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2002

Pruh stromů v aleji, jenž do
zlatova plane,
pás polí nahnědlých, kam zrak
se zadívá,
a na obzoru lesy měkce načrtané
i říčka šumivá,
to domovina moje, to je moje
mládí.
V. Martínek

Informace
z radnice

Pranostika

Od svatého Bartoloměje slunce již tolik
nehřeje.
Mnoho hub srpnových – mnoho vánic
sněhových.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Je-li o Nanebevzetí Panny Marie pěkně,
nastane požehnaný podzimek.

Významné dny v měsíci
srpnu

Zastupitelstvo města

-

-

2. 8. uplyne 50 let od smrti významného českého filmového režiséra Karla Lamače
20. 8. uplyne 20 let od smrti českého herce
Václava Vosky
22. 8. zemřel známý český herec Miloš Ko- pecký

na svém 17. zasedání mimo jiné:
SCHVÁLILO
rozpočtové opatření č. I/2002 (vybavení šaten
v objektu fotbalového stadiónu)
záměr realizovat obě dvě etapy rekonstrukce
ulice J. Matěje s tím, že druhá etapa (položení
živičného povrchu) bude profinancována v roce 2003
finanční příspěvky na činnost společenským,
zájmovým a sportovním organizacím města
STANOVILO
počet členů zastupitelstva města Brušperk pro
volební období 2002 až 2006 na „patnáct“
VZALO NA VĚDOMÍ
rozpočtový výhled města Brušperk na roky
2003 až 2006.
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Rada města

základní školy V. Martínka, mateřské školy
a školní jídelny a následně upravit zřizovací
na své 48. schůzi mimo jiné:
listiny těchto organizací tak, aby tento komSCHVÁLILA
pletní materiál mohl být předložen k rozhod- smlouvu s SmVaK, a. s., Ostrava, ul. 28. října
nutí zastupitelstvu města ještě v tomto voleb169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 o vymezení
ním období
vlastnického podílu investiční akce „BrušperkZ: místostarosta
-ul. Zádvoří, podél lékárny sv. Jiří, MěÚ až
T:
49.
schůze
rady města
po ul. Dr. Martínka – rekonstrukce kanalizaPřipravit
odpovědi
na
připomínky
členů rady
ce a oprava vodovodu“ a zmocňuje starostu
města k výsledkům hospodaření města a přík podpisu smlouvy
spěvkové organizace V. Martínka vznesené na
- dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s fy KO48.
schůzi rady města
NEKO, s. r. o., Výstavní 8, 709 00 OstravaZ: místostarosta
-Mariánské Hory, IČ 00577758, řešící posun
T: 49. schůze rady města
termínu do 31. 7. 2002 a zmocňuje starostu
- Připravit návrh na zřízení organizační složky
k podpisu dodatku
města „Městské knihovny Brušperk“
ULOŽILA
Z: tajemník MěÚ
- Připravit návrh variantního řešení na zřízení
příspěvkové organizace města sloučením
T: 49. schůze rady města.

! 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 24. srpna 2002 na těchto stanovištích:
1. křižovatka Krmelínská – Staroveská
v době od 7.30
2. u Cvekova mostu, ul. Družstevní
v době od 8.30
3. kotelna u ZŠ V. Martínka, ul. Sportovní
v době od 9.30
4. ul. Borošínská, u Kříže
v době od 10.30
5. křižovatka Dr. Martínka – K Pastevníku
v době od 11.30
6. ul. Dráhy, u telefonní budky
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 a postřiky
– staré kosmetické přípravky – staré léky – vyjeté motorové oleje – ředidla, mořidla, rozpouštědla,
lepidla – plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie – fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od sprejů – televizory – rádia – ledničky – domácí elektrospotřebiče – matrace – WC mísy – umyvadla – koberce – linolea – kočárky – křesla – gauče atd.
Přijímán nebude popel, klasický železný šrot, sklo, vyseparované plasty.
Jelikož tyto sběry jsou v našem městě organizovány každoročně (třikát), není důvod, aby některé
z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije výhodné příležitosti a akce se
zúčastní. Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje Městský úřad.
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znamujeme občanům, že poplatek za
Vzhledem k celospolečenskému vývoji na
odvoz odpadu na rok 2002 musí být tomto úseku a zejména nepříznivému vývoji
uhrazen nejpozději do 15. srpna 2002.
v našem služebním obvodu Vás vyzývám k doPoplatek lze vyrovnat osobně v Informačním držování následujících rad a doporučení:
centru Brušperk, případně uhradit na bankovní • V rámci svých finančních možností si nechte
účet MěÚ č. 19-95126-764/0600, jako variabilvozidlo vybavit zabezpečovacím zařízením.
ní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.
Jako docela spolehlivá se ukázala kombinace
více zařízení (např. zamykání řadící páky
s imobilizérem, apod.).
Svoz komunálního odpadu • Vozidlo
si vždy řádně zajistěte. Nenechávejte
Svozový kalendář A – modrá známka
vozidlo odemčené ani při krátkodobém opuštěOdvoz odpadu: 14. 8. * 28. 8.
ní (odskočení do obchodu, do trafiky, apod.).
Platí pro tyto ulice: Družstevní, Fryčovic- • Ve vozidle nenechávejte žádné věci. Sundávejká, Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě,
te odnímatelný čelní panel autorádia (pokud je
K Šištotu, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní,
tzv. tatrankou vybaveno). Nenechávejte ve
Skalka, Sportovní, Staroveská, Veselíčko, Zavozidle mobilní telefony, notebooky, diáře,
hradní.
apod.
• Nenechávejte ve vozidle ani prázdné tašky,
Svozový kalendář B – žlutá známka
kufříky, obaly či oděvní svršky. I tyto věci
Odvoz odpadu: 7. 8. * 21. 8.
lákají potencionálního pachatele, protože si
Platí pro tyto ulice: Antonínov, Bártkova,
může myslet, že v nich něco je.
Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní,
• Nenechávejte ve vozidle žádné doklady.
Hřbitovní, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary,
Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, Nám. J. A. • Pokud ke vloupání dojde, zásadně do vozidla
nesedejte ani na nic nesahejte. V současné
Komenského, Novosady, Studniční, Soukenicdobě jsou již moderní metody na zajišťování
ká, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří.
i biologických stop a Váš zásah do tzv. místa
činu by tyto i další stopy znehodnotil.
ezplatná právní poradna pro občany
•
Nebuďte lhostejní k cizímu majetku. V příBrušperka je v kanceláři č. 105 na městpadě pohybu podezřelých osádek vozidel si
ském úřadu v úterý 6. 8. a 20. 8. 2002 od 15.00
zapište registrační značku a informujte naši
do 17.00 hodin.
policejní součást.
• Pokud budete svědky vloupání do vozidla nebo
Výzva policie ČR
pokusu o odcizení, ihned volejte bezplatnou
tísňovou linku 158 nebo v denních hodinách
Vážení spoluobčané,
přímo naši součást 0658/666 222.
právem se obracíte a spoléháte na Policii
V návaznosti na předchozí výzvu na úseku
České republiky ve věci ochrany Vašeho majetku. Bohužel jsou již dávno doby, kdy jsme ochrany Vašeho majetku se na Vás opětovně
si dovolili nechávat svá vozidla před domem obracíme s radami a doporučeními na úseku
neuzamčená a ráno jsme je nalezli na stejném další majetkové a násilné trestné činnosti.
V poslední době jsou v celé naší republice
místě ve stejném stavu. Společenské změny
v našem státě silně ovlivnily vývoj kriminality zaznamenávány případy, kdy pachatelé nabízejí
a není v silách Policie ČR, aby byla všude po domech různé zboží a v rámci této nabídky
a ochránila veškerý majetek ve svém služebním oslovené osoby okradou o jejich majetek lstí
obvodu. Dále je nutno připomenout, že Policie nebo i za použití násilí. Proto opět přicházíme
ČR neplní pouze úkoly na úseku ochrany majet- s několika radami a doporučeními:
ku, a proto této činnosti nemůže věnovat plný • Pachatelé této trestné činnosti si za své oběti
potenciál svých sil a možností.
vybírají osoby nemocné, slabé a osoby starší-

B

4

Brušperský zpravodaj

ho věku.
• Zásadně osoby nabízející pokoutně zboží
nepouštějte do bytu a raději ani neotvírejte
dveře.
• Hovor veďte přes dveře nebo z okna.
• Doporučuji nabídku odmítnout a nenechat se
přesvědčovat o výhodnosti nákupu. Je třeba
nabídku důrazně odmítnout. Obdobné zboží
si můžete nakoupit v obchodech, na trhu nebo
v rámci reklamních akcí. Je neadekvátní kvůli
ušetření pár korun přijít například o celoživotní úspory.
• V případě, že se pachatelé již dostali do bytu,
nenechávejte je o samotě. Pachatelé většinou
svou oběť požádají o sklenici vody nebo
o rozměnění peněz a v nestřeženém okamžiku
prohledají byt.
• V případě návštěvy zejména cizích osob nenechávejte peněženky a další drahé věci (mobilní
telefony, šperky, apod.) na viditelných místech a nenechávejte tyto osoby o samotě.

č. 8

• V případě, že již k okradení dojde, zaměřte
se na popis těchto osob, popis oblečení, jejich
řeč, přízvuk. Dále pak na vozidlo a registrační
značku tohoto vozidla.
• Volejte bezplatné tísňové volání 158 nebo
v denních hodinách přímo na naši policejní
součást 0658/666 222. Zaktivujte sousedy,
kteří si mohou jako svědci všimnout dalších
detailů, které pomohou při vyšetřování této
věci a odhalení pachatele.
• Nebuďte lhostejní ke svému okolí. V případě
pohybu podezřelých osádek vozidel si zapište
registrační značku a informujte naši policejní
součást.
• Uvědomte si, že co se dnes stalo sousedovi,
zítra se může stát Vám.
Jménem Obvodního oddělení Policie ČR
Brušperk: nadporučík Ivo Dlouhý, vedoucí
oddělení

PRÁVNÍ OKÉNKO

§
Číslo
3.
86.
119.
139.
143.
150.
218.
232.
284.
285.
313.

V letošním roce vyšly ve Sbírce zákonů ČR
mimo jiné tyto právní normy

Obsah
Zákon o svobodě náboženského vyznání
(zákon o církevních a náboženských společnostech)
Zákon o ochraně ovzduší
Zákon o střelných zbraních a střelivu
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Sdělení ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního
plánu velkého územního celku Beskydy
Zákon soudní řád správní
Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Vyhláška MK k zákonu č. 3/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve
školství
Zákon, kterým se mění branný zákon č. 218/1999 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

č. 8
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Jubilanti

Své významné životní jubileum oslaví v měsíci srpnu tito naši občané:
Hillová Anežka
89 let
Milat Alfons
88 let
Ellingerová Jarmila
88 let
Šimíčková Libuše
88 let
Byrtusová Marie
88 let
Jurečková Anna
84 let
Dedková Anna
83 let
Bujnoch František
83 let
Vojtíšek Zdeněk
81 let
Roudnická Libuše
80 let
Vyplelová Vlasta
80 let
Gillar Oldřich
80 let
Štalmachová Blažena
80 let
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad
v Brušperku přejí
všem pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.
Všem, kteří se zúčastnili smutečního obřadu
a přišli se rozloučit se zesnulým panem Eduardem Duchoněm, děkuje paní Olga Duchoňová
a synové s rodinami.

Z brušperské minulosti
130 let ochotnického divadla
v Brušperku (pokračování)

Počátek nového, dvacátého století, zvláště
pak údobí dvacátých a třicátých let, přinesly
nové nadšení a rozvoj kulturního a společenského života v našem městě. Vznikly nové
spolky. V roce 1911 Budoucnost a tělocvičný
spolek Orel. V roce 1912 Dělnická tělocvičná
jednota. Významnou součástí jejich činnosti
se stalo ochotnické divadlo. Kromě celovečerních her hráli brušperští ochotníci hry pro děti
a loutkové divadlo pro nejmenší. Pořádali pes-
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tré večery, mikulášské a silvestrovské zábavy
se zpěvy, akademie, kde vedle hudebních čísel
byla zařazena i recitace básní, sborové recitace
a melodramy.
Hrávalo se na jevištích v Národním domě,
U Hladných, U Hubrů (dnes Nautilus), U Řehánků (tržnice), U Chamradů. S velkou oblibou
hrávaly divadelní spolky i na přírodních jevištích v Pastevníku, Šištotě, Osičinách, v Tylečkové zahradě a u Chalupového potoka.
Ochotníci všech brušperských souborů měli
dobrou pověst v celém okolí. Byli často zváni
do Fryčovic, Krmelína, Staříče, hráli v Trnávce, Paskově a Proskovicích.
Ve svém dnešním příspěvku bych se, milí
čtenáři, chtěla zmínit o činnosti dramatického
odboru Sokola, který se stal přímým pokračovatelem Jednoty divadelních ochotníků.
Za dobu své činnosti v letech 1916–1946 sehráli členové spolku více než 50 divadelních her
pod vedením několika režisérů.
Významnými byli:
- akademický malíř Vojtěch Cigánek, který
několik divadelních her napsal, 13 nastudoval
- učitel Antonín Konečný nastudoval 16 divadelních her
- Alois Šnajdr 11 her
- úspěšným režisérem byl také Vladimír Chamrád. Divadelní činnosti se věnoval v době
svého učitelského působení v Trojanovicích.
Aby mohl hrát divadlo, jezdil do Brušperka
z Trojanovic na kole. S oblibou nacvičoval
náročné divadelní hry. Úspěch měla hra Husité, uvedená na přírodním jevišti v Osičinách,
ve které účinkovalo 300 herců. Hudbu k ní
složil pan učitel František Palkovský.
- dalšími režiséry byli František Nenička,
Leoš Jurek, Č. Martínek, B. Podešva a V.
Viteker
Úspěšných herců bylo mnoho. Snad ještě ve
vaší dobré paměti žijí p. Julie Špačková, p. Bohdana Hubová, R. a E. Seltenreichovi a další.
V loňském roce si členové Sokola připomínali
110. výročí vzniku spolku.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová
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Pozvánka na výstavy
Galerie Chagall Národní dům Brušperk Vás zve na
•
Výstavu obrazů nazvanou SKUPINA A 13, potrvá do 21. 8. 2002.
•
Vernisáž obrazů nazvanou SKUPINA 58, která se koná ve čtvrtek
22. 8. 2002 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 2. 10. 2002.
Šestnáct významných českých výtvarníků, mezi nimiž jsou tak zvučná jména jako J. Brož, J.
Grus, J. Kodet, J. Liesler, J. Malejovský, V. V. Novák, A. Sopr nebo V. Tittelbach, tvořilo
základ Skupiny 58. Ta navázala na programovou tradici Skupiny 42, ale prohloubila lyrické
složky uměleckého projevu. Vznikla na sklonku 50. let, kdy umělecké dění u nás nacházelo
novou dimenzi, a během 60. let již zastávala nepřehlédnutelné místo v českém výtvarném dění
konce 50. let a po celá šedesátá léta.
Památník Vojtěcha Martínka – stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele.
Součástí památníku je také nová expozice věnovaná 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)

Klub důchodců
Plán práce na měsíc SRPEN 2002:
• Pondělí 5. 8. 2002 v 14.00 hodin
Schůzka důchodců zdravotního střediska. Paní
Vichrová
• Čtvrtek 8. 8. 2002 v 17.00 hodin
Výborová schůze KD s důvěrníky. Paní Strakošová
• Středa 14. 8. 2002 v 6.30 hodin
Odjezd na burzu do Polska od autobusové
zastávky Brušperk, střed. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 15. 8. 2002 v 16.00 hodin
Opékání kuřat a párků v klubu důchodců pro
seniory a děti. Výbor KD
• Pondělí 19. 8. 2002 v 19.00 hodin
Schůzka kulturní komise. Pan Král
• Úterý 20. 8. 2002 od 9.00 do 11.00 hodin

Zápis na burzu do Polska na září. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 22. 8. 2002 v 17.00 hodin
Výborová schůze KD. Pan Nálepa
• Úterý 27. 8. 2002 v 6.00 hodin
Odjezd na zájezd na Praděd a do Karlovy Studánky. Cena 150 Kč. Přihlášky denně v klubu
u služby. Nejpozději do 19. 8. 2002. Paní
Kuchařová
Překážejí Vám doma 2 kusy reproduktorů
(reprobedny)? Darujte je Klubu důchodců
Brušperk k dalšímu upotřebení. Možnost odevzdání popřípadě podání informací je denně
v klubu důchodců v pondělí až pátek od 8.30
hodin nebo místopředsedovi KD M. Kladivovi.
Děkujeme!
Předseda KD J. Nálepa
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Ohlédnutí za školním
rokem 2001/2002
v základní umělecké škole

Jako obvykle i tento školní rok utekl jako
voda v Ondřejnici a nastal čas rekapitulace, ale
současně i přípravy roku příštího. Zamýšlíme
se nad průběhem, hodnotíme a bilancujeme,
abychom od příštího září začali učit s novými
nadějemi, plány a představami.
V minulém školním roce navštěvovalo naši
školu celkem 390 žáků, z toho 112 dětí výtvarný obor a 278 obor hudební. Nově bylo přijato
52 žáků pro studium obou oborů. Tradičně
velký zájem byl o studium výtvarného oboru,
v hudebním oboru o hru na zobcovou flétnu,
na kterou rodiče přihlašují děti často spíše ze
zdravotních důvodů, pro zlepšení dýchání, na
doporučení lékaře. Dále bylo vyučováno hře na
klavír, elektrické klávesy, housle, kytaru, příčnou flétnu, klarinet, zpěvu. Byli bychom rádi,
kdyby se zvýšil zájem o hru na housle pro udržení a další rozvoj stávajících smyčcových souborů, cimbálové hudby a komorní hry obecně.
Dne 1. září 2001 oslavila naše škola 45.
výročí svého trvání. Tuto událost připomenuli
svým koncertem učitelé v sále Národního domu.
V programu zazněla většina hudebních nástrojů,
na které probíhá v naší škole výuka. Koncertu
byli přítomni kromě rodičů s dětmi i bývalí
pracovníci a žáci školy, představitelé města
a další hosté.
V předvánočním čase žáci vystoupili na koncertě v sále brušperské základní školy a v kostele ve Fryčovicích. Na koncertě v Brušperku
měla svoji premiéru i nově založená cimbálová
hudba ZUŠ pod vedením uč. René Vojtoviče
s primášem Radkem Jurokem. Tento soubor se
teprve formuje a bude třeba hodně úsilí, trpělivosti a podpory, aby se zdárně rozvíjel a časem dosáhl dokonalosti a věhlasu jako známé
cimbálovky z okolních obcí. Poté, co vedoucí
souboru René Vojtovič na konci ledna odešel
z řad pedagogického sboru, ujal se řízení souboru student konzervatoře Aleš Pisařovic a bude
v něm doufejme pokračovat i nadále.
Jarní měsíce byly ve znamení soutěží základ-
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ních uměleckých škol, vyhlašovaných pravidelně každým rokem ministerstvem školství. Pro
minulý školní rok byly vyhlášeny v oboru hra
na housle, klavír a kytaru. Okresního kola se
zúčastnilo 6 žáků ve hře na klavír, 3 žáci ve hře
na housle a 5 žáků v oboru kytara a komorní
hra. Významným úspěchem byl postup Marka
Kozáka – klavír, Tomáše Branicha – housle a Jiřího Ryšavíka – kytara do oblastních kol. Zde
Marek Kozák získal 1. místo, Tomáš Branich
2. místo a Jiří Ryšavík čestné uznání.
V březnu zorganizovala Šárka Dvorská
veřejné vystoupení žáků své pěvecké třídy nazvané Radostné zpívání. Koncert byl věnován
učitelům k jejich svátku, uskutečnil se v neděli
29. března v naplněném sále Národního domu
a vystoupila na něm mimo jiné jako host i bývalá žákyně školy, nyní studentka ostravské
konzervatoře Veronika Laníková.
V průběhu roku účinkovali žáci hudebního
oboru několikrát také na vernisážích výstav
v galerii výtvarného centra Chagall. Velmi dobrá akustika a příjemné prostředí vedly k organizaci dalších akcí, a tak výtvarná galerie byla
také využita k samostatnému vystoupení žáků
klarinetové třídy Václava Stuchlého, kytarové
třídy Martina Czerného a posledním vystoupením byl absolventský koncert žáků pěvecké
třídy Šárky Dvorské.
Ze strany vedení školy byl podporován rozvoj komorní hry a stávajících souborů. Tyto
soubory se představily na veřejných koncertech v Brušperku, Fryčovicích a letos poprvé
také v Kateřinicích, kde byla zvlášť příznivá
odezva. Veřejné koncerty se konaly v měsících
dubnu a květnu, to je v době, kdy soubory měly
program nacvičen k veřejnému vystupování
a bezesporu významně přispěly k obohacení
kulturního života jednotlivých obcí.
V pátek před brušperskou poutí navštívila
Brušperk a školu skupina žáků z polské Wisly
se svými učiteli. Prohlédli si Hukvaldy, památník Leoše Janáčka a odpoledne vystoupili s pestrým programem v sále naší školy. Na oplátku
v květnu plný autobus našich žáků a učitelů odcestoval do Wisly, hostitelé nám dopřáli výjezd
lanovkou na Čantorii, kde jsme se v příjemném
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májovém počasí mohli pokochat krásným výhledem, žáci si zajezdili na letní bobové dráze
a v odpoledních hodinách vystoupili na koncertě
v sále szkoly muzyczne. Tentokrát se představil
smyčcový soubor vedený Věrou Ranochovou
a malí i větší sólisté, kteří sklidili zasloužený
potlesk publika. Tyto výměnné koncerty, které
z finančních důvodů konáme pouze co 2 roky,
přinášejí dětem nové poznatky, nové podněty
a zkušenosti pro učitele a jsou příjemným zpestřením života školy.
V průběhu měsíce dubna a května se uskutečnily také absolventské koncerty, na kterých
mladí hudebníci svým rodičům, příbuzným
a kamarádům předvedli, co se za celou dobu
studia naučili. V průběhu celého školního roku
probíhaly veřejné školní předehrávky v sále
ZUŠ a i na jednotlivých pobočkách v okolních
obcích.
Výtvarný obor navštěvovalo 112 žáků od 6 do
18 let v 11 skupinách, kromě Mgr. Jany Valové
vedla 29 dětí mladá paní učitelka Mgr. Adéla
Kuchařová. V I. pololetí vybraní talentovaní
žáci navštěvovali rozšířené vyučování, kde se
připravovali k talentovým zkouškám na umělecké školy a řada z nich je úspěšně složila a byla
přijata ke studiu.
Důležitou akcí byla krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ. Zúčastnili jsme se jí výtvarným projevem nazvaným „Zpráva o putování
do neviditelného světa elementárních bytostí
čtyř živlů“ a získali jsme ocenění s postupem do
národního kola, které se uskuteční letos v září.
V červnu měli rodiče a další zájemci možnost
zhlédnout tradiční výstavu žákovských prací
s nadsázkou nazvanou Salón 2002. Jednalo se
v podstatě o průřez naším školním rokem, tématy i věkovými skupinami. Na stolech a stěnách
šatny, chodeb, schodiště, sálu i naší učebny byly
vystaveny studijní i fantazijní, kreslené, malované i prostorové práce žáků malých i nejstarších.
Výstava vytvořila i důstojné a hezké prostředí
občanům, kteří přišli k letošním volbám do volební místnosti umístěné v budově ZUŠ.
Hodnotíme školní rok jako velmi náročný
a zároveň i úspěšný. Je jen škoda, že učitelům
odčerpává energii a náročnost práce zvyšuje
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nedostatečné technické zázemí, konkrétně nedostatek prostoru pro výuku malby, studijní
kresby a grafiky a přípravu studentů k talentovým zkouškám. Také není možné využívat keramickou dílnu v suterénu školy pro nadměrnou
vlhkost a nedostatek světla.
Výtvarný obor pracuje již řadu let v omezených prostorách. Co vyhovovalo před léty 30
žákům, stalo se dávno provizoriem. Jsou to
prostory sice krásné, prodchnuté tvůrčí a přátelskou atmosférou – ale jsou malé. Jedním z poslání základních uměleckých škol je i příprava
žáků na střední a vysoké školy uměleckého
směru. Ale podmínky pro přípravu žáků jsou
neutěšené. Studenti potřebují pracovat na stojanech, chybí keramická dílna, grafický ateliér
a ateliér malby. Při dostatečných prostorových,
finančních a personálních kapacitách by na škole mohlo pracovat i oddělení pro dospělé, maminky s dětmi, specializované ateliéry textilu,
keramiky či fotografie.
Jsme rádi, že zájem dětí a rodičů o studium
na naší škole je stále vysoký. Je to jistě i tím, že
si stále více lidí uvědomuje, že pro harmonický
rozvoj dětí je nutno převážně rozumovou školní
výuku vyvažovat rozvíjením citu a smyslu pro
krásu a ušlechtilost. Že pojmy dobra, spolupráce, vzájemné souhry, pomoci a vztahu k umění
a hodnotám naší historie i současnosti nejsou
prázdné, ale naopak se naplňují právě díky těmto volnočasovým aktivitám dětí.
Děkuji učitelům a žákům za úspěšně zakončený školní rok 2001/2002 a za vzornou reprezentaci školy a přeji všem krásné prázdniny.
Veronika Talpová, ředitelka ZUŠ

Žijí mezi námi ...
věnují se ušlechtilým činnostem, dosahují
pozoruhodných výsledků, úspěšně reprezentují
naše město, ale nevíme o nich. Se dvěma z nich
bych vás, milí čtenáři, chtěla seznámit. Oba se
narodili v roce 1982 a letos dovršili dvaceti let.
Zalíbení našli v rozdílných sportovních činnostech. Na sokolovně ve FIT KLUBU APOLO
René Motlocha trénuje Vít Krupník (otec Vra-
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tislav). Je členem kulturistického klubu BODY
LAND Ostrava. Dne 6. dubna 2002 získal na
Mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice
v kategorii juniorů nad 80 kg 3. místo. Soutěž se
uskutečnila v Uherském Hradišti. Je už třetím
naším úspěšným reprezentantem tohoto sportu
a odchovancem FIT Klubu René Motlocha.
Druhý, Radim Pavlík, se věnuje házené.
(Rodina se do našeho města přistěhovala.) Dospěl k ní přes sportovní gymnastiku a kopanou.
Vyučil se kuchařem. Je členem HC Zubří juniorské reprezentace ČR do 21 let. Družstvo se
zúčastnilo soutěže o kvalifikaci na Mistrovství
Evropy.
Proběhla
v měsíci červnu
v Turecku. Podmínky
nebyly lehké. Obávaní soupeři – Turecko,
Gruzie a několikanásobní mistři světa
Švédové. Zdlouhavé
cestování Praha – Istambul letadlem, pokračování do Ankary
tureckou leteckou linkou. Do Kastamone,
kde turnaj probíhal,
3 1/2 hodiny cesty
autobusem na sever
tureckými
horami.
Po malém odpočinku
první utkání s nejo-
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bávanějším soupeřem Švédskem vyneslo úspěch
družstvu a šest nastřílených branek Radimu
Pavlíkovi. Vítězství v Turecku znamenalo pro
družstvo postup na Mistrovství Evropy, které
se uskuteční v polském Gdaňsku dne 9. srpna
2002. Budou-li hráči úspěšní a umístí-li se do
6. místa, postoupí na Mistrovství světa, které se
bude konat v Brazílii.
Přejme oběma mladým sportovcům vytrvalost
a ty nejlepší výsledky v juniorských soutěžích,
hodně sil a vytrvalost v dalším sportování.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Sport
Milí příznivci dobré kopané!

SK Brušperk zakončil úspěšnou jarní sezónu uspořádáním turnaje SMOPO starších
žáků v malé kopané. Za spolupořadatelství chci
poděkovat SMOPO, řediteli ZŠ V. Martínka
Mgr. Jaroslavu Vichrovi, majiteli restaurace
Na Letné panu Hynečkovi a všem, kteří se na
této úspěšné akci podíleli. Turnaje se zúčastnila mužstva z Brušperka, Staré Vsi, Fryčovic,
Hukvald, Kateřinic, Kozlovic a Prešova (hosté
Fryčovic). Celkem 13 mužstev po dvanácti

hráčích bojovalo ve dvou skupinách. Vítězem
se stalo mužstvo Prešov A, druhý Brušperk
A a třetí Prešov B.
Po turnaji uspořádal SK Brušperk hodnotící posezení všech žákovských družstev, kde
úspěšní trenéři, hráči a rodiče vyhodnotili
výjimečnou sezónu. Zvláštní poděkování patří
všem trenérům, funkcionářům ….. již dříve se
tak dostalo poděkování i trenéru dorostu panu
Karlu Tylečkovi, který dovedl dorost během tří
let už k druhému postupu.
Nyní k personální práci, která je komentová-
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na mimo oficiální stanovisko SK Brušperk.
Od sezóny 2002/2003 je ustavena trenérská rada, která bude mít za úkol koordinovat
hráčské přesuny mezi jednotlivými týmy
a kategoriemi a kromě záchranářských cílů ve
vyšší soutěži nás čeká NOVĚ směřování hráčů
– dorostenců do MUŽŮ, což nebylo v minulosti
zvykem a spoustu údajně vypiplaných talentů se
vypařilo a celé úsilí mládežnických trenérů se
devalvovalo. Bohužel se to vše dělo za tichého
souhlasu trenérů, kterým přinášela radost skutečnost, že mužů je čím dál míň…
K trenérským změnám. Vzhledem k tomu, že
pan Karel Tyleček požádal v zimní přestávce
výbor SK Brušperk o ukončení trenérské činnosti ze zdravotních důvodů a na vlastní žádost
nastupuje k přípravce, realizační týmy budou
mít tuto podobu:
Muži
trenéři:
Šajtar, Ing. Cilný
vedoucí mužstva: Ing. Slovák ml.
masér:
Petr Ranocha
Dorost
trenéři:
Jurčík, Juroš
vedoucí mužstva: Makúch
masér:
Mandrla
Žáci
trenéři:
Klimša, Cigánek, Košák
vedoucí mužstva: Dvorský
Přípravka
trenéři:
Tyleček K., Tyleček E.,
Masař, Krupník L.
Doufám, že někteří činovníci, kteří dávali
docela nahlas své názory z tribuny najevo, ale
nebyli schopni pracovat samostatně, že nebudou
organizovat mezi mládeží stávky a revolty, jak
tomu bylo v lednu 2000, a poté se v tichosti
a rádi vrátili….
K losu podzimní sezóny 2002:
Hrací dny doma:
žáci: sobota dopoledne
první utkání 1. 9. venku
dorost: neděle dopoledne
první utkání 10. 8. venku
muži: sobota odpoledne
první utkání 17. 8. doma
Na závěr chci pozvat všechny příznivce kopané na podzimní boje a věřit, že úspěšné jaro
bude pokračovat …
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Oficiální nový znak SK Brušperk, dle návrhu PaedDr. J. Kunze a schváleného radou
města

Za SK Brušperk J. Jurčík, místopředseda SK
Brušperk
SK Brušperk přípravka děkuje za pomoc při
zajištění finále Brušperské ligy v minikopané:
Městskému úřadu Brušperk, fa Karel VALA, fa
RAVAL, Potravinám Treutler, Potravinám Vilkus, Potravinám Vicher, Knize Lenka, Trafice
Glabazňovým, Pohostinství U Ládi, Restauraci
U Tochy. Kluci byli rádi za bonbony, lízátka,
žvýkačky atd. Byl to hezký den. Těšíme se na
další taková finále.

Stolní tenis v Brušperku

Přihlásili jsme 6 družstev
V dlouhodobých mistrovských soutěžích stolních tenistů ročníku 2002/2003 bude Brušperk
reprezentovat 6 družstev a to: muži v divizi,
oblastním přeboru, okresním přeboru 2 družstva, okresní soutěži 2. třídy a žáci v okresním
přeboru. Soutěže začínají koncem září a bude se
hrát v sokolovně.
Tréninky od 15. 8. 2002
Přípravku na novou sezónu zahajujeme prvním tréninkem ve čtvrtek 15. 8. 2002 od 16.00
hodin žáci a od 17.30 hodin dospělí, všechny
celky.
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Tréninky budou dále pokračovat vždy v úterý
a čtvrtek. Hraje se v sokolovně.
Vynikající B. Štalzer
Člen našeho klubu (dříve VP F-M) B. Štalzer
startoval v minulém měsíci na Mistrovství světa
veteránů ve Švýcarsku. Zvítězil ve své skupině
a o postup mezi posledních 16 závodníků narazil na vynikajícího Kazumira z Japonska, se kterým svedl velký boj s nešťastným koncem, když
podlehl 2:3 (-5, -7, 14, 15, -12). Ještě lepšího
výsledku potom docílil ve čtyřhře. Spolu se Zajícem z VP F-M se probojovali mezi nejlepších
8 párů světa.
Vavrys zpátky do Sparty
Tomáš Vavrys po zrušení oddílu stolního tenisu ve VP F-M přechází do Sparty Praha.
Dolní Lomná 2002
Ještě jsou volná 4 místa. Tradiční zájezd se
uskuteční ve dnech 13.–15. září 2002.
Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol
Brušperk

Různé
Nový duchovní správce
v Brušperku

Oznamujeme svým spoluobčanům, že od
1. srpna 2002 nastupuje do funkce duchovního
správce pro naši farnost p. Bronislaw Vojnar,
nynější místecký kaplan.
Přivítáme jej v našem kostele při mši svaté
dne 4. srpna 2002. S nynějším duchovním otcem se rozloučíme při mši sv. dne 25. 8. 2002.
Na novém působišti mu přejeme hojnost zdraví,
síly, Boží milosti.
Farní rada Brušperk

U

přímný dík patří panu místostarostovi
Ing. Pavlu Káňovi za rychlou pomoc,
kterou zařídil při záplavě bytu. Taktéž patří dík
panu podnikateli Ivo Milotovi, který okamžitým
odborným zásahem uzavřel přívod vody.
Děkuje Drobišová

M

ístní sdružení ODS Brušperk srdečně zve naše spoluobčany na tradiční
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SOBOTNÍ ODPOLEDNE, které se koná
3. srpna 2002 od 16 hodin v zahradní restauraci U Hynečků. Občerstvení, tombola. K tanci
a poslechu budou hrát manželé Marie a Jiří
Kovalovi.

O

REL Jednota Brušperk srdečně zve své
členy a příznivce na VI. místní ORELSKOU POUŤ, která se koná dne 11. srpna
2002. V 7.30 hodin mše svatá za živé a zemřelé
ORLY, jejich rodiny a duchovní rádce. V 15.00
hodin u Sv. vody bohoslužba slova, po ní společné posezení s reprodukovanou hudbou na
zahradě „U tří lip“.
Domácí bufet, koláče a bohatá tombola zajištěna.
Srdečně Vás zve a na Vaši podporu se těší
výbor Orla Brušperk.

M

O KSČM v Brušperku Vás srdečně
zve na tradiční ZAHRADNÍ SLAVNOST, která se bude konat v neděli 18. srpna
2002 od 16.00 hodin v zahradní restauraci
U Hynečků. Hraje hudba Javořinka z Lichnova.
Tombola, občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé

O

REL Jednota Brušperk pořádá 24. srpna 2002 autobusový ZÁJEZD NA
CELOSTÁTNÍ ORELSKOU POUŤ NA SV.
HOSTÝN.
Výjezd k bazilice povolen.
Při zpáteční cestě navštívíme poutní místo
Provodov. Výklad o jeho historii zajištěn.
Odjezd autobusu: 6.00 hodin z autobusové
zastávky Brušperk, střed
Cena zájezdu: 100 Kč, děti 50 Kč
Přihlášky přijímá paní Lenka Strakošová
Zve Jednota Orla Brušperk

S

kupina THE BROOKLYN Vás srdečně zve na NOČNÍ KARNEVAL „Ahoj
prázdniny“.
Kdy: sobota 31. 8. 2002 v 19.30 hodin
Kde: zahrada restaurace „Na Letné“ v Brušperku
K tanci a poslechu hraje The Brooklyn +
hosté + disco = show.
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Klub českých turistů
v Brušperku
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Sobota 10. srpna 2002
VSETÍN – VSACKÝ CÁB – ROŽNOV POD
RADNOŠTEM
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Vsetín–U Krošenků–Vsacký Cáb–Valašská Bystřice–Rožnov p. R.
Délka trasy: cca 19 km
Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 120–140 Kč
Vede: Jaromír Duda, Lukáš Makúch
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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
Klub českých turistů v Brušperku pořádá
v sobotu 28. září 2002 autobusový zájezd
do Súlovských skal (Slovensko). Cena zájezdu činí 230 Kč (cesta autobusem tam i zpět
a připojištění). Závazné přihlášky nejpozději do
15. srpna 2002 na adrese: Jaromír Duda, Gruntovní 977, Brušperk. Trasy: 8, 11, 12, 16 km.
Platný cestovní pas s sebou!

Sobota 17. srpna 2002
VELKÁ ČANTORYJE
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Ustroň, Polana (Polsko) – Velká Čantoryje – Nýdek, Gora – Pod Malým Ostrým
- Vendryně
TIP KČT Brušperk na výlet
Délka trasy: cca 15 km
Kolem Hodslavic
Obtížnost: těžká trasa
Přírodní i historické zajímavosti Palackého
Doprava: cca 130–150 Kč
rodné vsi a okolí
Vede: Jaromír Duda, Lukáš Makúch
Hodslavice–Čerták–Žilina–Životice–Mořkov
Upozornění: Je nutné mít s sebou platný ces–Hodslavice
tovní pas!
Výchozím místem našeho okružního putování
Poznámka: Z Polany na Velkou Čantoryji jezdí
je obec Hodslavice, rodiště významného polilanovka
tika a historika Františka Palackého. V rodném
domku v centru obce, původně evangelické škoSobota 31. srpna 2002
PALACKÉHO STEZKA (OKOLO HOD- le, má památník, před muzeem stojí socha. Vedle se nachází dřevěný pozdně gotický kostel sv.
SLAVIC)
Ondřeje a historické fojtství. Při silnici do MořSraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Hostašovice–Straník–Svinec–Nový Ji- kova najdeme farní kostel v historizujícím slohu,
čín–Žilina, kostel–Možkov–Hodslavice–Hosta- na dolním konci obce zděný větrný mlýn.
Červená značka nás pod kostelem vyvede
šovice
mezi domky k západu do polí. Sedýlkem mezi
Délka trasy: cca 25 km
kopci s výhledem na Veřovické vrchy a PetřkoObtížnost: středně těžká trasa, vlnitým terénem
vickou hůrku přejdeme k obci Straník. ProjdeDoprava: cca 110–130 Kč
me jí po silnici až k rozcestníku za posledními
Vede: Jaromír Duda, Lukáš Makúch
domky. Na kratičké odbočce po červené o pár
Cena za dopravu, obtížnost, délka trasy metrů dál nás v opuštěném lomu vlevo od silnia návrat jsou pouze orientační informace, bez ce čeká geologická zajímavost, tzv. polštářové
záruky! Každá akce bude aktualizována ve lávy, pozůstatky třetihorního vulkanismu. Na
skříňce KČT Brušperk na zastávce Brušperk, rozcestí odbočíme ze silnice a vydáme se po
střed! Na akcích jsou srdečně vítáni i nečleni modré kolem kaple prudším stoupáním polní
KČT Brušperk. Účast na akcích je na vlastní cestou k vrcholu Strážnice (546 m) s výhledem
nebezpečí. Změna programu vyhrazena.
na západní část Veřovických vrchů. Pokračuje-
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me lesnatým hřebínkem na Stranický kopec, za
Členem Lašského
nímž klesáme k rekreační nádrži a restauraci
společenství se můžete stát
Čerták (zde se můžeme občerstvit), oblíbenému
výletnímu místu obyvatel Nového Jičína.
i Vy!
Na rozcestí před restaurací odbočíme vpravo
O instituci, která by zastřešovala řadu těžce
po zelené. Dáme se lesní cestou po severním
realizovatelných projektů souvisejících s Regioúbočí Stranického kopce a pak volným terénem
nem povodí Ondřejnice, Lašskem a jeho okolím,
podél potoka do Bludovic. Mezi domky půjdeuvažuji již dávno. Původní nositelkou těchto
me na silnici, krátce po ní a pak přes trať i potok
myšlenek a aktivit byla Nadace Svatoplukovy
Zrzávku. Na dolním konci obce odbočíme vpraspolečnosti. Současný právní a grantový systém
vo a nezpevněnou cestou lesíkem se vydáme
mne donutil zrušit nadaci a vytvořit nový nevýpřed Žilinský kopec a sejdeme do obce Žilina
dělečný spolek, který by navazoval na činnost
k požární zbrojnici. Obec s gotickým kostelem
nadace. Název spolku Lašské společenství vyze 14. století na dolním konci je dnes již stavebmyslel můj přítel Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc,
ně spojena s Novým Jičínem. Přejdeme říčku
Jičínka, zahneme vpravo a jdeme cca 600 m jinak prorektor VŠE v Praze, při naší projížďce
po silnici, pak odbočíme vlevo a mezi domky regionem na kolech v létě 2001.
Položil jsem si několik otázek, které Vás asi
stoupáme proti proudu potoka do polí.
Překročíme další potůček a zakrátko se vnoří- budou zajímat.
Co bude programem společenství?
me do rozsáhlého lesního komplexu Libotín. Po
Cílem společenství je rozvoj vzdělávání, vělevé ruce nám zůstane vydatný pramen pitné vody,
kultury, turistiky, sportu, ekologie, podpora
dy, za ním dojdeme k turistickému rozcestí. Zahneme vpravo a stále po zelené stoupáme lesní tvorby pracovních příležitostí, podpora novocestou k vrchu Jedle, který máme po pravé ruce. dobé lašské tvořivosti a kultury atd. na Lašsku
Od lovecké chaty klesáme střídavě lesem a lou- a jeho okolí. Dále sdružovat spolky a jednotlivé
kami podél potoka nezpevněnou cestou zpět do organizace či jednotlivce se stejnými cíli, jaké
údolí Jičínky do vsi Životice. Nejvýznamnější má společenství. Působit i mezinárodně a popamětihodností obce je dřevěný kostel sv. Jana mocí grantů podporovat činnost související
s rozvojem Lašska a jeho okolím. Vyplňovat
z roku 1488.
Další úsek vede mírným stoupáním po silnici bílá místa ve výše uvedených oblastech a přído centra Mořkova (zde se můžeme opět občer- padně zájmu spolupracovat i ze zavedenými
stvit). K ukončení okruhu nám zbývá neznačený organizacemi a akcemi.
Kdo se může stát členem?
úsek silnicí kolem hřiště, hřbitova a přes trať
Každý kdo má zájem o danou problematiku
u zastávky Mořkov zpět do středu Hodslavic,
a dá patřičný vklad do organizace. Členství je
kde trasu uzavřeme.
Celá trasa měří asi 22 km a vede nenáročným buď řádné či čestné. Řádní členové mohou být
zvlněným okolím Hodslavic. Nejvyšším bodem za svoje služby pro spolek finančně ohodnoceni.
celé trasy je hora Strážnice s 546 m n. m. Výš- Členem mohou být i jiné instituce.
Jaký by měl být vklad?
kový rozdíl celé trasy je asi 170 m. Výchozím
Vklad může být finanční, know-how, návrh
a cílovým bodem je město Hodslavice. Jezdí
zde linkové a dálkové autobusy, vlak a vede zde a realizace projektu či jiná varianta vkladu.
Jaká bude organizační struktura?
hlavní silnice z Nového Jičína do Valašského
Společenství se bude skládat z jednotlivých
Meziříčí. Mapa KČT č. 96 (Moravskoslezské
sekcí – vzdělávání, kulturní, sportovní, ekoBeskydy).
Velice pěkná trasa krásným okolím. Jen kdy- nomické, modelingové, umění, ekonomické,
by to spojení z Brušperku bylo na tuto stranu projekční, ekologické … Hledáme vedoucí
lepší (hlavně o víkendu)!
jednotlivých sekcí. Bude to právnická osoba
Lukáš Makúch, KČT Brušperk - občanské sdružení.
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Jaký je nejbližší program společenství?
Řádná registrace, rozvoj členské základny,
shánění sponzorů. Pokud se registrace podaří
realizovat včas, zastřeší společenství aktivity
Svatoplukova centra. Např. konferenci se
zahraniční účastí, 11 let Svatoplukova centra
v Brušperku, vzdělávací akce…
Koho v nejbližší době budeme potřebovat?
Hlavně nadšence, kteří chtějí pro věc něco
udělat a nabídnou své služby pro spolek např.
právnické, ekonomické, computerové, organizační, poradenské a sponzorské… Mohou to být
občané, studenti,podnikatelé, instituce.
Jak podpořit tuto aktivitu?
Členstvím, sponzorským darem, radou, konstruktivní kritikou, propagací…účastí na akcích
Lašského společenství….
Kdo může spolupracovat se společenstvím
a co studenti vysokých a středních škol?
Oblast činnosti je široká. Se společenstvím
mohou spolupracovat i studenti středních a vysokých škol – společenství jim může zadávat

č. 8

různá témata seminárních a také diplomových
prací. Podnikatele mohou spolupracovat na realizaci grantů. Organizace mohou být spoluorganizátory akcí. Také by se v rámci agenturní činnosti měly objevit i nové pracovní příležitosti.
Kde se můžete přihlásit a případně vše více
konzultovat?
Bližší informace – Svatoplukovo centrum,
tel 0658/666 526. Případně u RNDr. Milana
Konečného 0658/666 464 a 0776 683 659.
Možno se také spojit přes e-mail na adresu: mawis@mawis.cz, konecny@lassko.cz.
Připravuje se prezentace na www.lassko.cz
a www.mawis.cz.
Co říci na závěr? Není to utopie?
Není, vždyť vše už 11 let běží a výsledků není
málo. Zkušenosti z Nadace Svatoplukovy společnosti a Svatoplukova centra jsou bohaté a je
na čem stavět. Podobným článkem oslovíme
celé Lašsko. Těšíme se na spolupráci.
V Brušperku 22. července 2002
Za přípravný výbor Lašského společenství
RNDr. Milan Konečný.

Co připravuje Svatoplukovo centrum od září?

Kurzy – kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, češtiny, matematiky, … S velmi kvalitními lektory
s bohatými zkušenostmi - Bc. Martinou Kročkovou - Vichrovou, RNDr. Janou Klimánkovou,
Mgr.Petrou Lexovou, Mgr. Lenkou Žáčkovou, Mgr. Lucií Gerlichovou, Mgr. Josefem Šilhavým, RNDr. M. Konečným a dalšími
•
Kurzy – pro děti, začatečníky, pokročilé, konverzační, gramatiky
•
Individuální konzultace a překladatelská činnost.
•
Vzdělávání libovolného věku aneb „Za krásou poznání!“ – cyklus přednášek pro každého – od
nejmladší až po nejstarší. Přednášky z problematiky uměni, historie, astrologie, psychologie,
ekonomie …
•
Hovory H po brušpersky aneb „ Zajímaví lidé kolem nás a z nás!“ – povídání zážitků a zkušeností ze života těch, kteří nám o tom rádi povykládají..
•
Sport – Memoriál dentisty Viléma Konečného v tenise spojený s nohejbalovým turnajem, který
se bude konat 14. září 2002.
•
Modeling – kurz „Co má mladá dáma znát do společnosti aneb zahrajme si na manekýny!“.
Nejlepší absolventky kurzů se zúčastní několika módních přehlídek a soutěže O lašskou děvuchu která se bude konat v rámci módní přehlídky SAČE VERSAČE.
Bližší informace:
Svatoplukovo centrum, tel 0658 666526, 0658 666464 a 0776683659 u RNDr. Milana Konečného Možno se také spojit přes e-mail na adresu – mawis@mawis.cz , konecny@lassko.cz. Připravuje
se prezentace na www.lassko.cz a www.mawis.cz
•
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Restaurace Valaška Vám nabízí týdenní menu v ceně 50 Kč
(odnos s sebou cena 45 Kč). Menu podáváme od 11.00 do 14.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Telefon: 0658/666 969

Menu 5.–9. srpna 2002 – tento týden v ceně menu dezert
Pondělí

5. srpna

Úterý

6. srpna

Středa

7. srpna

Čtvrtek

8. srpna

Pátek

9. srpna

0,25 l
240 g
0,25 l
150 g
0,25 l
100 g
0,25 l
100 g
0,25 l
100 g

Polévka hovězí s rýží a hráškem
Kuře na slanině na způsob svíčkové, houskový knedlík
Polévka frankfurtská
Drůbeží játra se sýrem a olivami, hranolky,
tatarská omáčka nebo jogurtový dresing
Polévka kmínová s vejcem
Moravský vrabec, dušený špenát, bramborový knedlík
Polévka kulajda
Pikantní kuřecí nudličky na žampionech,
vařený brambor, zeleninová obloha
Polévka čočková
Mexický guláš, dušená rýže,
kyselý okurek

Přejeme Vám dobrou chuť!

RUŠÍTE VKLADNÍ KNÍŽKU?
NABÍZÍME ROČNÍ VÝNOS AŽ 14,1 %

• státní podpora bydlení 25 % až do výše 4 500 Kč
• za 5 let můžete získat 6× státní podporu až 27 000 Kč
• abyste dosáhli srovnatelného ročního výnosu vložením svých finančních prostředků na běžný
bankovní účet, musela by Vám banka nabídnout úrokovou sazbu ve výši 16,6 % ročně
• vklady jsou ze zákona pojištěny ve výši 9 % úspor, max. však ve výši 25 000 EURO (přibližně
750 000 Kč)
• úroky a státní podpora osvobozeny od daně z příjmu
• překlenovací úvěry na pořízení vlastního bydlení již při naspoření 20 % CČ
• výhodně úročený 5,5 % úvěr ze stavebního spoření při naspoření 40 % CČ
• vždy individuelní plán pro maximální výnos
Úvěrový poradce specialista Ing. Stanislav Šebesta, Stavební spořitelna České spořitelny
Stará Ves nad Ondřejnicí č. 581, tel.: 0603 708 868 nebo 0658/669 355, denně od 8.00 do
20.00 hodin.
- občané Brušperk, okolí a okresu Frýdek-Místek, Nový Jičín, Ostrava – návštěva po domluvě v místě bydliště
- rovněž poradím klientům ostatních stavebních spořitelen
zde odstřihnout

Mám zájem o bližší informace o spoření ........… nebo možné spolupráce ...............…
Jméno a příjmení ……………........……………. tel. včetně předvolby ………………………
Ing. Stanislav Šebesta, Stará Ves n./O. č. 581, tel.: 0603 708 868 nebo 0658/669 355
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Mladý pár, VŠ, solidní a spolehlivý hledá
v této oblasti ke koupi STAVEBNÍ POZEMEK o rozloze 900 až 1500 m2 za přiměřenou cenu nebo STARŠÍ RODINNÝ Dům
s pozemkem cca 1000 m2. Vaše nabídky
prosím volejte:
Jan Valerián – tel: 069-744 07 56,
mobil 0724 200 023.
Budeme dobří sousedé.

úterý 6. srpna v 17.00 hodin

Prodej dětských bavlněných plen 70×70 cm.
Cena 16 Kč za kus. Telefon: 0608 768 702
nebo 0658/666 470.

Vydává Město Brušperk. Registrováno u MK
ČR pod registrační značkou E 12366. Za
správnost příspěvku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka tohoto čísla byla 19. 7. 2002, uzávěrka příštího čísla je v úterý 20. 8. 2002.

