Číslo 3

BŘEZEN

V

šem pedagogickým pracovníkům,
učitelům a vychovatelům děkujeme za práci, kterou věnují vzdělávání a výchově dětí. Do dalšího působení jim přejeme hodně zdraví, trpělivosti a úspěchů.

Ing. Ivan Krupník, starosta města
Ing. Pavel Káňa, zástupce starosty
Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ

Významné výročí

• „Tož demokracii bychom měli, potřebujeme ještě demokraty“.
T. G. Masaryk
(7. 3. 1850-14. 9. 1937)
• 21. 3. první jarní den
• „…každý provinilý člověk má být nenáviděn v té míře, v jaké se proviňuje, ale má
být i milován, protože je člověkem“.
Jan Ámos Komenský
(28. 3. 1592–15. 11. 1670)
• 2. 3. 1282 zemřela Anežka Přemyslovna, česká národní světice a patronkačeských zemí

2002

zdarma

Pranostika

Na svatého Řehoře přeletěly vlaštovičky
přes moře.
Na svatého Řehoře plave led do moře
a čáp od moře.
Hřmí-li v březnu, sněží v květnu.
Březen bez vody, duben bez trávy.

Informace
z radnice
Informace odboru financí, majetku a vnitřních
věcí o počtu a pohybu obyvatel našeho města .
K 31. 12. 2001 mělo naše město 3 629 obyvatel.
V roce 2001 se narodilo v Brušperku 27 dětí,
z toho 15 chlapců a 12 děvčat. Zemřelo 57 občanů, z toho 26 mužů a 31 žen. Nejmladší z nich
byl ve věku 39 let a nejstarší ve věku 94 let.
V loňském roce se do našeho města přihlásilo
107 občanů k trvalému pobytu, ale zároveň se
během roku také 42 občanů z trvalého pobytu
odhlásilo.
Několika dalšími údaji bychom Vás chtěli informovat o činnosti odboru financí, majetku
a vnitřních věcí . V průběhu loňského roku bylo
v nové obřadní síni naší radnice uzavřeno 16
sňatků, dalších 6 sňatků bylo uzavřeno v kostele
Sv. Jiří.
Zlatou svatbu, tj. padesát let společného života v manželství, oslavilo v loňském roce
7 manželských dvojic. Jeden manželský pár osla-
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vil dokonce diamantovou svatbu, tj. šedesát let
společného života. Během roku se v obřadní
síni uskutečnilo čtyřikrát vítání nových občánků
a bylo uvítáno celkem 26 dětí. U této příležitosti
opět děkujeme vedení lékárny U Matky Boží,
která obdarovává naše občánky balíčky, které
jsou jako pozornost lékárny předány rodičům
na vítání. Rodiče narozeného dítěte s trvalým
pobytem v Brušperku v loňském roce obdrželi
vkladní knížku s částkou 1000 Kč. V roce 2002
obdrží rodiče narozeného dítěte vkladní knížku
s částkou 2000 Kč, poněvadž rada města schválila zvýšení této částky.
V listopadu se v sále restaurace U Hynečků
konalo již tradiční přátelské setkání se seniory
našeho města. Naše pozvání přijalo tentokrát
pouze 74 občanů v důchodovém věku, což je veliká škoda, poněvadž setkání bylo zajímavé, s bohatou diskusí a také s pěkným programem. Nejstaršími přítomnými občankami byly paní Marie
Dvorská a paní Eleonora Mlčochová, které oslavily 92 let a z mužů pan Ladislav Baručák, který
oslavil 82 let.
Sociální a zdravotní komise rady města se během roku 2001 sešla celkem desetkrát. Mimo
své sociální, bytové, občanské a jiné záležitosti
projednávala i žádosti o poskytnutí jednorázových příspěvků sociálně potřebným starým
a zdravotně postiženým občanům. Byly poskytnuty jednorázové příspěvky v celkové výši
36 000 Kč, což byla celá výše neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky.
Z této částky byl poskytnut příspěvek v celkové výši 12 000 Kč na individuální dopravu
pro 2 naše občany těžce zdravotně postižené.
Důchodcům jednotlivcům byla vyplácena na příspěvcích částka 17 300 Kč a manželským dvojicím částka 6 700 Kč. Na rok 2002 naše město
neobdrželo žádnou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociální dávky. Tyto dotace obdržely pouze pověřené úřady, což je pro naše
občany Městský úřad Frýdek-Místek.
Pracovní činností odboru je i vyřizování žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady,
jak pro naše občany, tak i pro občany Krmelína.
V průběhu roku 2001 bylo podáno na matrice
492 žádostí o vydání občanských průkazů a 134
žádostí o vydání cestovních pasů. Mimo další
pracovní záležitosti bylo v loňském roce na ma-
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trice provedeno 983 ověření podpisů nebo různých listin a podáno 180 žádostí o výpis z rejstříku trestů.
Rovněž činnost přestupkové komise rady
města spadá do působnosti odboru.
Komise projednává přestupky proti pořádku
v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku,
proti občanskému soužití a proti majetku dle zákona o přestupcích. Dále je komise pověřena
projednávat přestupky dle zákona o požární
ochraně a dle zákona o právu shromažďovacím.
V loňském roce došlo na MěÚ 18 přestupkových věcí, 17 přestupků bylo projednáno a 1 přestupková věc přešla ke zpracování do příštího
roku.
Bylo uloženo 5 pokut v celkové výši 900 Kč,
9 napomenutí, ve 2 případech komise rozhodla
o zastavení řízení a l přestupková věc byla odložena.
Každému obviněnému, který byl uznán vinný
v přestupkovém řízení, byla uložena povinnost
nahradit náklady řízení v paušální výši 500 Kč
dle stanovené vyhlášky. V příkazním řízení
bylo projednáno celkem 14 přestupkových věcí
a v tomto případě není obviněnému dle zákona
o přestupcích uložena povinnost nahradit náklady řízení.
MěÚ - Eva Hankusová

Příspěvek na provoz telefonní
účastnické stanice

Upozorňujeme naše občany starší 70 let, kteří
žijí osaměle, že si mohou v souladu se zák.
č. 182/1991 Sb. v platném znění u pověřeného
Městského úřadu ve Frýdku-Místku požádat
o příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice a to do výše plné úhrady základní měsíční
sazby za používání telefonní stanice.
K žádosti je nutno předložit:
• občanský průkaz žadatele
• fakturu z Českého Telecomu, a. s., za poslední měsíc
• vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním
stavu
• potvrzení MěÚ Brušperk o osamělosti trvalého bydliště
• poslední výměr o důchodu

č. 3

Brušperský zpravodaj

Majitelům psů

MěÚ Brušperk upozorňuje všechny majitele
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. Konkrétní sazby poplatků byly
uvedeny v minulém zpravodaji.
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.
V evidenci MěÚ je registrováno 519 psů.
Vzhledem k tomu, že v našem městě je 1 055 čísel popisných a mnozí občané vlastní i více psů,
lze předpokládat, že všichni majitelé psů neplní
svou poplatkovou povinnost.
Protože se množí stížnosti na volně pobíhající psy, upozorňujeme všechny majitele, aby
svá zvířata řádně zabezpečili a předešli tak nepříjemnostem v případě odchytu. Dále zdůrazňujeme, že vlastníci psů jsou povinni dle výše citované vyhlášky zajistit, aby psi nosili známku na
obojku z důvodu usnadnění identifikace volně
pobíhajícího zvířete.
Dále upozorňujeme na platnost OZV č. 3/1993
o čistotě, ochraně zeleně a veřejného pořádku
ve městě. V článku 2 této vyhlášky je uvedeno:
„V zájmu zdraví, bezpečnosti všech občanů
a zlepšení životního prostředí města je zakázáno
znečišťovat jakýmkoliv způsobem veřejná prostranství. Zejména je na veřejném prostranství
zakázáno nechat pobíhat volně psy a jiná zvířata
a nechat je jimi znečišťovat.“
Porušením výše citovaných obecně závazných
vyhlášek se občan dopouští přestupku proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 zák. č.
200/190 Sb. o přestupcích v platném znění. Za
tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše
30 000 Kč.
Odbor financí, majetku a vnitřních věcí

Ještě o odpadech

Již dva měsíce se sžíváme s novým systémem nakládání s odpady v našem městě. Den
15. únor 2002 byl termín zaplacení. Od začátku
února jsou některým z Vás distribuovány nové
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typy sběrných nádob, probíhá uzavírání smluv
s podnikatelskými subjekty a vyřizují se oprávněné žádosti o prominutí nebo snížení poplatku
„za odpad“.
Na městský úřad přichází i připomínky některých občanů k současnému systému nakládání s odpadem v našem městě. Znovu bychom
chtěli připomenout, že OZV č. 2/2001 o nakládání s odpadem i poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vyplývající z OZV č. 3/2001, vycházejí ze zákona
o odpadech č. 128/2001 Sb. Poplatek „za odpad“
dle uvedeného zákona již nevychází z množství
(hmotnosti) odpadu, který je tím či oním občanem odložen do sběrných nádob, ale je fiktivně
vázán na trvalý pobyt občana v obci. Zavedení
poplatku je závislé na existenci systému města
k nakládání s komunálním odpadem. Tento systém umožňuje každému občanu s trvalým pobytem ve městě, podnikatelskému subjektu, který
má uzavřenou smlouvu s městem a vlastníku objektu určeného k individuální rekreaci, odkládat
komunální a jemu podobný odpad do sběrných
nádob, vyjmenované plasty a sklo do zvláštních
nádob k tomu určených a umístěných na 10 stálých stanovištích. Občanu je dále umožněno odložit nebezpečný a velkoobjemový odpad 3× za
rok do kontejnerů přistavovaných na již známá
místa.
Každý občan má povinnost tento systém dodržovat, tedy i odpad třídit. Pokud tak neučiní, vystavuje se jednak sankcím a jednak se bude podílet na tom, že se zvýší množství netříděného komunálního odpadu, městu se sníží příspěvek za
separaci a oboje ve svém důsledku může přispět
i k navýšení poplatku „za odpad“ pro příští rok.
A tento trend si z nás nikdo určitě nepřeje.
K 15. únoru zaplatilo celkem 3 222 občanů
celý nebo někteří z nich polovinu poplatku „za
odpad“. Znamená to, že asi 10% občanů dosud
nezaplatilo. Co tedy s tím? Odpověď na tuto
otázku přetiskujeme z časopisu „Moderní obec“
č. 2/2002. Citujeme: „Zařazení poplatku za komunální odpad mezi místní poplatky odstraní
problémy, které obcím vznikaly právě při vymáhání poplatků. Nebudou-li poplatky zaplaceny
(odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
obec podle § 11 zákona o místních poplatcích
poplatek platebním výměrem a může případně
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použít a další sankční ustanovení. Dlužné částky
může obec vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla oznamovací (poplatková povinnost). Až v případě, že nedojde
k uhrazení dlužného poplatku ani na základě
platebního výměru, nastupuje vlastní vymáhání,
které se řídí § 73 zákona č. 377/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů. Obec jako správce poplatků nejprve
ještě jednou vyzve dlužníka k zaplacení (odst.
1 § 73). Pokud dlužník nezaplatí, přistoupí obec
k vlastnímu vymáhání, které se provádí daňovou
exekucí (odst. 3-10 § 73).“
místostarosta Pavel Káňa

Svoz komunálního odpadu

Svozový kalendář A - modrá známka
Odvoz odpadu: 13. 3. * 27. 3.
Platí pro tyto ulice: Družstevní, Fryčovická,
Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě, K Šištotu, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka,
Sportovní, Staroveská, Veselíčko, Zahradní.
Svozový kalendář B - žlutá známka
Odvoz odpadu: 6. 3. * 20. 3.
Platí pro tyto ulice: Antonínov, Bártkova,
Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní,
Hřbitovní, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary,
Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, Nám. J. A.
Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická,
Sv. Floriána, Valy, Zádvoří.

B

ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č.105 na městském úřadu v úterý 5. 3.
a 19. 3. 2002 od 15.00 do 17.00 hodin.

Zápis do mateřské školy

Ředitelství MŠ v Brušperku oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy bude 6. a 7. 3. 2002
(středa a čtvrtek) v době od 7.30 do 15.30 hodin.
Současně v těchto dnech proběhnou ve všech
třídách Dny otevřených dveří. Přijďte se podívat, co všechno ve školce s dětmi děláme. (Nejvíce činností uvidíte od 8.00 do 9.30 hod.).
Vontrobová Jana, ředitelka mateřské školy
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Jubilanti

Své významné životní jubileum oslaví v měsíci březnu tito naši občané:
Valušáková Julie
90 let
Krejčí Marie
89 let
Dvorská Anežka
88 let
Procházková Bedřiška
88 let
Šoltysová Františka
87 let
Košáková Žofie
85 let
Matulová Alžběta
85 let
Ranocha Rudolf
85 let
Krejčí Vlasta
83 let
Šostoková Božena
82 let
Nevludová Marie
82 let
Nevludová Anděla
81 let
Rojíčková Jarmila
81 let
Tylečková Milada
81 let
Nesitová Božena
80 let
Parmová Marie
80 let
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad v Brušperku přejí všem pevné
zdraví, spokojenost a životní pohodu.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou paní MUDr. Jiřině
Kunčické za příkladnou lékařskou péči, kterou
věnovala mé mamince a naší babičce paní Františce Frýdecké v posledních měsících jejího života.
Božena Karasová, dcera

Klub důchodců
Plán akcí na měsíc březen 2002
• Pátek 1. 3. 2002 v 18.00 hodin
Výroční členská schůze Zahrádkářů „Na
Letné“.
• Pondělí 4. 3. 2002 v 15.00 hodin
Schůze kulturní komise klubu. Pan Král
• Úterý 5. 3. 2002 ve 14.00 hodin
Schůze důchodců Dětského domova. Paní Ranochová, Kovařová
• Pátek 8. 3. 2002 ve 14.00 hodin
Schůze ČSPB. Pan Špaček
• Pondělí 11. 3. 2002 v 15.00 hodin
Schůze kulturní komise „KD“. Pan Král
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• Pondělí 11. 3. 2002 v 16.00 hodin
Vystoupení „Havířovské babky“ v restauraci
„Na Letné“ u příležitosti MDŽ. Paní Šatková
• Úterý 12. 3. 2002 v 15.00 hodin
Schůze ročníku 1930. Pan Nálepa
• Středa 13. 3. 2002 v 6.30 hodin
Odjezd na burzu do Polska. Paní Kuchařová
• Středa 13. 3. 2002 v 16.00 hodin
Výborová schůze KD. Paní Strakošová
• Pátek 15. 3. 2002 v 15.00 hodin
Výroční členská schůze Klubu důchodců „Na
Letné“. Pan Nálepa (dárek do tomboly vítán)
• Úterý 19. 3. 2002 v 17.00 hodin
Schůze ročníku 1934 „U Zahrádkářů“. Pan
Král
• Úterý 19. 3. 2002 od 9.00 do 11.00 hodin
Zápis na burzu do Polska na měsíc duben.
Paní Kuchařová
• Úterý 19. 3. 2002 od 9.00 do 11.00 hodin
Prodej lístků do divadla do Ostravy. Paní Tichopádová
• Středa 20. 3. 2002 v 15.00 hodin
Schůze bývalých zaměstnanců Teska. Paní
Červenková
• Středa 27. 3. 2002 v 15.00 hodin
Schůze klubu “K”. Paní Kubíková
• Středa 27. 3. 2002 v 17.30 hodin
Odjezd na divadlo Ostrava, A. Borodin „Kníže
Igor“, opera. Paní Tichopádová
• Čtvrtek 28. 3. 2002 v 17.00 hodin Členská
schůze invalidů “Na Letné”. Pan Šperlín
• Čtvrtek 28. 3. 2002 v 16.00 hodin
Výborová schůze klubu důchodců. Paní Strakošová
Na měsíc březen připravujeme zájezd - termín
a místo bude určen, sledujte vývěsky.

Žili mezi námi
- žijí mezi námi
Vzpomínka významných osobností našeho
města 20. století
Dne 7. března při zahájení vernisáže vzpomeneme našich významných občanů. Hudebního
skladatele Jožku Matěje, který by se letos dožil 80 let, učitele a hudebního skladatele Františka Palkovského, posledního mistra kamnáře
Bohumila Fialy, režiséra a dramatika Viléma
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Vitekra. Věnujeme jim koutek v 1. poschodí Národního domu před Památníkem Vojtěcha Martínka.
Vím, že jich bylo daleko více, než uvádím.
Některá jména zanikla v propadlišti času, některá stále žijí v paměti našich občanů. Mnohé
jsem připomínala v minulých číslech Brušperského zpravodaje. Nebudu je opakovat, vzpomenu dalších, alespoň některých z té bohaté
škály činností a zájmů. Hudebníci rodu Matějů,
Špačků, nadšení ochotníci - A. Koblížková,
M. Lednická, L. Studénka, B. Seltenreich a E.
Seltenreich, malíři samouci V. Polášek, E. Novák, K. Frýdecký, V. Boháč, obětaví pracovníci
V. Boháč, J. Bolek, dovední řemeslníci, dobří
hospodáři, všichni, kteří měli naše město rádi
a dali mu svůj volný čas a síly. Při čtení mého
článku si jistě milí čtenáři připomenete další.
Nechci jen vzpomínat. I mladí Brušperáci jsou
úspěšní. Jedním z nich je bývalý žák naší školy,
student 4. ročníku Střední průmyslové školy chemické v Ostravě, Radek Jurok. Úspěšně reprezentoval ZŠ v řadě soutěží. Nejúspěšnější byl
v chemických olympiádách. Pokračoval v nich
i na střední škole, v 3. ročníku zvítězil v celostátním kole. Sedm nejlepších účastníků čekal
další výběr o postup do evropské soutěže studentů chemických škol. O třech nejlepších rozhodlo přípravné soustředění v Brně. Zařadili se
mezi 22 účastníků soutěže, která probíhá každé
dva roky, vždy v jedné ze zúčastněných zemí.
Konala se v Nitře a nesla název GRAND PRIX
CHIMIQUE, NITRA 2001 SLOVAKIA. A tak
Nitru navštívili studenti SRN, Slovinska, Maďarska, Francie, Jugoslávie, Norska, Nizozemí,
ČR a SR. Radek se umístil na 1. místě s 90,08
body, poslední byl student z Jugoslávie s 33,64
body. Úspěch znamenal nejen radost pro něho
a celou jeho rodinu, ale i pro naši školu, město,
ale také pro Mgr. D. Procházkovou, která položila základy jeho výuky chemie a probudila i zájem o tento předmět.
Pro Radka to znamenalo přijetí na VŠCHT
v Praze, kde po maturitě bude ve studiu chemických věd pokračovat, převzetí ceny Nadačního
fondu Jaroslava Heyrovského v Praze v Ústavu
fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
pamětního listu a poděkování MŠ ČR.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Město Brušperk a kulturní komise města
Vás srdečně zvou na divadelní představení
komedie „Nejšťastnější

ze tří“.
V hlavní roli Simona STAŠOVÁ.

Pondělí 4. 3. 2002 v 19.00 h v sále ZŠ
Vstupné: 1.–5. řada 150 Kč, 6.–11. řada 100 Kč, ostatní 80 Kč
Předprodej vstupenek:
Informační centrum Brušperk, nám. J. A. Komenského 9, tel.: 0658 666 271
Základní umělecká škola Brušperk pořádá v neděli 24. března 2002 v 16 hod.
k oslavě Dne učitelů koncert „RADOSTNÉ ZPÍVÁNÍ“, který se uskuteční v sále
Národního domu v Brušperku.
Vystoupí žákyně pěvecké třídy p. uč. Šárky Dvorské:
Tereza Kaletová, Karolína Kolarčíková, Petra Nedorostová,
Kristýna Oslzlová, Hana Viňanská
a hosté: Veronika Laníková - studentka Janáčkovy Konzervatoře v Ostravě,
Marie Dvorská, Markéta Zahradníková - studentky Ostravské univerzity.
Na klavír doprovází učitelé: Jiřina Řezanková, Eva Holubová, Pavel Konečný

POZVÁNKA NA VÝSTAVY
Galerie Chagall v Národním domě
• Výstava SMALT ART potrvá do 6. 3. 2002.
• Vernisáž obrazů „SKUPINA 4“ se koná ve čtvrtek 7. 3. 2002 v 17.00 hodin.
Úvodní slovo: PhDr. Karel Bogar. Výstava potrvá do 17. 4. 2002.
Skupina 4
Na počátku 90. let vznikla v Ostravě Skupina 4, kterou nepochybně svedlo dohromady něco víc než jen
věková nebo názorová spřízněnost: mnohaleté přátelství i vzájemný respekt k autorské tvorbě, která
se přenesla časem aniž by podléhala dobovým nebo ideologickým tlakům a zůstávala vždy osobitá
a „svá“. Malíři a grafici K. Haruda, J. Holík, J. Odráška a J. Neuwirt tvoří společně pozoruhodné a nepřehlédnutelné uskupení výrazných uměleckých individualit.
Památník Vojtěcha Martínka - stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele.
Otevírací doba v Galerii Chagall a v Památníku V. Martínka:
Úterý až pátek
12.00–17.00 h
Sobota
zavřeno
Neděle
13.00–17.00 h
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Sport
SK Brušperk

Dne 17. 2. 2002 proběhl halový turnaj v kopané starších žáků v hale Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Pořadatel: SK Brušperk, SMOPO
Konečné pořadí:
1. Staříč „A“
5. Brušperk
2. Stará Ves n. O.
6. Fryčovice
3. Hukvaldy
7. Kateřinice
4. Staříč „B“
8. SMOPO výběr
Pořadatelé děkují sponzorům akce: SMOPO,
T METAL, MC Donalds, Trafika Glabazňa, Potraviny Vilkus, RAVAL, Potraviny Vicher, Řeznictví Uher.
Dne 23. února 2002 se konal v hale StaRS
v Třinci halový turnaj žáků výběru OFS F-M.
K turnaji byli nominováni hráči SK Brušperk
Kamil Zezulka, Tomáš Klímek.
Zimní turnaj Příbor 2002
Sobota 2. 3. 2002 ve 13.00 hodin
Brušperk - Příbor

•
•
•
•

Rozlosování jarní části
Muži 1. B tř. sk „D“
24. 3. 2002 v 15.00 hodin
FK Tísek - SK Brušperk
30. 3. 2002 v 15.00 hodin
SK Brušperk - TJ Jakubčovice
Dorost: ŽS sk. “B”
24. 3. 2002 ve 12.45 hodin
Český Těšín - SK Brušperk
30. 3. 2002 v 10.00 hodin
SK Brušperk - VP F-M „B“

Stolní tenis v Brušperku

Odvety - mistrovská utkání
Divize: Orlová B - 9/0, Bohumín - 2/9, Rožnov 9/6, Frenštát - 9/6
Oblastní soutěž: Polanka - 9/3, Staré Město - 9/7,
Třinec B - 5/9
Okresní přebor: Ropice B - 7/11, Paskov - 6/12,
Pstruží - 8/10, Kozlovice - 12/6
Okresní soutěž I. tř.: Lískovec - 12/6, Vratimov
C - 5/13, Kozlovice B - 14/4, Palkovice - 17/1
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Okresní soutěž II. tř.: Metylovice - 9/9, Paskov
C - 14/4, Kozlovice C - 16/2, Horní Datyně D
- 18/0
Finále Českého poháru
Ropice - Brušperk 5:5
Ve finále skupiny A oblastního kola Českého
poháru ve stolním tenisu se střetla “A” družstva
Ropice a Brušperku. Domácím nepomohla ani
podpora početného publika a náš celek postoupil
do celostátního kola zásluhou lepšího poměru
setů 20:18. Za družstvo hráli a postup vybojovali: Lukáš Velebil, Jiří Bajger, Evžen Rychlík,
Bedřich Štalzer a Jan Krupník.
Program v sokolovně v březnu
2. 3. ve 14.00 h Frýdlant C (Op)
9. 3. v 10.00 h Vratimov D (OS II.)
9. 3. ve 14.00 h Paskov B (OS I.)
9. 3. v 17.00 h NH Ostrava C (divize)
10. 3. v 10.00 h Havířov B (divize)
16. 3. ve 14.00 h Horní Datyně B (OP)
23. 3. v 8.00 h kontrolní turnaj žactva
okresu F-M
23. 3. ve 14.00 h Kozlovice B (OS I.)
23. 3. v 17.00 h Myslík (OS II.)
Skvělý David!
Sestupem ohrožené „C“ družstvo startující
v okresním přeboru hrálo v závěru února na
stolech rovněž ohrožených Kozlovic. Veteráni
našeho klubu startovali na 1. turnaji v Praze
a hlavně proto byl povolán z „D“ družstva specialista na stolní tenisty z Kozlovic David Humplík, který zvítězil ve všech 4 dvouhrách a výrazně pomohl k celkovému vítězství 12:5.
Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol

P

Různé

oděkování. Sdružení přátel školy V. Martínka v Brušperku děkuje firmám:
Obuv Šodek, Restaurace Národní dům, Firma
Würth p. Mlčoch, Lihoviny Hill´s, Makita
p. Milota, Foto p. Strakošová, Trafika Glabazňová, Elkos, Firma Čtyřlístek, Bruno, Hodinářství V Pohodě, Gardencentrum, Lékárna U sv.
Jiří, Drogerie Šubert, Raval, Potraviny p. Bradáčová, Gardia ing. Harabiš, Galanterie p. Drnovská, Potraviny Treutler, Potraviny Marcel Koma
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Antonínov, Kniha Lenka, Textil Nesit, RVP
Truhlářství Rychaltice, Zahradnictví p. Adamusová, Cukrářství p. Kuběnová Fryčovice, Cvek
Martin, Hospoda Na Gruntě, Potraviny Vicher,
Uzenářství Uher, Lékárna U Matky Boží, Beskyd Fryčovice, Zelenina Brix, Uzeniny Vicher,
H+H Řeznictví Hájek F-M, Čerpací stanice
Brušperk, Restaurace U Tochy, Večerka p. Kaletová.
Všem děkujeme za hodnotné dary věnované
do tomboly na společenský večírek, který se konal 1. 2. 2002.
Předseda SPŠ Miroslava Kuchařová

P

oděkování. SDH Brušperk děkuje všem
sponzorům, kteří přispěli na společenský
večírek. Jsou to: IMSTAV p. Milota, Textil
p. Nesit, Večerka p. Kaletová, Lékárna U sv.
Jiří, Lékárna U Matky Boží, ELKOS, Řeznictví Uher, Obuv p. Šodek, Kniha p. Konkolová,
Zahradnictví p. Adamusová, Galanterie p. Drnovská, p. Karel Vala, Potraviny p. Treutler,
Autodoprava p. Cvek Jiří, Drogerie p. Šubert,
RAVAL p. Ranocha, Řeznictví p. Vicher, Potraviny p. Vichrová, Hodinářství p. Káňová, Autodoprava p. Radim Kumala, p. Evžen Šatan,
p. Jiří Valušák, p. Silva Pěluchová, p. Mirek
Tchoř, p. Jiří Vala, p. Juřina, p. Slabý, p. Procházka, ZD Fryčovice, p. Vilém Konečný, p. Z.
Rečka, p. Felix Hyneček, p. Krestová, Invalidé,
p. Vilkus, p. R. Parma.
SDH Brušperk

č. 3

V programu vystoupí děti Dětského domova
a HAVÍŘOVSKÉ BABKY.

Klub českých turistů v Brušperku

Sobota 2. března 2002
Ostrý výstup na Ostrý
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce
Brušperk, střed
Trasa: Hrádek ve Slezsku - Křivá - Ostrý - Kozinec - Bystřice nad Olší
Délka trasy: cca 20 km
Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 110-130 Kč
Návrat: pravděpodobně v 18.20 hodin
Vede: Lukáš Makúch, Jaromír Duda
Sobota 16. března 2002
Raškův Kámen a Štramberská trúba
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Frenštát pod Radhoštem - Lichnov - Raškův Kámen - Kopřivnice - Pod Bílou horou Štramberk
Délka trasy: cca 15 km
Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 70–90 Kč
Návrat: pravděpodobně v 19.00 hodin
Vede: Lukáš Makúch, Jaromír Duda

Sobota 30. března 2002
Velikonoční
procházka
ěkujeme všem, kteří podpořili podpisoSraz:
v
7.35
hodin na zastávce Brušperk, střed
vou akci „Za devitalizaci dle MUDr. ForTrasa: Baška - Metylovická Hůrka - Metylovice
týna - podvazování rakovinových nádorů“.
Velice se omlouvám vedení lékárny U Matky - Kubalanky - Ondřejník - Frýdlant n. O.
Boží na náměstí, která omylem nebyla uvedena Délka trasy: cca 15 km
jako kontaktní místo a přesto bylo v této lékárně Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 50–70 Kč
nashromážděno nejvíce podpisů, téměř 140.
Děkuji i ostatním majitelům firem, kde jsou Návrat: pravděpodobně v 17.00 hodin
umístěny podpisové archy za spolupráci.
Vede: Lukáš Makúch, Jaromír Duda
Akce končí 10. 3. 2002.
Růžena Bratterová, ČSNS Na akcích jsou srdečně vítáni i nečleni KČT
Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebezOZVÁNÍ. Místní organizace SVAZU pečí. Změna programu vyhrazena.
ŽEN v Brušperku zve ženy na oslavu Internetové stránky KČT Brušperk:
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN, která se koná http:\\sweb.cz\kctbrusperk
v pondělí 11. března 2002 v 16.00 hodin v sále Email KČT Brušperk: kctbrusperk@seznam.cz
restaurace U Hynečků.

D
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MALÍŘ - NATĚRAČ - Firma MALUCHA
provádí: malířské a natěračské práce
- nátěry oken barvou HERBOl a OKNOL i jiných barev
-

dle přání zákazníka
nátěry radiátorů a teplovodního potrubí
nátěry dveří
nátěry střech s horolezeckým vybavením
nátěry fasád
opravy a nátěry lepenkových střech
nátěry podlah s vybroušením starého laku
lakování nábytku
nátěry ocelových konstrukcí
malování pokojů a nanášení strukturových maleb Bučiato a Gotele
nátěry okapů a okapových svodů
lepení polystyrénových stropních podhledů a podlahových korků s nátěrem
odstraňování starých maleb a tapet
tenkovrstvé omítky a protiplísňové nátěry
Firma poskytuje na tyto práce záruku
Nabídkové ceny (orientačně):
nátěry oken s opálením dle potřeby
130 Kč/m2
malování pokojů v bílé barvě
15 Kč/m2
malování pokojů v bar. odstínech vč. válečku 20 Kč/m2
nátěry fasád
od 80 Kč/m2
Tyto ceny jsou s prací včetně materiálu.
Doprava zdarma.
Těšíme se na Vaši spolupráci.

Malucha Petr, 739 24 KRMELÍN, Okrajní 241,
el.: 0658/674 205 mobil 0603 777 182, 0608 777 182.
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BAZAR
u křižovatky k INTERSPARu
***VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ***
vše nevyužité, co Vám doma překáží:
- BTV, věže, telefony, elektroniku, …
- fotoaparáty, dalekohledy, kamery,
mikroskopy, optiku …
- elektromotory, nářadí …
- potřeby sportovní, rybářské, posilovací …
- plynovky, vzduchovky, nože …
- kola, motokola …
BYT PLUS SERVIS nabízí:
kuchyňské pracovní desky: - výběr ze 100
vzorů - kámen, mramor, žula, dřevo
Nerezové dřezy a dvojdřezy - s odkapávačem i bez
Baterie pákové celokovové - chrom, od
999 Kč
vše s montáží i bez - konzultace zdarma
Levné stáčené jary, saponáty, aviváže
15 Kč/litr.

ANGLIČTINA
PRO
VŠECHNY
-

-

výuka jazyka
zprostředkování opair pobytu
dětské tábory s výukou
jazyka

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

Frýdek-Místek, Dobrovského 1950,
tel. 0658/622 695.

Provident Financial česká pobočka britské společnosti s tradicí od roku 1880, která má vedoucí postavení na trhu krátkodobých půjček do
domácností
hledá
obchodní zástupce/zástupkyně pro oblast
BRUŠPERK
Náplň činnosti: poskytování půjček a následné
výběry hotovostních splátek přímo v domácnosti
zákazníků.
Požadujeme: živnostenský list, telefon.
Nabízíme: zajímavé provizní ohodnocení.
V případě zájmu volejte zdarma:
0800/169 169
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Růžový pahorek 549, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 0658/630 528

Fax: 0658/633 776

Naše firma PCHOS, spol. s r. o., zabezpečuje komplexní služby při plynofikaci objektů
a rodinných domků. Od poradenství, projektu, dodávku pl. kotlů a plynospotřebičů, vlastní instalaci, vložkování komínů až po konečné revize a uvedení do provozu.
Dále provádíme instalaci ústředního topení, podlahového vytápění, vodoinstalaci a montáž odpadního potrubí s 5% DPH.
Prodej plynospotřebičů firmám za velkoobchodní ceny.
Zajišťujeme stálý servis, záruční i pozáruční opravy včetně dodávky náhradních dílů.

Velká sleva zboží loňských modelů - až 25%:
plynových kotlů, plynových a kombinovaných sporáků, ledniček,
mrazniček a ostatních domácích spotřebičů.
Kde nás najdete?
Obchodní dům „SLEZSKÁ“ ve Frýdku (naproti herny Kraken)
Plynofikaci a uvedené zboží si u nás můžete pořídit i na splátky díky společnosti HOME CREDIT.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

č. 3

Brušperský zpravodaj

Zprostøedkujeme
nejrychlejší pùjčky do
24 hodin
a bez ručitele.
Tel. číslo: 0658 666 619 nebo
mobil 0737 205 664.
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BUTIK EVA
V
BRUŠPERKU
(nad prodejnou Hill´s)
Nabízí v měsíci březnu:
oblečení na jaro pro celou rodinu
- sportovní bundy
- riflové kalhoty
- strečové kalhoty
- halenky, trika
- sportovní miky
- sexy spodní prádlo
Od dubna zahájen prodej plavek.
Dětské oblečení za nízké ceny.
Těšíme se na Vás.

12

Brušperský zpravodaj

č. 3

Vydává Město Brušperk. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 12366. Za správnost
příspěvku odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla 19. 2. 2002, uzávěrka příštího čísla
je ve středu 20. 3. 2002.

