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zdarma

Vinšujeme Vám
šťastný a veselý
nový rok!
Na Boží narození
o komáří zívnutí.
Na Boží narození
o bleší převalení.
Na Nový rok
o slepičí krok.
Na Tři krále
o krok dále.
Na Hromnice
o hodinu více.
Z Čech a Moravy

Vážení spoluobčané,
na začátku nového roku bývá dobrým zvykem
ohlédnout se zpět a připomenout si co dobrého
se podařilo vykonat v roce minulém, podívat se
dopředu a nastínit to, čeho chceme dosáhnout
v novém roce. Pokusím se v tomto článku zrekapitulovat vše, co bylo uděláno v roce 1999.
V prvé části bych se chtěl zmínit o akcích či
opatřeních, které nejsou běžně vidět, ale kvůli
svému významu by nebylo dobré je opomenout.
Patří zde zejména opatření organizačního charakteru, jako je zejména rozšíření úředních ho-

din městského úřadu pro styk s občany, absolutní úspora tří technicko hospodářských pracovníků a zcela nový pohled na ekonomický chod
městského úřadu, který nám přinesl více než
2,5 miliónů korun. Do této oblasti bych zařadil
i podobná opatření v Domově důchodců Ondráš,
kde naším společným cílem se současným vedením „Domova“ je vysoká kvalita bydlení, služeb
a zejména sociální dostupnost úhrady za pobyt.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat zaměstnancům školní kuchyně i Domova důchodců za
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vstřícný přístup při zajišťování celodenní stravy „rekreační přehrady“. Tyto úpravy umožní zachytit při přívalových deštích až 100 000 m3
pro jeho obyvatele.
vody
a předpokládáme, že budou mít i velký výByla navržena a městským zastupitelstvem
schválena změna jeho jednacího řádu. Měla při- znam z hlediska čistoty vody v nádrži. Přehrada
nést zvýšení možnosti přímého uplatňování ná- pod „kravínem“ bude zase sloužit k rybaření,
mětů, návrhů a připomínek občanů. Jak jste tuto ale je zachována i její ochranná úloha při povodmožnost využívali, musíte si zodpovědět každý ních a nyní je již zcela naplněna.
Velká pozornost byla věnována městské pasám sobě.
Pro děti předškolního věku byly provedeny mátkové zóně. Byla dokončena fasáda kostela,
úpravy ve větší části prostor mateřské školy. kde finanční spoluúčast státu a církve činí 80 %
Drahé, téměř dožívající vytápění elektrickým nákladů. Došlo k rekonstrukci části ulice Dr.
proudem bylo vyměněno za moderní ústřední Martínka včetně zídky a bylo předlážděno návytápění s plynovým ohřevem. Byly vyměněny městí a všechny příjezdové komunikace k němu,
a rekonstruovány rozvody studené a teplé vody kde byla prováděna rekonstrukce vodovodních
včetně modernizace jejího ohřevu. V prosto- a kanalizačních sítí. Zásadní rekonstrukcí prošla
rách základní školy byl zrekonstruován „vesti- obě parkoviště u náměstí, kde je nyní kapacita
bul“ a sociální zařízení. Ve II. podlaží základní 60 parkovacích míst. Nový „kabát“ dostalo i Záškoly byla provedena výměna elektroinstalace dvoří, jako spojnice obou těchto parkovišť. Bylo
ve všech třídách a na chodbě a byla realizována pamatováno i na tělesně hendikepované spoluobstrukturální kabeláž v „počítačové“ třídě s roz- čany a vybudovány pro ně bezbariérové sjezdy
z parkovišť i všech chodníků na náměstí. Nový
vodem i do ostatních tříd.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat ve- chodník byl zbudován i u zdravotního střediska.
dení a zaměstnancům základní i mateřské školy První vlaštovkou při rekonstrukci autobusových
za aktivní přístup při organizačním i finančním zastávek se stala zastávka na Petříně, která je vybavena modulovou krytou autobusovou zastávzajišťování těchto „školních“ akcí.
Pro ty, kteří chtějí uzavřít manželství, nebo kou. Bezpečnějším pro chodce se stal i přechod
si chtějí připomenout svou svatbu při známých přes okresní silnici k základní škole.
Na základě množství dotazů k úpravám komukulatých výročích a také pro ty, kteří přijdou
k přivítání nově narozených občánků města, byl nikací musím konstatovat, že konečné úpravy
zcela nově proveden reprezentující interiér ob- vozovek se budou provádět pouze tam, kde jsou
v pořádku všechny inženýrské sítě. S ohledem
řadní síně.
Změnili jsme systém vysílání „brušperské“ te- na předpoklad výstavby čističky odpadních vod
levize tak, že je možná denní aktualizace vysí- a k ní nutné kanalizace je těchto vozovek milaných zpráv. Byla nainstalována tzv. „hlasová nimum. Proto jsme letos udělali spojnici přesiréna“, která umožňuje informovat občany při hrada - Borošín a spojnici „Trnavská cesta“ mimořádných situacích jak zvukovými signály, Skalka. K výhledu na stavbu ČOV a kanalizací
jen stručná informace. Sdružení měst a obcí potak i hlasově.
Všechny další akce již jsou Vám více na očích. vodí Ondřejnice podalo na Státní fond životního
Nejzřetelnější z nich je úprava koryta řeky On- prostředí žádost o finanční podporu z fondu
dřejnice, jejímž základním cílem bylo zmírnění ISPA na „Zlepšení čištění odpadních vod v ponebezpečí záplav. Námi vyvolaným jednáním vodí Ondřejnice“. Jde o fond Evropské unie
a vstřícným přístupem vedení divize Povodí v oblasti životního prostředí k podpoře úsilí těch
Odry ve Skotnici se podařilo zajistit vyčistění zemí, které žádají o vstup do Evropské unie.
Ke zlepšení výtěžnosti Obecního lesa byly
říčního koryta a opravu poškozeného úseku regulace Ondřejnice. Na některých místech byla upra- s minimem nákladů opraveny povrchy lesních
vena i výška břehů. Dále bylo pokračováno na cest tak, že dnes umožňují příjezd do všech poregulaci „Horního Koťbachu“, upravila se pro- třebných míst. Tím je zabezpečena lepší dostuptipovodňová hráz pod Pastevníkem a byla zpro- nost techniky k těžbě dřeva i udržování čistoty
vozněna šoupátka jak na vstupu, tak i výstupu Obecního lesa. Taktéž piknikové posezení u ryb-
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níčku v Obecním lese ocení zejména milovníci
přírody a opékaných klobás.
Samostatnou kapitolou je úprava hřbitova.
K dnešnímu dni jsou hotovy všechny podzemní
práce, tj. funkční drenáž, rozvod vody, osvětlení a kanalizace dešťové vody. Cílem úpravy
je hřbitov odvodnit, osvětlit a rozvést užitkovou
vodu k zalévání do pěti míst a na závěr vybudovat chodníky. Děkuji za toleranci, nejhorší již
snad máme za sebou.
Pracovní skupina městského úřadu má k dnešnímu dni 8 osob, z nichž pouze 3 jsou stabilní zaměstnanci městského úřadu, 4 vojáci na civilní
službě a 1 na veřejně prospěšných pracích. Dnes
už jsou téměř vybavení odpovídající technikou
a musím konstatovat, že výsledky jejich práce
jsou ve městě vidět. K větší propagaci a zviditelnění Brušperka jsme vydali informační letecký
plán města s vyznačením ulic a velmi vydařený
soubor pohlednic města.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem firmám,
které se podílely na realizaci výše uvedených akcí,
za vysokou kvalitu práce, rychlost a mnohdy
i přizpůsobivost změněným podmínkám. Tyto
akce realizovaly na základě řádných výběrových řízení jen brušperské firmy. Pro rok 2000
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máme spoustu dalších plánů. Bude se pokračovat v opravě povrchu a dopravním značení některých místních komunikací. Naším záměrem je
i vybudování chodníků podél ulice Fryčovická
a realizace dalšího přechodu pro chodce na ulici
Krmelínská. Budeme pokračovat v rekonstrukcích těch autobusových zastávek, které nejsou
zcela vyhovující. Naší snahou je i dosažení rekonstrukce povrchu ulice Staroveská, včetně realizace chodníku podél její části a opravy opěrné
zídky. Chceme pokračovat i v dalších úpravách
městské památkové zóny, zejména v úpravách
náměstí, podloubí i nádvoří naší radnice. Spolupracovat budeme i při případné obnově fasád některých památkových domů na náměstí. Budeme
pokračovat v rekonstrukcích mateřské a základní
školy. Naše pozornost musí být zaměřena i na
vyřizování žádosti na stavbu ČOV. To je hrubý
výčet akcí, které nás čekají v roce 2000. Jejich
konkrétní náplň bude projednávána na prvním
městském zastupitelstvu zřejmě v únoru při
schvalování rozpočtu. Již dnes Vás všechny na
toto zasedání srdečně zvu. Věřím, že rok 2000
bude pro naše město nejméně tak úspěšný jako
rok předcházející.
Ing. Ivan Krupník, starosta města

Informace Městského úřadu
Abyste to také věděli

Vážení občané,
v tomto čísle se znovu vracíme k tomu, abychom vás informovali o činnosti samosprávných
orgánů města. Náš informační dluh, zapříčiněný
seriálem článků o odpadech, se týká hlavně
4. zasedání městského zastupitelstva (dne 25. 11.
1999) a 14. schůze městské rady (dne 1. 12.
1999).
Městské zastupitelstvo, mimo jiné, projednalo
a vzalo na vědomí „Program rozvoje územního
obvodu Města Brušperk“. Je to program, který
na základě zhodnocení současného stavu shrnuje
(i s využitím vašich připomínek a námětů) formy
a způsoby rozvoje města a nabízí jednotlivé body
řešení při
a) vytváření zlepšování životních podmínek

občanů, mezi které patří
- společenská spotřeba obyvatel (bydlení, zdravotnictví, sociální péče, školství, kultura, rekreace)
- osobní spotřeba obyvatel (obchod, stravování,
služby, cestovní ruch)
- zabezpečení technických služeb (spoje, elektrofikace, plynofikace, vodní hospodářství a kanalizace, čistírna odpadních vod, údržba a čištění města, likvidace komunálního odpadu)
- zabezpečení dopravní obsluhy města (silniční
doprava, dopravní služby, celkový systém komunikací města)
b) vytváření vyváženého sociálně ekonomického rozvoje města, což se dotýká struktury
průmyslové, stavební a zemědělské výroby, veřejně prospěšných služeb, dále struktury zaměst-
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nanosti a podpory drobného a středního podnikání
c) zabezpečení ochrany životního prostředí
jako ochrana přírodních zdrojů, půdy, vod
a ovzduší
d) rozvoji státní správy a samosprávy v okruhu
působnosti města.
O konkrétních opatřeních se zmiňovat nebudu,
budete mít možnost seznámit se sami, protože
celý program rozvoje bude na základě rozhodnutí městské rady dán občanům k dispozici formou přílohy k Brušperskému zpravodaji. Snad
jenom tolik, že program bude průběžně doplňován o vaše další návrhy a potřeby. Nedílnou součástí tohoto programu je i městským zastupitelstvem schválený „Program regenerace městské
památkové zóny“. Městské zastupitelstvo rovněž uložilo městské radě, aby vždy při schvalování rozpočtu byl k projednání předkládán i program rozvoje na daný rok a vyhodnocení plnění
programu za rok minulý.
Z dalšího jednání městského zastupitelstva
byste snad měli vědět ještě to, že zastupitelstvo
rozhodlo o koupi domu č. p. 471 na Drahách
(paní Bacíková), kde hodlá město s využitím
státní dotace vestavět pět až šest bytů o velikosti
2+1, případně v závislosti na financích ještě dalších pět bytů 1+1. Tyto byty budou po kolaudaci sloužit jako městské nájemní byty pro žadatele z řad občanů města.
Ze schůze městské rady také jen to nejdůležitější. Městská rada:
- už realizovala koupi výše uvedeného domu,
který je tímto majetkem města
- zadala vypracování Provozního a manipulačního řádu pro vodní nádrže č. I., II. a III. jako
nezbytného dokumentu pro provozování a obsluhu přehrad v souladu s jejich předurčením (tj.
funkce ochranná a rekreační).
- rozhodla o dokončení rekonstrukce pavilonu
č. 2 v mateřské školce (voda, plyn, topení) se
zahájením prací v polovině ledna 2000.
Vážení občané, je naším přáním, abychom do
nového roku vykročili všichni společně s mottem: „Važ si těch, které potkáš na startu, ale
věř těm, s nimiž se potkáš v cíli“.
Lubomír Dlouhý, člen MR
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Finanční poradce

pan Vlastimil Kašík sděluje občanům, že
bude každé pondělí počínaje dnem 3. 1. 2000
v budově MěÚ Brušperk a to v době od 14.00
do 17.00 hodin přítomen jeho zástupce všefinanční poradenské společnosti. Ten bude poskytovat bezplatné poradenství v oblasti bezpečného
a výhodného uložení úspor, úrokového a životního pojištění, dále penzijního připojištění a stavebního spoření.
Bezplatná právní pomoc je v kanceláři
č. 105 na městském úřadě
v úterý 11. a 25. 1. 2000
od 15.00 do 17.00 hodin.

Evropská unie - 4. část
V předchozím článku jsme se věnovali pozitivním stránkám hodnocení Evropské komise o postupu ČR v přibližování k EU. Dnes nás čeká
ta méně příjemná část zprávy, tedy diplomaticky
formulované, ale nekompromisní výtky na naši
adresu.
Výraznou kritiku sklízela oblast sbližování
práva ČR s legislativou, platnou pro státy EU.
Konkrétně bylo jmenováno odložení zákona
o státní službě, nedokončený právní rámec pro
hospodářskou soutěž (antimonopolní právo), nevyhovující telekomunikační zákon a návrh zákona o poštovních službách, který nepřejímá
nezbytné prvky práva evropského. Podle hodnocení náš právní stav nepokročil v oblasti audiovizuální politiky, nesblížil se s evropskými
normami v zemědělství a velmi malý pokrok
učinil v energetice. Zpráva konstatovala zaostávání ČR v pracovním právu a dalších sociálních normách. Rovněž platnými zákony vyvolávaná zdlouhavost postupu našich institucí při
řešení společných problémů v zahraniční a bezpečnostní politice nezůstala EU nepovšimnuta
stejně jako nedostatečná právní úprava, zajišťující vnitřní kontrolu v oblasti financí.
Za nejrizikovější faktory, ovlivňující situaci
v přijímání nových právních norem, zpráva označuje menšinovou vládu a neochotu parlamentu
projevit vůli k urychlení procesu sbližování legislativ EU a ČR.
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Zpráva dále konstatuje zaostávání reforem
v soudnictví, státní správě, v systému daní a nepřímého zdanění. U veřejné správy se konkrétně vyjadřuje k její malé výkonnosti, která je
ovlivněna neexistencí jednotného systému státní
správy, nedostatečnou vzdělaností pracovníků,
nízkou kvalitou řízení a neodpovídající úrovni
platů. Hodnocení poukázalo na přetrvávající rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami, na stoupající diskriminaci Romů, problémy s potíráním
korupce, na praní špinavých peněz i situaci našeho vězeňství. Nedostatek financí, vyčleněných
pro rozvoj informační společnosti, nekonkrétnosti cílů státní politiky vůči mladé generaci, to
jsou další nedostatky, na které zpráva upozorňuje. Neopomíjí péči o životní prostředí, kterou
hodnotí celkově negativně a zvlášť nám vytýká
malé úsilí o ochranu čistoty vod a nezávadné
zpracování odpadu. Negativně jsou vnímány oblasti boje s kriminalitou, nedostatečnost soudů,
včetně neadekvátního personálního a technického
vybavení. Velké výhrady zpráva konstatuje vůči
naší ekonomice. Celkové prohloubení hospodářské recese, provázené růstem nezaměstnanosti,
zastavení privatizace podniků a bank, zastavení
deregulace cen a restrukturalizace velkých průmyslových podniků. Naopak státní zásahy do
těchto podniků, bez jasně definovaných plánů
a cílů, vedoucích k restrukturalizaci, státem podporované přežívání monopolů v energetice, to
vše vede k formulaci, že ČR je schopna vyrovnat se s konkurenčními tlaky a tržními silami
EU ve střednědobé perspektivě a to pouze za
podmínky, že se vládě podaří urychleně realizovat právní a strukturální reformy.
Ing. Josef Jalůvka, poslanec

Hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce
přeje lékárna u sv. Jiří

Rozvoz propan - butanu

6. 1.; 20. 1. 2000.
Brušperk - Petřín 9.53 –9.55
- křižovatka u váhy 10.00 – 10.05

5

Svoz komunálního odpadu

bude prováděn podle 2 svozových kalendářů,
které rozdělují město Brušperk podle ulic. Kalendáře se liší v termínech svozu u režimů 1x za
14 dní a 1x za 3 týdny pro jednotlivé ulice.
Leden 2000 - středa
odvoz co 14 dní - červená: 12. 1. – 26. 1.
odvoz co 3 týdny - fialová: 19. 1.
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.
odvoz co 14 dní - červená: 5. 1. - 19. 1.
odvoz co 3 týdny - fialová: 12. 1.
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.
Žádáme občany, kteří se přihlásili do systému nakládání s komunálním odpadem,
aby si novou popelnici vyzvedli na nádvoří Městského úřadu Brušperk, a to od
úterý 4. 1. 2000 do úterý 11. 1. 2000.
pondělí
8.00 – 17.00
úterý
8.00 – 15.00
středa
8.00 – 17.00
čtvrtek
8.00 – 15.00
pátek
8.00 – 11.30

Žádost Státního okresního
archivu

Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku se obrátil na MěÚ v Brušperku se žádostí, abychom
v našem Brušperském zpravodaji vyzvali naše
občany, kteří by mohli podat informace o legionářích z 1. světové války z našeho města. Veškerá sdělení, včetně různého dokumentačního
materiálu, o legionářích můžete oznámit na MěÚ
v kanceláři č. 108. Informace budou využity
v připravované publikaci Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku.
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č. 1

Společenská rubrika
V měsíci lednu oslaví své životní jubileum tito občané:
2. ledna 1912
Laník František
Borošínská 657
88 let
4. ledna 1911 Zemková Amálie
Fryčovická 518
89 let
roz. Kábrtová
4. ledna 1919
Masopustová Libuše
Fryčovická 518
81 let
roz. Kozelská
5. ledna 1919 Veličková Marie
Fryčovická 518
81 let
roz. Horčičáková
6. ledna 1912
Kulová Jarmila
Dr. Martínka 167 88 let
roz. Palkovská
7. ledna 1909
Mlčochová Eleonora
Krmelínská 780
91 let
roz. Kolichová
7. ledna 1919
Rokos Vojtěch
Zádvoří 502
81 let
8. ledna 1912 Rojíček František
K Svaté vodě 746 88 let
9. ledna 1914
Papežová Marie
K Pastevníku 860 86 let
roz. Diasová
11. ledna 1914 Janáčková Arnoštka
Fryčovická 518
86 let
roz. Fárková
24. ledna 1914 Berger Josef
Fryčovická 518
86 let
31. ledna 1912 Opluštilová Marie
Fryčovická 518
88 let
roz. Klváčová
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad v Brušperku přeje všem do
dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
V období od 14. listopadu do 21. prosince 1999 se narodili
14. listopadu 1999
Stralčínská Barbora, Družstevní 821
rodiče Nikola Stralčínská a Vítězslav Příhoda
11. prosince 1999
Kovalová Nela, Fryčovická 162
rodiče Emil Koval a Marta, roz. Šťastná

V období od 27. listopadu do 21. prosince 1999 zemřeli
27. listopadu 1999
Pavlištíková Ludmila Soukenická 399
29. listopadu 1999
Blejchařová Bohumila Staroveská 267
1. prosince 1999
Ranochová Danuta
K Pastevníku 105

nar. 14. července 1922
nar. 29. března 1918
nar. 30. května 1939

Prosíme všechny naše občany, jejichž rodiče oslaví v tomto roce zlatou nebo diamantovou svatbu
o sdělení této slavné rodinné události na MěÚ, kancelář č. 108.
V naší evidenci nejsou zaznamenány všechny sňatky a nechceme, abychom při gratulaci na některé
naše občany zapomněli.

č. 1
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Klub důchodců
• Pondělí 10. ledna
• Úterý 11. ledna
• Úterý 11. ledna
• Čtvrtek 13. ledna
• Úterý 18. ledna
• Středa 19. ledna
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- leden 2000

ve 14.00 h
ve 14.00 h
od 9 do 11 h
v 16.00 h
v 16.00 h
v 16.15 h

Schůzka důchodců Zdravotního střediska. Paní Vichrová
Schůzka důchodců Dětského domova. Paní Vicherková, Ranochová
Zápis na burzu do Polského Těšína v únoru. Paní Kuchařová
Výborová schůzka KD s důvěrníky. Paní Strakošová
Promítání diafilmů na téma „Putování po Střední Asii“. Pan Král
Odjezd na plavání do Nového Jičína od hlavní zastávky. Cena pro
členy je Kč 45.-, pro nečleny Kč 50.-, děti nad 12 let Kč 30.-, děti do
12 let Kč 15.- bez nároku na sedadlo. Zápis je denně v klubu. Paní
Kučerová
• Středa 26. ledna v 18.00 h
Odjezd do divadla na činohru ONDINA od Jean Giraudoux. Prodej
lístků je 13. ledna od 9.00 do 11.00 hodin v klubu. Zápis denně
v klubu u služby. Paní Tichopádová
• Čtvrtek 27. ledna v 16.00 h
Výborová schůze klubu důchodců. Paní Strakošová
• Pátek 28. ledna v 15.00 h
Vepřové hody v klubu. Pan Nálepa, paní Kuchařová
Na operu AIDA se 21. 1. nepojede, uvažujeme o náhradním představení.

Sport
Stolní tenis
Vánoční turnaj - XXXI. ročník proběhl ve dnech
26. 12. - soutěže dospělých, 28. 12. - soutěže mládeže a 30. 12. 1999 - přebor Brušperku ve všech
kategoriích.
Poděkování všem sponzorům:
Hlavní sponzoři: Město Brušperk, Karel Vala
VaS, MGL Hlučín, Ing. Jaroslav Milota, DAMAN
Ostrava, Vladan Procházka, Petr Rehwald - firma
Wágner, KAVASI Fryčovice, Kamil Vantuch - elektro, Stavoinvesta F-M, Řeznictví Humplík a Šatan,
Jednota F-M, IMSTAV Brušperk.
Sponzoři turnaje: Aleš Ranocha - autodoprava,
Beskyd a.s. Fryčovice, Vratislav Krupník - autoservis, Katarina Filipcová, Ing. Jiří Adamus, Václav Konečný VAKO, Potraviny Treutler, Řeznictví Uher, Potraviny Vilkus, Kniha Lenka, Oldřich
Krupník - vložkování komínů, Restaurace U Tří
lip, Restaurace U Ládi.
Mistrovská utkání
Divize: Bohumín - Brušperk 10:1, Orlová Brušperk 9:9
Oblastní přebor: Brušperk B - Sedlnice B 9:9,
Brušperk B - Studénka 10:3
Okresní soutěže: Brušperk C - Slezan F-M 11:7

(OP), Brušperk D - Komorní Lhotka 12:6 (OS I),
Frýdlant F - Brušperk E 6:12 (OS III)
Rekreační stolní tenis
Každou středu od 17.00 do 19.00 hodin. Sportujte s námi.

Josef Rychlík, TJ Sokol Brušperk

Nohejbalový turnaj

• Dne 19. 11. 1999 se členové nohejbalového oddílu Sokola Brušperk - ČOS, ve složení Milan, Zdeněk a Ondřej Kuchařovi, zúčastnili turnaje v nohejbalu trojic v Ostravě-Kunčicích. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev. Ziskem tří bodů obsadilo
brušperské družstvo třetí místo. Vzhledem k tomu,
že tohoto turnaje se zúčastňují i registrovaní nohejbalisté, kteří hrají národní soutěže, je toto umístění
možno hodnotit jako výborné.
• Dne 4. 12. 1999 se členové nohejbalového
oddílu Sokola Brušperk - ČOS, ve složení Milan
a Ondřej Kuchařovi, Jiří Ševeček, zúčastnili turnaje v nohejbalu trojic v Třebovicích. Turnaje se
zúčastnilo celkem 10 družstev z Ostravy a okolí.
Po dobrém výkonu ziskem deseti bodů obsadilo
brušperské družstvo druhé místo, když ve finále
jen velmi těsně prohrálo s nohejbalisty místního odIng. Milan Kuchař
dílu.
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Galerie výtvarného centra Chagall
v Brušperku, Náměstí J. Á. Komenského si Vás
dovoluje pozvat na vernisáž

TOMÁŠ BÍM - grafika

Čtvrtek 27. ledna 2000 v 17.00 hod. Úvodní
slovo PhDr. Petr Pavliňák.
Hravá úsměvnost grafických listů Tomáše
Bíma (1946) nás vrací do krajin tenisových
kurtů, bazénů, na závodiště, na okraje měst, do
parků, ale i do světa barevných balónů, jimž
není nic svatého, stejně jako autorovi, který je
na litografické desky přivádí, aby jimi udělal
lidem radost. Živá barevnost činí z jeho grafických listů veselá kukátka do světa, kterému rádi
propadneme docela. A jsme-li majiteli kouzelného proutku, kterým se z obyčejné louky stává
veselé hřiště obyčejných věcí a situací, můžeme
si s Tomášem Bímem moc rozumět.

Výstava potrvá do 8. března 2000
Otevřeno:
Po – Pá 14 – 18 hodin, So – Ne 15 – 17 hodin.
Vstup zdarma, vystavená díla jsou prodejná.
Galerie Chagall oznamuje, že je od
23. 12. 1999 do 16. 1. 2000 zavřená.

O

Různé

známení pro spoluvěřící občany
Místní křesanská misijní skupina pořádá
další nedělní shromáždění s písněmi a božím slovem. V neděli 9. ledna 2000 v sále Národního
domu v Brušperku od 15.00 hodin.

K

DU-ČSL v Brušperku si Vás dovoluje pozvat
na LIDOVÝ BÁL
Sobota 25. ledna 2000 v sále U Tří lip
Začátek v 19.00 hodin
K tanci hraje skupina MLOCK
Bohatá tombol
vstupné 50 Kč
na Vaši milou návštěvu se těší pořadatelé

č. 1

Hodináøství v pohodì
Vendulka Káňová
J. Á. Komenského 32, 739 44 Brušperk
si Vám dovoluje nabídnou své služby:

• Výroba snubních prstýnků na zakázku dle
vlastního výběru i z vašeho doneseného materiálu. Dodávka do 3 týdnů, ceny od 900 až
1 400 Kč, práce + 400 Kč/1 g 14 kar. zlata.
Ruční práce včetně rytiny i vnitřní. Výhradně
české zboží. Snoubenci budou obdarováni.
• Leštění zlatých a stříbrných předmětů šperků do 24 hodin.
• Zvláštní služba
Půjčování plesové a svatební
jablonecké bižuterie
za výhodných podmínek.
• hodinářské služby
- hodinářské výrobky
- výměna baterií
- prodej řemínků kovových i kožených
• zlatnické služby
- čištění ultrazvukem a leštění
- výroba na zakázku (do 1 měsíce)
- z doneseného materiálu (dle katalogu)
- výroba snubních prstenů do 21 dnů dle vzoru
- výkup zlata
- prodej značkové jablonecké bižuterie
• drobné umělecké předměty
- keramika, kůže
- prodej obrazů
- prodej minerálů
• prodej baterie VARTA všech druhů
- i na objednávku dle katalogu

V roce 2000 pøeji všem lidem dobré vùle pohodu

a boží požehnání.

Občané, kteří chtějí odevzdat příspěvky do zpravodaje, mohou tak učinit v Informačním centru
Brušperk nejpozději do uzávěrky. O jeho otištění rozhodne Redakční rada.
Vydává Městská rada a Městský úřad v Brušperku. Registrováno u Okresního úřadu ve Frýdku-Místku
pod registrační značkou FMT 14. Za správnost příspěvku odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla
16. 12. 1999, uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 20. 1. 2000.

