Zpravodaj města

Brumov
-Bylnice
ročník XXIV.

číslo 12

12. 12. 2018 v 18:00

prosinec 2018
Opět po roce zveme všechny
děti, mládež, rodiče a dospělé
na adventní akci na náměstí
v Brumově-Bylnici.
Přijďte si spolu s námi
zazpívat vánoční koledy.
Pět koled propojí celou
republiku a naše krajany
v zahraničí v unikátním
projektu, při kterém spojíme
své hlasy bez myšlenek
na každodenní starosti.

Akci zahájíme

v 17:15 hodin

vánočním pásmem dětí
z kroužků DDM a pěveckého
sboru při ZŠ Brumov-Bylnice.
S sebou si vezměte svíčky nebo prskavky,
jejichž rozsvícením tuto akci zakončíme.
Občerstvení je zajištěno.

Podzimní turnaj v ringu

HC Brumov-Bylnice – HC Old Boys Zlín
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Poděkování panu Zdeňku
Blanařovi a Václavu Bližňákovi
Dne 31. 10. 2018 ukončili dlouholetou práci
ve vedení Města Brumov-Bylnice ve funkci
starosty města pan Zdenek Blanař (16 let)
a ve funkci místostarosty města pan Václav
Bližňák (12 let). Tímto jím chceme veřejně
vyslovit velké a upřímné díky za poctivě odvedenou práci vedoucí k blahu a rozkvětu města.
Vážili jsme si jejich podpory, přátelského a lidského přístupu a ochoty naslouchat našim potřebám, ale i potřebám občanů města.
Zároveň jim do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, zasloužený klid a hodně spokojenosti v osobním životě.
kolektiv pracovníků MěÚ
Poř.
Příjmová část
č. tř/položka
Kč
1a)
4/4216 900 000,00
1b)

4/4222

1c)
2a)

4/4116

2b)
3a)

4/4216

3b)
4a)

4/4111

4b)
5a)
5b)
6a)
6b)

4/4116

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 15. října 2018:

RM Brumov-Bylnice schválila
 pronájem části obecního pozemku parc. č.
1627 v k. ú. Brumov v ulici Pluskalova o výměře
10 m2 za účelem uložení palivového dřeva za cenu
300 Kč/rok

„Smlouvu o externí spolupráci při interním
auditu za rok 2018“, uzavíranou s ŠTOLFOVÁ
AUDIT s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR
s oprávněním provádět auditorskou činnost


 rozpočtové opatření č. 5/2018, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

Výdajová část
§/položka

 darování krojů jednotlivým členům dechové
hudby Brumovjanka

RM Brumov-Bylnice souhlasí
s užitím znaku města Brumov-Bylnice
na sportovních dresech, facebookové stránce
a vlajce sportovní skupiny Spartan Training Group
Brumov-Bylnice


Předmět rozpočtového opatření č. 4/2018

Kč

Ostatní investiční přijaté dotace - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MV ČR
za účelem pořízení 2 ks dopravních automobilů pro JSDH
Investiční přijaté transfery od krajů - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotací od Zlínského
600 000,00
kraje za účelem pořízení 2 ks dopravních automobilů pro JSDH
5512/6123 1 500 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část - zvýšení kapitálových výdajů za účelem pořízení 2 ks
dopravních automobilů pro JSDH
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MK ČR
55 000,00
na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, etapa II. (ul. Kloboucká)
3322/5171
55 000,00
Zachování a obnova kulturních památek - navýšení běžných výdajů z důvodu restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého, etapa II. (ul. Kloboucká)
Ostatní investiční přijaté dotace - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z Mze ČR
369 374,00
za účelem Úprav hasičské zbrojnice SDH Sv. Štěpán
5512/6121 369 374,00 Požární ochrana - dobrovolná část - zvýšení kapitálových výdajů za účelem provedení úprav
hasičské zbrojnice SDH Sv. Štěpán
Neinvestiční dotace přijaté transfery ze státního rozpočtu - zvýšení příjmů z důvodu přijetí
240 000,00
dotace na úhradu výdajů na volby do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva města
6115/5021- 240 000,00 Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků - zvýšení výdajů spojených s volbami
5175
do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva města
Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - snížení příjmů z dotace z důvodu
-96 793,00
ukončení pracovního poměru pracovnice přijaté z Úřadu práce (preventista)
5311/5011- -96 793,00
Bezpečnost a veřejný pořádek - snížení výdajů na úhradu mezd zaměstnancům přijatých
5032
z Úřadu práce v r. 2018 (preventista)
6171/5169 -107 448,00 Činnost místní správy - přesun běžných výdajů za účelem pořízení projektů v rámci § Péče
o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745/6119 107 448,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - zvýšení kapitálových výdajů z důvodu pořízení
projektů Obnova krajiny na k.ú. Brumov a Odpočinková zóna - lesopark

Ukončení provozu pobočky České spořitelny v Brumově-Bylnici
Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůžeme být všude. Snažíme se přizpůsobovat
našim klientům a mít pobočky tam, kde je nejvíce využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme a
podle míry jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových místech, případně uzavíráme. V této
souvislosti jsme po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že 20. prosince 2018 ukončíme provoz
naší pobočky v Brumově-Bylnici. Bankomat zůstane i nadále v provozu.
Klienty o připravovaných změnách pochopitelně s předstihem informujeme. Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak nezmění. V Brumově-Bylnici bude nadále klientům k dispozici 24 hodin denně náš bankomat, který umožňuje kromě výběru hotovosti například zadání
jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního telefonu,
změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty.
Nabízíme také řadu jiných možností obsluhy účtu - internetové a mobilní bankovnictví nebo aplikaci Můj stav pro kontrolu zůstatku na účtech. Všechny možnosti jsou dostupné 24 hodin denně.
Kompletní služby poskytne klientům také kterákoli jiná naše pobočka. Nejbližší pobočka je ve Valašských Kloboukách, má otevřeno každý pracovní den.
Děkujeme za pochopení.
Česká spořitelna
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 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
- z Fondu regenerace městské památkové zóny č. FRMPZ/6/2018

Spolek Za zdravé město
Brumov-Bylnice
Vás zve na výstavu fotograí
do galerie v infocentru Pulčín

Miroslav Pinďák
Martin Křižka
Martin Trčka
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Informace z radnice
INFORMACE Z RADNICE – pokračování
Nejdůležitější informace z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného
dne 31. října 2018:

ZM Brumov-Bylnice stanovilo
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů:


počet členů rady města - 7 členů (starosta, místostarosta a dalších 5 členů)

ZM Brumov-Bylnice určilo
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů:


počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva – 2 (starosta, místostarosta)

ZM Brumov-Bylnice zvolilo


starostu města: Kamil Macek



místostarostu města: Bc. Antonín Strnad

 další členy rady města: Zdenek Blanař,
Mgr. Tomáš Naňák, Pavla Miklasová, MUDr. Milan
Švach, Ing. Ladislav Vilímek
 předsedu kontrolního výboru: Mgr. Milena
Kovaříková


čiřík

předsedu finančního výboru: MVDr. Petr HrnIng. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – SVOZ ODPADŮ
Termíny svozu odpadu z popelnic
v prosinci 2018

Termíny svozu tříděného odpadu
v prosinci 2018

Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici:

Středa 5. 12. 2018: směsné plasty, bílé
+ barevné sklo

Čtvrtek: 6. 12. 2018, 13. 12. 2018, 20. 12.
2018, 27. 12. 2018

Pátek

Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích
Družba a Rozkvět:

Středa 12. 12. 2018: směsné plasty

Pátek: 7. 12. 2018, 14. 12. 2018, 21. 12.
2018, 28. 12. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic v místních
částech Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 7. 12. 2018, 14. 12. 2018, 21. 12.
2018, 28. 12. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic pro ulice
Hodňov, část ulice Podzámčí a Blizákovec:
Pátek: 7. 12. 2018, 14. 12. 2018, 21. 12.
2018, 28. 12. 2018

Z důvodu směnnosti pracovníků sběrných
vozů poskytovatele tímto opakovaně žádáme občany, aby ponechávali naplněné popelnice ve svozový termín přistavené k vyprázdnění v době od 6.00 do 22.00 hod.

Upozornění po smluvní partnery města
Žádáme smluvní partnery města, kteří na základě platné smlouvy o poskytování služeb využívají
systému svozu odpadu organizovaného městem, aby písemné objednávky na svoz odpadu v r. 2019
zasílali písemně na adresu: Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, e-mailem na adresu: radnice@brumov-bylnice.cz nebo elektronicky, prostřednictvím datové schránky,
na adresu Města Brumov-Bylnice (ID datové schránky: rqcb3a2). Do objednávky je nutné uvést
požadavek na počet vyprázdněných popelnic v r. 2019 (á 110 litrů, 240 litrů, 1100 litrů) a četnost
svozů dle údajů uvedených ve smlouvě o svozu a zneškodnění komunálních odpadů.
Pro upřesnění uvádíme taxativně stanovenou četnost svozů, které jsou zajišťovány prostřednictvím
dodavatelské firmy: 12 svozů – pro měsíční interval svozu, 26 svozů – pro čtrnáctidenní interval
svozu a 52 svozů – pro týdenní interval svozu.
Toto upozornění se NETÝKÁ občanů města, kteří za svoz odpadů hradí místní poplatek, ale pouze
podnikatelských subjektů a organizačních složek, kteří mají s Městem Brumov-Bylnice uzavřenu
platnou smlouvu na systém svozu komunálního a tříděného odpadu organizovaného městem.

Mimořádné přistavení kontejnerů na tříděný a objemný odpad
od pátku 21. 12. 2018 do středy 2. 1. 2019
Z důvodu očekávané zvýšené produkce obalových odpadů v období vánočních a novoročních svátků
budou mít občané města možnost odkládat uvedené odpady do objemných kontejnerů.
Kontejnery budou umístěny na viditelných stanovištích na sídlišti Družba a na sídlišti Rozkvět
v brumovské části města. Do těchto kontejnerů lze odkládat pouze papírové a lepenkové obaly,
plastové obaly a rozměrné odpady komunálního charakteru, které nelze umístit do popelnic. Kontejnery slouží ke zlepšení veřejného pořádku ve městě po dobu vánočních a novoročních svátků. Je
proto nepřípustné je zneužívat pro odkládání stavebních, nebezpečných a směsných komunálních
odpadů. Tyto patří do prostor sběrného dvoru nebo do nádob na komunální odpad.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění na omezení provozu sběrného dvoru
v době vánočních svátků
Upozorňujeme občany a smluvní partnery města, že sběrný dvůr bude v pondělí dne
24. 12. 2018 (Štědrý den), v úterý 25. 12. 2018 (1. svátek vánoční) a ve středu dne
26. 12. 2018 (2. svátek vánoční) z důvodu pracovního volna uzavřen.

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

7. 12. 2018: papír a lepenka
+ nápojové kartony

Středa 19. 12. 2018: směsné plasty, papír
a lepenka+ nápojové kartony
Pátek

28. 12. 2018: 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. Odpad lze mimořádně odevzdat
také do velkoobjemových kontejnerů, které
budou ve dnech 21. 12. 2018 - 2. 1. 2019
přistaveny na sídlištích. Předejde se tak
zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.

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: 6. 12. 2018, 13. 12. 2018, 20. 12.
2018, 27. 12. 2018 – provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici.
Pátek: 7. 12. 2018, 14. 12. 2018, 21. 12.
2018, 28. 12. 2018 – 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: 13. 12. 2018, 27. 12. 2018 – provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici.
Pátek: 14. 12. 2018, 28. 12. 2018 – 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: 6. 12. 2018 – provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici
Pátek: 7. 12. 2018 – provozovny v sídlišti
Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie.

3

Brumov • Bylnice • Svatý Štěpán • Sidonie

Výsledky XV. ročníku soutěže „Rozkvetlé město“
Rada Města Brumov-Bylnice na svém jednání konaném dne 15. 10. 2018 b) Kategorie podnikatelské subjekty a organizační složky:
rozhodla o pořadí uchazečů v již tradiční soutěži „Rozkvetlé město“, navrže- 1. místo Kadeřnictví Vlasta Janáčková, Mýto 139, Brumov-Bylnice
ném komisí životního prostředí následovně:
2. místo Kloboucká lesní, s.r.o., Pilařská 321, Brumov-Bylnice
3. místo Základní škola Brumov-Bylnice, Družba 1178, Brumov-Bylnice
a) Kategorie občané města:
– výši odměn pro vítěze v následující hodnotě:
1. místo Marie a Tadeáš Remešovi, Brumov-Bylnice
1. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 2 000 Kč
2. místo Jana Krahulcová, Brumov-Bylnice, místní část Sidonie
2. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 1 000 Kč
3. místo Ing. Markéta Chuchmová, Brumov-Bylnice
3. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 500 Kč
- výši odměn pro vítěze v následující hodnotě:
1. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 2 000 Kč
Diplom za vzornou prezentaci zahradních výsadeb a úprav ve městě:
2. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 1 000 Kč
Osadní výbor Svatý Štěpán
3. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 500 Kč
Fotodokumentace vítězů jednotlivých soutěžních kategorií je zveřejněna
na úřední tabuli a je zobrazena rovněž na webových stránkách města. Město
Diplom za vzornou prezentaci zahradních výsadeb a úprav ve městě:
Brumov-Bylnice tímto vyslovuje všem účastníkům soutěže poděkování za příSimona Šánková, Brumov-Bylnice
kladnou péči při údržbě sadebních ploch a květinových výsadeb, které zkrášFrantiška Kafková, Brumov-Bylnice
lují ulice našeho města.
Andrea Lysáková - Sábová, Brumov-Bylnice
Správní odbor
Martina Krajči, Brumov-Bylnice

PROGRAM RMC MALENKA
PROSINEC 2018
ÚT 4. 12.

STROMEČKY KE DVEŘÍM
(tvoření maminek od 8.00 do 16.00)
ST 5. 12.
VOLNÁ HERNA
ČT 6. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
(v 10.00 hodin přijde Sv. Mikuláš s anděly)
TVOŘÍME MIKULÁŠKA Z PAPÍRU
ÚT 11. 12.
ŠIKULKY – SNĚHULÁČČI NA DVEŘE
– tvoření maminek a dětí
ST 12. 12.
VOLNÁ HERNA
ČT 13. 12.
VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU, ZPÍVÁME
S DĚTMI KOLEDY A HRAJEME NA HUDEBNÍ
NÁSTROJE
PO 17. 12. – 4. 1. 2019 MALENKA UZAVŘENA

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE
BRUMOV-BYLNICE
PROSINEC 2018
3. 12.

ROZHOVORY O VÍŘE
– s otcem Richardem v 9.30 hodin

11. 12. VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ DRUŽBA
18. 12. PEČENÍ VÁNOČKY v 9.30 hodin.

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 MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, která se bude konat ve čtvrtek
6. 12. 2018 od 10.00 hodin v Malence. Prosíme, abyste závazně osobně
nebo na telefonu 733 755 932 nahlásili počet dětí, kterým Mikuláš věnuje
malý balíček.

Milí rodiče, dovolte nám, abychom z celého srdce popřáli Vám a Vašim dětem krásné vánoční
svátky, pokoj do Vašich rodin, lásku a porozumění. Do nového
roku 2019 Vám přejeme zdraví, trpělivost a Boží požehnání.
Děkujeme, že nám zachováváte svoji přízeň a vynasnažíme se,
abyste naše centrum stále rádi navštěvovali!
Vaše Malenka
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov, tel.: 733 755 932
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Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Tomáš Hýbl narozen dne 27. 9. 2018

Josefína Lysáková narozena dne 8. 10. 2018 ve Zlíně
Patrik Lamačka narozen dne 20. 10. 2018
David Petráš narozen dne 24. 10. 2018
Viktorie Machů narozena dne 8. 11. 2018

Rozloučili jsme se…

Josef Slabík zemřel dne 23. 10. 2018 ve věku 75 let, Brumov, 1. května
čp. 1247
Jozef Michalík zemřel dne 8. 11. 2018 ve věku 51 let, Bylnice, U Dráhy
čp. 459
Miroslav Struhař zemřel dne 10. 11. 2018 ve věku 52 let, Brumov,
H. Synkové čp. 942
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Blahopřejeme…

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

Dne 31. srpna 2018 oslavili 55 let krásného společného života manželé Marie a Josef Rajovi z Brumova.
Dne 8. prosince 2018 oslaví své 80. narozeniny náš taťka, děda a praděda, pan Josef Raja.
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdravíčka, spokojenosti,
Božího požehnání a spoustu krásných dní.
To vše Ti přejí manželka a děti s rodinami.

Dne 22. prosince 2018 oslaví významné životní jubileum 80 let naše maminka, paní Rosálie Strnková.
Do dalších let přejeme pevné zdraví a radost z pravnoučat.
Syn Josef s rodinou a syn Jiří, vnučka Klára s rodinou a pravnuci Kristyánek a Honzík.

Vzpomínáme…
Stopy v srdci navždy zůstanou.
Dne 17. července a 14. prosince 2018 uplynulo 9 let, co nás navždy opustili naši rodiče
Amálie a František Tesařovi.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 4. listopadu 2018 by se dožila 70 let naše maminka a babička, paní Eliška Lysáková
a 19. září 2018 uplynulo 5 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Josefa Lysáka.
S láskou vzpomínáme.

Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. listopadu 2018 by se dožil pan Milan Mazánik 75 let
a 5. prosince 2018 vzpomeneme smutné 20. výročí jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marie, dcera Lenka s rodinou, syn Milan s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 18. listopadu 2018 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí pana Antonína Kostky.
Za tichou vzpomínku děkují synové s rodinami

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.
Dne 5. prosince 2018 uplynul rok od úmrtí naší drahé maminky, paní Marie Milchové.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

S úsměvem na tváři Tě každý znal, všem, kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal.
Dne 5. prosince 2018 vzpomeneme 25. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka
pana Františka Křeka.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 6. prosince 2018 by se dožila naše maminka a babička,
paní Bedřiška Kozubíková životního jubilea 100 let.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 7. prosince 2018 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana Josefa Skřeka z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomíná dcera a vnuci s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 7. prosince 2018 by se pan Ladislav Ginter dožil 91 let
a 12. prosince 2018 vzpomeneme 1. smutné výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka, dcery s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Kdo s námi byl a žil, pozemský život opustil. Nikdy na ně nezapomeneme.
Dne 7. prosince 2018 uplyne 1. výročí úmrtí naší maminky, paní Marie Kolínkové a 18 let od úmrtí tatínka,
pana Josefa Kolínka a jejich zemřelé syny Aloise, Josefa a snachy Aničky.
S úctou vzpomínají syn František s rodinou a ostatní příbuzní. Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají nám.
Dne 13. prosince 2018 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky, paní Františky Suré.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 17. prosince 2018 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky, paní Aloisie Pospíšilové.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 18. prosince 2018 vzpomeneme 3. výročí úmrtí pana Františka Fojtíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
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Očím ses ztratila, v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 27. prosince 2018 uplyne 10 let, co nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička, paní Marie Strnková.
S láskou vzpomíná rodina Strnkova.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit a rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat.
Dne 29. prosince 2018 by oslavil náš tatínek, pan Oldřich Bartozel 60 let.
S láskou vzpomíná manželka, děti s rodinami, sourozenci s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

DDM BRUMOV-BYLNICE – PROSINEC 2018
Připravujeme:
• ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY (viz plakátek)
• ZÁPASY 6. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ
LIGY
• VÁNOČNÍ RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Informujeme:
• Letošní podzimní prázdniny připadly na 29.
a 30. října 2018. Pro děti jsme připravili na tyto
dny hned několik akcí. V pondělí jsme navštívili
Kino Svět ve Valašských Kloboukách a poté jsme
se přesunuli do DDM, kde byly pro ně nachystané
různé hry a sportovní aktivity - např. vzdušný hokej, vybíjená a lezení na umělé stěně. V úterý se
jelo autobusem do Laser arény Zlín a další možností byl v dopoledních hodinách přímo v „našem
domečku“ tradiční turnaj v ringu, kterého se letos
zúčastnilo 5 týmů. Vítězem turnaje se stala trojice
Vojta Struhař, Matěj Ptáček a Adam Sáblík. Celkem se „Podzimních prázdnin s DDM“ zúčastnilo
téměř 80 dětí.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

Ve zlínské Laser aréně

Zapojte se s námi letos již potřetí do akce Dopisy Ježíškovi
Terénní asistenční služba Valašské Klobouky pomáhá rodinám s malými dětmi během celého roku
najít cesty, jak řešit jejich každodenní problémy.
Dětem v těchto rodinách chybí bezstarostné dětství a ani na Štědrý den často nenaleznou pod
stromečkem nic z toho, co si přály. Možná jste to
právě Vy, kdo nám pomůže i těmto dětem v letošním roce pod stromečkem rozzářit jejich dětské
oči radostí a splnit jim alespoň malé přání. Zapojit
se můžete jednoduchým způsobem:
1. Telefonicky zkontaktujte pracovnici Terénní asistenční služby Valašské Klobouky.
2. Vyberte si z dopisů, které děti nakreslily pro
Ježíška.

3. Vámi zakoupený dárek předejte terénní sociální pracovnici
do 14. 12. 2018.
Věříme, že s Vaší pomocí se
nám podaří, stejně jako v loňském roce, splnit všechna
jejich přání z dopisů, které
již nakreslily nebo právě
kreslí.
Nechcete kupovat a balit
dárky? Můžete se zapojit
zakoupením Vánočního certifikátu. Uděláte radost dvakrát. Tomu, komu certifikát
koupíte – ten si uvědomí, že je součástí dobré věci
a dětem, které finančně podpoříte. Více informací
na
www.azylovydum.cz nebo na našem facebooku.
Mgr. Pavlína Kurtinová tel. 731 670 381
Mgr. Renata Studenková tel. 731 670 382

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Podzimní hodnocení FC Brumov

FC Brumov – A
Do podzimní části sezóny vstupoval celý klub
se dvěma velkými změnami. První byla změna
názvu klubu a druhá, sportovně nepříjemnější,
byl sestup našeho A – týmu po 20 letech z divize
do krajského přeboru, který způsobil, že nálada
v klubu nebyla zrovna nejlepší. Možná proto anebo právě proto se všichni v klubu pustili do práce
s velkým odhodláním a také očekáváním. Proto
patří všem trenérům, hráčům, fanouškům a partnerům, kteří se do činnosti klubu zapojili velké
poděkování.
Krátce k jednotlivým týmům:
A-tým: Naši muži nám dělali pod novými trenéry
Pavlem Charvátem a Zdeňkem Žáčkem s vedoucím Mirkem Vaňkem po celý podzim, až na pár
momentů, velkou radost a přezimují v krajském
přeboru na čele tabulky. První místo se však nerodilo lehce. Po pádu z divize se náš tým v KP
stal lovnou zvěří a všechny týmy se chtěli proti
našemu celku vytáhnout a na to naši kluci nebyli
zvyklí, nicméně podzimní cíl jsme splnili! V zimě
je potřeba opět potrénovat a zvednout konkurenci v podobě posílení a rozšíření kádru, protože
na jaře nás budou čekat těžké odvety, ve kterých
budeme chtít být opět úspěšní.

FC Brumov – B
a doplácela na neustálenou sestavu, ale i na nevyrovnané výkony našich mladíků. Hra našeho
mladého týmu nebyla v mnoha utkáních špatná,
ale bohužel útočná fáze a hlavně koncovka byla
po celý podzim velkou slabinou. Naštěstí spodek
tabulky je velmi vyrovnaný, takže všichni věříme
v lepší jaro.

ky. Starším se podzim výsledkově moc nevydařil
a jsou třetí od konce, trenér Tomáš Trochta věří
v dobrou zimní přípravu a lepší jaro. Mladší jsou
na tom o poznání lépe a pod trenérem Michalem
Frajtem obsadili po podzimu s 19 body pěkné 5.
místo. Nicméně pro obě kategorie platí, že výsledky nejsou to nejdůležitější.

Dorost: Tady vládne velká spokojenost. Podzimní
2. místo v KP je nad očekávání a svěřenci trenéra
Pavola Gabriše ukázali v mnoha zápasech velkou
vůli po vítězství. Problémem zůstává úzký kádr,
který chceme doplnit, aby se někteří hráči mohli
dříve zapojit do dospělého fotbalu. Poděkování
patří i asistentovi Josefu Novákovi, který u dorostenců po mnoha letech spolupráce končí.

Přípravka a předpřípravka: Přípravka pod lodivodem Pavlem Martinkou se už těší na zimní satelit,
na několik turnajů OFS Zlín a na turnaj do Bojkovic, který pořádá Ondřej Kúdela. Poděkování patří
i Petru Zimáčkovi a Adamu Pechovi, kteří Pavlovi
pomáhají, protože vést 24 dětí není určitě jednoduché. Od konce srpna trénuje i naše předpřípravka, kterou vede Tomáš Trochta a jeho asistent
Matěj Kubiš. Po náborové akci se nám přihlásilo
14 dětí, což bereme na dnešní dobu jako úspěch.
Výkonný výbor FC Brumov

Žáci: Starší a mladší žáci jsou i pro tento rok
spojeni ve sdruženém týmu s Valašskými Klobou-

Ženy: Podzimní část divizní soutěže žen skupiny B, kam naše děvčata po reorganizaci soutěží
postoupila, se vydařila nad očekávání, jelikož
přezimujeme na prvním místě s 21 body. Velké
dík patří jak všem hráčkám, tak i trenérovi Járovi
Maňasovi za vedení a trpělivost, vedoucímu týmu
Ivoši Poláchovi a všem dalším, kteří našim ženám
fandí a podporují je.
B-tým: Naše Benfika pod vedením Libora Kubiše
a Josefa Kříže nám moc bodové radosti neudělala

FC Brumov – ženy

Jste parta TESAŘŮ, ZEDNÍKŮ, FASÁDNÍKŮ či BETONÁŘŮ?
Chcete si vydělat slušné peníze za dobře odvedenou práci?
EBM Construct, s.r.o., Vám garantuje 4letou fixní spolupráci na našich
projektech od ledna 2019 do ledna 2022. Vysočina, Pardubice, Praha.
•
•
•
•
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NABÍZÍME:
Zajímavé mzdové ohodnocení úkolovou mzdou
Služební mobilní telefon včetně mobilních dat
Služební automobil v rámci vaší party
13. plat, prémie za dosažené cíle

POŽADAVKY:
• Chuť do práce
a praxe v oboru

727 974 587

www.ebmconstruct.cz
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Ze života ve městě

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.

Malí hokejisté HC Brumov-Bylnice

Exhibiční hokejové utkání
Hokejový club BBSS ve spolupráci s KVV ČSLH
Zlínského kraje pořádal při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR a 110. výročí založení ČSLH
exhibiční utkání v ledním hokeji mezi týmy
HC Brumov-Bylnice – Old Boys Zlín. Utkání se
odehrálo v pátek 9. 11. 2018 od 18:45 hodin.
Jako předvoj se na zimním stadionu zastavil primář oddělení traumatologie Krajské nemocnice
Tomáše Bati a soudní znalec v oboru zdravotnictví MUDr. Petr Menšík, který provedl preventivní
kontrolu výstroje a pozdravil se s našimi hráči.
Samotná akce začala československou státní
hymnou, přivítáním hostů a předáním pamětní
plakety a pamětního listu všem hráčům z rukou starosty města Brumov-Bylnice pana Kamila
Macka a starostky města Valašské Klobouky Elišky
Olšákové.
Perfektní krasobruslařské vystoupení naší závodnice Amelky Vaňkové bylo krásným začátkem celého dění na ledové ploše.

Krasobruslařka Amelka Vaňková
Týmy nastoupily v tomto složení:
HC Brumov-Bylnice
brankaři: Petr Tuček, Svatopluk Šůstek, Stanislav
Hošík
Elitní 1. pětka byla složena z těchto hráčů: Petr
Mokrejš, Martin Záhorovský, Radim Antonovič, Tomáš Němčický, Jaroslav Vaněk jun.- C – chlapcům
to pořád dobře pálí.
Ve 2. a 3. pětce se představili současní hráči našeho klubu: Jakub Vaněk, Lukáš Lysák, Radim
Bublák, Adam Holba, Michal Lysák, Tomáš Lysák,
Lukáš Lysák, Tomáš Tulpa, Tomáš Tulpa ml., Tade-

NÁBOR MLADÝCH HOKEJISTŮ pokračuje,

informace dostanete na tel.777 800 548/9 nebo
u trenérů na trénincích našeho klubu.

Vánoční turnaje v ledním hokeji

Tradicí našeho klubu je pořádání vánočních turnajů pro hráče všech kategorií. Také tento rok nebude výjimkou a všechny vás tímto srdečně zveme.
Pondělí 3. 12. 2018 muži – 8. Vánoční turnaj bezpečnostních složek
Středa 26. 12. 2018 dorost – 1. Vánoční mezinárodní turnaj pro ročník 2003 a mladší
Čtvrtek – Pátek 27. - 28. 12. 2018 mladí žáci –
4. Vánoční mezinárodní turnaj pro ročník 2007
a mladší
Sobota 29. 12. 2018 starší žáci – 8. Vánoční mezinárodní turnaj pro ročník 2005 a mladší
Neděle 30. 12. 2018 přípravka – 3. Vánoční mezinárodní turnaj pro ročník 2009 a mladší
áš Častulík, Vladimír Antonov a velice dobře jim
sekundoval i ligový rozhodčí Jan Vaněk.
Nejstarším hráčem našeho týmu byl gólman Stanislav Hošík - 59 let.
Trenér: Aleš Bachánek
HC Old Boys Zlín
brankaři: Miroslav Salát, David Kudělka
obránci: Tomáš Herčko, Petr Přikryl, Vlastimil Vajdák, Jiří Poslušný, Michal Maloun, Martin Pospíšil
útočníci: Martin Kojecký, Jiří Valda, Jaroslav Janeba, Dušan Vojáček - C, Daniel Šelešovský, Jiří Heš,
Michal Tomek, Tomáš Palarčík, Robert Hamrla
Nejstarším hráčem hostů byl gólman Miroslav
Salát, kterému to pořád
dobře chytá, i když mu
táhne už na 73. rok.
Trenér: Ladislav Zavrtálek
Vedoucí mužstva: Milan
Kartouz

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
Mistrovská utkání mužů na domácím ledě budou
probíhat v sezoně 2018/2019 v pátek od 18:00
hodin a v neděli od 17:00 hodin. Přijďte povzbudit naše borce v nelehkých bojích.

Neděle 9. 12. 2018
HC BB – HC Štika Rosice
Čtvrtek 20. 12. 2018
HC BB – HC Uničov
O dalších mistrovských utkáních vás budeme informovat v příštím městském zpravodaji. Výsledky utkání a rozpis najdete na našich stránkách
hokejbrumov.cz v sekci MUŽI.

daile a malé sladkosti. A boj mezi oběma týmy pokračoval. Vítězství si nakonec odnesl domácí tým,
ale nezapomenutelné zážitky se určitě uchovají
v myslích všech hráčů. Po utkání následovaly ještě
nájezdy pro pobavení jak diváků, tak hráčů.
HC Brumov-Bylnice - HC Old Boys Zlín 10:9 (2:2,
3:1, 5:6)
Po utkání následovalo focení týmů, autogramiáda
a rozhovory s hráči. Společnou večeří a posezením byla páteční akce ukončena. Děkujeme všem
hráčům za jejich perfektní výkon, zástupcům měst
za účast na této akci a předání ocenění a všem
přítomným za podporu, pomoc a výbornou hokejovou atmosféru.

Hlavní rozhodčí Jaroslav Vaněk sen. spolu
s čárovými Antem Imeri
a Romanem Šimoníkem
utkání bravurně kočírovali a zdravotnice Blanka
Janošová neměla tentokrát žádnou práci.
Časomíru
obsluhovala
Hanka Jurková a hlasatelského postu se tradičně zhostil náš Alan
Pelant. Utkání bylo po 1.
třetině gólově vyrovnané
a nikdo nikomu nic nedal
zadarmo. Chvilka odpočinku mezi třetinami byla
vyplněna mini utkáním
našich nejmenších hráčů na šířku hřiště. Naši
nejmladší borci to vzali
velmi vážně a zodpovědně a bojovali mezi sebou
jako o život. Poděkováním za jejich výkony bylo
ocenění z rukou hráčů
obou týmů v podobě me-

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

nechajte vybubnovat na příkaz hradního pána
Tož jak ten rok rychlo utékl, tak rychlo to tu napíšu. Rok 2018 byl taký trochu jiný a s návaznosťú na plány
do roku 2019 temu říkám, že nad hradem hřmí a blesky lécú. To tak bývá. Raz za čas. Poprvéj hřmělo v sedmdesátém sedmém a hrad povstál z popela. Podruhéj hřmělo v roku 2000 a hrad sa otevřél veřejnosti a já dúfám, že teďkáj hřmí
potřetí a to tak, že stavíme, opravujeme a v příščím roku, dvuch to sceme dotáhnút dalej aj na hórním hradě, v hledišťu a expozicách. Gdybyste věďéli, gde sa legálně tisknú chechtáky, dajte vědět. Né, vážně… Máme to dólním hradem našláplé a mosíme tu
nastartovanú energiju živit co najdeléj a najvíc.
Sezóna byla začatá slušně. Tradiční akce počínajúc Valpurgú, Hradní věžú a tak dalej, byly myslím dobré. „Zoči voči“ stavebním pracám sa podařilo udělat aj divadélní léto, Semtamfór, fantastičtí Zlíňáci z Městského divadla Zlín s Nocú na Karlštejně
a nezklamali ani Kašpaři z hlavního města včetně zapršání o sobotní produkci. Hradní autdúr je hradní autdúr a dík šeckým, co
tu zmokli a předčasný konéc pochopili. Kafábři ste výborní.
Ešče sa podařilo udělat Pohádkáč, ale povšeckém, konec sezóny byl omezený opravama, ztrátú sociálního zázemí pro akce a tým
ešče navíc, že Děcký deň býl netradičně v rámci oslav ZŠ přesunutý do školy bo nebylo v květnu jisté, či sa bude moct gvůlivá
opravám vůbec na hradě udělat. A tak sezóna nebýla zrovna návščevnicky naj, ale o to víc sa těším a srším optimizmem do roku
budúcího. Aj tak sa podaříl přelom jara a leta, návščevnický výletní búm školních výletú, rekordní sumy v prodeji suvenýrů
a ve vstupném potěšíly hradní pokladnu.
Mosím tu poděkovat Tomášovi a Natálce. Průkopníkom zavedéní pravidelných letních komentovaných prohlídek. Mosíme v tem
pokračovat. Možná rozšířit aj na výlety na koncu škólního roka. Uvidí sa.
A tož tým teda sme u teho, co do roku příščího. Všecko sa probírá, hledajú sa dotace a prostředky a tak obecně řečené asi
takto: dotahnút dólní hradby, opravovat ohrozené zdivo hradu horního, vstupu do hradu, pochozí místa hnijúcích pražců, řešit
technický a dispoziční stav obslužných míst hradu, zkvalitnit služby návščevníkom, poradit si s projektem obnovy hlediště
a jeviště amfiteátra, postupně přeladit výstavní prostory hradu na vyšší úroveň… Je teho dosť, s čím sa dá pracovat a tak enom
dúfám, že třetí hřmňéní bude silné, dlúhé a „osvěžující“.
Takéj sceme oživit hradní program nečím novým, v hlavě to máme a tak…. nechajme sa překvapit. S informacama o novéj sezóně
sa ozvu včas na konci zimy.
Tu úplně na koncu zpráv a na začátku prosinca bych Vám chtěl šeckým popřát, nech co najpříjemňéjc prožijete hektiku
konca starého a začátka roka nového a svátků s tým spojených… Věřím, že ve zdraví a rodinnéj pohodě u Vás to dobré
převáží a dá zapomenút na to špatné.
Tož teda Vám šeckým ščastné a veselé a ščastný a veselý celý další rok 2019.
Kastelán

ŠTĚDRÝ DEN NA HRADĚ

Tož veznite kastelánské pozvání na tradiční Štědrodenní procházku na hradní vrchol.
Tradičně zahrajeme koledy.
Tradičně bude svařák a jiné teplé nápoje.
Tradičně bude otevřeno 24. 12. 2018 od 11.00 - 15.00 hod.
Tož poďte si pokrátit to čekání na Ježíška procházkú na hrad, poďte splknút
s přátelama pod novýma hradbama.
Těšíme sa na Vás.

Informace
z městské
knihovny
Služby knihovny:
• tisk, kopírování A4, A3 černobíle,
barevně
• laminování A4, A3
• skenování
Od 27. prosince 2018 do 2. ledna
2019 bude knihovna uzavřena.
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
https://
knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz
tel.: 577 330 503,
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz
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Ze života ve městě

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – prosinec 2018
sobota: 8. prosince 2018, 9:00 – 13:00 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK

Tradiční přehlídka vánočních výrobků a voňavých dobrot sladkých,
mastných i k pití se koná na náměstí. V doprovodném programu vystoupí děti z MŠ, pěvecký soubor Trávnica a DH Brumovjanka.
čtvrtek: 20. prosince 2018

FLERET

Po roční přestávce se skupina opět vrací s vánočním koncertem do KD
Brumov-Bylnice! Nebude chybět ani dcera legendární Jarmily Šulákové
- Zuzana! http://www.fleretmusic.cz
Aby toho letos nebylo málo, domluvili jsme pro Vás také hodinové vánoční pásmo hudebního seskupení PROJEKT ON - jedná se o sbor křesťansky založených mladých lidí a skvělých hudebníků, doplněných o hudební nástroje jako saxofon nebo housle a rozhodně je, se na co těšit:).
Bar s občerstvením a celý kulturní dům bude otevřen už od 17:30 hod.,
začátek vystoupení Projektu On bude cca v 18:30 hod., začátek vystoupení Fleretu se Zuzanou Šulákovou cca v 19:45 hod., konec programu
okolo 22:00 hodin.
Vstupenky k zakoupení od 1. 11. 2018,
cena vstupenky je 280 Kč

FOTOKLUB KFA Brumov-Bylnice
nabízí zájemcům o výtvarnou
fotograﬁi účast na pravidelných
schůzkách spolku.
Schůzky fotoklubu se konají jednou za 14 dní
(každý sudý pátek) od 19:00 hodin.
Kontakt:
Mgr. Miroslav Pinďák, tel.: 604 604 674

Informační Centrum a Muzeum Brumov-Bylnice - tel. 577 330 138,
731 083 442 (pouze zde kompletní info, plán sezení v KD atd.)
Informační Centrum Valašské Klobouky - tel. 577 311 150
Informační Centrum Slavičín - tel. 577 342 251
Nenechte si ujít plesovou sezónu 2019:
12. 1. Skautský ples, 18. 1. Městský ples, 25. 1. Valašský bál,
1. 2. Ples FC Brumov, 8. 2. Školní ples, 15. 2. Galavečer Valašsko,
17. 2. Dětský karneval, 5. 3. Fašanková veselice, 23. 3. DISCO ples

Příjemné chvíle vánočních svátků, štěstí, zdraví
a spokojenost v roce 2019 přejí pracovníci
Městského kulturního střediska.
GALA PLES Valašsko
Dne 15. 2. 2019 v KD Brumov-Bylnice od 19:00 hod.
Vstupenky v předprodeji od 1. 12. 2018 v Městském muzeu Brumov-Bylnice.
Cena vstupenky s místenkou 300 Kč, bez místenky 250 Kč.
Chcete udělat radost blízkým na Vánoce, nachystáme Vám vstupenku s vánočním přebalem a mašlí. Pro více informací navštivte
www.galaplesvalassko.cz nebo se

informujte v IC Brumov-Bylnice.

NOVÁ

Veterinární ordinace
1.8.2018

V Brumově-Bylnici zahajuje provoz od
na adrese Mýto 39, Brumov-Bylnice

Ordinační doba

			

Po – Pá 9–11 / 15–18
So 9–11

Pohotovost nonstop na tel.: 731 509 544

VÁNOČNÍ KONCERT
,,RADŮZA S KAPELOU‘‘
Datum: 10. 12. 2018
Místo: KD Klobučan – Valašské Klobouky
Začátek: 19.00 hodin
Předprodej vstupenek: Infocentrum Valašské Klobouky
Tel: 577 311 150, E-mail: infocentrum@mu-vk.cz
www.infocentrum-valasskeklobouky.cz/

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

Poskytujeme veterinární ošetření a léčbu onemocnění malých zvířat, včetně chirurgie.
Možnost ošetření mimo ordinační hodiny také hospodářských zvířat a koní.

MVDr. Zdeněk Klíma

Helena Majáková, DoTh.
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INZERCE

ELEKTRO V BRUMOVĚ NA NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.
Vánoční nabídka – akce na vybrané elektrospotřebiče









Vánoční osvětlení klasické i LED, vnitřní i venkovní, náhradní žárovky, svícny
AKCE - šlehače, šlehače s mísou, mixery, kuchyňské roboty, mikrovlnné trouby
AKCE - kontaktní grily, sendvičovače, topinkovače, odšťavňovače, kráječe, sušičky
AKCE - vysavače, remosky, pečící pánve, tlakové hrnce, žehličky, holicí strojky
AKCE - LED ŽÁROVKY, LED PÁSKY, LED SVÍTIDLA, LED SVÍTILNY, NABÍJECÍ SVÍTILNY
AKCE - stojací lampy, lampičky, dětské lustry, venkovní svítidla, LED reflektory
AKCE - kuchyňské kráječe, sušičky potravin, váhy – osobní i kuchyňské, kávovary
AKCE - METEOSTANICE, teploměry, přepěťové ochrany, nabíječky, měřiče spotřeby

AKCE na pračky, sušičky prádla, sporáky, mrazničky, lednice
ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486

Inzerce

Prodám rodinný dům 5+1 ve Sv. Štěpáně se zahradou
500 m2. Dům je cihlový, suchý. Topení krb a radiátory.
Cena 1.100 000 Kč. Tel.: 720 145 772.

UPOZORNĚNÍ

Uzávěrka lednového čísla bude
7. prosince 2018,
po tomto datu již nebudou
příspěvky přijímány.

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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