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Šumí lesy a voní trávy a zrají jahody. S veselým křikem vzlétli ptáci do mlází. Mých dvacet roků s nimi je, dívá se do vody, dere se
houštinou, hvízdá si, stezkou se prochází.
A všecko je vonné a sladké, pozdravem volá
mi, vždyť je to známé a moje, veverka, motýl
a pták – Ach kolikrát jsem bloudil lesními
cestami … Nejdřív je Paskovský les a potom
Obecňák.
Z houštin se vydere hajný a ohlásí dobrácky:
„Pěšinku něsmi se chodiť, bo se tu plaši zvěř!“
Pantáto hajný, ten les náš odraný, žebrácký,
že by byl měl zázraky takové? O věř tomu,
věř!
Ale už hajný se ztrácí s vousisky mrožími –
A přece - zde to bylo - před lety, - před lety.
Jak nejsladší pastel se děvčátko noří mi, v zeleném zajetí stromů obrázek zakletý.
Vidím a slyším. Oči a vlasy. Řeči a spád. Pusinku měla růžovou a sedmnáct let … Ach bože,
jen dvacet roku umí tak blouznivě vzplát a pro
hlouposti hlavu si rozbíjet.
Vojtěch Martínek
* 11. 4. 1887, < 25. 4. 1960
Dne 20. července 2000 byl společně se zahájením vernisáže obrazů Antonína Kaderky v Galerii Výtvarného centra Chagall v Národním domě
v Brušperku slavnostně otevřen renovovaný Památník Vojtěcha Martínka.
Národní dům se tak opět stává centrem kulturního dění v našem městě. Návrh interiéru vypracoval Martin Vala, student Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity, katedry výtvarné tvorby.

Dřevařské práce provedla brušperská firma VŠK
pan Kuňák. Expozici instalovali ze svých sbírek
pracovníci Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku pod
vedním PhDr. Kateřiny Janásové.
Památník byl obnoven u příležitosti 40. výročí
spisovatelova úmrtí.
Zveme k návštěvě všechny občany a návštěvníky našeho města a věříme, že se nám podaří
obnovit jeho bohatou návštěvnost.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Památník Vojtěcha Martínka
Národní dům Brušperk, J. Á. Komenského 9,
tel. 0658 666 271.
Otev. doba: pondělí–pátek 14.00–18.00 h
sobota a neděle 15.00–17.00 h
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Informace Městského úřadu
Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás tímto předběžně informovat o záměrech města v záležitosti platby stočného.
Pro informaci uvádíme, že část kanalizační
sítě je v majetku SmVaK a část v majetku města.
Ti občané, jejichž nemovitost je napojena na kanalizaci SmVaK, automaticky platí s fakturou za
vodné i stočné. Občané, kteří jsou napojeni na
kanalizaci „městskou“, stočné neplatí od roku
1997. Dochází ke zcela paradoxní situaci, kdy
někdo platí a někdo ne. Vybrané stočné slouží
zejména k opravám, údržbě a výstavbě nových
kanalizačních sítí. SmVaK po dohodě s městem
jako investor vybudoval kanalizaci na náměstí
a přilehlých ulicích, ulici Dr. Martínka a Sv.
Floriána. Město ze svého rozpočtu v současné
době provádí postupně opravy a čištění kanalizačních vpustí.
V souvislosti se sjednocením podmínek pro odběr vody z veřejných vodovodů a následně odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace byla
v roce 1998 provedena komplexní kontrola stávajícího napojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci na území města. Tato kontrola
proběhla na základě vyhlášky č. 144/78 Sb. ve
znění vyhl. č. 185/88 Sb., která stanoví podmínky odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací. V ní se uvádí, že pokud množství vypouštěné vody není měřeno, předpokládá se, že odběratel vypouští stejný objem do kanalizace, který
odebírá z veřejného vodovodu.
Vypouští-li odběratel do veřejné kanalizace
vodu z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu
(např. z vlastní studny) a není-li možno zjistit
vypouštěné množství vody měřením nebo podle
ročních směrných čísel spotřeby vody, zjistí se
množství vypouštěné vody odborným výpočtem,
případně zjištěním na místě samém. Odběratel
je povinen za tím účelem předložit požadované
technické propočty a ukazatele. Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je splněno okamžikem přechodu vypouštěné vody z domovní
části kanalizační přípojky v její veřejnou část.
Odběratel je povinen platit za odvádění, popří-

padě zneškodnění odpadních vod stočné. Naše
představa je vytvořit z vybraného stočného účelový fond, jehož čerpání bude možné pouze
k opravám, údržbě a rozšíření kanalizační sítě.
Zcela určitě se řada z Vás už teď rozčiluje, že
má trativod, že vyváží septik, že část vody používá pro potřebu hospodářských zvířat apod.
Pokusíme se městskému zastupitelstvu připravit obecně závaznou vyhlášku o výběru stočného ve Městě Brušperk (OZV) tak, aby odpovídala platné legislativě a byla spravedlivá vůči
všem občanům. Časově bychom to udělali tak,
že návrh OZV zveřejníme alespoň dva měsíce
před projednáváním v městském zastupitelstvu
v Brušperském zpravodaji a na úřední desce. Občané tak budou mít možnost se k OZV kvalifikovaně a ve vlastním zájmu na základě svých specifických podmínek a ve lhůtě 30 dnů vyjádřit.
V červnovém Brušperském zpravodaji jsme
vás informovali mimo jiné o tom, že na vybraných částech městských komunikací budou osazovány dopravní značky.
Tento měsíc tuto informaci doplňujeme tím,
že celé město je zónou, kde maximální povolená rychlost provozu po místních komunikacích je omezena na 30 km/hod. Výjimku samozřejmě tvoří tři silnice ve správě Okresní
správy a údržby silnic, a to Fryčovice-Krmelín,
Brušperk-Stará Ves a Brušperk-Trnávka. Každá
odbočka z jmenovaných silnic do města
Brušperka je osazena dopravní značkou „Zóna
30 km/h“ a každý výjezd z města „Konec zóny
30 km/h“.
Dáváme toto občanům města na vědomí a zároveň je žádáme o dodržování tohoto opatření,
po kterém řada občanů už dlouho volala.
Ing. Ivan Krupník, starosta
Lubomír Dlouhý, člen městské rady

M

ěstská rada v Brušperku rozhodla pronajmout areál rekreační přehrady č. 1
včetně restaurace. Písemné přihlášky zájemců
přijímá sekretariát starosty. Uzávěrka bude provedena k 20. 8. 2000.
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!!! Odpady !!! Pozor !!! Nepřehlédněte !!!

Městský úřad v Brušperku oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, a. s.,
bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 26. srpna 2000 na těchto stanovištích:
1. křižovatka Krmelínská – Staroveská
v době
od 7.30
do 8.15
2. u Cvekova mostu, ul. Družstevní
v době
od 8.30
do 9.15
3. kotelna u ZŠ V. Martínka, ul. Sportovní
v době
od 9.30
do 10.15
4. ul. Borošínská, u Kříže
v době od 10.30
do 11.15
5. křižovatka Dr. Martínka – K Pastevníku
v době od 11.30
do 12.15
6. ul. Dráhy, u telefonní budky
v době od 12.30
do 13.15
V uvedené době bude moci každý občan, který je přihlášen do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Brušperk, a který předloží potvrzení, bezplatně odevzdat na
uvedených místech odpady v následujícím sortimentu:
olejové automobilové filtry – plechovky se zbytky barev – monočlánky – autobaterie – zářivky, výbojky – znečištěné láhve a sklo od chemikálií – zbytky přípravků na hubení škůdců
a postřiky – staré kosmetické přípravky – staré léky – vyjeté motorové oleje – ředidla, mořidla,
rozpouštědla, lepidla – plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem, vazelínou, barvami
znečištěné textilie – fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od sprejů – televizory – rádia
– ledničky – domácí elektrospotřebiče – matrace – WC mísy – umyvadla – koberce – linolea –
kočárky – křesla – gauče atd.
Přijímán nebude popel, klasický železný šrot, sklo, vyseparované plasty.
Občané, kteří do systému zapojeni nejsou, mají možnost odpady odevzdat za úplatu.
Úhrada bude provedena ihned po předání odpadu. Ceny jsou stanoveny ceníkem pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Brušperka. Ceník bude vyvěšen opětovně na úřední desce
od počátku měsíce srpna 2000.
Jelikož tyto sběry budou v našem městě organizovány každoročně (3× nebo 4×), není důvod,
aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce
se zúčastní. Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje vedení města a Městský úřad
Brušperk.
Svozový kalendář – A
SRPEN
2. 8.
žlutá 2000
•
červená 2000
•
fialová 2000
fialová 2000 + žlutá •

9. 8. 16. 8. 23. 8. 30. 8.
•
•
•
•
•
•
•

Svozový kalendář – B
SRPEN
2. 8.
žlutá 2000
červená 2000
fialová 2000
fialová 2000 + žlutá •

9. 8. 16. 8. 23. 8. 30, 8.
•
•
•
•
•
•

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

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

4

Brušperský zpravodaj

Evropská unie

(10. část)

Opět životní prostředí - nejtěžší
úkol ČR před vstupem do EU

V minulém příspěvku jsme informovali o intenzivní snaze států EU o zlepšení svého životního prostředí. Protože mezi zeměmi EU, Evropskou komisí a všemi kandidátskými zeměmi
vládne shoda v tom, že životní prostředí je nejobtížnější částí procesu příprav na vstup do EU,
uděláme dnešním článkem výjimku v seriálu informací o zemích EU a budeme se věnovat pozici České republiky v této oblasti.
Současná situace v ČR je z hlediska skutečného stavu životního prostředí i uplatňování
právních předpisů, které odpovídají nárokům
EU, hluboko pod evropským standardem. Přitom přibližování úrovně ochrany životního prostředí západní Evropě je především v zájmu občanů naší republiky, v zájmu zvyšování kvality
života nás všech. Posílení ochrany životního prostředí je oblastí, kde bude zapotřebí největší objem investic, která vyžaduje náročný proces legislativní. Minule jsme konstatovali, že ochrana
životního prostředí je v EU zakotvena ve více
než 300 právních normách, z nichž pouze
60–70 % má odpovídající normu v legislativě
ČR. To znamená, že do konce roku 2002 musí
být přijato 16 nových zákonů nebo zásadních
novel zákonů platných, musí být vydán značný
počet vládních nařízení a vyhlášek a musí být ratifikováno asi 25 mezinárodních smluv. Převzetí
evropské legislativy k ŽP vyvolá velké investiční
nároky. V posledních pěti letech činí náklady
státního rozpočtu na ochranu ŽP 30–50 mld. Kč
ročně. Vládní odhad celkové sumy investičních
a provozních nákladů, které bude nutno vynaložit na splnění podmínek pro vstup do EU, činí
pro soukromou sféru, obce i stát jako vlastníky
nebo provozovatele přibližně 240 mld. Kč. Největší objem těchto prostředků spotřebuje čištění
komunálních a odpadních vod, výstavba zařízení pro zásobování pitnou vodou, pro zneškodňování odpadů a pro zlepšení kvality ovzduší.
Finanční pomoc EU pokrývá asi 5 % investičních nákladů kandidátských zemí a to prostřed-

č. 8

nictvím fondů ISPA (pro ČR je odhad na období
2000–2006 asi 10 mld. Kč), případně v rámci
programu LIFE III, do kterého se má ČR možnost zapojit. K zajištění požadavků v oblasti ŽP
spojených se vstupem do EU bude nutno posílit
tuto oblast i personálně. Ministerstvo ŽP předpokládá celkový nárůst o 1403 pracovníků do
roku 2003. Z toho se dnešních 2000 pracovníků, kteří zajišťují agendu ŽP na MŽP a jeho
územních odborech, na okresních, městských
a obecních úřadech, posílí v období 2000–2003
o 665 pracovníků a inspekce ŽP z dnešních
450 naroste o 341 výhradně terénních pracovníků. I v případě, že se podaří legislativně, ekonomicky i organizačně zvládnout základní cíle
zkvalitňování životního prostředí a přiblížit je
k úrovni EU, nebude ČR k referenčnímu datu
vstupu 1. 1. 2003 splňovat podmínky v mnoha
oblastech a musí žádat EU o poskytnutí přechodných období. Ve sledované oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany bude, podle vládního vyjádření, ČR schopna všem závazkům dostát. Naproti tomu pro řešení recyklace obalů
a jejich opětovného použití požaduje ČR výjimku do roku 2005, stejně jako pro zapojení
ČR do sítě chráněných území NATURA 2000.
O rok více potřebuje na řešení znečištění vod
dusičnany ze zemědělských zdrojů a zajištění
požadované kvality vody určené k lidské spotřebě. Čištění komunálních odpadních vod bude
požadováno odsunout na roky 2008–2010, uplatnění programu integrované prevence a omezování znečištění k roku 2012 a u zabránění vypouštění nebezpečných látek do vody dosud nebyl termín, o který bude ČR žádat, stanoven.
Ing. Josef Jalůvka
poslanec PS PČR

Bezplatná právní pomoc
je v kanceláři č. 105 na městském úřadu
v úterý 8. a 22. 8. 2000
od 15.00 do 17.00 hodin.
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Společenská rubrika
V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum tito občané:
2. 8. 1912
Hrubá Františka
Nábřeží 577
2. 8. 1914
Milat Alfons
K Pastevníku 98
4. 8. 1916
Špaček Vladimír
K Svaté vodě 761
5. 8. 1914
Ellingerová Jarmila
Fryčovická 518
6. 8. 1914
Šimíčková Libuše
Fryčovická 121
6. 8. 1918
Jurečková Anna
Krmelínská 590
9. 8. 1906
Klegová Marie
Dráhy 451
14. 8. 1918 Kallus Karel
Fryčovická 518
15. 8. 1909 Špaček Arnošt
K Svaté vodě 722
15. 8. 1916 Pavlištíková Ludmila
Fryčovická 518
16. 8. 1913 Hillová Anežka
Fryčovická 518
18. 8. 1919 Dedková Anna
Antonínov 634
19. 8. 1919 Bujnoch František
Fryčovická 518

88 let
86 let
84 let
86 let
86 let
82 let
94 let
82 let
91 let
84 let
87 let
81 let
81 let

Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad v Brušperku přeje všem do
dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu!
Omlouváme se panu Jaroslavu Doležilovi, který v měsíci červenci oslavil 80 let, za chybně
uvedené jméno Alois.
Zlatou svatbu oslaví
26. 8. 2000 manželé Václav Šugárek a Anna, roz. Lednická, bytem K Svaté vodě 581
V Brušperku zemřeli naši občané:
22. 6. 2000
Marie Mertlová
Fryčovická 518
2. 7. 2000
František Koval
Fryčovická 518

nar. 29. 12. 1909
nar. 30. 11. 1922

Oznamujeme občanům, že od 1. 7. 2000 platí nový zákon o evidenci obyvatel č. 133/200 Sb. Na
základě tohoto zákona se již ohlašovnám obecních úřadů nezasílá hlášení o úmrtí a narození občanů.
Tyto údaje se zasílájí na okresní úřad a ten je posílá na centrální evidenci do Prahy. Ohlašovny
obecních úřadů obdrží tyto údaje z Prahy se zpožděním, které může činit jeden i více měsíců.
MěÚ může z výše uvedeného důvodu uvést pouze současné matriční údaje, které nastaly na
území našeho města Brušperk, např. úmrtí a případně narození.
Proto se již nyní omlouváme občanům za možné nesrovnalosti při uvádění jubilantů, narozených
dětí a zemřelých občanů.
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Kultura
Výtvarné centrum Chagall v Národním domě
v Brušperku si Vás dovoluje pozvat na výstavu
obrazů „ANTONÍNA KADERKY“. Výstava
potrvá do 6. 9. 2000.
Vystavené obrazy jsou prodejné. Vstup
volný.
Otevírací doba:
pondělí–pátek 14.00–18.00 h,
sobota a neděle 15.00–17.00 h

Pranostiky

Když v srpnu hodně hřímá – bude na sníh tuhá
zima.
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim vydaří.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.

Významné dny

8. 8. 1900 - zemřel Emil Škoda (1839–1900)
český technik, zakladatel Škodových závodů
v Plzni.

Z historie školství

- pokračování
Rozvoj školství a vzdělanosti v II. pol.
19. stol. vyplýval z rozvoje výroby, dopravy,
společenského a spolkového života. Tělesnou
kulturu zaváděl tělovýchovný spolek Sokol.
K tradičnímu uctívání církevních svátků a oslav
přibyly různé civilní hry, promenády, taneční
a zábavy. V zemi byly pořádány peněžní sbírky
na stavbu Národního divadla v Praze. České
země patřily v té době k nejvzdělanějším zemím
monarchie. Školství se vyvíjelo podle nové školské reformy pražského lékaře, Karla Slavoje
Amerlinga. Po ukončení obecné školy mohli žáci
pokračovat ve výuce na měšťance a středních
školách – osmiletém klasickém a reálném gymnáziu, zakončeném maturitní zkouškou, čtyřleté
reálky (předchůdkyně průmyslových škol), či
obchodní akademie, v té době bez maturity.
V důsledku zrovnoprávnění německého a českého jazyka byly obě vysoké školy v Praze

rozděleny podle vyučovacího jazyka na dvě samostatné školy. Vedle vysokých škol podporovala vědu a umění Česká akademie věd a umění
v přímé návaznosti na předchozí Královskou
českou společnost nauk, muzea, různé nadace,
zájmové a profesní spolky. Byly vydávány odborné časopisy. K nejlepším encyklopediím patřil Ottův naučný slovník. 15. září 1890 bylo
v Praze založeno první dívčí gymnázium Minerva, vůbec první vyšší dívčí škola v zemích rakouských. Největším vědcem té doby se stal Johann Georg Mendel, opat augustiniánského kláštera. Svými výzkumy položil základy genetiky.
Z Dějin v obrazech vybrala
Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Z historie města
Tři lípy

Karel Špaček, lidový písmák a dlouholetý starosta města, píše asi v roce 1940: „Mezi farní
rolí a sousedním pozemkem, poblíž kaple Svaté
vody, stojí tři mohutné a vysoké lípy (lípám
bylo v té době 92 let). Za nimi je plocha osazená
ovocným stromovím, bývala tam do roku 1880
zahrada a také kuželna. Pod lipami byla zděná
malá chaloupka, v ní míval hostinský uskladněny nápoje, které v neděli odpoledne tam čepoval. Nevadilo, že na Závodí byly další dva zahradní hostince…“. Lípy byly zasazeny v roce
1848 u příležitosti velké slavnosti svěcení praporu Národní gardy. V archivech města bychom
mohli najít celý spis, který tyto slavnosti zeširoka popisuje. Lípy byly posléze chráněny památkovým úřadem a za 145 let svého života začaly chřadnout a odumírat. Jedna z nich musela
být skácena už před lety, na zbylé dvě se dostalo
v březnu 1994. Velmi vážně ohrožovaly bezpečnost zábavy v okolí, proto Památkový ústav
spolu s referátem životního prostředí okresního
úřadu vydali povolení k jejich odstranění. Kácení velmi rychle a se vší opatrností zajistila
firma Werner Frýdek-Místek. Dřevo bylo rozprodáno zájemcům z místních obyvatel. Jeden
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pracovník, který se podílel na poražení mohutných stromů, si dal tu práci a počítal jemné a sevřené letokruhy jednoho ze stromů a při prvním
ukončení sčítání došel k číslu 146. Jak téměř
přesně souhlasí tento počet se stářím lip!
Bývalý majitel pozemků, kde Tři lípy vyrůstaly, Rudolf Vašica, velkoobchodník ve Vídni,
předal veškerý nemovitý majetek roku 1906
městu.
Ještě v roce 1890 14. srpna, tedy před 110
lety, byla pod lipami velká Národní slavnost
pořádána všemi místními kooperacemi. Výnos 600 zl. z této slavnosti tvořil základ fondu
na zřízení Mateřské školy v Brušperku. Krátce
po slavnosti nařídil majitel Vašica domek pro
jeho špatný stav zbourat. Chaloupka nesla název Mexiko k poctě Maxmiliána Habsburského,
který byl zvolen císařem Mexickým. Poslední
slavnost se v těchto místech konala v roce 1924
s ukázkami starých národních zvyků na účasti
spolků se širokého okolí. Bývalý majitel pozemků Rudolf Vašica si vymínil: „ … že tyto
lípy v Dole, pokud je zub času nezdolá, nesmí
být skáceny a jakmile se to stane na tom místě,
musí obec vysadit stromy nové … !“
Jak i mladší pokolení ví, v šedesátých letech
tohoto století bylo místo vybráno pro výstavbu
rodinných domků a poměrně hustě a dosti nekoordinovaně zastavěno. I tato skutečnost, vedle
stáří stromů, přispěla k chátrání tří, původně
o samotě stojících, krásných stromů. Po druhé
světové válce bylo toto místo a především svah
nad lipami oblíbeným pro sáňkování, protože
zimy tehdy byly poněkud stálejší.
Městská rada na svém 60. zasedání, dne 29.
března 1994, u příležitosti oslav 725 let trvání
města a prvního polistopadového volebního období rozhodla, splnit odkaz pana Rudolfa Vašice a nechala zasadit tři nové lípy asi 100 m
dále od původního místa v areálu sportoviště
a dopravního hřiště na obecní parcele č. 2771/1
v ulici U tří lip. Výsadbu provedla vzrostlými
stromky firma Werner. Zaznamenáváme tuto
událost pro příští generace, aby nemusely pátrat
po původu těchto stromů.
Přejeme si, aby lípy odolaly všem nástrahám
nedobrých lidí i nepřízni počasí a vyrostly ve
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stejně krásné mohutné symboly českého národa
a české státnosti jako byly ty z roku 1848. Na
stejném zasedání městské rady bylo rovněž usneseno osadit místo bludným kamenem s letopočtem vysazení, aby byl připomínkou pro příští generace.
Od nového vysazení Tří lip uběhlo letos šest
let. Stromy krásně prospívají a zanedlouho budou zdobit svými korunami siluetu Závodí a budou viditelné zdaleka.
Jen slib usadit na tomto místě bludný balvan
zatím nebyl splněn.
Jaroslav Kunz,
„Stať“ viz Ročenka brušperské Kampeličky

Klub důchodců
Středa 9. 8. 2000 v 6.30 h
Zájezd na burzu do Polského Těšína od hlavní
zastávky. Paní Kučerová
Středa 9. 8. 2000 v 17.00 h
Výborová schůze členů KD s důvěrníky. Paní
Strakošová
Čtvrtek 10. 8. 2000 v 7.00 h
Zájezd na Sv. Kopeček a do zoologické zahrady
od hlavní zastávky. Cena 90 Kč. Zápis je denně
u služby v klubu. Pan Kladiva
Úterý 15. 8. 2000 od 9.00 do 11.00 h
Zápis na burzu do Polského Těšína na měsíc
září. Paní Kuchařová
16. nebo 23. 8. 2000 v 8.00 h
Odjezd na zájezd do Nového Jičína.
Program:
dopoledne – prohlídka historických památek
města, Žerotínský zámek, Kloboučnické muzeum.
odpoledne – návštěva plaveckého bazénu (dle
zájmu). Po dohodě odjezd do Kopřivnice nebo
Štramberku. Cena zájezdu 30 Kč. Zápis v klubu
1. 8. 2000 od 9.00 do 11.00 hodin. Paní Kučerová
Čtvrtek 24. 8. 2000 v 16.00 h
Opékání párků za příznivého počasí na zahradě,
jinak v klubu. Paní Kuchařová
Úterý 29. 8. 2000 v 17.00 h
Výborová schůze členů klubu důchodců. Paní
Strakošová
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Sport
KOPANÁ - rozlosování soutěží
1.B Třída – skupina D: podzim 2000
2. kolo
So
12. 8.
16.30
3. kolo
Ne
20. 8.
10.00
4. kolo
So
26. 8.
16.30
5. kolo
Ne
3. 9.
10.00
6. kolo
So
9. 9.
16.30
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
1. kolo

Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

17. 9.
23. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.

10.00
16.00
10.00
10.00
15.00
10.00
14.00
10.00

Dorost: župní soutěž sk. B: podzim 2000
So
12. 8.
14.15
Ne
20. 8.
16.30
Ne
27. 8.
14.15
Ne
3. 9.
16.30
Ne
10. 9.
14.15
Ne
17. 9.
16.00
So
23. 9.
13.45
Ne
1. 10.
15.30
Ne
8. 10.
15.30
Ne
15. 10.
12.30
Ne
22. 10.
14.30
So
28. 10.
11.45
Ne
5. 11.
14.00

STOLNÍ TENIS

Mistrovská utkání
Budou zahájena v září. Přihlásili jsme družstva: A – moravskoslezská divize, B – oblastní
přebor, C – okresní přebor, D – okresní soutěž
I. tř., E – okresní soutěž III. tř.
Český pohár celostátní kolo
V sobotu 9. září 2000 od 15.00 hodin hraje
na našich stolech 2. ligový Neředín.
Tréninky v sokolovně
Pondělí: 17.00–19.00 h rekreační stolní tenis
od 1. října 2000

TJ Sokol Kunín – SK Brušperk
SK Brušperk – TJ Sokol Metylovice
TJ Kotouč Štramberk – SK Brušperk
SK Brušperk – TJ Hutisko Solanec
TJ Sokol Ostravice – SK Brušperk
(možnost přeložení na středu 13. 9.)
SK Brušperk – TJ Sokol Hukvaldy
TJ Optimit Odry – SK Brušperk
SK Brušperk – TJ Valašské Meziříčí B
SK Brušperk – TJ Sokol Kateřinice
TJ Petřvald n. M. – SK Brušperk
SK Brušperk – TJ Sokol Žilina
FK Tísek – SK Brušperk
SK Brušperk – FC Kozlovice
SK Šenov – SK Brušperk
SK Brušperk – TJ Tatran Jakubčovice
TJ Řepiště – SKB Brušperk
SK Brušperk – TJ Ferum Frýdlant n/O
TJ Frenštát p/R – SK Brušperk
SK Brušperk – TJ Tatra Příbor
TJ Optimit Odry – SK Brušperk
SK Brušperk – TJ Vítkov
SK Brušperk – VP F-M B
TJ Sokol Tichá – SK Brušperk
SK Brušperk – TJ Vagónka Studénka
FC Kopřivnice – SK Brušperk
SK Brušperk – TJ Spartak EPH Jablunkov
Úterý, čtvrtek: 17.00–19.00 h - A+ B družstvo
Středa, pátek:
16.00–17.00 h – nejmladší žáci
17.00–19.00 h – C až E družstvo
Posilovna – fitnes centrum
Stále pro vás denně v provozu. Sportujte
s námi.
Zájezd - Dolní Lomná
Zbývá obsadit poslední 4 místa. Sraz v rekreačním a rehabilitačním Dolu ČSA do 17.30 h –
v pátek 8. 9. 2000.
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Český svaz tělesné výchovy
ČSTV sdružuje v České republice celkem
8190 tělovýchovných jednot a sportovních klubů
s více než 1,2 miliony členů. Tito sportují
celkem v 96 různých sportovních odvětvích.
V Brušperku působí v rámci ČSTV Tělovýchovná jednota Sokol Brušperk a Sportovní klub
Brušperk.
Josef Rychlík

Různé
Kam pro své léky?

Podivná otázka v malém městě, kde jsou
dvě lékárny. Cíleně nebo náhodně si vybereme
jednu z nich. Tak by asi vypadala normální odpověď.
Skutečnost je však jiná. Dnes a denně se můžeme v praxi setkat s případy, které potvrzují
pravý opak. Lidé jsou u svého lékaře například
ve fakultní nemocnici nebo v okresním městě
a není jim na obtíž bloudit touto složitou budovou a pak vystát frontu v lékárně. Poté přijedou
do SVÝCH, ano SVÝCH lékáren v Brušperku
se slovy, že léky si vyzvedli „tam“ v lékárně
a u vás bych si koupil náplast …
Je těžké bojovat se zastaralou představou
pořádných velkých lékáren „tam“ ve velkém
městě a těch ostatních lékáren, které mají jen to
co zbude. Avšak dnes jsme v úplně jiné situaci.
Není velkých a malých lékáren. Jsou jen ty, kde
se o pacienty umí postarat a ty druhé. Každá
lékárna má dosažitelné veškeré léky registrované v naší republice, a to z velké části přímo
skladem nebo je schopna je zajistit do velice
krátké doby. Jediné co vám „tam“ nenabídnou
je osobní přístup a příjemnou atmosféru. A co
doplácení na některé léky, prolétne Vám hlavou,
je stejné? Vězte, že lékárny nejsou nijak nadšeny změnou úhrad léků pojišťovnou, která probíhá každé tři měsíce. Ale ve Vaší lékárně se
tímto problémem vypořádají stejně dobře jako
jinde a mnohdy i zodpovědněji, protože přeci
jen žijete vedle sebe.
Co však bude chybět v lékárnách v Brušperku

9

je dlouhé čekání ve frontě a neosobní přístup.
Nikde Vás nemohou znát tak, jako doma – ve
SVÉ lékárně. Proto snad stojí zato zapřemýšlet,
když opouštíte svého lékaře – Kam pro své
léky?
Miroslava Šiláková, provozovatel jedné
z brušperských lékáren

Naši předkové

Každý člověk má 2 rodiče
4 prarodiče
8 praprarodičů
16 prapraprarodičů
32 předků v páté generaci
64 předků v šesté generaci
128 předků v sedmé generaci
256 předků v osmé generaci
65 536 předků v šestnácté generaci
Těchto 16 generací zaujímá časový úsek asi
500 let. Mezi 65 536 předky žijícími v 15. století, které má každý dnešní člověk, jsou jistě
osoby ze všech stavů a tříd, chudí i bohatí, feudálové i nádeníci, učení i nevzdělaní. Žádný člověk přirozeně nezná své předky, i kdyby se v rodině uchovával rodokmen sebepečlivěji. Není
tedy důvodu dělat mezi lidmi rozdíl. Měli bychom je hodnotit podle toho, jaký člověk je a jak
se chová.
Připravila Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Klub českých
turistů
v Brušperku

• Sobota 5. srpna 2000
Letní večer při táboráku
s kytarou
Od 19.00 hod. v Pastevníku, párky sebou!
• Sobota 12. srpna 2000 * PĚŠÍ *
Třinec – Javorový – Velký Lipový – Morávka
(cca 21 km)
Vede L. Makúch, J. Duda.
Sraz v 6.45 h na zastávce ČSAD střed.
Doprava 70 Kč, obtížnost 3/3. (OTO Beskydy)
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Třinec – Rovná (384 m - žlutá značka) – OlPozvánka
dřichovice (Jednota, 400 m) – Javorový (rozc.
Výbor Honebního společenstva Brušperk
Pod Lanovkou, 760 m) – Javorový (tur. chata,
a Myslivecké sdružení Brušperk zvou své členy
946 m – zelená značka) – Javorový (vrchol
– vlastníky honebních pozemků a jejich rodinné
1032 m) – Pod Javorovým (975 m) – Šindelná
příslušníky na „ODPOLEDNE PŘI SRNČÍM
(961 m – modrá značka) – Velký Lipový (950 –
GULÁŠI“, které se koná na Myslivecké chatě
1000 m) – Morávka (Lipový – žlutá značka).
v Pastevníku, v sobotu 12. srpna 2000 v 16.00
Zpátky se vrátíme autobusem buď v 16.05 hod.,
hodin.
ale bude lepší se nehnat a odjet až v 17.30 h.
za honební společenstvo: Cvek Vlastimil
(případně v 19.00 hod.). Potom z Frýdku do
za Myslivecké sdružení: Neuwirt Zdeněk
Brušperka v 17.40 hod. nebo ve 20.00 hod.
• Sobota 19. srpna 2000 * CYKLO*
Sraz v 7.30 hod. na zastávce ČSAD střed,
eská strana sociálně demokratická
vede Palko.
v
Brušperku děkuje tímto níže uvedeBrušperk – Košatka – Jistebník – Klimkovice
ným
sponzorům, kteří přispěli do tom– Proskovice – Stará Ves – Brušperk.
boly
při
příležitosti
Letní slavnosti dne 23. 7.
Cca 41 km
2000.
Jsou
to:
Textil
Nesit, potraviny Treutler,
• Sobota 28. 8 – neděle 29. 8. 2000 * PĚŠÍ *
Vilkus, Vicher, drigerie Šubrt, řeznictví Uher,
Výlet do okolí Vítkova
Vede L. Makúch, J. Duda. Další informace Vicher, obuv Šodek, fy Elkos, Cvek, Raval, Drnovská, Adamusová, Glabazňová
budou upřesněny.

Č

Vedení
jednoduchého
účetnictví
vč. DPH,
mezd,
daň. přiznání,
nabízí firma
N. C. P. Troup
Petřvald č. 6,
za nejnižší ceny
již od 250 Kč/měs.
Tel.: 0656/754 210, 754 348,
fax: 0656/754 348.

Česko-Rakouská pojišťovna
nabízí 20% mimořádnou letní slevu
na havarijní pojištění vozidel
nových i starších.
Neváhejte a využijte
této mimořádné akce.

Termín akce: 1. 7.–30. 9. 2000
Bližší informace Vám podá:
Ing. Hromádková Jana,
Tržní 25 (Nad Blechtou), Frýdek-Místek
Tel. 0658/647 330, 0603/544 071,
domů 0658/340 74.
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SBÌRNÉ SUROVINY
BRUŠPERK

Jožky Matěje 515, tel. č.: 0658 666 441

Oznámení zvýšení cen:

železo
1.10–1.80 Kč
noviny
1 Kč
lepenka
1.Kč
časopisy
0.80 Kč
Barevné kovy
měď
48 Kč
hliník
28 až 43 Kč
Nad 2 t železa odvoz zdarma!
Otevírací doba:
Pondělí
9.00–17.00
Úterý
8.00–15.00
Středa
8.00–17.00
Čtvrte
10.00–15.00
Pátek
12.00–16.00
První sobota v měsíci
8.00–12.00

JoŽa plastik

SEDLNICE

- výroba technických
nádrží
- septiků,
vodoměrných šachet
- jímek atd.
- výroba z plastu

tel./fax: 0656/745 094,
mobil: 0602/556 689, 760 130
BAZÉN SERVIS
- zahradní a interiérové bazény
- příslušenství
- zastřešení bazénů
- sauny
Vladimír ŽÁRSKÝ
Sedlnice 179, 742 56 SEDLNICE
tel./fax: 0656/745094, mobil 0602-760130
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Opravy do 24 hodin
chladniček a mrazniček
všech typů

Petr Holaň, Ostrava-Nová Bělá
Tel. č.: 069 6731354, mobil 0602 585938
Zaručuji nejnižší ceny servisu v regionu.
Např. výměna motorkompresoru již od
2 700 Kč včetně DPH.

Lékárna
U Matky Boží

Komenského náměstí, Brušperk

široká nabídka
rozsáhlý sortiment
přes 4000 položek skladem
dalších 6000 položek do 6 hodin
dalších 8000 položek do 3 dnů
dalších …

co potřebujete, to zajistíme
0658/666 208
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EXCLUSIVNÍ KOSMETIKA PRO DENNÍ POUŽITÍ

VIVIEN parfum
Dvě kolekce světově známých vůní
Vivien de saixe exclusive
Vivien de saixe classic for men
Program péče o pleť – Program péče o vlasy – Program péče o ruce –
Program péče o nehty – Program péče o nohy
(výrobky obsahují léčivý australský TEA TREE OIL, jsou hypoalergenní)
Návštěvu u Vás možno objednat na tel.: 0604 642850

Česká firma, kvalitní komponenty, solidní cena

Ceny a odhady nemovitostí
Zdeněk BUJNOCH

Autorizovaný stavitel a soudní znalec nemovitostí
739 45 FRYČOVICE č. 565
telefon 0658/668 121

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. 7. 2000 uzávěrka příštího čísla je
v pondělí 21. 8. 2000.

