DUB en 2020
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VŠEM OBČANŮM PŘEJEME
VESELÉ VELIKONOCE
A KRÁSNÉ JARNÍ DNY PLNÉ POHODY, RADOSTI A ZDRAVÍ
DUBEN V NÁS
Původ názvu měsíce dubna pochází od dubů, měsíc dubů,
raší duby a stromy vůbec.
Slunce počátkem dubna vychází okolo půl sedmé a zapadá okolo půl osmé. Na konci dubna je východ slunce
okolo 5.40 hodin a západ asi ve 20.20 hodin. Celý duben
je již jarní měsíc. Berana ve znamení zvěrokruhu v dubnu (21. 4.) střídá býk. Velikonoce v letošním roce budou v dubnu. Velký pátek 10. 4. a velikonoční pondělí 13. 4. V liturgii po postním období přichází období velikonoční. Postní doba
je čtyřicetidenní půst trvající od Popeleční středy do Božího hodu velikonočního. Doba zahrnuje šest postních nedělí: 1. černá, 2. pražná (pražmo je postní jídlo), 3. kýchavá, 4. růžová (někdy družebná), 5. smrtná, 6. květná. Pak přicházel Pašijový týden (též svatý, veliký) — poslední týden půstu. Zahrnoval modré pondělí, šedivé úterý, sazometnou (též škaredou) středu, zelený čtvrtek, velký pátek, bílou sobotu a boží hod, velikonoční neděli. Zatímco velký pátek je den hlubokého smutku spojený s ukřižováním a smrtí Krista, neděle
je pak spojena s oslavou, vzkříšení Krista. Z hlediska zvyků je nejvýznamnějším dnem velikonoční pondělí, i když není spojeno s žádným liturgickým úkonem. Je však spojeno s tradiční pomlázkou. Den 23. 4. připadá sv. Vojtěchovi, pražskému biskupovi, zakladateli břevnovského kláštera. Pro Brušperk má obrovský význam den 24. 4. — sv. Jiří, den brušperské pouti. Podle lidové víry se na sv. Jiří otevírá země. Od toho dne se začínal dobytek pást
na pastvě. Termín brušperské pouti se stanovuje na první neděli po sv. Jiřím, kterému je také
zasvěcen náš kostel. Na 25. 4. připadá sv. Marek, průvodce apoštolů sv. Petra a sv. Pavla.
Ze známějších pranostik: „Sníh dubnový jako mrva pohnojí“, „Na mokrý duben — suchý červen“, „Dubnový sníh rodí trávu“, „Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň“, „Jaký duben —
takový říjen“, „Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje“, „Hřmí-li v dubnu, konec mrazům“, „Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto“. Co říkají pranostiky na některé dny: „Prší-li na
1. dubna, bude mokrý květen“, „Velký pátek deštivý — dělá rok žíznivý“, „Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu“, „ Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky“,
„ Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí“, „Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo“, „ Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“, „Na svatého Jiří rodí se jaro“, „Svatého Marka
deštivo — sedm týdnů blátivo“, „Na svatého Marka, brambor plná řádka“.
1. dubna se lidi „vyváděli aprilem“ a 30. dubna se pak staví májky. Duben se většinou vyznačuje střídáním pěkného a ošklivého počasí — hovoříme o aprílovém počasí.
Miloš Vontroba, člen redakční rady, foto Ludmila Studénková

DĚKUJEME, ŽE SVOU AKTIVITOU PŘISPÍVÁTE K OBSAHU
BRUŠPERSKÉHO ZPRAVODAJE.
Své příspěvky můžete posílat na info@brusperk–mesto.cz
nebo doručit do schránky u vchodu vedle informačního centra pod podloubím.
UZÁVĚRKA BZ NA KVĚTEN JE 15. 4. 2020.
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Vážení a milí spoluobčané,
události posledních týdnů, kdy jsme se všichni stali součástí celosvětové bitvy s koronavirovou pandemií, výrazně zasáhly do života
každého z nás. Někdy se zdá, že se vše zcela zastavilo. Ale není to tak
úplně pravda. Přestože mnohé aktivity byly utlumeny, velká část prací
a činností pokračovala a pokračuje i přes veškerá nezbytná omezení.
V Brušperku byla jiného dokončena pasportizace veřejného osvětlení,
na kterou bude navazovat zpracování generelu veřejného osvětlení.
Součástí příprav je zhodnocení stávajícího technického stavu osvětlovací soustavy i návrh úprav s použitím maximálně úsporných zdrojů a zároveň svítidel s co největší světelnou účinností. Na to bude navazovat zpracování energetického posudku a vypracování žádosti o státní dotace k vybudování nového veřejného osvětlení. V tomto směru nás sice ještě čeká běh na dlouhou trať, ale věříme, že uspějeme.
V letošním roce je připravována také výstavba hlavní polní cesty C2b, která propojuje katastr Brušperku se Starou Vsí nad Ondřejnicí, a to včetně hospodářských sjezdů a doprovodné zeleně. Cesta navazuje na komunikaci vedoucí od božích muk zasvěcených svatému
Markovi do Březin a bude pokračovat severním směrem k hranici katastrálního území Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Investičních akcí, které město připravuje, je samozřejmě mnohem víc. Jde například o opravu střechy a hromosvodu domova pro seniory, kde se zároveň chystá vybudování odpočinkové zóny a výměna výtahu. V základní umělecké škole bude zrekonstruován strop koncertního
sálu, kde bude zavedena klimatizace nezbytná k zajištění příjemného a stabilního prostředí při koncertech a akcích, které se zde uskutečňují. Nezapomínáme ani na ty nejmenší. Zahrada mateřské školy bude vybavena novými hracími prvky. V březnu byl opraven plot oddělující areál mateřské školy od soukromého objektu bezprostředně navazujícího na MŠ. Zvýšení bezpečí uživatelů budovy zajistí nový přístupový systém, vyměněn bude písek ve zdejším pískovišti a k příjemné atmosféře v mateřské škole i k hudebnímu vzdělávání dětí přispěje nový klavír.
Základní školu čeká oprava střechy nad malou tělocvičnou i modernizace šatních skříní v šatnách druhého stupně, které budou vizuálně sjednoceny se šatnami nového pavilonu. Nezanedbatelnou investicí není ani defibrilátor, jež bude v případě potřeby k dispozici u bazénu
v areálu školy.
Významným přínosem pro obec i pro brušperské občany je zařazení města do Místní akční
skupiny Pobeskydí — MAS Pobeskydí — v programovém období 2021 až 2027. Toto umožní, že nejen naše obec, ale také kterákoliv právnická či fyzická osoba nebo spolek se sídlem v Brušperku se budou moci přihlásit do programů vyhlašovaných touto skupinou. Spatřujeme v tom ideální možnost, jak podpořit nejen turistický ruch, ale všechny podnikatele
ve městě, s čímž druhotně souvisejí mnohé další benefity, například zaměstnanost a zvyšující
se prosperita obce.
Jak už bylo zmíněno v úvodu, do života nás všech zasahují opatření související s virovou pandemií. K nim patří i zákaz konání kulturních, sportovních a společenských akcí, což se samozřejmě týká i našeho města. Děkujeme všem za pochopení. Doufáme, že se situace vyřeší co nejrychleji, abychom mohli společně oslavit letošní 75. výročí osvobození našeho města. Na 1. května jsou připraveny bojové ukázky i výstava vojenské techniky. Součástí oslav
bude také pietní akt s čestnou salvou u Památníku. O tom, zda to vše bude možné uskutečnit,
vás budeme aktuálně informovat.
V dané chvíli děkuji občanům města za trpělivost, disciplinovanost a solidaritu, bez nichž
by se náš společný boj s koronavirem nedařilo zvládnout a přeji všem pevné zdraví!
Petr Měkýš, starosta města
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TŘÍDĚNÍ BIO ODPADU V KONTEJNERECH ROZMÍSTĚNÝCH PO MĚSTĚ
V minulých vydáních Brušperského zpravodaje jsme vás informovali o rozmístění velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad ve třech lokalitách ve městě.
Jsme rádi, že tyto kontejnery hojně využíváte a drtivá většina z vás respektuje třídění biomasy
na trávu a větve tak, jak je na kontejnerech uvedeno. Bohužel musím konstatovat, že mezi
vámi jsou i ti, kterým dělá problém buďto četba nebo nerespektování jakýchkoliv nastavených pravidel. Větve dáváte do trávy a naopak.
Je potřeba si uvědomit, že tento materiál je vyvážen na skládky různého určení a je zde přísně požadováno třídění. Tím, že se dopouštíme nedisciplinovanosti, musí obsluha složitě a zdlouhavě vytahovat pohozené větve z trávy, respektive ručně překládat celý kontejner podle
sortimentu. Je pochopitelné, že tím rostou náklady pro obec, „o spokojenosti obsluhy nemluvě“.
Chtěli bychom vás důrazně požádat, abyste respektovali separaci BIO odpadu. V případě, že
kontejnery jsou plné větví, tyto odkládali mimo
kontejner (pracovníci města stanoviště kontrolují třikrát týdně a u vhodného materiálu provádějí štěpkování).
Závěrem vám děkujeme za spolupráci při třídění
biologického odpadu.
Petr Urbanec, tajemník Městského úřadu Brušperk
V měsíci březnu byly zahájeny nezbytně nutné
opravy šaten na fotbalovém stadionu SK Brušperk.
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INFORMACE Z RADNICE
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ VEDENÍ RADNICE
V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru v našem kraji se až do odvolání ruší všechny společenské, sportovní, kulturní akce ve městě.
Aktuální informace a všechny důležitá sdělení najdete
na www. koronavirus.mzcr.cz a na stránkách města Brušperk
www.brusperk–mesto.cz,
případně můžete volat na tel. 591 144 451, 558 666 271.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Dne 4. března 2020 proběhla 23. schůze rady města. Jako obvykle
radní provedli kontrolu plnění úkolů a vzali na vědomí informaci o stavu finančních prostředků na bankovních účtech města a plnění dotací a
daní ke dni 27. 2. 2020. Na účtech města bylo k uvedenému datu celkem
16,5 mil. Kč včetně kontokorentního úvěru ve výši 5 mil. Kč.
Rada města projednala a rozhodla o výběru nabídky na veřejnou zakázku
na zpracování projektové dokumentace stavby „Cyklostezka Brušperk
— Fryčovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti, funkce koordinátora
BOZP po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru od firmy
Ing. Pavla Talášková a rozhodla o uzavření smlouvy s vybranou firmou.
Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení rozpočet města na
rok 2020.
Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu města Brušperka na období let 2021 až 2022.
Dne 14. března 2020 proběhla mimořádná 24. schůze rady města, která rozhodla z důvodu preventivních a mimořádných epidemiologických opatření o uzavření Mateřské školy
Brušperk ode dne 17. 3. 2020 do odvolání.
Další 25. schůze rady města se uskutečnila 16. března 2020.
Rada města projednala mimořádná opatření města k prevenci šíření koronaviru. Všechny
důležité informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města.
Rada města odvolala zástupce zřizovatele ve školské radě při ZŠ V. Martínka v Brušperku
pana Mgr. Jaroslava Vichra ke dni 31. 3. 2020.
Rada města jmenovala zástupce zřizovatele ve školské radě při ZŠ V Martínka v Brušperku paní Miroslavu Šilákovou od 1. 4. 2020.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem, abychom se měli rádi, abychom pomáhali jeden druhému a dokázali v této těžké době svoji lidskost. Všímejme si prosím také opuštěných sousedů, i kdyby měla pomoc spočívat pouze v laskavém uklidňujícím slově. Do následujících
dnů vám přeji pevné zdraví.
Tomáš Vojtek, místostarosta města
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Foto č. 04_Osvobození
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UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM
V pátek 1. května a v sobotu 2. května 2020 je plánovaná akce „Průjezdu historických vozidel“ v rámci 75. výročí osvobození města a Folklorního festivalu se stavěním májky. Je plánováno omezení parkování a vjezd motorových vozidel na náměstí.
Od čtvrtku 30. dubna 2020 by pak byly vyhrazené prostory parkoviště ohraničené výstražnou páskou a zákazovými značkami.
Žádáme občany o respektování plánované uzavírky!
Věříme, že k této akci dojde a že se tyto akce podaří zrealizovat. Děkujeme za pochopení.
Petr Urbanec, tajemník Městského úřadu Brušperk

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE OZNAMUJE,
že po dobu výskytu koronaviru a vyhlášení nouzového stavu (karantény) upozorňuje všechny jubilanty, kteří v tomto období oslaví své narozeniny 80 let a více, že gratulace budou posunuty o 1 až 2 měsíce dle situace. Děkujeme za pochopení.
Andrea Gibejová, předsedkyně komise

SPOLEČNÉ POSEZENÍ ROČNÍKU 1947
V pátek 15. května 2020 v 17.00 hodin v Pastevníku. Informace na tel. 774 355 508
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA A SOCIÁLNÍ PORADNA NA RADNICI
JE AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA.
ČAS PLYNE, VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ . . .
Dne 16. dubna 2020 by se dožil 85 let pan Ivo Neuwirth.
Za vzpomínku na zubního technika děkuje manželka Lenka, dcera Ludmila a syn Aleš.
Rada města Brušperk zve občany

K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH
A UMUČENÝCH OBČANŮ MĚSTA
za 2. světové války.
U památníku obětí na ul. Dr. Martínka
a u základní školy položíme věnce
v pátek 1. května 2020 v 11.30 hodin.

Akce proběhne pouze v případě odvolání vyhlášení stavu nouze v ČR platné od 12. 3. 2020.
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O PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ V BRUŠPERKU — ÚVOD
V loňském roce si naše město připomínalo 750 let od své první písemné zmínky datované
6. prosince 1269. Biskup Bruno ze Schauenburku nechal někdy v té době ve svahu nad Ondřejnicí vyměřit a vystavět nové město. Pozůstatky této původní středověké zástavby se nám
bez výraznějších změn zachovaly až do dnešní doby ve formě téměř nezměněné uliční sítě
historického jádra města, které je pro potřebnou ilustraci zvýrazněno na obrázku pod článkem. Brušperk měl po dlouhou dobu své existence spíše venkovský, zemědělský charakter.
Velká změna nastala až v průběhu 18. století. Začalo se naplno prosazovat a rozvíjet soukenické řemeslo, které přispělo k prosperitě celého města. Ta se podepsala mj. na rostoucí stavební aktivitě jednotlivých měšťanů, která byla výrazná zvlášť v prostoru náměstí (př.
dům č. p. 13), kde již pravděpodobně někdy v 17. století vzniklo i dnešní podloubí. Až do
počátku 19. století byla většina domů ve městě ze dřeva, což se začalo měnit zejména po
velkém požáru roku 1802, po kterém se začalo s výraznou přestavbou na zděné domy. Ta
byla ukončena až roku 1910 výstavbou budovy Lékárny u Matky boží.
V průběhu 20. století byla řada domů buď přestavěna nebo nahrazena novostavbami. V místech severovýchodního a jihovýchodního okraje historického jádra došlo i k demolicím, kde
byl vzniklý prostor využit k výstavbě stávajících parkovišť u Hrušky a pošty. I přes tyto, ne
vždycky citlivé, proměny si ale město zachovalo svůj historický charakter, téměř neporušenou
uliční síť a nádherné panorama okolní krajiny. Tyto aspekty vedly zejména od 80. let ke snahám o památkovou ochranu celého prostoru. Ten byl nakonec roku 1992 prohlášen za tzv.
městskou památkovou zónu, která bude i hlavním objektem celé rubriky, v jejíž jednotlivých
článcích se budu postupně věnovat jednotlivým památkově chráněným domům našeho historického jádra, které bych vám chtěl tímto způsobem přiblížit.
Tomáš Kocourek, člen redakční rady

Historické jádro města (zvýrazněno na podkladu mapy.cz)

8

VELIKONOCE
Velikonoční svátky nemají takové zvláštní ovzduší, jako je tomu
u Vánoc. Kdysi se někdo ptal dítěte, co jsou Velikonoce. Dítě
odpovědělo, že jsou to svátky, ve kterých se barví vajíčka. Tento zvyk malování vajíček a pak velikonoční pomlázka ke svátkům velikonočním patří. Ale Velikonoce jsou přece jenom o něčem jiném. O Vánocích jsme si připomínali narození Ježíšovo
v Betlémě. Připomněli jsme si také slova Bible: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna…“. U toho však ani tento biblický citát nekončí. Pokračuje dále: „…aby, kdo v Něho věří,
nezahynul, ale měl věčný život.“ A o tomto hovoří velikonoční svátky. Hovoří o vítězství nad smrtí.
Ježíš se stal účastníkem našeho života, stal se jedním z nás,
stal se plně člověkem a v tomto svém lidství překonal prokletí
smrti, když sám její bránou prošel jako vítěz. V jednom velikonočním zpěvu se říká: „Smrt
a život se střetly, podivný souboj svedly. Pán žití usmrcen, vládne živý“.
A proto v křesťanském prostředí se vnímají Velikonoce jako větší slavnost než jsou Vánoce.
Ať již jakkoliv budete slavit Velikonoce, přeji vám, aby byly prozářené radostnou nadějí.
Všechny bohoslužby v kostele sv. Jiří proběhnou v případě odvolání vyhlášení stavu nouze
v České republice platné od 12. 3. 2020.
BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
5. dubna 2020

Květná neděle — připomíná se Ježíšův příchod do Jeruzaléma
9.30 hodin mše sv. se svěcením ratolestí

9. dubna 2020

Zelený čtvrtek — památka Poslední večeře
18.00 hodin mše svatá

10. dubna 2020 Velký pátek — Utrpení a smrt Pána Ježíše na kříži
15.00 hodin Křížová cesta
18.00 hodin Velkopáteční obřady
11. dubna 2020 Bílá sobota — den modlitby u Ježíšova hrobu
VELIKONOCE
11. dubna 2020 Velikonoční vigilie — 20 hodin obřady velikonoční vigilie se mší svatou
12. dubna 2020 Velikonoční neděle — 9.30 hodin mše svatá
13. dubna 2020 Velikonoční pondělí — 9.30 hodin mše svatá
BRUŠPERSKÁ POUŤ KE CTI SV. JIŘÍ
26. dubna 2020 7.30 hodin a v 9.30 hodin mše svatá

Na fotografii ruční výrobky obyvatel Domova pro seniory Ondráš.
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Karel Javorek, farář

INFORMACE ZE škOl
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BRUŠPERK
v pondělí 14. května 2020 v době od 7.30 do 16.30 hodin v kanceláři MŠ,
na odloučeném pracovišti — K Náměstí 261
Nabízíme všem zájemcům možnost v termínu od 20. 4. 2020 do 12. 5. 2020 v dopoledních
hodinách na odloučeném pracovišti zapsat se do připraveného časového harmonogramu k zápisu a odevzdat v kanceláři mateřské školy vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem. Tiskopis k vyplnění si vyzvedněte v mateřské škole nebo si ho vytiskněte oboustranně z webových stránek školy: www.ms—brusperk.cz.
Doporučujeme, ať se k zápisu dostaví rodiče (zákonní zástupci) a předloží: rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Odevzdají vyplněný formulář: Žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání pokud tak neučinili již dříve.
V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 7.30 do 16.30 hodin i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu
vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádosti.
Ředitelka školy rozhodne o přijetí dětí podle kritérií, které jsou v předstihu zveřejněny.
Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. Nepřihlášení dítěte, nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání
je považováno za přestupek. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
Kamila Kostková, ředitelka

Srdečně vás zveme

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná
dne 20. dubna 2020 od 16.00 do 18.00 hodin
na ulici Sportovní 520 i K Náměstí 261 v Brušperku
Těšíme se na vás
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VIZITKY UČITELŮ PŮSOBÍCÍCH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V. MARTÍNKA
Mgr. Jana KÖNIGOVÁ
*1969
Aprobace:
matematika, základy techniky, výpočetní technika
Na škole:
2005 až dosud
Pracuje jako výchovný poradce.
Mgr. Michal GURECKÝ
*1981
Aprobace:
zeměpis, přírodopis
Na škole:
2006 až 2011

Mgr. Gabriela HURAJTOVÁ
Aprobace:
1. stupeň ZŠ
Na škole:
2005 až dosud

*1976

Miloš Vontroba, člen redakční rady

VČIL VÝRAZY OD „D“A „E“
Začneme výrazem „dlažka“ („myť dlažku“) byla to podlaha. „Do gmentu“ znamenalo udělat něco pořádně, do základu. „Byť dobity“ znamenalo být vyčerpaný
a „drapnuť“ bylo chytit někoho. „Draťař“ byl dráteník, co opravoval hrnce,
a „držgrešla“ byla lakomá ženská. Grešla byl lidový výraz pro rakouský groš,
žena groš držela, zbytečně neutrácela. „Dřeť“ se používalo ve smyslu těžce pracovat. „Dřímať, podřímovat“ bylo pospávat, nespat tvrdě. Zajímavé slovo je „dříny“. Je to označení pro modříny, které vzniklo jednoduchým zkrácením slova. „Dřistať“ bylo hloupě mluvit a „dřistala“ byl pak typ člověka, který často hloupě mluvil. Odvozeno pravděpodobně od dřistnutí do latrýny. Mluvit do prázdna. „Dupa“ byl zadek a „dupelera“ byly zbytečná, nepotřebná věc. Podobný význam mělo slovo „duperšnyt“. Dalo by se
odvodit z němčiny, šnyt je řez/odstřižek. Čili jednoduše „kousek na ho…“. V Brušperku se neříkalo díra, ale
„ďura“. Skoro přesným německým překladem bylo slovo „durchšlak“ neboli průbojník. Durch je skrz a
schlagen je bíti. „Dycky“ znamenalo vždy a „dyftunk“
bylo těsnění — z němčiny Dichtung. „Enem“ bylo jenom, což vzniklo obyčejným zkrácením slova. „Erteple“ (častěji „kobzole“) byl výraz pro brambory. Odvozeno z němčiny. Erde je země a Apfel je jablko, čili zemské jablko. Dalším zkrácení vznikla slova „esli“ znamenalo jestli a „ež“ pak bylo až nebo potom.
Příště budou slova od písmene „f“ a „g“.
Miloš Vontroba, člen redakční rady
Hledám ochotného důchodce nebo studenta k občasnému sekání zahrady v Brušperku.
Cena dohodou. Telefon: 736 503 236
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INFRORMACE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR a z důvodu prevence šíření Koronaviru — COVID 19
je od 12. března 2020 do odvolání městská knihovna uzavřena.
Zrušeny jsou rovněž všechny kulturní a vzdělávací akce knihovny do odvolání. Akce, které jsme nestihli realizovat, budou nahrazeny v jiném termínu. Všechny výpůjčky se po dobu
uzavření automaticky prodlužují a případné sankce budou promíjeny.
Více informací na telefonu: 591 144 466, e–mail: kovalova@volnet.cz.
Sledujte internetové stránky a Facebook knihovny, kde najdete aktuální informace.
Renáta Kovalová, vedoucí knihovny

KUŘÁTKA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V únoru navštívila naše kuřátka městskou knihovnu. Pro velký zájem ze strany rodičů to
byla již druhá návštěva. Některé děti však zde byly poprvé, a tak na ně čekalo první seznámení
s útulnou knihovnou. Strávili jsme spolu s dětmi, rodiči a pracovníky knihovny příjemné dvě
hodiny, ve kterých se děti seznámily s knížkami pro nejmenší. Velký úspěch měl kreslicí koutek, mluvící tužka Albi a interaktivní knížky. Nesmíme opomenout na hezké vyprávění o zvířátkách, které dětem přečetla paní knihovnice. To si s velkým zájmem poslechli nejen děti,
ale i rodiče.
Děkujeme pracovníkům knihovny, kteří si na naše nejmenší děti udělaly čas, věnovali se jim a
ukázali prostředí, které je plné příběhů a pohádek.
Barbora Maleňáková a Jana Plánková, telefon: 778 441 643
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ARNOŠT VAŠÍČEK A ČESKÉ TAJEMNO
Dne 9. března proběhla
v městské knihovně zajímavá přednáška známého českého spisovatele,
scénáristy a záhadologa
PhDr. Arnošta Vašíčka,
autora seriálů Strážce duší
či Ďáblova lest. Na přednášce představil tematiku
svého aktuálně vysílaného
pořadu České televize a
nové knihy s názvem České tajemno. Za zhruba hodinu a půl svého poutavého a viditelně zkušeného
výkladu přednesl všem přítomným zajímavý výběr
jednotlivých záhad, kterým se ve zmíněném pořadu a knize věnoval. Z nám nejbližších lokalit byla například řeč i o možném hrobu hunského krále Attily u vrchu Štandl u Frýdku–Místku. Ačkoli můžeme u některých záhad více či méně pochybovat o jejich reálnosti,
fanoušci historie a různých zajímavostí si na této přednášce jistě přišli na své.
Tomáš Kocourek, člen redakční rady
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OSMISMĚRKA
Vojtěch Martínek

Až léto uplyne a naše žití s ním
i jméno ztratí se jak za večera dým
a všecek slávy lesk jak vítr odvane.
Jen co jsi vytvořil … (tajenka).
BAGETA
EKZÉM
FAZOLKA
GRAFIČKA
IMUNITA
JAHODA
KALKULAČKA
KONTROLA
PARCELA
PASTELKA
PLAVBA
PUNČOCHA
SANKCE

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI
Úryvek z knihy pohádek O královně života, napsal Vojtěch Martínek

Za starých časů děly se na světě podivné věci, na jaké dnes nikdo ani nevzpomene…
Mladý … (tajenka) chodil do lesa, jak se jen první červánky ukázaly, a les byl jeho obživou.
Sbíral suché klestí, a když byl už unaven, jahody a borůvky si nasbíral k tvrdému chlebu a
vodou ze studánky chudobný oběd zapil. A když měl pořádnou nůši, dal si ji na hřbet a zanesl do města a tam za ni dostal dva groše. To je příliš málo, ale v chalupě byli rádi i tomu:
koupili si za to chleba, soli a čeho bylo třeba. Tak se živil otec a předtím i jeho děd a nikomu nenapadlo, že by bylo jinak.
A přece tomu mladému hrdinovi, který chodil do lesa a dřevo sbíral, se přihodila podivná věc…
Jste zvědaví, co se stalo v lese? Přečtěte si pohádku až do konce. Ke stažení je od 9. dubna 2020 na internetových stránkách Informačního centra Brušperk www.infobrusperk.cz.

Připravila Alena Stodolová a Kateřina Weselowská
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s p O l E č E N s k é A k u lt u R N í A k C E
NÁRODNÍ DŮM BRUŠPERK
GALERIE VÝTVARNÉHO CENTRA CHAGALL — obrazy Zuzany Macečkové
PAMÁTNÍK VOJTĚCHA MARTÍNKA
Galina Tsarková — ukázka různých výtvarných technik: patchwork, pedig, perníčkování,
macramé, dekorace z atlasových stužek aj.
Vážení návštěvníci Národního domu Brušperk,
v souladu s doporučením Ministerstva kultury ČR jsou všechny výstavy v prostorách Národního
domu Brušperk až do odvolání uzavřené. Děkujeme za pochopení.
Alena Stodolová

VÝROČÍ UPLYNUTÍ 60 LET OD ÚMRTÍ VOJTĚCHA MARTÍNKA
Tento měsíc uplyne šedesát let od úmrtí jednoho z nejvýraznějších brušperských rodáků PhDr. Vojtěcha Martínka. Narodil se 11.
dubna 1887 do rodiny zchudlého kožišníka. Přes mnohé finanční problémy dokázal vystudovat gymnázium a následně pokračoval
ve studiích češtiny a němčiny na Univerzitě Karlově, které
v roce 1918 úspěšně zakončil. V současné době je Vojtěch Martínek nejvíce známý pro svá literární díla a kritiky. Jeho pracovní záběr byl mnohem širší. Navzdory křehkému zdraví pomáhal
při budování kulturního života v našem kraji na všech frontách,
např. působil jako dramaturg činohry Národního divadla moravskoslezského, redaktor časopisů a v rozhase. Přitom všechny tyto
činnosti vykonával současně při zaměstnání středoškolského profesora na gymnáziu v Moravské Ostravě, kde učil celých 28 let
(1914—1947, s krátkým přerušením během druhé světové války).
Většinu života Martínek prožil v Hrabůvce, ale události mládí silně ovlivnily jeho tvorbu. Konkrétně Brušperku se nejvýrazněji věnoval v románu Stavy rachotí (1939), kde zachytil proměny rodného města, rozpad patriarchálních poměrů a úpadek cechovního života a soukenictví vlivem průmyslu v průběhu druhé poloviny 19. století. V roce 1983 natočila ostravská televize na motivy tohoto románu stejnojmenný seriál. Vojtěch Martínek zemřel 25. dubna 1960 v Ostravě. Již během svého života byl velmi oceňovaným autorem, dostalo se mu
členství v akademii věd a umění. Posmrtně pak po něm byly pojmenovány ulice. V roce 1987
se dostal i do názvu brušperské školy, kde vystřídal původního Klementa Gottwalda.
Pokud byste se o této osobnosti našeho kraje chtěli dozvědět více, můžete navštívit jeho památník umístněný v Národním domě.
Karolína Kafková, studentka historie
PŘIPRAVUJEME VZPOMÍNKOVOU AKCI
U příležitosti 60. výročí úmrtí našeho rodáka a spisovatele PhDr. Vojtěcha Martínka pro vás
připravujeme krátkou komentovanou vycházku. Naším průvodcem bude Mgr. Petr Juřák, kterému děkujeme za přípravu trasy a komentář.
Z důvodu vyhlášení stavu nouze v ČR dne 12. 3. 2020 vám podrobnosti a termín konání akce
sdělíme v dalším zpravodaji.
Za organizátory Alena Stodolová a Kateřina Weselowská
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INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
Z důvodu vyhlášení stavu nouze v ČR dne 12. 3. 2020 zrušila Kulturní komise města Brušperka tradiční Velikonoční jarmark dne 4. 4. 2020 v prostorách Národního domu.
Loutkové představení pro děti O červené karkulce plánované 29. 3. 2020 se po domluvě s herci odkládá na neurčito. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, případně je možné vstupenky vrátit zpět v kanceláři Informačního centra Brušperk po jeho opětovném zpřístupnění
pro veřejnost.
Informace k plánovaným akcím zveřejňujeme na Facebooku Kulturní komise města Brušperka.
Jan Lanča, předseda komise
PŘEDSTAVENÍ SPOLKU BRAUNSBERG HISTORICUS (HISTORICKÝ BRUŠPERK)
V loňském roce se v Brušperku dala dohromady skupina lidí, kterým je blízká historická tématika a kteří vyjádřili přání navázat na činnost Pracovní skupiny pro oslavy výročí 750 let
města Brušperka a pokračovat i v následujících letech v organizaci historických akcí, přednášek, besed a dalších tematických aktivit zaměřených na:
1. osvětu a přiblížení lokální historie a historického významu našeho města,
2. historický výzkum formou archeologické, badatelské a literární činnosti,
3. ochranu místního kulturního dědictví,
4. propagaci města v širokém okolí a celém regionu Moravskoslezského kraje.
Z těchto důvodů jsme se tedy rozhodli založit Braunsberg historicus —
spolek pro ochranu kulturního dědictví, jehož účelem je zachovávání
tradic a dějin hmotného a nehmotného kulturního dědictví. To prostřednictvím výše zmíněných činností jako je pořádání historických slavností, výstav, vzdělávacích a volnočasových aktivit, literární činností a
dalších aktivit spojených s oblastí historie a kultury, určených pro osoby všech věkových kategorií. V rámci naší dosavadní práce jsme již navázali spolupráci s řadou odborníků napříč historickými vědami a veřejnými
institucemi jako je například Národní památkový ústav.
Od svého založení jsme již například iniciovali zahájení archeologického výzkumu na vrchu
Na šibenici, kam jsme kromě zástupce města pozvali i přední české odborníky z Masarykovy
univerzity v Brně a ředitele Národního památkového ústavu v Ostravě. V budoucnu zde bude
proveden neinvazivní výzkum, a to tak, aby nenarušil zdejší běžné zemědělské práce. Konečným cílem výzkumu je sepsat odbornou studii na téma hrdelního práva v našem městě,
vytvořit turisticky velmi zajímavou malou expozici z potenciálně nalezených artefaktů a postavit v prostoru přehrady či spodní části ulice Dráhy malý památník hrdelního práva, který by se skládal z informační tabule a grafického vyobrazení přesné rekonstrukce samotné
šibeniční konstrukce. V další etapě by spolek památník rád propojil s historickou naučnou
stezkou, která by propojovala historické jádro města právě s lokalitou u popravčího vrchu.
Z dalších aktivit plánovaných pro letošní rok stojí za zmínku vytvoření informační tabule o městské památkové zóně, kterou bychom rádi umístili na náměstí:
— organizace přednášek na zajímavá historická témata
— organizace dalšího ročníku Historické slavnosti, o jejímž konání a podobě v současné době
jednáme.

Jestli se vám líbí naše myšlenky nebo dosavadní a plánované aktivity, neváhejte a ozvěte se
nám (najdete nás například na FB). Za každého příznivce a pomoc budeme samozřejmě velmi rádi.
Tomáš Kocourek, předseda spolku
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POUŤ NA SV. JIŘÍ V BRUŠPERKU
NEDĚLE 26. DUBNA 2020
PROHLÁŠENÍ AGENTURY MAMUT
Vstupenky na představení Dva nahatý chlapy dne 29. 3. 2020 se přesouvá na náhradní termín, o kterém budete včas informování. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Za pořádající agenturu Tomáš Grepl

13. POBYT V BESKYDECH VE ŠKOLE V PŘÍRODĚ NA PROSTŘEDNÍ BEČVĚ
Ve dnech 29. května až 31. května 2020
Příjezd: 29. května 2020 od 16.00 hodin
Odjezd: 31. května 2020 po obědě — dle dohody
Cena pobytu: dospělí a děti nad 11 let 1260 Kč, děti do 11 let 1220 Kč, děti do 2 let bez
lůžka jídla 100 Kč, členky Lašanek 1100 Kč. Platba příspěvku na balíček pro dítě v hodnotě
100 Kč je 70 Kč.
Cena zahrnuje ubytování na 2 noci, 2× snídaně, 2× oběd, 2× večeře formou opékání párků
a škvaření vaječiny. Cena za ubytování v chatkách bude řešena individuálně. Účastníci musí
mít na ubytování přezůvky!
V sobotu se uskuteční Dětský den — Kouzelný les, soutěže pro děti i dospělé. V pátek a v sobotu večerní posezení u táboráku. Účast na sobotních akcích je možná bez ubytování — nutno nahlásit paní Janě Konečné v daném termínu. Přihlášky do 17. května 2020 u paní Jany
Konečné telefon: 558 666 886 nebo 776 284 777. Do 22. května 2020 je nutné uhradit celý
pobyt a to hotově u paní Jany Konečné, Bártkova 983 nebo na účet 238272364/0300. V případě storna po tomto termínu bude vratka snížena o 150 Kč na osobu. Účast na pobytu je
na vlastní nebezpečí.

Klub moderních žen — Lašanky, z.s.

SALOn AFRODITÉ — KOSMeTIKA — MAnIKÚRA
Renata Janošková, náměstí J. Á. Komenského 3, Brušperk
Nové služba — PERMANENTNÍ MAKE–UP: obočí — vláskování, pudrové, ombré * oční
linky * kontury rtů. HLOUBKOVÉ OŠETŘENÍ ULTRAZVUKEM: regenerace, depigmentace,
hloubkové čištění. AKČNÍ CENY! Telefon: 775 620 232

OPRAVY CHLADnIČeK A MRAZnIČeK
v bytě zákazníka do 24 hodin
Radim Holaň
Krmelínská 357/135, Ostrava Nová Bělá
Telefon: 605 140 362
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Dámský žolíkový turnaj se těší v Brušperku velké oblibě už několik let. Tentokrát ho členky
SPCCH upořádaly v sobotu 7. března 2020. Přijely hráčky nejen z blízkého okolí, ale také
z Frenštátu p. R., Nového Jičína nebo Havířova. Hrálo se o hodnotné ceny, ale hlavně byla
celé odpoledne úžasná atmosféra. Na 4. a 5.
místě se umístily hráčky z Brušperku: Marie
Kanny a Dana Hasilová.
Děkujeme vedení radnice a Informačnímu
centru Brušperk za spolupráci.
Za výbor SPCCH Dagmar Neničková
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KLUB SENIORŮ — SPOLEK BRUŠPERK — PLÁN NA MĚSÍC DUBEN
Pátek
3. 4.
14.00 Úklid v klubu
Dagmar Šubová
Pondělí 6. 4.
17.00 Schůze výboru
Dagmar Šubová
Středa 15. 4.
15.15 Bowling ve Staříči
Věra Milátová
Pondělí 20. 4. 9.00—11.00 Výběr peněz na zájezd
Turčianské Teplice
Drahuška Kubinová
Neděle 26. 4. 8.30—11.00 Brušperská pouť — klub otevřen
Pondělí 27. 4.
17.00 Schůze výboru s důvěrníky
Dagmar Šubová
Úterý
28. 4.
9.30 Kuželky v zahradě klubu
Věra Milátová
Každé pondělí
14.30 Cvičení na židli v klubu
Věra Moravcová
Klub otevřen: pondělí až pátek od 8.30 do 11 h. Změna programu vyhrazena, sledujte vývěsní skříňku.
Drahuška Kubinová, předsedkyně
ZÁJEZD FLORIA KROMĚŘÍŽ
Základní organizace ČSZ Brušperk připravuje zájezd do Kroměříže na jarní prodejní výstavu zahradnického sortimentu FLORIA Kroměříž. Odjezd v pátek 8. května 2020 v 7.30 hodin od zastávky Brušperk, Střed. Cena jízdného 150 Kč.
Ivana Gromotovičová, předsedkyně
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BRUŠPERK
ruší v důsledku současné situace s epidemií koronaviru všechny plánované akce v měsíci
dubnu, včetně BRUŠPERSKÉHO TULÁKA, který se měl konat 18. dubna 2020. Děkujeme
za pochopení. Sledujte naše webové stránky: http://kct.brusperak.cz
Lukáš Makúch
LS, Z.S., A LAŠSKÁ UNIVERZITA LIBOVOLNÉHO VĚKU
Vážení,
každá doba přináší nové postupy. Lašské společenství, z.s., a Lašska univerzita libovolného věku přesouvá ještě více činnost i do virtuálu. Jak to funguje? Zde je ukázka. Vyhlašujeme jednotlivé aktivity v rámci jednotlivých cyklů. Zájemci o aktivity pošlou žádost na e–mail:
konecny@lassko.cz nebo se kontaktují přes telefonní číslo 775 872 789 a dostanou patřičný přístup k dané aktivitě.
Cyklus Informace — aktuality
Cyklus Jóga a další relaxace — cvičení čhi–kung pro imunitu
Cyklus Cubyho metoda — názor Cubyho na současný stav
Cyklus Cestovní — odkaz na některé cestovatelské aktivity manželů Homolových
Cyklus MAWISacká ekonomie — Co je to MAWIS banka, MAWIS koruny a Nanoobchod
Studium anglického jazyka — e–learningový program.
Studium v L, L.A, L.A.C., L.A.C.H — možnost vyžádat si téma či navrhnout svoje téma
a s pomocí konzultaci vytvořit podklady pro ocenění.
Budeme rádi, když účastník přispěje jakoukoliv formou. Např. informace, článek, odkaz,
něco do nano obchodu apod. Nemělo by ho to zatížit či omezit a mělo by to být přínosné pro
ostatní.
Informace: telefon 775 872 789, e–mail: konecny@lassko.cz, Info centrum Radostný Svět
— hlavní budova LS, o.s., K Náměstí 500, Brušperk. Změna programu vyhrazena.
Milan Konečný, radosta
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Foto č. 08

Sever Vietnamu — rýžové terasy

Foto č. 09

Mekong — prodej kokosových ořechů
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NEVŠEDNÍ VÁNOČNÍ PRÁZDNINY — POZNÁVÁME VIETNAM
Před rokem jsme začali plánovat cestu do vzdáleného Vietnamu. Příprava náročná na čas,
ale i peníze (přes CK bychom však zaplatili 2x více). Představu o tom, co chceme vidět a navštívit, jsme měli. Pomohla nám i účast na besedě s mužem, který je ve Vietnamu jako doma.
A tak jsme 19. prosince 2019 odletěli do Saigonu. Tady jsme pobyli jen 2 noci a letěli na ostrov Phu Quoc. Pláže, čisté moře, sluníčko a teploty nad 30 zlákaly dva z nás. Ti tu také zůstali až do odletu. Zelený ostrov jsme křížem krážem poznávali na skútrech (pepřovou plantáž, největší pagodu, vězení, botanickou zahradu). Nejdelší lanovkou na světě (8 km), která vede nad mořem (zážitek), jsme se dostali na ostrov Hon Thom — zde jsme objevili budoucí turistické centrum.
Po 4 dnech jsme odletěli do hlavního města Hanoj. Poznali jsme večerní město v době kolem vánoc.
Autobusem jsme pokračovali na SZ od
Hanoje do hor, kde jsme opět na skútrech
obdivovali krajinu (rýžové terasy, čajové
plantáže, skořicové stromy), ochutnávali subtropické plody (mandarinky, pomeranče, banány, vietnamská jablka,
avokáda aj.), seznamovali se s obyvateli vesniček i menšinami (Hmong, Thai,
Dao), vyjeli jsme (opět na skútrech) až do
výšky kolem 2000 m. Čtyři dny jsme žili
ve vietnamské rodině. Byli milí, vstřícní,
usměvaví, ochotní a obětaví. Také jsme
poznali, jak žijí, co jedí. Nic pro ně nebylo
problémem. Překvapila nás ve vesnici
s 2000 obyvateli nová škola. Děti se učí 6 dnů, mají o vše zájem, rády se učí jazykům a jsou
zvídavé. V této části Vietnamu je život těžký. V domech není vytápění, domácí chodí v zimě
teple oblečení.
Odtud jsme se vraceli do Hanoje. Město se modernizuje, rozrůstá. Na ulicích vládne čilý dopravní ruch. Jen kroutíme hlavami, žádná nehoda při tak hustém provozu!
Odjeli jsme do Ha Long a Dračí zátoky, která je pod UNESCEM. Počasí nám nepřálo, bylo
zataženo, i když teplo. Vápencové skály vystupují z moře. Na lodi máme bohatý oběd — mořské plody, rybu, polévku Pho, závitky, saláty, dipy, ovoce. V přístavu uprostřed moře jsme
shlédli krápníkové jeskyně — jedinečné! Nazpátek ještě návštěva perlové farmy a ukázky
opracování lastur, prodej výrobků z perel (šperky i krémy).
1. ledna 2020 letadlem směr Saigon. Starý Saigon je postaven v koloniálním stylu (francouzském), má šarm. Večer se procházíme saigonskou „Stodolní ulicí“ plnou hudby, reklam,
fastfoodů, zde to žije!
Další dva dny jsme v deltě Mekongu (nocleh v chýši na dřevěných kůlech nad bažinou, voda,
WC a postele s moskytiérou). Ráno v 5.15 vyrážíme na motorové břichatici na plovoucí trhy.
Tady na vodě z lodě do lodě se prodává, nakupuje (ovoce a zelenina, rýže, nápoje...). Ještě
jsme stihli výrobu rýžových nudlí, včelích produktů, nechali jsme se obejmout chřestýšem
(byl nakrmen).
Obdivovali jsem dlouhé mosty přes Rudou řeku, přes řeky Saigon a Mekong, moderní dálnice. Byli jsme nadšeni z tržnic, kde se prodává vše možné i nemožné, ale hlavně smlouvá.
Během 17 dnů jsme trošku poznali zemi, která má před sebou velkou budoucnost. Díky pracovitosti, skromnosti, touhy po vzdělání, přátelskému chování, úctě k druhému.
Vlasta Proskeová
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Brušperská líheň volejbalových talentů
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spORtOVNí INFORMACE
SK BRUŠPERK
Fotbalová asociace ČR vzhledem k nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený
nouzový stav a do odvolání přerušuje všechny soutěže. Z tohoto důvodu dáváme na vědomí
všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev, rodičům a fanouškům, že Spolek SK Brušperk
ruší do odvolání všechny tréninky a zápasy. Pokud se situace změní, budeme vás okamžitě informovat na našich webových stránkách: www.fotbalbrusperk.cz a Facebooku. Děkujeme za pochopení.
Lukáš Makúch
ZPRÁVY Z VOLEJBALOVÉHO KROUŽKU
V měsíci březnu nastala mimořádná zdravotní situace, která přerušila všechny sportovní aktivity. Avšak v únoru jsme ještě s našimi sportovními týmy odehráli úspěšně dva turnaje ČTYŘEK a ŠESTEK.
V neděli 16. 2. 2020 proběhl turnaj šestek v Raškovicích. Hráli jsme druhou nejsilnější skupinu B. Naši soupeři byli nebezpeční, přesto jsme ale vyhráli všechny
tři zápasy, i když ve dvou setech jsme museli otáčet stav.
Vyhráli jsme skupinu a opět postoupili do skupiny
A! Zásluhu na tom měli všichni naši hráči (viz foto strana 22). Výborný skákaný servis a hru v poli měl kapitán našeho týmu Oliver Habr. Vítek Gelnar má stabilně nebezpečnou plachtu a tentokrát i výborně smečoval. Magda Adámková se stále zlepšuje v nahrávce a
ve hře v poli. Tobiáš Milota se zlepšil na příjmu
i v útoku na síti. Tomáš Tvarůžka výborně nahrával a
byl obětavý v poli. Patrik Chvostek měl opět skvělý servis a tentokrát skvěle zahrál na pro něj netradičním postu, když výborně smečoval i na středu sítě. Střídajícími byli Katka Teichmannová a Radek Chvostek, kteří kdykoliv šli na hřiště, velmi dobře hráli na každém
postu.
V pátek 21. 2. 2020 byl turnaj čtyřek ve Frýdlantu — skupina A. Dvakrát jsme vyhráli 2:1
a jednou prohráli těsně 1:2. Obsadili jsme tak výborné 2. místo v turnaji. Trenér Pepa Kučera byl spokojený, protože jsme hráli odvážný volejbal. Oliver, Tobiáš, i Vítek měli agresivní
servis a dali spoustu es. Katka a Magda (viz foto týmu ve fialových dresech) je skvěle doplňovaly a hrály dobře i v poli — holky se neustále zlepšují.
A závěrem jedna asi očekávaná informace pro naše hráče, jejich rodiče i další příznivce brušperského volejbalu — všechny další turnaje (stejně jako pravidelné tréninky) byly z důvodu koronavirové epidemie a následných opatření naší vlády přerušeny. Jakmile překážky
pominou, budeme vás informovat na www.volejbalbrusperk.cz. Hráče a jejich rodiče budeme o změnách informovat prostřednictvím e–mailů.
Za žákovský tým trenérka Táňa Capová
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½ strany reklama Optika
½ strany reklama Šrotovné
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KLUB ČESKÝCH VELOCIPEDISTŮ V BRUŠPERKU 1908—1914 (DOKONČENÍ)
Ustavující valná hromada klubu, na níž se hlásili do nového spolku první cyklisté, se sešla 29.
června 1908. Každý hlásící se člen musel složit poplatek ve výši jedné koruny a dvaceti haléřů.
Kdo se do klubu zapsal? Zaměřme pozornost na první členy klubu a na jejich sociální postavení: kovář Vojtěch Štalmach, strojník Josef Šajtar, horníci Josef Pělucha, František Pinkava, František Pělucha, hutníci Romuald Janáček, Josef Šperlín, František Stebel, Josef Kozelský, Adolf
Šimíček, František Šimíček, zámečníci Arnošt Wantuch, František Šajer, Ferdinand Mysliva, František Podraský, František Vašica, Jan Vyplel, Martin Řehánek, Ludvík Šperlín, malíř František
Knebl, kupci Karel Granzer a František Doležílek, řidič jeřábu v Brušperku Rudolf Kolář, hostinští Ludvík Konečný a Vojtěch Huber, stolaři Vincenc Malínovský, Karel Špaček, František Tzentler, obuvníci František Vantuch a Antonín Tesař, krejčí František Frydecký, František Špaček a
František Seltenreich, obchodník František Janáček, punčochářský mistr Vilém Hill a dále blíže nezařazení Prokop Sněhula, Jan Konečný a Jaroslav Králík. Jak je z výčtu patrné, v klubu byli
zastoupeni především dělníci ostravských šachet a hutí, doplnění o místní drobné provozovatele živností. Celkem se do klubu zapsalo v roce 1908 38 členů, což je slušný počet ve srovnání
s obdobnými kluby té doby (dodejme, že Brušperk měl v roce 1910 při sčítání 3277 obyvatel).

Činnost velocipedistů
Bohužel máme dochováno málo zpráv z činnosti klubu. Ale můžeme s jistotou říci, že se brušperští
velocipedisté věnovali pořádání výletů na jízdním kole, přednášek, zábav a jiných společenských
a kulturních akcí. Jedna z prvních se odehrála 2. srpna 1908, kdy velocipedisté uspořádali výlet
do zahrady hostince Josefa Laníka v Antonínově. Vyšli s kapelou z hostince slečny Sýkorové a
vydali se přes náměstí směrem k silnici směřující na Fryčovice a poté zabočili ke svému cíli, kde
byly připraveny různé hry, zpěv a tanec. Kusá zmínka z 31. května 1909 zachycuje sraz velocipedistů v Hrabové (dnes část Ostravy), na níž byli účastni také velocipedisté z Brušperku. Jistě
jim nechyběl na klopě saka odznak, který byl tvořen červenobílým štítkem s názvem klubu.
V neděli 7. března 1909 se o třetí hodině odpolední sešli zájemci o cyklistický sport v brušperském hostinci Ludvíka Konečného na každoroční valné hromadě. Nestála by snad ani za zmínku, ale schůze to musela být napjatá, neboť se o ní psalo i v ostravském periodiku Duch času:
,,Poněvadž na této schůzi má se jednat o věci, jež zejména dělnictvo musí zajímat, má být zbaven totiž spolek svého dělnického rázu, je nutno, by se členové dělníci hojně dostavili a okupaci klubu několika ,,Sokoly“ znemožnili. Dělníci kolojezdci mohou ještě před zahájením valné hromady ku spolku přistoupit a s plným právem na valné hromadě jednat.“ Sokolům zřejmě nevadili až tolik dělníci, jako spíše množství osob, které se do KČV již roku 1908 zapsalo. Sokolové
v cyklistech spatřovali konkurenci, jako tomu bylo často i v jiných obcích Ostravska a Místecka. Jak schůze dopadla — bohužel nevíme. Patrně měla hladký průběh.
Součástí brušperského KČV byl také divadelní soubor, který sehrával svá představení v hostinci U Hubrů, kde se nacházel jeden z mála sálů ve městě. Z divadelních aktivit klubu se nám dochovaly pouze dva plakáty z let 1911 a 1912, které zvaly obyvatele Brušperka na představení.
Název klubu je na obou plakátech uveřejněn již pod ,,moderním“ názvem jako Klub českých cyklistů v Brušperku.
Činnost spolku byla ukončena ještě před vypuknutím 1. světové války, kdy klub získal další konkurenci v DTJ Brušperk (založena roku 1912). Jízda na kole se také stávala individuální záležitostí, kolo sloužilo zejména jako dopravní prostředek k cestě do zaměstnání. Kdy přesně spolek
zanikl, není z dochovaných záznamů zřejmé, ale jistě se tak stalo krátce před vypuknutím 1. světové války nebo krátce po jejím zažehnutí. Oficiálně byl klub vymazán ze spolkového rejstříku
až roku 1925. V letech 1927—1929 působil v Brušperku Klub českých cyklistů v Brušperku, který se však neuchytil.
Máte-li jakékoliv materiály k dějinám KČV v Brušperku, napište prosím na email: petr.prendik@ovajih.cz nebo volejte tel. č. 605 292 238. Přispějete tak k poznání minulosti cyklistiky v oblasti severní Moravy.
Petr Lexa Přendík
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¼ strany Sběrné dvory — LETNÍ ČAS
¼ strany MANEM
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Robert piskoř • kateřinice 65 • telefon: 606 902 774

* prodej náhradních dílů
* strojní broušení řetězů
* záruční a pozáruční
servis

zAhrAdní A lesní techniky zn. Alko

AutorizovAnÝservis A prodej

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU — DUBEN
MODRÁ NÁLEPKA 2020 + ORANŽOVÁ NÁLEPKA
2019 — středa 1., 15. a 29. dubna 2020
Ulice Družstevní, Fryčovická, J. Matěje, Krmelínská,
Ke Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, Šípková,
U Tří lip, Veselíčko, Zahradní

ŽLUTÁ NÁLEPKA 2020 + FIALOVÁ NÁLEPKA
2019 — středa 8. a 22. dubna 2020
Ulice Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka,
Dráhy, Doliny, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, K Náměstí,
K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce,
nám. J. A. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, U Dvora, Valy, Větrná, Zádvoří

SVOZ BIO ODPADU — DUBEN
BÍLÁ NÁLEPKA 2020 — sobota 11. (za Velikonoční
pondělí) a pondělí 27. dubna 2020
Ulice Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská,
Ke Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, Šípková,
U Tří lip, Veselíčko, Zahradní, Na Vyhlídce, Studniční.

ZELENÁ NÁLEPKA 2020 — pondělí 6. a 20. dubna 2020
Ulice Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Doliny, Gruntovní, Hřbitovní,
Krátká, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, nám. J. Á. Komenského, Novosady, Soukenická, Sv. Floriána, U Dvora, Valy, Větrná, Zádvoří.

SVOZ PLASTŮ — DUBEN
Úterý 7. ul. Doliny, Dráhy, Hřbitovní, J. Á. Komenského, K Náměstí, Klepary, Kostelní, Kovářská, Krátká, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří
Úterý 14. ul. Bártkova, Družstevní, Gruntovní, Krmelínská, Nábřeží, Staroveská, Veselíčko
Úterý 21. ul. J. Matěje, Ke Svaté vodě, K Šištotu, Oblouk, Policejní, Polní, Sportovní, Šípková,
U Tří lip, Zahradní
Úterý 28. ul. Antonínov, Borošínská, Dr. Martínka, Na Vyhlídce, Novosady, Studniční, K Pastevníku, Fryčovická, Luční, Skalka, U Dvora, Větrná

svozy probíhají od 5.00 do 22.00, případná změna vám bude v dostatečném termínu oznámena!
Městský úřad Brušperk, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk, IČ 296538, DIČ: CZ00296538
www.brusperk–mesto.cz, e–mail: urad@brusperk–mesto.cz, č. účtu: 190526977/0300
Informační centrum Brušperk, nám. J. A. Komenského 9, 739 44 Brušperk,
telefon: 558 666 271, www.infobrusperk.cz, e–mail: info@brusperk–mesto.cz
Distribuci zpravodaje zajišťuje pošta Brušperk, k vyzvednutí je také v IC Brušperk
REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO KOREKTURY, PŘESUNU PŘÍSPĚVKU A INZERCE
Předsedkyně RR Mgr. Vlasta Proskeová, členové: Bc. Kateřina Knopová, Bc. Tomáš Kocourek,
Dušan Konvička, Lukáš Makúch, PaedDr. Miloš Vontroba a Kateřina Weselowská za MěÚ
BRUŠPERSKÝ ZPRAVODAJ — periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává město Brušperk, náklad 1750 ks. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou
E 12366. Zpravodaj najdete také na internetových stránkách www.brusperk–mesto.cz.
Telefon MěÚ Brušperk 59 11 444 51, IC Brušperk 558 666 271, e–mail: info@brusperk–mesto.cz.
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat elektronicky nebo doručit osobně do IC Brušperk.
Příspěvky dodány po termínu a nepodepsané nezveřejňujeme. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.
Tisk: CZECH PRINT CENTER, a. s.
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