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Plesová a karnevalová sezóna začala,
přijďte se i vy pobavit!
Sál restaurace Na Letné
sobota 29. 1.
Společenský večírek SPŠ
při ZŠ V. Martínka Brušperk, začátek v 19 hod.
sobota 5. 2.
VI. ples Ranochova rodu
sobota 12. 2.
Ples MAWIS
sobota 26. 2.
Ples KSČM
sál restaurace U Tří lip
sobota 12. 2.
Country večer
sobota 19. 2.
Sousedský večer
Dobrou zábavu přejí a na bohatou účast se těší pořadatelé.

Informace Městského úřadu
Evropská unie (5. část)

Po dvou pokračováních věnovaných aktuální
problematice - hodnotící zprávě Evropské komise o pokroku ČR v přibližování k EU - se
opět vracíme k seznamování s různými aspekty
členství v Evropské unii. Dnes se budeme věnovat finanční pomoci EU naší republice.
Jedním z principů spojené Evropy je umožnit
všem obyvatelům, firmám i dalším subjektům
podílet se na pozitivech, kterých bylo v EU dosaženo. Projevem této zásady je i snaha o snižování rozdílů v hospodářské úrovni regionů
a členských států. Evropská unie věnuje obrov-

ské prostředky na postupné vyrovnání ekonomické úrovně zemí a na rozvoj regionů EU.
Tato snaha slouží k posílení hospodářské a sociální soudružnosti Unie. Respektuje však, že historická, geografická a kulturní mnohotvárnost
zemí a regionů musí zůstat zachována.
V letech 1990–1999 EU finančně podporovala
rozvoj zemí střední a východní Evropy formou
programu PHARE. Z této pomoci byla hrazena
část nákladů na přípravu kandidátských zemí na
vstup do EU. V ČR byla pomoc zaměřena především na programy přeshraniční spolupráce, na
rozvoj malých a středních podniků, exportu, na
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vybrané regionální aktivity, přímé zahraniční in- lizace v Brušperku jsme se s ním již dříve seznávestice, rozvoj lidských zdrojů a sociální sektor. mili.
Finanční objem této pomoci činil za období 1993
ISPA (Instrument for Struktural Policies
–1999 14 miliard 763 milionů Kč.
for Pre-Accession) je nový rámcový program
Od roku 2000, tedy v předvstupním období, Evropské unie, zaměřený na pomoc zemím, žábudou kandidátské země (včetně ČR) čerpat dajícím o vstup do Evropské unie. Bude podpopomoc ze tří programů: PHARE II (pokračo- rovat úsilí těchto zemí plnit soubor předpisů EU
vání PHARE), ISPA (pro životní prostředí a do- v oblasti životního prostředí. Od 1. 1. 2000 už
pravu), SAPARD (pro zemědělství a rozvoj ven- existuje možnost při akcích zlepšujících životní
kova).
prostředí čerpat finanční podporu z tohoto proZ těchto zdrojů by mohla ČR získat v období gramu až do výše 75 % celkových nákladů.
2000–2002 finanční pomoc ve výši 13,4 miliJaká je z tohoto pohledu situace s akcí
ard Kč, samozřejmě s povinností podílet se na „ČOV a kanalizace“ k dnešnímu dni?
financování projektů dalšími 6,1 miliardami Kč.
V loňském roce jsme iniciovali na jednání
V okamžiku vstupu do EU bude mít ČR pří- Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice variantu
stup k čerpání peněz ze strukturálních fondů vyčištění řeky Ondřejnice od jejího pramene až
(slouží ke sblížení ekonomických a sociálních po ústí do řeky Odry. Toto bylo starosty obcí
podmínek členských států a snižování rozvojo- Hukvaldy, Fryčovic, Staříče, Krmelína a Staré
vých rozdílů mezi regiony) a kohezního fondu Vsi plně akceptováno. Velice kladně bylo toto
(financuje projekty v oblasti životního prostředí řešení přijato i vedením Okresního úřadu F-M
a dopravy). Očekává se, že by tak ČR v létech a stává se prioritou pro nejbližší období. Do2003–2006 mohla získat až 175 miliard Kč. kladem toho je zejména zpracovaný Regionální
Spolu s částkou 94 miliard Kč, která předsta- operační plán okresu Frýdek-Místek, kde v obvuje povinnou finanční spoluúčast z naší strany, lasti životního prostředí je zařazena tato akce
by tedy do rozvoje našeho státu v tomto období na prvém místě. Taktéž finanční dotace OkÚ na
bylo investováno téměř 270 miliard Kč.
zpracování projektu stavby sběrače Hukvaldy Podmínkou přijetí těchto dotací je však jasný Brušperk a v neposlední řadě i spoluúčast vedoulegislativní rámec regionální politiky našeho cích pracovníků okresního úřadu hlavně jeho restátu, zpracování rozvojových dokumentů ČR ferátu životního prostředí, i na jednáních svědčí
i jednotlivých regionů a vytvoření organizační o mimořádné podpoře záměru výstavby ČOV
struktury pro realizaci jednotlivých programů a kanalizace.
a profesní přípravu pracovníků. To vše je z velké
Rovněž vedení akciové společnosti SmVaK
části před námi. Přesto ti, kteří mají zájem přistoupilo k podpoře akce ČOV a kanalizace
o bližší informace, by se již dnes měli obracet vstřícně a v současné době se uzavírá smlouva
na územní odbory ministerstva zemědělství (pro- o finanční spoluúčasti SmVaKu ve výši 15 %
gram SAPARD) na ministerstvo pro místní roz- celkových nákladů.
voj (SAPARD, ISPA, PHARE), případně na reK dnešnímu dni je k dispozici platné územní
gionální rozvojové agentury, protože příprava rozhodnutí na stavbu ČOV v blízkosti hranice
projektů bude náročná časově i odborně.
Brušperka a Staré Vsi, dále územní rozhodnutí
Ing. Josef Jalůvka, poslanec PSP ČR na kanalizaci města a projekt kmenového sběrače z Hukvald k hlavnímu sběrači městské kanalizace. Územní rozhodnutí pro projektovaný
Vážení spoluobčané,
v příspěvku poslance ing. Jalůvky se několi- sběrač bude k 30. 6. 2000.
krát objevil jako možný zdroj financování fond
Toto je také obsahem prací 1. etapy, tj. komISPA. Nám ve vedení města už není tento pojem plexní vybudování kanalizace ve městě (s výjimzcela neznámý, neboť v souvislosti s předpoklá- kou centra kolem náměstí), dokončení výměny
danou výstavbou čistírny odpadních vod a kana- vodovodní sítě, výstavba kmenového sběrače z
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Hukvald a výstavba ČOV. Tato 1. etapa předpokládá připravenost k zahájení k 1. 4. 2001,
ukončena by měla být k 31. 3. 2003 a náklady
dle studie dosahují výše 201 miliónů Kč. Celkové náklady projektu včetně 2. etapy, k níž patří napojení Hukvald, Fryčovic, části Staříče, samostatné ČOV ve Staré Vsi a část Krmelína, pak
činí cca 570 miliónů Kč. Na Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR byly již předány potřebné podklady
a jako první z okresu Frýdek-Místek jsme předali žádost o dotaci z fondů ISPA včetně příslušného podílu ze Státní fondu životního prostředí. Předpokládaná finanční spoluúčast je následující:
náklady celkem:
570 mil. Kč
z toho: ISPA
427,5 mil. Kč, tj. 75%
SmVaK, a.s. 85,5 mil. Kč, tj. 15%
stát
28,5 mil. Kč, tj. 5%
podíl obcí
28,5 mil. Kč, tj. 5%.
Podíl jednotlivých obcí bude stanoven podle
skutečného rozsahu provedených prací v příslušné obci.
Závěrem bych chtěl upozornit na skutečnost,
že pouze za výše uvedených finančních spoluúčastí je město schopno celou akci realizovat.
Vyšší finanční podíl města by znamenal neúnosné zadlužení na řadu let.
Věříme v úspěch tohoto projektu. Jinak budeme muset čekat, až stát vyčlení zdroje na financování akcí ke zlepšení čistoty vodních toků.
Víc už jsme nemohli udělat, teď budeme čekat.
Ing. Ivan Krupník, starosta města

ABYSTE TO TAKÉ
VĚDĚLI
Vážení občané,
18. ledna 2000 se poprvé v tomto roce sešla
Městská rada na své 15. schůzi. Usnesení z tohoto jednání bude zveřejněno obvyklým způsobem. V tomto článku bychom vám chtěli k některým projednávaným problémům sdělit trochu
více.
Místní televizní vysílání
V období od července 1998 do konce minu-
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lého roku probíhala jednání zástupců obcí provozujících místní televizní vysílání o problémech
vzniklých v souvislosti se zadlužením firmy TV
LOCAL PLUS Klimkovice, s. r. o., která je držitelem licencí pro vysílání. Na poslední schůzce
se dospělo k závěrům, které zřejmě ovlivní
i vysílání stanice našeho města TV LOCAL
Brušperk.
1. Bylo ustaveno a 4. ledna 2000 zaregistrováno zájmové sdružení právnických osob (obcí
a měst) s názvem „Sdružení obecních televizí“
a se zkratkou SOTV. Sdružení bude partnerem
pro držitele licencí při jednání s ním v otázkách
prosazování zájmů obcí v oblasti jejich místního
vysílání.
2. Existuje reálná možnost, že odkoupením
49 % podílu firmy LOCAL TV PLUS vstoupí
do této společnosti TV Galaxie. (Odkoupení tohoto podílu sdružením SOTV bylo zástupci obcí
zamítnuto.)
3. Dojde-li k uzavření smlouvy mezi TV Galaxie a TV LOCAL PLUS, bude to znamenat i zásadní změnu ve vysílání TV LOCAL Brušperk.
Pravděpodobné schéma vysílání bude vypadat
tak, že po dobu 24 hodin bude vysílán program
TV Galaxie. Vstup lokálního vysílání, tedy současných textových zpráv nebo video reportáží
bude umožněn jen v přesně časově stanovených
vstupech.
S ohledem na zachování vysílání místního
zpravodajství a vzniklou situaci Městská rada
doporučí Městskému zastupitelstvu, aby schválilo vstup do sdružení SOTV. Celoroční finanční
příspěvek na členství v SOTV činí 1 Kč na obyvatele města. Předsedou sdružení byl zvolen starosta města Vratimova.
Vjezd motorových vozidel
Městská rada schválila vydání povolení
k vjezdu motorových vozidel na náměstí Jana
Amose Komenského jen těm občanům, kteří trvale bydlí na náměstí v jeho části se zákazem
vjezdu vozidel a také těm provozovatelům, kteří
mají tamtéž umístěny své provozovny.
Povolení budou vydána maximálně pro 2 motorová vozidla a opravňuje jejich držitele ke
vjezdu na náměstí jen na dobu nezbytně nutnou
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k vystoupení či nastoupení osob anebo k vyložení a naložení nákladu. Toto povolení neopravňuje k parkování na náměstí ani k jeho průjezdu.
Vyloučení nákladní dopravy
Městská rada zvažuje možnost vyloučení nákladní dopravy na ulici Dr. Martínka v její části
s jednosměrným provozem a to vzhledem ke
stále stoupající intenzitě provozu motorových
vozidel a neúměrnému zatěžování této komunikace.
Výstavba rodinných domků
- územní studie
Bylo zadáno zhotovení studie pro výstavbu
cca 30 rodinných domků na pozemcích v majetku města v lokalitě nad Pastevníkem. Zpracovatelka Územního plánu města, Ing. arch. Konečná, zpracuje pro tyto účely Návrh dělení
a zcelování pozemků.
Projekt rekonstrukce domu
Město zakoupilo dům č. 471 se záměrem
jeho rekonstrukce na jedno a dvoupokojové byty.
Městská rada schválila zpracování projektu stavební rekonstrukce tohoto domu, a to s cílem
navržení optimálního počtu bytových jednotek.
Vyrovnávací příspěvek
Městská rada schválila vyrovnávací příspěvek
na zajištění provozu Domova důchodců pro rok
2000, a to ve výši 6 500 Kč na jednoho obyvatele domova. Znamená to, že těm obyvatelům domova, kteří měli před nástupem do domova důchodců trvalý pobyt v Brušperku minimálně 5 let, bude tento příspěvek uhrazen dotací
města.
Systém nakládání s komunálním odpadem
K 15. lednu 2000 se do nově zavedeného systému z celkového počtu 905 obydlených domů
přihlásili občané již ze 762, což znamená, že
85 % našich občanů je již zapojeno. K tomuto
dni je objednáno k odvozu již celkem 856 sběrných nádob. Toto zvýšení proti „startovnímu
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počtu“ 550 (počet svážených nádob v minulém
roce) umožnilo zřízení dalších dvou stanoviš dvojic kontejnerů na sklo a PET láhve a připravuje
se již zřízení dalšího devátého místa. Městská
rada se obrací na Vás všechny s požadavkem,
abyste do kontejnerů označených „PLASTY“ odkládali jen PET láhve, pro které jsou určeny.
Pro ostatní plasty je prozatím místo ve vašich
popelnicích (do doby zajištění plného sběru vytříděných umělých hmot). Dosud není odbyt
směsného plastu, takže obsah takto naplněných
kontejnerů by stejně skončil na skládce a ne v recyklačním procesu. Druhý náš požadavek směřuje k lepšímu využití těchto kontejnerů, čehož
je možno jednoduše dosáhnout tím, že odkládaným láhvím zmenšíme objem. Nejjednodušší
způsob spočívá v odšroubování uzávěru láhve,
jejím sešlápnutí a znovu uzavřením. Teprve
v tomto „zploštělém“ tvaru ji dát do kontejneru.
Zároveň bychom chtěli upozornit, že tyto kontejnery neslouží pro odkládání odpadů (sklo, PET
láhve) pro podnikatelské subjekty (obchod, restaurace, služby a jiné).
V souvislosti s rozborem zavádění tohoto systému je třeba vyřešit ještě jeden vzniklý problém
a to svoz komunálního odpadu od rodinných
domků, které nejsou trvale obydleny a převážně
slouží k rekreačnímu pobytu. Městský úřad zpracovává urychleně pravidla i pro majitele těchto
domků.
Městská rada využívá této příležitosti také
k tomu, aby připomenula všem těm, kteří se
dosud nezapojili do systému, že posledním termínem k přihlášení je 31. leden 2000. Pro ty,
kteří se rozhodují v „poslední minutě“, bude Informační centrum v Národním domě otevřeno
i v sobotu 29. ledna 2000 a to v dopoledních
hodinách od 09.00 do 12.00 hod. Občané, kteří
od 1. února letošního roku nebudou zapojeni
do systému nakládání s komunálním odpadem
dle Obecně závazné vyhlášky č.4/1999 Města
Brušperk, budou vyzváni MěÚ, aby prokázali,
jakým způsobem nakládají s u nich vzniklým komunálním odpadem.
Dlouhý Lubomír,
Káňa Pavel
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Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2000

Představenstvo akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava schválilo dne
17. 11. 1999 s platností ode dne odečtu měřidel, respektive v souladu se sjednanými možnostmi
uplatnění technického propočtu, uplatnit ceny vodného, stočného a vody předané takto:
(ceny v Kč/m3 bez DPH)
- voda pitná
- domácnosti
(vodné)
13,12
- voda pitná
- ost. odběrat.
(vodné)
14,58
- voda odvedená - domácnosti
(stočné)
10,97
- voda odvedená - ost. odběr.
(stočné)
13,31
K takto stanoveným cenám vodného a stočného nutno přičíst DPH 5 %.

Majitelům psů

Městský úřad Brušperk upozorňuje všechny
majitele psů na povinnost zaplatit poplatek do
31. 3. 2000 dle „Obecně závazné vyhlášky č.
1/1997 o místních poplatcích“. Poplatek hradí
vlastníci, kteří mají trvalé bydliště v územním
obvodu našeho města (nebo sídlo), a to ze psů
starších 6 měsíců.
Sazba poplatku za jednoho psa činí 150 Kč, za
každého dalšího zvýšení o 50 %, za dva psy se
tedy hradí částka 375 Kč. Sazba poplatku za psa,
jehož vlastníkem je poživatel důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, činí 70 Kč a za
každého dalšího psa zvýšení o 50 %, za dva psy
tedy hradí poživatel důchodu částku 175 Kč.
Poplatek lze vyrovnat osobně na MěÚ
Brušperk, číslo dveří 108.
Odbor financí, majetku a vnitřních věcí

M

ěstská knihovna v Brušperku oznamuje, že registrační roční poplatek pro
rok 2000 činí pro dospělé 60 Kč, pro děti do
15 let 30 Kč. Zároveň upozorňujeme čtenáře, že
poplatek je nutno uhradit již při prvním vypůjčení knih a v celé částce.

B

ezplatné finanční poradenství v oblasti
bezpečného a výhodného uložení úspor,
úrokového a životního pojištění, dále penzijního
připojištění a stavebního spoření je každé pondělí v budově MěÚ Brušperk a to v době od
14.00 do 17.00 hodin.

B

ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č.105 na městském úřadě v úterý 8.
a 22. 2. 2000 od 15.00 do 17.00 hodin.

Svoz komunálního odpadu

ÚNOR - svozový den středa
odvoz co 14 dní - červená: 9. 2. - 23. 2.
odvoz co 3 týdny - fialová: 9. 2.
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: 2. 2. - 16. 2.
odvoz co 3 týdny - fialová: 2. 2. - 23. 2.
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, aby v den svozu vystavovali
popelnice ze svých pozemků na místní komunikace.

Informační centrum

Dovolujeme si Vás upozornit na rozšířenou
otevírací dobu v Informačním centru Brušperk
Pondělí
8.00–11.30 13.00–16.30
Úterý
8.00–11.30 13.00–15.30
Středa
8.00–11.30
Čtvrtek
8.00–11.30 13.00–16.30
Pátek
8.00–11.30
Informuje
- o městě Brušperk a jeho okolí
- o firmách, službách a organizacích
v Brušperku
- o ubytovacích a stravovacích možnostech
v Beskydech
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- o možnostech kulturně - společenského využití času
- vlakových a autobusových spojích v ČR
- turistice v Beskydech
Zajistí
- rezervaci vstupenek na kulturní, společenské akce
- tlumočnické a překladatelské služby
Nabízí
- různé druhy turistických, cykloturistických, lyžařských
map
- prodej upomínkových předmětů
- kopírování
- občanům Brušperka zajišuje prodej známek na odvoz
komunálního odpadu
Informujte se u nás
IC Národní dům Brušperk
J. Á. Komenského 9, Tel.: 0658 666 271

č. 2

Z naší
školy
Ředitelství Základní školy V. Martínka v Brušperku oznamuje všem rodičům změnu pololetních prázdnin,
které mají žáci naší školy v pátek
4. února. Ve čtvrtek 3. února se mohou děti zúčastnit „Dětského karnevalu“ a vesele tak zakončit 1. pololetí
šk. roku 1999–2000.
Jarní prázdniny začínají dne
14. února a končí 18. února 2000.

Město Brušperk spolu s divadelní společností Zdeňka Kačora z Ostravy
uvádí pohádku pro děti

O NEPTUNOVI, VÍLE A O TOM, PROČ JE MOØE SLANÉ
V úterý 8. 2. 2000 v 16.30 hodin
v sále Národního domu Brušperk
Veselá pohádka, která děti vtáhne do děje na jednu vysloužilou loď plující zachránit trosečníka, během
plavby prožívá osádka této lodi mnoho dobrodružství jak při nácviku záchrany tonoucích,
nebo v boji s pirátem a mnoho dalších. V příběhu o Neptunovi a víle se děti dozvědí, proč
je moře slané. V pohádce nechybí živý kontakt s publikem a mnoho hezkých písniček.
Délka plavby:
75 min. bez přestávky
Vstupné:
děti předškolního věku
zdarma
do 15 let – 15 Kč
ostatní – 25 Kč
Předprodej vstupenek:
Informační centrum
Brušperk, J. Á. Komenského 9, tel.: 666 271
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Společenská rubrika
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum tito občané:

1. února 1920
5. února 1915
7. února 1912
13. února 1917
15. února 1916
16. února 1914
20. února 1918
22. února 1918
27. února 1916

Zdeněk Konečný
Hermína Kusáková
roz. Tkáčová
Berta Nováková
roz. Gillarová
Ludmila Kapuciánová
roz. Havláková
Miloš Cigánek
Rudolf Palkovský
Josef Kopecký
Bedřich Černý
Rudolf Lednický

K Pastevníku 710
Fryčovická 518

80 let
85 let

K Svaté vodě 510

88 let

U Tří lip 728

83 let

Zahradní 797
Dr. Martínka 199
K Svaté vodě 572
K Svaté vodě 755
K Šištotu 557

84
86
82
82
84

let
let
let
let
let

Dne 1. 1. 2000 oslavila své krásné jubileum 80 let paní Zdeňka Pinkavová, bytem U Tří
lip 734, které dodatečně blahopřejeme.
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad v Brušperku přeje všem do
dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu!
V období od 13. prosince 1999 do 10. ledna 2000 se narodili
13. prosince 1999
Tereza Křížová, Jožky Matěje 555
rodiče Ing. Petr a Renáta roz. Hořínková
26. prosince 1999
Matouš Konečný, Antonínov 609
rodiče Martin a Barbora roz. Klubková
29. prosince 1999
Klára Veličková, Zádvoří 496
rodiče Jiří a Lada, roz. Malíková
30. prosince 1999
Michaela Pinkavová, Borošínská 602
rodiče Zdeněk a Lenka, roz. Neničková
5. ledna 2000
Vojtěch Hajnoš, Jožky Matěje 940
rodiče Petr a Nikol, roz. Mlynarčíková
10. ledna 2000
Jakub Vantuch, K náměstí 255
rodiče Petr a Bohuslava, roz. Pařenicová
V období od 9. prosince 1999 do 10. ledna 2000 zemřeli
9. prosince 1999 Stanislava Bolková
Nábřeží 587
20. prosince 1999 Jozef Sekerka
Sv. Floriána 246
23. prosince 1999 Josefa Kobližková
Valy 62
27. prosince 1999 Božena Jančáková
Fryčovická 518
10. ledna 2000
Antonín Kapucián
U Tří lip 728

nar. 13. 11. 1946
nar. 15. 3. 1957
nar. 24. 2. 1904
nar. 17. 2. 1923
nar. 13. 6. 1911
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Klub důchodců
Plán činnosti klubu důchodců v Brušperku na měsíc únor 2000
Středa 2. února
v 16.15 hodin 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
Pátek 4. února
v 17.00 hodin Schůzka členů výboru Jednota. Paní Juřinová
Úterý 8. února
ve 14.00 hodin Schůzka důchodců Dětského domova. Paní Kovalová, Zahradníková
Středa 9. února
v 6.30 hodin
Zájezd na burzu do Polského Těšína od hlavní zastávky. Paní
Kuchařová
Čtvrtek 10. února v 16.00 hodin Výborová schůze klubu důchodců s důvěrníky. Paní Strakošová
Úterý 15. února
od 9 do 11 h
Zápis na burzu do Polského Těšína na březen. Paní Kuchařová
Středa 16. února v 16.15 hodin Odjezd na plavání do Nového Jičína od hlavní zastávky. Paní
Kučerová
Pátek 18. února
v 16.00 hodin „Bavíme se sami“ v restauraci Na Letné, vstupné 10 Kč. Vstupenky jsou k prodeji předány důvěrníkům, možnost zakoupit si
vstupenky i v klubu. Paní Kuchařová, pan Král
Čtvrtek 24. února v 16.00 hodin Výborová schůze klubu důchodců. Paní Kučerová
Sobota 26. února v 18.00 hodin Zájezd do divadla v Ostravě v Domě kultury na „Nejznámější
operetní písně“. Prodej lístků je 15. února od 9 do 11 hodin
v klubu. Paní Tichopádová

Sport
Volejbalové turnaje

Dne 27. 11. 1999 proběhl turnaj ve volejbale
smíšených družstev v Příboře za účasti 9 družstev. Náš tým ve složení K. Filipcová, L. Hlávka,
J. Kučera, M. Lisická, J. Ranochová, M. Ranocha obsadil 1. místo.
Dne 26. 12. 1999 se uskutečnil v Novém Jičíně „Vánoční turnaj“ za účasti 9 družstev. Naše
družstvo bojovalo ve skupině o 4.–6. místo.
Za úspěšnou reprezentaci ČOS i našeho městaděkujeme
Mgr. Věra Kuchařová

STOLNÍ TENIS

Vánoční turnaj - výsledky
Hlavní soutěž:
1. Marek Čihák, Havířov
2. Gerada Simon, Austrálie
3. Tomáš Janásek, Havířov

4. Miroslav Cecava, v zahraničí
Vítězové dalších soutěží: Petr Maršálek, Vítkovice (II. VT), Martin Štůsek, Vratimov (nezařazení), Zdeněk Pospíšil, v zahraničí (veteráni),
Martin Báča, Vítkovice (ml. žáci), Martin Štůsek, Vratimov (st. žáci), Lešek Michael, Polsko
(junioři).
Startovali závodníci z 20 tělovýchovných jednot, 6 zahraničních klubů, jeden závodník z Austrálie a velká výprava mládeže z Polska. Poděkování patří ještě jednou všem sponzorům turnaje, který byl již XXXI. ročníkem v pořadí za
sebou.
Přeborníci města 1999
Hlavní soutěž: Lukáš Velebil
čtyřhra: Velebil - Hejl
smíšená čtyřhra: Skřenková - Vavrys
děvčata: Lenka Drobišová

č. 2

Brušperský zpravodaj

mladší žáci: Petr Pinteš
starší žáci: Petr Cigánek
neregistrovaní: Ivo Šubert
a Katarina Filipcová
podnikatelé: Václav Daněk
Mistrovské soutěže po polovině
divize muži:
9. Brušperk A 15 5 2 8 100:125 27 (16 dr.)
oblastní přebor:
9. Brušperk B 13 4 3 6 81:102 24 (14 dr.)
okresní přebor:
7. Brušperk C 10 3 1 6 74:106 17 (11 dr.)
okres. soutěž I. tř.:
4. Brušperk D 11 6 1 4 102:96 24 (12 dr.)
okres. soutěž III. tř.:
5. Brušperk E 7 3 0 4 62:63 13 (8 dr.)
Divize doma v únoru
Sobota 19. 2.
od 17.00 hodin v sokolovně - NEŘEDÍN
Neděle 20. 2.
od 10.00 hodin v sokolovně - PŘEROV
Posilovna v sokolovně
Pro veřejnost otevřeno denně: 10.30–12.30
16.00–20.30
Josef Rychlík, TJ Sokol Brušperk

Žijí mezi námi
Svůj volný čas trávíme různými činnostmi.
Četbou, poslechem hudby, sledováním televize,
sportem, zahrádkářením aj. Ve svém příspěvku
bych Vás, milí čtenáři Brušperského zpravodaje,
chtěla seznámit s pozoruhodnou zálibou našeho
spoluobčana pana Ludvíka Žídka (bývalého ředitele Základní umělecké školy v Brušperku), Staroveská č. p. 325. Od roku 1955 vede pan Žídek záznamy o průběhu počasí. Všechny údaje
pravidelně zpracovává. Zalistuje ve své meteorologické kronice a bez problému Vám sdělí na
Váš dotaz jaký byl který rok, průměrná roční
teplota, počet deštivých a slunečných dnů. Některé údaje jsem od něj získala. Věřím, že Vás
budou zajímat.
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Nejprve ohlédnutí za uplynulým rokem 1999.
Počet dnů: 365
Počet hodin: 8760
Počet minut: 525 600
Počet vteřin: 31 536 000
Nejkratší dny v roce: 18. - 26. 12.
V měsíci lednu se den prodloužil o 1 hodinu
12 minut, v únoru o 1 hodinu 30 minut, v březnu
o 2 hodiny 34 minut, v dubnu o 2 hodiny 29 minut, květnu o 2 hodiny 0,3 minut, červen o 2 hodiny 21 minut. 21. 6. byl den nejdelší. Od toho
dne se den postupně zkracuje. V červenci o 1
hodinu 0,9 minut, srpnu o 2 hodiny 25 minut,
září o 2 hodiny 30 minut, říjnu o 2 hodiny 31
minut, listopadu o 1 hodinu 24 minut, prosinci
se zkrátí ještě o 24 minut.
Průměrná roční teplota byla 9,9 °C. V průběhu
roku bylo 131 slunných dnů, 111 deštivých dnů,
39 dnů sněžilo, mlhy byly 30 dnů, větrných dnů
26, nejvíce v prosinci. Na Štědrý den poklesla
teplota na -6,75 °C, na Silvestra jen na -2,62 °C.
Průměrná teplota Vánoc byla -4,04 °C.
Průměrná teplota jarních měsíců +10,03 °C,
letních měsíců 18,5 °C, podzimu 10,3 °C - ve
srovnání s jinými roky byl poměrně chladný.
První jarní bouřka byla až 23. dubna. Nejvíce
bouřek bylo v měsíci červnu, celkem 7.
Ve srovnání s uplynulými roky byl rok 1999
teplejší. Průměrné roční teploty kolísají v rozmezí 3–4 let mezi 7 až 9 °C. Postupné oteplování je znatelné.
Zajímavé je i porovnání teplot. Nejteplejší
Štědrý den byl v roce 1973 10 °C, Silvestr
1,25 °C, průměrná teplota Vánoc 7,8 °C.
Nejstudenější byl Štědrý den v roce 1961 13,7 °C, na Silvestra stoupla teplota na +2,7 °C.
Průměrná teplota Vánoc byla -13 °C.
K největšímu výkyvu teploty došlo 31. 12.
1978 až 1. 1. 1979. Během noci poklesla teplota
z +11 °C na -15 °C.
Chladné Vánoce jsme prožívali i v roce 1992.
Průměrná teplota dosáhla -10,5 °C, na Štědrý
den -10 °C, na Silvestra -2,2 °C.
Pan Žídek používá k měření několik teploměrů lihových a jeden digitální. Teploměr je
třeba umístit na severní straně. Měření teplot je
třeba provádět v 7 hod. ráno, ve 14 hod. a v
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21 hod. Noční teploty se neměří, ale pro výpočet průměrné denní teploty počítáme 2 hodnoty
teploty naměřené v 21 hodin. Všechny čtyři hodnoty sečteme a součet vydělíme čtyřmi. Naměřené hodnoty nejsou ve všech místech našeho
města stejné. Místa u řeky jsou většinou chladnější. V některých místech, např. na Krmelínské
ulici se vyskytují mrazivé proudy. Znatelněji je
pociťujeme při chůzi, ale i při jízdě na kole.
(Vážení čtenáři! Pokud znáte některého z našich občanů, který má zajímavého koníčka a byl
by ochoten se o své zájmy podělit, sdělte to některému členovi redakční rady. Rádi ho navštívíme a podáme Vám zprávu.)
Redakční rada

Různé
Galerie výtvarného centra Chagall v Brušperku,
Náměstí J. A. Komenského

TOMÁŠ BÍM - grafika

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.
Vernisáž 27. 1. 2000 v 17 hodin. Úvodní
slovo PhDr. Petr Pavliňák.
Výstava potrvá do 8. března 2000
Otevřeno: Po–Pá 14–18 hodin, So–Ne 15–17
hodin. Vstup zdarma, vystavená díla jsou prodejná.

P

oděkování duchovnímu naší farnosti otci
Wieslawovi za poskytnutí farních prostor
k nácviku vánočního pásma Marie Holkové „Stalo se v Betlémě“, Mgr. Pavlu Konečnému
za výběr a nácvik koled a písní k jeho zpestření,
rodičům, že děti na zkoušky posílali, skautkám,

č. 2

ministrantům a všem za jeho pěkné provedení.
Srdečný dík firmě VaKo - Václavu Konečnému,
který se synem Lukášem zajišťoval dopravu do
okolních farností, kde jsme s vánočním pásmem
vystupovali. Všem srdečné Pán Bůh zaplať za
pomoc a pochopení.
Zkoušíme dále každou sobotu v 9.00 hodin
na faře. Děti, máte-li zájem o zpěv, recitaci, poproste rodiče a přijďte mezi nás. Rádi Vás ve
svém středu uvítáme.
Za Orel Brušperk Marie Otčenášková

O

známení pro spoluvěřící občany
Místní křesťanská misijní skupina pořádá další nedělní shromáždění s písněmi a božím slovem. V neděli 6. února 2000 v sále Národního domu v Brušperku od 15.00 hodin.

M

ístní organizace KDU-ČSD v Brušperku
děkuje svým příznivcům a majitelům
jmenovaných firem za hodnotné dary do tomboly na lidový ples a přeje úspěšné podnikání.
Drogerie LATOM, fa HILL´s Radomil Hill,
Fa VAKO Václav Konečný, Hostinec U TŘÍ
LIP, Kniha LENKA, Krejčovství A. QUITTOVÁ, Lékárna U SV. JIŘÍ, Obuv ŠODEK, Potraviny VICHER, Potraviny J. V. TREUTLER,
Prodejna OVOCE-ZELENINA, Restaurace NA
GRUNTĚ, Řeznictví UHROVI, Řeznictví VICHER, Stavebnictví ing. B. KONEČNÝ, Textil NESIT, Trafika GLABAZŇOVI, Večerka
EVA KALETOVÁ, Zemědělská výroba JOSEF
VOLNÝ.

K

lub českých turistů Brušperk
Již tradičně je možnost výběru turistických akcí
pořádaných naším klubem.
Zde dostává prostor rodinný
kolektiv, mládež a nově také
turistika seniorů.
Turistika pro seniory, konaná ve všední dny
se zaměřením na blízké okolí, je turistika neuspěchaná, finančně nenáročná, turistika pro společné zážitky lidí stejného zájmu, bez nutností
členství v klubu českých turistů.
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Plán výšlapů na únor 2000
• Sobota 5. února
Sraz: v 6.45 hod. u zastávky ČSAD Brušperk
-střed
Délka: 15 km
Trasa: Dobratice - Prašivá - Kyčera - Komorní
Lhotka.
Vede: J. Duda
• Středa 16. února
Sraz: v 6.45 h u zastávky ČSAD Brušperk střed
Délka: 12 km
Trasa: Ostravice - Pod Ostrou - N. Ves - Frýdlant n. O.
Vede: M. Matějovský
• Sobota 19. února
Sraz: v 6.45 h u zastávky ČSAD Brušperk
-střed
Délka: 15 km
Trasa: Staré Hamry - Buřanka - Janikula - Grúň
- Švarná Hanka- Ostravice
Vede: J. Duda
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Koupání,
stříhání
a trimování
psů
Marcela Paličková,

Krmelínská 338, Brušperk
Objednávky na tel.: 0658 666 357,
po domluvě úprava psů i u zákazníka.

V

Nezpoplatněné úseky dálnic jsou označeny dopravní značkou
č. D 14a „Dálnice“ s dodatkovou tabulkou „Bez poplatku“.
Nezpoplatněné úseky rychlostních silnic jsou označeny dopravní značkou č. D 15a „Silnice pro motorová vozidla“
s dodatkovou tabulkou „Bez poplatku“.

yhláška Ministerstva dopravy a spojů ze dne 17. listopadu 1999, kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
SEZNAM úseků dálnic a rychlostních silnic,
jejichž užití nepodléhá zpoplatnění (§ 22 odst. 2 zákona)
Označení Úsek
Délka (km)
D1
Spořilov-východ (Praha) - Chodov (Praha)
1,9
D1
Brno-západ - Slatina (Brno)
11,0
D2
Brno-jih - Chrlice
3,2
D2
Břeclav (I/55) - hranice SR
12,1
D5
Kateřina - Rozvadov
6,8
D8
Řehlovice - Trmice
4,9
R1
Hornopočernická (II/611) (Praha) - Běchovice (I/12) (Praha) 2,9
R1
Slivenec (Praha) - Třebonice (D 5) (Praha)
6,6
R5
MÚK Ejpovice - MÚK Hrádecká hospoda
4,1
R7
Letiště (Praha) - Kněževes
1,9
R8
Březiněves (II/243) (Praha) - Zdiby (D 8)
3,1
R 10
Hornopočernická (II/611) (Praha) - Radonice
3,0
R 10
Bezděčín - Kosmonosy
7,0
R 23
Brno-západ (D1) - Pisárky (Brno)
3,0
R 35
Křelov - Olomouc
3,5
R 43
Královo Pole (Brno) - Česká
7,4
R 50
Židenice (Brno) - Líšeň (Brno)
3,4
R 52
Modřice - Rajhrad
4,0
R 52
Pohořelice (obchvat)
3,5
R 56
Ostrava (II/478) - Frýdek-Místek (II/473)
12,3
R 63
Bystřany (I/8) - Řehlovice
7,4

12

Brušperský zpravodaj

PROVIDENT
FINANCIAL

č. 2

Starožitnosti

Britská společnost
PROVIDENT FINANCIAL
(největší společnost na trhu osobních půjček)
hledá pro svoji dceřinou společnost v ČR

zástupce

pro poskytování drobných půjček
s týdenními splátkami vybíranými přímo
v domácnostech zákazníků v oblasti:

Brušperk

a v sousedních obcích
Nabízíme zajímavou práci a motivující odměnu v závislosti na výkonu.
Vhodné jako vedlejší příjem.
Požadujeme trvalé bydliště v uvedené lokalitě, telefon - mobil výhodou.
Poctivost, zodpovědnost a dobré komunikativní schopnosti.
Práce na živnostenský list.
(ŽL Není podmínkou, až po sepsání smlouvy)

Mobil: 0602/220 132 (vedoucí skupiny)
Adresa kanceláře: Štefánikova 2090
741 01 Nový Jičín

Koupím starý nábytek, stůl,
židle, vitríny, almaru, kredenc,
komodu, truhlu, šatník atd. vše
do roku 1930.
Také věci poškozené.
Přijedu až k vám.
Mgr. Roman Stříž,
telefon 0658 666 133,
záznamník.

cí

la
vy
opra troinsta
,
ž
k
tá
Mon ržba ele
a úd

Ing. Herbert Kundel
Soudní znalec
v oboru ekonomiky a stavebnictví

Ceny a odhady nemovitostí
Havířov-Podlesí
Karoliny Světlé 16
PSČ 736 01

Domovní
elektroinstalace

Tel. Havířov 334 13

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

Antonín Konečný
U Tří lip 727, Brušperk
Telefon 0658 666 078
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Kominictví - Ladislav Šputa, Kunčičky u Bašky 56, Baška
Provozovna - KOMINICTVÍ J. Trnky 72, 738 02 Frýdek-Místek, telefon 0658 34 661
Podle vyhlášky č. 111/1981 Sb. o čištění komínů
je správce objektu, v němž jsou zapojeny spotřebiče paliv do komínových průduchů, povinen:
a) umožnit kominické firmě řádné čištění komínů, zejména volný a bezpečný přístup ke komínům, jejich jistícím zařízením a spotřebičům paliv.
b) odstranit závady komínů a spotřebičů paliv,
které byly kominickou firmou zjištěny při čištění,
kontrole, nebo zkoušení komínů a to ve lhůtě dohodnuté s kominickou firmou.
c) zajistit, aby se nepoužívalo spotřebičů paliv
u nichž byla zjištěna závada bránicí bezpečného
užívání a to do doby odstranění.
d) zajistit, aby ve spolupráci s kominickou firmou byly nepoužívané komínové průduchy uzavřeny a označeny v místech čištění.
e) požádat kominickou firmu o zkoušení komínu
před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před změnou otopného zařízení na ústřední
nebo etážové vytápění a před změnou druhu paliva.
Úhradu za čištění komínů, popřípadě za kontrolu
jejich stavu platí správce objektu, případně uživatel, za zkoušení komínů platí den, kdo tyto práce
objednal.
Podle výše uvedené vyhlášky je povinností kominické firmy:
a) řádně provádět čištění komínů v objektech určeného obvodu ve stanovených lhůtách
b) při každém čištění komínů provádět kontrolu
jejich stavu, u komínů, do nichž jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, se kontroluje pouze jejich
stav
c) zkoušet komíny
d) oznámit obecnímu úřadu závady komínů a spotřebičů paliv, které zjistil při čištění komínů v případech, kdy se nedohodne se správcem objektu na
lhůtě k jejich odstranění
e) při čištění komínů kontrolovat, zda stavebním
provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby není ohrožena požární bezpečnost objektu, zda je zajištěn bezvadný průchod pro vymetací nástroje, zda byly odstraněny závady zjištěné
při předchozím čištění a zda je zajištěn bezpečný
přístup ke komínům.
Lhůty pro čištění a kontrolu komínů:
Čištění komínů a kontrola jejich stavu se provádí
za rok nejméně:
a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na pa-

liva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW - čtyřikrát
ročně.
b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná do výkonu 50 kW a komín je opatřen
komínovou vložkou - dvakrát ročně.
c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná nad 50 kW - čtyřikrát ročně.
d) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv
do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách,
pokud nejsou užívány celoročně - nejméně jedenkrát na objednávku.
Pozn.: Komínové průduchy sloužící pro odtah
spalin od plynových spotřebičů musí být opatřeny
kom. vložkou dle ČSN 734210 a 734201 platných
od r. 1989.
Dalším právním předpisem, který upravuje povinnosti fyzických osob - občanů je zákon ČNR č.
91/1995 Sb. o požární ochraně z něhož vyjímáme:
Fyzické osoby (tj. občané) jsou povinny zajišťovat
pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví
v rozsahu a lhůtách stanovených právním předpisem (tj. vyhláškou č. 111/81 Sb.) a odstraňovat
zjištěné závady.
Přestupky se na úseku požární ochrany dopustí
ten, kdo nezajistí pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a neodstraní
zjištěné závady. Za tento přestupek může obecní
úřad uložit pokutu do 10.000 Kč.
CENÍK KOMINICKÝCH PRACÍ
(zkrácený výběr ceníkových položek)
Ceník je platný od 1. 1. 2000.
Projednáno na poradě kominických mistrů okr.
F-M dne 29. 12. 1999. Ceny odrážejí inflaci r.
1999. Zpracováno s přihlédnutím k výměru SmKNV
329/VI/1990/955.23/24-88.
I. Všeobecné podmínky
1. Ceník platí pro všechny organizace a fyz.
osoby. Platnost ceníku je omezena na okres F-M.
2. Ceníková část, pokud není u jednotlivé položky uvedeno jinak, obsahuje celkové ceny výkonů, docházku pracovníka na místo prováděných
prací a příplatky za ztížené a zdraví škodlivé pracovní podmínky. V ceně je zahrnuto DPH 5 %.
3. Provádí-li dodavatel na výslovné přání zákazníka služby ve zkrácených dodacích lhůtách, připočítává k ceně služby přirážku ve výši 50 % je-li
služba provedena do 24 hod. Přirážka za sobotu
25 %, neděli 50 % z ceny.
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II. Ceníková část
1. Čištění komínů a kouřovodů spotřebičů paliv (tuhá, kapalná, plynná)
1.1 Čištění a kontrola jednovrstvých komínů spotřebičů paliv do 50 kW:
- neprůlezného komína (do světlosti 45 x 45 cm) ..................................................... 35 Kč
- průlezného komína (nad světlost 45 x 45 cm) ....................................................... 46 Kč
- komínových nádstavců (bez ohledu na délku a způsob čištění) ................................... 14 Kč
- kontrola vybíracích kom. dvířek ....................................................................... 21 Kč
- výběr sazí u jednoho kom. průduchu a uložení do nádoby ........................................ 21 Kč
- odnášení vybraných sazí na vzdálenost nad 10 m .................................................... 6 Kč
- další podlaží nebo nad 50 m ............................................................................ 11 Kč
- další podlaží nebo nad 100 m ........................................................................... 16 Kč
Upozornění: Vybrané saze jsou stále majetkem objednavatele prací!
1.2. Kontrola vícevrstvých komínů spotřebičů paliv do 50 kW:
- neprůlezný komín spotřebičů na kapalná paliva ..................................................... 28 Kč
- neprůlezný komín spotřebičů na plynná paliva ...................................................... 41 Kč
1.3. Kontrola vícevrstvých průmyslových komínů spotřebičů paliv nad 50 kW:
- komín pro spotřebiče nad 50 kW na plynná paliva ................................................. 65 Kč
1.4. Čištění a kontrola jednovrstvých komínů etážového a ústředního topení na tuhá paliva do 50 kW:
- neprůlezný komín o světlosti průduchu do 30 x 30 cm ............................................ 46 Kč
1.5. Čištění a kontrola průmyslových komínů spotřebičů na tuhá paliva s výkonem nad 50 kW:
1. průmyslový komín s průduchem do 45 x 45 cm za bm .......................................... 14 Kč
2. průmyslový komín s průduchem do 60 x 60 cm za bm .......................................... 16 Kč
3. průmyslový komín s průduchem do 120 x 120 cm za bm ....................................... 39 Kč
4. průmyslový komín s průduchem nad 120 x 120 cm za bm ...................................... 49 Kč
1.6. Čištění kouřovodů:
1. neprůlezný kouřovod do světlosti 30 x 30 cm za bm ............................................. 44 Kč
2. neprůlezný kouřovod do světlosti 40 x 40 cm za bm ............................................. 55 Kč
3. neprůlezný kouřovod do světlosti 45 x 60 cm (práce v leže) za bm ........................... 77 Kč
4. neprůlezný kouřovod do světlosti 120 x 160 cm (práce v kleče) za bm ....................... 53 Kč
5. neprůlezný kouřovod nad světlost 120 x 160 cm (práce ve stoje) za bm ..................... 44 Kč
K uvedeným základním sazbám je připočítán příplatek za výšku nánosu:
do 10 cm – 29 Kč, do 20 cm - 55 Kč, do 30 cm - 100 Kč, do 40 cm - 193 Kč, do 50 cm - 407 Kč
nad 50 cm za každý m3 ..... 1.210 Kč
2. Odborné kominické práce - mechanické
2.1. Čištění lokálních spotřebičů paliv:
1. sporáku domácích topenišť ..... 57 Kč
3. kamen kachlových .. 265 Kč
2. kamen železných ................. 50 Kč
4. prádelních kotlů ........ 55 Kč
2.2. Mechanické čištění spotřebičů paliv - kotly ústředního vytápění:
1. do výkonu 25 kW ............... 110 Kč
2. do výkonu 50 kW .. . 165 Kč
2.3. Čištění spotřebičů paliv nad 50 kW:
1. Článkové kotle:
2. Ocelové kotle:
- do 100 kW ..... 242 Kč
- do 500 kW ......................1.055 Kč
- do 200 kW ..... 330 Kč
- do 1000 kW ....................1.940 Kč
- do 300 kW ..... 700 Kč
- do 2000 kW .....................3.510 Kč
- do 500 kW ..... 890 Kč
2.4. Přirážky k části 2.2., 2.3.
1. Ztížené přístupy a špatný technický stav kotlů a kouřovodů: 10 % + 10 %
2. Nedodržení doby čištění 4× ročně–3× ročně: 25 %; 2× ročně: 50 %; 1× ročně: 75 %
2.5. Hodinové zúčtovací sazby:
1. Čištění kotlů, kouř., kanálů apod. bez vstupu do zařízení ..................................... 165 Kč
2. Zkoušení komínů, vypalování apod. ...............................................................230 Kč
3. Čištění kotlů na plyn a topný olej, použití spec. oblek ..........................................277 Kč
4. Technická pomoc a projekční práce odborných pracovníků a revizních techniků ..........390 Kč
Všechny uvedené ceny jsou s DPH 5 %.
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
20. 1. 2000 uzávěrka příštího čísla je v pondělí 21. 2. 2000. Sazba, tisk a grafická úprava JK & JK
Brušperk, e-mail: kunz.jaroslav@atlas.cz, tel./fax: 666 343

