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B r u m o v,- BByyllnniiccee,, S v a t ý Š t ě p á n , S i d o n i e

ročník XXII.

číslo 3

březen 2016
 smlouvu o postoupení projektové dokumentace za účelem aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) akce
„Brumovka, Brumov-Bylnice – PPO levý
břeh“. Za účelem aktualizace DÚR k této
akci postoupí Město Brumov-Bylnice licenci k PD zpracované v roce 2012 Povodí Moravy, s.p.,
 Pravidla pro čerpání sociálního fondu
zaměstnavatele pro zaměstnance Města
Brumov-Bylnice na rok 2016
 Smlouvu o spolupráci mezi Městem
Brumov-Bylnice a p. S. Florešem, která
se týká propagace a prezentace Města
Brumov-Bylnice na webovém portálu
www.nasevalassko.info
souhlasí

Fašanky v roce 1969

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 12. ledna 2016
a 26. ledna 2016:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 udělení výpovědi z nájmu obecního bytu v objektech č. 004/1220/015,
010/0035/003 a 011/0009/003 podle §
2288, odst. 1) písm. a) zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník
 přidělení bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou, Vlárská 288, pí F. Vietzeové,
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou (6 měsíců) s možností jejího prodloužení za podmínek dle návrhu komise
sociální a bytové
 Ceník za využívání veřejného osvětlení případně staveb či pozemků v majetku Města Brumov-Bylnice k umístění reklamních zařízení platný pro rok 2016

 Hmotnou zainteresovanost zaměstnanců Města Brumov-Bylnice a vedoucích příspěvkových organizací zřízených Městem
Brumov-Bylnice v roce 2016
 Metodický pokyn městského úřadu č.
01/16 – Sazebník úhrad nákladů spojených
s vyhledáváním a poskytováním informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vypracovaný na účetní období roku 2016
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu
Zlínského kraje číslo D/0086/2016/ŽPZE
na hospodaření v lesích ve výši 4 851 Kč
 uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Brumov-Bylnice a Základní školou
Brumov-Bylnice na přípravu, výrobu
a výdej jídla ve školní jídelně
 příkazní smlouvu s ﬁrmou JL 5 spol.
s r.o., Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, IČ:
28273176. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou, tj. od ledna 2016 do 31. března 2017
(tj. 15 měsíců, po dobu předpokládané realizace stavby). Celková cena za výkon činností dle této smlouvy činí 676 000 Kč bez DPH
a bude hrazena v pravidelných měsíčních
splátkách ve výši 1/15 celkové ceny

 se zamýšlenou nástavbou, přístavbou a stavebními úpravami stáv. objektů
na pozemcích parc. č. 1037, 1039/2 v k. ú.
Brumov v rámci projektu „Úspory energií na objektech ﬁrmy Pavel Kozubík,
Brumov-Bylnice čp. 864“ dle přiložených
podkladů zpracovaných Ing. R. Jemelkou,
čímž dojde k přesahu nové střešní konstrukce a zateplení fasády nad sousední
obecní pozemky parc. č. 1035/1 a 1035/2
v k. ú. Brumov v ulici Podzámčí
 s užitím znaku města Brumova-Bylnice
pro účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“
 s tím, aby na adrese Družba 1188, 763 31
Brumov-Bylnice, nacházející se na parcele č.
275, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001
vedeného pro Město Brumov-Bylnice, katastrálního území Brumov bylo umístěno sídlo
spolku Demons
 s vybudováním zamýšleného sportoviště na obecním pozemku parc. č. 279 v k.
ú. Brumov v sídl. Družba na náklady HC
BBSS s podmínkou, že dojde k dohodě
o vybudování parkoviště v sídlišti Družba a zahájení jeho výstavby. Tento souhlas nenahrazuje povinnost HC BBSS vybudovat zamýšlené sportoviště v souladu
s platnou legislativou
 s tím, aby na adrese Družba 1188,
763 31 Brumov-Bylnice, nacházející se
na parcele č. 275, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001 vedeného pro Město Brumov-Bylnice, katastrálního území
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Brumov bylo umístěno sídlo spolku Český svaz včelařů z.s., ZO Brumov-Bylnice
 Smlouvu o dílo mezi Městem BrumovBylnice a společností MIX MAX ENERGETIKA, s.r.o., se sídlem Štefáníkova 38a, 612 00,
která se týká poskytnutí energetické služby
- „Činnost energetického managementu města Brumov Bylnice“

nesouhlasí

 s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.
března 2016 při příležitosti 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu – „Vlajka pro Tibet“

rozhodla

 o výběru nejvhodnější nabídky “Poskytnutí úvěru na projekt Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům“, dle hodnotících kritérií nejnižší nabídkové ceny
takto:
Pořadí č. 1
Komerční banka, a.s., Na příkopě 33 čp.
969, 114 07 Praha 1
Výše pevné úrokové sazby: 0,01 % p.a.
Nabídková cena za zpracování žádosti a vypracování úvěrové smlouvy: 300 000 Kč
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V BØEZNU 2016
Rodinné domy v Brumově-Bylnici
Čtvrtek: 3. 3. 2016, 10. 3. 2016,
17. 3. 2016, 24. 3. 2016, 31.3.2016
Sídliště Družba a Rozkvět
Pátek: 4. 3. 2016, 11. 3. 2016,
18. 3. 2016, 25. 3.2016
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie
Pátek: 4. 3. 2016, 11. 3. 2016,
18. 3.2016, 25. 3.2016
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 4. 3. 2016, 11. 3. 2016,
18. 3. 2016, 25. 3.2016

UPOZORNÌNÍ PRO SMLUVNÍ
PARTNERY MÌSTA
Žádáme zástupce fyzických osob
oprávněných k podnikání, právnických
osob a organizačních složek, kteří mají
s městem uzavřenou smlouvu o svozu
a likvidaci komunálních a tříděných odpadů a doposud nemají označeny své nádoby na odpad známkami pro rok 2016,
aby si neprodleně zajistili vyzvednutí celoročních předplatných známek na rok
2016 a tyto vylepili na nádoby (popelnice) k ukládání komunálních odpadů. Bez

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
označených nádob není osádka sběrného vozu povinna provést výsyp odpadu.
Známky je možné v provozní dobu vyzvednout v kanceláři č. 216 (1. patro) budovy radnice. V této souvislosti také připomínáme dodržení termínu splatnosti
smluvní ceny za poskytování svozu odpadů uvedeného ve smlouvě.
Toto upozornění není určeno fyzickým osobám nepodnikajícím, tedy občanům města, kteří městu hradí za poskytované služby místní poplatek za odpady.
Správní odbor

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V BØEZNU 2016
Pátek:
Úterý:
Pátek:
Pátek:
Úterý:

4. 3. 2016: plasty
8. 3. 2016: papír a nápojové
kartony
11. 3. 2016: bílé a barevné
sklo
18. 3. 2016: plasty
29. 3.2016: papír
a nápojové kartony

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených
pro tříděný odpad. Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění
kontejnerů odevzdali tříděný odpad
v provozní dobu do prostor sběrného
dvoru v sídlišti Družba, který je pro
tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.

Rozlouèili jsme se
Josef Novák zemřel dne 30. 1. 2016
ve věku 80 let, Brumov, Družba čp. 1204
Anežka Kománková zemřela dne 31. 1.
2016 ve věku nedožitých 85 let, Svatý
Štěpán čp. 11
Miloslav Kohoutek zemřel dne 4. 2. 2016
ve věku 92 let, posledně bytem Sidonie
čp. 113
František Ďulík zemřel dne 5. 2. 2016
ve věku nedožitých 60 let, Brumov, Družba čp. 1209
Božena Holbová zemřela dne 12. 2. 2016
ve věku 89 let, Brumov, Fr. Louckého čp.
875
František Zimáček zemřel dne 12. 2.
2016 ve věku 78 let, Brumov, Březová čp.
980
Jarolím Šuchma zemřel dne 16. 2. 2016
ve věku 87 let, Brumov, Zátiší čp. 641

Blahopøejeme...

7. března 2016 oslaví krásné životní
jubileum 90. narozeniny
paní Jarmila Macků
ze Sv. Štěpána.
Hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let přejí dcera, syn
a snacha s rodinami.

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme rodièùm...
Anežka Rejdová narozena dne 2. 1. 2016
Kristýna Kozubíková narozena dne 6. 1.
2016
Šimon Vaculík narozen dne 16. 1. 2016
Leona Zvoníčková narozena 21. 1. 2016

Blahopøejeme
novomanželùm...
David Fojtů a Lenka Lorencová uzavřeli
sňatek dne 6. 2. 2016
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Dne 26. března 2016 oslaví své
životní jubileum 85 let
pan Josef Strnad
z Brumova.
Do dalších let přejí hodně zdraví,
štěstí a pohody manželka Jiřina,
dcera Hana s manželem,
syn Radek s manželkou, vnuci
Tomáš, Petr a Ondra a pravnuci
Šimon a Matěj.
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Vzpomínáme…


Kdo žije v srdcích těch, které opustil,
nezemřel.

Po krátké cestě chodili jsme sp
spolu,
na dlouhou cestu odešel od nás sám.

25. únor je den, kdy se před 95 lety
narodil náš otec, dědeček a pradědeček,
pan Vladislav Kvasnica
a zanedlouho si připomeneme 32. výročí
jeho náhlého odchodu.
Všem, komu zůstal náš tatínek
ve vzpomínkách, děkuje dcera Irena, syn
Vladislav s manželkou, vnuci, pravnuci
a prapravnouček.

Dne 7. března 2016 uplyne 20 let
od úmrtí naší maminky,
paní Jitky Macků
a 4. července 2016 vzpomeneme
30. výročí úmrtí našeho tatínka,
pana Vojtěcha Macků.
S láskou vzpomínají syn a dcera
s rodinami.

Očím ses ztratila – ale v srdcích zůstaneš
navždy.

Čas plyne jako voda, zapomenout
se však nedá.

Dne 27. února 2016 jsme vzpomněli
10. výročí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička,
paní Anička Baloušková.
S láskou a úctou vzpomíná rodina
Lysákova.

Dne 7. března 2016 si připomeneme 2.
smutné výročí, kdy navždy odešla naše
maminka a babička,
paní Mária Minářová
ze Sidonie.
S úctou a láskou vzpomínají syn a dcera
s rodinami. Děkujeme všem, kdo
vzpomenou s námi.

Jak skromně jsi žil, tak jsi i odešel.
Nevzal jsi s sebou nic, než svou
a naši lásku.



V měsíci březnu vzpomínáme úmrtí
našich drahých rodičů. Dne 13. března
2016 bude tomu 5 let, co nás opustil náš
tatínek a dědeček,
pan Vladimír Fojtík
a dne 19. března 2016 uplynou 3 roky
od úmrtí naší maminky a babičky,
paní Ludmily Fojtíkové.
S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají dcera Ivana a syn Vladimír
s rodinou.

Kde dobří lidé žili, tam prázdné místo
zůstává.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout.

Dne 28. února 2016 uplynulo pět let, kdy
odešel na věčnost
pan Jaroslav Liška.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Vyřiďte pozdrav každému, kdo mě měl
někdy rád, mně už se nikdy nerozední,
budu dál věčný spánek spát.

Dne 12. března 2016 vzpomeneme
25. výročí úmrtí
pana Bedřicha Šuchmy.
S láskou stále vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Dne 14. března 2016 uplyne
15 smutných let, kdy nás navždy
opustil náš tatínek,
pan Josef Kříž
a dne 2. února 2016 uplynulo
7 smutných let, kdy nás navždy
opustila naše maminka,
paní Marie Křížová.
Všem, kdo vzpomenou s námi na naše
vzácné rodiče, děkují děti s rodinami.

Dne 15. března 2016 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
paní Anežky Běhunčíkové
ze Sv. Štěpána.
Za tichou vzpomínku děkuje neteř
a vnuci s rodinami.
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie


Odešel… Zhasly oči, které vždycky jen
s láskou na nás hledívaly, umlkla ústa,
jenž nikdy nedovedla ranit, dotlouklo
srdce otcovo nejlaskavější.

…skromná ve svém životě, velká ve své
lásce a dobrotě.

16. března 2016 uplyne již 7 let, co nás
navždy opustila naše maminka, babička
a prababička,
paní Božena Kozubíková
z Brumova.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 20. března 2016 uplyne 9 let
od chvíle, kdy odešel na věčnost náš
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan František Kozubík.
10. dubna by se dožil 90 let.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

…a přišla dlouhá noc a po ní žádné
ráno…

Vzpomeňte spolu s námi na dobrého,
pracovitého a laskavého člověka,
pana Františka Naňáka.
21. března 2016 to bude 15 let, co od nás
navždy odešel.
S úctou a vděčností mu tichou
vzpomínku věnuje manželka, děti
s rodinami a ostatní příbuzní.



Dne 23. března 2016 tomu bude 5 let,
co nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Zdeněk Miklas.
Zároveň si v červenci tohoto roku
připomeneme 90 let od jeho narození.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Miklasova.

Dne 26. března uplyne 4. výročí úmrtí
pana Zdeňka Mikše.
S láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.


INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU MÌÚ BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2015
- ÚSEK MATRIKY, EVIDENCE OBYVATEL A SBORU PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
V úvodu této zprávy je nutno opět připomenout, že pracovní činnost na úseku evidence obyvatel a na úseku matriční agendy je velmi úzce spojená, tzn. že změny v oblasti matričního úseku se okamžitě promítnou i do úseku evidence obyvatel.
Ke dni 31. 12. 2015 bylo přihlášeno v Brumově-Bylnici k trvalému pobytu celkem
5.572 obyvatel (5.588 - pro srovnání budou v závorkách uváděny číselné údaje z roku
2014), z toho se jednalo o 2.804 mužů (2.814) a o 2.768 žen (2.774). Do níže uvedených
výpočtů nejsou započítáváni cizinci, kteří jsou přihlášeni na území města BrumovaBylnice, ale pouze obyvatelé se státním občanstvím ČR. Níže uvedená zpráva byla vypracována z podkladů, které byly matrice a ohlašovně obyvatel známy k 1. 1. 2016.
Evidence 5.572 občanů v místních částech města:
v Brumově
3.129 obyvatel (3.145)
v Bylnici
1.883 obyvatel (1.878)
ve Sv. Štěpáně
300 obyvatel (299)
v Sidonii
260 obyvatel (266)
Průměrný věk všech občanů města činil 41,5 let (41,5), z toho u mužů to bylo 40 let
(40) a u žen 43 let (43).
V populaci obyvatel našeho města je nejpočetněji zastoupen u mužů už čtvrtým rokem ročník 1975 – 68 mužů (68) a u žen se podruhé jedná o ročník 1958 – 52 žen (51 žen).
Narození:
V roce 2015 se občankám našeho města narodilo celkem 58 dětí (41), z toho 31
chlapců (15) a 27 děvčat (26) + 4 děti, které se narodily cizinkám a jejichž otec je občan Brumova-Bylnice, čímž děti rovněž získaly trvalý pobyt v Brumově-Bylnici. Jedná
se o 1 chlapce a 3 děvčata. Takže celkem se počet občanů Brumova- Bylnice navýšil narozením o 62 dětí:
Brumov
28 dětí (21) + 2 děti, jejichž matkou je cizinka, otec občan B-B
Bylnice
22 dětí (17) + 1 dítě, jejichž matkou je cizinka, otec občan B-B
Sv. Štěpán
5 dětí (1) + 1 dítě, jejichž matkou je cizinka, otec občan B-B
Sidonie
3 děti (2)
Průměrný věk rodiček (žen s trvalým pobytem v Brumově-Bylnici) činil 29,84 let
(30,46). Nejstarší matce bylo 42 let (40) a nejmladší 20 let (22). Ve 25 (16) případech se
dítě narodilo neprovdaným ženám s průměrným věkem 27,45 let (29,12).
Nejužívanější jména: 245x Josef (255) + 11x Jozef (11) 285x Marie (290) + 1x Maria
+ 9x Mária
Nejužívanější příjmení: 94x Lysák (97) 81x Lysáková (84)
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Nejčastěji dávané jméno u novorozených dětí: u děvčátek se jednalo
o jména Tereza, Terezie (4x), u chlapců
Daniel, Dan (3x).
Uzavření manželství:
V rámci reformy státní správy vstoupil
v platnost od 1. 7. 2012 registr obyvatel
a v návaznosti na CzechPoint, jehož
prostřednictvím úřad získává informace
o evidenčních změnách obyvatel, se
zrušily i letité oznamovací povinnosti
ohlašovně obyvatel. Prostřednictvím
měsíčního výpisu z CzechPointu
na základě žádosti úřadu získá
ohlašovna obyvatel pouze změny týkající
se narození, odstěhování a úmrtí. Změna
stavu muže, který většinou při sňatku
příjmení nemění, se nezjistí. Je více než
pravděpodobné, že celkový počet sňatků
občanů Brumova-Bylnice v roce 2015 je
vyšší než počet sňatků, který registruje
ohlašovna obyvatel – 35 sňatků. Z výše
uvedeného důvodu je tato zpráva
zaměřena pouze na sňatky, které byly
uzavřeny v Brumově-Bylnici.
Na území města Brumova-Bylnice bylo
uzavřeno v roce 2015 celkem 18 sňatků
(21). Jednalo se o 8 sňatků (7) uzavřených
před Římskokatolickou církví v kostele
sv. Václava a 10 občanských sňatků (14),
z čehož 7 sňatků bylo uzavřeno v areálu
hradu (10) a 3 sňatky (4) v obřadní síni
městského úřadu. Na jiném než radou
města stanoveném místě ke konání
svatebních obřadů nebyl uzavřen žádný
sňatek (0).
Z počtu 18 sňatků pouze v 1 případě
měli oba snoubenci trvalý pobyt
v Brumově-Bylnici, v 11 případech byl
občanem našeho města jeden snoubenec
a v 6 případech se jednalo o oba
snoubence z cizích obcí. Ze 7 sňatků
na hradě bylo uzavřeno 5 sňatků, kdy se
jednalo o oba snoubence z cizích obcí,
ve 2 případech byl občanem našeho
města jeden snoubenec a snoubenci,
kteří měli oba trvalý pobyt v BrumověBylnici, zde neuzavřeli žádný sňatek.
Na území města Brumova-Bylnice
nebyl uzavřen žádný sňatek s cizincem.
Celkový počet rozvodů manželství
z pohledu evidenčního, tzn. že se
jedná o rozvod občana, který má trvalý
pobyt v Brumově-Bylnici a sňatek
byl uzavřen i mimo území BrumovaBylnice, není ohlašovně obyvatel
znám, protože se tato informace
ohlašovně neoznamuje.
Rozvody z pohledu matričního, tzn.
že sňatky byly uzavřeny v BrumověBylnici: Na základě zaslaných rozsudků okresních soudů bylo do matriční
knihy manželství provedeno 8 zápisů
o rozvodu manželství (8). Lze předpokládat, že počet rozvodů není konečný.
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Úmrtí:
V roce 2015 bylo zaznamenáno celkem 68 úmrtí občanů města Brumov-Bylnice + 1
úmrtí cizince + 2 úmrtí občanek z cizí obce (53 úmrtí + 1 úmrtí občana z cizí obce), ale
z matričního pohledu se jednalo celkem o 71 úmrtí, protože k úmrtí cizích občanů došlo na území našeho města. Tato tři úmrtí se do výpočtů nezapočítávala, protože se nejednalo o občany našeho města.
Z celkového počtu úmrtí občanů našeho města, tedy 68 úmrtí (53), se jednalo o 44
mužů (28) a 24 žen (25).
Z toho bylo:
z Brumova
32 občanů (30)
z Bylnice
27 občanů (13)
ze Sv. Štěpána
5 občanů (5)
ze Sidonie
4 občané (5 + 1 občan z cizí obce)
Na území našeho města zemřelo v r. 2015 celkem 29 (15 + 1 občan z cizí obce) občanů města Brumova-Bylnice + 1 cizinec + 2 občanky z cizí obce, tj. 32 úmrtí, z toho:
v Brumově zemřelo
9 občanů (7) + 1 cizinec + 1 občanka z cizí obce
v Bylnici
17 občanů (3)
ve Sv. Štěpáně
2 občané (3) + 1 občanka z cizí obce
v Sidonii
1 občan (2 + 1 občan z cizí obce)
Z toho se jednalo o 22 mužů + 1 cizinec (5 + 1 muž z cizí obce) a 7 žen + 2 občanky
z cizích obcí (10) z Brumova-Bylnice.
Zbývajících 42 občanů města Brumov-Bylnice zemřelo v jiných obcích.
Průměrný věk úmrtí občanů našeho města činil 72,82 let (74,16 let) z toho u mužů
68,58 let (70,46 let) a u žen 80,60 let (78,31 let). Nejstaršímu muži bylo v době úmrtí 92
let a 3 měsíce (93 let a 5 měsíců), nejmladšímu 33 let a 3 měsíce (44 let a 5 měsíců), nejstarší ženě bylo 93 let a 11 měsíců (nedožitých 102 let) a nejmladší byly 4 roky a 6 měsíců (32 let).
Přihlášení občanů z cizích obcí k trvalému pobytu v Brumově-Bylnici:
Do Brumova-Bylnice se v roce 2015 přistěhovalo celkem 77 občanů (63), z toho 39
mužů (33) a 38 žen (30):
do Brumova se přihlásilo
52 občanů (38)
do Bylnice
20 občanů (25)
do Sv. Štěpána
4 občané (0)
do Sidonie
1 občan (0)
Průměrný věk přihlášených občanů činil 26,11 let (27,42), z toho u žen byl průměrný věk 27,73 let (32,36) a 24,53 let u mužů (22,93).
Přehlášení v rámci katastru obce Brumova-Bylnice:
V rámci katastru obce se v roce 2015 přehlásilo celkem 102 občanů (60), z toho 50
žen (23) a 52 mužů (37), z toho:
z Brumova se přehlásilo
81 občanů (31)
z Bylnice
20 občanů (21)
ze Sv. Štěpána
1 občan (1)
ze Sidonie
0 občanů (7)
Z tohoto počtu obyvatel se následně v rámci katastru obce přihlásilo:
do Brumova
74 občanů (41)
do Bylnice
28 občanů (17)
do Sv. Štěpána
0 občanů (0)
do Sidonie
0 občanů (2)
Průměrný věk přehlášených občanů byl 30,44 let (32,06), z toho u žen byl průměrný
věk 28,44 let (27,34) a u mužů 32,36 let (32,59).
V roce 2015 bylo zaregistrováno celkem 7 (14) žádostí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a následné přihlášení na adresu ohlašovny obyvatel, tj. adresu Městského
úřadu Brumov-Bylnice. Ve všech případech se jednalo o její přidělení na základě rozhodnutí správního řízení. K 31. 12. 2015 bylo přihlášeno na této adrese celkem 167 osob
(176). V průběhu ledna 2016 po nabytí právní moci rozhodnutí se tento počet navýšil
na 171 osob.
Odhlášení z Brumova-Bylnice do cizích obcí:
Z Brumova-Bylnice se v roce 2015 odhlásilo do cizích obcí ČR celkem 87 občanů (100)
+ 1 občan (4) ukončil prohlášením trvalý pobyt v ČR, z toho 49 žen (66) a 38 mužů (38):
z Brumova se odhlásilo
62 občanů (69)
z Bylnice
16 občanů (29)
ze Sv. Štěpána
3 občané (3)
ze Sidonie
6 občanů (3)
Průměrný věk odhlášených občanů byl 29,67 let (26,70), z toho průměrný věk žen
byl 28,67 let (25,48) a mužů 30,97 let (28,81).
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Nejstarší občané města k 31. 12. 2015:
Brumov: 1 občan roč. 1920
Bylnice: 1 občanka roč. 1917 - současně
nejstarší občanka města Brumov-Bylnice
Svatý Štěpán:
1 občan roč. 1925
Sidonie:
1 občanka roč. 1925
Na městském úřadě jsou zřízena
čtyři pracoviště CzechPointu. Z možné
nabídky v loňském roce žádali občané
prostřednictvím matriky, pí Ing. Zuzany
Kolínkové, pí Evy Markové a pí Daniely
Rakové pouze o výpisy z rejstříku
trestů fyzických a právnických osob,
z katastru nemovitostí, z veřejného
rejstříku, ze živnostenského rejstříku,
z rejstříku bodového hodnocení řidiče,
dále požadovali konverzi dokumentů
a zneplatnění datové schránky. Celkem
bylo vydáno 175 ks výpisů (232).
V r. 2015 Sbor pro občanské záležitosti
sdružoval celkem 23 členů. Obětavé práce
členek sboru, kterou vykonávaly pro naše
dříve narozené občany ve svém volném
čase, si hluboce vážíme, považujeme ji
za velmi záslužnou a za jejich ochotu
a obětavost vyslovujeme touto cestou
všem členkám sboru velké poděkování.
Poděkování si jistě zaslouží i pracovní
kolegyně, které zajišťovaly vyvěšování
smutečních parte v Sidonii (pí Ing. Zuzana
Kolínková) a ve Sv. Štěpáně (pí Alena
Hořáková). Děkujeme tímto i pí Anně
Valčíkové, která již mnoho let zajišťuje
pro SPOZ zveřejňování smutečních
parte v bylnické části města. Dále musím
vzpomenout i p. RNDr. Milana Vilímka,
pí Evu Markovou a pí Danielu Rakovou,
kteří zajišťovali zveřejňování smutečních
parte na internetových stránkách
města Brumov-Bylnice a na infokanálu
pro občany místní části Sidonie. Dále
vyslovujeme poděkování i p. Mgr. Zdeňku
Kozubíkovi, který zajišťoval hudební
doprovod při občanských svatebních
obřadech a slečně Martině Petrůjové,
která zajistila recitace na slavnostních
a vzpomínkových akcích SPOZ. Je třeba
poděkovat i všem, kteří spolupracovali
se sborem při staronové pěkné akci
„Vítání občánků“, a to především dětem
z Mateřských škol Družba a ze Svatého
Štěpána a jejich učitelkám, dále již výše
vzpomínané slečně Martině Petrůjové,
která zajistila pěvecké a hudební vstupy
na housle a v neposlední řadě i zástupcům
Rodinného a mateřského centra Malenka
působící v Brumově-Bylnici, které zajistilo
výrobu blahopřání a současně darovalo
rodičům i dva volné vstupy do mateřského
centra. Rovněž nelze nevzpomenout
a zároveň poděkovat všem, kteří se
zúčastnili pietního aktu „Vzpomínkový
večer“, který se konal za účelem uctění
památky našich zesnulých spoluobčanů.
Program byl zajištěn sólovým pěveckým
vystoupením
pí
Adély
Jelínkové
za hudebního doprovodu na varhany

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
pí Zdislavy Ďulíkové, a recitací sl. Martiny
Petrůjové. Technickou spolupráci zajistili
pracovníci Služeb města BrumovaBylnice, květinovou výzdobu smuteční
síně zajistila, stejně jak tomu bylo
i v letech minulých, ﬁrma Květiny
Bohumila Chlupáčková. V neposlední
řadě děkujeme i p. Antonínu Vaculíkovi
Pechovi za zapůjčení dvou dřevěných
soch „Maminka“ a „Hložecká Madona“
pro výzdobu interiéru smuteční síně.
Všem rodičům narozených dětí v r.
2015 bylo zasíláno jménem SPOZ písemné
blahopřání k narození děťátka. Finanční
příspěvek ve výši 2.000 Kč/1 dítě, který byl
schválen usnesením Zastupitelstva města
Brumova-Bylnice č. 3/3/2015/25 ze dne
12. 2. 2015, byl rodičům předáván na akci
„Vítání občánků“, která se v loňském roce
uskutečnila celkem čtyřikrát. Ze všech
pozvaných dětí odmítli účast na akci
pouze rodiče 4 dětí, kterým byl ﬁnanční
příspěvek zaslán poštou. Na vítání, které
se uskuteční v r. 2016, bude převedeno
celkem 12 dětí narozených v r. 2015.
Snoubencům,
kteří
uzavřeli
manželství v obřadní síni MěÚ
v Brumově-Bylnici a v areálu hradu,
byl současně předáván dárek - rodinná
kronika - pro ukládání matričních
dokladů a každý novomanželský pár,
který uzavřel sňatek na hradě, byl
dále obdarován sadou dvou sklenic ze
zeleného skla - imitace historického
skla.
Při
svatebních
obřadech
v Brumově-Bylnici a na základě získané
informace o uzavření manželství bylo
novomanželům zasíláno jménem SPOZ
blahopřání k uzavření manželství.
V případě úmrtí občana BrumovaBylnice byla zasílána jménem SPOZ
blízkým pozůstalým písemná kondolence
s průvodním dopisem s informacemi pro
pozůstalého partnera.
Členky
sboru
u
příležitosti
významného životního jubilea, tj. 75., 80.,
85. a 90. narozenin a každý následující
rok výše, navštívily celkem 123 našich
spoluobčanů (107).
Jménem SPOZ bylo v průběhu roku
zasláno písemné blahopřání dalším
211 občanům (206) u příležitosti jejich
životních jubileí (70, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 88 a 89 let).
Zlaté, Diamantové, Kamenné svatby
a dále jubilea u příležitosti 90., 95.
a 100. narozenin a každý další rok
výše, byla zaznamenána do kroniky
SPOZ, která je pečlivě vedena pí Marií
Strnadovou, členkou SPOZ, za což jí
tímto vyslovujeme velké poděkování.
Celkem bylo zapsáno 24 zápisů (26).
V roce 2015 bylo za SPOZ vystaveno
celkem 442 písemných blahopřání (411)
u příležitosti narození, uzavření sňatků,
Zlatých, Diamantových, Kamenných
svateb a životních jubileí tzv. „kulatých“
i „nekulatých“ a 71 kondolencí (54).
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Dne 31. 10. 2015 se konal ve smuteční
obřadní síni pietní „Vzpomínkový
podvečer“ k uctění památky našich
zesnulých občanů, kteří zemřeli v době
od 31. 10. 2014 do 31. 10. 2015. Matrikářkou
bylo zhotoveno smuteční tablo, na kterém
bylo zveřejněno celkem 65 fotograﬁí; ve 4
případech se jednalo o bývalé občany
města Brumov-Bylnice, jejichž pozůstalí
projevili zájem o zveřejnění fotograﬁe
na smutečním tablu.
Letitou tradicí SPOZ je návštěva našich
spoluobčanů i bývalých občanů, kteří jsou
umístěni v několika blízkých sociálních
zařízeních, aby jim byl předán drobný
dárek. Také letos začátkem ledna zástupci
SPOZ v Brumově-Bylnici navštívili Dům
pokojného stáří Naděje v Nedašově,
Ústav sociální péče v Návojné a Domov
pro seniory v Loučce.
Jménem SPOZ bylo zasláno občanům
města a bývalým spoluobčanům 16
novoročních blahopřání do vzdálených
sociálních ústavů, a to do Domu
s pečovatelskou službou v Bojkovicích,
do Domova pro osoby se zdravotním
postižením na Velehradě, do Domova
pro seniory v Burešově, do Domova
pro seniory Nezdenice, do Domova
pro seniory Kobylá nad Vidnavkou
a do Domova pro seniory ve Vyškově.
Opět připomínáme, že i v roce 2015
byl dodržován způsob zveřejňování
informací v rubrice „Společenská
kronika“ ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů. Všechny informace
byly zveřejňovány pouze na základě
písemného souhlasu všech přímo
zúčastněných, tj. jednoho z rodičů
narozeného dítěte, obou snoubenců
a příbuzného zemřelého občana. Obsah
zveřejněné písemné informace si
stanovuje žadatel.
SPOZ dále zajišťoval zveřejňování
oznámení o úmrtí občanů prostřednictvím
městského rozhlasu, webových stránek
města a v neposlední řadě i ve vývěsních
skříňkách ve všech místních částech
města.
Následně
bylo
zajištěno
i poděkování za účast spoluobčanů
na pohřbu.
Na závěr této zprávy je třeba zdůraznit,
že vše, co souvisí se záležitostmi SPOZ,
je zajišťováno zdarma a bez správních
poplatků.
Zpracovala: Zdeňka Svačková,
matrikářka
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PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - BØEZEN 2016
 2. 3. PUTOVÁNÍ DĚJINAMI BRUMOVSKA
 7. 3.
 15. 3.
 21. 3.
 30. 3.

- beseda s panem Alešem Naňákem - v 9.30 hod.
BIBLICKÁ HODINA – v 9.00 hod.
MŠE SVATÁ v denním stacionáři – v 9.30 hod.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – s paní Blažkovou
a paní Tomčalovou – 9. 00 hod.
TRÉNINK PAMĚTI – v 9.30 hod.

PROGRAM RMC MALENKA - BØEZEN 2016
 ÚT 1. 3.
 ST 2. 3.
 ČT 3. 3.
 ÚT 8. 3.
 ST 9. 3.










ŠIKULKY (děti tvoří z keramiky)
VOLNÁ HERNA, odpolední dílna - KERAMIKA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ŠIKULKY (tvoříme jarní kytičky)
KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ s paní Annou Masařovou
(cena 150 Kč)
ČT 10. 3.
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ÚT 15. 3.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
ST 16. 3.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
ČT 17. 3.
VELIKONOČNÍ DEKORACE
PO-ST 21. - 23. 3. JARNÍ BAZÁREK, MALENKA UZAVŘENA
ČT 24. 3.
VOLNÁ HERNA
ÚT 29. 3.
ŠIKULKY (děti si připravují chutnou svačinku)
ST 30.3.
KATECHEZE S OTCEM KARLEM
ČT 31.3.
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Všechny programy probíhají v době
od 8.00 do 12.00 h., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
Stále se můžete přihlašovat na kurzy cvičení maminek a dětí i kurz cvičení žen,
více informací na plakátcích nebo přímo v RMC.
Srdečně zveme na tradiční JARNÍ BAZÁREK v kulturním domě, v termínu 21.23. 3. 2016, formuláře si vyzvedněte přímo v centru!
Dále zveme na KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ, bližší info na facebooku nebo
na plakátcích, přihlašujte se, prosíme, předem!!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

ÚSPORY ENERGIE?
Energie nám ulehčují život – stejně jako peníze. A zatímco peníze vyhazuje málokdo, o energiích
to vždy neplatí. Mnohdy
si to ani neuvědomujeme;
mnohdy však nevíme, jak
lépe s energiemi nakládat,
šetřit je. Šetřit energiemi jde i bez větších
investic, mnohdy jde jen o pár drobných
změn v chodu domácnosti. Chcete-li se
poradit, jak účinně větrat či co je největší žrout energií a peněz v domácnosti, zajímá-li vás, kdy se zaplatí výměna mrazáku a kdy žárovky, chcete-li objevit, co také
získáte, snížíte-li teplotu vytápění o 1°C
nebo chcete-li zjistit, jak se tato změna
projeví na vašich peněženkách či na stavu životního prostředí, zveme vás na besedu o úsporách energie v domácnosti,
pořádanou spolu s ČSOP Veronica. Součástí setkání bude promítání ﬁlmu zaměřeného na klimatickou a změnu, rozebrání energetických účtů a využívání energie
v domácnosti. (Je vhodné přinést si roční
vyúčtování za energie).
Kdy:
středa 16. 3. 2016 v 17 hodin
Kde:
kavárna
Kulturního
domu
v Brumově-Bylnici
Karla Vincenecová
za občanské sdružení Za zdravé město

SIDOÒÁCI SE ÈINÍ!
Říká se: „Přičiň se člověče a Bůh
ti pomůže“ a „Bez práce nejsou koláče“.
Vždy je potřeba alespoň trochu
toho lidského chtění. S trochou lásky
a toho chtění se nám podařilo v Sidonii opravit studánku naproti Mašláňů na konci dědiny. Vykopali, vyčistili a natáhli jsme hadici po celé
délce vydlabaným korýtkem. O kousek dál směrem na Vršatec jsme
vzkřísili druhou studánku. Prokopali, vyčistili, uložili hadici a na tomto místě jsme postavili i pěkné posezení, kde můžete posedět, posvačit
a porozjímat u obrázku Panny Marie.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
zasloužili o tato díla, především svému spolužákovi Františku Bartlovi.
Přeji vám všem z celého srdce,
i sobě, aby ta naše Sidonka rostla
s pomocí Boží do krásy, abychom se
tu cítili jako v ráji. Myslím si, že ten
ráj už tady máme, jenom o něm občas nevíme.
Zdenka Rolča-Kosová

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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FAŠANKY
Od Tří králů do Popeleční středy trval
Masopust. Bylo to období zabíjaček, návštěv a svateb. Ukončilo jej bujné veselí
posledních tří dnů, pro které se na Brumovsku vžil název Fašanky, které jsou dodnes nejrozšířenějším zvykem. Průvod
masek prochází celým městem za doprovodu hudby a zpěvu. Fašanky uzavírá obřad „pochovávání basy“, který paroduje
pohřební obřad.
S novodobou tradicí fašankové obchůzky začali v roce 1964 členové bylnického spolku Svazu českých zahrádkářů. Na první fašankový průvod se vydali
pod názvem „Kontrola pořádku v obci“.
Byli převlečení za různé maškary, chodili od chalupy k chalupě a vybírali pokuty.
Během let se vystřídala různá témata průvodů – cirkus, „Dobrý voják Švejk“, „plavba po dnešním suchém moři", „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, zaoceánský parník.
Zahrádkáři připravovali fašankové průvody až do roku 1972.
V 90. letech minulého století navázali na tradici fašankových průvodů místní skauti a v současné době fašankové
průvody připravují fotbalisté z FC Triodyn Bylnice. Svými průvody připomněli občanům řemesla a cechy, které působily v Brumově a Bylnici. Loni se průvod
nesl v duchu starých českých ﬁlmů pod
názvem „Biograf Svět“ a letos se opět rozjeli po městě s namašleným vozem a řadou pohádkových postav a maškar.
Fašankový průvod projel i celou Sidonií. Tam se na jeho organizaci podílejí
členky Českého červeného kříže.
Děkujeme všem, kteří se v sobotu
6. února 2016 zúčastnili průvodů a zasloužili se tak o zachování této milé lidové
tradice. Svými průvody symbolicky ukončili masopustní dobu.

V úterý 9. února 2016 se v kulturním
domě konala fašanková veselice s pochováváním basy, kterou už léta pro své členy
i spoluobčany organizuje Klub důchodců v Brumově-Bylnici. Po průvodu a tanci
masek se začala pochovávat basa, kterou
přinesli na sál muži na ramenou. Celý obřad, připomínající klasický pohřeb, provázely přímluvy, ve kterých zaznělo:
„Ano, přátelé moji milí, po roku nastál
čas a Fašanky sů tu zas. A aj jaro sa jaksi
dřív tlačí, už je slyšet aj zpěv ptačí. Alžbětko, Trávnica zažila aj velké překvapení,
pozvání do Prahy a to enom tak není. Zpívala v kostele Svatéj Voršily, z jejího zpěvu sa aj v Praze těšili. Pěsničky zněly aj
v kostele Svatého Vojtěcha, to už je zážitek a pravá potěcha. Prahu si prohlédli, aj
Senát navštívili, nohy je bolely z toho, gde
všade byli. Zážitky měli z Prahy a z krásného kostela aj oltářa a budů spomínat
na pana farářa.“
„Alžbětko, baso naša milá, šak aj v našem městě sa furt něco děje, to sa nám to
zpívá, to sa nám to pěje. Ani nevím, čím

dřív začat. Třeba tým, že možem na Družbě po nových chodníkách kráčat. Víš, nemajů to lehké na úřadě, šak peníze, ty sů
zapotřebí všade. A tož sa mosíja prokůsat
směrnicama, vyhláškami a předpisama.
Není lehké oháňat sa dotačníma programama. Lóní sme dosť hartusili a s penziónem sme to vzdali. Co bude s tů měšťanků? Sme sa všeci ptali. Ale letos je stav
jiný! Už tam rostů kopce hliny. Už tam někdo něco kutá, a ide mu to, protože zima
není krutá.“
„Plno míst byste v Brumově nepoznali! Třeba muzeum, tam toho tolik udělali! Vyměněné okna, dveře a na fasádě
nový kabátek, no tož tam choďte v týdňu, ale aj ve svátek. Ukazujte děťom, jak
sa tady žilo, co sa v našem městě vylepšilo. Aj na hradě sa to mění! Nové schody,
komunikace, stezky, osvětléní. To všecko
je nové a krásné, že každý turista, co tam
ide, žasne. Když može vidět to naše město
z výšky, ty pěkné domy, chodníky a stříšky. Aj v Podzámčí sa blýská nová střecha
na veřejných záchodech, kde každý cizinec aj občan nekdy spěchá“.
„Děkujem vedení města, nech sa pro
všecky další plány najde vždycky schůdná cesta!“
Všem, kteří se na přípravě fašankové
veselice v kulturním domě podíleli, srdečně děkujeme!
Městské muzeum Brumov-Bylnice
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DDM BRUMOV-BYLNICE
- BØEZEN 2016
Připravujeme:
 ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ PRO ŽÁKY
9. ROČNÍKU
 3. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE MEZI OKOLNÍMI ZŠ
 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY S DDM
- velikonoční
tvoření, turnaj v přehazované
•
Informujeme:
 Pololetních a na ně navazujících jarních prázdnin se letos zúčastnilo téměř
160 dětí. V pátek bylo v DDM připraveno
pro děti sportovní dopoledne, kde si mohly
zahrát turnaj v ringu, netradiční vybíjenou
a turnaj ve vzdušném hokeji. V pondělí byl
na programu turnaj v bowlingu, kterého se
zúčastnilo celkem 20 dětí. Vítězem tohoto
turnaje se stal Tomáš Kantner. Úterý patřilo Galaxii Zlín a středa plavání v Aquaparku Delfín v Uh. Brodě. Ve čtvrtek si děti
mohly vybrat ze dvou akcí. Některé se zúčastnily výletu do Laser arény Zlín, přičemž nejlepším střelcem se tam stal Tomáš Šánek a jiné přišly bruslit na zimní
stadion v Brumově-Bylnici. V pátek proběhl v hale ZŠ ﬂorbalový turnaj mladších
a starších žáků. Zúčastnilo se ho celkem
29 dětí. V kategorii mladších zvítězil tým
Vilém Běhunčík, Adéla Blanařová, Lukáš
Ďulík a Vilém Holba a v kategorii starších
to byli David Jambor, Šimon Strnka, Radek
Strnka a Tomáš Procházka.
Děkujeme všem vedoucím zájmových
kroužků a dětem za vystupování na kulturních a společenských akcích pořádaných
v Brumově-Bylnici.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

PODÌKOVÁNÍ
7. února 2016 se konal v Kulturním
domě v Brumově-Bylnici dětský karneval, který pořádalo Háčko, zapsaný spolek.
Děti se proměnily v princezny, piráty, zvířátka, Elzy, vězně, indiány. Průvod masek
přivítala paní Božena Naňáková, která celou akci moderovala a řídila společně s panem Andersem.
Karneval zahájily zájmové kroužky z DDM Brumov Bylnice pod vedením
svých vedoucích: „Mažoretky“s vedoucí Klárou Zvoníčkovou, „Bylničánek“ s Janou Vašíčkovou a Jitkou Hoffmanovou,
„Discodance“ pod vedením Kláry Šimšálkové a Veroniky Švachové, „Moderní tance“ s vedoucí Petrou Sudickou. Své taneční vystoupení nám předvedla také žákyně
ZŠ Valašské Klobouky Alexandra Strnadová. Čtyři hodiny, které rodiče a děti spo-

Florbalový turnaj - jarní prázdniny s DDM
lečně prožili ve světě pohádek a fantazie,
ve světě her a soutěží, bezva muziky a tance, byly fajn.
Všem pořadatelům, vystupujícím, jejich
vedoucím moc děkujeme. Velký dík patří
také sponzorům této akce – DĚKUJEME!!!
INTECH TZB s. r. o. – Nedašov, Ivanišová Marie – daňová poradkyně, 4P INVEST, CEBES a. s., Autodílna Polomík Milan, Elseremo, a. s., Mikš Petr, Zemní práce Štefan Pišoja, Lysák Pavel – soukromý
zemědělec Bylnice, DEMONS, z. s., Hořák
Josef, Spáčil Tomáš, KD Brumov-Bylnice,
Městské muzeum Brumov-Bylnice, Trčka
Josef – jídelna, Nováková Lenka – LENOVA, Ing. Zemánek Karel TNZ, s.r.o., Město Brumov-Bylnice, Vítková Jaroslava, Otec
Zdeněk Grass, Otec Karel Matlok, Bar Sněhurka, manželé Cíchovi, RENO GIPS Stanislav Hudeček, TARASTAV Jiří Bartošák,
Kadeřnictví Michaela Vrzalíková, Masáže Lumen Světlana Polomíková, Hokejový klub BBSS, PET chov, s.r.o., Papírnictví
Pavla Miklasová, Hračky Marie Kostková,
Lékárna Na náměstí, Můj obchod, Pekárna
- JAVORNÍK Štítná nad Vláří, Darinka - Novák pan Novák, Klenoty Petra, Autodoprava Josef Kříž, Kosmetika Jana Matochová,
Drogerie František Jedlička, Potraviny Petr
Macháč, Juřica Pavel, ŠBB Šindler, František Lysák výkopové práce, Barvy a laky
Růžička Stanislav, EUROHITY Michal Pekárek, Wellness Afrodite Peclová Vlaďka,
TRYON, s. r. o.

SILVESTROVSKÝ OHÒOSTROJ
NEJEN PRO DÌTI V SIDONII
Už tradičně se i v poslední večer roku
2015 konal od 18 hod. v Sidonii „Silvestrovský ohňostroj nejen pro děti“. Letos
jste naši snahu opět ocenili hojnou účastí, proto doufáme, že jste byli spokojení
s programem i připraveným občerstvením.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem,
kteří nám přispěli na úhradu jeho letošních nákladů (ty celkem činily 19 700
Kč). Město Brumov-Bylnice nám přispělo částkou 8 000 Kč, MS ČČK v Sidonii

1 000 Kč a zbylou část tvoří individuální příspěvky Sidoňáků, ale i sympatizantů Sidonie.
O kompletní hudební doprovod se postaral pan Ján Cyprian a nemalý dík patří také všem, kteří se bez nároku na odměnu podíleli na jeho přípravě.
Za pořadatele akce Karel Krahulec ml.

PODÌKOVÁNÍ
Tímto chceme srdečně poděkovat sousedům, kamarádům, známým, společnosti Filmont, Službám města Brumov-Bylnice, hasičům za jejich podporu a pomoc při opravě
nabouraného domu. Za jejich čas, který obětovali v to, abychom Vánoce strávili jako rodina už v opraveném domě.
Rodina Cepkova, Mýto 6

ØÁDKOVÁ INZERCE
 PŘIJĎTE VYZKOUŠET!!! Vibrační posilovací stroj – 1. návštěva zdarma, 10
min. = 1 hod. tréninku v posilovně. Zpevňuje svaly, spaluje tuk, minimalizuje bolest beder a kloubů, zlepšuje krevní oběh
a odtok lymfy. Kontakt Eva Seifertová:
605 180 180, www.salon-eva-brumov-bylnice.cz, nově nás najdete v budově vedle Penny – vchod od Revelu. Dále nabízím pedikúru, manikúru, modeláž nehtů
a dárkové poukazy.
!!! PRODEJ POVLEČENÍ - bavlněného,
krepového, ﬂanelového, damaškového
a saténového, zavinovaček, ubrusů, ručníků, osušek a dalšího bytového textilu
od českého výrobce z Val. Příkaz za dobré ceny!!! Možnost zakoupení dárkových
poukazů. (Prodejna v budově vedle Penny - prodej z rampy). Prodejní doba: PO,
ÚT, ST, PÁ 10 – 12, 14 –17 hod., čtvrtek zavřeno, sobota 8 –11 hod. Eva Seifertová
(kontakt: 605 180 180).

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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Město Brumov-Bylnice - Městské kulturní středisko

BŘEZEN 2016

DOMÁCÍ FRGÁLY
SVATEBNÍ KOLÁČ.KY
Dvoutěstové i klasické

AKCE VE MĚSTĚ

DAGMAR DORŇÁKOVÁ

středa 2. března 2016, 18:00 hodin

TAJUPLNÁ AFRIKA
Cestovatelská beseda s Jiřím Márou v kavárně kulturního domu.
Tentokrát navštívíme JAR, Namibii, Botswanu a Zimbabwe.
sobota 5. března 2016, 19:00 hodin

LIJAVEC
Divadlo nahodilých ochotníků z Vizovic přijíždí s další hrou z repertoáru
Divadla Járy Cimrmana. Hra začíná, stejně jako jiné, besedou či
cimrmanologickým seminářem a pak následuje vlastní „hra s opravdovým
deštěm“.
Vstupné: 70 Kč
středa 9. března 2016, 18:00 hodin

K VĚTŠÍMU ZLEPŠENÍ STATKŮ NAŠICH
Pokračování historie našeho regionu. Pan Petr Odehnal z Městského muzea
Valašské Klobouky nás seznámí s formováním měst a vesnic na východní
Moravě na příkladu Brumova, Valašských Klobouk a Vlachovic.

Tel.: 736 148 261
Brumov - Bylnice

Studio Tea
HAIR & BEAUTY

Kadeřnictví (dámské, pánské)
společenské účesy
prodlužování vlasů
manikúra, nehtová modeláž
prodlužování řas
tel.: 774 669 771
e-mail: t.hudeckovaa@seznam.cz

sobota 12. března 2016, 20:00 hodin

DISCO PLES
Srdečně zveme na již 4. ročník Diskotékového Plesu, který si za krátkou
dobu našel již své stálé místo mezi nejlepšími a nejnavštěvovanějšími plesy
na okolí. Tento rok se můžete těšit na stylizaci do „retro“ doby. Výzdoba, drinky
hudba a také např. módní retro přehlídka, to vše laděno do pohodové doby
50.-70. let. Krom toho barmanská show, nejlepší muzika, velkoplošná projekce,
ﬁreshow, bohatá tombola a zábava až do ranních hodin. Stylové retro oblečení
vítáno - není nutností. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.
Vstupné: bez místenky 130 Kč; s místenkou 150 Kč
středa 16. března 2016, 18:00 hodin

ÚSPORA ENERGIÍ
Občanské sdružení za zdravé město zve občany do kavárny kulturního domu na besedu s odborníky na stále aktuální téma – úspora energií – vliv na životní prostředí.
pondělí - středa 21. – 23. března 2016, 9:00 – 17:00 hodin

DĚTSKÝ BAZÁREK
Tradiční akce rodičovského sdružení Malenka. Podrobné informace k prodeji
věcí se dozvíte v sídle sdružení.

Nenechte si ujít v dubnu 2016:

K V4TŠÍMU ZLEPŠENÍ
STATKr NAŠICH

Densing Ivnyng – taneční veselí
Domácí štěstí – divadlo s Ivou Hüttnerovou,
Davidem Suchařípou a Michaelou Dolinovou
Valburžina noc na hradě

FORMOVÁNÍM STEEKAM STNAVÝCHODNÍMORAV 
NAP\ÍKLADUVALAŠSKÝCHKLOBOUK,BRUMOVA
AVLACHOVIC

 Opravy plochých střech, teras, balkonů, izolování základů novostaveb vše foliovým systémem FATRAFOL. R. Lysák, tel.
737 903 986.

ZajímavýmtématemnásprovedePetrOdehnal
zmuzeaveValašskýchKloboukách.

Kde:KulturnídƽmvBrumovĢͲBylnici
Kdy:9.bƎezna2016,stƎeda,18:00hod.
PoƎádá:MKSBrumovͲBylniceakastelán
vstupvolný

 Hledáme pronájem zrekonstruovaného
bytu či domu v Brumově-Bylnici 2+1 a více.
Tel. 728 497 479
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Milé dČti, když se po doþtení poslední veþerní pohádky zachumláte do

Městská knihovna v Brumově - Bylnici
pořádá cestovatelskou přednášku

teplého pelíšku, napadlo vás nČkdy, co dČlají knížky v noci?

Tajuplná Afrika

Jestli ne a zajímá vás to, mĤžete s námi v naší knihovnČ strávit

v pátek 1. dubna 2016



ýekají na Vás pohádky, vČdomostní i zábavné kvízy,
soutČže, hry, hádanky a spousta další zábavy.
Pokud je Vám 8 - 10 let a máte zájem zažít s námi toto dobrodružství, vyzvednČte si
v knihovnČ co nejdĜíve pĜihlášku a nejpozdČji do úterý 22. bĜezna 2016 ji
vyplnČnou a podepsanou od rodiþĤ odevzdejte. Poþet nocležníkĤ je omezen
na 20 dČtí, proto neváhejte a pĜihlášku odevzdejte co nejdĜíve.
VezmČte si s sebou spacák, karimatku, svaþinu a pití,
ale hlavnČ dobrou náladu a chuĢ se bavit.
MČstská knihovna
Družba 1188
763 31 Brumov-Bylnice
Tel.: 577 330 503
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz
www.brumov-bylnice.knihovna.cz

Kdy: Středa 2. března 2016
Zahájení: v 18.00 hodin
Kde: Kavárna kulturního domu
v Brumově - Bylnici
Nejdobrodružnější expedicí rodiny Márových se stala výprava do čtyř států v jižní
části Afriky:
JAR, Namibie, Botswany a Zimbabwe
Více informací naleznete na
www.jirkamara.cz

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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AKCE V KD VAL. KLOBOUKY

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
AKCEͲVESTAVNÉSPOT\EBIE–VÝHODNÉSETYͲ
TROUBY+VARNÉDESKY+ODSÁVAEPAR+MYKY
¾
¾
¾
¾

AKCENALEDŽÁROVKY–LEDPÁSKY–LEDTRUBICE–SVÍTIDLA
AKCEÚSPORNÉPRAKYA+++,SUŠIKYSTEP.ERPADLEMA++
AKCESPORÁKYMORA–SKLOKERAMICKÉ,KOMBINOVANÉ
AKCEMRAZNIKYšuplíkovéipultové,NEREZkombin.LEDNICE

AKCE NA AUTOMATICKÉ ZAVAġOVACÍ HRNCE SMALT i NEREZ

þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577

330 485, 776 330 486

5. 3. 2016
ZOČI VOČI
HEADMASTER

NOV OTEV\ENÁ
NOVĚ
OTEVŘENÁPRODEJNA
PRODEJNA

27. 3. 2016

NaNa
začátku
měsíce
prosince
loňského
roku vyrostla
v Brumově-Bylnici
nová prodejna s potravinami,
která nese
zaÿátku
mĢsíce
prosince
loŸského
roku
vyrostla v BrumovĢ-Bylnici
nová prodejna
název Můj obchod
Síť prodejen
Můj obchod
spadající
pod řetězecMƽj
MAKRO,
sdružuje
nezávislé
s potravinami,
kteráSpeciálka.
nese název
Mƽj obchod
Speciálka.
Síƛ prodejen
obchod
spadající
pod
vlastníky obchodů
s potravinami.
Poznáte
ji nejenobchodƽ
podle oranžovo-zeleného
loga,
ale i podle
příjemné
ƎetĢzecMAKRO,
sdružuje
nezávislé
vlastníky
s potravinami.
Poznáte
ji nejen
podle
atmosféry, kteráloga,
panujeale
uvnitř.
Vystavené
zboží jeatmosféry,
uspořádánokterá
podlepanuje
zásad správného
nakupování.zboží
oranžovo-zeleného
i podle
pƎíjemné
uvnitƎ. Vystavené
To
přináší snadnou
obchodě anakupování.
rychlejší nákup.To
Ačkoliv
velkými prostory,
je vám
uspoƎádáno
podleorientaci
zásad po
správného
vámobchod
pƎinášínedisponuje
snadnou orientaci
po
nabízíavám
pestrounákup.
a širokou
škálu zboží.
Ať užnedisponuje
jste přišli jen provelkými
pár drobností,
nebo nakoupit
pro rodinu
obchodĢ
rychlejší
Aÿkoliv
obchod
prostory,
nabízí vám
pestrou
na celý týden, v prodejní síti Můj obchod vše najdete.
a širokou škálu zboží. Aƛ už jste pƎišli jen pro pár drobností, nebo nakoupit pro rodinu na celý
týden, v prodejní síti Mƽj obchod vše najdete.
 pestrý sortiment zboží
stabilní nízké ceny za značkovou drogerii (Coccolino, Bref, Ariel…)
- pestrý sortiment zboží
 kvalitní výrobky značek Fine Life a Fine Food
- stabilní nízké ceny
za znaÿkovou drogerii (Coccolino, Bref, Ariel…)
 každé dva týdny vybrané zboží za akční ceny
- kvalitní
výrobky znaÿek Fine Life a Fine Food
(letáky s -akční
nabídkou
distribuujeme
přímo
do vašich
poštovních
každé
dva týdny
vybrané
zboží
za akÿní
ceny schránek)

každým
novým
letákem
nová
AKCE
s
dárkem
(letáky s akÿní nabídkou distribuujeme pƎímo do vašich poštovních schránek)
 sýry z
Červeného
Kameňa
- s každým novým
letákem
nová
AKCE s dárkem
 nově je možno objednání
čerstvých
ryb (losos, KameŸa
pstruh, krevety, mořské plody, humr…)
- sýry
z þerveného
přes léto se ÿerstvých
u nás můžete
zastavit
na točenou
- novĢ je možnoobjednání
ryb
(losos,
pstruh, zmrzlinu
krevety,z OPOČNA
moƎské plody, humr…)


- pƎesnás
léto
u nás
mƽžete
na 31
toÿenou
zmrzlinu (naproti
z OPOþNA
Najdete
nase
nám.
Hildy
Synkovézastavit
1006, 763
v Brumově-Bylnici
Spořitelny).

9. 4. 2016

Najdete nás na nám. Hildy Synkové 1006, 763 31 v BrumovĢ-Bylnici (naproti SpoƎitelny).
Odpovědný
vedoucí:Michala
MichalaZimáÿková,
Zimáčková, tel.tel.
731731
456456
345345
Odpov
dný vedoucí:

7. 5. 2016
Předprodeje:
Infocentra VAL.KLOBOUKY,
SLAVIČÍN + Můj Obchod speciálka
Brumov (naproti spořitelny)
více info 777 945 994
www.facebook.com/koncertyvalassko
dále pak online sítě ticketportal,
ticketstream, ticket-art
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