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Navštíví Vás Kašpar, Melichar, Baltazar
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem Vám!
V naší společnosti je mnoho těch, kteří potřebují pomoc. Česká katolická charita organizuje na celém území naší republiky „TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU“. Obrací se na Vás, všechny lidi
dobré vůle s prosbou o pomoc, koledou tří
králů. U nás v Brušperku Vás navštíví koledníci 6. ledna 2001 v odpoledních hodinách. Budou mít zapečetěnou pokladničku, do které můžete vložit svůj příspěvek. Doprovázet je budou
členové dobrovolné charity. Sbírka probíhá pod
záštitou Městského úřadu v Brušperku. Všech
10 pokladniček bude otevřeno pracovníky úřadu
a výsledek oznámen.
Sbírky bude využito na tyto projekty:
1. Duchovní a kulturní centrum pro tělesně postižené v Hrabyni.
2. Středisko pro mentálně postižené občany
ve Frýdku-Místku (pod Mariánským kostelem)
3. Středisko pro mládež na Dubině.
Tato akce je povolena Ministerstvem vnitra
ČR a probíhá ve dnech od 3. do 8. ledna 2001
na celém území České republiky.

Všem dárcům děkuje Charita Brušperk.

Pranostika

V lednu mráz – těší nás.
Na svatého Marcela
– zima leze do těla.

Významná výročí

22. 1. 1941 – zemřel František Křižík (60 let)
vynálezce, elektrotechnik – oblouková lampa,
stavitel první elektrické dráhy.
27. 1. 1901 – zemřel významný hudební skladatel, autor opery Rigoletto
29. 1. 1901- zemřel Julius Zeyer (100 let) básník, autor pohádky Radúz a Mahulena
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Informace Městského úřadu
Vážení spoluobčané,
oznamujeme vám, že byl zahájen prodej
známek na odvoz komunálního odpadu na
rok 2001. Zároveň vás žádáme o včasné zapojení se do systému nakládání s komunálním
odpadem.

Známky si
centru, a to:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

můžete zakoupit v informačním
8.00–11.30
8.00–11.30
8.00–11.30
8.00–11.30
8.00–11.30

13.00–16.30
13.00–15.30
13.00–16.30

CENÍK za odvoz komunálního odpadu na území města Brušperka pro rok 2001

Ceny a platební podmínky pro občany a podnikatele zapojené do systému nakládání s komunálním
odpadem podle OZV č. 4/1999 dle intervalu svozu a obsahu sběrné nádoby.
Interval svozu
1× týdně
1× za 14 dní v létě
l× týdně v zimě
1× za 2 týdny

Počet svozů
za rok
52
39

Obsah sběrné
nádoby
110 1
1100 1
110 l

Cena v Kč za
rok
čtvrtletí
1340,00
335,00
7392,00
1848,00
1160,00
290,00
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110 1
810,00
202,50
1100 1
4296,00
1074,00
1× za 3 týdny
17
70 1
380,00
95,00
110 1
700,00
175,00
Jednorázový svoz sběrné nádoby 70 l a 110 l
Kč 40,-/1 svoz
Je možný jen pro ty, kteří jsou zapojeni do pravidelného svozu komunálního odpadu.
Platební podmínky:
- v hotovosti proti příjmovému dokladu MěÚ
Brušperk, vystaveným na Informačním centru
- složenkou na účet města Brušperku, č. ú.
19-95126-764/0600, variabilní symbol: číslo popisné domu
- příkazem k úhradě na účet města Brušperka,
č. ú. 19-95126-764/0600, variabilní symbol:
číslo popisné domu
Ostatní ceny a podmínky zůstávají beze
změny.
Termín platby: předem všechny druhy plateb, čtvrtletní nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po ukončení čtvrtletí, a to vždy
na částku, uvedenou ve sloupci „čtvrtletí“ příslušného intervalu svozu
Tento ceník nabývá účinnost dnem 1. ledna
2001.
Ceník schválila rada města Brušperk na
27. schůzi konané dne 13. prosince 2000.

Městský úřad oznamuje občanům, kteří dosud
nezaplatili za odvoz komunálního odpadu za
IV. čtvrtletí 2000, nechť tak učiní nejpozději do
15. ledna 2001, a to buď osobně v kanceláři informačního centra, šekem nebo převodem.

Změna ve vysílacích časech
Local TV Brušperk

Vzhledem k udělení licence pro rozhlasové
a televizní vysílání dochází ke změně ve vysílacích časech.
Časový rozsah vysílání Local TV Brušperk je
nyní 1 h denně v čas. intervalu od 6.30 do 8.30 h
a 2 h denně v čas. intervalu 15.00–18.00 h.
Vysílací časy Local Tv Brušperk:
6.30–7.00 h
16.00–16.30 h
8.00–8.30 h
17.00–18.00 h
15.00–15.30 h

č. 1
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Svoz komunálního odpadu

Svozový kalendář – A
LEDEN
3. 1.
10. 1.
17. 1.
24. 1.
31. 1.
žlutá 2001
•
•
•
•
•
červená (lichý týden)
•
•
•
fialová 2001
•
•
fialová 2001 + žlutá

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
LEDEN
3. 1.
10. 1.
17. 1.
24. 1.
31. 1.
žlutá 2001
•
•
•
•
•
červená (sudý týden)
•
•
fialová 2001
•
•
fialová 2001 + žlutá

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

B

ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č.105 na městském úřadu v úterý 9. 1.
a 23. 1. 2001 od 15.00 do 17.00 h.

Poděkování

Vedení města děkuje podnikatelům, kteří jako
sponzorský dar městu pro vstup do 21. století
věnovali vánoční jedli, umístěnou na náměstí
J. A. Komenského. Jedli věnoval pan Vratislav
Krupník, Brušperk 58, majitel autoopravny. Pokácení a osazení stromu na náměstí provedla
firma Imstav Plus, s. r. o., pana Miloty.

Městská knihovna v Brušperku
oznamuje

Čtenářské poplatky na rok 2001 je nutno zaplatit již při prvním vypůjčení knih v tomto
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

Výzva

Občané, kteří jsou evidováni na Úřadu práce
ve Frýdku-Místku a mají zájem o práci na hlídaných parkovištích ve městě, nechť se přihlásí
na městském úřadě v kanceláři č. 101 od 2. 1.
2001. Tato práce je rovněž vhodná pro občany
důchodového věku.

MěÚ

Evropská unie (13. část)

Zasloužená pozornost konferenci EU v Nice
Počátkem prosince sdělovací prostředky opět
ovládalo téma Evropské unie, tentokrát v souvislosti s konferencí EU v Nice. V líčení dramatického průběhu jednání se poněkud ztrácel jeho
obsah, a proto se dnes pokusíme s nezbytnou
dávkou zjednodušení popsat závažnost projednávané problematiky.
Pro připravenost EU na přijetí nových členů
bylo nezbytné učinit kroky umožňující rozhodovací procesy v tak velkém uskupení, jaké
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bude příští EU představovat. Rozhodující orgán
– Rada EU, která disponuje zákonodárnými i výkonnými pravomocemi, je tvořena zástupci členských zemí a jejichž počet je stanoven podle
počtu obyvatel jednotlivých zemí. Na sumitu
v Nice došlo pro nás ke dvěma závažným posunům: menší země (tedy do budoucna i ČR)
si vůči větším zemím vybojovaly větší vliv na
rozhodování Rady EU novým a pro ně výhodnějším přidělením počtu hlasů. Oficiální dokumenty EU z Nice hovoří poprvé o počtech zástupců kandidátských zemí a EU tím jasně potvrzuje, že s nimi v těchto procesech počítá.
Druhou změnu představuje výrazné omezení oblastí, kdy hlas jednoho člena rozhoduje o přijetí
zákonných norem pro celou unii. Doposud to
bylo tak, že na legislativní normě, která závažně
ovlivňovala dění ve členských zemích, se museli
všichni zástupci členských zemí v Radě EU jednomyslně shodnout. Jiné normy mohly být přijaty tzv. kvalifikovanou většinou nebo spolurozhodnutím Rady EU a Evropského parlamentu.
Právě snížení počtu oblastí, kdy zástupci členských zemí mají vlastně při rozhodování právo
veta, přinese pružnější přijímání zákonných norem závazných pro členy EU.
Podobně jako v případě počtu zástupců kandidátských zemí v Radě EU byly stanoveny
i počty jejich poslanců Evropského parlamentu.
Volby do tohoto sboru, který například spolurozhoduje o některých právních normách pro EU,
o jejím rozpočtu, o přijetí nových členů a jmenuje Evropskou komisi, se budou konat v roce
2004 a věřme, že v této době již budeme mít
i my možnost volit svých 20 poslanců.
Výkonným orgánem EU, tedy jakousi evropskou vládou, je Evropská komise. Jejím úkolem je především dohled nad dodržováním zákonů platných pro členy EU, navrhovat nové
právní normy, spravovat rozpočet a řídit dotační politiku Unie. V současné době má dvacet
členů. Tyto členy, přestože nezastupují zájmy
své země, má právo nominovat každá členská
země. Malé státy jednoho a země velké (SRN,
Francie, Itálie, Spojené království a Španělsko)
po dvou. I zde se způsob obsazení mění a od
roku 2005 bude mít každá členská země právo
vyslat do tohoto sboru jednoho člena.

č. 1

Ti, kdo očekávali jasnější stanovisko EU k termínům přijetí nových členů, jsou opět zklamáni.
Vybaví se výrok maďarského premiéra Orbána, že od roku 1990 máme neustále pře sebou
pět let do přijetí do EU. Musíme mít na paměti,
že EU nejprve potřebuje učinit kroky, které zamezí, že výrazné rozšíření ohrozí její stabilitu.
Připomeňme si obtížnost jednání ve federálním
parlamentu Československa a teprve potom doceníme význam dohody, ke které členské země
v Nice dospěly.
Vážení čtenáři, dovolte abych připojil osobní
závěr. Chci popřát vám, vašim rodinám a blízkým co nejpříjemnější prožití vánočních svátků,
zdraví a dostatek důvodů k radosti do roku 2001.
Hodně štěstí.

Ing. Josef Jalůvka, poslanec PS PČR

Změny cen stravného
v mateřské škole a v základní
škole

Z důvodu nárůstu cen u mnoha druhů potravin již v minulém školním roce dochází od 1. 1.
2001 k úpravě cen stravného.
Mateřská škola
dopolední svačina: 5 Kč
dopolední svačina + oběd: 18 Kč
dopol. svačina+oběd+odpol. svačina: 22 Kč
Základní škola
1. stupeň 1.–4. třída: 15 Kč
2. stupeň 5.–9. třída: 16 Kč
Učitelé: 20 Kč
Školští důchodci: 29 Kč

Kultura
Pozvání na klavírní koncert,

který se koná v sobotu 20. ledna 2001
v 16.30 hodin v sále ZUŠ.
Účinkují:
Jiří Janík a Markéta Dvorská – studenti JAMU
v Brně.

č. 1
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Plesová sezóna v roce 2001

• Pátek 12. ledna - Myslivecký ples
• Pátek 19. ledna - Hasičský ples. Hraje skupina Šmidliboys. Začátek v 19.00 hodin.
• Pátek 2. února – Ples SRPŠ
• Sobota 10. února – MAWIS ples
• Sobota 17. února – Ples Ranochova rodu
• Sobota 24. února – Ples KSČM
Místo konání všech plesů: restaurace Na
Letné.

V

ýtvarné centrum Chagall v Národním
domě v Brušperku Vás zve
na výstavu obrazů JANA JAROŠE.
Výstava potrvá do 24. 1. 2001.
Srdečně Vás zveme do Galerie Chagall
v Brušperku na výstavu obrazů a grafik pod názvem „Česká moderna“. Vernisáž se koná ve
čtvrtek 25. ledna 2001 v 17.00 hodin. Úvodní
slovo PhDr. Petr Pavliňák.
Vystavené obrazy jsou prodejné. Vstup
volný.
Otevírací doba: pondělí–pátek 14.00–18.00 h,
sobota a neděle 15.00–17.00 h
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

Ohlédnutí za uplynulým
měsícem

Měsíc prosinec byl doslova nabitý kulturními
akcemi. K některým bych se chtěla ve svém
dnešním příspěvku vrátit.
ýznamné výročí oslavila Základní škola
Vojtěch Martínka v Brušperku. Před padesáti lety, 10. prosince 1950, byla v nové
školní budově zahájena výuka. Na oslavu tohoto významného výročí připravili učitelé a žáci
Školní akademii. 330 žáků se nadšeným divákům předvedlo celkem čtyřikrát. Vystoupení
v pátek 8. prosince bylo určeno především veřejnosti. Sobotnímu vystoupení přihlíželi i hosté.
A nebylo jich málo. Učitelé, bývalí kolegové

V
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a zaměstnanci školy, naši učitelé důchodci, učitelé a ředitelé z celého okresu, zástupci Školského úřadu a České školní inspekce ve Frýdku-Místku, představitelé města, sponzoři. Obě
vystoupení zhlédlo více než 800 diváků. Na jeho
přípravě i na výzdobě školní budovy se podíleli
všichni učitelé a zaměstnanci školy. Panely ve
vestibulu školy zdobily staré i současné fotografie ze života školy. Grafický přehled uváděl
jména učitelů a délku jejich působení v uplynulých 50 letech. K nahlédnutí byly i staré školní
kroniky. Chodby i třídy byly vyzdobeny žákovskými pracemi. Odměnou za přípravu celé akce
nám byla bohatá účast veřejnosti, bývalých pracovníků a hostů. Též i Vaše ocenění vystoupení
a zájem s jakým jste si školní budovu prohlíželi. Ke zdaru celé akce přispěli sponzoři: Ing.
Jiří Vala, Jan Slabý VaS, paní Naděžda Uhrová,
pan Vladimír Procházka, fa Hill´s, pan Felix
Hyneček, MěÚ Brušperk, zaměstnanci školy ze
svého FKSP a SPŠ.
Vedení školy děkuje Vám všem za přízeň
a podporu školy, děkuje všem sponzorům za finanční příspěvek, všem učitelům a žákům za
pečlivou a obětavou přípravu celé akce. Děkuje
též panu Václavu Šugárkovi za diapozitivy s obrázky školy.
Pro mne byla celá školní akce výjimečnou
událostí. Posuďte sami milí čtenáři a promiňte,
že píšu o sobě. Patřím mezi první žáky, kteří
novou školní budovu navštěvovali. S paní učitelkou F. Kowalíkovou jsme naši novou třídu připravovali k vyučování. Čistili parkety a úzkostlivě hlídali jejich hladký, lesklý povrch. I přezůvky jsme nechávali na chodbě. Stěhovali jsme
lavice a židle. Celá budova voněla novotou, ale
dokončena ještě nebyla. Přicházeli jsme vchodem od pana Hynečka a chodba v přízemí nám
všem sloužila jako šatna. Ze staré školy, dnes
budovy městského úřadu, nás jednoho vyučovacího dne vypudil kouř. Následovaly nucené
prázdniny a rychlé přípravy k zahájení výuky
v nové budově.
Těší mne, že jsem mohla školní oslavy prožít
v činné službě. Vždyť ta čára u mého jména byla
nejdelší. Nebudu lhát, když řeknu, že jsem v ní
strávila většinu svého života.
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Využívám této příležitosti a děkuji všem svým
učitelům, i když většina z nich už není mezi
námi a zdravím ty kolegy, kterým zdravotní problémy zabránily v našem společném setkání.

Mgr. Jaroslava Neuwirthová

č. 1

J

edinečný zážitek připravili všem ctitelům
vážné hudby členové pěveckého sboru Lašan v rozzářených prostorách a vynikající akustice „svatého domu“, v úterý 26. prosince
2000.

Připravila Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Vedení města děkuje řediteli školy a učitelskému sboru za přípravu náročného vystoupení
Klub důchodců
a výzdobu školy u příležitosti padesátého výročí
i bývalým žákům 9. ročníku za jejich ochotu • Pondělí 8. ledna 2001 ve 14 h
přispět do programu a znovu se tak se školou Schůzka důchodců Zdravotního střediska. Paní
Dlouhá, Vichrová
rozloučit.
• Úterý 9. ledna 2001 od 9 do 11 h
pátek 15. prosince 2000 proběhly hned Zápis na burzu do Polska II/2001. Paní Kuchadvě úspěšné akce. Besídka chovanců Dět- řová
ského domova Brušperk a vystoupení žáků zá- Zápis na burzu Chalupky I/2001. Pan Kladiva
kladní umělecké školy. Obě se těšily velkému Cena bude určena u zápisu.
• Čtvrtek 11. ledna 2001 v 16 h
zájmu návštěvníků.
Výborová schůze klubu důchodců s důvěrníky.
prosinec, třetí neděle adventní, při- Paní Strakošová
nesla všem našim občanům milý zá- • Neděle 14. ledna 2001 ve 13.45 h
žitek. Jednota Orel Brušperk, prostřednictvím Odjezd od hlavní zastávky do divadla do Ospaní Marie Otčenáškové, připravila našemu travy na činohru „Past na myši“. Prodej lístků
městu výjimečnou podívanou. Živý betlém na v klubu 9. ledna od 9 do 10.30 h. Paní Tichopánáměstí. Líbezné tóny vánočních koled, hlasy dová
pastýřů a muzicírování hudebníků se nesly uli- • Středa 17. ledna 2001 v 16.15 h
cemi města. Velká návštěva z Brušperka i okolí Odjezd od hlavní zastávky na plavání do Nozpůsobila počáteční nervozitu účinkujících. Ve vého Jičína. Cena: členové 40 Kč, ostatní 45 Kč,
scénce vystoupilo 25 ochotníků – malé děti, ško- děti 30 Kč. Zápis v klubu denně u služby. Paní
láci i dospělí. Nechyběla ani chýše, nemluv- Kučerová
ňátko, oslíci, pes a ovečky. Návštěvníci vklá- • Čtvrtek 18. ledna 2001 v 6.30 h
dali příspěvky do zapečetěné pokladny. Výtěžek Odjezd od hlavní zastávky na burzu „Chalupky“.
7.940 Kč byl zaslán na účet Fondu ohrožených Pan Kladiva
dětí. Upřímný dík za krásný zážitek patří paní • Čtvrtek 18. ledna 2001 v 16 h
Marii Otčenáškové, dětem, hudebníkům, čle- Schůzka ročníku 1931. Paní Šeděnková
nům kulturní komise a všem, kteří se na pří- • Úterý 23. ledna 2001 v 16 h
Výborová schůze klubu důchodců. Paní Strakopravě této náročné a jedinečné akce podíleli.
Dík Vám všem, za velkou účast a finanční pří- šová
spěvek. Věříme, že jsme přispěli k dovršení vá- • Čtvrtek 25. ledna 2001 v 15 h
noční nálady ve vašich rodinách uprostřed shonu Vepřové hody v klubu důchodců. Pan Kladiva,
Nálepa
a příprav těch nejkrásnějších svátků v roce.
• Středa 31. ledna 2001 v 16.15 h
Vedení města děkuje paní Marii Otčenáškové Odjezd od hlavní zastávky na plavání do Noa všem účinkujícím za přípravu a předvedení je- vého Jičína. Cena: členové 40 Kč, ostatní 45 Kč,
dinečného vystoupení „Živý betlém“, které při- děti 30 Kč. Zápis v klubu denně u služby. Paní
Kučerová
spělo k dovršení té pravé vánoční nálady.

V
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Sport
Stolní tenis

Tělovýchovná jednota Sokol Brušperk přeje
do nového roku všem sponzorům, občanům našeho města, členům a příznivcům hodně pevného zdraví a spokojenosti.
Mistrovské soutěže v polovině.
Divize muži
1. TJ Biocel Vratimov
13 12 1 0
2. KST Robot Mokré Lazce „C“ 13 11 0 2
3. TJ Ferum Frýdlant n. O.
13 9 3 1
4. TJ MSA Dolní Benešov
13 7 1 5
5. TJ Spartak Bílovec
13 7 0 6
6. TJ Slezan Frýdek-Místek
13 7 0 6
7. TJ ŽD Bohumín
13 7 0 6
8. TJ Frenštát p. R. – Elizza 13 6 1 6
9. TTC Sofimuko Sedlnice
13 6 0 7
10. TJ Sokol Brušperk
13 4 2 7
11. TJ Rožnov p. R.
13 4 2 7
12. SKST Český Těšín
13 4 1 8
13. TTT Vítkovíce „B“
13 0 2 11
14. TJ MEZ Vsetín „B“
13 0 1 12

129:40
121:43
123:80
99:88
89:90
91:92
102:87
93:101
94:89
93:104
86:103
90:105
45:128
24:129

38
35
34
28
27
27
27
26
25
23
23
22
15
14

Oblastní soutěž mužů sk. C
1. TJ Nová huť Ostrava „C“
2. TJ Biocel Vratimov „B“
3. TJ TŽ Třinec „A“
4. TJ Slezan Frýdek-Místek „B“
5. TJ Sokol Ropice
6. TJ Sokol Brušperk „B“
7. TJ TŽ Třinec „B“
8. TJ Horní Datyně
9. Sokol Ostrava – Hrabůvka
10. TJ Baník P. Bezruč Ostrava
11. TJ Sokol Staré Město
12. Sokol Radvanice „C“

11 10
11 9
11 9
11 7
11 7
11 6
11 5
11 3
11 3
11 2
11 1
11 0

0
1
2
2
3
5
6
7
8
8
10
10

109:42
103:43
104:33
104:65
90:68
71:71
69:80
70:83
54:93
55:93
29:106
28:109

32
30
29
27
26
23
21
18
17
16
12(-1)
12

Okresní přebor
1. Orel Paskov
2. TJ Horní Datyně B
3. Slezan F-M C
4. Ferrum Frýdlant C
5. Sokol Pstruží

11 10 0 1
11 9 1 1
11 6 2 3
11 6 1 4
11 5 2 4

140:58
130:68
102:96
117:81
92:106

31
30
25
24
23

1
1
0
2
1
0
0
1
0
1
0
1

6. TJ Raškovice A
7. Sokol Brušperk C
8. Sokol Ropice B
9. Sokol Kozlovice
10. Sokol Krmelín
11. TJ Raškovice A
12. TŽ Třinec C

11
11
11
11
11
11
11

5
5
5
4
3
1
1

2
2
1
0
1
0
0

4
4
5
7
7
10
10

116:82
100:98
113:85
98:100
84:114
34:164
62:136

23
23
22
19
18
13
13

Okresní soutěž I. tř.
1. Sokol Staré Město B
2. Atom F-M
3. Sokol Janovice
4. TiS Vilhelm F-M
5. Sokol Kozlovice B
6. Spartak EPH Jablunkov
7. Sokol Brušperk D
8. Sokol Lískovec
9. Ferrum Frýdlant D
10. SSK Komorní Lhotka
11. KST Dolní Lomná
12. Sokol Ropice C

11 11
11 10
11 7
11 6
11 4
11 3
11 4
11 4
11 3
11 2
11 1
11 0

0
0
0
1
4
5
2
1
3
2
2
2

0
1
4
4
3
3
5
6
5
7
8
9

140:58
147:51
110:88
111:87
97:101
107:91
109:89
75:123
88:110
86:112
74:124
44:154

33
31
25
24
23
22
21
20
20
17
15
13

Okresní soutěž III. tř.
1. TJ Horní Datyně C
2. Sokol Krmelín B
3. Biocel Vratimov D
4. Sokol Brušperk E
5. Sokol Kozlovice D
6. Sokol Palkovice B
7. Sokol Metylovice
8. Sokol Pstruží B
9. Sokol Lhotka B
10. TJ Horní Datyně D

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0
1
1
0
2
1
1
0
1
1

1
1
1
3
3
5
6
7
7
7

120:42
109:53
122:40
103:59
81:81
72:90
60:102
49:113
55:107
39:123

25
24
24
21
19
16
14
13
12
12

8
7
7
6
4
3
2
2
1
1

Vánoční turnaj – XXXII. ročník
Dalšími hlavními sponzory Vánočního turnaje
XXXII. ročníku ve stolním tenisu v Brušperku
se stali: Severomoravská energetika, a. s., pan
Petr Nesit – Obchodní dům NESIT Brušperk
a DENA, v. o. s., Frenštát p. Radhoštem. I jim
patří poděkování za pomoc při zajišťování turnaje. Výsledky zveřejníme v příštím vydání.

Josef Rychlík – Tělovýchovná jednota
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Žijí mezi námi
Vážení čtenáři,
až budete číst tyto řádky, bude mít smíšený
pěvecký sbor „Lašan“ za sebou opět jeden
z mnoha vánočních koncertů, které každoročně
připravuje. Možná, že i vy jste se 26. 12. 2000
toho koncertu zúčastnili a Lašan vás potěšil pěknými koledami a „Vánoční mší“ skladatele Z.
Lukáše. S menšími přestávkami byla tato náročná skladba připravována již od jara a její
nácvik dal „Lašanům“ pěkně zabrat. Mohu to
dobře posoudit, neboť jsem již 1 rok jedna
z nich. Doufám však, že jsme všem našim příznivcům udělali radost a přispěli k umocnění vánoční atmosféry.
Sbor nese své jméno od roku 1981, ve skutečnosti je však pokračovatelem pěveckého sboru,
který v Brušperku působí již od roku 1956 a byl
založen místním učitelem Františkem Palkovským. Dodnes působí ve sboru členové, kteří
stáli u jeho zrodu. Jedním z nich je paní Marie
Otčenášková. Navštívila jsem ji, abych se od ní
dozvěděla něco o počátcích práce sboru.
„Paní Marie, byla jste mladé děvče, když
jste začala ve sboru zpívat. Kdo z dnešních
členů s Vámi tehdy začínal?“
„Už nás není mnoho. Mnozí po čase z různých
důvodů sbor opustili. Ale doposud zde působí
paní Marie Monarová, Vojtěška Hubrová, Emilie Hladná, Eva Foltová a Karla Konečná.“
„Klobouk dolů! To je tedy výkon! 46 let
života věnovat jednomu koníčku. Nenapadlo
Vás někdy už všeho nechat a věnovat se něčemu jinému?“
„Určitě, ale láska ke zpěvu vždy zvítězila. Při
této příležitosti bych chtěla vzpomenout také
pana Oldřicha Malíka, který sice nebyl ve sboru
od samého počátku, ale dlouhá léta s námi působil. Díky jemu jsme měli z každé akce dostatek
fotografií. On to také byl, kdo vždy rozdával
dobrou náladu.
Snad jako čtrnáctiletá začala v Lašanu zpívat
paní Lenka Konkolová a už tehdy byla naší nejmladší sólistkou. V písni „Nočka“ zpívá sólo
dodnes. Také další členové, paní Marie Dvorská s manželem Milošem jsou již dlouholetými
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členy. Přišli do něho jako velmi mladí a vzpomínám si, jak jsme jim den před svatbou zpívali
„Věnečky“ pod okny a pokračovali i při svatebním obřadu.“
„A jejich dcera Maruška pokračuje v rodinné tradici. Kdo ji slyšel zpívat sólo, musí
uznat, že jí to zpívá velmi dobře. Když jste
byli všichni převážně mladí, byli jste dobrá
parta?“
„To ano. Často jsme pořádali různé společné
výšlapy do přírody – hlavně jsme poznávali
různé části Beskyd. Společně s námi chodil také
páter Karel Javorek, který byl členem sboru
a zapojoval se do veškerého kulturního dění ve
městě“.
„A co zdejší učitelé, působilo jich hodně
v Lašanu?“
„Bylo jich opravdu hodně. Doufám, že na
nikoho nezapomenu, když se je pokusím vyjmenovat. Byli to: Vojtěch Červenka, Bohuslav
Petlach, Ludvík Žídek, Antonín Konečný, Vlasta
Vantuchová, Věra Štalmachová, Vlasta Baarová,
Jana Juroková, Věra Ranochová, Marie Brumovská, Zdeňka Ochmanová, Anastázie Palkovská, Karla Kopcová a Vojtěška Hubrová, která
s námi zpívá dodnes.“
„Za dobu 46 let se vystřídalo ve vedení
sboru určitě hodně dirigentů. Vzpomínáte si
na ně?“
„Zakladatel, pan učitel František Palkovský,
ho vedl 11 let do roku 1967. Po něm řídil sbor
učitel lidové školy umění a varhaník Antonín
Konečný až do roku 1975, kdy náhle zemřel.
Pavel Škeřík, působil u nás do roku 1982, kdy
se stal dirigentem pěveckého sboru „Smetana“.
Pak se nás ujal vysokoškolský pedagog prof. Miroslav Petráš. Pro vážné onemocnění však musel po 7 letech vedení sboru nechat. Pak nás 1
rok vedl Jaromír Chvostek, učitel ze Staré Vsi
n. Ondřejnicí. V roce 1990 se již zdálo, že sbor
zanikne, protože celý rok neměl sbormistra. Ale
sbor se nerozpadl, neboť se nás ujala naše paní
Jitka Hummelová a v červnu roku 2001 to bude
již 10 let, co nás vede. To by stálo za oslavu,
že?“
„To určitě! To zařídíme! Ale nesmíme zapomenout na učitele ZUŠ a varhaníka Pavla Ko-
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nečného, který ji pomáhá s nácvikem mužů
při dělených zkouškách. Jeho perfektní sluch
odhalí každou chybičku. Ale to už se dostáváme do současnosti. Zkuste ještě, paní Marie, vzpomenout na vaše koncerty, Kde jste
byli se sborem nejdále a kde jste vystupovali
nejčastěji?“
„V roce 1981 jsme byli v Praze, kde jsme vystupovali v muzeu B. Smetany. Koncert nám zařídil pan profesor Slavinský, který působil dříve
v Brušperku. Ten pro nás složil také písničku
„Děvčátko z Brušperka“, která měla v Praze premiéru. Iniciátory tohoto koncertu byli také naši
rodáci, manželé Marie a Václav Vantuchovi.
Našeho vystoupení se zúčastnili zpěvačka Lída
Slaná a herec Zbyšek Olšovský, členové divadla
„Na Fidlovačce“. V Praze jsme byli také jako
turisté. V Národním divadle jsme slyšeli zpívat
Lubomíra Havláka, který pochází z Fryčovic.
Lístky nám na operu „Zuzana Vojířová“ tehdy
zajistil sám Ivo Žídek.
Každoročně jsme se zúčastňovali přehlídky
pěveckých sborů ve Staré Vsi n. O. nazvané
„Staroveské arkády“. Zpívali jsme venku v prostorách zámku pod arkádami a velmi jsme si
pochvalovali akustiku, atmosféru i pěkné prostředí. Určitě by se dalo vzpomínat ještě dlouho,
možná by nám pomohli i ostatní členové“.
„Víte co, paní Marie, budeme společně vzpomínat opět příští měsíc, třeba na poslední desetiletí, které bylo na činnost sboru velmi bohaté“.

Připravila Mgr. Anna Žídková

Různé
Odkud pocházejí…?

Vánoce jsou za námi, ale v mnoha domácnostech stále ještě svítí vánoční stromečky, aby
nám jejich kouzlo připomínaly. Mám ráda tuto
poklidnou atmosféru. Sedávám v pokoji třeba
u sklenky dobrého vína, dívám se do barevných
světel a nechávám myšlenky volně plynout. Přemýšleli jste někdy o tom, jak se dostaly symboly
vánoc, adventní věnec a vánoční stromek do našich příbytků? Ne? Tak čtěte!

9

Předvánoční zvyk, zdobit dům adventním
věncem je starý asi 150 let. Jeho historie nás zavádí až do chudinské části přístavu Hamburku.
Zde, v jednom ze sirotčinců pracoval mladý pedagog Johann Heinrich Wichern. Před vánoci
v roce 1839 ho napadlo přinést do místnosti, kde
děti zpívaly, dřevěné kolo od vozu ozdobené 23
svíčkami a zavěsit ho ke stropu. 4 z nich byly
velké a bílé, 19 malých svíček mělo barvu červenou. Postupně pak byly svíčky až do Štědrého
večera zapalovány. Vzhled tohoto původního adventního věnce se postupně měnil. V roce 1851
již byl po bocích i obvodu pěkně ozdoben jedlovými větvičkami.
Z Hamburku se tento zvyk rozšířil po celém
protestanském severu, potom do sousedních
zemí, později na katolický jih a dále do Evropy.
S emigranty se adventní věnec dostal až do Ameriky.
Také historie vánočního stromku je nemálo
zajímavá. Již dříve bylo zvykem, před vánoci
pokládat zelené jedlové větvičky ozdobené stuhami na různá místa v domě. Ozdobená větvička
se pak jmenovala „štěstí nebo ščedrák“ a zvláště
živý byl tento zvyk na Moravě či ve Slezsku.
Ozdobená větvička však s dnešním vánočním
stromkem měla málo společného. Ozdobený
a osvětlený strom jako symbol vánoc nevznikl
na vesnici, ale v městském prostředí. První
písemné zprávy pocházejí z roku 1570 a můžeme si je přečíst v kronice německého přístavního města Brémy. Je zde zmiňována osvětlená
jedle, ozdobena datlemi, sladkostmi a papírovými růžičkami. Podobné zprávy pocházejí ze
16. a 17. století také z jiných německých a švýcarských měst. Takto ozdobený strom však bylo
možné spatřit jen v měšťanských domácnostech.
Až později se začal objevovat také v protestantských řemeslnických rodinách. V 17. století se
tento zvyk rychle šířil od města k městu po
celém Německu. Brzy překročil i jeho hranice
a otevřely se mu také dveře aristokratických
domů ve Francii, Anglii i Skandinávii. Dnes
si bez osvětleného vánočního stromku nedovedeme vánoce vůbec představit.

Z něm. originálu volně upravila
Mgr. Anna Žídková
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D

ne 4. 11. 1930 – před sedmdesáti lety
Pěší okruh
schválilo ministerstvo železnic výnosem
Trasa: Pržno – Janovice – Skalice – Na Kameč. 35 125/3-IV./2 projekt elektrizace malodráhy nici – Baška
Vítkovice – Zábřeh a místní dráhy Mariánské
Délka trasy: asi 16 km, doprava: asi 50 Kč
Hory – Brušperk. Vše bylo schváleno. MechaVede: Lukáš Makúch + Jaroslav Duda
nická část motorových a vlečných vozů i elekObtížnost: 1/3 (velmi lehká trasa)
trická výzbroj. Počítalo se s napětím 600 V, později 750 V. Dokument uvádí požadavek největší
• Sobota 20. 1. 2001
rychlosti 40 km/hod. Stavební povolení bylo
Sraz: 7.00 h na zastávce Brušperk, střed
prodlouženo do r. 1933. Škoda, že ke stavbě niHrabyně
kdy nedošlo. Tento způsob dopravy bychom si
Trasa: Kyjovice – Údolí Ohroziny – Hrabyně
i v současné době pochvalovali.
– Háj ve Slezku – Ostrá Hůrka – Děhylov
Za historický dokument děkujeme p. Jiřímu
Délka trasy: asi 21 km, doprava: asi 80 Kč
Paličkovi.
Vede: Lukáš Makúch + Jaroslav Duda
Obtížnost: 1/3
Mgr. Jaroslava Neuwirthová
Na akcích jsou srdečně vítání i nečleni KČT
Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebearní charita v Brušperku Vás srdečně pečí. Cena za dopravu, obtížnost a délka trasy
zve na nedělní setkání, která se konají je jen orientační. Změna programu vyhrazena.
Neleňte doma a přijďte poznat své blízké
po mši svaté v sále Národního domu ve dnech
28. ledna 2001 a 25. února 2001. Tato setkání okolí.
jsou spojená s promítáním videoprojekce zapůjčené z Telepace Ostrava a s malým pohoštěním.

F

V

prvním roce nového tisíciletí, přejeme vaším srdcím pokoj, zdraví, lásku a harmonii.

Kolektiv lékárny U svatého Jiří s.r.o.

Klub českých turistů
v Brušperku
Šťastný nový rok vám
přeje Klub českých turistů.
Plán činnosti KČT
• Sobota 6. 1. 2001
Sraz: 6.45 h na zastávce Brušperk, střed
Zimní výstup – Helfštýn
Trasa: Lipník n. Bečvou – Helfštýn a zpět
Vede: Jaroslav Duda
• Sobota 13. 1. 2001
Sraz: 7.35 h na zastávce Brušperk, střed

OPRAVA
OBUVI
Roman Lariš

Soukenická č. 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.)
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ANGLIČTINA
Nabízím výuku anglického jazyka pro dìti
a mládež od 5 do 16 let. Individuálnì i ve
skupinkách.
Informace na tel. č.:
0658 666 619 nebo 0604 38 69 23.

Firma MERTA JOSEF
- NATĚRAČSTVÍ
Oblouk 967
739 44 BRUŠPERK
Tel. číslo: 0658 666 728
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Opravy
silničních vozidel
• I., II. a III. UŘ traktorů Zetor
i řipojených vozidel
• vstřikovacích čerpadel zn. MOTORPAL
• VF agregátů - kompresor, motor, servo, násobič, náprava, klikovka, vodní čerpadla apod.
Jiří SOCHA,
Krmelínská 831, BRUŠPERK
IČO: 16665651
Provozní doba: Po–Pá 6.15–14.15 h
Tel. č.: 0658 666 037, mobil 0603 89 40 75

Přijímá objednávky na rok 2001.

Nově zavedená služba občanům
- Stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření
- Penzijní připojištění
- Pojištění majetku a motorových vozidel
- Pojištění životní a úrazové
- Flexibilní životní pojištění od 1. 1. 2001, odpočet od daňového základu
- Zvláštní prémie až do 31. 3. 2001
- Stavební spoření až 10 % vstupního poplatku
- Flexibilní životní pojištění 50–100% první měsíční úhrady
- Bezplatně posoudím dosud uzavřené smlouvy od všech pojišťoven a navrhnu další postup

Finanční poradce Ing. Stanislav Šebesta
Kde: suterén Národního domu Brušperk, náměstí J. A. Komenského
Kdy: denně od 8.00 do 20.00 hodin,
v nepřítomnosti (návštěva klienta) volejte na uvedené tel. č.: 0658/669 355
nebo mobil 0603 708 868.
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Prodej žampionů
Od ledna je zahájen prodej čerstvých žampionù v Rychalticích,
v objektu staré sýpky.
Prodej dennì v cenì 50 Kč za kilogram.
Telefon: 0608 974 367

Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2001

Představenstvo akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.,
schválilo ceny vodného a stočného s platností od 1. ledna 2001.
Vodné
pro domácnosti a ostatní odběratele
14,99 Kč/m3
Stočné
pro domácnosti a ostatní odběratele
13,38 Kč/m3
K takto stanoveným cenám vodného a stočného nutno přičíst DPH 5 %.
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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 18. 12. 2000, uzávěrka příštího čísla
je v pondělí 22. 1. 2001.

