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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 14. ledna a 28. ledna 2019:

RM Brumov-Bylnice schválila

 Pravidla pro čerpání sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2019
 Metodický pokyn městského úřadu č. 01/19
– Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., vypracovaný na účetní období
roku 2019
 prodloužení „Smlouvy o spolupráci“ týkající
se propagace a prezentace Města Brumov-Bylnice
na webovém portálu www.nasevalassko.info
 Smlouvu o právu provést změnu stavby
„Silnice III/50736: Brumov“ s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, IČ:
70934860, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín
 Smlouvu o dílo na grafické zpracování uvítací cedule a informačních tabulí
u historických památek se Střední školou filmovou, multimediální a PC technologií s.r.o., IČ:
29373883, se sídlem Filmová 174, 761 01 Zlín
– Kudlov
 uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.
SM 1/2016 (Služby města) ze dne 25. 4. 2016,
kterým se s účinností od 1. 1. 2019 zvyšuje nájemné za pronájem nemovitého majetku Města
Brumov-Bylnice na 400 000 Kč/rok
 uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.
SM 2/2016 ze dne 25. 4. 2016, kterým se
s účinností od 1. 1. 2019 zvyšuje nájemné za pronájem movitého majetku Města Brumov-Bylnice
na 150 000 Kč/rok
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – nadzemního vedení NN přes obecní pozemek parc.
č. 760/1 v k. ú. Bylnice v ulici Na Poříčí (stavba
„Bylnice, Na Poříčí, venk. NN“) za cenu 1 000 Kč
+ DPH
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi
Obcí Návojná a Městem Brumov-Bylnice, jejímž
předmětem je přenos výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků z orgánů Obce
Návojná, na místo kterých tuto přenesenou působnost vykonávají orgány Města Brumov-Bylnice

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi
Obcí Nedašov a Městem Brumov-Bylnice, jejímž
předmětem je přenos výkonu přenesené působ

nosti k projednávání přestupků z orgánů Obce
Nedašov, na místo kterých tuto přenesenou působnost vykonávají orgány Města Brumov-Bylnice
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi
Obcí Nedašova Lhota a Městem Brumov-Bylnice,
jejímž předmětem je přenos výkonu přenesené
působnosti k projednávání přestupků z orgánů
Obce Nedašova Lhota, na místo kterých tuto
přenesenou působnost vykonávají orgány Města
Brumov-Bylnice
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
mezi Obcí Štítná nad Vláří-Popov a Městem
Brumov-Bylnice, jejímž předmětem je přenos
výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků z orgánů Obce Štítná nad Vláří-Popov,
na místo kterých tuto přenesenou působnost vykonávají orgány Města Brumov-Bylnice
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi
Obcí Jestřabí a Městem Brumov-Bylnice, jejímž
předmětem je přenos výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků z orgánů Obce
Jestřabí, na místo kterých tuto přenesenou působnost vykonávají orgány Města Brumov-Bylnice

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi
Obcí Rokytnice a Městem Brumov-Bylnice, jejímž
předmětem je přenos výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků z orgánů Obce
Rokytnice, na místo kterých tuto přenesenou působnost vykonávají orgány Města Brumov-Bylnice


 Zásady pro čerpání individuálních dotací
z rozpočtu Města Brumov-Bylnice pro sportovní
a kulturní aktivity a činnost
 Hmotnou zainteresovanost zaměstnanců
Města Brumov-Bylnice a vedoucích příspěvkových
organizací zřízených Městem Brumov-Bylnice
v roce 2019

RM Brumov-Bylnice rozhodla

 o výběru nejvhodnější indikativní nabídky na poskytnutí úvěru na financování projektu
„Na bicykli po stopách histórie“ dle nejnižší p.a.:
Komerční banka, a.s., Výše pevné úrokové sazby
2,28 % p.a., bez sankcí za nedočerpání úvěru i realizace mimořádných splátek z přijaté dotace
 o výběru dodavatele na zpracování „Studie
sídelní zeleně“ dle nejnižší ceny:

Celková výše nabídkové ceny bez DPH: 200 000 Kč

RM Brumov-Bylnice jmenovala

 jednotlivé členy komise při radě města:
komise životního prostředí:
Mgr. Miroslav Pinďák, předseda komise
Miroslav Froněk, člen
Mgr. Jiřina Matějíčková, členka
MUDr. Milan Švach, člen
Ing. Robert Figar, člen
komise kulturní:
Robert Lysák, předseda komise
Ing. Miroslav Obadal, člen
Ludmila Hůdková, členka
komise sportovní:
Mgr. Rudolf Ritter, předseda komise
Josef Orsák, člen
František Jedlička ml., člen
Pavel Chuchma, člen
Miroslav Lysáček, člen
Ing. Kamil Sedlačík, člen

RM Brumov-Bylnice souhlasí

 s přijetím peněžitého daru pro Základní školu
Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvkové organizace ve výši 4 000 Kč jako příspěvek na školní akce
a učební pomůcky pro třídu 8. A
 s umístěním staveb: prodloužení vod. řadu –
PE63 (délka 60 m), prodloužení kanalizace – PVD
DN 250 (délka 34 m), přípojka vody PE 32x2,9
(délka 4 m), přípojka kanalizace PVC DN150 (délka 3,2 m), zpevněné plochy venkovního schodiště
(9,5 m2), zpevněný sjezd (38,5 m2), Žb opěrná zídka (délka 11m, max. výška 2m) a terénní úpravy
(snížení hrany břehu o max. 0,3m) do obecních
pozemků parc. č. 1860/1 a 1861/1 v k. ú. Brumov
v rámci realizace zamýšlené stavby RD v ulici Č.
Kramoliše
 s krátkodobým pronájmem prostor „kavárny“ v Kulturním domě Brumov-Bylnice za účelem
nedělních setkání Sboru Církve Bratrské ve Vsetíně Majáku v Brumově-Bylnici (společné setkávání
členů a přátel Majáku s rodinami. Termíny setkání
budou plánovány s vedoucí městského kulturního
střediska tak, aby nedocházelo ke kolizi s jinými
kulturními a společenskými akcemi v KD

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Arvita P spol. s r.o., se sídlem Příčná 1541, 765 02
Otrokovice, IČ: 60706708

PLÁNOVANÉ AKCE ZAHRNUTÉ DO ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2019
• Okružní křižovatka silnic I/57 a III/50736
– stavbu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Na tuto stavbu jsou dále vázané úpravy některých
sousedních ploch (asanace objektu bývalé zastávky, autobusové přístřešky, …).
Po dobu realizace stavebních prací (předpoklad
březen – srpen 2019) bude průjezd křižovatkou
zachován s určitým omezením, které bude vyznačeno dopravním značením, příp. semafory. Do-
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prava směrem od Nedašova bude přesměrována
do ulice Fr. Louckého, která bude fungovat pouze tímto jedním směrem a to i pro obyvatele ulic
Kopec a Hodňov. Pro tranzitní dopravu nad 7,5 t
je určena objízdná trasa z Val. Klobouk na Vlachovice a Slavičín. Pro zásobování a autobusovou dopravu zůstává průjezd městem zachován.
S omezením je potřeba počítat i při parkování
– parkoviště Podzámčí bude uzavřeno a bude

sloužit jako dočasné autobusové stanoviště pro
všechny směry. Po dobu provádění prací bude
na náměstí zřízeno provizorní parkoviště. V tuto
dobu budou parkovací automaty mimo provoz
a parkování bude bezplatné.
Bližší informace budou zveřejněny a aktualizovány na internetových stránkách města.
Viz obr. na str. 3
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Informace z radnice
• Chodník J. Polácha – proběhne ve spolupráci
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje jako součást
stavby „Silnice III/50736: Brumov“. Upravovaný
bude téměř kilometrový úsek silnice III. třídy vč.
jejího odvodnění, zrekonstruuje se chodník v ulici
Josefa Polácha (od křižovatky s ulicí A. Kutinové),
upraví se zastávky autobusů, vzniknou 3 nová
místa pro přecházení vč. jejich osvětlení a bude
také vybudovaný chybějící chodník po pravé straně silnice (od křižovatky s ulicí U Vodárny po konec obce).

Vizualizace okružní křižovatky - celkový pohled (zdroj: www.regionvalassko.cz)

• Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice-Svatý Štěpán – na tento úsek cyklostezky byla
uzavřena smlouva se zhotovitelem. Stavba je
realizovaná jako součást společného projektu
s Trenčianskym samosprávnym krajom (s názvem
„Na bicykli po stopách histórie“ z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SK-CZ. Vznikne cca 3 km dlouhý úsek s využitím 3 lávek přes
Vláru. Začátek je za bylnickou pilou a ve Sv. Štěpánu končí u stávající místní komunikace za bývalým závodem Watex (dříve MEZ).
• Oprava MK Lůčky – výměna povrchu místní komunikace v ulici Lůčky v celkové délce cca 400 m
s novým odvodněním a výměnou obrub.
• Obnova hradeb - v roce 2018 probíhaly práce
na obnově hradeb dolního hradu, které budou
dokončeny v letošním roce. V rámci projektu „Historie pro budoucnost“, který je realizovaný také
z programu INTERREG V-A SK-CZ, byla zahájena
dostavba hradeb ve vstupní partii hradu a také
sanace původního amorfního zdiva. Proběhl také
archeologický průzkum staveniště, který zjistil určité změny v předpokládaném průběhu kamenného zdiva. Veškeré práce probíhaly pod dohledem
pracovníků památkové péče.
Hlavním přeshraničním partnerem je Mesto
Nemšová, které realizuje obnovu Králikovho mlyna, kde nově vznikne expozice a zázemí pro kulturní akce.

Začátek úseku Bylnice-Svatý Štěpán cyklostezky Bečva-Vlára-Váh
• Amfiteátr – plánovaná je úprava svahování hlediště s doplněním a obnovou mobiliáře.
• Havarijní opravy hradeb a vnitřních prostor expozice – záměrem je provedení udržovacích prací
v nejvíce postižených místech, kde vypadávající
kameny mohou ohrožovat návštěvníky hradu.
Jedná se především o sanaci amorfního zdiva,
spárování, vyplnění kaveren ve zdivu, sanace trhlin, …

Vizualizace budoucí podoby amfiteátru

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz

• Snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení ve městě – v roce 2018 byla zahájena I. etapa výměny systému veřejného osvětlení
ve městě za LED technologii. S využitím dotace
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byla provedena převážná část prací na výměně svítidel
v ulicích Vlárská, Lůčky, Pilařská, U Dráhy, části
ulice Říky a Družba, Hodňov, Fr. Louckého, Kopec,
J. Polácha, Rozkvět, Zátiší a v místní části Svatý
Štěpán. Dokončení etapy bude v letošním roce.
Na výměnu dalších světelných bodů byla podaná
žádost o dotaci.
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• Obnova krajiny na k. ú. Brumov – v srpnu 2018
byl zpracován realizační projekt jako příloha k žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).
Týká se obnovy extenzivního sadu v okolí kapličky sv. Anny. Revitalizací dojde k ošetření starých ovocných dřevin, doplnění nových výsadeb
ovocných i neovocných dřevin. Realizací, která se

předpokládá na podzim 2019, dojde k zachování
a posílení biologické diverzity této lokality.
• Odpočinková zóna – lesopark – s cílem vytvořit
klidovou zónu pro odpočinek zejména lidí bydlících v sídl. Družba a také všech uživatelů cyklostezky a v neposlední řadě také s cílem umožnit
pěším lepší pohyb v daném místě po frekventovaném úseku cyklostezky, vznikla vloni studie

„Odpočinková zóna – lesopark“ pro vytvoření
takového místa na cyklostezce mezi Sportovním
a rekreačním areálem a CZT - kotelnou v sídl.
Družba. V letošním roce bude zpracován realizační projekt, realizace se z důvodu možnosti využití
dotace z OPŽP předpokládá v roce 2020. Nově
bude v letošním roce uvedený úsek cyklostezky
také osvětlen.

Současný stav zeleně ve svahu nad ZŠ
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Vizualizace úprav ve svahu nad ZŠ
• Studie sídelní zeleně – jde o strategický a koncepční dokument rozvoje veškerých ploch zeleně,
který eviduje, hodnotí a navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s hlavním cílem zajistit zlepšení kvality
životního a tedy i obytného prostředí obce a její
ekologické stability. Jelikož od 1. 8. 2018 mohou
nově obce žádat o podporu z OPŽP na pořízení tohoto dokumentu a také na následnou úpravu veřejných ploch zeleně, chce Město Brumov-Bylnice
této příležitosti využít. Dotace z OPŽP činí až
85 % způsobilých výdajů. V lednu 2019 byl vybrán
zpracovatel dokumentu „Studie sídelní zeleně“,
dokument bude vypracován do konce července

2019. Na jeho zpracování i na následné realizace
úprav veřejné zeleně bude v letošním roce požádáno o dotaci z OPŽP.
• Úprava zeleně na svahu nad ZŠ – na základě
požadavku z řad veřejnosti a také zastupitelů
města na úpravu doposud neupraveného svahu
nad nově vybudovaným parkovištěm nad základní školou proběhlo v létě 2018 výběrové řízení
na výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Úprava
veřejné zeleně na ploše u křižovatky nad ZŠ“. Realizaci bude provádět firma Květiny Chlupáčková
s.r.o. a započne na jaře letošního roku.

• Zlepšeme Česko – Mobilní rozhlas – Jsme přesvědčeni, že díky chytré komunikaci můžeme být
informování, ať jsme právě kdekoliv. Tyto informace mohou být mnohdy klíčové a mohou pomoci
k záchraně lidských a zvířecích životů, odstranění
černých skládek z přírody nebo upozornit na nefunkční osvětlení a poničený veřejný majetek. Více
informací najdete na stránkách https://www.zlepsemecesko.cz a také https://www.mobilnirozhlas.
cz.
Vedení města ve spolupráci s odborem investic
a majetku města a správním odborem

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu odpadu z popelnic
v březnu 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné
domky v Brumově-Bylnici – občané:
Čtvrtek: 7. 3. 2019, 14. 3. 2019, 21. 3. 2019,
28. 3. 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic a kontejnerů v sídlištích Družba a Rozkvět – občané:
Pátek: 1. 3. 2019, 8. 3. 2019, 15. 3. 2019,
22. 3. 2019, 29. 3. 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic v místních
částech Svatý Štěpán a Sidonie – občané:
Pátek: 1. 3. 2019, 8. 3. 2019, 15. 3. 2019,
22. 3. 2019, 29. 3. 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic pro ulice
Hodňov, část ulice Podzámčí a Blizákovec:
Pátek: 1. 3. 2019, 8. 3. 2019, 15. 3. 2019,
22. 3. 2019, 29. 3. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery
města
(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:
Čtvrtek: 7. 3. 2019, 14. 3. 2019, 21. 3. 2019,
28. 3. 2019 (provozovny v domovní zástavbě
v Brumově - Bylnici).
Pátek: 1. 3. 2019, 8. 3. 2019, 15. 3. 2019,
22. 3. 2019, 29. 3. 2019 (provozovny v sídlišti
Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie).
Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Čtvrtek: 7. 3. 2019, 21. 3. 2019 (provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 8. 3. 2019, 22. 3. 2019 (provozovny
v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech
Svatý Štěpán a Sidonie).
Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Čtvrtek: 7. 3. 2019 (provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 1. 3. 2019 (provozovny v sídlišti Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie).

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz

Termíny svozu tříděného odpadu
v březnu 2019
Úterý:

5. 3. 2019: papír a lepenka + kompozitní obaly (nápojové kartony)

Středa: 6. 3. 2019: směsné plasty, bílé a barevné sklo
Středa: 13. 3. 2019: směsné plasty
Středa: 20. 3. 2019: papír a lepenka + kompozitní obaly (nápojové kartony)
Pátek:

22. 3. 2019: směsné plasty

Středa: 27. 3. 2019: směsné plasty

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.
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Zákaz graffiti na kontejnerech, odpadkových koších a zařízeních v majetku města
V poslední době byly opět zjištěny graffiti na zařízeních v majetku
Města Brumov-Bylnice. Jedná se o znehodnocení kontejnerů na odpad, veřejných odpadkových košů a zastávek autobusové a vlakové
dopravy nástřikem barevných sprejů. Upozorňujeme zejména mládež, která se bez vědomí rodičů věnuje ve svém volném čase „sprejování“ a svérázné barevné „výzdobě“ veřejně přístupných zařízení,
že poškození věci může být v určitých případech posouzeno jako
trestný čin. Žádáme v této souvislosti také občany, aby v případě
zjištění sprejerských aktivit u dětí a mladistvých v mezích svých
možností zabránili této trestné činnosti a to formou nahlášení poškození věci strážníkům městské policie nebo zaměstnancům Města
Brumov-Bylnice. Sprejerské aktivity budou v jarním a letním období
ve zvýšené míře sledovány strážníky městské i státní policie.

Výběr poplatků v místních částech
Občané částí Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie budou mít možnost uhradit místní poplatek za odpad a místní poplatek ze psů v termínech:
•

2. 4. 2019 Bylnice Hasičská zbrojnice:

9.00 – 13.00 hodin

•

4. 4. 2019 Svatý Štěpán Obecní dům:

8.30 – 10.30 hodin

•

9. 4. 2019 Sidonie Budova bývalé MŠ:

8.30 – 10.30 hodin
Finanční odbor MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU MĚÚ BRUMOV-BYLNICE
- úsek matriky, evidence obyvatel a Sboru pro občanské záležitosti – rok 2018
Vážení občané, stalo se již zvykem, že je vám
každoročně prostřednictvím městského zpravodaje předkládána zpráva správního odboru MěÚ
Brumov-Bylnice, která zahrnuje údaje za uplynulý
rok, v níž jste částečně seznámeni s informacemi
z úseku matriky, evidence obyvatel a Sboru pro občanské záležitosti. Tato zpráva byla vypracována
z podkladů, které byly ohlašovně obyvatel známy
k 31. 12. 2018. Je nutné zdůraznit, že do níže uvedených výpočtů není započítáno 107 cizinců, kteří
jsou přihlášeni na území města Brumova-Bylnice,
ale pouze osoby se státním občanstvím ČR. Věříme, že tyto údaje budou pro vás zajímavé.
Ke dni 31. 12. 2018 bylo přihlášeno v Brumově-Bylnici k trvalému pobytu celkem 5.477 obyvatel
(5.514 - v závorkách budou uváděny pro srovnání
číselné údaje z roku 2017). Určit přesný počet žen
a mužů nelze, poněvadž nový počítačový program
používaný pro evidenci obyvatel, který byl instalován v květnu r. 2018 v rámci platnosti nařízení
GDPR, neeviduje rodná čísla, tudíž program podle
jména, příjmení a data narození nerozliší pohlaví.
Závěr: Počet občanů města Brumova-Bylnice se
dlouhodobě každoročně snižuje. V roce 2000 zde
bylo přihlášeno 6.096 obyvatel.
Průměrný věk všech občanů města činil 43 let
(42), z toho u mužů to bylo 41 let (40) a u žen
45 let (44).

Evidence 5.477 občanů v místních částech
města:
v Brumově
v Bylnici		
ve Sv. Štěpáně
v Sidonii		
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3.084 obyvatel (3.110)
1.857 obyvatel (1.867)
283 obyvatel (288)
253 obyvatel (249)

V populaci obyvatel našeho města je nejpočetněji
zastoupen u mužů už sedmým rokem ročník 1975
– 68 mužů (68) a u žen se jedná o ročník 1958 –
51 žen (roč. 1958 a 1970 – 52 žen).

Narození:

V roce 2018 se občankám našeho města narodilo celkem 60 dětí (68 dětí) + 2 děti se narodily cizinkám, ale jejich otcové jsou občané
Brumova-Bylnice, čímž děti rovněž získaly trvalý
pobyt v Brumově-Bylnici, tzn. celkem 62 dětí),
z toho 30 chlapců (36) a 32 děvčat (32).
Brumov		
41 dětí (43)
Bylnice		
14 dětí (20)
Sv. Štěpán
3 děti (2)
Sidonie		
4 děti (3)
Průměrný věk rodiček (žen s trvalým pobytem
v Brumově-Bylnici) činil 30,68 let (30,38). Nejstarší matce bylo 44 let (42) a nejmladší 21 let
(18). Ve 20 (27) případech se dítě narodilo neprovdaným ženám s průměrným věkem 27,57 let
(28,85).
Nejužívanější jména: 222x Josef (228)
+ 9x Jozef (10)
265x Marie (271)
+ 1x Maria
+ 9x Mária
Nejužívanější příjmení: 94x Lysák (94)
81x Lysáková (79)
Nejčastěji dávané jméno u novorozených dětí:
u děvčátek se jednalo o jméno Ema - Emma (3x),
Kristýna, Sofie, Adéla a Amálie (2x), u chlapců
Tomáš a Filip (4x) a Robin, Adam, Matyáš, Lukáš
- Lukas (2x). První dítě r. 2018 se narodilo dne 6.
1. 2018.

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 oznamovací povinnosti ohlašovně obyvatel. Prostřednictvím měsíčního výpisu z CzechPointu na základě žádosti získá ohlašovna obyvatel
pouze změny týkající se narození, přihlášení, odstěhování a úmrtí a např. změna stavu muže, který většinou při sňatku příjmení nemění, se nezjistí.
Je tedy více než pravděpodobné, že celkový počet
sňatků občanů Brumova-Bylnice v roce 2018 je
vyšší než počet sňatků, který registruje ohlašovna obyvatel – 39 sňatků (41). Z výše uvedeného
důvodu je tato zpráva zaměřena na sňatky, které
byly uzavřeny pouze v Brumově-Bylnici.
Na území města Brumova-Bylnice bylo uzavřeno
v roce 2018 celkem 25 sňatků (34). Jednalo se
o 8 sňatků (13) uzavřených před Farností Římskokatolické církve v kostele sv. Václava a 17 občanských sňatků (21), z čehož 9 sňatků (12) bylo
uzavřeno v areálu hradu a 7 sňatků (9) v budově
městského úřadu + 1 sňatek byl uzavřen na jiném
místě, než které bylo schválené usnesením Rady
města Brumov-Bylnice (u kaple sv. Cyrila a Metoděje). V r. 2017 nebyl uzavřen žádný sňatek
na jiném než na schváleném místě konání svatebních obřadů.
Z počtu 25 sňatků pouze v 9 případech měli oba
snoubenci trvalý pobyt v Brumově-Bylnici, v 8 případech byl občanem našeho města jeden snoubenec a v 8 případech se jednalo o oba snoubence
z cizích obcí. Z 9 sňatků na hradě bylo uzavřeno
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Informace z radnice
5 sňatků, kdy se jednalo o oba snoubence z cizích
obcí, v 1 případě byl občanem našeho města jeden snoubenec a pouze ve 3 případech se jednalo
o sňatek, kdy oba snoubenci měli trvalý pobyt
v Brumově-Bylnici.
Na území města Brumova-Bylnice byly uzavřeny
2 sňatky občanek Brumova-Bylnice s cizincem
(občané Spolkové republiky Německo) a 1 sňatek
snoubenců Ruské federace. Informace o uzavření
sňatku občana Brumova-Bylnice v cizině nejsou
městskému úřadu známy, přestože bylo matrikou
vydáno jedno Vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství v cizině (Slovenská republika) občanovi města Brumov-Bylnice. Opět
připomínáme, že tato zpráva byla vypracována
z podkladů, které byly ohlašovně obyvatel známy
k 1. 1. 2019.
Průměrný věk ženicha – občana Brumova-Bylnice
byl 32,8 let (35,16).
Průměrný věk nevěsty – občanky města Brumov-Bylnice byl 29,28 let (32,34)
Připomínáme, že se jedná pouze o snoubence,
kteří uzavřeli sňatek v Brumově-Bylnici.
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 mimo území Brumova-Bylnice, není ohlašovně obyvatel znám, protože se tato informace
ohlašovně již neoznamuje.
Rozvody z pohledu matričního, tzn. že sňatky
byly uzavřeny v Brumově-Bylnici:
Na základě zaslaných rozsudků okresních soudů
bylo provedeno do matriční knihy manželství 12
zápisů o rozvodu manželství (5). Lze předpokládat, že počet rozvodů není konečný.

Úmrtí:

V roce 2018 bylo zaznamenáno celkem 57 úmrtí
občanů města Brumov-Bylnice (67) + 1 muž z cizí
obce, který se nezapočítává do výpočtů zprávy.
Zemřelo 31 mužů (39) a 26 žen (28) + 1 občan
z cizí obce. Z toho bylo:
z Brumova
32 občanů (34)
z Bylnice		
17 občanů (24)
ze Sv. Štěpána
8 občanů (6)
ze Sidonie		
0 občanů (3)
Na území našeho města zemřelo v r. 2018 celkem
19 občanů (22) z Brumova-Bylnice + 1 muž z cizí
obce, který se nezapočítává do výpočtů zprávy, z toho:
v Brumově zemřelo 11 občanů (7)
v Bylnici		
5 občanů (9)
		
+ 1 občan z cizí obce
ve Sv. Štěpáně
3 občané (6)
v Sidonii		
0 občanů (0)
Z toho se jednalo o 12 mužů (14) a 7 žen (8) + 1
muž z cizí obce.
Zbývajících 37 občanů města Brumova-Bylnice
zemřelo v jiných obcích ČR a 1 občan BrumovaBylnice zemřel v cizině.
Průměrný věk všech zemřelých občanů našeho
města činil 69,28 let (77,87 let), u mužů 63,52
let (73,77 let) a u žen 76,16 let (83,58 let).

Přihlášení občanů z cizích obcí k trvalému
pobytu v Brumově-Bylnici:

Do Brumova-Bylnice se v roce 2018 přistěhovalo
celkem 48 občanů (73), z toho 20 mužů (32) a 28
žen (41):

do Brumova se přihlásilo
26 občanů (44)
do Bylnice		
22 občanů (26)
do Sv. Štěpána		
0 občanů (0)
do Sidonie		
0 občanů (3)
Průměrný věk všech přihlášených občanů činil
27,81 let (31,52), u mužů 24,05 let (30,56),
u žen byl průměrný věk 30,5 let (32,27).

Přehlášení v rámci katastru obce BrumovaBylnice:
V rámci katastru obce se v roce 2018 přehlásilo
celkem 69 občanů (83), z toho 38 mužů (41) a 31
žen (42), z toho:
z Brumova se přehlásilo
50 občanů (56)
z Bylnice			
18 občanů (22)
ze Sv. Štěpána		
0 občanů (2)
ze Sidonie			
1 občan (3)
Z tohoto počtu obyvatel se následně v rámci katastru obce přihlásilo:
do Brumova 		
48 občanů (57)
do Bylnice		
16 občanů (23)
do Sv. Štěpána		
4 občané (1)
do Sidonie		
1 občan (2)
Průměrný věk přehlášených občanů byl 28,63 let
(37,67), u mužů 28,47 let (34,91) a u žen byl průměrný věk 28,83 let (40,36).
V roce 2018 bylo zaregistrováno celkem 9 (8) žádostí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Ve dvou případech byla správní řízení zastavena
z důvodu jejich bezpředmětnosti – osoby, kterým
byl rušen údaj o místě trvalého pobytu, se v průběhu vedení řízení přihlásily k trvalému pobytu
na novou adresu a jedno řízení z r. 2017 nabylo
právní moci až v lednu r. 2018. Jednomu občanovi byla přidělena adresa ohlašovny obyvatel, tj.
adresa Městského úřadu Brumov-Bylnice, po jeho
návratu z ciziny a ve zbývajících případech se
jednalo o přidělení adresy na základě rozhodnutí
správního řízení. K 31. 12. 2018 bylo přihlášeno
na této adrese celkem 166 osob (168). V únoru
r. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí správního
řízení z r. 2018, takže se jedná celkem o 167 osob.

Odhlášení z Brumova-Bylnice do cizí obce:
Z Brumova-Bylnice se v roce 2018 odhlásilo do cizích obcí ČR celkem 91 občanů (93), z toho 40
mužů (37) a 51 žen (56):
z Brumova se odhlásilo
59 občanů (57)
z Bylnice			
28 občanů (26)
ze Sv. Štěpána
4 občané (2)
ze Sidonie			
0 občanů (8)
Průměrný věk všech odhlášených občanů byl
30,02 let (32,28), u mužů 32,62 let (31,51)
a u žen 27,98 let (33,27).

Nejstarší občané města k 31. 12. 2018:
Brumov:
Bylnice:

1 občan roč. 1920 (98 let)
1 občanka roč. 1917 (101 let)
- nejstarší občanka města
Brumov-Bylnice
Svatý Štěpán: 1 občanka roč. 1926 (92 let)
Sidonie:
1 občan roč. 1926 (92 let)
Na MěÚ v Brumově-Bylnici jsou zřízena čtyři pracoviště CzechPointu. V r. 2018 požádali občané
prostřednictvím matriky, Ing. Zuzany Kolínkové,
Evy Markové, Mgr. Gabriely Lysákové a Mgr. Hany
Schnarr pouze o výpisy z rejstříku trestů fyzických
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osob, z rejstříku trestů právnických osob, z katastru nemovitostí, z veřejného rejstříku, ze živnostenského rejstříku, žádali o výpis ze základních registrů, o využití údajů z registru obyvatel, o seznam
kvalifikovaných dodavatelů, o identifikaci fyzické
osoby a dále požadovali konverze dokumentů,
zneplatnění datových schránek a zřízení nových.
Celkem bylo vydáno 141 ks výpisů vč. konverzí
listin (184).
V r. 2018 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 jim vyslovujeme touto cestou
velké poděkování. Poděkování si jistě zaslouží
i pracovní kolegové, kteří zajišťovali vyvěšování
smutečních parte ve skříňkách k tomu určených
v Sidonii, ve Svatém Štěpáně a v Bylnici - Ing. Zuzana Kolínková, Mgr. Gabriela Lysáková a několik
měsíců i Eva Marková a dále RNDr. Milan Vilímek,
Mgr. Gabriela Lysáková a rovněž i Eva Marková
a Mgr. Hana Schnarr, kteří zajišťovali zveřejňování
parte na internetových stránkách města a na infokanálu pro občany místní části Sidonie. Rovněž
děkujeme i paní Anně Valčíkové, která již mnoho
let zajišťuje zveřejňování smutečních parte v jedné
ze skříněk k tomu určených v bylnické části města.
Dále vyslovujeme poděkování Mgr. Zdeňku Kozubíkovi a slečně Martině Petrůjové, kteří zajišťovali
hudební doprovody a recitace při občanských svatebních obřadech, slavnostních a vzpomínkových
akcích SPOZ. Je třeba poděkovat i všem, kteří se
sborem spolupracovali při akci „Vítání občánků“,
a to především dětem z Mateřských škol Družba
a ze Svatého Štěpána a jejich učitelkám a rovněž
i panu Stanislavu Florešovi za fotografování. V neposlední řadě děkujeme všem, kteří se zúčastnili
pietního aktu „Vzpomínkový podvečer“, který se
konal za účelem uctění památky našich zesnulých
občanů a bývalých spoluobčanů – již výše uvedenému Mgr. Zdeňku Kozubíkovi, který zajistil hudební vstupy za pěveckého doprovodu Mgr. Adély
Jelínkové a taktéž i slečně Martině Petrůjové, která
zajistila recitační vstupy. Poděkování přísluší i pracovníkům Služeb města Brumova-Bylnice, kteří
zabezpečili technické zázemí uvedené akce, firmě
Květiny Chlupáčková, s. r. o., Brumov-Bylnice,
za krásnou květinovou výzdobu smuteční síně
a v neposlední řadě děkujeme i panu Antonínu
Pechovi za zapůjčení dvou dřevěných soch „Hložecká madona“ a „Maminka“.
Všem rodičům narozených dětí v r. 2018 bylo
zasíláno jménem SPOZ písemné blahopřání
k narození děťátka. Finanční příspěvek ve výši
3000 Kč/1 dítě, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Brumova-Bylnice
č. 10/19/2018/269 ze dne 8. 2. 2018, byl rodičům předáván na akci „Vítání občánků“, příp. jim
byl zasílán. Vítání se v loňském roce uskutečnilo
celkem čtyřikrát a zúčastnilo se ho 48 dětí v doprovodu svých rodičů a blízkých. Na vítání, které
se uskuteční v r. 2019, bylo převedeno ještě 17
dětí narozených v r. 2018.
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 novo-
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manželský 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 předáváno jménem SPOZ blahopřání k uzavření manželství.
Členky sboru u příležitosti významného životního
jubilea občana, tj. 75., 80., 85. a 90. narozenin
a každý následující rok výše, navštívily celkem
115 našich spoluobčanů (136), kterým předaly
dárkový balíček, kytičku a blahopřání. Jménem
SPOZ bylo v průběhu roku zasláno písemné blahopřání dalším 223 občanům (196) u příležitosti
jejich životních jubileí (70, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 88 a 89 let). V lednu r. 2019 zástupci města
Brumov-Bylnice navštívili nejstarší občanku města
Brumov-Bylnice u příležitosti jejího významného
životního jubilea - 101 let, které oslavila v prosinci r. 2018. Do kroniky SPOZ jsou zaznamenávány
jubilea zlatých, diamantových, kamenných a platinových svateb a dále jubilea u příležitosti 90.,
95., 100. narozenin a každý rok výše. V r. 2018
bylo zaznamenáno celkem 29 zápisů (38). Kronika sboru je vedena Ing. Jaroslavem Kozubíkem
a za jeho ochotnou spolupráci s SPOZ mu tímto
vyslovujeme poděkování.
Za SPOZ v roce 2018 bylo vystaveno celkem 455
(461) písemných blahopřání u příležitosti narození dítěte, uzavření sňatků, Zlatých a Diamanto-

vých svateb a životních jubileí občanů, tzv. „kulatin“ i „nekulatin“ a 58 kondolencí (72), tj. celkem
513 písemností (533).
Rovněž nelze nevzpomenout pietní akt „Vzpomínkový podvečer“, který se konal dne 4. 11. 2018
za účelem uctění památky našich zesnulých spoluobčanů, kteří zemřeli v době od 21. 10. 2017
do 23. 10. 2018. Matrikářkou bylo zhotoveno smuteční tablo, na kterém bylo zveřejněno celkem 69
fotografií spoluobčanů, z toho se ve 3 případech
jednalo o bývalé občany města Brumova-Bylnice,
jejichž pozůstalí projevili zájem o zveřejnění
na smutečním tablu.
V případě úmrtí občana Brumova-Bylnice byla zasílána jménem SPOZ blízkým pozůstalým písemná kondolence s průvodním dopisem s informacemi pro pozůstalého partnera.
Letitou tradicí SPOZ se stala 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. V prosinci r. 2018 jménem SPOZ bylo
zasláno občanům města a bývalým spoluobčanům novoroční blahopřání do vzdálených sociálních ústavů, a to do Domova pro seniory Loučka,
do Domu s pečovatelskou službou v Bojkovicích,
do Domova pro osoby se zdravotním postižením

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Natálie Unzeitigová narozena dne 15. 10. 2018

Sára Vašková narozena dne 9. 1. 2019 v Praze 2
Teodor Bařinka narozen dne 23. 1. 2019

na Velehradě, do Domova pro seniory v Burešově,
do Domova pro seniory Kobylá nad Vidnavkou,
do Domova důchodců Hvězda ve Zlíně a do Domova pro seniory Slezské humanity v Orlové-Lazy. Tímto se obracíme na veřejnost s prosbou
o sdělení příp. další informace o umístění občana
našeho města v sociálním zařízení.
Tak jako každý rok připomínáme, že i v roce 2018
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, a v rámci platných
nařízení GDPR, tzn. že všechny informace byly zveřejňovány pouze na základě písemného souhlasu
všech přímo zúčastněných, tj. rodičů narozeného
dítěte, obou snoubenců a příbuzného zemřelého
občana. Obsah zveřejněné písemné informace si
stanovoval 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

Rozloučili jsme se…

František Strnad zemřel dne 25. 1. 2019 ve věku 72 let, Brumov,
Hodňov čp. 894
Aloisie Minářová zemřela dne 31. 1. 2019 ve věku 90 let, Sidonie čp. 59
Anna Naňáková zemřela dne13. 2. 2019 ve věku 73 let, Brumov, Hrbáč
čp. 1153

Vendula Volaříková narozena dne 27. 1. 2019

Radomír Červenka zemřel dne 15. 2. 2019 ve věku nedožitých 60 let,
Sv. Štěpán čp. 22

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřejeme

Žádáme občany, aby si vyzvedávali v městské knihovně
i muzeu fotografie zveřejněné v rubrice Společenská kronika.

Dne 15. února 2019 oslavili 50 let společného života manželé Daňkovi z Brumova,
při této příležitosti děkuje za krásná prožitá léta své manželce Radoslavě manžel Josef.

Dne 21. března 2019 oslaví 85. narozeniny naše maminka a babička, paní Marie Slámová.
Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a vitality děti s rodinami.

Vzpomínáme…
Kdo s vámi žil, ten ví, co ztratil.
Dne 19. února 2019 jsme vzpomněli 30 let od úmrtí pana Antonína Matějíčka
a 22. března 2019 tomu bude 8 let od úmrtí paní Zuzany Matějíčkové.
S láskou a úctou na mé rodiče vzpomíná dcera s rodinou, zeť, vnoučata a pravnoučata.

8

březen 2019 • ročník XXV • číslo 3

Společenská kronika

Osud nevrátí, co vzal, jen jedno vrací, vzpomínky a žal.
V měsíci březnu 2019 by se dožili 75 let naši rodiče Cyril a Božena Spáčilovi.
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

Dne 7. února 2019 by se dožila 100 let naše maminka,
babička a prababička, paní Františka Lysáková
a v tento den uplynulo 13 let od jejího úmrtí.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Život se nezastaví, jde dál,
jen krásné vzpomínky zůstaly nám.
Dne 27. února 2019 by se dožil 80 let
pan Karel Polách.
S láskou vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Odešel, jak osud si přál, ale v našich srdcích
a vzpomínkách žije dál.
Dne 1. března 2019 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Josefa Matějíčka.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 4. března 2019 vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Václava Strnky.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 6. března 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí mého bratra a strýce, pana Jana Lysáka.
S úctou a láskou vzpomíná sestra Marie s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 8. března 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Ladislava Unzeitiga.
Stále vzpomínají manželka, oba synové a dcera
s rodinami.

Dne 12. března 2019 si připomínáme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, tatínek, bratr
a kamarád, pan Vlastimil Novák.
S láskou a úctou vzpomíná
a za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínáme na Tebe, maminko, již 5 let nám scházíš. Seshora na nás dohlížíš, jako anděl nás strážíš.
V našich srdcích stále zůstává,
v našich myslích nás potkáváš.
14. března 2019 uplyne dlouhých 5 let od smrti naší
maminky, paní Ludmily Tesařové.
S láskou vzpomínají její děti Jana, Dana a Tomáš
a vnoučata Honzík, Terezka a Sokratis.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 14. března 2019 vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí mojí maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Lysákové.
S úctou a láskou vzpomíná dcera Marie s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Úcta a láska ke svému blízkému
a milovanému nikdy neumírá.
Dne 15. března 2019 vzpomeneme na nedožitých
90 let naší drahé milované maminky a babičky,
paní Rut Šípkové.
S úctou a láskou vzpomíná dcera se syny
a jejich rodinami.

Roky tiše běží, jak klidný řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí a nedají zapomenout.
Dne 20. března 2019 vzpomeneme 30 let od úmrtí naší
babičky a prababičky, paní Františky Fojtíkové.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi

Odešla jsi tiše, s Tebou skromnost Tvá,
vzpomínka na Tebe nám však zůstává.
Dne 21. března 2019 vzpomeneme nedožitých 90 let
naší maminky, babičky a prababičky,
paní Vlasty Švachové.
1. dubna 2019 to bude již 18 let, co není mezi námi.
S úctou a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí.
Dne 26. března 2019 vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Zdeňka Mikše.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz

Roky tiše běží, jak klidný řeky proud, jen vzpomínky
se vrací a nedají zapomenout.
Dne 29. března 2019 vzpomeneme 30. smutné výročí
úmrtí manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Antonína Gajdošíka.
S láskou a úctou vzpomíná rodina Gajdošíkova.
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PROGRAM RMC MALENKA
BŘEZEN 2019
ÚT

5. 3. ŠIKULKY – SMAŽÍME KOBLÍŽKY

ST

6. 3. VOLNÁ HERNA, cvičení maminek a dětí pro předem
přihlášené
7. 3. SKOKÁNCI, montessori dílnička

ČT
ÚT
ST

12. 3. KURZ DENNÍHO LÍČENÍ S PANÍ ŠÁRKOU VAŇKOVOU, cena 200 Kč
13. 3. VOLNÁ HERNA, cvičení

ČT

14. 3. SKOKÁNCI, montessori dílnička

ÚT

19. 3. ŠIKULKY – JARNÍ TVOŘENÍČKO

ST

20. 3. VOLNÁ HERNA, cvičení

ČT

21. 3. SKOKÁNCI, montessori dílnička

ÚT 26. 3. – ČT 28. 3. JARNÍ BAZÁREK ve Valašských
Kloboukách
MALENKA UZAVŘENA!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době
od 8.00 do 12.00 hodin,
odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.

UPOZORNĚNÍ
Srdečně zveme na Kurz denního líčení dne 12. 3. 2019, hlídání dětí je zajištěno v Malence.
Již tradičně proběhne Jarní bazárek, tentokrát v Brumově (1. – 3. 4. 2019)
i ve Valašských Kloboukách (26. – 28. 3. 2019)! Bližší informace naleznete
na letáčcích nebo přímo v Malence. Těšíme se na Vás!!!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov,
tel.: 733 755 932

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE
BRUMOV-BYLNICE BŘEZEN 2019
6. 3.

Mše svatá – s otcem Richardem v 9.30 hod.

13. 3.

Beseda o knize „Život pod Holým vrchem“
s paní Helenou Geršlovou v 9.30 hod.

18. 3.

Přání nebo obrázek technikou v 9.30 hod. – ENKAUSTIKA

29. 3.

Trénink paměti - přesmyčky v 9.30 hod.

DDM BRUMOV-BYLNICE BŘEZEN 2019
Připravujeme:
• ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU
• ZÁPASY 6. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ LIGY

Informujeme:
• 1. února 2019 proběhl v DDM „Prázdninový turnaj v ringu“, kterého se
zúčastnilo celkem 8 týmů rozdělených do dvou skupin po čtyřech. Dvě nejlepší družstva z každé skupiny postupovaly do semifinále a ostatní si zahrály
o 5. - 8. místo. V konečném pořadí se na 4. místě umístila čtveřice Jakub
Rydval, Matěj Ptáček, Lukáš Kroupa a Tobiáš Naňák a třetí skončily Klára
Měšťánková, Julie Hrnčiříková a Tereza Šuráňová. Stříbrné medaile si odnesl
tým Johana Solařová, Karolína Ptáčková a Marek Vašíček a vítězem turnaje
se stali Jan Krahulec, Adam Dorňák a Jakub Martinka.
• 8. února 2019 jsme se zúčastnili 3. KONFERENCE PEDAGOGŮ VOLNÉHO
ČASU v ČR a ZK, kde byla také oceněna jedna z našich externích pedagogických pracovnic, paní Věra Pinďáková, která už několik roků vede při DDM
Brumov-Bylnice zájmový kroužek „Zdravotník“ ve Štítné nad Vláří. Blahopřejeme! (viz foto)
• 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
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Ze života ve městě

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRUMOV-BYLNICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Vážení rodiče,
k zápisu dětí do 1. třídy základní školy zvu všechny rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 (k 1. 9. 2019 tedy dovrší 6 let
věku) a rodiče s dětmi, které mají odklad školní docházky.
Podle novely školského zákona mohou přijít k zápisu i rodiče s dítětem, které dosáhne šesti let v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020, podmínkou
jeho přijetí jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doloží
zákonný zástupce dítěte.

Zápis se uskuteční ve středu 3. dubna 2019 v době od 13 do 17 hodin ve žlutém podlaží (přízemí) I. stupně ZŠ. Přineste s sebou
prosím rodný list dítěte.
Náhradní termín je 10. dubna 2019 od 13.00 hodin po telefonické domluvě s Mgr. Ivou Pinďákovou.
Od 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela školského zákona, která se týká také průběhu zápisu  do první třídy a vyřizování žádostí o odklad školní docházky.
§36
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž
má dítě zahájit povinnou školní docházku.
§ 37
Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné
školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního
vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení - viz výše- §37, odst. 1) je nutné předat základní škole do 30. 4. 2019 – dřívější termín byl
až do 31. května (doporučujeme včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení).
Více informací najdete na webových stránkách školy.

Přemýšlíte, zda je vaše dítě zralé k zahájení školní docházky? Věnujte prosím pozornost tomu, co by mělo znát a umět šestileté dítě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvládnout sebeobsluhu (oblékání, zapínání, zavazování tkaniček, používání příboru)
znát zásady osobní hygieny (smrkání do kapesníku, mytí rukou, sebeobsluha na WC)
znát zásady slušného chování (pozdrav, prosba, poděkování)
umět se 10 minut soustředit na zadanou práci nebo činnost
zvládat jednoduché domácí práce, které mu rodiče svěří
umět spolupracovat s ostatními žáky
umět správně vyslovovat všechny hlásky, umět formulovat své požadavky, mít dostatečnou slovní zásobu
znát barvy, prostorové vztahy (vpravo, vlevo, nahoře, dole…)
umět správně držet tužku, nůžky
šestileté dítě má mít dostatečně rozvinutou hrubou i jemnou motoriku (obratnost v pohybu, zručnost), zárukou je dostatek pohybu dítěte, manipulace s drobnými předměty, stříhání, skládání apod.

Šestileté dítě má vědět, že si jeho rodiče najdou čas, aby si společně povídali, poslouchali pohádky, odpovídali na otázky, společně se radovali a společně zmírňovali dětská trápení. Rodiče mají své dítě učit zodpovědnosti, pracovitosti, ohleduplnosti. Šestileté dítě nemá mít ve svém běžném každodenním slovníku vulgární výrazy a nemá řešit nenadálé situace agresivitou. Není důležité, aby dítě před nástupem do školy umělo číst a počítat, ale
aby umělo naslouchat a pozorovat, to znamená, aby umělo vnímat.
Budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přeji hodně úspěchů a radosti.

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče
(ale i další zájemce)
na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
I. stupně ZŠ Brumov-Bylnice
ve středu 6. 3. 2019
v době od 14.00 do 17.00 hodin
Vyučující i žáci vás ochotně provedou učebnami i školní družinou.
Můžete si prohlédnout učebnice, pomůcky a vyzkoušet zajímavé úkoly.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz

Mgr. Roman Rydval, ředitel ZŠ Brumov-Bylnice

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Základní školy a Základní školy speciální ve Smolině a Návojné
pro školní rok 2019/2020 se koná
v pátek 12. 4. 2019 a 26. 4. 2019 v době od 8 do 15 hodin*
v budově školy ve Valašských Kloboukách – Smolině
a v budově školy v Návojné
Kontakty:
Smolina: tel.: 577 008 770, email: dd.sborovna@seznam.cz
Návojná: tel.: 731 234 150, email: skolanavojna@seznam.cz
*po domluvě možný i jiný termín od 1. dubna do 30. dubna 2019
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HOKEJOVÝ KLUB INFORMUJE...
Od září 2018 začala sezóna
2018/2019 a do krajských a regionálních soutěží Českého hokeje jsme
přihlásili týmy přípravky, mladší žáci,
starší žáci, dorost a opět i muže. Všechny informace ohledně mistrovských utkání a dění našeho
klubu najdete na stránkách www.hokejbrumov.cz,
kde vás budeme aktuálně o všem informovat.

NÁBOR MLADÝCH HOKEJISTŮ,
KRASOBRUSLAŘŮ A KRASOBRUSLAŘEK
stále pokračuje, informace dostanete na tel.777
800 548/9 nebo u trenérů na trénincích našeho
klubu.

5. Seminář hokejových trenérů, rozhodčích, prezidentů
klubů a rodičů talentované mládeže CZ – SK
Hokejový club BBSS pořádal již 5. seminář, který
se uskutečnil ve čtvrtek 31. 1. 2019 v Kongresovém centru u Zimního stadionu Brumov-Bylnice.
Začátek akce byl v 15 hodin, prezence od 14:30
hod. Pozvání přijaly významné osobnosti hokejového hnutí, které se s vámi podělily o své zkušenosti a zážitky.
Seminář byl ze strany ČSLH ZAPOČÍTÁVÁN v rámci doškolování trenérů licence A B, C a byl rovněž

určen pro nadšence a srdcaře, kteří mají zájem
dozvědět se nové hokejové trendy a poznatky
z celého světa a navázat spolupráci a komunikaci. Přednášejícími byli: Oldřich Kališ – regionální
trenér ČSLH, Pavel Zacha – otec významného hokejisty, Luděk Vojáček – diplomovaný psycholog.
Celý seminář moderoval prezident klubu Jaroslav
Vaněk a plodná diskuze ukončila tuto akci.

JIZERSKÁ PADESÁTKA 2019
Na 52. ročník Jizerské 50 se z našeho klubu kolo-bezky.cz vydalo celkem 11 závodníků.
Naše město reprezentovali: Richard Morávek, Libor Lukaštík, František Machů, Radim, Petr a Josef Lysákovi, Tomáš Polách a historicky nejmladší
účastník Filip Polách. Ze sousedního SKI TEAM
Nedašov Josef, Lukáš a Jan Vaňkovi. Přestože
předpověď počasí nehlásila nejlepší podmínky,
tak všem se letošní jizerská moc líbila. Všichni si
zlepšili své časy z loňského ročníku. Bylo to díky
ideálním sněhovým podmínkám v přípravě zde
na Valašsku a dobře namazaných lyží.
Svůj pozdrav posílá i známý herec Jakub Kohák
panu Václavu Surému, který je členem Klubu mistrů JIZ50 (30 a více startů) a jehož symbolické
startovní číslo v prostoru startu nám vždy připomíná Vaškovu vytrvalost.

Léto s Hokejovou Akademií 2019
Od neděle 30. 6. 2019 od 17:00 hodin do soboty
6. 7. 2019 do 12:00 hodin proběhne na Zimním
stadionu v Brumově-Bylnici již III. Léto s Hokejovou Akademií Brumov Bylnice, tentokrát pro ročníky 2005 - 2011.
LÉTO S HOKEJOVOU AKADEMIÍ je sportovní hokejová akce, které se účastní hráči HC BBSS a hráči
z jiných oddílů. Cílem je rozšířit teoretické poznatky a praktické zkušenosti hráče ledového hokeje.

Dále upevňovat zdraví, rozvíjet tělesnou zdatnost,
upevňovat hráčský kolektiv a rozvíjet kulturně
společenské návyky a estetické cítění. Základní
podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav hráče,
dodržování stanoveného vnitřního řádu a pokynů
vedoucích trenérů, pracovníků pedagogického
dozoru a zdravotníka. Bližší informace najdete
na: www.hokejbrumov.cz, sekce Akce.

INFORMACE FC BRUMOV

Naše přípravky si užívají
radost z fotbalu
V neděli 10. 2. 2019 přípravky sehrály další
kolo Satelitu, tentokrát v Uherském Brodě. Jak
mladší, tak starší kluci nechali na hřišti všechno
a v okleštěné sestavě dokázali vybojovat 12 bodů.
Hlavně starší si dokázali, že když budou hrát „jeden za všechny a všichni za jednoho“, tak budou
mít ze hry radost a postupně přijdou i výsledky.
U mladších nám chybělo trochu štěstí před brankou soupeře, ale jak jsem psal minule, pracujeme
na tom a v dalším kole to bude 9. 3. 2019 v Luhačovicích lepší.
Lukáš Juřica

12

březen 2019 • ročník XXV • číslo 3

Ze života ve městě

Poděkování
Klub důchodců v Brumově-Bylnici, Sv. Štěpánu, Sidonii děkuje touto cestou všem svým
členům, kteří se zapojili do přípravy „Valašského bálu“. Děkujeme také všem sponzorům
za množství darů, které jsme mohli dát do hry
o ceny našeho bálu. Jsme rádi, že máme tak
hodně příznivců. Díky všem.
Za KD Jarmila Fojtíková, předsedkyně
Dne 4. prosince 2018 ukončily Trávnica a Tetky
Mažoretky úspěšnou celoroční činnost.
Tentokrát o to slavnostněji, že nás pozval prezident hokejového klubu pan J. Vaněk do restaurace Arena na slavnostní (mimochodem
výtečnou) večeři spojenou s promítáním fotografií z naší desetileté činnosti. A bylo to milé
vzpomínání…
Napadlo vás, milí čtenáři tohoto příspěvku, jaká
může být souvislost mezi hokejovým klubem
a činností obou našich souborů? Jednoduchá
odpověď! Pan Vaněk je totiž „srdcař“ jak má
být. Dovede ocenit a fandí obětavé, nezištné
i náročné aktivitě jak ve sportu, tak i v kultuře.
A věřte, byl to první projev uznání a poděkování za celých 10 let působení v našem městě.
Děkujeme, Jarku!!
Trávnica a Tetky Mažoretky
Milí přátelé – sponzoři,
dne 8. února 2019 jsme v Kulturním domě
v Brumově-Bylnici uspořádali školní ples. Letošní 20. ročník se mimořádně vydařil a k jeho
příjemné atmosféře jistě přispěla i bohatá tombola, kterou jsme mohli díky Vaší vstřícnosti
návštěvníkům plesu nabídnout. Těší nás, že
můžeme výtěžek školního plesu použít na školní a mimoškolní činnost žáků. Děkujeme Vám
a přejeme Vám úspěšný rok 2019. Věříme, že
se i Vy budete setkávat s porozuměním svých
obchodních partnerů a zájmem zákazníků.
Mgr. Roman Rydval a Ludvík Martinka,
Markéta Martinková, Mgr. Bronislav Šenkeřík
za SRPŠ z. s. při Základní škole
Brumov-Bylnice
V neděli 10. února 2019 byl ve Sv. Štěpáně maškarní karneval pro děti. Osadní výbor upřímně
děkuje sponzorům, kteří přispěli na tombolu
pro děti, kterým ceny udělaly radost.
Jsou to: Fy Filmont, Fichta Luboš, Hospoda Pinďák, Ing. Pokorný, Gajdarus Petr, Ing. Zvoníček,
KD Brumov-Bylnice, Pavel Nevrlka, Jindřich
Kostka, Zdeněk Nevrlka, Josef Běhunčík, Zdeněk Fojtík, Karel Macek, manželé Berkovi, František Macek, Ivan Hořák, Roman Šenkeřík, Jana
Fichtová, Fy. Bekos, Adam Běhunčík, Mýdlový
svět, HC Brumov, JUDr. Vaněk, Samoobsluha
Hlavicová, Zdeněk Zubek.
Poděkování patří dětem za nápadité masky
a také moderátorce paní Boženě Naňákové
a za hudební doprovod panu Marku Bělákovi.
Pořadatelé byli překvapeni velkou účastí rodičů
i dětí. Karneval si všichni užili a strávili příjemné odpoledne.
Za OV Sv. Štěpán Liba Miklasová

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – březen 2019

AKCE VE MĚSTĚ
pondělí 4. března 2019, 19:30 hodin

LEŽ

Předpremiéra skvělé komedie Floriana Zellera se spoustou humorných situací a zajímavým rozuzlením o tom, zda je možné ve vztazích lhát. Hlavními protagonisty jsou Petra
Špalková, Jan Dolanský, Petr Lněnička a Eva Kodešová/Gabriela Mikulková.
Vstupenky k zakoupení v městském muzeu, tel. 577 330 138, 731 083 442.
Vstupné: 250 Kč
úterý 5. března 2019, 16:45 hod

FAŠANKY

Tradiční pozvání klubu důchodců na zakončení plesového skotačení, rej masek a ceremoniál pochování basy. Ideální vstup v masce.
Vstupné: 50 Kč
sobota 9. března 2019, 20:00 hodin

PREMIER

Česká pop rocková kapela ze Zlína si pozvala do kulturního domu na společný koncert
slovenského zpěváka, textaře a producenta Ondreja Ďuricu s kapelou, který si získal svými
postoji přezdívku slovenský Landa. Bližší informace na plakátech akce
neděle 17. března 2019, 16:00 hodin

LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
aneb Jak princezna k rozumu přišla

Ostravské divadlo Silesia nabízí veselou pohádku o loupežnících a zlobivé princezně.
Vstupné: 50 Kč
sobota 23. března 2019, 20:00 hodin

DISCO PLES

Disco Ples už po sedmé! Přijďte se s námi pobavit opět ve velkém stylu. Předprodej vstupenek probíhá v Městském informačním středisku Brumov-Bylnice.
Bližší informace na FB - bX agency.
pondělí 25. března 2019, 17:30 hodin

BARMA A VIETNAM

Cestopisná beseda manželů Márových s videoprojekcí v prostorách městské knihovny.
středa 27. března 2019, 16:00 hodin

KOČIČÍ POHÁDKA aneb Jak Klárka zachránila Kočičí království

Rozverná pohádka plná veselých písniček o dívence Klárce a kocourkovi Fouskovi, který
hledá nová dobrodružství a uteče proto do světa. Hraje Liduščino divadlo Praha.
Vstupné: 50 Kč
Nenechte si ujít v březnu 2019:

1. 4. - 3. 4. 2019 – Jarní bazárek
6. 4. 2019 – Naostro – divadelní představení

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Upozornění řidičům vozidel na bezohledné
parkování na trávě

Divadlo
www.divadloverze.cz

verze

š pa l k o vá

Lež

zeller / zielinski

Veřejným prostranstvím jsou obecně podle § 34 zákona o obcích všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Dle § 5 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, se přestupku proti veřejnému pořádku dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství. Za porušení tohoto
ustanovení může strážník městské policie příkazem na místě uložit pokutu až do výše 10.000 Kč, ve správním řízení pak fyzické osobě hrozí
pokuta až 50.000 Kč.
V současné době lze k parkování využívat v sídlišti Družba parkoviště
u tělocvičny ZŠ, za zdravotním střediskem nebo parkoviště vedle národní
školy.
Vyzýváme tedy řidiče vozidel, aby vozidla na veřejných prostranstvích
ve městě, která jsou travnatými plochami, neparkovali.
městská policie a vedení města
Milé děti, když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do

lněnička

vršovické
divadlo
Mana

www.vrsovickedivadlo.cz

dolanský

ko d eš ová

M i k u lková

A2_plakat_lez_prosinec_2018.indd 1

teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci?
Jestli ne a zajímá vás to, můžete s námi v naší knihovně strávit

v pátek 29. března 2019

07.12.18 9:37

KULTURNÍ DŮM BRUMOV-BYLNICE
PONDĚLÍ 4. BŘEZNA 2019 V 19.30 HODIN
VSTUPNÉ: 250 KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V MĚSTSKÉM MUZEU
NA PODZÁMČÍ PONDĚLÍ - PÁTEK OD 8 DO 15.30 HODIN

Úspěch fotoklubu KFA

Čekají na Vás pohádky, vědomostní i zábavné kvízy,
soutěže, hry, hádanky a spousta další zábavy.

V neděli 27. ledna 2019 byly v Mramorovém sále vsetínského zámku
slavnostně vyhlášeny výsledky mezinárodního fotografického salonu Interfotoklub Vsetín. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších fotoklubových
akcí ve střední Evropě. Tato fotografická akce, jako bienále, probíhá v mezinárodním měřítku již od roku 1963. Předseda fotoklubu Miroslav Pinďák letos obdržel za jeho fotografie Modrou stuhu od FIAP (Federation
Internationale De L`Art Photographique) a zlatou medaili od IAAP (International Association of Art Photographers). Fotografická výstava Interfotoklub Vsetín bude na zámku Vsetín a v galerii Stará radnice otevřena
do 31. března 2019.

Pokud je Vám 8 - 10 let a máte zájem zažít s námi toto dobrodružství, vyzvedněte si
v knihovně co nejdříve přihlášku a nejpozději do pátku 22. března 2019 ji
vyplněnou a podepsanou od rodičů odevzdejte. Počet nocležníků je omezen
na 20 dětí, proto neváhejte a přihlášku odevzdejte co nejdříve.
Vezměte si s sebou spacák, karimatku, svačinu a pití,
ale hlavně dobrou náladu a chuť se bavit.
Městská knihovna
Družba 1188
763 31 Brumov-Bylnice
Tel.: 577 330 503
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz
www.brumov-bylnice.knihovna.cz
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Inzerce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BRUMOVĚ-BYLNICI

pořádá cestovatelskou přednášku

Barma
&
Vietnam
Pondělí 25. března 2019 v 17.30 hodin
Při povídání o expedici po Barmě a Vietnamu vám Alena a Jirka Márovi prozradí tolik
exotických zážitků, že budete jen nevěřícně kroutit hlavou. Vysvětlí vám, jak se žije na
plovoucích ostrovech a proč rybáři pádlují nohama. Uvidíte videozáběry z balónu na krajinu
plnou chrámů i ranní rozcvičku důchodců v ulicích Hanoje. Dozvíte se zajímavosti ze života
obyčejných lidí i o císaři, který měl 300 manželek. Nahlédnete do skvělých asijských kuchyní,
ale také uslyšíte, jak lehce se dá jídlem otrávit.
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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ELEKTRO V BRUMOVĚ NA

INZERCE

NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.
AKCE – TYČOVÉ AKUMULÁTOROVÉ VYSAVAČE 2v1
AKCE – ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPY,TOPIDLA,SÁLAVÉ PANELY






AKCE NA LED ŽÁROVKY –LED PÁSKY – LED SVÍTIDLA – LED LUSTRY
AKCE ÚSPORNÉ PRAČKY A+++, SUŠIČKY S TEP.ČERPADLEM A++
AKCE SPORÁKY MORA – SKLOKERAMICKÉ, KOMBINOVANÉ
AKCE MRAZNIČKY šuplíkové i pultové, NEREZ kombin. LEDNICE

+++ AKCE NA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE – VÝHODNÉ SETY +++
ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330

485, 776 330 486

Inzerce
Pronajmu garáž na Hrbáči od dubna 2019.
Tel.: 605 426 823.

Zpracuji jednoduché i podvojné účetnictví, mzdy,
daně. Vše spolehlivě, rychle a levně.
Tel.: 605 95 38 17
Prodám Váš dům, byt, chatu i pozemek. Vypracuji

odhad ceny nemovitostí. Zajistím Vám výhodnou
hypotéku. Bc. Zuzana Moravčíková, realitní makléřka,
Brumov-Bylnice a okolí, AGENTURA ZVONEK,
tel.: 604 660 536, e-mail: moravcikova@zvonek.cz.

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka dubnového čísla
čísla bude
11. března 2019.

KOČÁRKY MICHAEL
nabízí

KOČÁRKY A KOJENECKÉ POTŘEBY
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK – advokát
oznamuje, že právní služby bude od 4. února 2019
poskytovat každé pondělí od 12.00 do 15.30 hod.
v Brumově-Bylnici, H. Synkové 1389 v 1. patře
Domu U Slunce - kontakt: mobil 603 216 080
nebo 577 342 920

Středovského 1078, Brumov-Bylnice
PO – PÁ 14 – 18 hod.
SO
10 – 12 hod.
(po domluvě i mimo otevírací dobu)

Tel. 775 299 772
email: kocarky.michael@centrum.cz
www.kocarky-michael.cz

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31, IČO 283819.
www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2300 ks, vychází měsíčně, neprodejné, REG 370508695. DTP, tisk: Jena Šumperk, www.
jenasumperk.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusí shodovat s názorem redakce Městského zpravodaje. Redakce si vyhrazuje
právo krátit a upravovat příspěvky. E-mail: mestskyzpravodaj@centrum.cz, tel: 577 330 503
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