Číslo 9

Crrr!

ZÁŘÍ

zdarma

2002

Všem školákům úspěšný školní rok, všem pedagogům hodné a pilné žáky, úspěchy v práci
a spokojenost v osobním životě přejí starosta
města, Rada města a Zastupitelstvo města
Brušperk.

Pranostika
Září – víno se vaří.
Po svatém Kříži – podzim se blíží. (14. 9.)
Panny Marie narození vlaštoviček rozloučení.
Po svatém Matúši čepici na uši.
Podzim na strakaté kobyle jede.

Je září a začíná škola. Rozběhané ruce a nohy
naskládejte do lavice a zkuste probudit hlavu.
Že je po prázdninách líná? To se stává.
Významné dny v měsíci září
Hlavně, aby taková nezůstala.
16. 9. – sv. Ludmila, česká kněžna a patronka,
babička sv. Václava
Ředitelství základní školy oznamuje všem 19. 9. – by se 80 let dožil významný sportovec
žákům, že slavnostní zahájení nového školního
Emil Zátopek
roku se koná dne 2. září 2002 v 9.00 hodin 23. 9. – začíná podzim
v kulturním sále základní školy. Vezměte si psací 28. 9. – sv. Václav, Den české státnosti, státní
potřeby a přezůvky.
svátek.
Mše svatá se uskuteční v 7.30 hodin v chrámu Sv. Václav – český kníže, český zemský patron.
sv. Jiří.
Jeho jméno nese hlavní pražské náměstí. Do
Školní družina je v provozu 2. 9. 2002 od
r. 1950 Svatováclavské. Zdobí je mohutné
7.30 hod. Poplatek na žáka činí 50 Kč měsíčně.
sousoší J. V. Myslbeka. Uprostřed jezdecká
Školní jídelna - stravenky si můžete zakoupit
socha sv. Václava. Na podstavci po stranách
v MŠ u paní Slováčkové od čtvrtku 29. 8. do
sochy českých zemských patronů sv. Ludmila,
pondělí 2. 9. 2002.
sv. Anežka Přemyslovna, sv. Prokop, opat
Cena stravenky: žáci 1.–4. tříd 15 Kč
Sázavského kláštera a sv. Vojtěch Slavníkožáci 5.–9. tříd 17 Kč
vec, první český biskup.
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Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov vysvětlení k rekonstrukci
ulice J. Matěje. Mnohým občanům se může
zdát lhůta výstavby, ale zejména doba, kdy
stavba „stojí“, velmi dlouhá. Původně se měla
rekonstrukce povrchu včetně chodníku provést
ve dvou etapách, chodník a „hrubá“ stavba povrchu letos, finální živice příští rok. Variantu,
aby se dokončilo všechno letos, schválilo městské zastupitelstvo 27. 6. 2002, následně poté se
vypsalo výběrové řízení, které má své zákonné
lhůty. Věřím, že zejména občané v okolí ulice
J. Matěje situaci chápou včetně termínu dokončení, který je plánován na měsíc září 2002.
Ing. Ivan Krupník, starosta města

Oprava mostu

ev. č. 486-003 přes potok Dolní Koťbach na
silnici č. II/486 směr Krmelín – Rychaltice na
katastrálním území našeho města byla zahájena
5. srpna 2002 a potrvá do 5. listopadu 2002.
Rekonstrukce začala postupně po polovinách
šíře mostu. Vzhledem k havarijnímu stavu
mostních podpěr musel být změněn technický
postup opravy. V současné době je přes potok
vybudován provizorní most se světelně řízeným provozem. V případě potřeby vyplývající
z rekonstrukčních prací je v Krmelíně označen
pro těžká vozidla směr objížďky. Opravu provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje se
souhlasem Policie ČR, dopravního inspektorátu
ve F-M. Při rekonstrukci dojde k rozšíření vozovky na 7,20 m a bude splněn požadavek města
vytvořit po pravé straně ve směru od Ostravy
chodník. V příštích letech tak může být realizován požadavek obyvatel ul. Krmelínská, postavit od autobusové zastávky chodník pro pěší.

Separovaný sběr

Na deseti místech našeho města jsou umístěny kontejnery na separovaný odpad -SKLO
a PLASTY. Odváženy jsou v současné době
každý týden. Stává se, že se kolem nádob shromažďují igelitové tašky s odpadem. Věříme, že
se v průběhu léta stačí nádoby rychle naplnit.

Příčinou je zvýšená spotřeba, ale i nešetrné
ukládání. Proto připomínáme.
Aby mohl být odpad zpracován,
musí být čistý. Ve sklenicích nesmí
zůstávat žádné zbytky kečupu, majonézy ap.
V loňském roce bylo
v našem městě sebráno
asi 16 tun plastů. V některých popelnicích
se v poslední době objevují PET - láhve i sklo.
A to je škoda pro město i občany. V současné
době se plasty nespalují, ale dále zpracovávají.
Co z toho vyplývá pro nás? Finanční přínos
pro naše město a každého našeho občana. Čím
více separovaného odpadu odevzdáme, tím větší
finanční částku můžeme získat. Neházejte proto PET - láhve a sklo do popelnic, ale jen do
určených nádob.
Chtěli bychom Vás také upozornit na to,
vážení spoluobčané, že při vhazování skleněných láhví vzniká nepříjemný zvuk při tříštění
skla. Žádáme Vás proto, nevhazujte sklenice
do kontejnerů v době nočního klidu, kdy při
snížené hlukové hladině tříštění skla působí
velmi rušivě.

M

ěÚ Brušperk upozorňuje občany, že dle
„Obecně závazné vyhlášky č. 3/2001
o Odvozu komunálního a stavebního odpadu“
skončil termín pro zaplacení poplatků za odvoz
odpadu na rok 2002 dne 15. 8. 2002. Pokud
jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném
termínu, žádáme o urychlenou nápravu.
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.

Přerušení dodávky
elektrické energie

Severomoravská energetika, a. s. oznamuje, že ve
středu 11. 9. 2002 od 8.00 do 15.00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Brušperku. Z tohoto důvodu bude ve středu 11. 9. uzavřena Městská
knihovna Brušperk.
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Svoz komunálního odpadu

Svozový kalendář A - modrá známka
Odvoz odpadu: 11. 9. * 25. 9.
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: 4. 9. * 18. 9.
Platí pro tyto ulice: Antonínov, Bártkova,
Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní,
Hřbitovní, K Náměstí, KPastevníku, 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 3. 9. a 17. 9. 2002 od 15.00
do 17.00 hodin.

Č
Ž

eská spořitelna, a. s. pobočka Brušperk
má nové telefonní číslo: 0658/441 511.

ádáme všechny podnikatele, u kterých
došlo v poslední době ke změně telefonního čísla nebo provozní doby, aby tuto změnu
nahlásili v Informačním centru Brušperk a tím
přispěli ke kvalitnější informovanosti obyvatel
města i okolí.

3

Naši jubilanti

Své významné životní jubileum oslaví v měsíci září tito naši občané:
Šplíchalová Marie
95 let
Šupíková Regina
90 let
Špaček Mojmír
88 let
Stařečkova Pavlína
84 let
Reicheltová Marie
83 let
Novobilská Ludmila
83 let
Štalmachová Ludmila
83 let
Kopecká Ludmila
83 let
Pavlovská Marie
80 let
Cvetkovová Marie
80 let
RanochaVáclav
80 let
Šajer František
80 let
Zlatou svatbu v měsíci září oslaví manželé
Vlastimil a Dagmar Podračtí a manželé Zdeněk a Anna Dlouzí.
Diamantovou svatbu v měsíci září oslaví
manželé Ludvík a Emilie Nevludovi.
Sbor pro občanské záležitosti
města a Městský
úřad v Brušperku
přejí všem pevné
zdraví,
spokojenost a životní
pohodu.

PRÁVNÍ OKÉNKO

§
číslo
334.
341.
347.

V měsíci srpnu vyšly ve Sbírce zákonů ČR
mimo jiné tyto právní normy
obsah
Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a
o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
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Informace ze školy
Základní škola Vojtěcha Martínka

Organizace školního roku 2002/2003
Vyučování v I. pololetí školního roku 2002/2003 bude zahájeno v pondělí 2. září 2002 a bude
ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2003
Vyučování ve II. pololetí bude zahájeno v pondělí 3. února 2003 a bude ukončeno v pátek
27. června 2003
PRÁZDNINY:
PODZIMNÍ v úterý 29. a ve středu 30. října 2002, nástup do školy ve čtvrtek 31. 10. 2002
VÁNOČNÍ od pondělí 23. 12. 2001 do pátku 3. 1. 2003, nástup do školy v pondělí 6. 1. 2003
POLOLETNÍ pátek 31. ledna 2003
JARNÍ od 10. do 16. 3. 2003, nástup do školy 17. 3. 2003
VELIKONOČNÍ 17. a 18. dubna 2003, nástup do školy v úterý 22. 4. 2003
HLAVNÍ od 30. června do 31. srpna 2003
TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ:
1. kolo - pondělí 14. dubna 2003
2. kolo - čtvrtek 15. května 2003
talentové zkoušky: od 15. do 31. ledna 2003

Malá galerie J. V. Sládka

Letošní školní rok přivítá naše žáky i veřejnost malá výstavní galerie obrazů akademického malíře
Jana Václava Sládka umístěná zejména v prostorách vestibulu školy.
Mistr Sládek je rodákem z nedalekých Hukvald a je jedním z nejtypičtějších výtvarných umělců
našeho kraje. Tématika jeho obrazů byla úzce spjata s hudebním dílem Leoše Janáčka i krajiny okolo Hukvald a hukvaldského hradu. Právě
jim zasvětil své umění,
jehož část můžete na
naší škole vidět.
Je zde vystaveno
30 originálů mistra
J. V. Sládka, které
zajisté obohatí kulturní úroveň interiéru
školy.
Za zapůjčení dvaceti obrazů děkujeme
zejména vedení Obecního úřadu Hukvaldy
a škole L. Janáčka.
Mgr. Jaroslav Vicher,
ředitel školy
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Sdělení ředitelství Základní
umělecké školy v Brušperku

Nový školní rok 2002/2003 na Základní umělecké škole v Brušperku zahajujeme v pondělí
2. září 2002 od 13.00 hodin v budově ZUŠ.
Pro nově přijaté žáky do přípravné hudební
výchovy a jejich rodiče se uskuteční slavnostní
zahájení v úterý 3. září 2002 od 15.30 hodin
v sále základní umělecké školy.

Z Brušperské minulosti

Sto třicet let ochotnického divadla
v Brušperku

(pokračování)
Spolek katolických tovaryšů byl dalším spolkem, který hrával divadlo, první představení
na svátek sv. Štěpána 26. 12. 1892. Divadelní
představení hráli v Národním domě. Protože
skupinu ochotníků tvořili herci, kteří se nepohodli s herci Jednoty, byli nazýváni „trucdivadlo“. Velmi bohatou divadelní činnost vyvíjely
za 1. republiky Budoucnost a Tělocvičný spolek
Orel (1911). Pod vedením Františka Nováka,
Aleše Špačka, Františka Janáčka, Františka
Glivického, Miroslava Martínka, Václava Vantucha aj. uvedli řadu divadelních her – dramata,
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veselohry, operety a hry
se zpěvy. Sehráli Perly
panny Serafinky, Slovácká princezna, Dům
u tří děvčátek, Fidlovačka, Na ty louce zelený,
ale i náročné operety,
které můžeme sledovat
na jevišti ostravského
divadla - Polská krev
a Mamselle Nitouche.
Z vážných her např. Paličova dcera, Lešetínský
kovář, Její pastorkyňa.
Při sjezdu lidové strany
r. 1925 uspořádal spolek přehlídku orelských
divadelních
souborů.
Zúčastnili se jí ochotníci
z Brušperka, Fryčovic, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Krmelína a Paskova. Slavnost se konala
„U Tří lip“. Hospodě, která tam tehdy stávala,
a místu se říkalo Mexiko. Slavnost byla mohutná, účast ve srovnání s účastí na kulturních
akcích dnes přímo překvapující. Prodáno bylo
3 652 vstupenek a vystupovalo 320 herců. Spolek provozoval veškerou svou divadelní činnost
v Národním domě na dobře vybaveném jevišti.
Za léta činnosti si ochotníci vytvořili i bohatou
garderobu. V záznamech se V. Viteker zmiňuje,
že v době okupace jim byla rozkradena a po roce 1948 téměř zničena. Orli museli vystěhovat
celý Národní dům. Jeviště a kulisy byly okny
vyházeny na náměstí. Ty, které nebyly zničeny,
sloužily k dekoraci řečnických tribun k 1. máji.
Velmi málo sloužilo další ochotnické divadlo.
Do všech prostor Národního domu byla nastěhována pletárna. Orelští ochotníci velmi rádi
hráli v přírodě, na zahradě pana F. Tylečka
a v Chalupovém potoku. Tato představení si
získala oblibu posluchačů. Z velmi početné
skupiny herců vybírám několik jmen – Miroslav Martínek, Stanislav Jurečka, Zd. Janáček,
Dobr. Matějová - Friedlová, manželé A. a H.
Kusákovi, Věra Janáčková, Lad. Studénka, Ant.
Koblížková - Dvorská a další.
pokračování příště
Mgr. Jaroslava Neuwirthová
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Klub důchodců
Plán práce na měsíc ZÁŘÍ 2002:
• Pondělí 2. 9. 2002 v 19.00 hodin
Kulturní komise klubu důchodců. Pan Král
• Úterý 3. 9. 2002 v 14.00 hodin
Schůzka důchodců dětského domova. Paní
Kubalová, Kovalová
• Středa 4. 9. 2002 v 15.00 hodin
Schůzka klubu „K“. Paní Kubíková
• Úterý 10. 9. 2002 v 16.00 hodin
Schůzka ročníku 1930. Pan Nálepa
• Úterý 10. 9. 2002 v 18.00 hodin
Schůzka ročníku 1934 u zahrádkářů. Pan Král
• Středa 11. 9. 2002 v 6.30 hodin
Odjezd od hlavní zastávky do Polského Těšína.
Paní Kuchařová
• Středa 11. 9. 2002 v 15.00 hodin
Schůzka bývalých zaměstnanců Tesko. Paní
Červenková
• Čtvrtek 12. 9. 2002 v 17.00 hodin
Výborová schůze KD s důvěrníky. Paní Strakošová
• Úterý 17. 9. 2002 od 9.00 do 11.00 hodin
Zápis na burzu na měsíc říjen. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 19. 9. 2002 v 7.00 hodin
Odjezd od hlavní zastávky na zájezd do Ratiboře
a Rybníku. Cena 100 Kč. Přihlášky denně v klubu se zaplacením. Pan Kladiva
• Úterý 24. 9. 2002 ve 13.00 hodin
Odjezd od hlavní zastávky, zájezd se zdravotní
procházkou na Hukvaldy - hrad a obora. Cena
20 Kč. Přihlášky denně v klubu. Předpokládaný
příjezd v 19.00 h. Paní Cigánková, pan Nálepa
• Čtvrtek 26. 9. 2002 v 17.00 hodin
Výborová schůze KD. Pan Nálepa
• Sobota 28. 9. 2002 v 15.00 hodin
Akce družebního klubu důchodců Stará Ves n. O.
na počest pana učitele Chvostka na zámku ve
Staré Vsi. Autobusová linka 13.45 hodin hl. zastávky. Paní Stuchlá
Divadlo v září - sledujte vývěsku, kde bude uveden přesný datum.

č. 9

Sport
Stolní tenis

Mistrovská utkání
Sportovní sezóna začíná poslední sobotu a neděli v září, kdy na domácích stolech nastoupí
„A“ družstvo k diviznímu utkání proti Sedlnici
a Bílovci.
V utkání krajské soutěže zajíždí ve stejném
termínu „B“ družstvo do Oder.
Okresní soutěže nebyly k termínu uzávěrky
rozlosovány.
Český pohár
V prvním celostátním kole hraje naše „A“
družstvo v sokolovně s SK Přerov a to 8. září
2002 v 10.30 hodin.
Vánoční turnaj
Letos se uskuteční ve dnech 26., 28. a 30.
12. 2002. Bude to již XXXIV. ročník. Přípravy
byly zahájeny.
Přebor stolních tenistů v tenisu
Dvouhry
1.
Petr Hejl
2.
Petr Ranocha
3.–4. Lukáš Velebil a Lukáš Krupník
Čtyřhry
1.
P. Hejl - R. Blahut
2.
L. Velebil - P. Ranocha
3.–4. J. Rychlík - B. Štalzer
a L. Krupník - R. Motloch
Dolní Lomná
Kdo obsadí poslední 2 volná místa? Tradiční
zájezd se uskuteční ve dnech 13.–15. 9. 2002.
Tréninky
Pravidelné tréninky stolních tenistů se konají
v sokolovně vždy v úterý a čtvrtek od 17.00
hodin.
Josef Rychlík, TJ Sokol Brušperk
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Pozvánka
na kulturní akce
15. 9. 2002
Pouť u Svaté vody Panna Maria Sedmibolestná.
21. 9. 2002
Jarmark na sv. Matouše
Připravujeme:

Ve čtvrtek 10. 10. 2002 recitál zpěvačky a kytaristky Evy Henychové, která na svých
koncertech oslovuje publikum všeho věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající. A čím si vlastně získává své posluchače? Na prvním místě je to kvalitní původní tvorba,
všechny své písně si napsala sama, hudbu i text. Dále je to nadprůměrná interpretace, vždyť
také na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze vystudovala hned dva obory, které při své
práci potřebuje, tedy hru na kytaru a zpěv. Ale především je to její charisma, upřímnost
a bezprostřednost projevu, výjimečná schopnost vcítit se do publika, komunikovat s ním
a cosi mu zprostředkovat či předat. Každý, kdo zažil některý z Eviných recitálů, dobře ví,
o čem je řeč.

Pozvánka na výstavy

Galerie Chagall Národní dům Brušperk Vás zve na výstavu obrazů nazvanou SKUPINA 58,
která potrvá do 2. 10. 2002.

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)
Neděle
13.00–17.00 h
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Různé

Č

eský zahrádkářský svaz v Brušperku
pořádá zájezd na HORTIKOMPLEX
OLOMOUC, dne 5. 10. 2002. Cena 120 Kč.
Odjezd je v 7.00 hodin od čekárny. Závazné
přihlášky v Knize Lenka do 27. 9. 2002.
Zve výbor

S

bor dobrovolných hasičů v Brušperku pořádá MEMORIÁL ZDEŇKA
VYPLELA A SOUTĚŽ „O POHÁR MĚÚ
V BRUŠPERKU“, který se uskuteční v sobotu
7. září 2002 na škvárovém hřišti. Sraz družstev
v 8.30 hodin. Zahájení soutěže v 9.00 hodin.
Soutěž proběhne podle pravidel požárního sportu s výjimkou dopravního vedení na 2B.
Startovně 100 Kč. Soutěž je hodnocena v kategorii mužů a žen. Těšíme se na Vaši účast.
Za SDH Brušperk Jiří Glivický, starosta

Č

eský zahrádkářský svaz pořádá ZÁJEZD na okresní výstavu ovoce a zeleniny ve Frýdlantě nad Ostravicí. V sobotu 21. 9.
2002 v 8.00 hodin. Odjez autobusu od zastávky
Brušperk střed. Návrat v poledních hodinách.
Autobus zdarma. Zve výbor ČZS

O

REL jednota Brušperk děkuje touto cestou všem, kteří se podíleli na
úspěšném uskutečnění „Místní orelské pouti“.
Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly:
fa Textil Nesit, Lékárna U Matky Boží - p. Šilákova Miroslava, Lékárna sv. Jiří - Tůmová
Markéta, Potraviny Treutler, Potraviny Vilkus,
Potraviny Bradáčová, Potraviny Vichrová, Potraviny na Antonínově, Maso-uzeniny Vicher,
Řeznictví Uher, Ovoce-zelenina Brix, manželé
Vendulka a Oldřich Káňovi, Květiny Olšar,
Gardencentrum, fa Raval, Kniha Lenka, Drogerie Šubert, Galanterie Drnovská, Obuv Šodek,
fa Vako, fa Janotková Eliška, Večerka v Kaletová, KDU-ČSL, Pohostinství U Tří lip. Zároveň
děkujeme zaměstnancům restaurace U Tří lip za
příjemné prostředí a vzornou obsluhu.

č. 9

Č

eská strana sociálně demokratická
v Brušperku děkuje níže uvedeným
sponzorům, kteří se podíleli na dobrém průběhu
Letní slavnosti dne 28. 7. 2002. Jsou to: Textil
Nesit, Potraviny Treutler, Potraviny Vicher,
Potraviny Vilkus, Řeznictví Uher, Řeznictví Vicher, Obuv Šodek, fa Elkos, fa Cvek, Zahradnictví Olšar, Galanterie Drnovská, Fa RAVAL
a vedení restaurace Na Letné.

O

d 1. 10. 2002 nové úřední hodiny pošty
Brušperk
Oznamujeme Vám, že s platností od 1. 10.
2002 dojde ke změně hodin pro veřejnost na
poště Brušperk a to následovně:
pondělí–pátek
8.00–11.00
13.00–18.00
sobota 8.00–10.00

Až z Kanady

O solidaritě k postiženým a především o lidskosti jako takové nás přesvědčili „staří známí“ našeho města, kterými jsou manželé Olga
a Robert Dowlingovi z kanadského Edmontonu.
V polovině minulého měsíce v době vrcholících
katastrofálních záplav jsem od nich obdržel
e-mail. S velikými obavami se v něm dotazovali na rozsah povodní na území České republiky
a zda nebyli postiženi nebo jinak ohroženi také
občané žijící v Brušperku a v dalších obcích
z povodí Ondřejnice. Neodkladně jsem jim
mohl s klidným svědomím poslat odpověď, že
povodně se nám tentokrát vyhnuly. V jejich následné reakci z 19. 8. 2002 zaznívá poděkování
za tuto zprávu. Přesto jsou událostmi, které
naši zemi zasáhly, hluboce otřeseni…. Posílají
všem občanům Brušperku a SMOPO co největší
a nejsrdečnější pozdravy.
(Olga a Robert Dowlingovi navštívili náš
region nejméně třikrát. Poprvé zde působili
několik týdnů v roce 1992 při zpracovávání studie možností rozvoje území SMOPO - Sdružení
měst a obcí povodí Ondřejnice.)
Ing. Josef Janotka,
člen zastupitelstva města
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Naši čápi
Tak jsme si zvykli nazývat velké ptáky, kteří
po dobu hnízdění našli domov na komíně naší
radnice. Jejich první přílet v roce 1963 byl pro
naše občany překvapením. Za celou uplynulou
dobu nepřiletěli jen jednou (a to v roce 1985).
Jejich návrat i odlet se pohybují v pravidelných časových termínech. Přílet 1. dubna, odlet
k 1. září. Tak tomu bylo i letos. První dubnové
dny byly chladné. Studený vítr se proháněl ulicemi a po střechách, ale velký pták to trpělivě
snášel a klapotem denně zdravil své pozorovatele. Začal se stavbou hnízda. Na novou konstrukci položil několik větviček a po několika dnech
odletěl. Za léta jsme si na čápy zvykli a jejich
přílet s napětím očekáváme. A tak pohled na
opuštěný komín vyvolával v našich občanech
smutek. Jediným vysvětlením čápova odletu
byla určitě „špatná rekonstrukce hnízda“. Asi
po týdnu následovalo milé překvapení. Kolem
komína kroužilo po několik dnů asi šest čápů.

Dva pilní bílí ptáci začali se stavbou hnízda.
Vyvedli dva mladé, společně s nimi létají.
Kdy přesně odletí? Uvidíme! Před odletem se
ptáci shromažďují a připravují na odlet. Před
dvěma lety to bylo na lukách mezi Krmelínem
a Oprechticemi.
Čáp patří mezi tažné ptáky, kteří se stěhují
mezi hnízdištěm a zimovištěm. Vracejí se
každoročně ke svým hnízdům. Mláďata potřebují asi 10 týdnů, aby dorostla a byla schopna
létat. Při přeletech horských pásem stoupá
do obrovských výšek a využívá termálních
proudů. Tajemství ptačího stěhování odedávna
lákalo lidskou zvědavost. Kroužkováním ptáků
bylo zjištěno, že odlétají až do Jižní Afriky.
Čápi loví žáby, čolky, užovky, velký hmyz, ale
i hraboše a krtky. Na světě žije sedmnáct druhů
čápů. V našich oblastech dva druhy – čáp bílý
a čáp černý.
Připravila Mgr. Jaroslava Neuwirthová
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C

harita Brušperk děkuje všem dobrovolným dárcům za finanční a materiální
dary povodní postiženým občanům. V Informačním centru Brušperk se při sbírce na pomoc
zatopených oblastí od 20. do 24. srpna 2002
vložilo 5 331 Kč.

J

ezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí
pořádá dne 14. září 2002 jezdecký den. Ve
Staré Vsi na louce pod kasárnami. Začátek parkurových soutěží v 10.00 a 13.00 hodin. Občerstvení včetně teplé kuchyně zajištěno. Od 19.00
hodin posezení u táboráku s hudbou.
Srdečně zvou pořadatelé

Klub českých turistů
v Brušperku

Sobota 7. září 2002
BRUŠPERSKÝ TULÁK
5. ročník turistického pochodu a cyklo pro širokou veřejnost
Start:
7.00–10.00 hodin z restaurace „U Tří
lip“
Startovné: dospělí 10 Kč, členové KČT a děti
5 Kč
Odměna: Účastnický list, razítko a příjemné
chvíle strávené v přírodě
Trasa: pěší – 10, 25, 35, 50 km
cyklo – 40, 100 km
Bližší informace: Jaromír Vávra, Borošínská
667, Brušperk, telefon: 0658/666 603
Akce se koná za každého počasí. Každý účastník
jde na vlastní nebezpečí!!!
Sobota 14. září 2002
Hřebenovka Bílý kříž - Skalka
Sraz:
v 6.45 hodin na zastávce Brušperk,
střed
Trasa: Visalaje – Bílý Kříž – Velký Polom
– hotel Tetřev – Skalka – Mosty u Jablunkova
Délka trasy: cca 23 km
Obtížnost: středně těžká trasa (hřebenová trasa)
Doprava: cca 110–130 Kč
Vede: Jaromír Duda, Lukáš Makúch
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Sobota 21. září 2002
S VÉÓKÁĎÁKY Z PORUBY DO PORUBY
Sraz:
v 7.00 hodin na zastávce Brušperk,
střed
Trasa: dle propozic pořadatele (pořádá KČT
VOKD Ostrava-Poruba)
Délka trasy: 10, 15, 25, 35, 50 km
Doprava: cca 60–80 Kč
Vede: Jaromír Duda, Lukáš Makúch
Cena za dopravu, obtížnost, délka trasy
a návrat jsou pouze orientační informace, bez
záruky! Každá akce bude aktualizována ve
skříňce KČT Brušperk na zastávce Brušperk,
střed! Na akcích jsou srdečně vítáni i nečleni
KČT Brušperk. Účast na akcích je na vlastní
nebezpečí. Změna programu vyhrazena.

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, začátečníky, 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
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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
0658/666 526, 0658/666 464 a 0776 683 659
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

PNEUSERVIS
ŠUSTALA LUBOMÍR
BRUŠPERK

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

• vyhlašuje

v měsíci září
slevu 15 %
na nové zimní pneumatiky
a dále
akční cenu 999 Kč
na zimní pneu 165/70R13ST
„SNOWPRO“
Přijďte,
rádi Vás obsloužíme.
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úterý 3. září v 17.00 hodin
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ANGLIČTINA PRO VŠECHNY

• kurzy angličtiny pro děti a mládež
• individuální výuka pro každého
• překlady z AJ do ČJ a z ČJ do AJ

Staňte se Au-pair!

• Zprostředkováváme au-pair pobyty v Evropě
(Francie, Německo, Velká Británie, Irsko, Španělsko, …)
• Zajistíme zpáteční jízdenku + cestovní pojištění
• Podělíme se s vámi o zkušenosti au-pair
Bližší informace:

Vše za bezkonkurenční ceny!

Lenka Blahutová tel.: 0658/666 619, 0777 87 11 65
leniAupair@msn.com, leni.b@email.cz

Půjčky po celý život bez ručitele.
Úvěrová karta zdarma.
Možnost spolupráce.
Telefon: 0605 750 393
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