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Karel IV. (14. 5. 1316 – 29. 11. 1378)

700. VÝROÈÍ
NAROZENÍ KARLA IV.
V letošním roce si připomínáme obrovské a jedno z nejvýznamnějších výročí
naší historie, narození Karla IV.
Narodil se v Praze Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně. Při křtu
obdržel jméno Václav. Při biřmování
ve Francii, roku 1323, kam byl povolán
otcem, dostává jméno Karel a zároveň se
žení s Blankou z Valois. Je mu pouhých 7
let. Roku 1349 uzavírá po smrti své první
manželky sňatek s Annou Falckou. Roku
1353 uzavírá sňatek s Annou Svídnickou a pověstné 4 ženy Karla IV. uzavírá
od roku 1363 Alžběta z Pomořan a Wolgastu.
Z Karlových potomků asi nejvíce
známe syny Václava IV. a Zikmunda Lucemburského.
Z panovníkových největších státnických, kulturních a duchovních počinů
jmenujme např. založení kolegiatní kapituly Všech svatých na Pražském hradě
roku 1339, přispění k volbě Arnošta
z Pardubic pražským biskupem (1343)
a povýšení pražského biskupství na met-

číslo 5
ropolitní arcibiskupství (1344), položení
základního kamene Svatovítské katedrály
(1344), zisk římské koruny v Rhensu
(1346), získává titul římského krále v Bonnu (1346), 1347 získává titul krále českého,
roku 1353 se stává králem lombardským,
roku 1365 se stává králem arelatským
a konečně v roce 1376 je zvolen římským
králem ve Frankfurtu nad Mohanem a korunován téhož roku v Cáchách. Zakládá
například klášter na Slovanech, Nové
Město pražské, hrad Karlštejn, pražskou
universitu a jiné. Vydává nespočet státoprávních listin.
Hrad Brumov je jedním z mála míst
na východní Moravě, kde lze s jistotou
zdokumentovat pobyt a činnost Karla IV.
Ještě jako moravský markrabě zde roku
1342 nechává vyhotovit dvě listiny, které
jsou zde datovány a Karlem podepsány.
Z těchto důvodů jsme se jako hrad Brumov zapojili do Spolku Karlovských míst
v Praze a požíváme „privilegia“ místa, kde
Karel IV. prokazatelně působil. V průběhu
roku k připomenutí výročí našeho
největšího panovníka připravujeme se
Základní školou v Brumově-Bylnici kostýmovanou hranou prohlídku za osobnostmi doby Karla IV., kterou budeme nabízet
školním a jiným výletům na hradě. Soutěž
O zlatý klíč bude také spojena plně s tím-

674 let po podepsání listin
markrabětem Karlem r. 1342
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to výročím a v září chceme uspořádat Svatováclavské slavnosti s trhem na náměstí
a večerem na hradě. Jak v hradních expozicích, tak i ve výstavních prostorech
městského muzea máme připomínku
o životě a díle krále a cisaře Karla IV. Při
slavnostním zahájení sezony představíme
hrad Brumov jako Karlovské místo.
… a pokaždé, když zvednete hlavu
k naší zřícenině, vtěsnejte do svých
myšlenek další atribut našeho hradu.
To je místo, kudy nejen kráčely dějiny.
Je to místo, které dýchá historickou
přítomností velkého panovníka.
Kastelán hradu Brumov

PTÁME SE VEDENÍ MÌSTA
Vážení spoluobčané,
rádi bychom v městském zpravodaji
zavedli rubriku „Ptáme se vedení města“,
která by byla určena pro všechny spoluobčany, kteří chtějí o problémech a záležitostech města vědět vše podstatné. Je jasné, že zdaleka ne všechna rozhodnutí vedení města se musí zalíbit všem. A také ne
všechno se povede. Ale je potřebné, aby
lidé věděli, co a proč radnice dělá a mohli se k tomu vyjadřovat. Je řada problémů,
které nás všechny trápí a chtěli bychom je
vyřešit. K tomu musí směřovat nejen práce v orgánech města, ale i ochota a schopnost komunikace. Jedině ta vede k úspěchu. Udělejme vše pro to, aby naše město
bylo příjemným místem pro život a místem, kam se budou lidé rádi vracet!
Vaše dotazy k problémům a záležitostem, které vás zajímají a které se vás
dotýkají, posílejte e-mailem na adresu:
infocentrum@brumov-bylnice.cz, poštou
nebo odevzdávejte osobně v budově městského muzea a infocentra na Podzámčí.
Dopis musí obsahovat jméno a adresu.
Redakční rada městského zpravodaje
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 15. března
2016:

vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

RM Brumov-Bylnice
schválila

 odprodej nepotřebného movitého majetku – 4 ks dýchacích přístrojů IDP AUER
inv. č. 14409 a 14410 do majetku Dobrovolného hasičského zboru Beluša-Hloža,
se sídlem Hloža 1163, 018 61 Beluša, Slovenská republika, za cenu 52 752 Kč
 rozdělení dotací na sport na rok 2016
z rozpočtu Města Brumov-Bylnice:
Kebísek Ivan
5 000 Kč
OS Háčko
30 000 Kč
Osadní výbor Sv. Štěpán
5 000 Kč
SDH Brumov
20 000 Kč
Školní sportovní klub při ZŠ
38 000 Kč
Valašská nadace
10 000 Kč
ČČK Sidonie
4 000 Kč
 dotaci pro občanské sdružení AGARTA,
Ohrada 1879, 755 01 Vsetín ve výši 30 000Kč
na realizaci terénního programu pro osoby závislé na návykových látkách a ohrožené drogovou závislostí v Brumově-Bylnici. Dotace bude
vyplacena ve dvou splátkách po 15 000Kč
 Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2016 o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu
Města Brumov-Bylnice pro občanské sdružení AGARTA, Ohrada 1879, 755 01 Vsetín ve výši 30 000 Kč na realizaci terénního programu pro osoby závislé na návykových látkách a ohrožené drogovou závislostí v Brumově-Bylnici. Dotace bude vyplacena ve dvou splátkách po 15 000 Kč

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

stanovila

 max. počet zaměstnanců Města BrumovBylnice na veřejně prospěšné práce ve městě v roce 2016 v počtu 6, a to formou uzavření pracovních smluv na dobu určitou s využitím dotací Úřadu práce ve Zlíně
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V KVÌTNU 2016
Rodinné domy v Brumově-Bylnici
Čtvrtek: 5. 5. 2016, 12. 5. 2016,
19. 5. 2016, 26. 5. 2016
Sídliště Družba a Rozkvět
Pátek: 6. 5. 2016, 13. 5. 2016,
20. 5. 2016, 27. 5. 2016
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie
Pátek: 6. 5. 2016, 13. 5. 2016,
20. 5. 2016, 27. 5. 2016
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec
Pátek: 6. 5. 2016, 13. 5. 2016,
20. 5. 2016, 27. 5. 2016

www.elektrowin.cz

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD
Termín pro uhrazení poplatku je do 31.
května 2016.
Výše poplatku je 500 Kč za osobu a kalendářní rok.
Platbu můžete provést v hotovosti v pokladně MěÚ, dveře č. 305, nebo
na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:
19-1407101369/0800, variabilní symbol
1340 a číslo popisné.
Finanční odbor MěÚ

ÈEKAJÍ NÁS VYŠŠÍ KVÓTY,
ÈEŠI JE MOHOU ZVLÁDNOUT
Podle nové legislativy by roce 2016
měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra, což
bylo ještě před pár lety nepředstavitelné
množství. Nakonec to ale opravdu dokážeme.
Podle původního požadavku evropské
směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi ročně vysbírat nejméně
čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele
České republiky včetně dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost
již zmíněný nový způsob výpočtu těchto
kvót, který tuto kvótu významně navýšil.
Doposud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice plnili, dokonce
i s rezervou.
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Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci
takového množství vysloužilého elektra,
jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti
prodaných nových spotřebičů průměrně
za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá
zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce
2015, které jsou k dispozici, naznačují, že by se to mohlo podařit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října na 30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru
v roce 2014. Věříme, že především díky
podpoře široké veřejnosti, které není
lhostejný osud naší planety, i novou vyšší kvótu letos opět s rezervou naplníme.
Elektrowin a. s.

PODÌKOVÁNÍ
Vyslovujeme tímto poděkování žákům
II. stupně Základní školy v BrumověBylnici, kteří v prvním dubnovém týdnu
zajistili pod vedením učitelů p. Mgr. Josefa
Lysáka a p. Mgr. Jiřího Svitálka úklid
břehů toku Brumovky od drobných
odpadků obalového charakteru.
Nejmladší generace občanů našeho města, pod vedením pedagogů, tak
dává dobrý příklad i ostatním občanům
ve městě tím, že jim není lhostejný stav
veřejných prostranství a čistoty ve městě a jsou ochotni také, v mezích možností, přispět svým dílem k udržení čistoty
města.
Správní odbor MěÚ

16. května 2016 oslaví krásné
životní jubileum 70. narozeniny
paní Irena Tichánková
z Brumova.
My Ti, milá babičko, přejeme pevné
zdravíčko, moře lásky, žádné vrásky
a jen samé sluníčko! To Ti přeje
manžel a dcery s rodinami.

Vzpomínáme…

Jdu daleko, přede mnou mlha, za mnou
vzpomínky.
Dne 31. března 2016 jsme vzpomněli
nedožitých 65 let tatínka a dědečka,
pana Ladislava Šatky
ze Sidonie 61.
9. května 2016 uplyne 9 let od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkují syn Radim
a dcera Tamara s rodinou.

Maminko naše milá, Tys naše hvězdička
byla. Teď Tvoje hvězdička na nebi svítí
a dívá se, jak bez Tebe jdeme žitím.

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

Blahopøejeme...

Blahopøejeme rodièùm...
Michaela Kristínová narozena dne 25. 2. 2016
Jana Běhunčíková narozena dne 28. 2. 2016
Liliana Ďulíková narozena dne 29. 2. 2016
Andrej Bača narozen dne 6. 3. 2016
Vojtěch Pecl narozen dne 7. 3. 2016
Vojtěch Lysák narozen dne 30. 3. 2016


Rozlouèili jsme se
Františka Bartlová zemřela dne 20. 3. 2016
ve věku 83 let, Sidonie čp. 50
Alois Dorňák zemřel dne 3. 4. 2016 ve věku
78 let, Brumov, Uhlové čp. 778

Dne 7. dubna 2016 oslavili
60 let manželství
Jarmila a Václav Holbovi.
Hodně zdraví a spokojenosti
do dalších společných let přejí synové
Miroslav, Václav a dcera Jarmila
s rodinami.

Dne 3. dubna 2016 uplynulo již
20 smutných let od úmrtí
paní Blanky Ďulíkové
z Bylnice.
S láskou vzpomínají děti – Leonka,
Zuzka, Blanka, Bohumil, vnuci
Dominiček, Sebastiánek, vnučka
Lilianka, maminka, bratři
a sestry s rodinami
a celá rodina Ďulíkova.
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Člověk umírá – láska zůstává.
Smrt není zlá,
je jen kus života těžkého.

Dne 30. dubna 2016 jsme vzpomněli
nedožitých 95 let naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Růženy Schönové.
Dne 1. května 2016 vzpomeneme
nedožitých 97 let našeho tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Vladimíra Schöna.
Vám, kteří jste je znali a vzpomenete
s námi, děkují dcery s rodinami.

Dne 7. května 2016 vzpomeneme na
15. výročí úmrtí
Kamila Měřičky.
S láskou v srdci vzpomíná celá rodina.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 3. května 2016 si připomeneme
5. výročí úmrtí
paní Vlasty Dorňákové
a dne 20. března 2016 jsme vzpomněli
nedožité 95. narozeniny
pana Jindřicha Dorňáka.
Za tichou vzpomínku děkují synové
Jindřich a Václav s rodinami.

Dne 8. května 2016 vzpomeneme na
6. výročí úmrtí
paní Jiřiny Bečákové.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Nesmrtelnou hymnu slíbil jsem kdys
lesům, slíbil jsem ji stromům, zvěři,
hmyzu, vřesům …

Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane
vždycky s námi, bude nám žehnat
na cestu, po které půjdeme sami.

Dne 3. května 2016 vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Marie Kozáčkové
z Brumova.
S láskou vzpomíná syn Josef s rodinou.
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Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává v nás.

Dne 10. května 2016 vzpomínáme
10. smutné výročí, kdy nás opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan František Mikulík.
S láskou vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.

Děkujeme za to, čím jste pro nás byli…
Děkujeme za každý den, který jste pro
nás žili…

Dne 11. května 2016 vzpomeneme
23. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Jana Holby.
Dne 24. ledna 2016 uplynulo 6 let
od smrti naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Štefánie Holbové.
Krásné vzpomínky si v srdcích uchová
navždy celá rodina. Děkujeme za tichou
vzpomínku.

Očím se ztratila, ale v srdcích zůstane
navždy s námi.

Dne 9. května 2016 vzpomeneme
nedožitých 85. narozenin
pana Vladimíra Strapiny.
S úctou a láskou vzpomínají manželka,
děti s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 12. května 2016 uplyne 18 let
od úmrtí naší manželky, maminky,
babičky a prababičky,
paní Pavlíny Zmeškalové
ze Sidonie.
S úctou a láskou vzpomíná manžel, děti
s rodinami a ostatní příbuzní.
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Měl jsem Vás všechny rád a chtěl jsem
ještě žít, ale přišel krutý den
a musel jsem odejít.

Dne 13. května 2016 by se dožil 45 let
pan Marian Vaněk,
v srpnu vzpomeneme 24. výročí jeho
tragické smrti.
Za tichou vzpomínku děkují sourozenci.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Odešel jsi tiše, jak osud si přál, ale
v našich vzpomínkách žiješ dál.

Dne 17. května 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Františka Zimáčka.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a děti.

Odešla jsi a přece jsi stále s námi.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 13. května 2016 vzpomeneme
nedožitých 100 let naší maminky,
babičky a prababičky,
paní Marie Bařinkové
ze Sidonie.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Leo a Luděk s rodinami.

Dne 17. května 2016 to bude 10 let,
co nás navždy opustil náš manžel,
tatínek a dědeček,
pan Jindřich Adamuška.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka,
synové a dcera s rodinami.

Odešel jsi a přece jsi stále s námi.

Dne 28. května 2016 vzpomeneme
6. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš drahý bratr a strýc,
pan Stanislav Měšťánek.
S láskou a úctou vzpomínají sestra Věra,
synovec Pavel a neteř Věra.

Odešel jsi náhle a přece jsi s námi stále.

To, že čas rány hojí, je jenom pouhé
zdání. Stále v srdci velká bolest a tiché
vzpomínání.

Dne 14. května 2016 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
paní Bohumily Illkové.
S úctou a láskou vzpomínají dcery
Miloslava a Zdenka s rodinami.

Dne 22. května 2016 vzpomeneme
40. výročí úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky,
paní Hedviky Častulíkové
z Brumova.
S láskou vzpomínají syn, vnuci a ostatní
příbuzenstvo s rodinami.

Dne 22. května 2016 to bude už 20 let, co
nás navždy opustila
paní Bedřiška Mojžíšová.
S bolestí v srdci vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Dne 30. května 2016 vzpomeneme
20. smutné výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka,
pana Josefa Lysáčka
z Bylnice 506.
S láskou vzpomínají manželka, děti,
vnuci Filípek a Nicolásek.
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PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - KVÌTEN 2016
 2. 5. BIBLICKÁ HODINA – v 9.00 hod.
 10. 5. VYSTOUPENÍ SBORU ŽÁKŮ ZŠ BRUMOV-BYLNICE
- v ZŠ 9.30 hod.
 18. 5. MŠE SVATÁ v denním stacionáři – v 9.30 hod.
 25. 5. OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY denního stacionáře – 9.30 -17.00 hod.
d
 31. 5. KÁCENÍ MÁJE - v 9.30 hod.
Denní stacionář pořádá Poutní zájezd na Svatý Hostýn, který se koná
14. 6. 2016, odjezd v 7.00 hod. od Obuvi Tarabus, další zastávky u kulturního
domu, staré měšťanky a MEZu. Cena 200 Kč. Hlásit se můžete osobně ve stacionáři nebo na tel.: 605 063 239.

PROGRAM RMC MALENKA - KVÌTEN 2016
 ÚT 3. 5.
 ST 4. 5.
 ČT 5. 5.
 ÚT 10. 5.

ŠIKULKY (STAVĚNÍ MÁJÍČKU)
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ (8.30 - 10.30), VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ŠIKULKY
(DEN MATEK - TVOŘÍME DÁREČEK PRO MAMINKU)
 ST 11. 5.
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
 ČT 12. 5.
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
 NE 15. 5.
MALÝ MÁJOVÝ JARMARK U KOSTELA - od 8.30 do 11.30
(výtěžek z jarmarku bude použit na provoz našeho centra),
 ÚT 17. 5.
ŠIKULKY (MALÝ KUCHTÍK - děti si připravují svačinku)
 ST 18. 5.
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
 ČT 19. 5.
SKOKÁNCI, LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
 ÚT 24.5.
ŠIKULKY (ZVÍŘÁTKA Z PAPÍRU A Z TOALET. RULIČEK)
 ST 25. 5.
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
 ČT 26. 5.
KATECHEZE S OTCEM KARLEM PRO MAMINKY
 ÚT 31. 5.
ŠIKULKY
(DEN OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK - TVOŘÍME A HRAJEME SI)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
Stále se můžete přihlašovat na kurzy cvičení maminek a dětí i kurz cvičení těhotných žen, více informací na plakátcích nebo přímo v RMC.
Srdečně zveme na MALÝ MÁJOVÝ JARMARK U KOSTELA, který proběhne
15. 5. 2016 od 8.30 do 11.30 hod. Na tuto neděli připadá Mezinárodní den rodiny, proto si na jarmarku přijde na své každý člen vaší rodiny. Výtěžek z jarmarku
bude použit na provoz našeho centra. Děkujeme!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

CHARITA VALAŠSKÉ KLOBOUKY ve spolupráci s městem Brumov-Bylnice
VYHLAŠUJE SBÍRKU NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU
 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční:
dne:
23. - 24. května 2016
čas:
14.30 – 16.30 hod.
místo: POZOR ZMĚNA!!! budova kulturního domu – rampa ze zadní strany
od fotbalového hřiště!!! Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 739 524 368.
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OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY
Denního stacionáře Brumov-Bylnice
25. 5. 2015 od 9.30 do 17.00 hod.
Přijďte vyzkoušet nové venkovní
cvičební stroje
pétanqueové hřiště, ruské kuželky,
relaxační chodník.
V 9.30 hod. pohádkové dopoledne
s dětmi z MŠ Brumov-Bylnice.
Program v průběhu celého dne.
Občerstvení zajištěno.
Těší se klienti a pracovníci!!

DDM BRUMOV-BYLNICE
- KVÌTEN 2016
Připravujeme:
McDONALD’S CUP 2016
- OKRESNÍ KOLO ŽÁKŮ ZŠ
V KOPANÉ
HRADNÍ VĚŽ - šachový turnaj
CYKLOTOULKY VALAŠSKOU
KRAJINOU 2016
ZA POHÁDKOU NA KOLECH
UKONČENÍ ČINNOSTI
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM
Informujeme:
 18. března 2016 se v KD Klobučan
Val. Klobouky uskutečnily „Závěrečné
taneční žáků 9. tříd“. Přes 60 dětí si zde
vyzkoušelo před zraky rodičů, učitelů
a kamarádů své taneční dovednosti
získané v průběhu kurzu, který vedla paní
Milena Šmigurová. Nechyběl ani tradiční
taneček se svými rodiči, vystoupení
tanečních kroužků a spousta další zábavy.
Celý večírek byl velmi příjemný a věříme,
že na něho budou všichni dlouho
vzpomínat.


23. března 2016 jsme pořádali
společně se ZŠ Brumov-Bylnice „3. ročník
velikonočního nohejbalového turnaje
žáků“, kterého se zúčastnilo celkem
10 družstev. V mladší kategorii se na 3.
místě umístilo Gymnázium Jana Pivečky
Slavičín, druhou příčku získali Adam
Fojtík, Filip Dorňák a Vilém Běhunčík
reprezentující DDM Brumov-Bylnice
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a vítězem této skupiny se stalo družstvo
DDM Slavičín. V kategorii starších se
na bronzové příčce umístila trojice David
Kolínek, David Šenkeřík a Jožka Kolínek ze
ZŠ Brumov-Bylnice, stříbrný skončil tým
DDM Slavičín a zlaté medaile si odnesli
hoši z Gymnázia Jana Pivečky Slavičín.
Na závěr byly oceněny i individuální
výkony, mezi kterými nechyběl ani Adam
Fojtík z Brumova-Bylnice.
 24. března 2016 proběhlo v DDM
Brumov-Bylnice velikonoční tvoření.
Děti si vyrobily krásné věnečky, nazdobily si vajíčka a některé si upletly i karabáče. Ze sportovních aktivit byl na programu turnaj v přehazované, jehož vítězem se stala trojice děvčat - Michaela
Florešová, Andrea Mikšová a Adéla Blanařová. Celkem se velikonočních prázdnin s DDM zúčastnilo kolem 40ti dětí.
 9. dubna 2016 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Brumov-Bylnice „Turnaj
mladších přípravek v halové kopané“.
Vítězem turnaje se stal domácí tým FC
Elseremo Brumov, který získal o dva
body více než na druhém místě slovenská MFK Nová Dubnica. Nejlepším
střelcem turnaje se stal s šesti brankami
Lukáš Sucháček z FC Elseremo Brumov.

 Zájmový kroužek „Plastikový modelář“ v DDM Brumov-Bylnice nemá mnoho
členů, ale téměř na každé soutěži některý
z nich vyhraje. Naposledy to byl v Prostějově Marek Hnaníček, který ve své kategorii získal 1. místo. Na 2. místě skončili Vojtěch Staša (kategorie ml. žáci), Daniel Kraj-

či (kategorie st. žáci) a Marek Vašíček (kategorie junioři). V kategorii starších žáků
se také na krásném 3. místě umístil Jan Rydval. Oceněný byl i model Radka Bartošáka. Rádi bychom v tomto zájmovém kroužku přivítali v příštím školním roce nové
členy. Modelařit může každý, koho baví
sestavovat drobné díly (auta, vojenskou
techniku, domečky, ﬁgurky apod.) z papíru, plastu, dřeva a jiných materiálů. Děti
se mohou zlepšit ve zručnosti či trpělivosti a naučí se používat ruce na něco jiného,
než je mačkání kláves u počítače J.
 „Cyklotoulky valašskou krajinou
2016“ je 2. ročník dlouhodobější akce pro
rodiče s dětmi, kteří chtějí formou společných výjezdů na kolech navštívit zajímavá
místa v okolí Brumova-Bylnice. Tato akce
bude zahájena na Den rodin, tj. v neděli
15. května, a potrvá až do 31. října 2016.
Více informací najdete před jejím zahájením na webových stránkách DDM a taktéž
v příštím čísle zpravodaje.

NOVÉ POVINNOSTI VÙÈI SPOTØEBITELÙM
PRO VŠECHNY PODNIKATELE!
Nedávná novela zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, zavedla nové
povinnosti pro všechny podnikatele –
společnosti i živnostníky, kteří přicházejí do kontaktu se spotřebiteli a uzavírají s nimi smlouvy o prodeji zboží nebo poskytnutí služeb, a to tedy nejen pro ty, kteří
provozují e-shopy, ale i pro všechny ostatní podnikatele.
Novela zavedla mj. alternativní mimosoudní řešení sporů mezi spotřebitelem
a podnikatelem, a to obecně u České obchodní inspekce (ČOI). Krom toho v některých speciálních případech je dána obdobná pravomoc Českého telekomunikačního úřadu pro oblast telekomunikací
a pošty, Energetického regulačního úřadu

LETNÍ PØÍMÌSTSKÉ TÁBORY DDM BRUMOV-BYLNICE 2016
Termín od 11. do 15. července 2016:
LPT „Krteček na cestách“ - pro děti 1. až 5. ročníku
LPT „Florbalový“ - pro děti od 3. ročníku
LPT „Taneční“ - pro děti 1. až 5. ročníku
Termín od 18. do 22. července 2016:
LPT „Sportovně-zábavný“ - pro děti od 3. ročníku
LPT „Adrenalinový“ - pro děti od 5. ročníku
Podrobné informace o těchto příměstských táborech najdete v průběhu měsíce
května na našich webových stránkách a taktéž v dalším čísle zpravodaje.
Děkujeme
Jménem kolektivu zaměstnanců DDM Brumov-Bylnice, dětí a jejich rodičů děkujeme hokejovému klubu HC BBSS za využívání ledové plochy pro naše zájmové
kroužky k výuce bruslení.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586
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pro oblast energetiky a ﬁnančního arbitra
pro ﬁnanční trh včetně sporů s bankami
a sporů ze spotřebitelských úvěrů.
Spotřebitel se tak může nově v případě sporu s podnikatelem obrátit mimo soudu také na ČOI, např. klasicky ve sporech
o uznání reklamace vad koupeného zboží
(v obchodě či e-shopu) či poskytnuté služby. Dříve ČOI mohla prověřit např. jen,
zda podnikatel vyřídil reklamaci formálním postupem v souladu se zákonem, ale
nikoliv již správnost rozhodnutí (např. věcnost zamítnutí). Situace se tak nyní výrazně mění.
Všech podnikatelů se tak dotýká nová
zákonná informační povinnost vůči spotřebiteli ohledně tohoto mimosoudního
řešení sporů a o subjektu k tomu oprávněnému – ČOI, a to krom ostatních informačních povinností dle občanského zákoníku. Tato informace musí být poskytnuta
jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem a musí zahrnovat i internetovou adresu ČOI. Pokud podnikatel
(společnost i živnostník) provozuje internetové stránky, musí tyto informace uvést
i na nich. Stejně tak i v obchodních podmínkách, pokud je má k dispozici. Provozuje-li e-shop, musí uvést navíc i elektronický odkaz na evropskou platformu pro
řešení sporů on-line. Dojde-li pak ke sporu
se spotřebitelem (např. zamítnutí reklamace), musí mu tyto informace podnikatel poskytnout znovu, adresně a v listinné podobě či na trvalém nosiči dat.
Všichni podnikatelé si tak musí upravit nejen své webové stránky, ale i veškerou svoji smluvní dokumentaci (objednávky, smlouvy atp.), obchodní podmínky atp., aby tuto zákonnou povinnost vůči
spotřebiteli splnili. Při nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč.
Povinnost platí od 1. 2. 2016, u obchodních
podmínek od 1. 5. 2016. Netýká se jen těch
podnikatelů, kteří 100% všech svých obchodů a služeb realizují výlučně opět jen
s podnikateli. Pokud podnikatel při své
činnosti nepoužívá písemné smlouvy, lze
uvažovat o splnění této povinnosti kupř.
vyvěšením odpovídajícího poučení v provozovně.
Pokud jde o řízení před ČOI, musí
k němu spotřebitel podat podnět. Podnikatel pak má povinnost se tohoto řízení
účastnit a poskytovat ČOI součinnost. Cílem je uzavřít věc dohodou mezi podnikatelem a spotřebitelem ohledně způsobu řešení sporu mezi nimi, v tomto případě není
pravomocí ČOI vydat autoritativní rozhodnutí. Spotřebiteli přitom nic nebrání svou
záležitost řešit kdykoliv i soudní cestou.
Na druhé straně podnikatel není oprávněn
se takto na ČOI, na rozdíl od spotřebitele,
obrátit.
Možnosti obrany spotřebitelů především u reklamace jsou blíže popsány ve shodně nazvaném článku na webu
www.advokat-zlinsko.cz.
JUDr. Petr Hradil
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Mìstský

ZPRAVODAJ
HC BBSS INFORMUJE
Turné Kanada, USA 2016
Ve dnech 31. 3. - 10. 4. 2016 navštívili naši hráči s doprovodem dvě země
za oceánem - kolébku ledního hokeje Kanadu a USA. Po klidném letu jsme ve čtvrtek 31. 3. 2016 dosedli na letiště v Torontu. První tři dny (1. - 3. 4.) nás čekal mezinárodní hokejový turnaj, ve kterém odehráli naši borci celkem šest utkání. Tři výhry, jedna prohra a jedna remíza nás dostaly do boje o 1. místo, které nám uniklo po vyrovnaném utkání pouze o jednu
branku. Výměna dresů, společné objetí,
pozdravy, focení, to všechno patří k velkému hokeji a toto všechno naši borci zažili na vlastní kůži. V šatně klukům dochází, že pro všechny je to nádherný začátek jejich velké hokejové kariéry a propuká oslava z dosaženého umístění. VZORNÁ REPREZENTACE NAŠEHO KLUBU,
MĚSTA, KRAJE A HLAVNĚ ČESKÉ REPUBLIKY – za to vám všichni skládáme
velký dík.

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
Další program byl opravdu bohatý.
Navštívili jsme hokejovou síň slávy, známou věž v Torontu, oceánské akvárium,
vyhlášenou restauraci Mandarin a Niagarské vodopády. Naši borci stihli mezitím ještě odehrát čtyři přátelská utkání,
kdy dvakrát prohráli a dvakrát vyhráli.
Nezapomenutelným zážitkem byla dvě
utkání NHL, jedno v Torontu, kde jsme
se vyfotili s Jardou Jágrem a druhé v Buffalu - USA. Poslední den našeho pobytu
si hráči připravili poděkování našim průvodcům Svaťovi Militky a Denymu Sudkovi za jejich obětavost, s kterou se o nás
celou dobu starali. To, co pro nás připravili rodiče večer při příjezdu před zimním stadionem, nám všem vyrazilo dech.
Uvítání bylo famózní, stříhala se páska,
skandovalo se hokejové „HOŠI, DĚKUJEM“, nechyběl ohňostroj, šampaňské,
transparenty... Takovou krásnou tečku
za naším pobytem opravdu nikdo nečekal. Děkujeme tímto všem, kteří nám
umožnili pro naše hráče uspořádat toto
turné, velice si toho vážíme a děti mají
nezapomenutelné zážitky. Podrobné informace a fotograﬁe našeho turné najdete na hokejbrumov.cz
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HC BBSS PØIPRAVUJE
SLAVNOSTNÍ UKONÈENÍ
SEZONY 2015/2016
28. 5. 2016 se uskuteční v pořadí šestý Galavečer - slavnostní ukončení sezony 2015/2016, na kterém přivítáme významné osobnosti sportovního, kulturního a společenského života.

26. VALNÁ HROMADA HC BBSS
Oznamujeme všem členům Hokejového clubu Brumov-Bylnice, že
26. Valná hromada se uskuteční 29. 5.
2016 v restauraci na Zimním stadionu
Brumov-Bylnice, začátek 18:00 hod.

„BRUMOVSKÁ SMEÈ“
SE VYDAØILA
Volejbalový oddíl SK Brumov-Bylnice
zorganizoval začátkem dubna volejbalový
turnaj smíšených družstev „Brumovská
smeč“ pro amatéry a příznivce volejbalu.
Celkem šest týmů bylo rozděleno do dvou
skupin, kde odehrály zápasy každý
s každým. Vítězové ze skupin, „Čtvrtkaři“
z Valašských Klobouk a „Mantáci“
(složení z náhradníků všech týmů) se
utkali ve ﬁnále o 1. místo. „Čtvrtkaři“
nakonec zvítězili 2:0 a zaslouženě získali
celkové prvenství. „V organizování
turnajů pro amatéry a volejbalové
nadšence chceme pokračovat a tím
podporovat rozvoj masového volejbalu
v našem městě“, prozradila Milena
Kovaříková, předsedkyně volejbalového
oddílu.
Výsledky turnaje:

Čtvrtkaři

Mantáci

Zlín

Duble Names

Blue Banana

Kajetáni
Že se dá hrát volejbal v každém věku,
potvrdili nejstarší účastník turnaje
Jaroslav Matoušek (nar. 1945) ze Zlína
i nejmladší hráčka Karolína Fojtíková
z Brumova-Bylnice, mezi kterými byl
neuvěřitelný věkový rozdíl 57 let a 35
dnů! Turnaj se vyznačoval kvalitní
volejbalovou úrovní a velmi přátelskou
atmosférou. Poděkování patří panu
Miro Drábikovi z Valašských Klobouk
za zajištění občerstvení, Zlínskému kraji
za ceny pro účastníky turnaje a všem,
kteří se akce zúčastnili.
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BÌH NADÌJE

Všichni účastníci turnaje

Duble Names

Po několika letech se k nám do města
opět vrátila sportovně společenská humanitární akce ispirující se úspěšnou akcí pořádanou na podporu výzkumu rakoviny - Běh
Terryho Foxe, která v České republice probíhala v letech 1993 – 2007 a na níž Běh naděje volně navazuje. Tato akce je spojená
s veřejnou sbírkou.
Účelem sbírky je:
udělat něco pro své zdraví
získat ﬁnanční prostředky na výzkum
léčby rakoviny
vyjádření solidarity s nemocnými
prevence civilizačních chorob
Předepsanou trať je možno absolvovat jakýmkoliv způsobem – chůzí, během,
na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem… Účastnit se může každý – občané všech věkových
kategorií, od seniorů po novorozence. Přijďte podpořit tuto akci 11. 6. 2016 ve 14:00 hodin na fotbalové hřiště v Bylnici. Občerstvení a doprovodný program je zajištěn.
Háčko, z.s.

Blue Banana

Tým Zlína

Kajetáni
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Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

1. ROÈNÍK TURNAJE NEREGISTROVANÝCH
HRÁÈÙ VE STOLNÍM TENISE
9. dubna 2016 proběhl v tělocvičně
DDM turnaj ve stolním tenise, kterého se
zúčastnilo 28 hráčů rozdělených do 4 skupin. Celkovým vítězem se stal Zdeněk Plšek z Francovy Lhoty, na 2. místě skončil
Jakub Sopek z Bylnice, na 3. místě Zdeněk Strnka z Bylnice a 4. místo obsadil Josef Lipinský ze Střelné.
Hráči nad 55 let – 1. místo Josef Zvoníček z Brumova, 2. místo Bohumil Sopek
z Bylnice 3. místo Josef Lipinský ze Střelné a 4. místo Marián Luhový ze Slovenska.
Děkuji řediteli DDM Antonínu Strnadovi, Martinu Ptáčkovi a Václavu Raškovi za organizaci a sponzorům Petr Sopek
Elamont, Elseremo Pavel Kozubík, Zámečnictví David Tkadlec, Robert Sudický a TM Stav Vsetín za věcné a peněžité
dary.
Josef Zvoníček

10

Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
program květen 2016
AKCE VE MĚSTĚ
neděle 1. května 2016, 15:00 hodin

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA – Pohádka z mechu a kapradí
Hluboko v lese a možná ještě dál žijí dva roztomilí mužíčkové. Jeden spíše
hubeňour a jeden spíše tlouštík - Křemílek a Vochomůrka. Radostně spolu
hospodaří a společně zažívají spoustu veselých a hravých příhod. Divadélko
se koná v kulturním domě.
Vstupné: 50 Kč
úterý 3. května 2016, 17:30 hodin

GRAFOLOGIE aneb Tajemství výkladu písma
Dvě vyučovací hodiny s odborníkem na řeč písma se konají v naučném
oddělení městské knihovny.
sobota 7. května 2016, 13:00 hodin

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BRÁNY HRADU BRUMOV
- ﬁnále šachového turnaje s živými ﬁgurami
- kulturní program pro děti i dospělé
neděle 8. května 2016, 14:00 hodin

OSLAVY SVATÉHO FLORIÁNA
Tradiční společenská akce na náměstí – hasící technika, hudební program
– pořádá SDH Brumov
sobota 14. května 2016, 20:00 hodin

Turnaj ve stolním tenise

DISCO SHOW
Bližší informace na FB Blizix agency
sobota 21. května 2016, 12:30 hodin

HRADNÍ OKRUH
Tradiční závod na kolech se společným startem na náměstí a cílem na hradě
Brumov.
Bližší informace na www.kolo-bezky.cz.
sobota 21. května 2016, 9:00 hodin

BALEJKŮV POHÁR A MEMORIÁL FRANTIŠKA LOUCKÉHO
Výstava a soutěž plastikových modelů bojové techniky, letadel a panoramat
se zahraniční účastí a zajímavými hosty v kulturním domě. Pořádá Klub
plastikových modelářů.

Nenechte si ujít v červnu 2016:
nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož esli sa vám dostane tento zpravodaj do ruky ešče v pátek, tož ho zas
rychlo zahoďtě a utekajte navečér
na hrad, bo ešče stihnete Valpuržinu
noc plnú mystiky na hradě. Představení o Karlu IV., čarodelnická škola tanca a jiné vystúpení se šermem, tancem
a ohněm. No a esli sa vám zpravodaj dostal do ruky až v sobotu, tož si ho v klidu přečtite… už je po všeckém.
Ve středu 4. 5. 2016 proběhne na hradě tradiční soutěž pro žáky ZŠ regionu
JV Valašska O zlatý klíč k brumovskému
hradu, memoriál Jiřího Kohoutka, letos
již 10. ročník a jak jinak, s výročím Karla IV. se ponese celá v duchu tohoto té-

Kašpárkovy pohádky – divadlo pro děti, Akademie ZUŠ, Dětský den na hradě,
Pes Guráš - divadlo pro děti na hradě

matu. Věděli jste nebo víte, že hrad Brumov je jedním z mála míst východní Moravy, kde Karel IV. prokazatelně zanechal svůj „otisk“?
V sobotu 7. 5. 2016 tradičně zahájíme
turistickou sezonu Hradní věží se živou
šachovnicí, doprovodným programem
a samozřejmě se symbolickým otevřením hradní brány.
21. 5. 2016 bude hradní nádvoří opět
cílem již věhlasného závodu horských
kol, Hradní okruh. Tento závod svou

kvalitou, obtížností a pořadatelským zajištěním přitahuje každým rokem více
a více dobrých bajkerů ze stále vzdálenějších míst. Uspět na „Hraďáku“, to se
cení!
No a je to jen takové nadechnutí
do další sezony, jejíž hlavní osou budou
opět tradiční akce pro děti, divadelní
léto, či zahajovací festival Setkání muzikantů v Bílých Karpatech. No a na konci sezony se zas trochu postrašíme.
Kastelán
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NOC S ANDERSENEM 2016 V MÌSTSKÉ KNIHOVNÌ V BRUMOVÌ-BYLNICI

1. dubna 2016, a nebyl to apríl, knihovny a školy otevřely i v noci své brány, aby
v nich děti vybavené polštářky a spacáky
mohly celou noc strávit při hrách a čtení
pohádek.
1. dubna 2016 tuto akci připravili
na více než 1619 řádně registrovaných
místech Evropy i zámoří. Ve veřejných
i školních knihovnách, školních třídách,
klubovnách, ústavech, všude na dálku
spojilo pohádkové dobrodružství malé
čtenáře několika zemí.
Noc s Andersenem byla jako první
v pořadí v Austrálii. Proběhla i na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku, Polsku,
v českých krajanských spolcích na Ukrajině, v Srbsku i Bulharsku. Pořádaly je
České školy bez hranic na celém světě,
v Českém kroužku v Kodani a také na velvyslanectví v izraelském Tel-Avivu i saúdsko-arabském Rijádu. Mezi registrovanými nechyběla ani Keňa, Nový Zéland,
USA a Kanada. Ale především si pohádkového nocování užily děti ve stovkách
knihoven (639) a škol (582) naší vlasti.

Na mnoha místech děti přivítal sám Andersen, jinde se děti setkaly s pohádkovými bytostmi, s žijícími autory, herci, se zastupiteli měst a obcí. Někde společně zasadily pohádkový strom (Andersenův pohádkovník).
Společnou akci Klubu dětských knihoven SKIP ČR pro více než 95.000 dětí i dospělých zaštítilo nakladatelství Albatros,
které pomohlo organizátorům s distribucí
pohlednic na všechna registrovaná místa
v Čechách a na Slovensku.
Již několik let uvedenou akci podporuje velvyslanectví Dánského království
v Praze. Už poněkolikáté pracovníci dánské ambasády v čele s panem velvyslan-

POZVÁNKA
Městská knihovna v Brumově-Bylnici
Vás zve na přednášku:

GRAFOLOGIE

aneb
Tajemství výkladu písma
Obsah přednášky:
 Grafologie a její využití v praxi
 O podpisech
 O grafoterapii
Doba trvání přednášky: 2 vyučovací
hodiny
Kde: městská knihovna – naučné
oddělení
Kdy: úterý 3. května 2016
Začátek: v 17:30 hodin

cem četly dánské pohádky, letos dětem
v Městské knihovně v Lounech a Základní škole Červený vrch v Praze 6. Poprvé
v novopacké knihovně se také aktivně zúčastnili i zástupci švédského velvyslanectví v Praze.
SKIP (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků) myslel i na děti, které se nocování nemohly zúčastnit. Pro tyto Rádio Junior Dvojky ČR vysílal celý večer až
do půlnoci, obdobně tomu bylo i na Slovensku. Akci k rozvoji dětského čtenářství pořádá Klub dětských knihoven SKIP
ČR s podporou Ministerstva kultury ČR.
Jana Surovcová, ved. knihovny
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DOMÁCÍ FRGÁLY
SVATEBNÍ KOLÁČ.KY
Dvoutěstové i klasické
DAGMAR DORŇÁKOVÁ
Tel.: 736 148 261
Brumov - Bylnice

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
VESTAVNÉSPOTaEBI,E–AK,NÍSETY
VakciPRODLUŽKYkseka«kám,stavebníprodlužkyǦprofi
¾
¾
¾
¾

AKCEPRAKY–nynívakcipraēkyvnejúspornĢjšítƎídĢA+++
AKCEMYKYNÁDOBÍ–VOLN STOJÍCÍiVESTAVNÉ,45cmi60cm
AKCESPORÁKY–sklokeramické,kombinované,indukēní
AKCEnaŠUPLÍKOVÉiPULTOVÉMRAZNIKYvtƎídĢA++!!!

AKCE LED ŽÁROVKY – ŠIROKÝ SORTIMENT ZA AKÿNÍ CENY !!!

þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577
PŘIJĎTE VYZKOUŠET!!! Vibrační
posilovací stroj – 1. návštěva zdarma,
10 min. = 1 hod. tréninku v posilovně.
Zpevňuje svaly, spaluje tuk, minimalizuje bolest beder a kloubů, zlepšuje krevní
oběh a odtok lymfy. Kontakt Eva Seifertová: 605 180 180, www.salon-eva-brumov-bylnice.cz, nově nás najdete v bu-
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

330 485, 776 330 486

dově vedle Penny – vchod od Revelu.
Dále nabízím pedikúru, manikúru, modeláž nehtů a dárkové poukazy.
!!! PRODEJ POVLEČENÍ - bavlněného,
krepového, ﬂanelového, damaškového
a saténového, zavinovaček, ubrusů, ručníků, osušek a dalšího bytového textilu

NOVÌ OTEVØENO

Studio Tea
HAIR & BEAUTY

Kadeřnictví (dámské, pánské, dětské)
společenské účesy
prodlužování vlasů
manikúra, nehtová modeláž
prodlužování řas

společenské líčení
Navštivte nás v Brumově v kulturním domě
v 1.patře naproti knihovny
(po - pá 9 – 18 hod, so - ne dle objednání)
Kadeřnické služby provádíme i u vás doma
tel. 774 669 771
facebook: Hairdresser-Tereza Hudečková
od českého výrobce z Val. Příkaz za dobré ceny!!! Možnost zakoupení dárkových
poukazů. (Prodejna v budově vedle Penny - prodej z rampy). Prodejní doba: PO,
ÚT, ST, PÁ 10 – 12, 14 –17 hod., čtvrtek
zavřeno, sobota 8 –11 hod. Eva Seifertová (kontakt: 605 180 180).

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice,
763 31, IČO283819. www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2100 ks, vychází měsíčně, neprodejné, REG 370508695.
DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl, tel.: 604 604 674, www.phmstudio.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

