům: Fa Treutler, Kniha Lenka.a
ing. Pavlu Palkovskému. Rovněž děkujeme
všem organizátorům této velmi zdařilé akce
a těšíme se na Vaši účast i v příštím roce.
Mgr. B. Vichrová, Mgr. V. Kuchařová
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vést dále, byl od mužstva výborem SK odvolán.
To se snad může stát jen v Brušperku.
Milí sportovní přátelé!
Družstvo žáků po změně hracího dne mělo
Dovolte, abychom se
v soutěži A a B tým. Tým A (trenér Jurčík a
ohlédli za fotbalovým
Makúch) projel 11 jarních zápasů bez zaváhání
jarem 2002. V prvé řadě
a se 63 body vyhrál suverénně okresní přebor.
chci poděkovat všem,
Pevně věřím, že tento úspěch bude mít efekt
kteří nám nezjištně
hlavně v budoucnosti… Družstvo B žáků absolpomáhali organizačně zajišťovat provoz SK vovalo dobře jaro a s 23 body obsadilo 8. místo
Brušperk ve stísněných podmínkách. Jsou to: v okresní soutěži a kádr trenérů Klimši a DvorMěÚ Brušperk, ZŠ V. Martínka, p. řed. Mgr. ského bude základem pro starší žáky v příští
Vicher, Dětský domov, p. řed. Pokorná a celá sezóně.
řada sponzorů a podnikatelů. V neposlední řadě
Družstvo přípravky pod vedením trenérů
patří dík všem členům SK Brušperk, kteří měli Košáka, Tylečka E., Rumana obsadilo 3. místo
trpělivost a výdrž a přečkali provizorní provoz ve finále brušperské ligy a základna 45 dětí je
a neustálé stěhování.
tím pravým, co tato kategorie má splňovat.
Nyní dovolte, abych se poohlédl za výsledky
Cíle jara byly splněny a nyní se těšíme na
sportovní činnosti:
podzim ve vyšších soutěžích, které budou náMužstvo mužů se zabydlelo v „klidném“ ročné, ale věřím, že v nich obstojíme.
středu tabulky 1. B třídy, když získalo 33 bodů,
Věříme i v otevření nových šaten ve sklepu
při jarní bilanci 2 5 6 11 bodů, a věřím, že v no- budovy a věříme i v rozumné řešení celkového
vé sezoně pod vedením trenéra Šajtara zasáhne využití nové budovy. Měla by to být budova
do bojů o špici tabulky.
přístupná všem, co se rozhodli strávit volný čas
v areálu snů.
Dorostenci SK Brušperk vyhráli impozantně
Na závěr chci všem členům poděkovat za
svou skupinu ŽS, když po 26 kolech mají na kon- účast při rekonstrukci hřiště, kde je teď slyšet
tě 67 bodů za 22 vítězství, 1 remízu a 3 prohry
i ztrávu růst…
s celkovým skórem 75:43. Dali tak svému klubu,
Na závěr dovolte, abych vám popřál příjemfanouškům i městu Brušperk krásný dárek. Krajnou dovolenou s přáním brzkého shledání při
ský přebor je už docela vysoká soutěž, která se
fotbalových bojích za brušperského draka.
v Brušperku snad hrála před třiceti léty.
Jiří Jurčík
O tento úspěch se zasloužili hráči: L. Kuchta,
příspěvek dorostu Pavel Rokos
Jan Kuben, P. Nelhybel, P. Chvostek, D. Šubrt,
P. Klimo, L. Musil, L. Staš, T. Prokop, T. Bittner, J. Lednický, M. Hendrych, Jiří Kuben, D.
Fotbalové výsledky a tabulky
Maráček, T. Nenička, Z. Burkot. Podzimní kolo
MUŽI, I. B třída, skupina D
odehrál i L. Macanga a do kádru patřili určitý
1.
Jakubčovice
26 20 2 4 69:22 62
čas L. Seltenreich, L. Lebeda a M. Chrobák.
26 14 4 8 52:35 46
Trenéři družstva byli Karel Tyleček a Pavel 2. Kozlovice
26 13 5 8 69:46 44
Rokos, vedoucí Vladimír Žemba. Do realizač- 3. Hutisko
4.
Tísek
26 10 10 6 46:34 40
ního týmu dále patřil Josef Lednický, Přemysl
5.
Vlčovice
26 12 4 10 35:46 40
Tyleček a Ing. Jan Musil.
26
9 8 9 30:30 35
Družstvo děkuje za gratulaci Městského úřadu 6. Kunín
26 10 4 12 28:38 34
a za ocenění, které tlumočil člen rady Ing. Zde- 7. Metylovice
8. Brušperk
26
8 9 9 42:40 33
něk Nelhybel.
26
9 6 11 33:41 33
Radost kalí jen skutečnost, že úspěšní trenéři 9. Baška
26 10 3 13 38:50 33
a celý realizační tým, který družstvo vedl a chtěl 10. Odry
11. Kateřinice
26
9 4 13 34:36 31
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12. Žilina
13. Val. Meziříčí
14. Štramberk
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26
26
26

8 5 13
8 2 16
6 6 14

30:54
35:50
35:54

29
26
24

ŽUPNÍ SOUTĚŽ DOROSTU, skupina B
1. Brušperk
26 22 1 3 75:43
2. Frýdek-Místek 26 21 1 4 86:25
3. Tichá
26 13 6 7 65:42
4. Polanka
26 13 4 9 55:41
5. Český Těšín
26 11 6 9 61:51
6. Stará Bělá
26 12 1 13 67:55
7. Příbor
26 11 2 13 56:56
8. Raškovice
26 10 4 12 41:53
9. Kateřinice
26 10 3 13 51:62
10. Jablunkov
26
8 5 13 36:44
11. Studénka
26
9 2 15 45:86
12. Kozlovice
26
7 6 13 45:63
13. Frenštát p. R. 26
7 3 16 35:52
14. Frýdlant n. O. 26
4 4 18 31:76

67
64
45
43
39
37
35
34
33
29
29
27
24
16

OP STARŠÍCH ŽÁKŮ
1. Brušperk A
22
2. Nýdek
22
3. Baška
22
4. FC Kozlovice
22
5. Frýdlant n. O. 22
6. Staříč
22
7. Smilovice
22
8. Kunčice p. O. 22
9. Hukvaldy
22
10. Fryčovice
22
11. Písek
22
12. Bystřice
22

94:13
51:17
82:37
74:31
57:59
60:64
49:37
44:66
35:69
30:65
24:70
19:91

63
52
47
44
32
32
23
23
22
22
13
9

OS STARŠÍCH ŽÁKŮ, skupina A
1. Řepiště
22 18 2 2 104:28
2. Staré Město
22 17 3 2 159:32
3. Ostravice
22 14 1 7 75:38
4. Chlebovice
22 13 3 6 74:47
5. Sedliště
22 12 1 9 62:54
6. Čeladná
22
8 4 10 32:47
7. Palkovice
22
7 3 12 45:51
8. Brušperk B
22
7 2 13 20:67
9. Pržno
22
6 3 13 26:76
10. Janovice
22
6 3 13 31:82
11. Václavovice
22
6 2 14 34:88
12. Metylovice
22
3 3 16 20:72

56
54
43
42
37
28
24
23
21
21
20
12

21
16
15
14
10
9
6
7
7
7
3
3

0
4
2
2
2
5
5
2
1
1
4
0

1
2
5
6
10
8
11
13
14
14
15
19
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Stolní tenis v Brušperku
Oblastní žebříčky
Do oblastních žebříčků za uplynulou sezónu
byli z našeho klubu zařazeni:
46–50.
Lukáš Velebil
91–100.
Ing. Evžen Rychlík, Jiří Bajger,
Bedřich Štalzer
121–130. Jan Krupník, Jaroslav Neuwirth
131–140. Petr Hejl
161–180. Josef Rychlík, Daniel Unzeitig
Okresní žebříčky
Do okresních žebříčků za uplynulou sezónu
byli z našeho klubu zařazeni:
16.
Lukáš Velebil
26–30. Ing. Evžen Rychlík, Bedřich Štalzer
31–35. Jan Krupník, Jiří Bajger
36–40. Petr Hejl
41–45. Jaroslav Neuwirth
51–60. Josef Rychlík
71–80. Zdeněk Bujnoch, Patrik Dolegovský,
Antonín Grispanis, Daniel Unzeitig
81–90. Jan Rigel, Jaroslav Včíslo
91–100. David Humplík, Tomáš Vantuch
111–120. Jakub Koval
121–130. Břetislav Šubert
131–140. Oldřich Krupník
141– 50. Petr Ranocha
161–170. Vladimír Procházka
171–180. Lukáš Krupník II.
191–200. Martin Kučera
201–220. Lukáš Krupník I., Josef Merta
Žáci mladší
15.
Petr Pinteš
19.
Jan Hložanka
21. Vojtěch Holub
23. Jan Procházka
25. Petr Konečný
Žákyně
8.
Petra Škvareková
10.
Lucie Procházková
Dolní Lomná 2002
Tradiční zájezd se uskuteční ve dnech
13.–15. září 2002. Sport, vycházky do přírody,
houbaření, Národopisné slavnosti. Ještě jsou
volná místa.
Josef Rychlík, TJ Sokol Brušperk
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Pozvánka na kulturní akce
Ve čtvrtek 25. července 2002 v 16.00 hodin – před Národním domem
POJĎTE S NÁMI ZA KRÁSAMI BRUŠPERKA
Vlastivědná procházka městem. Pouze za příznivého počasí. Vede Mgr. Jaromír Polášek.

Pozvánka na výstavy
Galerie Chagall Národní dům Brušperk Vás zve
• výstava obrazů nazvaná SKUPINA KŘIŽOVATKA potrvá do 10. 7. 2002.
• vernisáž obrazů nazvaná SKUPINA A 13
se koná ve čtvrtek 11. 7. 2002 v 17.00 hodin.
Na přelomu let 1989–1990 se v Krnově, ležícím stranou velkých kulturních a uměleckých
center, sešlo třináct profesionálních výtvarníků, kteří přes rozdílnost věkovou i tvůrčí dokázali vytvořit silné a navenek jednotné umělecké uskupení nesoucí název A 13. Třináctka
reprezentuje počet zakladatelů, „a“ je v češtině nejpoužívanější spojkou, svým významem
velmi otevřenou. Vedle starších, umělecky vyzrálých osobností dnes skupina prezentuje
i mladé tvůrce, kteří teprve formulují své estetické i lidské ideály…

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

Různé
Změna ordinace na dětském středisku
Z důvodů dovolené se na dětském středisku v Brušperku do 12. 7. 2002 ordinuje takto:
Pondělí
11.30–13.00 hodin
Středa
7.30 –9.00 hodin
Pátek
11.30– 3.00 hodin
V úterý a ve čtvrtek 7.30–10.00 je zástup na dětském středisku v Rychalticích.
Dětská poradna dne 2. a 3. 7. 2002 odpadá.
MUDr. Dieneltová Vladimíra
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ážení spoluobčané,
prosím. Přijďte se svým nápadem, upozorněte
jak jste si již mohli všimnout, došlo od na nedostatky či omyly, vždyť stále platí, že
7. května 2002 ke změnám v roznášení denního více hlav, více ví. Přijďte a dejte hlas lidem,
tisku a časopisů u Poštovní novinové služby. kteří chtějí pro nás všechny pracovat. Na závěr
S touto změnou nastaly potíže s doručováním znovu děkuji za projevenou důvěru, která je
zásilek. Žádáme Vás o:
zavazující.
1. Řádné označení vašich domů čísly popisnýLenka Neuwirthová
mi.
2. Zřízení poštovní schránky.
oděkování voličům
3. Přístup k poštovním schránkám (obecní doStrana KOALICE ČSL-US děkují svým
my, domov důchodců).
voličům za projevenou důvěru ve volbách do
4. Zajistit si své psy tak, abychom tisk mohli Parlamentu ČR.
doručit do schránky. Také hodně psů běhá
volně po Brušperku.
eská strana národně sociální srdečně
5. Při objednání novin a časopisů uvádějte řádně
děkuje svým příznivcům za podporu
své adresy (Jméno a příjmení, ulici a č. p.), při volbách do Poslanecké sněmovny. Vážíme
aby nenastala situace, kdy se časopis nosil tři si Vaši přízně, neboť změny, které jsme chtěli
a více dní, protože na daném čísle popisném v Parlamentu ČR uplatnit, by byly prospěšné
nikdo nebydlí, adresát nemá napsanou ulici pro statisíce našich spoluobčanů.
atd. Některé firmy se dokonce v Brušperku
Růžena Bratterová, předsedkyně rady okresu
hledaly tři dny.
F-M
Byli bychom rádi, aby se naši spoluobčané
nad těmito nedostatky zamysleli, aby zbytečně
zhůru na kole do letního provozu beznedocházelo k reklamacím novin a časopisů.
pečně
Noviny a časopisy už neroznáší Česká pošta,
Brušperk protínají dvě značené cyklotrasy:
nýbrž firma sídlící na adrese: MEDIASERVIS, č. 6006 směrem na přehradu Olešná (39 km)
s. r. o., Ing. Marcela Kopcová, Bohumínská 61, a č. 6135 do Košatky (10 km). Obě trasy udrOstrava, tel. číslo 069/32 50 230.
žuje Klub český turistů, značkařský obvod
V případě reklamací tisku volejte na tel. Frýdek-Místek.
č. 0800 17 11 81 nebo 0658/63 32 95.
Dříve než-li vyjedete, zkontrolujte stav kola
Děkuji. Pintešová, tel. č. 666 710 - před každou jízdou měniče, převody, pláště
- brzdy a brzdové špalíky, vyměňte roztřepaná
ážení spoluobčané,
lanka.
jako členka ČSSD a jedna z kandidátek Víte že?
do Parlamentu ČR děkuji vám všem, kteří jste - ve skupině nesmí jet dva cyklisté vedle sebe,
nám projevili důvěru a dali svůj volební hlas.
jen jednotlivě za sebou
V Brušperku Vás bylo celkem 731 a to už je - kde je stezka pro cyklisty, je povinnost ji užít
nějaká síla! Přála bych republice, sobě, ale - na vozovce jezdíme při pravém okraji vozovhlavně našemu městu, aby alespoň 15 spoluobky
čanů, kterým záleží na rozkvětu města a chtějí - dítě mladší 10 let smí na silnici jet pod dohlebýt prospěšní svým spoluobčanům, se aktivně
dem osoby starší 10 let
zapojilo do podzimních komunálních voleb - je povinností ze zákona, že dítě do 15 let musí
tím, že budou za naši organizaci kandidovat
mít schválenou přilbu
do městského zastupitelstva. Prosím, dejte nám - na jedno místném kole není povoleno jezdit ve
o sobě vědět. Mám hezký pocit z toho, že tolik
dvou, jeině při vybavení pomocným sedátkem
spoluobčanů fandí plánům, které chce ČSSD
a lze vésti osobu mladší 7 let
v republice realizovat. K prosazování a reali- - cyklista nesmí jet bez držení řídítek, vést druhé
zaci plánů je ale třeba lidi a proto ještě jednou
kolo, vozík nebo psa
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- vozit předměty, které ohrožují účastníky provozu
Podmínkou užití kola v provozu na pozemních
komunikacích je jeho vybavení:
- dvě nezávislé brzdy
- jasně znějící zvonek
- přední odrazka bílé barvy
- zadní odrazka červené barvy
- odrazky oranžové barvy na šlapadlech a paprscích kol
- za snížené viditelnosti svítit předním světlometem a zadním světlem červené barvy
K bezpečné jízdě dále přispěje přilba, vhodná
obuv, rukavice a brýle. O řídítkách bez nákupních tašek nemluvě.
Krásné zážitky na kole Vám přeje Miroslav
Matějovský, cykloznačkař KČT F-M

č. 7

Klub českých turistů
v Brušperku
Sobota 20. července 2002
Z JABLUNKOVA DO JABLUNKOVA
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Jablunkov – chata Bukovec – Velký Stožek – Filipka - Jablunkov
Délka trasy: cca 18 km
Obtížnost: náročná trasa
Doprava: cca 110–130 Kč
Vede: Jaromír Duda, Lukáš Makúch
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

Znáte podstatu stavebního spoření na 100 %
Úvěrový poradce specialista Stavební spořitelny České spořitelny Ing. ŠEBESTA Stanislav Vám vše vysvětlí!
• Nejvhodnější a nejefektivnější založení nové smlouvy stavebního spoření
• Veškeré změny po celou dobu trvání smlouvy (změna cílové částky, varianty, výpověď + ověření totožnosti)
• Správné a včasné ukončení smlouvy + možnost pokračování
Úvěrová problematika
• Příprava úvěru, písemné zpracování žádosti o úvěr, řešení ručitelských závazků
• Optimální sestavení úvěru na konkrétní podmínky
• Úvěr ze stavebního spoření a úvěr překlenovací
Nejčastější chyby účastníků stavebního spoření
• Členové jedné rodiny mají smlouvy v několika Staveních spořitelnách, což pak komplikuje možnost spojení nároků
na úvěr a celkovou administrativu a je velkou časovou ztrátou pro toho, kdo cokoliv vyřizuje
• Zbytečné obavy z přechodu k jiné Stavební spořitelně – dnes pouze reklamní rozdíly
• Další chybou je, když dle možností nešetří všichni členové rodiny
Výhody spoření celé rodiny pod střechou jedné stavební spořitelny
• Vše potřebné vyřídíte kdykoliv najednou při jednom sezení, bez čekání, zpravidla do 24 hodin
po telefonické domluvě
• Možnost čerpání úvěru ze stavebního spoření a hypotéky při ručení jedinou nemovitostí
• Slučování úvěru jednotlivých členů rodin
• Využít bezplatnou službu TELEBUS a možnost získat informace 24 hodin denně o stavu účtu
MOŽNOST KONTAKTU NA Ing. ŠEBESTU STANISLAVA JE DENNĚ
na tel. 0603 70 88 68 nebo 0658/669 355 nebo na adrese STARÁ VES n. O. č. p. 581.

č. 7
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REKONSTRUKCE
STŘECH,
klempířské a pokrývačské práce,
montáž střešních oken, hydroizolace plochých střech, montáž krovů,
nástřik krovů proti škůdcům.

úterý 2. července v 17.00 hodin

Telefon:
069/671 62 63,
mobil
0602 774 530 nebo 0608 975 190

PNEUSERVIS
ŠUSTALA LUBOMÍR
BRUŠPERK
• vyhlašuje v období
od 1. 7. do 31. 7. 2002
letní slevu 4 %
na nové osobní, nákladní
a traktorové pneumatiky.
• informuje o o rozšíření činnosti na montáže nákladních,
traktorových a motocyklových
pneumatik včetně jejich vyvažování.
Přijďte, rádi Vás obsloužíme.

POZOR!!!
Nabízíme:
- Au-pair pobyty v zahraničí
(Velká Británie, Německo,
Španělsko, Francie …)
- Kurz anglického jazyka
pro děti a mládež
- Letní kurz anglického jazyka
pro děti a mládež
- Letní doučování matematiky
pro všechny
- Překlady z AJ do ČJ a z ČJ do AJ
- Cestovní pojištění do zahraničí
Bližší informace: Lenka Blahutová

Tel: 0658/66 66 19, 0604 38 69 23
E-mail: leni.b@email.cz
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