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Pranostika
V únoru sníh a led
– v létě nanesou
včely med.
Svatý Valentýn – milenců a jara
tatínek.

O Hromnicích jasný den, připrav
kožich ještě ven.

Internetové stránky města

Od 1. ledna 2001 máte možnost, stejně jako
Vaši známí nebo příbuzní v zahraničí, sledovat
dění v Brušperku na městských internetových
stránkách. Najdete je na adrese:
http://sweb.cz/brusperk/.
Možno hledat rovněž vyhledávači atlas.cz a seznam.cz.

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si otisknout dopis zaslaný z Fondu
ohrožených dětí paní Marii Otčenáškové, organizátorce vánoční akce „Živý betlém“ na náměstí.

Tento dík patří i Vám všem, kteří jste přispěli
finanční částkou.
Vážená paní,
co nejsrdečněji Vás pozdravujeme a mnohokrát
děkujeme Vám i Vaší místní jednotě ORLA za zorganizování Vaší vánoční akce, členům KDU-ČSL,
Charitě Brušperk a MěÚ Brušperk za podporu,
též i vaší farní mládeži za nacvičení pásma. Mnohokrát děkujeme za Váš finanční dar ve výši
7 940 Kč ve prospěch činnosti Fondu ohrožených
dětí. Velice si vážíme Vaší pomoci a Vašeho soucitu s osudy týraných či zanedbávaných dětí.
Vážená paní, ještě jednou Vám i všem, kteří
se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli, mnohokrát děkujeme.
JUDr. Marie Vodičková (FOD)

Informace
Městského úřadu

Obnova stromů na ulici
K Svaté vodě

V průběhu měsíců února a března bude provedeno kácení vybraných stromů na ulici K Svaté
vodě. Jedná se o lípy, které se již nacházejí
v mýtním věku. Vzhledem k jejich stavu, by
mohlo dojít k úrazu občanů a poškození sousedících nemovitostí. Vykácené stromy budou nahrazovány novými mladými jedinci. Tímto prvním
krokem dojde k postupnému omlazování historického stromořadí, které svým způsobem dotváří
obraz města.
Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ
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Oznámení Městského
úřadu

• Volné pobíhání psů v našem městě doznalo
poslední týden neúnosné míry. Tito psi, nejenže
způsobují škodu na cizím majetku, ale dokonce
i zabíjejí drobné hospodářské zvířectvo.
Důrazně upozorňujeme majitele psů, aby si
své čtyřnohé „miláčky“ zavírali, neboť ustanovení § 127, odst. 1 občanského zákoníku, ukládá
povinnost, aby chovaná zvířata nemohla pronikat na cizí pozemek. Rovněž vyhláška o pravidlech silničního provozu zakazuje volné pobíhání zvířat po silnicích. Zákon o myslivosti
taktéž zakazuje volné pobíhání psů a koček
a umožňuje tato zvířata lesní stráží likvidovat.
Vzhledem k faktu, že volné pobíhání psů
ruší veřejný pořádek, a z ohledem na to, že by
mohlo dojít i k pokousání malých dětí na chodníku, či místní komunikaci volně pobíhajícím
psem, žádáme tímto všechny vlastníky psů, aby
provedli taková opatření, která zamezí výskyt
volně pobíhajících psů na pozemcích jiných, než
jejich vlastních.
Ing. Petr Urbanec,
tajemník MěÚ
• MěÚ Brušperk upozorňuje všechny majitele
psů na povinnost zaplatit poplatek do 31. 3.
2001 dle „Obecně závazné vyhlášky č. 1/2000
o místních poplatcích“. Poplatek hradí vlastníci,
kteří mají trvalé bydliště v územním obvodu našeho města (nebo sídlo), a to ze psů starších 6
měsíců.
Sazba poplatku za jednoho psa činí 150 Kč, za
každého dalšího zvýšení o 50 %, za dva psy se
tedy hradí částka 375 Kč. Sazba poplatku za psa,
jehož vlastníkem je poživatel důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, činí 70 Kč a za
každého dalšího psa zvýšení o 50%, za dva psy
tedy hradí poživatel důchodu částku 175 Kč.
Za psa chovaného v nájemním domě činí poplatek 500 Kč, za druhého a každého dalšího psa
750 Kč.
Poplatky lze vyrovnat osobně na MěÚ
Brušperk, číslo dveří 108.
MěÚ – Jana Šmiřáková
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• Upozorňujeme všechny pořadatelé společenských akcí (plesy, společenské večírky, diskotéky, zábavy, módní přehlídky a pod.), že
dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. jsou povinni žádost o udělení souhlasu k užití hudebních děl doručit na vyplněném formuláři OSA
(Ochranný svaz autorský) 10 dnů před zahájením hudebního provozování. Tento formulář lze
vyzvednout na MěÚ, kancelář č. 108. Při živém
hudebním provozování je nutno doložit repertoárový list hraných skladeb.
Dále upozorňujeme majitelé provozoven, že
rovněž při používání reprodukčního zařízení
jako zvukové kulisy je nutný souhlas OSA k užití
hudebních děl.
Případné dotazy lze směřovat na adresu OSA,
nám. 8. května 1850, 753 01 Hranice, tel.
0642/203818.
Rovněž je nutné dle OZV č. 1/2000 o místních poplatcích nejméně 5 dnů před konáním
akce toto ohlásit na MěÚ a zároveň předložit
vstupenky s cenou, datem konání akce a jménem
pořadatele k označení razítkem MěÚ. Sazba poplatku ze vstupného činí 10 % z úhrnné částky
vybraného vstupného a je splatná 15 dnů ode dne
uspořádání akce. U poplatku placeného z dobrovolného vstupného je povinen poplatník zaplatit
poplatek předem ve výši 200 Kč. Od poplatku
ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
MěÚ, Šmiřáková Jana

Silniční informační systém

Vážení občané,
Městský úřad Brušperk připravuje v letošním
roce realizaci silničního informačního systému
na území města. Obracíme se na všechny podnikatelské subjekty a společenské organizace,
které mají zájem o umístění směrovací, naváděcí šipky k jejich místu podnikání resp. působení, aby své nezávazné požadavky na umístění
těchto šipek předali tajemníkovi MěÚ ing. Urbancovi.
Cena za 1 ks směrovací a naváděcí šipky bude
stanovena až po výběru dodavatelské firmy.
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Prodejní ceny plynu
od 1. 1. 2001

Ceny pro kategorii maloodběr – FIRMY,
PODNIKY
stálý
spotřeba v pásmu
Kč/m3
měs. plat
nad – do
na odm. místo
v Kč
m3/rok
do 180
10,25
20,nad 180 do 900
8,58
45,nad 900 do 6000
7,28
140,nad 6000 do 60000
7,25
170,Ceny pro kategorii domácností a pro domovní prádelny využívané domácnostmi.
stálý
spotřeba v pásmu
Kč/m3
měs. plat
nad – do
na odm. místo
v Kč
m3/rok
do 180
9,54
20,nad 180 do 900
7,87
45,nad 900 do 6000
6,60
140,nad 6000
6,55
170,Prodejní ceny jsou uvedeny včetně 22 % DPH.

B

ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č.105 na městském úřadu v úterý 6. 2.
a 20. 2. 2001 od 15.00 do 17.00 h.

Svoz komunálního odpadu

Svozový kalendář – A
ÚNOR
7.2. 14. 2. 21.2. 28.2.
žlutá 2001
•
•
•
•
červená (lichý týden)
•
•
fialová 2001
•
fialová 2001 + žlutá 

Platí pro tyto ulice: Krmelínská, Staroveská,
Veselíčko, Družstevní, Policejní, Nábřeží, Zahradní, Polní, K Šištotu, Jožky Matěje, Sportovní, Oblouk, U Tří lip, K Svaté vodě, Fryčovická, Skalka.
 samolepka fialová + žlutá – svozový den
platí pouze pro ulice: Krmelínská, Staroveská,
Veselíčko
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Svozový kalendář – B
ÚNOR
7. 2. 14.2. 21.2. 28.2.
žlutá 2001
•
•
•
•
červená (sudý týden) •
•
fialová 2001
•
fialová 2001 + žlutá 

Platí pro tyto ulice: Na Vyhlídce, Studniční,
Dr. Martínka, Novosady, Antonínov, Borošínská, Klepary, K náměstí, Náměstí Komenského,
Kostelní, Zádvoří, Valy, Soukenická, K Pastevníku, Dráhy, Hřbitovní, Sv. Floriána, Kovářská, Bártkova, Gruntovní.
 samolepka fialová + žlutá – svozový den
platí pouze pro ulice: Borošínská, Antonínov,
Studniční, Na Vyhlídce, K Pastevníku

Oznámení

Českého statistického úřadu
Ke dni 1. března 2001 se bude konat
v České republice podle zákona č. 158/1999
Sb. sčítání lidu, domů a bytů
1. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc
z 28. února na 1. března 2001.
2. Sčítání se vztahuje:
a) na všechny osoby, které mají v rozhodný
okamžik sčítání na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nebo se na něm dočasně zdržují,
b) na všechny domy označené popisným číslem a určené k bydlení a na všechny další domy,
nebo jiné objekty označené evidenčním číslem,
nebo i bez čísla, jestliže v nich někdo bydlel
v rozhodný okamžik sčítání,
c) na všechny byty, které jsou v rozhodný okamžik sčítání obydleny, nebo jsou určeny k bydlení a též na všechna jiná obydlí a přístřeší, jestliže v nich někdo bydlel v rozhodný okamžik sčítání.
3. Sčítání nepodléhají cizí státní příslušníci
s diplomatickou imunitou a výsadami, jakož
i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které
slouží k diplomatickým účelům.
4. Sčítání organizuje, řídí a koordinuje podle
§ 16 zákona č. 158/1999 Sb. Český statistický
úřad. Sčítání provádějí podle § 9 odst. 1 cit. zák.
v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři a sčítací revizoři, které navrhují obce a jme-
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nuje Český statistický úřad.
Při výkonu své funkce se sčítací komisaři
a sčítací revizoři prokazují průkazem sčítacího
komisaře, nebo sčítacího revizora a svým občanským průkazem.
Seznam sčítacích obvodů v obci, včetně jejich
vymezení, jména a příjmení sčítacích komisařů,
kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat, jakož i jména a příjmení sčítacích revizorů, zveřejní obec způsobem v místě obvyklým
14 dnů před rozhodným okamžikem.
5. Sčítání osob se provede vyplněním SČÍTACÍHO LISTU OSOB, který vyplní každý za
sebe. Za nezletilou osobu poskytne tento údaj
její zákonný zástupce, za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům její opatrovník.
Sčítání domů se provádí vyplněním DOMOVNÍHO LISTU. Údaje o domu poskytne jeho
vlastník nebo správce.
Sčítání bytů se provádí vyplněním BYTOVÉHO LISTU. Údaje o bytu poskytne jeho
uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu, nebo správce.
Sčítací tiskopisy do jednotlivých bytových domácností, provozovatelům zařízení poskytujících
ubytovací služby, vlastníkům nebo správcům
domů, popřípadě jednotlivým osobám, které
podléhají sčítání, doručí sčítací komisař nejméně
6 hodin před rozhodným okamžikem.
Pokud ten, kdo je povinen poskytnout údaje,
z jakýchkoliv důvodů neobdrží příslušný sčítací
tiskopis, přihlásí se nejpozději do 12 kalendářních dnů od rozhodného okamžiku u příslušného
sčítacího komisaře, nebo v kterékoliv obci na
úřadě a sčítací tiskopis dodatečně vyplní a odevzdá.
Podle § 6 odst. 4 cit. zák., každý kdo má
povinnost poskytnout údaje, poskytne je úplně,
správně, pravdivě a včas. Údaje o národnosti
a náboženství vyplní každý podle svého rozhodnutí.
6. Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněné
podle ustanovení § 13 zákona č. 158/1999 Sb.
Údaje o jednotlivých osobách nesmějí sčítací
komisaři a revizoři a další osoby, které se s nimi
seznámí při zpracování údajů, zveřejňovat ani
komukoliv sdělovat a tyto údaje nesmějí použít
pro jiné než statistické účely. Obdobně jsou

č. 2

chráněny i údaje o bydlení, bytech a bytových
domácnostech, pokud zákon nestanoví výjimku.
Všechny osoby, které se v souvislosti s prováděním sčítání a zpracováním jeho výsledků seznámí s individuálními údaji, jsou povinny zachovat mlčenlivost o těchto údajích. Tato povinnost trvá i po skončení příslušných prací.
Porušení povinnosti mlčenlivosti je přestupkem,
za který lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč,
pokud nepůjde o trestný čin.
7. Kdo nesplní povinnost poskytnout údaje,
přestože k tomu byl vyzván sčítacím komisařem,
nebo sčítacím revizorem, dopustí se přestupku,
za který je možno uložit pokutu až do výše
10 000 Kč.
8. Český statistický úřad žádá všechny občany, aby zodpovědným vyplněním sčítacích tiskopisů přispěli k úspěšnému provedení sčítání
lidu, domů a bytů.
Městský úřad v Brušperku žádá občany, majitele domů, aby si viditelně označili své domy
popisnými čísly a chaty nebo objekty určené
k rekreaci čísly evidenčními, a to nejpozději do
15. února. Tímto usnadní práci sčítacím komisařům, kteří budou navštěvovat občany, aby v termínu předali potřebné tiskopisy pro řádné provedení sčítání lidu, domů a bytů.
V našem městě bude na sčítání lidu, domů
a bytů pracovat 12 sčítacích komisařů a 4 sčítací revizoři. Každý sčítací komisař má přidělen
jeden sčítací obvod, který obsahuje maximálně
100 domů, 140 bytů a 300 osob. Jména sčítacích
komisařů a jim přidělený sčítací obvod s čísly
popisnými budou zveřejněny na úřední desce
MěÚ, na internetu a také v městské televizi.
MěÚ žádá občany, aby ke sčítání přistupovali zodpovědně a byli ke sčítacím komisařům
vstřícní, za což jim předem děkuje. Vždyť sčítání se již stalo tradicí a opakuje se každých
10 let. Neuskutečnilo se pouze ve válečném roce
1940. Poslední sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v roce 1991 a některé výsledky tohoto
sčítání pro různá statistická šetření jsou používány dodnes. Údaje ze sčítání slouží jako základ
pro aktualizaci demografické statistiky, která
pak zpracovává každoročně bilance obcí. Počet
obyvatel je z hlediska obce důležitým údajem,
např.:
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- počet obyvatel obce je důležitý pro rozpočtové určení některých daní
- podle počtu obyvatel jsou rozdělovány např.
dotace do rozpočtů obcí - na státní správu
- počet obyvatel obce je důležitý pro určení
sazby daně z nemovitosti
V zájmu každé obce je, aby byly sečteny
všechny osoby, které jsou v obci přihlášeny k trvalému pobytu.
MěÚ-Hankusová Eva

Několik údajů

o počtu a pohybu obyvatel našeho města.
Vzhledem k tomu, že jsme již vstoupili do
nového tisíciletí, chtěli bychom Vás informovat
o přirozeném vývoji obyvatel našeho města za
období minulých deseti let.
Pro názornost uvádíme počet narozených dětí
a zemřelých občanů od roku 1991 do roku
2000.
Rok
narození úmrtí občanů
1991
55
50
1992
48
42
1993
39
37
1994
29
47
1995
52
51
1996
41
45
1997
26
48
1998
24
50
1999
21
56
2000
36
47
Jak vyplývá z tabulky počet obyvatel za posledních 10 let má klesající trend.
Mírné oživení porodnosti bylo očekáváno
v 90. letech vlivem početných ročníků žen narozených v 70. letech. Projevilo se naopak snížení
v počtu narozených dětí, což bylo ovlivněno společenskoekonomickými změnami v naší republice. Ukazuje se, že i u nás se začíná uplatňovat
model málodětné rodiny. Ve sborníku 10. Severomoravského demografického kolokvia vydaného v roce 1993 je uvedeno, že po roce 2000
se očekává prudký úbytek v počtu narozených
dětí a s ním spojený dlouhodobý úbytek obyvatelstva přirozenou měrou. Střední délka života při narození mírně vzrůstá, avšak nepředpokládá se, že by v naší zemi do roku 2010 dosáhla současné úrovně západoevropských zemí.
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V roce 2000 se narodilo v Brušperku 36 dětí,
tentokrát počet chlapců i děvčat byl stejný. Zemřelo 47 občanů, z toho 26 žen a 21 mužů.
Nejmladší z nich byl ve věku 55 let a nejstarší
ve věku 94 let. Nutno také podotknout, že počet zemřelých v našem městě je ovlivněn Domovem důchodců Ondráš. Z celkového počtu 47 zemřelých občanů bylo 19 obyvatel domova důchodců.
V loňském roce se do našeho města přihlásilo
67 občanů k trvalému pobytu, ale zároveň se během roku také 54 občanů z trvalého pobytu odhlásilo. Byli to naši mladí občané, kteří zejména
po sňatku se buď stěhovali za svým partnerem,
nebo řešili svou bytovou otázku tím, že odešli
bydlet do bytů různých částí města Ostravy.
Rekonstrukce domu č. 471 potvrzuje, že ani
našemu městu není bytová situace mladých rodin lhostejná. V letních měsících město nabídne
9 nových obecních bytů k bydlení pro začínající
mladé rodiny, kterým tímto pomůže vyřešit jejich bytové problémy. MěÚ eviduje v současné
době 36 žádostí na nájem obecního bytu.
Z výše uvedených údajů o pohybu obyvatel
vyplývá, že naše město mělo k 31. 12. 2000
3611 obyvatel.
Několika dalšími údaji bychom Vás chtěli
informovat o činnosti odboru financí, majetku
a vnitřních věcí (OFMV).
V průběhu loňského roku bylo v nové obřadní síni naší radnice uzavřeno 16 sňatků. Další
2 sňatky byly uzavřeny v chrámu sv. Jiří.
Zlatou svatbu, tj. padesát let společného života, v manželství oslavilo v loňském roce
6 manželských dvojic. Jeden manželský pár oslavil dokonce diamantovou svatbu, tj. šedesát let
společného života. Během roku se v obřadní síni
uskutečnilo třikrát vítání nových občánků a bylo
uvítáno celkem 31 dětí. U této příležitosti děkujeme vedení lékárny U Matky Boží, která obdarovává již po dobu 2 let naše občánky balíčky,
které jsou jako pozornost lékárny předány rodičům na vítání.
V listopadu se v sále restaurace U Hynečků konalo již tradiční setkání důchodců našeho města,
na které byli tentokrát zváni všichni občané v důchodovém věku. I v příštích létech chceme tato
setkání pořádat pro všechny důchodce bez roz-
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dílu věku. Naše pozvání přijalo cekem 154 důchodců. Nejstarší přítomnou občankou byla
paní Terezie Grossmannová, obyvatelka Domova důchodců Ondráš, která v září loňského
roku oslavila neuvěřitelných 100 let.
Dalšími přítomnými občany z našich nejstarších občanů byli pan Jiří Vagera, ročník 1907
a paní Marie Dvorská, ročník1909. Setkání seniorů zpestřili žáci základní umělecké školy, za
což děkujeme žákům, paní ředitelce a učitelům.
Sociální a zdravotní komise rady města se
během roku 2000 sešla osmkrát. Mimo své sociální, bytové, občanské a jiné záležitosti projednávala i žádosti o poskytnutí jednorázových příspěvků sociálně potřebným starým a zdravotně
postiženým občanům. Bylo poskytnuto celkem
36 000 Kč, tedy celá výše byla dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální pomoci. 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 17 800 Kč a manželským dvojicím částka
6 200 Kč. V loňském roce komise doporučila
radě města přidělit tři obecní byty. Jeden byt
byl přidělen v obecních domech, druhý v domě
s pečovatelskou službou a třetí tzv. domovnický
byt byl přidělen mladé rodině, která bude bydlet
v nově vybudovaném bytě v objektu radnice.
Komise se také vyjadřuje k umísťování žadatelů do našeho Domova důchodců Ondráš.
Kapacita obyvatel domova důchodců se v loňském roce zvýšila z 58 na 60 obyvatel.
V domově vznikly 2 třílůžkové pokoje. Domov důchodců je stále plně obsazen a z našeho
města je v současné době 24 obyvatel, z Fryčovic jsou 3 občané, ze Staré Vsi nad Ondřejnicí
je jich 5, z Krmelína a Kateřinic po 2 občanech,
z Hukvald a Staříče po 1 občanu. Z jiných obcí
okresu Frýdek-Místek 17 občanů a z jiných
okresů 5 občanů. Stále platí pravidlo, že přednostně jsou umísťováni občané z našeho města
a nejbližšího okolí. V sešitě čekatelů je k 15. 1.
2001 zapsáno 75 žadatelů o umístění do našeho
domova důchodců.
Pracovní činnost OFMV byla od 1. 7. 2000
rozšířena o další agendu – vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů jak pro
naše občany, tak i pro občany Krmelína.
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Do konce loňského roku bylo podáno na matrice 190 žádostí o vydání občanských průkazů
a 51 žádostí o vydání cestovních pasů. Mimo
další pracovní záležitosti bylo v loňském roce
na matrice provedeno 844 ověření buď podpisů
nebo různých listin a podáno 140 žádostí o výpis
z rejstříku trestů.
K pracovní činnosti odboru patří i činnost přestupkové komise rady města, která 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 22 přestupkových věcí, z toho 10 věcí přestupková komise projednala dle přestupkového zákona. Dva
spisy byly postoupeny jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, ostatní přestupkové
věci byly odloženy z důvodu, že nebyl například podán řádný návrh u návrhových přestupků
nebo oznámení neodůvodňovalo zahájení řízení
o přestupku. Z 10 projednaných přestupků byla
v 5 případech uložena pokuta, ve 2 případech napomenutí a ve 3 případech bylo řízení zastaveno.
Celkem bylo na pokutách uloženo 1 200 Kč.
Každému obviněnému, který byl uznán vinným,
byla uložena povinnost nahradit náklady řízení
v paušální výši 500 Kč dle stanovené vyhlášky.
Pokud byl přestupek projednán v příkazním řízení, nelze obviněnému uložit povinnost nahradit náklady řízení.
MěÚ – Hankusová Eva
Své významné životní jubileum v měsíci
únoru oslaví tito naši občané:
Nováková Berta
89 let
Palkovský Rudolf
87 let
Kusáková Hermína
86 let
Lednický Rudolf
85 let
Kapuciánová Ludmila
84 let
Kopecký Josef
83 let
Černý Bedřich
83 let
Konečný Zdeněk
81 let
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský
úřad v Brušperku přejí všem pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
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vzdělání a dalších ukazatelů. V rámci kategorie
je postup opět automatický podle služebního stáří,
naopak přestup do vyšší kategorie je značně obtížný.
V Itálii podmínky definitivního jmenování úředníka zákon přímo nevymezuje. Velmi přesně však
upravuje postup, odměňování a disciplínu státních
zaměstnanců. Tato pravidla se týkají pouze ústředních a regionálních úředníků. Pracovní poměr zaměstnanců obecních úřadů, případně státních podniků, je upraven minimálně a řeší se spíše kolektivními smlouvami.
Velká Británie přijala zákon o státní službě poměrně nedávno, v roce 1996. Tento zákon stanoví
podmínky pro získání pozice úředníka, vymezuje
možnosti politické aktivity státních zaměstnanců,
ale stanoví i zákazy, např. ještě dva roky po odchodu ze státní služby je vyžadován souhlas vlády
k zaměstnání.
Proč je tedy postavení úředníka státu tak významné, že je v zemích EU vymezuje zákon?
Stát musí mít zájem o výkon státní správy tak,
aby byly zajištěny jeho zájmy. Zájmy státu musí
hájit kvalifikovaní lidé, na které jsou neustále vyvíjeny značné nároky. Kvalifikovaný úředník by
se měl být profesionálem, který je schopen výkonu svého povolání bez ohledu na resort, ve kterém pracuje. Profesionální úředník je pojistkou
„imunity“ státní správy vůči politickým změnám.
Tomu, aby se nezrušitelné jmenování nestalo
základem pro generování pohodlných byrokratů
– opět si připomeňme obraz c.k. úředníka – je
možné předejít výběrem vzdělaných, odpovědných a lidsky kvalitních zaměstnanců. Aby stát
takové pracovníky získal, musí svým zaměstnancům poskytnout větší jistoty a zvýšit prestiž státní
služby.
Ing. Josef Jalůvka, poslanec PS PČR

Proč EU u nás postrádá zákon o státní službě
Zákon o státní službě není povinnou součástí
evropského práva, v ČR se však stal sledovaným
tématem díky dobrovolnému závazku naší vlády
o jeho přijetí, který nebyl zatím splněn.
Státní služba, definitiva, tyto pojmy nám dosud
připomínaly spíše dobu c. k. monarchie a první
republiky. Znovu se stávají velmi frekventovanými v souvislosti s nutností přijetí zákona o státní
službě. Veřejnou diskusi vyvolává nejčastěji jeden
z principů státní služby a to zmíněná definitiva,
tedy trvalé, nezrušitelné doživotní jmenování do
služebního poměru. Přiblížíme si, jak tento princip uplatňují některé státy EU.
Výběr úředníků je odvozen od dvou přístupů:
jeden systém, uplatňovaný v severských zemích
vychází z přesné definice úkolů místa ve veřejné
správě a klasifikace požadovaných předpokladů
pro jeho zastávání. Na uvolněné místo se pak provádí otevřený výběr zaměstnanců, kdy uchazeč nemusí být z řad úředníků. Tento systém „merit“
(zásluh) je typický třeba i pro USA. Jiný model,
kariérní, který v zemích EU převládá, je postaven na výběrových řízení na nejnižší stupeň úřednických míst, další postup je na základě interních
povýšení. Častým jevem je i kombinace těchto
dvou přístupů, například i v kariérním systému se
dělají na nejvyšší úřednická místa otevřené konkurzy apod.
Mezi jednotlivými zeměmi samozřejmě existují
rozdíly:
V Rakousku, kde platí jeden z nejstarších zákonů o státní službě, se definitiva vztahuje na úředníky, ozbrojené síly, soudnictví, školství. Úředník, pokud se osvědčí, je definitivně jmenován po
čtyřleté zatímní službě. Pak již postupuje ve svém
postavení v závislosti na odpracované době a dosaženém vzdělání.
V Německu lze získat definitivu nejprve ve 27
letech a to po pětiletém zkušebním období. Doživotní jmenování je zde však omezeno na úředníky
Výtvarné centrum Chagall v Národním
vykonávající výsostná oprávnění státu. Kromě této
je další skupina úředníků ve zkušební době, úřed- domě v Brušperku Vás zve na výstavu obrazů
níci odvolatelní (pověření realizací konkrétního a grafik pod názvem „ČESKÁ MODERNA“.
Vystavené obrazy jsou prodejné. Vstup volný.
úkolu), na dobu určitou (nejčastěji volení představitelé) a honorární úředníci, kteří pracují bez ná- Výstava potrvá do 14. 3. 2001.
Otevírací doba: pondělí–pátek 14.00–18.00 h,
roku na odměnu. Úředníci, kteří získali definitivu,
se opět dělí do čtyř kategorií podle dosaženého sobota a neděle 15.00–17.00 h

Kultura
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Památník Vojtěcha Martínka
Polského Těšína. Paní Kučerová
Národní dům Brušperk, J. Á. Komenského 9, • Středa 14. 2. 2001 v 16.15 hodin
tel. 0658 666 271.
Odjezd na plavání do Nového Jičína od zaOtevírací doba: pondělí–pátek 14.00–18.00 h, stávky Brušperk, střed. Cena pro členy je 40 Kč,
sobota a neděle 15.00–17.00 h
ostatní 45 Kč, děti 30 Kč. Paní Kučerová
• Úterý 20. 2. 2001 od 9 do 11 hodin
• Sdružení přátel školy při Základní škole Zápis na burzu do Polského Těšína na březen.
Vojtěcha Martínka Vás srdečně zve na Přátel- Paní Kučerová
ský večírek, který se koná v pátek 2. února • Úterý 20. 2. 2001 v 18 hodin
2001 v 19.00 hodin v restauraci Na Letné. Hraje Odjezd od zastávky Brušperk, střed do divadla J.
skupina Šmidliboys.
Myrona v Ostravě na muzikál „Jeptišky“. ProVstupné: 50 Kč
dej lístků je v úterý 13. 2. 2001 v klubu. Paní
Předprodej vstupenek v Knize Lenka.
Tichopádová
• Čtvrtek 22. 2. 2001 v 16 hodin
• Sobota 10. února – MAWIS ples – restauVýborová schůze klubu důchodců. Paní Strakorace Na Letné
šová
• Úterý 27. 2. 2001 v 8 hodin
• Tradice pokračuje i v roce 2001
Odjezd od zastávky Brušperk, střed na zájezd
VII. ples Ranochova rodu
v sobotu 17. února 2001 od 19 hodin v restau- do Beskyd. Cena je 50 Kč. Zápis denně v klubu
raci U Hynečků. Zveme Vás k prožití příjem- u služby. Pan Kučera
ného večera při posezení s přáteli, kde nebude
chybět skvělá hudba, o kterou se letos postará
hudební dvojice Dennies.

• MO KSČM Vás co nejsrdečněji zve na
Přátelský večírek, který se koná v sobotu 24.
února 2001 od 19.00 hodin v restauraci u Hynečků. K dobré náladě hraje hudební dvojice
Dennies. Občerstvení, domácí bufet zajištěn.
• Tradiční brušperská pouť na sv. Jiří se koná
v neděli 22. dubna 2001.

Klub důchodců
• Pondělí 5. 2. 2001 ve 14 hodin
Schůzka ročníku 1939. Paní Fafaláková
• Úterý 6. 2. 2001 v 15 hodin
Schůzka důchodců býv. Tesko. Paní Červenková
• Čtvrtek 8. 2. 2001 v 16 hodin
Výborová schůze klubu důchodců s důvěrníky.
Paní Strakošová
• Úterý 13. 2. 2001 ve 14 hodin
Schůzka důchodců dětského domova. Paní Kovalová, Zahradníková
• Středa 14. 2. 2001 v 6.30 hodin
Odjezd od zastávky Brušperk, střed na burzu do

Sport
Zprávy SK Brušperk

Staňte se členy SK Brušperk!
Členství umožňuje:
- vstup na hřiště SK
- dopravu na hřiště soupeřů
- aktivně se podílet na činnosti SK
Členské příspěvky jsou ve výši:
250 Kč pracující
150 Kč důchodci
a vybírají je pan J. Zajac a pan M. Matějovský.
Přípravná kopaná mužů
sobota 3. 2. 2001 ve 14.00 hodin
SK Brušperk – TJ Sokol Fryčovice
sobota 10. 2. 2001 ve 14.00 hodin
SK Brušperk – TJ Sokol Hukvaldy
sobota 17. 2. 2001 v 10.00 hodin
FC Baník 16 – SK Brušperk
neděle 4. 3. 2001 ve 14.00 hodin
SK Brušperk – TJ Sokol Staříč
sobota 10. 3. 2001 ve 14.00 hodin
TJ Frenštát p. R. – SK Brušperk
sobota 17. 3. 2001 v 15.00 hodin
TJ Polanka – SK Brušperk

č. 2

Brušperský zpravodaj

Stolní tenis

Vánoční turnaj – výsledky
Na XXXII. ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenisu startovali závodníci El. Niňo Praha,
Austrálie, Opavy, Bohumína, Nové Vsi, Ostravy, Příboru, Kunčic, Hlučína, Sedlnice, Havířova, Orlové, Dolního Benešova, Bílovce,
Slezanu FM, VP FM, Atomu FM, Palkovic,
Starého Města, Vratimova, Frýdlantu, čeští závodníci 4 zahraničních klubů a Brušperku.
Výsledky
Hlavní soutěž
1.Tomáš Janásek, v zahraničí
2. Richard Feber, Baník Havířov
3. Gerada Simon, Austrálie
4. Tomáš Vavrys, VP FM (o postup do semifinále porazil Miroslava Cecavu)
Vítězové dalších soutěží:
nezařazení - Jaromír Zemen, Nová Ves
od 71. místa oblastního žebříčku – Lukáš Velebil, Brušperk
útěcha – Pavel Osvald, Nová Ves
mladší žáci – Jakub Crha, Havířov
starší žáci – Marek Čechál, Frýdlant n. O.
junioři – Miroslav Zajíc, VP FM
Přeborníci Brušperku ve stolním tenisu pro
rok 2000:
Hlavní soutěž
1. Tomáš Vavrys
2. Petr Hejl
3. Bedřich Štalzer
4. Jan Krupník
Vítězové dalších soutěží:
neregistrovaní – Ing. Marek Červenka, žáci –
Petr Pinteš, žákyně – Lucie Procházková, ženy
– Lenka Drobišová, ženy neregistrované – Katka
Dostálová, ženy nad 30 let – Sylva Kučerová,
muži nad 35 let – Bedřich Štalzer, čtyřhra – Lukáš Velebil, Bedřich Štalzer, smíšená čtyřhra
– Pavla Skřenková, Tomáš Vavrys, sponzoři –
Vladimír Procházka.
Okresní přebory
Mladší žactvo (Brušperk): dvouhra mladších
žákyň – 3. místo Lucie Procházková
Dospělí (Frýdlant): 5. – 8. místo Lukáš Velebil, Ing. Evžen Rychlík
Josef Rychlík – Těl. jednota Sokol Brušperk

Žijí mezi námi
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Klub ROSKA se představuje
Klub Roska vznikl v roce 1986 a má k dnešnímu dni 100 členů z celého Frýdecko-Místeckého regionu, z toho 4 jsou z Brušperku. Jsme
občanské sdružení, které pomáhá postiženým
roztroušenou sklerózou. Toto závažné neurologické onemocnění postihuje mladší i starší populaci. Projevuje se častou a velkou únavou, závratěmi, ztrátou sluchu, zraku, ztrátou citlivosti
dolních i horních končetin až úplným ochrnutím.
Prozatím se nenašel účinný lék, a proto nemocní
aktivně bojují o zachování stávajícího zdravotního stavu pravidelným pohybem a životosprávou. Sdružují se v klubu Roska, kde si předávají vědomosti, pořádají rekondiční pobyty a víkendová setkání s rodinnými příslušníky. Tyto
pobyty vedou členové klubu, kteří si ze svých
řad vychovali instruktory sociální rehabilitace.
Rekondice pořádáme každoročně v hotelu Odra
na Ostravici, kde jsme maximálně spokojeni.
Prostředí je domácké, personál vlídný, máme
velmi bohatý program naplněn cvičením, plaváním, masážemi, rehabilitačními procedurami
a hodnotnými přednáškami. Můžeme říci, že se
tento pobyt plně vyrovná lázním a navíc jsme
mezi svými přáteli. Také se zde skvěle bavíme
při kytaře a harmonice. Pravidelné cvičení probíhá dvakrát týdně na poliklinice v Místku pod
vedením našich členů a to Jarka Wojnara, Věry
Moravcové a Jožky Kocichové. Cvičíme čínské
zdravotní cvičení Čchi-kung - Osm kusů brokátu,
jógové cvičení, zdravotní cvičení. Celoročně jezdíme plavat na krytý bazén do Místku. Někteří
brušperští členové zpívají v pěveckém sboru
Lašan a ostatní se rádi zúčastňují jejich koncertů. Naše šikovná děvčata šijí krásné hračky
v kroužku dovedných rukou, které věnují dětem
do dětských domovů.
Letos opět pořádáme Den otevřených dveří,
v úterý 27. února 2001 v Národním domě
v Místku, od 10.00 do 17.00 hodin. Opět budeme prezentovat činnost našeho klubu pro širokou veřejnost a doufáme, že budeme mít stejný
úspěch jako v loňském roce.
Jsme nezisková organizace a pro svou činnost
potřebujeme dnes nezbytné finance. Velkým naším příznivcem je paní Vendulka Káňová z hodi-
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nářství V pohodě, kde její zásluhou vznikla sbírka
z příspěvků brušperských občanů. Celá její částka
8 305 Kč byla věnována naší organizaci, za což
jí i dárcům velmi děkujeme. Tato sbírka v hodinářství dále pokračuje. Za každý finanční příspěvek
budeme vděční a předem všem děkujeme. Otázkou
financí jsou i další naše aktivity jako např. hipoterapie (rehabilitační jízda na koni) – zakoupení
rehab. pomůcek, které si naši členové zapůjčují
(např. biotronová lampa, perličková koupel, motomed, magnet aj.) – návštěvy imobilních členů – vydávání časopisu Rosenka (podává informace o dění
v klubu, je zde možnost inzerce a reklamy za minimální poplatek).
Každý poslední čtvrtek v měsíci se setkáváme
v klubovně ve Frýdku u kávy nebo čaje. Povídáme
si o našich problémech, předáváme si zkušenosti,
co komu pomáhá, a vzájemně se podporujeme.
Členem našeho klubu se může stát kdokoli z nemocných, ale i jejich rodinní příslušníci a přátelé.
Pokud je někdo ve vašem okolí s touto nemocí ať
neváhá a přijde mezi nás.
Věra Moravcová, Boženka Krupníková

J

iž v lednovém vydání Brušperského zpravodaje jsem Vám v rozhovoru s paní M.
Otčenáškovou představila smíšený pěvecký sbor
Lašan a také jsem slíbila pokračování. Zde je.
Poslední desetiletí pěveckého sboru „Lašan“
bylo na činnost velmi bohaté. Svědčí o tom kronika, kterou od roku 1993 pečlivě vede paní Helena Šodková. Právě v tomto roce začal sbor Lašan
novodobou etapu své existence, neboť 1. 1. 1993
bylo založeno sdružení – spolek „Lašan“. Pročítám stanovy spolku, u jehož zrodu stáli Ing. Josef
Janotka, Helena Šodková, Pavel Konečný a Anna
Quittová. Říká se v nich, že spolek „Lašan“ je
nezisková organizace, jejímž zdrojem příjmů jsou
členské příspěvky, výtěžky z koncertů, dotace
a dary sponzorů. Prvořadým úkolem „Lašanu“ je
šířit sborový zpěv a pomáhat rozvíjet společenský
a kulturní život ve městě. Stejně jako dříve, tak
také v posledním desetiletí se snaží sbor své poslání co nejlépe plnit.
Nahlédněme tedy do kroniky Lašanu. Sbor vystupoval téměř při všech nejdůležitějších událostech města i regionu. V roce 1994 oslavovalo naše
město 725 let svého založení. Lašan vystupoval při
této příležitosti několikrát, také při svěcení kříže

č. 2

u kostela a odhalení sochy Jana Nepomuckého na
náměstí. Rovněž slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Národního domu v roce 1996 se bez
jeho vystoupení neobešlo.
V tomtéž roce, v období voleb, si mohli vystoupení sboru poslechnout také předseda parlamentu
ČR Milan Uhde a tehdejší ministr práce a sociálních věcí ing. Jindřich Vodička. Pan Milan Uhde
napsal do kroniky. „Zpívali jste tak krásně, že
bych nejraději zpíval s Vámi … Díky za radost,
kterou si vezu s sebou do Prahy“.
„Lašan“ byl pozván také obec. úřadem v Paskově, aby zazpíval u příležitosti 730. výročí založení obce, dále zpíval u příležitosti 725. let založení Staré Bělé a 550 let obce Krmelína.
Každoročně v květnu, když si připomínáme konec 2. svět. války, zpívá sbor u pomníku padlých
a zve občany města na tradiční „Koncert pod
podloubím“.
Od roku 1993 organizují členové sboru pravidelně vždy na podzim přehlídku pěveckých sborů
nazvanou „Lašsko zpívá“. V roce 2000 to byl
již sedmý ročník. Na pozvání vystupují v našem
městě různé sbory z našeho i okolních okresů. Organizace je vždy náročná, neboť k ní patří také
péče o vystupující hosty, kterým se snažíme připravit co nejpříjemnější prostředí pro jejich vystoupení.
Také „Lašani“ jsou na oplátku zváni na různá
setkání s jinými sbory. V červnu 1994 to bylo setkání pěveckých sborů na hradě Hukvaldy, v roce
1995 zpívali na výstavišti v Brně u příležitosti konání Mezinárodní výstavy cestovního ruchu „Regiontour 95“.
K zajímavým vystoupením patřil určitě také Kolonádní koncert v Jodových sanatoriích v Klimkovicích. Zpěváci pochválili krásné prostředí a výbornou akustiku a organizátor ocenil pěkný kulturní zážitek. Po tomto zdařilém vystoupení byl
„Lašan“ pozván na přehlídku sborů „Klimkovický
podzim 96“.
Už jste někdy slyšeli zpívat sbor v prostorách
krápníkových jeskyní? Když ne, tak si jistě dovedete představit překvapení návštěvníků Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou, když si mohli během prohlídky poslechnout
také vystoupení sboru z Brušperka. Nikdo z nich
nechtěl věřit, že to zpíval amatérský sbor.
První zahraniční vystoupení uskutečnili „Lašani“
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21. 5. 1994 v družebním městě Wisla. Společně žel od různých institucí vybírám jedno, kterého si
s ním zde vystoupila také dechovka Beseda a sou- obzvláště ceníme.
bory Lašánek a Gajdušek z Hukvald. Soudě dle potlesku a skandování návštěvníků amfiteátru parku
František Václav Lobkovicz
Kopczyňskieho se vystoupení zástupců našeho regiSídelní biskup Ostravsko-Opavský
onu velmi líbilo. Od té doby se náš sbor pravidelně
… Také já chci vyjádřit sboru Lašan Brušperk
účastnil přehlídky lidové písně nazvané „Slezský upřímné poděkování za účast a vystoupení v basiTrojok“ pořádané střídavě u nás a v Polsku.
lice Božského spasitele v Ostravě na liturgii dne
Nezapomenutelným zážitkem bylo pro sbor účin- 5. ledna 2001, kterou v diecézi končil jubilejní rok.
kování v katedrále šw. Mikolaja v Bialsko-Biale, Věřím, že slavnost byla obohacením pro všechny
nebo průvod 42 polských, českých a moravských přítomné. Kéž Kristus, dnes stejně jako včera i na
sborů do katedrály „Chrystusa Krola“ v Katovi- věky, je vždy středem naší chvály a jeho pokoj ať
cích, kde byla sloužena mše za všechny zpěváky.
provází naše dny.
Snad nejvíce koncertů pořádá sbor v období vá12. ledna 2001
noc. Patří vždy k těm nejhezčím a nejzdařilejším.
Připravila Mgr. Anna Žídková
Tak tomu bylo i letos. Zvláště významné bylo pro
„Lašan“ vystoupení v basilice „Božského spasitele“
v Ostravě dne 5. 1. 2001.
Pěvecký sbor „Lašan“ uskutečnil také několik
výchovných koncertů pro žáky základní školy, snažil se svým zpěvem zpříjemnit volné chvíle klienTříkrálová sbírka
tům domova důchodců a připravit také koncert pro
V sobotu 6. 1. 2001 jste se v ulicích našeho
děti dětského domova.
města mohli setkat se skupinkami dětí. Tři králové,
Každý rok vždy v prosinci zasílá část z výtěžku koledníci, navštěvovali rodiny s žádostí o finanční
koncertů na „Fond ohrožených dětí“.
příspěvek. Třikrálovou sbírku, tak se akce nazýV prosinci 1996 oslavil sbor 40. výročí svého vala, organizovala Farní charita Brušperk, akce
založení. A jak? Samozřejmě slavnostním koncer- byla celostátní. Jistě Vás, vážení spoluobčané, butem, na který byli pozváni všichni zasloužilí čle- dou zajímat podrobnosti a výsledek sbírky. Nejnové i bývalí dirigenti sboru.
více času věnovala organizaci paní Anna Vichrová.
Unie českých pěveckých sborů – oblastní výbor
Výchozím místem byla fara, kde se koledníci přiseverní Moravy a Slezska udělil „Smíšenému pěpravovali na cestu.
veckému sboru Lašan Brušperk“ u příležitosti toCelkem 42 dětí, z nich 18 z dětského domova.
hoto výročí Čestné uznání za dlouholetou a obětaDoprovázelo je 14 dospělých. Tři dobrovolníci přivou činnost v pěveckém hnutí.
pravovali pro koledníky na faře občerstvení a vyCo říci na závěr? Především poděkovat naší oběřizovali
organizační záležitosti. Po ukončení celé
tavé paní dirigentce Jitce Hummelové, bez které by
akce
převzal
pokladničky zástupce starosty Ing. Pamožná již dnes sbor neexistoval. Nemá to s námi
lehké. Roky „Lašanům“ přibývají a mladí se vy- vel Káňa a uložil na MěÚ. V pondělí ráno byly zamlouvají, že mají moc práce, nemají čas atd., jak pečetěné pokladničky pracovníky MěÚ otevřeny,
to jistě znáte. V loňském roce jsme měli štěstí, ne- peníze spočítány a s protokolem předány pracovboť mezi nás přišli 3 noví členové. Doufáme, že se níku Charity Ostrava. Celkem 59 014,50 Kč (vyzačalo blýskat na lepší časy a sbor „Lašan“ bude bráno 54 014,50 Kč, příspěvek města 5000 Kč.).
Zajistit celou akci znamenalo získat dostatečný
ještě dlouho rozdávat radost všem svým příznivpočet dětí i dospělých, zhotovit čepice, připravit
cům.
A co Vy milí čtenáři, nechce někdo z Vás rozší- oblečení. Se svou skupinkou jsem navštívila dořit naše řady? Zkoušky sboru jsou každou středu mov důchodců. Doprovázela nás paní Marie Mádo 18.30 do 20.30 hodin v Národním domě. La- chová, pracovnice domova. Pomohla nám akci
uskutečnit, i když měla volno. I tam jsme dostali
šani Vás rádi mezi sebou přivítají.
Z četných poděkování, které pěvecký sbor obdr- příspěvky a děti pohlazení. Děkujeme. Těšilo nás,

Různé

12

Brušperský zpravodaj

č. 2

že jsme jim s koledou mohli darovat i radost. DěKlub českých turistů v Brušperku
kujeme i paní Marii Máchové.
Plán činnosti KČT Brušperk
Mnozí jste se koledníků nedočkali. Omlouváme
Sobota 3. 2. 2001
se. Našli se i ti, kteří o koledu nestáli, jiní nás zaSraz v 6.45 h na zastávce Brušperk, střed.
stavovali na cestě a přispívali. Byli i takoví, kteří
Odjezd v 6.56 h.
GIROVÁ * Jablunkov – Pláňava, hájovna
finanční příspěvek přinesli či poslali na MěÚ. Výsledek sbírky svědčí o ochotě pomáhat, o lásce – Girová – Mosty u Jablunkova. Z Girové je
možno sjet také po sáčku (když bude sníh).
k bližním.
Doprava asi 100 Kč. Délka 15 km. Vede LuPro nás, kteří jsme akci připravovali, bylo odměnou Vaše laskavé přijetí, úsměv na rtech a dobrý káš Makúch a Jaroslav Duda. Obtížnost 2/3.
výsledek sbírky. Mnozí jste zpívali s koledníky,
Sobota 17. 2. 2001
mnozí zaslzeli. To byla radost a vzpomínka na dětSraz v 6.45 h na zastávce Brušperk, střed.
ství.
Odjezd v 6.56 h.
Celou akci jsme s dětmi ukončili společnou koleŽERMANICE * Dobratice p. P. – Vojkovice
dou v kostele před večerní Mší svatou.
– Žermanice – Bruzovice – Frýdek-Místek.
Všem občanům našeho města děkujeme za fiDoprava asi 40 Kč. Délka 16 km. Vede Lukáš
nanční příspěvky, všem koledníkům za koledu, Makúch a Jaroslav Duda. Obtížnost 1/3.
Na akcích jsou srdečně vítání i nečleni KČT
všem dobrovolníkům, kteří se přičinili o zdárný průBrušperk.
Účast na akcích je na vlastní nebezběh akce děkují členové Farní charity Brušperk.
Poděkování patří i vedení dětského domova, do- pečí. Cena za dopravu, obtížnost a délka trasy
je jen orientační. Změna programu vyhrazena.
mova důchodců a pracovníkům MěÚ.
Turistice zdar!
Mgr. Jaroslava Neuwirthová
oupím stavební pozemek (zahradu) ke
arní charita v Brušperku Vás srdečně zve
stavbě rodinného domku v Brušperku.
na nedělní setkání, které se koná po mši
Tel.: 0604 608 793.
svaté v sále Národního domu v neděli 25. února
2001. Toto setkání je spojeno s promítáním videoprojekce zapůjčené z Telepace Ostrava a s malým
pohoštěním.

F

H

asiči v Brušperku děkují tímto všem
sponzorům, kteří přispěli do tomboly při
příležitosti Společenského večírku dne 19. 1. 2001.
Paní Uhrová, pan Ivo Milota, firma Elkos, Lékárna U Matky Boží, Lékárna u sv. Jiří, pan Nesit, Zahradnictví Adamusová, paní Drnovská, paní
Konkolová, paní Kaletová, pan Šubert, pan Juřina,
pan Treutler, pan Dr. P. Pinkava, pan Hýl, pan
Brumovský, pan J. Milota, pan K. Vala, Invalidé,
pan Vilém Konečný, pan P. Vicher, firma Raval,
paní I. Vichrová, Bramborárna, pan Valušák, paní
Pěluchová, pan Hyneček, pan Mrázek, Dřevoprodej Petr Štefek Frenštát p. R., pan Procházka, pan
Jurásek, Zemědělské družstvo Fryčovice, pan Lukačovič Josef, pan Pavel Koval a pan I. Krupník.
Všem děkuje výbor SDH Brušperk

K
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MALÍŘ – NATĚRAČ – Firma MALUCHA PETR

prování: 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 a kuchyňských linek
• nátěry ocelových konstrukcí
• malování pokojů a nanášení struktůrových maleb
• nátěry okapů a okapových svodů
• lepení polystyrénových stropních podhledů a podlahových
korků s nátěrem
• odstraňování starých maleb a tapet
• tenkovrstvé omítky.
Firma poskytuje na tyto práce záruku 1 – 5 let.
Nabídkové ceny (orientačně):
• nátěry oken s opálením dle potřeby
130 Kč/m2
• malování pokojů v bílé barvě
15 Kč/m2
• malování pokojů v barev. odstínech vč. válečku 20 Kč/m2
• protiplísňové nátěry
50 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,
tel. č.: 0658-674 205, mobil: 0603-777 182, 0608-777 182

NÁKLADNÍ
DOPRAVA
JUDr. Josef SCHÜLLER
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Žampionárna
– Rychaltice
Prodej čerstvých žampionů
v Rychalticích v objektu staré sýpky.
Cena 50 Kč za kilogram.
Objednávky na tel. čísle:
0608 – 974 367.

Opravy
chladniček a mrazniček
všech typů
do 24 hodin

BRUŠPERK, Antonínov 617
Mobil řidič: 0604 652 519
Tel/fax: 0658 666 320
Mobil: 0604 781 150
Nabídka pro firmy a občany na využití
nákladní dopravy prováděné vozidlem

LIAZ 110 valník s HR
(s hydraulickou rukou)

Petr Holaň, Ostrava-Nová Bělá
Tel. č.: 069 6731354, mobil 0602 585 938
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RESTAURACE U TOCHY
Nám. J. A. Komenského 40
Brušperk

nabízí své prostory k pořádání rodinných oslav, svateb, ročníkových srazů, pracovních posezení.

K
K
D

dispozici je salonek pro cca 35 osob, restaurace pro 70 osob.
Nájem zásadně neúčtujeme, navíc nabízíme konzumaci alkoholu za
maloobchodní ceny, možnost tance, stejně jako výběr jakéhokoliv
jídla a ukončení akce po dohodě.

romě každodenního posezení v příjemném prostředí jsme v roce
2000 poskytli své služby pro 132 rodinných oslav, 8 svateb a 4 ročníkové srazy. Těchto akcí se zúčastnilo více než 3000 hostů, kterým
tímto děkujeme za projevenou důvěru.
ále zajišťujeme pro občany, důchodce, zaměstnance firem vaření
obědů od pondělí do soboty jen za 36 Kč. Výběr je ze dvou
hlavních jídel včetně polévky podle samostatného jídelního lístku.
Za příplatek nabízíme odvoz jídel až do domu, na požádání
servírujeme obědy do jídlonosiče.

N
Z

ovou službou je nabídka studených mís, chlebíčků a grilovaných kuřat na objednávky.
vláštností pak možnost telefonicky na čísle 0658
666 366 objednat jakékoliv jídlo na speciálních
táccích s možností konzumace doma.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujala
a těšíme se na Vaši návštěvu.

Občané, kteří chtějí odevzdat příspěvky do zpravodaje, mohou tak učinit v Informačním
centru Brušperk nejpozději do uzávěrky. O otištění rozhodne Redakční rada.
Vydává Město Brušperk. Registrováno u Ministerstva kultury České republiky. Za správnost příspěvku odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla 22. 1. 2001, uzávěrka příštího čísla je v pondělí 19. 2. 2001.
Internet: http://sweb.cz/brusperk/, e-mail: brusperk@seznam.cz, e-mail: mesto.brusperk@iol.cz.

