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Volby do zastupitelstev krajů
Rokem 2000 se Česká republika rozčlenila na
14 nových krajů, které vznikly v souladu s ústavním zákonem č. 347 z roku 1997. Aby však kraje
mohly zahájit svou činnost, bylo třeba zakotvit
kompetence krajů zákonem.
Dle tohoto zákona o krajích (č. 129/2000 Sb.)
schváleného 12. dubna 2000 je kraj územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu,
které vykonává v rozsahu stanoveném zákonem
a v souladu s potřebami kraje.
Nově vzniklé celky však nemají dosud legitimně zvolené představitele. Volby do krajských
zastupitelstev proběhnou již za několik dní.
Krajské orgány:
Pro reprezentanta kraje bylo zvoleno označení
„hejtman“ a pro vedoucího krajského úřadu označení „ředitel krajského úřadu“.
Zastupitelstvo kraje zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost. Za určitých podmínek také výbor pro národnostní menšiny.
Rada kraje může zřizovat podle potřeby komise jako své iniciativní a poradní orgány.
Na rozdíl od obecních úřadů, které tvoří starosta, místostarosta obce, tajemník a zaměstnanci
obce, bude krajský úřad tvořen pouze ředitelem
a dalšími zaměstnanci. Ředitel, který stojí v jeho
čele je jmenovaný a odvolávaný hejtmanem kraje
po předchozím souhlasu ministra vnitra. Ředitel
je odpovědný hejtmanovi kraje za plnění úkolů
svěřených krajskému úřadu.
Mgr. Anna Žídková

Prezident České republiky vyhlásil na neděli
12. listopadu 2000 volby do krajských zastupitelstev. Volby se konají dle zák. č. 130/2000 Sb.
v jednom dni, hlasování začíná v 8.00 hodin a
končí ve 22.00 hodin.
Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva
krajů. Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté. Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásad poměrného zastoupení. Právo volit má státní občan
České republiky, který alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Hlasování do zastupitelstev krajů probíhá ve volebních místnostech tří stálých volebních okrsků
našeho města. V souvislosti s počtem volebních
okrsků budou na území našeho města pracovat
tři okrskové volební komise. Starosta města stanovil počet členů v okrskové komisi na 7.
Volební místnost pro volební okrsek č. 1 –
restaurace U Tochy, místnost v přízemí vlevo.
V tomto okrsku budou volit voliči bydlící na
ulici K Náměstí, náměstí J. A. Komenského,
Kostelní, Klepáry, K Pastevníku, Valy, Antonínov, Borošínská, Na Vyhlídce, Studniční,
Dr.Martínka, Novosady a obyvatelé Domova důchodců Ondráš na ulici Fryčovická č. 518.
Volební místnost pro volební okrsek č. 2 –
Základní škola V. Martínka – místnost ve vestibulu.
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V tomto okrsku budou volit voliči bydlící na
ulici Družstevní, Policejní, Oblouk, U Tří lip,
K Šištotu, Polní, Jožky Matěje, K Svaté vodě,
Sportovní, Nábřeží a ulice Zahradní.
Volební místnost pro volební okrsek č. 3 –
základní umělecká škola – sál v 1. poschodí.
V tomto okrsku budou volit voliči bydlící
na ulici Dráhy, Zádvoří, Fryčovická, Skalka,
Bártkova, Gruntovní, Hřbitovní, Kovářská, Soukenická, sv. Floriána, Staroveská, Veselíčko
a ulice Krmelínská.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
poštou nejpozději 9. listopadu 2000.
Způsob hlasování:
Volič po vstupu do místnosti volebního okrsku
prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem. Voliči hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
Po učinění záznamu do výpisu ze stálého
seznamu voličů volič obdrží úřední obálku
a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do
úřední obálky 1 hlasovací lístek, na tomto hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u čtyř kandidátů vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování lístku
vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za
voliče, který není schopen vložit úřední obálku
do schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise. Voliči, který
se neodebral do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní (§32, odst. 3).
Upozorňujeme občany, kteří ze závažných, zejména ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do volební místnosti, aby oznámili na MěÚ,
kanc. č. 108, že žádají o přenosnou volební
schránku a členové volebních komisí tyto občany navštíví v den voleb, aby mohli také využít
svého volebního práva.
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Volební místnost pro volební okrsek č. 1
Restaurace U Tochy, místnost v přízemí
vlevo.
ul. K Náměstí:
19, 20, 21, 23, 24, 26, 227, 237, 238, 239,
250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 262, 351, 352, 356, 368, 369, 370, 371,
499, 500, 837.
ul. Náměstí J. A. Komenského:
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 32,
33, 34, 35, 37, 38, 39.
ul. Kostelní:
41, 42, 43.
ul. Klepary:
44, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 75, 77,
78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92,
93.
ul. K Pastevníku:
71, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103,
105, 620, 622, 623, 703, 708, 710, 712, 838,
845, 846, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 855,
856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1041.
ul. Valy:
49, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72,
73, 74, 91.
ul. Antonínov:
603, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615,
617, 618, 624, 625, 627, 628, 630, 631, 632,
633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641,
642, 643, 644, 645, 646, 849, 933.
ul. Borošínská:
116, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 605, 606,
607, 654, 655, 657, 659, 660, 663, 664, 665,
667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675,
676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 684, 685,
686, 687, 688, 689, 690, 691, 695, 698, 795,
805, 806, 807, 810, 811, 812, 931, 932, 934,
942, 1020, 1024, 1025, 1026, 1033, 1038, 1042,
1045.
ul. Na Vyhlídce:
711, 713, 725, 796, 808, 809, 944, 945, 946,
947, 948, 949, 1022.
ul. Studniční:
616, 619, 692, 693, 694, 696, 699, 700, 709,
716, 717, 718, 719, 794, 950, 1028, 1032.
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ul. Dr.Martínka:
106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 118,
119, 137, 138, 148, 149, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 189, 191, 192, 193,
194, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 235, 236.
ul. Novosady:
113, 115, 648, 649, 650, 651, 652, 697, 836,
935.
obyvatelé Domova důchodců Ondráš - č.518.
Volební místnost pro volební okrsek č. 2
Základní škola V. Martínka – místnost ve
vestibulu.
ul. Družstevní:
212, 217, 218, 219, 220, 221, 265, 271, 272,
273, 320, 321, 322, 326, 804, 821, 822, 823,
824, 825, 826, 827, 828, 870, 916.
ul. Policejní:
213, 214, 216, 222, 223, 224, 226, 908.
ul. Oblouk:
740, 744, 747, 752, 775, 813, 814, 815, 816,
817, 818, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960,
961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969,
970.
ul. U Tří lip:
724, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733,
734, 741, 742, 743, 745, 776, 936, 951, 952,
953.
ul. K Šištotu:
523, 524, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 546,
550, 552, 553, 554, 557, 802, 820, 868, 1043.
ul. Polní:
526, 558, 564, 867, 869, 877, 878, 879, 880,
895, 917, 919, 920, 922, 923, 924.
ul. Jožky Matěje:
215, 514, 516, 533, 534, 535, 537, 538, 539,
543, 544, 547, 548, 555, 567, 583, 585, 586,
597, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 940.
ul. K Svaté vodě:
505, 506, 508, 510, 511, 513, 517, 572, 573,
581, 582, 720, 721, 722, 723, 735, 736, 737,
738, 739, 746, 748, 749, 750, 751, 753, 754,
755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 937, 938,
939.
ul. Sportovní:
519, 520, 540, 584, 762, 763, 764, 765, 766,
767.
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ul. Nábřeží:
525, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 569, 570,
571, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 587, 588,
591, 592, 593, 594, 595, 786, 799, 800, 819,
894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 906, 910,
925, 927.
ul. Zahradní:
551, 563, 568, 580, 782, 783, 784, 797, 798,
803, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 881, 882,
883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891,
892, 893, 902, 903, 904, 905, 907, 909, 911,
912, 913, 914, 915, 918, 926, 928, 1037.
Volební místnost pro volební okrsek č. 3
základní umělecká škola–sál v 1. poschodí.
ul. Dráhy:
401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,
433, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453,
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463,
464, 465, 466, 471, 472, 473, 481, 483, 489,
701, 704, 706, 707, 714, 715, 839, 840, 841,
842, 843, 844, 847, 929, 1019, 1021, 1023,
1027, 1031, 1034, 1035, 1036, 1044, 1046.
ul. Zádvoří:
399, 468, 469, 470, 474, 475, 476, 477, 478,
480, 482, 488, 492, 494, 495, 496, 502.
ul. Fryčovická:
109, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 131, 132, 135, 136, 139, 140, 141, 142,
144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 159, 160,
162, 163, 164, 176, 207, 208, 225, 228, 229,
231, 233, 234, 263, 432, 1039.
ul. Skalka:
130, 133, 134, 143.
ul. Bártkova:
833, 834, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989,
990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998,
999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007.
ul. Gruntovní:
241, 251, 372, 373, 375, 376, 377, 498, 793,
829, 835, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978,
979, 981, 982.
ul. Hřbitovní:
366, 379, 380, 381, 391, 434, 467, 792, 832,

4

Brušperský zpravodaj

1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1048.
ul. Kovářská:
357, 359, 361, 362, 363, 365, 367, 385, 791,
971.
ul. Soukenická:
383, 384, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 400, 402, 484, 491, 497,
702, 930, 1029, 1030.
ul. sv. Floriána:
104, 232, 240, 243, 244, 245, 246.
ul. Staroveská:
264, 266, 267, 268, 269, 270, 274, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 293,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 323, 324, 325, 327, 328,
329, 589, 596, 781, 787, 788, 789, 801.
ul. Veselíčko:
230, 247, 249, 283, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 294, 785.
ul. Krmelínská:
205, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 346, 347, 348, 349, 350,
355, 358, 364, 382, 390, 590, 774, 777, 778,
779, 780, 790, 830, 831, 941, 1040, 1047.

Významné dny

č. 11

zasazena krutá rána. Z akademické obce Karlovy univerzity bylo popraveno 23 pedagogů
a 28 uvězněno. Český 17. listopad vyvolal pobouření v celém světě. Už v roce 1941 byl
v Londýně vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva.
Někdy jakoby historie měla smysl pro symboliku. Přesně po 50 letech se studenti znovu v ulicích Prahy střetli s nezastřenou brutalitou totalitního režimu. Tentokrát to však znamenalo začátek nových časů svobody. 17. listopad se stal
Dnem boje studentů za svobodu a demokracii.
Zákonem č. 245/2000 Sb., ze dne 29. 6. 2000,
je vyhlášen státním svátkem.
15. 11. 1670 (330 let) - zemřel Jan Ámos Komenský, učitel, vychovatel, filosof, poslední biskup Jednoty bratrské.
16. 11. 1810 (190 let) se narodil český básník
K. H. Mácha.
21. 11. 1870 (130 let) zemřel K. J. Erben,
český básník.
Z Dějin v obrazech připravila
Mgr. J. Neuwirthová

Informace
Městského
úřadu

17. listopad 1939 – Dne 28. října probíhala
v Praze tradiční demonstrace. U okupantů vyvolala tvrdý zákrok s výstřely. Mladý dělník Václav Sedláček na místě zemřel, pět osob bylo
Abyste to také věděli
těžce zraněno. Student Jan Opletal zranění podMěstská rada projednala a schválila na své
lehl. Jeho pohřeb 15. 11. přerostl v národní 24. schůzi mimo jiné tyto body:
manifestaci. Z 16. na 17. 11. gestapo zatklo • Příspěvek ve výši Kč 20 000,- na pořízení cima bez soudu popravilo devět studentských přebálu v souvislosti se vznikem dětského cimbádáků. 1200 českých studentů bylo odvlečeno do
lového souboru u ZUŠ v Brušperku.
koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Dne • Smlouvu o dílo na projekční práce chodníku po17. listopadu byly uzavřeny všechny české vydél ul. Fryčovické ve směru od Fryčovic s firsoké školy. Do konce okupace otevřeny nebyly.
mou Ing. Štěpán Dubový za cenu Kč 27 500,Jejich majetek byl zkonfiskován. Profesoři a doa zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
centi byli zařazeni na školy nižšího stupně nebo • Smlouvu o dílo na projekční práce s firmou
do průmyslu. Stará univerzitní privilegia a inUDIMO Ostrava na autobusové zastávky „Chasignie, část archivu Němci z Prahy odvezli. Pamrád“ ve směru na Fryčovice a na ul. Stamátky se většinou dodnes nenašly. Na území
roveské ve směru na Starou Ves nad Ondřejprotektorátu působily jen německé vysoké školy.
nicí za celkovou cenu Kč 21 000,- (vč. DPH)
České inteligenci, kterou nacisté nenáviděli, byla
a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
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• Smlouvu o dílo s firmou IMSTAV PLUS,
s. r. o., Brušperk na výstavbu chodníků podél
ul. Fryčovická ve směru do centra města za
cenu Kč 712 268,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
• Smlouvu o dílo s firmou Jiří Vala–VALA
Brušperk na výstavbu autobusové zastávky
a chodníku na ul. Fryčovické ve směru Fryčovice za cenu Kč 73 500,- (bez dodávky autobusové čekárny) a zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
• Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na vícepráce
na městském hřbitově s firmou Ing. Jiří Vala–VALA Brušperk za cenu max. Kč 100 000,a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
• Smlouvu o dílo na výstavbu 16 garáží, vybudování kanalizace a zpevněných ploch před garážemi s napojením na ul. Staroveskou s firmou Ing. Bohuslav Konečný-stavební výroba
Brušperk, za cenu Kč 966 106,- vč. DPH
a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
• Dodatek č. 1 s firmou Ing. Bohuslav Konečný–stavební výroba Brušperk, na vybudování
chodníku od výjezdu z nově budovaných garáží po autobusovou zastávku na ul. Krmelínská směr Fryčovice a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.
• Smlouvu o dílo s firmou KOFING, a. s., Ostrava na stavební práce vedoucí k vytvoření nového služebního bytu v objektu radnice za cenu
Kč 383 405,- a zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
• Smlouvu o dílo na vybudování parkoviště
před zdravotním střediskem s firmou Karel Vala–VaS Brušperk za cenu max. 300 Kč/běžný
metr pokládky obruby. Ostatní ceny dle platných ceníků pro rok 2000 (pokládku živic zajistí fa Silniční stavby a mosty Valašské Meziříčí) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
• Smlouvu o dílo s firmou SLUMEKO, s. r. o.,
Kopřivnice na změnu a doplnění dopravního
značení v centru města (3. etapa) za cenu
Kč 62 839,- a zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
• Smlouvu o dílo s Ing. Pavlem Kurečkou–STATIK Ostrava na pasportizaci mostních objektů
na místních komunikacích (tři objekty) za cenu
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Kč 38 740,- a zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
• Smlouvu o dílo s Ing. Pavlem Kurečkou–STATIK Ostrava na hlavní prohlídky mostů a lávek na místních komunikací (šest objektů) za
cenu Kč 19 650,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
• Smlouvu o dílo s firmou Ing. Jan Gemela–Domovina, Lichnov na vypracování projektu a vybudování značení „Cyklotras Trnávka a okolí“
na k. ú. Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
• Uložení výkopové zeminy na vzdušné straně
hráze retenční nádrže č. I za přítomnosti pracovníka MěÚ a cenu za uložení l m3 výkopové
zeminy ve výši Kč 75,-.
• Smlouvu o dílo s firmou Jiří Vala-VALA
Brušperk na výstavbu autobusového zálivu vč.
chodníku na křižovatce ulic Staroveská směr
Stará Ves a ul. Krmelínská směr Fryčovice
a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
• Smlouvu o dílo s firmou Ing. Zamazal-zámečnictví Český Těšín na výrobu a montáž modulových autobusových čekáren pro autobusové
zastávky na ul. Staroveská směr Stará Ves, ul.
Krmelínská směr Fryčovice a ul. Fryčovická
směr Fryčovice za cenu max. Kč 69 000,-/kus
včetně dodávky koše a lavičky a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
• Smlouvu o dílo s firmou Silniční stavby a mosty
Valašské Meziříčí na pokládku živičných povrchů na parkovišti u zdravotního střediska,
zpevněnou plochou před nově budovanými garážemi ul. Krmelínská–ul. Staroveská a část ul.
Hřbitovní za ceny schválené ve smlouvě čís.
9464 z roku 1999 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
• Smlouvu o dílo s firmou KOFING, a. s., Ostrava na výrobu zábradlí schodiště a pavlače
vstupu do knihovny a vstupní mříže nádvoří objektu MěÚ za cenu max. Kč 100 000,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Na závěr informoval starosta o dohodnutých
akcích, jejichž investorem není město, ale
Správa a údržba silnic a SmVaK, a. s. Tyto akce
budou realizovány v závěru letošního a zkraje
příštího roku.
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Jde o:
- stavbu opěrné zdi a položení živičného povrchu na ul. Staroveská
- rekonstrukce vodovodu a kanalizace na části
ul. Dr. Martínka („Baarův kopec“).
Městská rada

Parkování

Na parkovišti na ulici Kostelní a na ulici Zádvoří je možno zakoupit roční permanentku na
osobní automobil dané SPZ. Cena roční permanentky je 600 Kč. Permanentky je možno zakoupit vždy do konce roku. V letošním roce do
31. 12. 2001 na Městském úřadu Brušperk.

č. 11

B

ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č. 105 na městském úřadu v úterý
14. a 28. 11. 2000 od 15.00 do 17.00 hodin.

Sbor pro občanské
záležitosti města a Městský
úřad v Brušperku přejí všem
našim občanům, kteří oslaví
své životní jubileum v měsíci
listopadu pevné zdraví,
spokojenost
a životní pohodu.

Odpady - pozor - nepřehlédněte!
Městský úřad v Brušperku oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, a. s.,
bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 11. listopadu 2000 na těchto stanovištích:
1. křižovatka Krmelínská – Staroveská
v době od 7.30
do 8.15
2. u Cvekova mostu, ul. Družstevní
v době od 8.30
do 9.15
3. kotelna u ZŠ V. Martínka, ul. Sportovní
v době od 9.30
do 10.15
4. ul. Borošínská, u Kříže
v době od 10.30 do 11.15
5. křižovatka Dr. Martínka – K Pastevníku
v době od 11.30 do 12.15
6. ul. Dráhy, u telefonní budky
v době od 12.30 do 13.15
V uvedené době bude moci každý občan, který je přihlášen do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Brušperk, a který předloží potvrzení, bezplatně odevzdat na
uvedených místech odpady v následujícím sortimentu:
olejové automobilové filtry – plechovky se zbytky barev – monočlánky – autobaterie – zářivky,
výbojky – znečištěné láhve a sklo od chemikálií – zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky –
staré kosmetické přípravky – staré léky – vyjeté motorové oleje – ředidla, mořidla, rozpouštědla,
lepidla – plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie
– fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od sprejů – televizory – rádia – ledničky – domácí
elektrospotřebiče – matrace – WC mísy – umyvadla – koberce – linolea – kočárky – křesla – gauče
atd.
Přijímán nebude popel, klasický železný šrot, sklo, separované plasty.
Občané, kteří do systému zapojeni nejsou, mají možnost odpady odevzdat za úplatu.
Úhrada bude provedena ihned po předání odpadu. Ceny jsou stanoveny ceníkem pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Brušperka. Ceník bude vyvěšen opětovně na úřední desce
od počátku měsíce listopadu 2000.
Jelikož tyto sběry budou v našem městě organizovány každoročně (3x nebo 4x), není důvod, aby
některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce
se zúčastní. Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje vedení města a Městský úřad
Brušperk.
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Svoz komunálního odpadu
Svozový kalendář – A
LISTOPAD
1.11.
žlutá 2000
červená 2000
fialová 2000
!
fialová 2000+žlutá

8.11.
!
!

15.11.
!

22.11.
!
!
!

!

Svozový kalendář – B
LISTOPAD
1.11.
žlutá 2000
!
červená 2000
!
fialová 2000
fialová 2000+žlutá

8.11.
!

15.11. 22.11.
!
!
!

!
!

Evropská unie (12. část)

Vstup do EU vyžaduje komunikaci i o nepříjemných otázkách
Spuštění jaderné elektrárny Temelín byla v posledních letech citlivá otázka vztahů České republiky a Rakouska. Rakousko se roky netajilo
svým nesouhlasem se stavbou a pro dosažení zákazu zahájení provozu reaktoru se snažilo využít i Evropské unie. V současnosti se situace vyhrotila zásadním odporem, který vůči Temelínu
projevila rakouská veřejnost. Jeho zprovoznění
to sice nezabránilo, ale nemůžeme souhlasit s názorem, že tím tento problém skončil. Abychom
mohli posoudit důsledky zahájení provozu Temelína vůči našemu postavení v procesu jednání
o připojení k EU, musíme si připomenout postoj
Evropské unie k jaderné energetice.
V praxi většina členských států EU jaderné
reaktory nejen provozuje, dokonce v některých
zemích EU je využití jaderné energie velmi rozšířeno a například energetika Francie je na nukleárním palivu přímo založena. Musíme však
konstatovat, že rozvoj a stavbu dalších jaderných elektráren již státy EU neplánují, naopak
existují již harmonogramy jejího postupného
útlumu.
Dalším hlediskem je pravomoc a legislativa
EU ve vztahu k jaderné energii. Loňská rezoluce Evropského parlamentu, kterou iniciovali

7

Platí pro tyto ulice: Krmelínská, Staroveská, Veselíčko, Družstevní, Policejní, Ná29.11. břeží, Zahradní, Polní, K Šištotu, Jožky Ma! těje, Sportovní, Oblouk, U Tří lip, K Svaté
vodě, Fryčovická, Skalka.
! samolepka fialová+žlutá – svozový den
platí pouze pro ulice: Krmelínská, Staroveská,
Veselíčko
Platí pro tyto ulice: Na Vyhlídce, Studniční, Dr. Martínka, Novosady, Antonínov,
29.11. Borošínská, Klepary, K náměstí, Náměstí Komenského, Kostelní, Zádvoří, Valy, Souke!
nická, K Pastevníku, Dráhy, Hřbitovní, Sv.
!
Floriána, Kovářská, Bártkova, Gruntovní.
! samolepka fialová+žlutá – svozový den
!
platí pouze pro ulice: Borošínská, Antonínov,
Studniční, Na Vyhlídce, K Pastevníku

poslanci za Rakousko, se sice vyjádřila proti
uvedení Temelína do provozu, ale nemá oporu
v komunitárním (evropském) právu ani v jiné
součásti acquis (soubor rozhodnutí, smluv apod.,
které je nadřazeno domácímu právu členské
země). To znamená, že jde spíše o proklamativní dokument, který rozhovory o přistoupení
ČR do EU přímo neovlivní.
Ostřeji vnímán je pohled druhý a to je hledisko bezpečnosti. Opět - kromě obecných zásad nevydala pro tuto oblast EU žádná nadnárodní pravidla. Neexistuje žádná přesná regule
pro to, co je standard bezpečnosti jaderné elektrárny a předepsané technické podmínky pro její
zajištění. Zcela opodstatněná je, po zkušenostech z Černobylu, obava EU z reaktorů staršího sovětského typu, které jsou ještě v provozu
v Bulharsku, na Ukrajině, Slovensku a Litvě.
Většina těchto zemí se již zavázala k termínům,
kdy tyto rizikové reaktory odstaví. Ostatní elektrárny jako Dukovany, Mochovce a Temelín,
u nichž bylo pro posílení bezpečnosti použito západních technologií, jsou již i z hlediska zemí
západní Evropy přijatelné.
To neznamená, že je moudré přehlížet postoj
rakouské veřejnosti a její politické reprezentace,
protože i když dnes neměla sílu prostřednictvím
EU zabránit zprovoznění Temelína, může tyto
postoje promítnout do průběhu jednání o přistoupení ČR do EU. Již před rokem se Rakousko po-
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č. 11

P

koušelo prosadit při projednávání kapitoly eneramátník Vojtěcha Martínka
getika požadavek na dodržování „nejvyšších“
Národní dům Brušperk, J. Á. Komenského 9,
standardů bezpečnosti jaderné energetiky oproti tel. 0658 666 271.
formulaci „velmi vysokých“, kterou akceptovaly Otevírací doba: pondělí–pátek 14.00–18.00 h,
ostatní státy. Nezapomínejme, že dohoda o při- sobota a neděle 15.00–17.00 h
stoupení nových členů do EU podléhá schválení
parlamentů jednotlivých členských států. Pokud
ýtvarné centrum Chagall v Národním
podceníme komunikaci s našimi sousedy, může
domě v Brušperku Vás zve na výstavu obse tento proces stát okamžikem, kdy dnes námi
razů a grafik Jana HRNČÁRKA, která potrvá
opomíjené veřejné mínění Rakušanů může sedo 6. prosince 2000.
hrát velmi zásadní úlohu při našem vstupu do
Vystavené
obrazy jsou prodejné. Vstup volný.
EU.
Otevírací
doba:
pondělí–pátek 14.00–18.00 h,
Ing. Josef Jalůvka, poslanec PS PČR
sobota a neděle 15.00–17.00 h

V

Kultura

M

ěsto Brušperk uvede v sobotu 18. listopadu divadelní hru
SPASTE DUŠE REVIZOR
se známým hercem a úspěšným komikem
JOSEFEM DVOŘÁKEM v hlavní roli.
Představení upravil sám J. Dvořák podle známé
divadelní hry N. V. Gogola.
Místo konání: sál Základní školy v Brušperku
Začátek v 18.00 hodin.
Vstupné: 1.–5. řada 150 Kč, ostatní 100 Kč
Předprodej vstupenek:
Informační centrum Brušperk, J. Á. Komenského 9, tel.: 0658 666 271.

S

míšený pěvecký sbor LAŠAN BRUŠPERK
pořádá VIII. ročník přehlídky pěveckých
sborů

Lašsko zpívá

v sobotu 11. listopadu 2000 v 16.00 hodin v sále
Národního domu v Brušperku
Vystoupí:
Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů Frýdek-Místek
Sbormistr: Milan Báchorek
Lašan Brušperk
Sbormistryně: Jitka Hummelová
Vstupné: 30 Kč

Sobota 25. listopadu 2000
Jarmark - sv. Kateřina

D

ěti a zaměstnanci Dětského domova
v Brušperku Vás srdečně zvou na
VÝSTAVU KERAMIKY,
kterou můžete vidět ve výstavní síni Národního domu v Brušperku. Výstava potrvá do
19. 11. 2000.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pranostika

Na svatého Martina pláče husí
rodina.
Chodí-li husa o svatém Martinu po
ledě, chodí na Vánoce v blátě.
Když dlouho listí nepadá – tuhá zima
se přikládá.

Ohlédnutí za létem 2000

– ze tří uplynulých let nejchladnějším
Posuďte sami a porovnejte průměrné teploty
1990
18 oC
1995 19,40 oC
o
1991
17,80 C
1996 18,40 oC
1992
20,90 oC
1997 19,20 oC
o
1993
17,40 C
1998 18,80 oC
o
1994
20,20 C
1999 18,50 oC
2000 18,40 oC.
Nejvyšší teplota v letních měsících: dne
11. června 25,70 oC, 3. července 22,25 oC,
20. srpna 24,80 oC. Letošní červenec byl v uplynulých 10 letech nejchladnější.
Mgr. J. Neuwirthová
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Město Brušperk
Městský úřad v Brušperku
a Sbor pro občanské záležitosti
srdečně zvou

všechny naše
důchodce

na přátelské setkání,
které se uskuteční dne 16. listopadu 2000 v 16.00 hodin
v restauraci „U Hynečků“.
V programu vystoupí děti ze Základní umělecké školy Brušperk.
Přijďte společně prožít hezký podzimní večer.
Těšíme se na Vaši účast.
Vážení a milí naši starší spoluobčané, upozorňujeme Vás, že v letošním roce ani v letech příštích, již nebudete zváni na „setkání
důchodců“ osobně pozvánkou. Považujte toto naše oznámení
v Brušperském zpravodaji za co nejsrdečnější pozvání, které se
týká všech našich občanů v důchodovém věku, a nevztahuje se
pouze na ročníky 1930 a starší.
Ještě jednou Vás co nejsrdečněji zveme a těšíme se na
Vaši účast.
Město Brušperk, MěÚ Brušperk, Sbor pro občanské záležitosti

9

10

Brušperský zpravodaj

Klub důchodců

č. 11

• Úterý 28. 11. 2000 v 19 h
Zájezd do divadla na muzikál „Manon“, autoři
J. Brabec, V. Čejchan, O. Haas. Odjezd autobusu v 18 hodin.

• Pondělí 6. 11. 2000 ve 14 h
Schůzka důchodců zdravotního střediska. Paní
Vichrová
• Úterý 7. 11. 2000 ve 14 h
Schůzka důchodců dětského domova. Paní Kovářová, Špačková
Stolní tenis
• Středa 8. 11. 2000 v 6.30 h
Tělovýchovná jednota Sokol Brušperk
Zájezd na burzu do Polského Těšína od zastávky
Mistrovská utkání – výsledky
Brušperk–střed. Paní Kuchařová
Divize
• Středa 8. 11. 2000 v 16.15 h
Odjezd na plavání do Nového Jičína od zastávky Doma: Vratimov 4:10, Sedlnice 5:10,
Bílovec 5:10
Brušperk – střed. Cena: členové 40 Kč, ostatní
Venku:
Český
Těšín 6:10, Slezan F-M 10:6
45 Kč, děti do 12 let 15 Kč, nad 12 let 30 Kč.
Oblastní přebor „B“
Zápis v klubu u služby. Paní Kučerová
Venku: Vratimov B 0:10, Slezan F-M 5:10,
• Čtvrtek 9. 11. 2000 v 16 h
Horní Datyně 10:3
Výborová schůze KD s důvěrníky. Paní StrakoOkresní přebor „C“
šová
Doma: Krmelín 12:6, Třinec C 16:2
• Pátek 10. 11. 2000 v 16 h
Venku: Raškovice B 15:3, Paskov 3:15
Schůzka ročníku 1931. Paní Šeděnková
Okresní soutěž I. tř. „D“
• Úterý 14. 11. 2000 od 9 do 11 h
Doma: TIS F-M 8:10, Kozlovice B 9:9
Zápis na burzu do Polského Těšína na prosinec. Venku: Dolní Lomná 14:4, Frýdlant D 9:9
Paní Kuchařová
Okresní soutěž III. Tř. „E“
• Středa 15. 11. 2000 v 16 h
Doma: Kozlovice D 5:13, Metylovice 18:0
Odjezd od zastávky Brušperk-střed do Palkovic Venku: Lhotka B 11:7
„Důchodci se baví“. Autobus zajištěn, cestovné Program v listopadu
20 Kč. Přihlášky v klubu u služby. Pan Nálepa
Divize:
• Sobota 18. 11. 2000 v 18 h
Doma: sobota 11. 11. v 17 h – Vsetín B
Divadelní představení s J. Dvořákem v sále zá- Doma: neděle 12. 11. v 10 h – Rožnov
kladní školy. Po předložení vstupenky bude pro- Venku: sobota 25. 11. v 17 h – Frenštát
placena důchodci částka 25 Kč.
Venku: neděle 26. 11. v 10 h – Frýdlant
• Pondělí 20. 11. 2000 od 9 h
Oblastní přebor:
Brigáda na úpravě zahrady.
Doma: sobota 25. 11. v 17 h – Ropice
• Úterý 21. 11. 2000 od 9 do 11 h
Doma: neděle 26. 11. v 10 h – Třinec A
Prodej lístků do divadla. Přihlásit se můžete Venku: sobota 11. 11. v 17 h – Třince B
Venku: neděle 12. 11. v 10 h – Staré Město
denně dopoledne v klubu u služby.
Okresní soutěž – doma:
• Středa 22. 11. 2000 v 16.15 h
Odjezd na plavání do Nového Jičína od zastávky - okresní přebor „C“ dr.:
Brušperk – střed. Cena: členové 40 Kč, ostatní Sobota 11. 11. ve 14 h – Frýdlant C
45 Kč, děti do 12 let 15 Kč, nad 12 let 30 Kč. Sobota 18. 11. ve 14 h – Ropice B
- okresní soutěž I. tř. „D“ dr.:
Zápis v klubu u služby. Paní Kučerová.
Sobota 25. 11. ve 14 h – Ropice C
• Čtvrtek 23. 11. 2000 v 16 h
okresní soutěž III. tř. „E“ dr.:
Výborová schůze klubu důchodců. Paní StrakoSobota 11. 11. v 10 h – Horní Datyně D
šová

Sport
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Vánoční turnaj – XXXII. ročník
26. 12. 2000 – dospělí
dvouhra mužů nezařazených
dvouhra mužů od 61. místa oblast. žebříčku
dvouhra mužů – hlavní soutěž
dvouhra mužů – útěcha z hlavní soutěže
28. 12. 2000 – mládež
dvouhra mladších žáků
dvouhra starších žáků
dvouhra juniorů
30. 12. 2000 – Přebor Brušperku
dvouhry nejmladších žáků
dvouhry žáků ZŠ
dvouhry neregistrovaných
dvouhry podnikatelů
čtyřhry
smíšené čtyřhry
dvouhry žen
dvouhra mužů – hlavní soutěž
Poděkování již dnes patří celé řadě sponzorů,
kteří pomáhají turnaj zajistit, jmenovitě budou
zveřejněni v prosincovém vydání.
Sportujte s námi
Posilovna v sokolovně je v provozu denně
i pro Vás. Přijďte vyzkoušet svoji kondici a dále
ji vylepšit. Od 17.00 do 20.30 hodin.
Rekreační stolní tenis
Každé pondělí v případě dostatečného počtu
zájemců od 17.00 do 19.00 hodin. Hraje se na
4 stolech, na každého se dostane.
Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol
Brušperk
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cítila jsem se dobře, když se v některých alejích
lidé vraceli celí zablácení při pohřbech, zvláště
Ti, kteří na pohřeb do Brušperka přijeli. Místní
organizace KDU-ČSL měla několik období ve
svém volebním programu opravu hřbitova. Úkol
opravit celý areál byl zařazen do Plánu rozvoje
územního obvodu města Brušperka na údobí
1998–2000 a realizován v letech 1999–2000.
Práce prováděla fa Jiří Vala – VALA, hodnota
díla 4 200 000 Kč. Dík za zdárný průběh prací
patří samosprávě města a paní Anně Vichrové,
člence KDU-ČSL, která sledovala průběh oprav,
téměř denně hřbitov navštěvovala, zúčastňovala
se jednání s vedením města i firmy.
Ve svém článku bych Vás, vážení čtenáři
a spoluobčané, chtěla seznámit s pracemi, které
na hřbitově byly provedeny.
1. Dláždění chodníků
2. Kontrola funkčnosti stávající drenáže. Poškozená místa opravena, chybějící doplněna. Ve
všech jejich spojích byla vestavěna nová kontrolní místa, která umožní sledování funkce drenáže.
3. Pro odvod povrchových vod byla nově vybudována kanalizační síť. Do té doby hřbitov
žádnou kanalizaci neměl. Oba druhy vod byly
napojeny na místní kanalizaci.
4. Rozvod vody. Náš hřbitov je rozlehlý a přenášení konví s vodou mnohým způsobuje potíže. Proto bylo vybudováno pět výtokových stojanů, do kterých je voda přiváděna buď pomocí
tlakové stanice ze studny nebo vodovodní sítě.
Bylo zakoupeno sedm konví.
5. Venkovní osvětlení - celkem 16 svítidel
bylo rozmístěno po celé ploše. Rozsvěcují se záZe života města
roveň s veřejným osvětlením, ve 22.00 hodin
Hřbitov je nazýván „Zahradou města“. To, jsou přepnuta na poloviční výkon.
jak vypadá, není jen záležitostí občanů a všech,
6. Oprava kaple – natřena střecha, nalíčena
jejichž drazí našli v této zahradě věčný odpo- čelní stěna, opraveno vstupní schodiště, doplčinek. Je obrazem péče městské samosprávy něny dvě lavice k sezení.
o tato místa. Návštěva hřbitova je většinou spoVstup do areálu – od města tři brány, které
jena se smutkem. Pro naše občany ale bude ná- budou spolu s dalšími vstupy ze strany od mlýna
vštěva v tomto roce, ve dnech 1. listopadu – ve večerních hodinách uzamykány. Na mnohých
svátku Všech svatých a 2. listopadu – Památka místech už běžně k uzamykání hřbitova dochází.
zesnulých, radostnější a spokojenější. Potěší se Důvodem jsou krádeže a devastace. Vždyť i na
pohledem na hezky upravené hroby a suchou no- našem hřbitově nacházíme v kontejneru na odhou se projdou po vydlážděných chodnících. Po padky pytle s domácím odpadem, televizory,
takové úpravě už náš hřbitov volal řadu let. Ne- křesla a další.
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Opraveno bude i sociální zařízení, bude přivedena voda a zavedeno osvětlení.
Vážení spoluobčané, mějme na paměti, že
hřbitov je ta nejkrásnější zahrada našeho města.
Odpočívají tu Vaši rodiče, známí, obyvatelé našeho města. Všichni zaslouží úctu. Chraňte tato
místa před hlukem a nepořádkem.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Různé

D

ruhý benefiční koncert pro děti Dětského domova v Brušperku
V sobotu 14. září 2000 v 18 h se uskutečnil
2. benefiční koncert hudební skupiny Ženáči
z
Frýdku-Místku
v
Národním
domě
v Brušperku.
Jsou to jedni z těch lidí, kterým osud 60 dětí
z našeho dětského domova není lhostejný. Pravidelně do dětského domova za dětmi chodí,
o dění na výchovných skupinách se zajímají.
Jsme vděčni nejen jim, ale i Vám všem, kteří
jste přispěli jakoukoliv finanční částkou a podpořili úspěch a smysl akce. Výtěžek 1.450 Kč
bude použit na nákup potřebných věcí pro děti
Dětského domova v Brušperku.
Této slavnostní akce jsme využili pro připomenutí 45. výročí trvání Dětského domova
v Brušperku.
Historie DD se začala psát 1. srpna 1955
a je bohatá. Dětství zde prožilo 1467 dětí. Je to
dlouhá řada osudů dětí i dospělých.
Současný pobyt 60 dětí v DD je zarámován
do obrazu radostí i starostí dětí i dospělých.
Ukazuje, že význam tohoto zařízení je nejen
nutný, ale ještě dlouhou dobu bude potřebný.
Mezi písněmi programu zazněla i skladba věnovaná přímo dětem DD v Brušperku „Smutný
dům plný smíchu“. Ta vtiskla podvečeru moto
tolerance, lásky a přátelství. Děkujeme za vše.
Součástí prezentace dětí DD pro veřejnost
proběhla 19. října 2000 vernisáž výstavy keramiky - prací v Národním domě v Brušperku. Výstava bude otevřena do 19. 11. 2000, pondělí až
pátek 14.00–18.00 h a v sobotu a v neděli 15.00
–17.00 h.
A. Pokorná, ředitelka DD v Brušperku

č. 11

Z

ákladní umělecká škola v Brušperku
nabízí žákům ve věku od 10 let výuku
hry na kontrabas s perspektivou zapojení v cimbálové hudbě. Informace na tel. č.: 666 275.

Č

eský červený kříž pořádá výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve středu
8. 11. 2000 v 17.00 hodin v restauraci Na Letné.
Je připravena krátká přednáška o léčivých bylinkách s prodejem, malé pohoštění a bohatá tombola.
Zveme všechny členy a příznivce Českého červeného kříže

P

OZVÁNÍ na předvolební schůzi KSČM
v Brušperku, která se uskuteční v úterý
7. listopadu 2000 od 17.30 h v restauraci Na
Letné za účasti navrhovaných kandidátů KSČM.
Zve výbor KSČM v Brušperku

L

etmý pohled do kalendáře nám připomene,
že se blíží 17. listopad – jeden z významných dnů české historie.
V pátek 17. listopadu 1989 se uskutečnila
v Praze na Albertově povolená manifestace studentů k 50. výročí tragických událostí z roku
1939. Tehdy byl nacisty smrtelně zraněn student
medicíny Jan Opletal, došlo k prvním popravám
a následnému zavření českých vysokých škol.
Nikdo však ještě netušil jakého naplnění dojdou
dnes slova uvedená na Janově náhrobku: „Padl
jsem první pod úderem temna. Zvedněte mou
pochodeň svobody a ducha a neste ji hořící do
celého světa. To pro čest lidství!“.
Pokojný průvod studentů, profesorů a množství občanů s plamínky Masarykových ideálů demokracie v srdcích se vydal z Albertova k Národní třídě, kde byl zastaven kordonem policie
a v nastalém masakru rozehnán. To byl úvod
k dalším událostem, hýbajících celou naší republikou, kdy občané dávali najevo svou jednoznačnou vůli skoncovat s komunistickou totalitou. Jejich přání pak vyvrcholilo prvními svobodnými
volbami a vznikem demokratické vlády po dlouhých letech komunistické moci.
Nezapomeňme!
=D=

č. 11

Brušperský zpravodaj

13

F

arní charita Brušperk Vás srdečně zve
na nedělní setkání spojené s videoprojekcí
(zapůjčené z Telepace Ostrava) a malým pohoštěním po Mši sv. v Národním domě v neděli
26. listopadu 2000.

Klub českých
turistů
v Brušperku

• Sobota 4. 11. 2000
v 6.45 h
na zastávce Brušperk,
střed
Kozubová
Jablunkov - Nad Milíkovem - Kozubová Bocanovice
Doprava: 100 Kč
Délka: 15 km
Vede: Lukáš Makúch, J. Duda
Obtížnost: 2/3 (OTO Beskydy)
• Sobota 11. 11. 2000 v 6.45 h
na zastávce Brušperk, střed
Velký Javorník (tradiční výstup)
Veřovice – Padolí – V. Javorník – M. Javorník
– Pindula
Doprava: 60 Kč
Délka: 15 km
Vede: Lukáš Makúch, J. Duda
Obtížnost: 2/3 (OTO Beskydy)
• Sobota 25. 11. 2000 v 6.45 h
na zastávce Brušperk, střed
Bahenec
Jablunkov – Bahenec – W. Stožek – Jablunkov
Doprava: 100 Kč
Délka: 17 km
Vede: Lukáš Makúch, J. Duda
Obtížnost: 3/3 (OTO Beskydy)
Každá akce i trasa bude aktualizována ve vývěsce na zastávce. Na akce jsou vítáni i nečleni
KČT. Účast na vlastní nebezpečí. Změna programu vyhrazena.
Neleňte doma a přijďte poznat své blízké
okolí!

Vážení spoluobčané,
Děkujeme, že v neděli 12. listopadu přijdete
k historicky prvním volbám Vašich zástupců
nově vzniklého
Ostravského kraje
Přínosem nového krajského uspořádání je přenesení kompetencí, rozhodování a rozdělování
financí, ne úředníky v Praze, ale námi zvolenými zastupiteli v kraji.
Věříme, že podpoříte kandidáty čtyřkoalice,
že přispějete ke změně politiky.

S námi to půjde lépe
Ing. Ivo Hartmann,
předseda MO US

Josef Volný
předseda MO KDU-ČSL

Ing.Vladimír Hájek,
kandidát čtyřkoalice

Sewecom s. r. o.

Brušperk

Pøeprava nákladu prodlouženou avií
A 31 s plachtou a hydraulickým čelem.
Telefon: 0606 825 671

Hledáme paní
na občasné nebo
nepravidelné hlídání
miminka.
Bližší informace na tel. č.:

0658 666 906 (večer).
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Podnikatelé,
vlastníci provozoven a současně plátci DPH,
máte možnost uzavřít smlouvu na poskytování leasingu (splátkového
prodeje) Vašim zákazníkům:
•
•
•
•
•

Renomovaná leasingová společnost
5 000–200 000 Kč bez DPH/1 obchod. případ
Komu – podnikatelům, fyzickým a právnickým osobám i občanům
Výhodou internet – do 40 000 Kč smlouvy se zákazníkem ON LINE
Týká se i 5% DPH včetně montáže, např.: topné systémy, nábytek,
vybavení koupelen, plovoucí podlahy, výpočetní a kancelářská technika,
chladící zařízení atd.

Informace: IMA - SERVIS Brušperk
Tel.: 0604 232 044, 0658/666 113 (18.00–20.00 h)

TRUHLÁŘSTVÍ
Petr HALAŠTA

ul. Krmelínská č. 345, 739 44 Brušperk
Příjem zakázek:
Letní provozní doba
Zimní provozní doba
od 1. 5. do 30. 10.
od 1. 11. do 30. 4.
Po
8.00–15.00
Po 8.00–15.00
Út 12.00–17.00
Út 12.00–17.00
St
8.00–15.00
St 8.00–15.00
Čt 12.00–17.00
Čt 12.00–17.00
Pá 10.00–18.00
Pá 8.00–15.00
So 10.00–13.00
So 8.00–11.00
Ne 10.00–13.00
Ne zavřeno
Výroba:
oken, psacích stolů, jídelních stolů, skříněk,
vestavěných skříň, plotových latí, lišt na míru,
obkládání stěn a podhledů, hoblování desek
a fošen atd.
Telefon: 0607 814 759

Opravy do 24 hodin
chladniček a mrazniček
všech typů

Petr Holaň, Ostrava-Nová Bělá
Tel. č.: 069 6731354, mobil 0602 585938
Zaručuji nejnižší ceny servisu v regionu.
Např. výměna motorkompresoru již od
2 700 Kč včetně DPH.

č. 11
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Výživa v převážné míře ovlivňuje nejen to, jak vypadáme, ale také zda budeme unavení, nervózní a naladěni pesimisticky, anebo radostní, uvolnění a aktivní. Ovlivňuje
také to, zda předčasně zestárneme nebo budeme plně užívat plodů své práce až do
vysokého věku.
Jsme součástí přírody, v našem těle je zastoupeno mnoho minerálů ze zemské kůry,
stejně jako živin z rostlinných i živočišných zdrojů. Musíme proto předpokládat, že
jen tyto přírodní látky, které se volně vyskytují v přírodě, jsou vhodné pro lidskou
spotřebu. Rozvojem civilizace jsou lidé stále více odtahováni od svých přirozených
kořenů. Od té doby, co věda „upravuje“ rostliny a zvířata jako zdroje potravy, kvalita
výživy klesá.
Důvodem doplňování výživy přírodními preparáty je schopnost poskytovat našemu organismu všechny živiny, které nejsou v dostatečné míře dodávány potravou. Zvýšený
příjem tuků, nedostatek vlákniny, stopových prvků, vitamínů a zejména antioxidantů
patří mezi faktory, které jsme schopni sami ovlivnit. Využitím nabídky FINCLUBU se
Vám do rukou dostává ucelený program, který ve vhodných kombinacích doplňuje,
nikoliv však nahrazuje klasickou medicínu.

Ing. Boris Staněk, odborník na potravinové doplňky
představí

Plán ochrany zdraví
Zveme všechny občany 23. listopadu 2000 v 18.00 hodin
do Národního domu v Brušperku
Vstupné dobrovolné
Pořadatel: FINCLUB PLUS, a. s., DC Ostrava, Varenská 51
po, st: 9–15 hod., út, čt: 10–18 hod.
Tel.: 069/665 82 09
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Rychlá půjčka
až domů
Peníze do 2 dnů, s doručením
přímo do Vašeho domu.
Bez ručitele.
Informace na tel. čísle
0658 666 112
od 11.00 do 20.00 hodin.
• Mladý pár hledá pronájem bytu v Brušperku
nebo okolí.
Tel. č.: 0603 753 998, 0658 669 549.
Občané, kteří chtějí odevzdat příspěvky do
zpravodaje, mohou tak učinit v Informačním centru Brušperk nejpozději do uzávěrky.
O jeho otištění rozhodne Redakční rada.
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