Číslo 2

ÚNOR

2002

zdarma

Pranostika
V únoru sníh a led - v létě
nanesou včely med.
Svatý Valentýnek - milenců
a jara tatínek.
Na Hromnice o hodinu více.
(2. února)
V tento den se světí svíce
- hromničky. Lidé rozsvěcovali
svíce u lože umírajících. Podle
starého zvyku zapalovali svíce
i při bouři a hromobití a modlili
se, aby Bůh chránil jejich pole
a příbytky.

Program rozvoje
územního obvodu
Moravskoslezského
kraje

Moravskoslezský kraj - kraj
kontrastů a příležitostí
V závěru roku 2001 schválilo
zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2001–2004. Program
je dokumentem zpracovaným podle zákona
č. 248/2000 Sb, o podpoře regionálního rozvoje. Je to základní střednědobý programový

dokument k podpoře regionálního rozvoje na
úrovni kraje, který konkretizuje strategické
cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a stanoví způsob financování
a implementace.
Program rozvoje kraje, jak jej zkráceně na-
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zýváme, je rozčleněn do hlavní textové části
a pěti příloh, v kterých jsou uvedeny podrobnější informace, z nichž se vycházelo při
tvorbě hlavního textu nebo které rozpracovávají jednotlivé kapitoly hlavního textu. Na základě analýzy statistických údajů a analýzy
silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení byla zpracována strategická vize kraje,
cíle a priority rozvoje kraje.
Moravskoslezský kraj chce být atraktivním,
ekonomicky silným a konkurenceschopným
středoevropským regionem.
Program rozvoje kraje vymezuje šest základních problémových okruhů rozvoje kraje,
v rámci nichž jsou definovány dílčí strategické cíle:
•
Ekonomika a podnikání
•
Infrastruktura
•
Lidské zdroje
•
Životní prostředí
•
Cestovní ruch
•
Zemědělství a venkov
Za účelem dosažení těchto cílů byla specifikována v každém problémovém okruhu konkrétní opatření. Jednotlivé pracovní skupiny
se dohodly na opatřeních, jejichž řešení považují v dnešní situaci kraje za prioritní a zároveň stanovily územní priority, které vymezují mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje.
Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu
na rok 2002 již schválilo vyčlenění finančních
prostředků na některé konkrétní rozvojové aktivity, které jsou v souladu s cíli jednotlivých
opatření.
Jsou jimi například:
• příprava strategické průmyslové zóny Nošovice
• vybudování integrovaného záchranného systému na úrovni kraje
• grantová schémata pro programy prevence
kriminality a drogové závislosti
• pořízení studie odpadového hospodářství
• pořízení povodňového plánu
• zpracování územní energetické koncepce
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• strategie ochrany přírody a zlepšování kvality ovzduší
• grantové schéma podpory agroturistiky
• grantové schéma obnovy kulturních památek
• příprava a zabezpečení staveb na silnicích
II. a III. třídy
• grantové schéma na využití volnočasových
aktivit dětí a mládeže.
Kromě aktivit uvedených v rozpočtu kraje
na rok 2002 vytvořilo zastupitelstvo kraje finanční rezervu, kterou bude v průběhu roku
2002 uvolňovat na další rozvojové aktivity,
vyplývající z Programu rozvoje kraje.
Například připravujeme:
• podmínky pro činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů, která by měla mj. pomoci
při řešení nepříznivé situace v oblasti zaměstnanosti v kraji
• podmínky spolupráce s vědeckými a inovačními centry regionu ve snaze nastartovat účinné využívání výsledků výzkumu,
vývoje a high-tech technologií ve firmách
našeho regionu.
• program zaměřený na rozvoj malého
a středního podnikání atd.
Na základě definovaných priorit v Programu rozvoje kraje vyhlásí rada kraje programy, v rámci kterých budou moci žadatelé
předkládat své projekty a ucházet se tak o finanční podporu kraje. Výzvy k předkládání
projektů budou vyhlašovány v průběhu roku
2002 a zveřejňovány na internetových stránkách a úřední desce kraje. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu vede seznam
indikativních projektů, který bude průběžně
doplňován a bude sloužit jako podklad k vyhlášení příslušných rozvojových programů.
Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje včetně příloh je přístupný
na internetových stránkách kraje:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz.
Ing. Josef Jalůvka
zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz
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Informace z radnice
MěÚ Brušperk upozorňuje všechny majitelé psů na povinnost zaplatit poplatek do
31. 3. 2002 dle „Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2001 o místních poplatcích“. Poplatek ze
psů platí fyzická a právnická osoba, která je
vlastníkem psa staršího 6 měsíců a má trvalé
bydliště nebo sídlo na území města.
Sazba poplatku za jednoho psa chovaného
v rodinném domku 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. Za psa chovaného v nájemním domě,
činí poplatek 500 Kč, za druhého a každého
dalšího psa 750 Kč. Za psa chovaného u nebytových prostorů činí poplatek 150 Kč a za každého dalšího psa 300 Kč. Za psa chovaného
pro lovecké účely členem Mysliveckého sdružení se platí 50% z výše uvedených poplatků.
Poplatek lze vyrovnat osobně na MěÚ
Brušperk, kancelář č. 108, případně uhradit
na bankovní účet MěÚ č. 19-95126-764/0600,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
Vašeho domu.
Opětně důrazně upozorňujeme nezodpovědné vlastníky psů, aby zamezili volnému pobíhání svých zvířat. Nejen, že dochází k znečišťování veřejného prostranství, ale i k ohrožování ostatních spoluobčanů.
Odbor financí, majetku a vnitřních věcí

JEŠTĚ K ODPADŮM

Ve smyslu bodu 9.3. Obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 o místních poplatcích (OZV),
může poplatník využít mimořádného opravného prostředku a požádat o prominutí nebo
snížení kteréhokoliv místního poplatku. Jedná
se i o poplatek „za odpad“ dle článku 6 uvedené OZV.

V odůvodněných případech může poplatník
písemně požádat správce poplatků, tj. Městský úřad Brušperk (odbor financí, správy majetku a vnitřních věcí), o prominutí nebo snížení poplatku „za odpad“.
V žádosti uvede přesně důvod a okolnosti,
kvůli nimž o prominutí nebo snížení poplatku
žádá. Stejně tak uvede i rozsah doby roku
2002 (počet měsíců), po kterou důvody žádosti trvají. Poplatník je povinen tyto okolnosti při podání žádosti prokazatelně doložit.
Co může být odůvodněným případem? Například:
• poplatník se zdržuje trvale mimo území
České republiky
• poplatník je ve výkonu trestu mimo území
města
• poplatník je členem rodiny, jejíž příjmy
jsou na hranici životního minima.
Chtěli bychom ještě informovat občany,
kteří celoročně bydlí na území města, nemají
zde trvalý pobyt, ale chtějí se zapojit do
systému nakládání s komunálním odpadem
v našem městě. Doporučujeme jim uzavření
smlouvy o službě s městem, jejímž předmětem je využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem. Cena služby je ve výši
poplatku „za odpad“. Tuto smlouvu pak mohou použít k žádosti o prominutí téhož poplatku v místě, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu.
Připomínáme, že splatnost uvedeného poplatku je nejpozději do 15. února každého
roku a tedy předmětná žádost musí být doručena MěÚ do tohoto data.
V souvislosti se zvýšenou poptávkou po
sběrných nádobách na území celé ČR, vznikl
jejich přechodný nedostatek. Firma Marius
Pedersen, a. s., zajišťující svoz komunálního
odpadu v Brušperku je schopna z těchto důvodů začít s dodávkou sběrných nádob až
4. února 2002. Připomínáme, že v závislosti
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na počtu osob, bude velikost sběrných nádob
Svoz komunálního odpadu
u jednotlivých rodinných domků řešena v průSvozový kalendář A - modrá známka
běhu celého I. čtvrtletí 2002, jak již bylo uveOdvoz odpadu:
deno v lednovém čísle Brušperského zpravo13. 2. * 27. 2. * 13. 3. * 27. 3.
daje.
Platí pro tyto ulice: Družstevní, Fryčovická,
Na závěr bychom chtěli uvést ještě jedno
Jožky
Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě,
připomenutí. OZV č. 2/2001 o systému naK
Šištotu,
Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní,
kládání s komunálním a stavebním odpadem
ve městě Brušperk ve svém čl. 6, odstavci Skalka, Sportovní, Staroveská, Veselíčko, Za6.2. ukládá mimo jiné občanům povinnost ko- hradní.
munální odpad třídit. V odstavci 6.6.2. zakaSvozový kalendář B - žlutá známka
zuje odkládat do sběrných nádob u rodinných
Odvoz odpadu:
domků složky odpadu určené ke třídění. Zna6. 2. * 20. 2. * 6. 3. * 20. 3.
mená to, že plastový odpad, jehož přehled byl
Platí pro tyto ulice: Antonínov, Bártkova,
uveden v minulém čísle Brušperského zpra- Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní,
vodaje, jsme povinni odkládat do kontejneru
Hřbitovní, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary,
označených žlutě a podobně i sklo do zeleKostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, Nám. J.
ných zvonů.
Za to, že tyto složky jsou separovány a takto A. Komenského, Novosady, Studniční, Soupředávány k druhotnému zpracování, získává kenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří.
město od společnosti EKO-COM 30-40 tisíc
ezplatná právní pomoc je v kanceláři
Kč ročně. Tyto finanční prostředky se pak
č.105 na městském úřadu v úterý 5. 2.
promítají do snížení poplatku „za odpad“.
rada města a 19. 2. 2002 od 15.00 do 17.00 hodin.

B

PRÁVNÍ OKÉNKO
V měsíci prosinci loňského roku vyšly ve Sbírce zákonů ČR
mimo jiné tyto právní normy:
Číslo
obsah
425. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se
mění vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění
pozdějších předpisů.
428.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích).
436.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě,
ve znění pozdějších předpisů.
449.
Zákon o myslivosti.
450.
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
477.
Zákon o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech).
491.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
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Jubilanti

Své významné životní jubileum oslaví v měsíci únoru tito naši občané:
Palkovský Rudolf
88 let
Kusáková Hermína
87 let
Lednický Rudolf
86 let
Kapuciánová Ludmila
85 let
Kopecký Josef
84 let
Černý Bedřich
84 let
Vavrysová Marie
80 let
Máchová Drahomíra
80 let
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad v Brušperku přejí všem pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.
Uplynul rok od posledního rozloučení s panem Vilémem Boháčem. Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Klub důchodců
Plán práce na měsíc únor 2002
• Pondělí 4. 2. 2002 ve 14.00 hodin
Schůzka důchodců zdrav. střediska. Paní
Dlouhá
• Pondělí 4. 2. 2002 ve 15.00 hodin
Schůzka kulturního kroužku. Pan Král
• Středa 6. 2. 2002 v 16.15 hodin
Odjezd na plavání do Nového Jičína od zastávky Brušperk, střed. Cena pro členy Kč
45, nečleni Kč 50 a děti Kč 35. Přihlášky
v klubu spolu s platbou. Paní Kučerová
• Úterý 12. 2. 2002 ve 14.00 hodin
Schůzka důchodců Dětského domova. Paní
Špačková
• Úterý 12. 2. 2002 od 9.00 do 10.30 hodin - Prodej lístků do divadla. Paní Tichopádová
• Středa 13. 2. 2002 v 15.00 hodin
Schůzka klubu “K”. Paní Kubíková
• Středa 13. 2. 2002 v 6.30 hodin
Odjezd na burzu do Polského Těšína od zastávky Brušperk, střed. Paní Kuchařová
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• Čtvrtek 14. 2. 2002 v 16.00 hodin
Výborová schůze KD s důvěrníky. Paní
Strakošová
• Neděle 17. 2. 2002 v 16.00 hodin
Odjezd na odpolední divadelní představení
v Ostravě - Jerome Klapka, činohra „Tři
muži na Čundru a černý les“. Přihlášky
denně v klubu. Paní Tichopádová
• Úterý 19. 2. 2002 od 9.00 do 11.00 hodin
Zápis na burzu do Polského Těšína v měsíci březnu. Paní Kuchařová
• Středa 20. 2. 2002 v 16.15. hodin
Odjezd na plavání do Nového Jičína od zastávky Brušperk, střed. Cena pro členy Kč
45, nečleni Kč 50 a děti Kč 35. Přihlášky
v klubu spolu s platbou. Paní Kučerová
• Čtvrtek 21. 2. 2002 v 16.00 hodin
Výborová schůze klubu důchodců. Paní
Strakošová
• Úterý 26. 2. 2002 v 15.00 hodin
Vepřové hody v klubu. Výbor KD

Sport
SK Brušperk

Zimní turnaj Příbor 2002
Neděle 3. 2. 2002 v 11.00 hodin
Brušperk - Kozlovice
Sobota 9. 2. 2002 v 11.00 hodin
Brušperk - Fryčovice
Neděle 17. 2. 2002 ve 13.00 hodin
Brušperk - Petřvald
Neděle 24. 2. 2002 ve 13.00 hodin
Brušperk - Kateřinice
Sobota 2. 3. 2002 ve 13.00 hodin
Brušperk - Příbor

Stolní tenis v Brušperku

Vánoční turnaj XXXIII. ročník
Závodníci z 24 sportovních klubů startovali
po 3 dny v sokolovně v 12 různých soutěžích.
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Výsledky:
- mladší žáci: 1. Radek Pleva (NH Ostrava)
- starší žáci:
1. Jakub Štůsek (Vratimov)
- junioři:
1. Petr David (Havířov)
- muži nezařazení:
1. Lukáš Vojtek (Vratimov)
- muži od 61. místa oblast. žebříčku:
1. Michal Hrabec (Frýdlant)
- muži hlavní soutěž:
1. Tomáš Janásek (Cheb)
2. Miroslav Cecava (El Niňo Praha)
3. Petr David (Havířov)
4. David Palkovský (VP F-M)
Přeborníci Brušperku
- žáci:
Petr Pinteš
- žákyně:
Lucie Procházková
- neregistrovaní: Jaromír Krupník
- neregistrovaní: Katarina Filipcová
- čtyřhra:
Tomáš Vavrys, Jan Krupník
- hlavní soutěž:
1. Tomáš Vavrys
2. Lukáš Velebil
3. Ing. Evžen Rychlík
4. Petr Hejl
5.–6. Jaroslav Neuwirth,
Bedřich Štalzer
7.–8. Jan Krupník, Jiří Bajger
- ženy:
Lenka Drobišová
- sponzoři:
Vratislav Krupník
Mistrovská utkání
V sokolovně:
Sobota 9. 2. 2002
ve 14.00
Pstruží (OP)
Sobota 16. 2. 2002
v 10.00
Horní Datyně (OS II)
ve 14.00
Palkovice (OS I)
Sobota 23. 2. 2002
ve 14.00
Atom F-M (OP)
v 17.00
Bílovec (divize)
Neděle 24. 2. 2002
v 10.00
Odry (divize)
Český pohár
TTC Hať - Brušperk “A”

1:6
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E. Rychlík 2,5, J. Krupník 2,5, L. Velebil
1. O postup do celostátního kola se naše “A”
družstvo utká s vítězem utkání Ropice - Vratimov.
Vynikající Bujnoch
V posledním kole okresního přeboru hrál
na brušperských stolech vedoucí celek “A”
Krmelína proti našemu “C” družstvu. O překvapivé vítězství našeho družstva se postaral
zejména Zdeněk Bujnoch, který jako jediný
dokázal 4x zvítězit. V létě jej čeká významné
životní jubileum, ale s malým míčkem je stále
mistr.
Posila
Naše “A” družstvo posílil od 1. 1. 2002 Jiří
Bajger, který ukončil angažmá v Německu.
Josef Rychlík, TJ Sokol

ŽILI MEZI NÁMI

Dne 19. února vzpomeneme nedožitých
osmdesát let našeho rodáka, hudebního skladatele Josefa Matěje.
Ovládal hru na několik dechových nástrojů,
ale nejlépe ovládal hru na pozoun. Pro tento
nástroj napsal dva sólistické koncerty. Sólistické koncerty psal i pro další nástroje symfonického orchestru - housle, violu, violoncello, flétnu, klarinet a trubku. Za své dílo
byl roku 1972 jmenován zasloužilým umělcem. Zemřel v roce 1992. Josef Matěj pocházel ze starého rodu muzikantů a brušperských
kapelníků. První hudební znalosti získal od
svého otce. U příležitosti oslav 700 let našeho
města věnoval rodišti hudební znělku.
Vedení města věnuje významnému rodáku
památník v Národním domě. Bude to stálá expozice Jožky Matěje.
U příležitosti významného životního skladatelova jubilea, nedožitých osmdesátin a desátého výročí úmrtí, zaslal redakční radě
zpravodaje pěkný dopis rodák a náš bývalý
občan p. Václav Koval. Dvacet let žije v Holešově, ale stále se cítí Brušperákem. K jeho
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obvyklému představování patří - „pocházím
z Brušperka, rodiště spisovatele V. Martínka
a hudebního skladatele Jožky Matěje“.
Z jeho dopisu vybírám:
„Byl jsem mile překvapen zjištěním, že Jožka
Matěj je v hudebním světě znám a jeho dílo
žije. V roce 1998 zazněl jeho Koncert pro
basový trombón v pražském Rudolfinu spolu
se skladbami R. Wagnera a Stravinského.
Skladby řídil známý dirigent Elli Jaffe“.
V 5. svazku Všeobecné encyklopedie se
o něm můžeme dočíst: Matěj Jožka, narozen
19. 2. 1922, český skladatel. V letech
1952–1954 lektor na AMU v Praze. Autor
symfonií, koncertů (zejména pro dechové nástroje), trojkoncertu Ozvěny, opery Čtyřicet
dnů hory Musa Dagh, baletu, komorních skladeb, vokální tvorby a populární hudby.
Skladby Jožky Matěje zazní v pražském Rudolfinu v podání symfonického orchestru i letos.
!!!
Brušperští osmdesátníci se loučili s jubilej-
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ním rokem 2001, ve kterém oslavili své významné výročí a vzpomínali na ty, kteří už
ze života odešli. V roce 2001 jich bylo 8.
Mezi nimi byl i pan PhDr. Antonín Vantuch.
Ti, kteří jste ho znali, vzpomeňte. Narodil se
1. 1. 1921, v loňském roce oslavil osmdesáté
narozeniny. Po ukončení klasického gymnázia v Ostravě pokračoval ve studiích ve Francii a Karlově univerzitě v Praze. Působil na
gymnáziu v Jeseníku a Bratislavě, kde získal
doktorát a titul kandidáta věd. Věnoval se překladatelské činnosti z francouzštiny, psal filozofické studie o významných osobnostech filozofie a historie. Publikoval ve vědeckých
časopisech u nás i v cizině. Svým dílem
se zařadil mezi významné osobnosti. Působil
v Historickém ústavu slovenské akademie věd
v Bratislavě, přednášel na univerzitách v Bratislavě a Prešově. Léta odpočinku tráví v Praze,
kde také 12. září 2001 zemřel.
V letošním roce oslaví osmdesáté narozeniny 30 našich občanů.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Město Brušperk a kulturní komise města Vás srdečně zvou na:

Koncert v kostele sv. Jiří,
který se koná v neděli 10. února 2002 v 15.00 hodin.
Vystoupí posluchači Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Varhany:
Mgr. Pavel Rybka - profesor varhanní hry
Jan Strakoš - posluchač 4. ročníku
Petr Vondráček - posluchač 1. ročníku
Zpěv:
Grazyna Wilková - posluchačka umělecko-pedag. katedry Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Flétna:
Dagmar Kořenková - posluchačka 4. ročníku
Lesní roh:
David Konečný - posluchač 3. ročníku
Vstupné 30 Kč.
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Koncert Pavla NOVÁKA „Neřesti a ctnosti“, který se koná ve čtvrtek
14. února 2002 v 18.00 hodin v sále Základní školy v Brušperku. Vstupné 65 Kč.
Předprodej vstupenek: Informační centrum Brušperk, nám. J. A. Komenského 9,
tel.: 658 666 271
POZVÁNKA NA PLESY
V pátek
1. 2. 2002
Společenský večírek SPŠ
Sobota
9. 2. 2002
Ples MAWIS
Sobota
16. 2. 2002
Hasičský ples
Sobota
23. 2. 2002
Ples KSČM
Dobrou zábavu přejí a na bohatou účast se těší pořadatelé.
POZVÁNKA NA VÝSTAVY
Galerie Chagall v Národním domě
Výstava SMALT ART potrvá do 6. 3. 2002. Smalt art je volným sdružením umělců, které
spojuje technika smaltu. Skupina působí v okrese Frýdek-Místek a v minulosti se soustřeďovala kolem podniku Norma ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde využívali možností jeho technického zázemí při vlastní umělecké tvorbě. Mezi nejvýraznější osobnosti, pracující s touto
technikou patří P. Bednář, E. Kučerová, Z. Lanzendörferová, A. Šenková, B. Baierová
a další.
Památník Vojtěcha Martínka - stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele.
Otevírací doba: Pondělí až pátek 13.00–17.00 hodin, sobota a neděle zavřeno.
Připravujeme:
7. 3. 2002 - Divadelní představní „Nejšťastnější ze tří“ v hlavní roli se Simonou Stašovou.
Poutě a jarmarky v Brušperku v roce 2002
Poutě
Neděle
28. dubna 2002 - sv. Jiří
Neděle
16. června 2002 - Borošín
Neděle
15. září 2002 - U Svaté vody
Jarmarky
Sobota
Sobota
Sobota

15. června 2002 - sv. Víta
21. září 2002 - sv. Matouše
23. listopadu 2002 - sv. Kateřina

č. 2

Brušperský zpravodaj

Různé

T

říkrálová sbírka v našem městě
Dne 5. ledna se mezi naše domovy
opět rozešly skupinky tříkrálových koledníků,
kteří ještě na chvíli připomněli atmosféru Vánoc. Znovu jsme tak mnozí prožili radost
z obdarování, tentokrát ne svých blízkých,
ale přesto potřebných lidí žijících mezi námi.
Touto letošní koledou, která vynesla celkem
Kč 31 685,40 Kč, jsme přispěli na projekt frýdecké charity, zaměřený na centrum pro mentálně postižené občany.
Všem, kteří naše koledníky přijali a věnovali finanční dar, děkujeme.
Děkujeme i těm, kteří přispívali 7. a 8. ledna
do „tříkrálové pokladničky“ v informačním
středisku. Nebylo totiž v našich silách navštívit každou rodinu.
Rovněž chci touto cestou poděkovat všem,
kteří se aktivně do sbírky zapojili. A to především dětem - bez nich by se koledování
nemohlo uskutečnit - a dospělým za jejich
doprovod. Dále patří dík sl. Kateřině Konečné z informačního centra, Lence Konkolové za materiální podporu, městskému úřadu
zastoupenému paní Evou Hankusovou, otci
Wieslawu Blasovi za poskytnutí farních prostor a v neposlední řadě členům Charity
Brušperk, kteří letošní „Tříkrálovou sbírku“
zorganizovali.
Vážení občané, ještě jednou přijměte poděkování a zároveň přání pevného zdraví a hojnost všeho v novém roce 2002.
Jiří Kozák, ředitel Charity Brušperk
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Lékárna U sv. Jiří, Potraviny na Antonínově, Maso-Uzeniny p. Vicher, Hodinářství
V Pohodě, firma Raval.
R. Bratterová, ČSNS

S

DH Brušperk srdečně zve na tradiční
HASIČSKÝ PLES, který se koná
16. února 2002 v sále restaurace Na Letné.
Začátek v 19.00 hodin. K tanci i poslechu
hraje skupina Paradox Q. Bohatá tombola, domácí bufet. Vstupné 70 Kč.

Č

ZS v Brušperku pořádá Výroční členskou schůzi. V pátek 1. března 2002
v 18.00 hodin U Hynečků. Zve výbor ČZS

Č

ZS v Brušperku Vás zve na posezení
s přáteli v domě U Zahrádkářů.
• Úterý 12. února 2002 v 18.00 h. - ukázka
vazby k Velikonocům p. Marie Dvorské
• Úterý 5. března 2002 v 18.00 hodin videozáznam zahrádkářské výstavy 2001
v Brušperku
• Úterý 26. března 2002 v 18.00 hodin jarní práce na zahradě

M

O KSČM v Brušperku zve co nejsrdečněji na tradiční SPOLEČENSKÝ
VEČÍREK, který se koná v sobotu 23. února
2002 v 19.00 hodin v restauraci u Hynečka.
K dobré pohodě bude hrát hudba Fráně Řehy.

Klub českých turistů
v Brušperku

Sobota 2. února 2002
Hřebenovka Bobek - Třeštík
Sraz: v 6.45 h. na zastávce Brušperk, střed
ážení spoluobčané,
jednou z možných léčení zhoubných Trasa: Bílá - Bobek - Hluchanka - Kmínek nádorů je nová metoda, jejich podvázání. Bumbálka - Třeštík
Léčba zavedená MUDr. Fortýnem se dosud Délka trasy: cca 18 km
neprosadila. Vaším podpisem můžete podpo- Obtížnost: středně těžká trasa
cca 110–130 Kč (bez slevy)
řit její zavedení do běžné praxe a pomoci tak Doprava:
Návrat:
pravděpodobně v 18.20 hodin
mnohým trpícím.
Vede:
Lukáš Makúch, Jaromír Duda
Kontaktní místa podpisových archů:

V
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Sobota 16. února 2002
Jaký byl podzim 2001?
Z Ostravice do Trojanovic
Měsíc září provázely silné větry a od poloSraz: v 6.45 h. na zastávce Brušperk, střed
viny měsíce četné mlhy. Průměrná teplota měTrasa: Ostravice - Horní Čeladná - Čeladná - síce dosáhla 13 °C. Nejvýše vystoupila tepH. Čeladná - Kunčice p. O. - Bystré - Troja- lota na 16,16 °C, nejníže na 10 °C.
novice
Měsíc říjen byl stejně teplý jako měsíc září.
Délka trasy: cca 19 km
Nejvýše vystoupila teplota na 19,3 °C, nejObtížnost: středně těžká trasa
níže na 6 °C. Měsíc byl mnohem teplejší
Doprava:
cca 70–90 Kč (bez slevy)
a sušší než jiné roky, pršelo jen třikrát. Byl
Návrat:
pravděpodobně v 18.20 hodin
provázen častými mlhami, ke konci měsíce
Vede:
Lukáš Makúch, Jaromír Duda
větry. Byl bez mrazů.
Na akcích jsou srdečně vítáni i nečleni KČT
Listopad přinesl silné ochlazení. První mráz
Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebezpřišel 6. 11. ráno, teplota poklesla na –1,3 °C.
pečí. Změna programu vyhrazena.
Další dny provázely silné větry. Trvaly až do
Internetové stránky KČT Brušperk:
příchodu prvního sněhu. Příčinou větrného
http:\\sweb.cz\kctbrusperk
počasí bylo náhlé vystoupení teploty. S prvEmail KČT Brušperk: kctbrusperk@seznam.cz
ním sněhem 10. 11. došlo k ochlazení a utišení větru. Od 19. 11. sněhová pokrývka neOhlédnutí za minulým rokem roztála a udržela se až do poloviny ledna 2002.
Nejnižší celodenní průměrná teplota –2,10 °C
Jaký byl?
Průměrná roční teplota byla 9,2 °C. Chlad- byla 25. 11., nejvyšší 8. 11. 10,5 °C.
Ve srovnání s minulými lety byl podzim tepnější než rok 2000, kdy celoroční průměrná
teplota dosáhla 10,5 °C, teplejší než rok 1996 lotně průměrný s 16 deštivými dny.
Připravila Mgr. J. Neuwirthová
s průměrnou teplotou 7,5 °C.
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Poradenská a personální agentura

ANGLIČTINA
PRO
VŠECHNY
-

-

výuka jazyka
zprostředkování opair pobytu
dětské tábory s výukou
jazyka

Tel. č.:
0658 666 619 nebo mobil 0604 386 923

přijme

administrativní pracovnici

na zkrácený pracovní úvazek - 6 hodin
Požadujeme:
• středoškolské vzdělání ekonom. směru
• znalost práce na PC - word, excel, internet
• znalost jednoduchého, podvojného účetnictví
• ŘP skupiny B
• samostatnost, komunikační schopnosti
Nabízíme:
• profesní rozvoj
• nástupní plat 6 000 Kč
• pracoviště v Brušperku
• nástup 1. 3. 2002

V případě vašeho zájmu zašlete strukturovaný
životopis do 15. 2. 2002 e-mailem na adresu:
Þnekpor@atlas.cz.

OPRAVNA OBUVI
Roman Lariš zahajuje svoji činnost.
Najdete nás v obuvi
u pana Emila Šodka na náměstí v Brušperku.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek
Sobota

8.00–12.00

15.00–18.00
8.00–12.00
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Sdružení poradců
švýcarské společnosti WINTERTHUR
si Vám dovoluje nabídnout tyto Þnanční produkty:

-

hypoteční úvěry se státní dotací, včetně životního zajištění s nejnižší úrokovou sazbou
životní, úrazové, zdravotní pojištění
investiční životní pojištění s možností výběru a vkladů během trvání pojistky
penzijní a důchodové připojištění
stavební spoření
daňové úlevy fyzickým osobám
daňové výhody Þrmám a jejím zaměstnancům
bezpečné uložení (zhodnocení) vašich Þnancí, včetně zajištění rodiny v zázemí
švýcarských bank
účetní, Þnanční poradenství

Kontaktní místo: BRUŠPERK od 1. 2. 2002, Náměstí - přízemí NÁRODNÍHO DOMU
Provozní doba: Pondělí
15.00 - 19.00 hodin
Středa
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
Pátek
15.00 - 19.00
Možnost sjednání individuální schůzky mimo provozní dobu a kontaktní místo na tel. číslech:
0604/232 044, 0603/843 634, 0604/906 628, 0606/752 321, 0658/666 113, 069/673 86 83.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Zprostøedkujeme
rychlé pùjčky do 24 hodin
a bez ručitele.
Tel. číslo: 0658 666 619 nebo mobil 0737 205 664.
Vydává Město Brušperk. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 12366. Za
správnost příspěvku odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla 21. 1. 2002, uzávěrka
příštího čísla je v úterý 19. 2. 2002.

