PROSINEC 2000

Číslo 12

zdarma

Veselé vánoční hody
zpívejte dítky koledy
o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo Děťátko.
Pranostika

Není-li prosinec studený,
bude příští rok hubený.
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
Když v prosinci mrzne a sněží
– úrodný rok na to běží.
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Radostné prožití slavnostních svátečních chvil v kruhu svých
nejdražších v duchu dobré vůle a pohody, veselý a úspěšný nový
rok 2001 a start do nového tisíciletí přeje všem občanům starosta
města, Městská rada, Městské zastupitelstvo, zaměstnanci Městského
úřadu v Brušperku a členové redakční rady.
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Informace Městského úřadu
Výsledky voleb do zastupitelstev Ostravského kraje
konaných dne 12. 11. 2000 v Brušperku
Volební strana
Číslo Název
2

Morav. koal.

3

ODS

OVK č. 1
Počet

OVK č. 2
%

Počet

OVK č. 3
%

Počet

%

Celkem
Počet

%

2

0,3

9

1,6

8

1,4

19

1,0

131

23,7

138

24,2

132

23,4

401

23,8

8

1,4

8

1,4

7

1,2

23

1,4

4

Nezávislí

5

ČSSS

6

Sdruž. nez. k.

7

1,3

6

1,0

10

1,8

23

1,4

7

Koal. nep. str.

6

1,1

2

0,4

6

1,0

14

0,8

92

16,6

62

10,9

115

20,4

269

16,0

2

0,3

1

0,2

3

0,2

6

1,0

25

10

Coex. soužití

12

Čtyřkoalice

19

Hum. aliance

22

Nár. dem. strana

1

0,2

24

Republ. MS

7

1,3

1
12

2,1

1,5

31

ČSNS

22

4,0

3

0,6

14

2,6

39

2,3

33

KSČM

220

39,8

262

46,0

197

34,9

679

40,3

38

KAN

2

0,3

3

0,6

5

0,9

10

0,6

39

ČSSD

53

9,7

64

11,2

63

11,2

180

10,7

967 100,0

2860

100,0

567

1693

59,6

Zapsáno do seznamu

926 100,0

967

100,0

Vydáno obálek

555

571

59,0

Odevzdáno obálek

555

570

567

1692

Počet plat. hlasů

553

569

564

1686

59,9

58,6

ABYSTE TO TAKÉ VĚDĚLI
Vážení občané,
v měsíci listopadu se samosprávné orgány
města sešly ke svému jednání celkem třikrát.
Rada města v měsíci listopadu na své 25.
a 26. schůzi mimo jiné projednala:
• finanční příspěvek ZŠ V. Martínka ve
výši Kč 12.500,- na pořádání akademie u příležitosti 50. výročí založení školy s termínem

konání 8. a 9. 12. 2000
• program 9. zasedání zastupitelstva města
dne 23. 11. 2000 projednalo čtvrtou etapu dopravního značení místních komunikací v hodnotě Kč 149 tis.
• udělení licence ČSAD BUS, a. s., Ostrava
pro provozování autobusové linky č. 860907
Frýdek-Místek-Brušperk-Ostrava s platností
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od 20. listopadu 2000
(dosud neplatná) vyhláška vyvěšena po dobu
• rozdělení zbytku neinvestiční dotace ze třiceti dnů na úřední desce. Bude doplněna
státního rozpočtu ve výši Kč 24 tis. na dávky o pasáže legislativních norem, ze kterých vysociální pomoci pro občany tělesně a zdra- chází. Žádáme občany, kterých se dotýká,
votně postižené a staré občany s nejnižšími případně bude dotýkat (tj. občany napojené
příjmy
odpady na městskou kanalizaci), aby své při• pronájem místnosti v přízemí Národního pomínky, dotazy a podněty v této lhůtě uplatdomu se zástupcem České pojišťovny, a. s., nili na městském úřadě. Zastupitelstvo města
Ostrava
bude tuto vyhlášku projednávat na svém prv• finanční příspěvek ve výši Kč 1 000,- ním zasedání v novém roce
na každé narozené dítě, jehož rodiče mají
• schválilo, aby město Brušperk bylo zatrvalé bydliště v Brušperku, s platností od
řazeno pod pověřenou obec III. stupně Frý1. 1. 2001
dek-Místek. Tento postup se vyžaduje v sou• nákup vánočních ozdob na výzdobu veřejvislosti s regionálními změnami (zřízení krajů,
ných komunikací a prostranství ve výši max.
řešení okresů) v příštím a následujících leKč 120 tis.
tech
• vymáhání nedoplatků za svoz komunál• schválilo rozpočtové provizorium na
ního odpadu za I. a II. čtvrtletí tr. v souladu
I. čtvrtletí 2001 ve výši Kč 6 300 000,–.
s obecně závaznou vyhláškou č. 4/1999.
Vzhledem k tomu, že rozpočet města bude
schvalován až na prvním zasedání zastupitelDne 23. listopadu se uskutečnilo 9. zastva města v roce 2001, řídí se hospodaření
sedání zastupitelstva města, které mimo
města od 1. ledna až do schválení rozpočtu
jiné:
právě pravidly rozpočtového provizoria. Pro• zřídilo dočasnou komisi pro návrh dovizorium vychází z předpokládaných minimálpravního řešení v okolí náměstí ze zástupců
ních příjmů a zabezpečuje běžný chod města
občanů, podnikatelů a zástupců samosprávy,
a jeho příspěvkových organizací. Na inveskterá by s případně přizvanými odborníky natice je vyčleněna položka ve výši 3 mil. Kč,
vrhla zastupitelstvu města dořešení dopravní
situace. O konečném řešení bude zastupitel- která je účelově vázána zejména na:
• výstavbu obecních bytů
stvo města rozhodovat na svém prvním zase• rekonstrukci kanalizace vody a úpravu podání v novém roce
vrchu vozovek
• zvolilo předsedkyni finančního výboru
• dostavbu zastávky „Chamrád“ směr Frypaní Marcelu Šodkovou a předsedkyni kon- čovice a Ostrava.
trolního výboru paní Růženu Bratterovou.
Lubomír Dlouhý, člen rady města
Tyto výbory jsou orgány zastupitelstva města
povinně zřizované ze zákona
ěstský úřad sděluje všem občanům,
• schválilo jednací řád zastupitelstva města.
že na Městském úřadě v Brušperku
V něm je mimo jiné stanoveno, že občané
bude
každou
středu od 8 do 12 hodin přítoměsta mají právo vznášet na jednání zastumen
jeden
člen
městské rady. S ním můžete
pitelstva města dotazy, připomínky a podněty na orgány města, jejich jednotlivé členy projednat své připomínky a náměty, které
a na vedoucí organizací a zařízení zřízených se týkají samosprávy města.
nebo založených městem a požadovat od nich
ezplatná právní pomoc je v kanceláři
informace
č. 105 na městském úřadu v úterý
• bylo schváleno první čtení obecně závazné
vyhlášky o výběru stočného. Nyní bude tato 12. 12. a 19. 12. 2000 od 15.00 do 17.00 h.
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Svoz komunálního odpadu
Svozový kalendář – A
PROSINEC
žlutá 2000
červená 2000
fialová 2000
fialová 2000 + žlutá

6. 12.
•
•

13. 12.
•
•
•

20. 12.
•

!

27. 12.
•

!

Platí pro tyto ulice: Krmelínská, Staroveská, Veselíčko, Družstevní, Policejní, Nábřeží, Zahradní, Polní, K Šištotu, Jožky Matěje, Sportovní, Oblouk, U Tří lip, K Svaté vodě, Fryčovická, Skalka.
! samolepka fialová + žlutá – svozový den platí pouze pro ulice: Krmelínská, Staroveská,
Veselíčko
Svozový kalendář – B
PROSINEC
žlutá 2000
červená 2000
fialová 2000
fialová 2000 + žlutá

6. 12.
•

13. 12.
•
•

20. 12.
•

27. 12.
•
•

•
!

!

Platí pro tyto ulice: Na Vyhlídce, Studniční, Dr. Martínka, Novosady, Antonínov, Borošínská, Klepary, K náměstí, Náměstí Komenského, Kostelní, Zádvoří, Valy, Soukenická, K Pastevníku, Dráhy, Hřbitovní, Sv. Floriána, Kovářská, Bártkova, Gruntovní.
! samolepka fialová + žlutá – svozový den platí pouze pro ulice: Borošínská, Antonínov,
Studniční, Na Vyhlídce, K Pastevníku

Městská knihovna v Brušperku
oznamuje

Čtenářské poplatky na rok 2001 je nutno zaplatit
již při prvním vypůjčení knih v daném roce. V případě, že čtenář poplatek neuhradí, nebude mu umožněna další výpůjčka.
Roční poplatek pro dospělé čtenáře: 60 Kč
Roční poplatek pro mládež: 30 Kč

S

bor pro občanské záležitosti města
a Městský úřad v Brušperku přejí všem
našim občanům, kteří oslaví své životní jubileum v měsíci prosinci pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.

Upozornění občanům
o změně
jízdních řádů

Dne 17. 11. 2000 byl ukončen
provoz linky 860002 na trase Frýdek-Místek – Staříč – Fryčovice –
Brušperk – Ostrava, která je provozována dopravcem AUTO J&J Travel Agency, s. r. o.
Náhradní dopravní obslužnost bude
v pracovní dny zajištěná dopravcem
ČSAD BUS Ostrava, a. s., linkami
č. 860904, 860907 a 910906.
Nové jízdní řády výše uvedených linek si můžete vyzvednout v informačním centru Brušperk.
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Z naší školy

Ž

áci a učitelé Základní školy Vojtěcha
Martínka zvou celou brušperskou veřejnost na slavnostní

AKADEMII
k 50. výročí zahájení výuky

na této škole.
Akademie se uskuteční
v pátek 8. prosince v 17 h
a v sobotu 9. prosince v 15 h v sále školy.
Zveme všechny občany na sobotní vystoupení pak zejména naše bývalé kolegy, učitele
z okolních škol a všechny ty, kteří na naší
škole v minulosti působili.
Po oba dny vám všem bude umožněna,
v odpoledních hodinách, prohlídka celé školy.
Přijďte mezi nás, přijďte se podívat opět do
míst, kde jste strávili svá školní léta, a zároveň se potěšit pohledem na vystoupení našich
dětí.
Ano, je to již padesát let co jsme se začali
stěhovat do nové školy a 10. prosince 1950
byla zahájena výuka.
Za těchto padesát let se vystřídali ve vedení školy: Bohuslav Petlach, Jaroslav Klímek, Ladislav Borovec, Zdeňka Lochmanová
a Jaroslav Vicher.
Během těchto let působilo na naší škole
140 pedagogických pracovníků z toho 31
mužů.
Nejdéle působí na naší škole paní učitelka
Jaroslava Neuwirthová, která nastoupila na
tuto školu již ve šk. roce 1958/59.
Nejvíce žáků navštěvovalo naši školu ve
šk. roce 1965/66, a to 689! V letošním šk.
roce máme 456 žáků!
To je jen několik zajímavostí z historie
školy, spoustu dalších můžete Zhlédnout na
výstavce ve vestibulu školy.
Těšíme se na vás!
Mgr. Jaroslav Vicher, ředitel školy
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Umíme se společně bavit

(k 50. výročí založení školních družin)
Víte, jak děti vyplňují volný čas v době,
kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání?
Již 50 let mají děti zaměstnaných matek
možnost navštěvovat školní družinu, která
plynule navazuje na dopolední vyučování.
Mají zde každodenně zajištěn program, jak
zábavně prožít odpoledne v kruhu svých kamarádů.
Stalo se již tradicí pro šest školních družin
povodí Ondřejnice (Hukvaldy, Fryčovice,
Staříč, Brušperk, Krmelín a Stará Ves n/O),
že se několikrát ve školním roce sejdeme na
společných akcích pro děti našeho obvodu.
Ve sportovní hale v Krmelíně probíhají tradičně hry bez hranic, kde si společně děti zasoutěží a změří svou tělesnou zdatnost.
Na ZŠ Hukvaldy jsme se sešli, abychom
namalovali společnou výtvarnou práci k našemu 50. výročí.
V sále ZŠ Brušperk každé jaro děti soutěží
ve zpěvu o zlatého slavíka.
Své výkony v lehké atletice si mohou porovnat střídavě ve Staříči, Fryčovicích a Staré
Vsi.
Všechna tato společná setkání jsou pro vychovatelky i děti velkou inspirací a přínosem.
Za vychovatelky obvodu Brušperk
zpracovala Vlasta Doležalová

Významná výročí
brušperských rodáků

" 80. narozeniny by v letošním roce oslavil náš rodák a občan pan Alois Vantuch, organizátor sportovního života. V našem městě
pořádal celostátní turnaje ve stolním tenisu.
Byl obětavým organizátorem setkání ročníku
1920.
" 100 let uplynulo od narození pana učitele Františka Palkovského, kapelníka a zakladatele pěveckého sboru Lašan.

č. 12

" 40 let uplynulo od smrti pana Karla
Špačka, starosty města, kronikáře, organizátora kulturního života v našem městě, autora
publikací Město Brušperk za 2. světové války
a Pohledy do brušperské minulosti,
" 20 let uplynulo od smrti pana Viléma
Vitekra a 10 let od smrti jeho syna Jiřího.
Oba byli divadelní ochotníci, dlouholetí režiséři. Podle románu V. Martínka Stavy rachotí
upravili a nastudovali divadelní hru u příležitosti 700 let města Brušperka.
" 95 let by se letos dožil pan Bohumil
Fiala, mistr kamnář a tvůrce umělecké keramiky. Je uveden v Uměleckém slovníku.
" 25 let uplynulo od smrti pana Antonína
Konečného, učitele hudby, varhaníka a dirigenta pěvec. sboru Lašan.

Kultura
Jednota OREL a KDU-ČSL

pořádají tradiční MIKULÁŠSKOU BESÍDKU. Svatý Mikuláš a jeho doprovod zve
všechny děti a jejich rodiče, aby se s ním přišli potěšit v neděli 3. prosince 2000 v 15.00
hod. do sálu U Hynečků. Rodiče mohou přinést dárky pro své děti se zřetelně napsaným
jménem a odevzdat je před besídkou pořadatelům. Všichni jste srdečně zváni.
Zájemci o návštěvu sv. Mikuláše v rodině,
dne 5. prosince 2000, přihlaste se u paní Ludmily Máchové, K Náměstí č. 20.
Jednota OREL a KDU-ČSL v Brušperku

Výtvarné centrum Chagall

v Národním domě v Brušperku Vás zve
na výstavu obrazů JANA JAROŠE. Vernisáž
se koná ve čtvrtek 7. 12. 2000 v 17.00 hodin.
Úvodní slovo PhDr. Karel Bogar. Výstava potrvá do 24. 1. 2001.
Do 6. prosince 2000 můžete navštívit výstavu obrazů a grafiky Jana HRNČÁRKA.

č. 12

Brušperský zpravodaj

Vystavené obrazy jsou prodejné. Vstup
volný.
Otevírací doba: pondělí–pátek 14.00–18.00
hodin, sobota a neděle 15.00 – 17.00 h
Pozvánka
AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL v galerii
Výtvarného centra Chagall v Národním domě
v Brušperku proběhne 12. 12. 2000. Aukční
katalogy jsou k dispozici v galerii. Začátek
aukce je v 17.00 hodin. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
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Vánoční koncert Lašanu

Smíšený pěvecký sbor LAŠAN Vás srdečně
zve na VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv.
Jiří v Brušperku. V úterý 26. prosince 2000
v 16.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Památník Vojtěcha Martínka
Národní dům Brušperk, J. Á. Komenského
9, tel. 0658/666 271.
Otevírací doba: pondělí–pátek 14.00–18.00 h,
sobota a neděle 15.00–17.00 h

Klub důchodců
Předvánoční koncert

Základní umělecká škola v Brušperku srdečně zve širokou veřejnost do sálu Základní
školy V. Martínka, kde se v pátek 15. prosince 2000 v 16.30 h uskuteční předvánoční
koncert.
V pestrém pásmu hudby a zpěvu vystoupí
nejmenší žáci přípravné hudební výchovy,
starší žáci se sólovými skladbami, flétnový
soubor i školní pěvecký sbor, aby hezkými
melodiemi i tradičními koledami přiblížili
kouzelnou atmosféru nejkrásnějších svátků
v roce. Žáci výtvarného oboru přispějí k sváteční náladě pěknou výzdobou a malou výstavkou svých prací.

Živý Betlém

Jednota OREL Brušperk pod záštitou kulturní komise města Brušperk Vás srdečně zve
v neděli 17. 12. 2000 na „ŽIVÝ BETLÉM“,
který se uskuteční na náměstí J. A. Komenského v 15.00 hodin. Účinkuje brušperská
farní omladina. Výtěžek bude věnován na
Fond ohrožených dětí. Zveme k hojné účasti.
Výbor ORLA

• Pondělí 4. 12. 2000 ve 14 h
Schůzka důchodců dětského domova. Paní
Kovářová, Špačková
• Úterý 5. 12. 2000 od 9 do 11 h
Schůzka ročníku 1921.
• Středa 6. 12. 2000 v 16.15 h
Odjezd na plavání do Nového Jičína od zastávky Brušperk - střed. Cena: členové 40 Kč,
ostatní 45 Kč, děti do 12 let 15 Kč, nad 12
let 30 Kč. Zápis denně v klubu u služby. Paní
Kučerová
• Úterý 12. 12. 2000
v 16 h - Schůzka ročníku 1930.
v 17 h - Schůzka ročníku 1934 u Zahrádkářů.
• Středa 13. 12. v 6.30 h
Odjezd na burzu do Polského Těšína od zastávky Brušperk – střed. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 14. 12. 2000 v 16 h
Výbor klubu důchodců s důvěrníky. Paní Strakošová
• Čtvrtek 28. 12. 2000 v 16 h
Posezení u vánočního stromku spojené s výborem klubu.
V prosinci nebude zájezd do divadla v Ostravě. V roce 2001 bude zájezd na burzu do
Polského Těšína až v únoru, zápis na burzu
v lednu. Cena zájezdu se bude měnit.
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A tak si tady žijeme,

byl název výstavky prací obyvatel Domova
důchodců Ondráš z Brušperka rok poté, co
se do něj nastěhovali. Ve výstavní síni Národního domu mohli tehdy návštěvníci zhlédnout
drobné ruční práce babiček a dědečků, nástěnku s fotografiemi společného života v novém domově, z oslav svátků a narozenin, ze
společenských akcí, které jsou zde pro ně připravovány. A jak si žijí obyvatelé domova
dnes, tři roky od jeho otevření? Samozřejmě
se podle svých schopností a zdravotního stavu
nevzdávají svých zálib v ručních pracích, ve
čtení knížek, luštění křížovek, sledování oblíbených televizních pořadů, či poslechu hudby.
Zdejší domov jim poskytuje i další zázemí
ke spokojenému žití. Pro věřící spoluobčany
se jednou týdně koná bohoslužba, po které
navštěvují členky charity další obyvatele domova s drobným dárkem. Obyvatelé mohou
využít rehabilitačních služeb a masáží. Každodenní rytmus života obyvatel je zpříjemňován
o kontakty s živými tvory. Přibylo tady akvárium s pestrobarevnými rybkami, klec s poletujícími ptáčky pro radost, potěšení a uklidnění, které jim přinášejí svou přítomností.
Novinkou pro mnohé obyvatele je zavedení
canisterapie. Jedná se o přímý kontakt člověka s pejskem. Pes představuje pro člověka,
zejména starého nebo zdravotně postiženého,
zlepšení jeho duševní rovnováhy. Je pro něj
symbolem věrnosti, upřímnosti a oddanosti,
poskytuje mu příležitost k pohlazení, pomazlení, dává mu další chuť do života. Do
brušperského domova důchodců dochází jednou týdně se svou fenkou – labradorským retrívrem Ritou paní Jarmila Klímková ze Staré
Vsi n. O., aby s její pomocí a přítulností potěšila staré, mnohdy už nemohoucí lidi. Důležitá je zde vzájemná komunikace, spolupráce
a přístup k lidem, dosažení důvěry ke zvířeti.
Jedná se o dobrovolnou službu, které předcházejí zkoušky v Canisterapeutické společnosti ve Frýdku-Místku. Pes musí být mini-
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málně rok starý, musí mít klidnou povahu, nesmí negativně reagovat na nečekané reakce,
musí být na něj po všech stránkách spolehnutí.
Zkoušky se po dvou letech obnovují. A jaké
jsou reakce při příchodu pejska? Rozjasněné
tváře, radostné vítání, hladící ruce, podaný
pamlsek. I to patří k malým radostem všedního života.
Domov důchodců v číslech: oficiální zahájení provozu bylo v prosinci roku 1997, počet stálých obyvatel je 60, o provoz domova
a péči jeho obyvatel se stará 30 pracovníků.
Nejstarší současnou obyvatelkou DD je paní
Terezie Grossmannová, která se v září t. r. dožila 100 let. Nejmladší obyvatelka má 60 let.
Svůj domov zde nacházejí převážně lidé z oblasti povodí Ondřejnice. Z dosud nejvzdálenějšího místa od našeho regionu tu bydlela
paní z Prahy.
Připravila Ludmila Ranochová

Sport
Zprávy SK Brušperk

Po nešťastném sestupu z 1. A třídy, kdy
nám k záchraně chyběl pouze jeden bod,
došlo před začátkem podzimní části sezóny
2000–2001 k několika změnám. Funkci hrajícího trenéra převzal na jaře nejlepší hráč Igor
Juroš, kterému zejména v letní přípravě pomáhal Vašek Daněk. Z kádru odešli hostující
hráči Zd. Štříbný, Vl. Kula, Roman Besta
a Fr. Čapka. Z dorostu přišel D. Vantuch
a den před zahájením sezóny se podařilo vyřešit start V. Daňka v našem dresu. Do začátku
sezóny jsme šli s cílem „poprat“ se o postup
zpátky do 1. A třídy. Že to hráči myslí vážně,
svědčila i tréninková účast, kdy se tréninků
zúčastňovalo v průměru 15 hráčů.
Začátek sezóny byl pro nás šokující, když
po drtivé převaze a nevyužití snad deseti vyložených šancí, jsme prohráli na půdě nováčka
z Kunína 1:4. Poté následovalo vysoké vítězství doma nad Metylovicemi 5:0 a znovu
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zbytečná porážka 3:4 ve Štramberku. Toto
mužstvo porazilo na podzim pouze poslední
Hukvaldy a nás… Od tohoto zápasu jsme již
neztratili ani bod a výsledkem byla série deseti výher v řadě, což celkově znamenalo zisk
33 bodů, skóre 45:16 a první místo s náskokem 4 bodů před Petřvaldem. Uvedená čísla
svědčí o výrazném zlepšení v útočné fázi (průměr 3,5 gólů na zápas), na čemž má největší
podíl V. Daněk. Nejenom tím, že se stal nejlepším střelcem se 14 brankami (odehrál 8 zápasů plus dvakrát poločas), ale i vlastním příkladem ukázal hráčům, jak se má v útočné
fázi hrát. Výsledkem pak byly krásné kombinační akce zakončované střelbou a podstatné
zlepšení hry útočníků Semelky (12 branek)
a Žemby (5 branek).
Další branky vstřelili Dostalík 4, Juroš 3,
Jakubek, Strakoš, Pavlas po 2 brankách
a Dlouhý 1 branku. Sestava mužstva se v průběhu podzimu stabilizovala a měla následující
podobu: Jurčík (Cilný), Kuchař, Slovák, Strakoš, Prokop (Dlouhý), Dostalík, Pavlas, Juroš, Dlouhý (Jakubek), Daněk (Žemba), Semelka.
Štěstím bylo, že se nám vyhýbala zranění
a nikdy neabsentovali více než 3 hráči. V některých utkáních dále nastoupili D. Vantuch
a B. Karas.
Do jarní části jdeme s cílem udržet stávající
kádr (prodloužit hostování J. Prokopa a udržet K. Semelku, o nějž má zájem Frýdlant).
Pokračovat v kvalitních výkonech a tím si udržet přízeň diváků, těch chodilo na podzim skutečně hodně. Náš hlavní cíl je vyhrát skupinu
„D“ 1. B třídy.
Ing. Stanislav Slovák
Mistrovská kopaná - tabulka
1. B třída, Slezská D:
1. Brušperk
13 11 0
2
5:16 33
2. Petřvald
13 9 2
2
26:9 29
3. Hut. Solanec 13 8 1
4 32:20 25
4. Kozlovice
13 7 3
3 17:13 24
5. Tísek
13 6 3
4 23:20 21

6. V. Meziříčí
7. Kateřinice
8. Žilina
9. Metylovice
10. Odry
11. Kunín
12. Ostravice
13. Štramberk
14. Hukvaldy

9
13
13
13
13
13
13
13
13
13

5
5
5
4
4
4
2
2
1

3
2
2
4
3
2
5
4
2

5
6
6
5
6
7
6
7
10

18:21
20:19
16:26
19:26
18:18
13:17
14:21
14:26
12:35

18
17
17
16
15
14
11
10
5

SK Brušperk zve všechny členy a příznivce na VALNOU HROMADU, která
se bude konat v sobotu 16. prosince 2000
v 16.00 hodin v sále restaurace U Hynečků.

Dorost SK Brušperk

Zhodnocení činnosti v podzimním kole sezóny 2000–2001 krajské soutěže Slezské župy
sk. „B“.
Družstvo je v uvedené soutěži nováček –
postoupilo jako přeborník okresu Frýdek-Místek. Z kolektivu, který postup vybojoval, odešel ročník 1981, hráči Bernklau, Strakoš, Šichan, Vantuch, které nahradili kluci ročníku
1985 – Boček, Kuchta, Nelhybel, Kuben Jiří,
Nenička, Klimša, Špaček, ale jen první tři
brali své účinkování vážně. Cílem dorostu je
záchrana v soutěži, ale současný kádr má na
víc.
Po letní přípravě, během které posílili tým
hráči na hostování z NH Ostrava – Čirok
a Šrámek (kompenzace za J. Tylečka), po
odehrání několika přátelských zápasů začaly
mistrovské boje. Začínali jsme v Šenově a odvedli jsme nováčkovskou daň, prohráli jsme
se soupeřem, který své vítězství určitě považoval za velmi šťastné (2:3). V dalším zápase doma s Jakubčovicemi výhra 5:2, výhra
v Řepištích 3:0, výhra s Frýdlantem 5:3, nešťastná prohra ve Frenštátě 0:1 (množství nevyužitých šancí), kontumační výsledek s Příborem 3:0 (soupeř se nedostavil), jasná výhra
v Odrách 5:0, doma těsná výhra s Vítkovem
2:1, remíza doma s Válcovnami F-M „B“ 1:1,
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totální výpadek družstva v Tiché 2:6, zasloužené vítězství doma se Studénkou 2:1 a dva
předehrané zápasy 13. 9. s Jablunkovem vítězství 3:2 a prohra po boji v Kopřivnici (dne
4. 10.) 3:2 za přispění rozhodčího Knola z Tiché, který nás navíc poškodil neodevzdáním
zápisu z utkání v termínu na župu, kdy jsme
měli vyloučeného hráče a tento nebyl projednán DK.
Pohled na tabulku po podzimní části je následující. Obsadili jsme velmi pěkné 2. místo,
zisk 25 bodů, dali jsme 35 gólů a 21 dostali
za 8 výher, 1 remízu a 4 prohry. Výsledek
o to lepší, že se nečekal, ale poctivá práce
v přípravě (3 krát týdně), snaha hráčů po co
nejlepším výkonu a výsledku v jednotlivých
zápasech, a v neposlední řadě dobrá práce trenérů (i když by mohla být ještě lepší) přinesla
své ovoce. Ale to je jen polovina cesty, vše je
třeba potvrdit ještě v jarní soutěži (13 zápasů).
Chce to ještě více přidat, odstraňovat chyby
a slabiny a hlavně se nenechat ukolébat umístěním (současným). Je třeba se umístit co nejlépe, chystá se reorganizace soutěží a kdo ví,
co přijde – možná by se dalo i postoupit.
Kádr mužstva tvoří tito hráči:
Brankáři: D. Mandrla, L. Kuchta.
Hráči v poli: Chapčák P., Tyleček T., Rokos P. (kapitán), Šubrt D., Šrámek R., Staš
L., Čirok R., Klimo P., Kuben J., Lednický
J., Hendrych M., Macanga L., Pavlík R.,
Blažek L., Boček T., Nelhybel P., Bulanda
R., Nenička T., Kuben Jiří.
Trenéři: Tyleček Karel a Rokos Pavel st.
Vedoucí družstva: Žemba Vladimír st.
Rokos Pavel st.
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Tabulka 10. ročníku „Brušperské ligy“
v minikopané po podzimní části
1. Vratimov
13 13 0 0
87:12 26 b
2. Staříč
11 8 2 1
68:17 18 b
3. Chlebovice
11 8 2 1
37:11 18 b
4. Fryčovice „A“ 11 8 0 3
34:10 16 b
5. Jistebník
11 6 1 4
24:23 13 b
6. Brušperk „A“ 11 5 2 4
25:16 12 b
7. Hukvaldy
10 5 1 4
29:21 11 b
8. Mošnov
11 4 2 5
15:22 10 b
9. Petřvald „A“ 11 3 2 6
25:29 8 b
10. Brušperk „B“ 11 4 0 7
18:34 8 b
11. Kateřinice
10 3 1 6
11:34 7 b
12. Fryčovice „B“11 2 1 8
7:28 5 b
13. Vratimov „B“ 13 0 3 10 15:46 3 b
14. Petřvald „B“ 11 0 1 10
7:99 1 b

STOLNÍ TENIS

Vánoční turnaj XXXII. ročník
Oddíl stolního tenisu místní tělovýchovné
jednoty děkuje i touto cestou všem, kteří pomohli zajistit jeho hladký průběh.
Hlavní sponzoři turnaje: Město Brušperk,
Vladimír Procházka – podnikatel z Brušperku,
WIPLAST Krnov, Česká spořitelna a.s.,
Ivona Richterová – podnikatelka z Brušperku,
Karel Vala – VaS Brušperk, KAVASI Fryčovice, Ing. František Kamenský – STAVOINVESTA F-M, DAMAN Ostrava, Ing. Miroslav Gaňa – MGL Hlučín, Ing. Rostislav Sochorec, Inženýrské stavby F-M, Ing. Jaroslav
Milota – podnikatel z Brušperku, Ing. Jaroslav Habrnal – statika staveb F-M, Radomil
Hill – Hill´s Brušperk, Ing. Jiří Vala – podnikatel z Brušperku, Řeznictví Humplík a Šatan,
SK Brušperk přípravka hledá Petr Rehwald KOMA METAL Ostrava, Marnové trenéry (rodiče – starší tin Cvek - Anten satelit elektronik Brušperk,
i mladší). Zájemci hlaste se na Josef Merta – Natěračství Brušperk, Velkoobchod Drogerie Zajac Ostrava, Kamil Vantel. čísle 0658 666 732 p. Dali- tuch – Elektro Brušperk, Pohostinství U Ládi
bor Košák nebo v tělocvičně zá- Brušperk, Naděžda Uhrová – Textil UTEX
kladní školy vždy v úterý a čtvr- Brušperk, Vladimír Kužel – Stavitelství Ostek od 15.30 do 17.00 hodin.
trava, Ivo Milota IMSTAV Brušperk.

!
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Sponzoři turnaje: Jednota spotřební družstvo F-M, Oldřich Krupník-vložkování komínů Brušperk, Obuv Šodek Brušperk, Vratislav Krupník–Autoservis Brušperk, Katarina
Filipcová-podnikatelka Stará Ves n. O., Václav Konečný-Plynoinstalace Brušperk, Ing.
René Jánoš-nemocnice Ostrava Vítkovice,
Aleš Richter-podnikatel Brušperk, Petr Vantuch-autoservis Brušperk, Petr Richter-podnikatel Brušperk, Radek Adamec-podnikatel
Ostrava, MAWIS Brušperk, Beskyd a.s. Fryčovice, Kniha Lenka Brušperk, Řeznictví
Uhrová, CNM Komponenty Ing. Zachariáš
Dobrá, Palfrig Ing. Palonci Stará Ves n. O.,
Restaurace U Tří lip Brušperk.
Uzávěrka sponzorů není definitivní. Mnohá
jednání nejsou ukončená.
Které soutěže proběhnou?
26. 12. 2000 – Soutěž dospělých, finálové
boje kolem 17.00 hodin
28. 12. 2000 – Soutěže mladších a starších
žáků a juniorů
30. 12. 2000 – Přebor Brušperku v 10 soutěžích. Zahájení v 8.30 hodin. Občerstvení zajištěno.
Mistrovské soutěže – výsledky:
Divize: Bohumín 7:10, Vítkovice B 10:0,
Vsetín B 10:4, Rožnov 9:9
Oblastní přebor: Třinec A 0:10, Staré
Město 10:3, NH Ostrava C 2:10, Hrabůvka
10:5
Okresní přebor: Raškovice 9:9, Frýdlant C
3:15
Okresní soutěž I. tř.: Atom F-M 7:11, Komorní Lhotka 7:11
Okresní soutěž III. tř.: Horní Datyně C
7:11, Horní Datyně D 17:1
Divize v sokolovně:
Sobota 9. 12. 2000 v 17 h – Horní Benešov
Neděle 10. 12. 2000 v 10.00 h – Mokré
Lazce C
Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol
Brušperk

Z historie brušperských
hřbitovů
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Ze záznamu P. Františka Pinkavy (1869)
se dovídáme
„Nejstarší hřbitov byl jako všude jinde kolem chrámu Páně R. 1807 byl tento u nás
opraven a s ním také dřevěný kříž. R. 1814
založen však na drahách hřbitov nový na
místě, kde dříve stála obecní cihelna. Nová
obecní cihelna vystavěna za 438 zl. (z archivu
ukvaldského).
Roku 1815 začli na něm chovať. R. 1822
chovali opět při kostele, ale jenom krátký čas.
Zanedlouho přešli opět na dráhy, u kostela
chovali jen toho, kdo 16 zl. zaplatil.
R. 1814 ukoupila obec od J. Drozda, dvořáka zdejšího, pole na nový hřbitov za 300 zl.
11. list. t. r. byl posvěcen. Za tyto peníze vystavěna jest podle vůle odprodavatele r. 1861
nynějším panem farářem Františkem Thillem
na témž hřbitově nová kapla.
Roku 1841 začli na tomto hřbitově chovať
a již obešli jej skoro dvakráte, ač dosti veliký
jest.
Jelikož však až příliš
mokrý jest, nebude lze
na něm více chovať.
Na hřbitově u kostela
jest v minulém století od dobrodinců
vystavená křížová
cesta. R. 1807
byly kapličky
tyto opraveny
a r. 1859 nákladem dobrodinců i nové
obrazy zjednány a kapličky křidlicí pokryty.
Na východní
straně kos-
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tela přistavena jest kaple Nejsv. Trojice a na
protější straně za faráře Pavla Červenku vystavená márovna se sklepem.
Vchody na tento hřbitov a tudíž i ke kostelu
byly druhdy jenom dva. Nad hlavním – kde
jsou nyní stupně – pnuly se tehda oblouky, na
nichž socha sv. Jiří stála.
Vedlejší vchod určen byl pouze pro průvody pohřební. Oba vchody byly vraty uzavřeny.
Vchod z drahů učiněn za faráře Kallusa
z prvu ku potřebě kostelníkově, později však
uvolněn veškerému obecenstvu.
V novější době jsou ode všech vchodů vrata
odstraněna“.
Významné osobnosti města byly pohřbívány
do hrobky pod kaplí sv. Vavřince (pravá
kaple kostela). Po starém hřbitově na Drahách zůstal starý kamenný kříž před domem
č. 416, p. Hermína Kusáková.
Ze záznamu P. Pinkavy se dovídáme, že
naši předkové se potýkali se stejnými problémy jako dnes se spodní vodou.
Rozloha hřbitova je 9 965 m2. V řadách
kolem šestnácti chodníků je umístěno asi
700 hrobů. Zdobí je žulové desky, pískovcové náhrobky, kříže. Jsou na nich vytesaná
jména, fotografie. Jen několik starých železných křížů dokazuje zašlou slávu kovářského
řemesla, které tu kvetlo. Jeden z nich, zdobený medailónkem Panny Marie, stojí nad
místem posledního odpočinku rodičů spisovatele Vojtěcha Martínka. Byl to dárek města
k jeho padesátinám. Některé hroby jsou opuštěné. Nikdo se o ně nestará. Těla pohltila
zem, jména ukryl zelený koberec i nedozírné
dálky cizích krajů, kde jejich potomci našli
svůj nový domov. O mnohé pečují bývalí občané, brušperští rodáci, kteří žijí mimo město,
ale rozhodli se tu vrátit k věčnému odpočinku.
Po 2. světové válce byli na našem hřbitově
pohřbeni němečtí a ruští vojáci. Zbytky jejich těl byly převezeny do společných hrobů,
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ve Valašském Meziříčí ruští a v Hlučíně němečtí vojáci. Pomník ruských vojáků byl ze
hřbitova přemístěn do parku u školy. Hrob
německých vojáků byl ohraničen betonovým
rámem, ale pomník neměl. Jedinou ozdobou
mu byla šesticípá hvězda a malá kytička. Před
několika lety byl od kostela přemístěn na
hřbitov pomník věnovaný obětem 1. světové
války.
Na hlavní aleji stojí kříž. Pochází z roku
1898. Po jeho pravé straně je kněžská hrobka.
Asi uprostřed tiché zahrady se do výše 15 m
vypíná statný buk, který patří mezi chráněné
stromy. Zasadil ho tam r. 1915 po svém návratu z fronty 1. světové války pan Antonín
Plečka. Na jaře dalšího roku stromek narouboval roubem z ušlechtilého buku červeného
z obory paskovského zámku. Dnes má koruna stromu průměr 25 m a obvod více než 75
m. V minulém roce byl strom odborně ošetřen.
Alej k obřadní síni, přestavěné hřbitovní
kaple, vroubí mohutné staleté lípy. V pravém
rohu hřbitova je vsypová loučka. Ve zdi hřbitovní zídky a pravé zdi síně jsou umístěny
schránky pro urny. Někteří naši občané si vybudovali rodinné hrobky. Je jich celkem 32.
Na našem hřbitově odpočívají celé generace. Pamětníci zašlé slávy města, řemesel,
ale i útrap a těžkých ran, které město provázely. Obětavci, kteří město milovali a věnovali jeho rozkvětu svůj volný čas a schopnosti.
Dovední řemeslníci, měšťané i chudí chalupníci. Divadelní ochotníci, muzikanti a zpěváci, ale i ti, kteří město proslavili daleko
za jeho hranicemi. Jejich jména k nám z náhrobků dosud promlouvají – František Palkovský, Jan Janáček, František Polášek, Richard Skácel a další. Zastavme se v místech
jejich posledního odpočinku a věnujme jim tichou vzpomínku a zamyšlení.
Zpracovala Mgr. Jaroslava Neuwirthová
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Různé
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říjemné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí, zdraví v novém roce 2001 všem
svým příznivcům přeje smíšený pěvecký sbor
Lašan.

ékárna U svatého Jiří, s. r. o., oznamuje, že v pátek 1. 12. a v sobotu
2. 12. 2000 bude zavřeno z důvodu inveněkuji všem, kteří pomohli při hašení
tury. V závažných případech zvoňte (antibioohně v domě č. 26 v Brušperku, předetika apod.).
vším paní Libuši Nevludové, která zjistila, že
u pana Jiřího Sedláka hoří. Děkuji panu stairma Kamil Vantuch v Brušperku, oznarostovi města ing. Ivanu Krupníkovi, zástupci
muje, že tradiční prodej vánočních
starosty panu ing. Pavlu Káňovi, tajemníkovi
kaprů bude na náměstí J. A. Komenského ve
MěÚ ing. Petru Urbancovi, dále ing. Nečtvrtek 21. 12. 2000 od 8.00 hodin až do vylhybelovi a panu Dlouhému. Dík patří též
prodání.
hasičskému sboru města Brušperka a Frýdku-Místku,
že včasným zásahem nevznikla
ne 8. listopadu 2000 proběhla v restauvětší
škoda.
raci Na Letné výroční členská schůze
Zdeněk Hill, Brušperk č. 836
místní skupiny Červeného kříže, které se zú-

D

F

D

častnilo 32 členů a 12 hostů.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat p.
Hynečkovi za bezplatný pronájem sálu a všem
sponzorům za dárky do tomboly. Jsou to:
Řeznictví p. Vicher, p. Humplík, p. Uhrová,
děkuje svým voličům za projevenou důvěru
Lékárny U Matky Boží a sv. Jiří, Drogerie
ve
volbách do krajského zastupitelstva.
p. Šubert a p. Lanča, fa Hill´s, Květinářství
pod podloubím a p. Adamusová, Hodinářství
p. Káňová, Textil Nesit, Zelenina Brix, Potraviny Treutler, Železářství Milota, Obuv
Šodek, Prodejna p. Bradáčová, Potraviny
Vichrová, Second hand p. Vašicová, Elektro
p. Cvek, Nábytek Bořuta, fa Raval, Kniha
Lenka, Trafika Glabazňová, Galanterie DrRaději si rezervujte místa předem
novská a p. Hořínková.
V restauraci U Hynečků
Ke zdárnému průběhu přispěli také pracovSobota 2. prosince 2000 v 19.13 h
níci fa Megafyt a Lékárny U Matky Boží
Brooklyn šou
s ochutnávkou bylinkových čajů a vitamínů
staří mladíci se vracejí
s krátkou přednáškou. Dr. Šilák nás informoVstupné: 80 Kč,
val o distribuci a platbě léků, za což mu taktéž
sleva pro studenty – dva za 80 Kč
děkujeme.
Možnost přiobjednat si ke vstupence večeři
v restauraci U Hynečka v ceně od 60 do 70
ilostiplné svátky vánoční všem našim
Kč.
spoluobčanům, hodně
Vstupenky a místenky: Informační centrum
zdraví, štěstí a Boží milosti
Brušperk – tel.: 666 271, 666 464, Milan
do NOVÉHO tisíciletí ze srdce
Konečný 0609/6160 239, Dagmar Skřenková
přejí brušperští ORLI.
666 116.

tisíciletí pro středn
t
i
í
H
generaci!
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Program MAWIS se soutěží !! o NeIdEáLnÍ MoDeLkU !!

Super show O TŘECH MAWISÁCKÝCH PRUTECH
ANEB SAČE VERSAČE
Čtvrtek 28. 12. 2000 v 18.13 h v sále Základní školy V. Martínka v Brušperku
Program tradičně dobrý!
Salóny super!
Rychle si objednejte lístky spojené s tanečkem a večeří.
Cena: dle vzdálenosti od mola od 150 do 90 Kč, dle zájmu + 100 Kč večeře v restauraci
U Tochy.
Vstupenky a místenky: Informační centrum Brušperk – tel.: 666 271, 666 464, Milan Konečný 0609/6160 239, Dagmar Skřenková 666 116.

Klub českých turistů v Brušperku
Sobota 2. 12. 2000
2. ročník Zimní tuláček
Start: v 7.30 h z restaurace U Ládi
Cíl: v restauraci U Tří lip
Délka: 25 km
Cena: dospělí 10 Kč, děti do 15 let 5 Kč
Odměna: účastnický list s razítkem, každý jde na vlastní nebezpečí
Trasa: Brušperk – Fryčovice – Hukvaldy – obora – Kozlovice – Kubánkov – Hůrky – Chlebovice – motorest – Fryčovice – Brušperk
Sobota 9. 12. 2000 v 6.45 h na zastávce Brušperk-střed
Soláň
Trasa: Třeštík – Polana – Pod Kotlovou - Soláň
Doprava: 100 Kč
Délka: 15 km
Vede: Lukáš Makúch, J. Duda
Obtížnost: 1-2/3 (OTO Beskydy)
Sobota 16. 12. 2000 v 10.00 h na zastávce Brušperk-střed
Škvaření vaječiny + rozloučení pro rok 2000 v Obecním lese
Brušperk – Obecní les a zpět
Doprava: vlastní (pěšky, na kole, na koni)
Délka: asi 10 km
Vede: my, společné vedení
Obtížnost: lehká, po jídle a pivě těžká
Každá akce i trasa bude aktualizována ve vývěsce na zastávce. Na akce jsou vítáni i nečleni
KČT. Účast na vlastní nebezpečí. Změna programu vyhrazena.
Neleňte doma a přijďte poznat své blízké okolí!!!

nabÍzÍm
vÝuku
anglickÉho
jazyka
pro děti a mládež
od 5 do 16 let.
Individuálně
i ve skupinkách.
Informace na tel. č.:
0658 666 619
nebo 0604 38 69 23.
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OPRAVA OBUVI

Roman Lariš
Soukenická 397, 739 44 Brušperk
Otevírací doba:
úterý 16–18 h
středa 16–18 h
čtvrtek 16–18 h

(Od kostela sv. Jiří Vás povedou směrové šipky.)

Klidné a spokojené
prožití Vánoc
a v novém roce 2001

hodně zdraví, úspčchů
a optimismu přeje všem občanům
kolektiv Lékárny
U Matky Boží.

Pomůžeme Vám s nákupem Vašich dárků.
J&P Blahutovi, telefon: 0658 666 619, mobil: 0604 386 923, 0605 750 393
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Odvoz
a likvidace
odpadních vod
a fekálií
úterý 5. prosince 2000 v 17 hodin

Jaroslav DVORSKÝ
Palkovická 545
738 02 Frýdek-Místek
Tel.: 0658/360 57
Mobil: 0601 548 526

Rychlá půjčka až domů
Peníze do 2 dnů, s doručením přímo do Vašeho domu.
Bez ručitele.
Informace na tel. čísle 0658 666 112 od 11.00 do 20.00 hodin.

Občané, kteří chtějí odevzdat příspěvky do zpravodaje, mohou tak učinit v Informačním
centru Brušperk nejpozději do uzávěrky. O jeho otištění rozhodne Redakční rada.

Vydává Město Brušperk. Registrováno u Ministerstva kultury České republiky. Za správnost příspěvku odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 11. 2000, uzávěrka
příštího čísla je v pondělí 18. 12. 2000.

