Mìstský

ZPRAVODAJ
B r u m o v, B y l n i c e , S v a t ý Š t ě p á n , S i d o n i e

ročník XXIII.

číslo 10

říjen 2017
 mezitímní účetní závěrku příspěvkové
organizace Služby města Brumov-Bylnice,
okres Zlín, ul. Mýto čp. 461, 763 31 BrumovBylnice, IČO: s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 1 475 916,88 Kč
k 30. 6. 2017

schválila
*
 Příkazní smlouvu k výkonu funkce odborného lesního hospodáře a k zabezpečení lesnických činností v lesích Města
Brumov-Bylnice s panem M. Mačkem,
bytem Návojná
 pacht části obecního pozemku parc. č.
915/1 v k. ú. Brumov v sídl. Rozkvět o výměře 40 m2 za účelem zřízení zahrádky
za cenu 100 Kč/rok do užívání G. Lysákové, trvale bytem Brumov-Bylnice
 pacht části obecního pozemku parc. č.
909/1 v k. ú. Brumov v sídl. Rozkvět o výměře 38 m2 za účelem zřízení zahrádky
za cenu 100 Kč/rok do užívání J. Pavlíkové, trvale bytem Brumov-Bylnice
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice - z Fondu regenerace
městské památkové zóny - č. FRMPZ/1/2017
pí D. Kozubíkové ve výši 35 000 Kč
 rozpočtové opatření č. 2/2017, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

Den regionu - 15. září na náměstí v Brumově-Bylnici

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 7. srpna
2017 a 29. srpna 2017:

RM Brumov-Bylnice
vzala na vědomí



mezitímní
účetní
závěrku
příspěvkové organizace Základní škola
Brumov-Bylnice, okres Zlín, Družba
1478, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO:
70877718 se záporným
výsledkem
hospodaření ve výši -52 390,89 Kč k 30.
6. 2017
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 mezitímní účetní závěrku Města BrumovBylnice, H. Synkové 942, IČ: 00283819,
763 31 Brumov-Bylnice k 30. 6. 2017
s výsledkem hospodaření 18 875 916,07 Kč
 mezitímní účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola BrumovBylnice, okres Zlín, Družba 1212, 763 31
Brumov-Bylnice, IČO: 75021960 s kladným
výsledkem hospodaření ve výši 30 419 Kč
k 30. 6. 2017
 mezitímní účetní závěrku příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže BrumovBylnice, okres Zlín, Široká 184, 763 31
Brumov-Bylnice,
IČO:
74043220
s kladným výsledkem hospodaření
ve výši 165 425,94 Kč k 30. 6. 2017
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Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici
Čtvrtek: 5. 10. 2017, 12. 10. 2017,
19. 10. 2017, 26. 10. 2017
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Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět
Pátek: 6. 10. 2017, 13. 10. 2017,
20. 10. 2017, 27. 10. 2017



 příspěvek ve výši 4 000 Kč na humanitární akci „Běh naděje“, která se konala
dne 16. září 2017 v 14:00 hod.
 smlouvu o dílo - o poskytování služeb
ﬁrmou GPlus s. r. o., která se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele, kterým je Město Brumov-Bylnice, zpracuje a umístí na serveru na adrese www.
gobec.cz/brumov-bylnice datový projekt
s následným obsahem mapových vrstev
a zásuvnými moduly
souhlasí

 s umístěním kovových stožárů o průměru 100 mm a výšce 6 metrů na obecní pozemek parc. č. 280/1 v k. ú. Brumov
za účelem umístění vlajek
 s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu – umístit na obecním pozemku parc. č. 1496/228 v k. ú. Bylnice zpevněný sjezd k zamýšlené novostavbě RD
na pozemku parc. č. 1496/197 v k. ú. Bylnice v ulici Slunečná
 v souladu s § 35 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
s pořízením osobního automobilu Dacia
Duster příspěvkovou organizací Služby
města Brumov-Bylnice formou ﬁnančního leasingu s akontací 10 %
 s používáním znaku města
na dárkových předmětech s tématikou
města Brumov-Bylnice v prodejně
„Dárkové zboží U nás“
Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného dne 7. srpna 2017:

ZM Brumov-Bylnice
schválilo

 předložení žádosti o NFP (nenávratný ﬁnanční příspěvek) z programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 za účelem realizace projektu „Na bicykli po stopách his-

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V ØÍJNU 2017
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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tórie“, jehož cíle jsou v souladu s platným
Územním plánem města Brumov-Bylnice
a Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009 –
2020 a zabezpečení ﬁnančních prostředků na spoluﬁnancování realizovaného
projektu ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého NFP v souladu
s podmínkami poskytnutí pomoci, tj. maximálně ve výši 178 155 EUR (10 % z celkových způsobilých výdajů HCP)
 předložení žádosti o NFP (nenávratný
ﬁnanční příspěvek) z programu Interreg
V-A SK-CZ 2014-2020 za účelem realizace
projektu „Historie pro budoucnost“, jehož
cíle jsou v souladu s platným Územním
plánem města Brumov-Bylnice a Strategií
rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 a zabezpečení ﬁnančních prostředků na spoluﬁnancování realizovaného projektu
ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tj. maximálně ve výši 23 254 EUR (10 % z celkových
způsobilých výdajů VP)
 předložení žádosti o NFP (nenávratný ﬁnanční příspěvek) z programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 za účelem realizace projektu „Zdravě do života“, jehož
cíle jsou v souladu s platným Územním
plánem města Brumov-Bylnice a Strategií
rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 a zabezpečení ﬁnančních prostředků na spoluﬁnancování realizovaného projektu
ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tj. maximálně ve výši 21 857 EUR (10 % z celkových
způsobilých výdajů VP)
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie
Pátek: 6. 10. 2017, 13. 10. 2017,
20. 10. 2017, 27. 10. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec:
Pátek: 6. 10. 2017, 13. 10. 2017,
20. 10. 2017, 27. 10. 2017

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V ØÍJNU 2017
Úterý
Středa
Pátek
Pátek
Středa
Pátek

10. 10. 2017: bílé a barevné
sklo
11. 10. 2017: papír a lepenka
+ nápojové kartony
13. 10. 2017: směsné plasty
20. 10. 2017: směsné plasty
25. 10. 2017: papír a lepenka
+ nápojové kartony
27. 10. 2017: 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.
Správní odbor
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OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY
PARLAMENTU ÈESKÉ REPUBLIKY
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční
v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky jsou:
ve volebním okrsku č. 1 – místní část Brumov
volební místnost: budova městského úřadu, H. Synkové
č. p. 942
pro voliče bydlící:
ulice: Pivovarská, Pluskalova, Březová, H. Synkové, Č. Kramoliše, 1. května, Hodňov, Kopec, Drahy, Fr. Louckého, Josefa Polácha, Nádražní, Zátiší, Zápotočí, U Vodárny, Mlýnská, Amálie Kutinové, Kloboucká, Rozkvět, Uhlové, Na Vyhlídce, Kamenec, Podzámčí
čísla popisná: 600-676, 682-733, 744-826, 830-986, 993-1015,
1109, 1111,1112, 1239, 1240, 1265-1290, 1386-1394, 1396-1428,
1461, 1462
ve volebním okrsku č. 2 – místní část Brumov
volební místnost: kavárna kulturního domu, Družba č. p. 1188
pro voliče bydlící:
ulice: Blizákovce, Hrbáč, Svárov, 1. května, Chaloupky, Družba, Školní, Hůrka, J. Středovského, Slunečná
čísla popisná: 92-137, 140-141, 229-236, 549-550, 987-992,
1016-1108, 1110, 1113-1170, 1176-1223, 1242-1264, 1291-1318,
1430, 1431, 1433, 1439, 1442, 1447, 1450

ve volebním okrsku č. 3 – místní část Bylnice
volební místnost: zasedací místnost SDH Bylnice, Mýto č. p. 463
pro voliče bydlící:
ulice: Vlárská, Pilařská, Na Poříčí, Lůčky, U Dráhy, Zahrádky,
Mýto, Hliníky, Díly, Hluboče, Zahrady, Široká, Záhumení, Říky,
Bylničky
čísla popisná: 1-91, 139, 144-228, 238-539, 541-543, 551-575,
1318-1378
ve volebním okrsku č. 4 – místní část Svatý Štěpán
volební místnost: místnost v přízemí mateřské školy, Sv. Štěpán
č. p. 38
pro voliče bydlící: v místní části Svatý Štěpán
čísla popisná: 1-151
ve volebním okrsku č. 5 – místní část Sidonie
volební místnost: společenská místnost bývalé mateřské školy,
Sidonie č. p. 44
pro voliče bydlící: v místní části Sidonie
čísla popisná: 1-162, 164, 166, 167, 169, 170
Další upozornění
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo
platným občanským průkazem. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Zdenek Blanař, starosta města

INFORMACE PRO VLASTNÍKY SPOTØEBIÈÙ NA TUHÁ, PLYNNÁ A KAPALNÁ
PALIVA, KTERÉ JSOU VYUŽÍVÁNY K OTÁPÌNÍ NEMOVITOSTÍ
Z důvodu zahájení topné sezóny
(od 15. října započatého kalendářního roku), připomínáme vlastníkům provozoven, bytových domů, rodinných
domů a rekreačních objektů, kteří používají k otápění nemovitostí spotřebiče
na pevná, plynná a kapalná paliva povinnost, dbát na dodržování bezpečnostních předpisů na úseku požární ochrany a ochrany ovzduší. Základním předpokladem, pro bezpečný provoz spotřebičů sloužících k výrobě tepla, je jejich
pravidelná kontrola a čištění spalinových cest.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící
pro odtah spalin od spotřebiče na pevná
paliva, o jmenovitém výkonu do 50 kW
včetně, je možné provádět svépomocí.

Čištění spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker. Dále se provádí
odstranění pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínové,QVWDORYDQê
YêNRQ
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ho průduchu (spotřebiče na pevná paliva)
a odstranění kondenzátů ze spalinové cesty (spotřebiče na plynná a kapalná paliva).
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest
u spotřebičů paliv stanoví údaje uvedené
v následující tabulce zpracované dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
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ZPRAVODAJ
NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM
ODPADEM VZNIKLÝM DEMOLICÍ
A REKONSTRUKCÍ STAVEB OBECNÌ
V posledním období bylo ve třech případech u fyzických a právnických osob
na území města zjištěno neoprávněné
umístění stavebních odpadů mimo vyhrazená místa.
Pro upřesnění opakovaně zdůrazňujeme, že stavební odpady obecně, vzniklé rekonstrukcí domu, bytu, rekreačního objektu, objektu určeného k podnikání, zpevněných ploch provozovny
nebo jiné stavby musí být umístěny pouze na místo k tomu určené platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění).
Pokud stavba, demolice stavby nebo
její rekonstrukce podléhá stavebnímu
řízení, má každý stavebník podmínky
nakládání s odpady stanovené v podmínkách stavebního povolení, souhlasu
k odstranění stavby nebo jiného opatření vydaného místně příslušným stavebním úřadem. I pokud realizace stavebních úprav nepodléhá stavebnímu řízení, je i v tomto případě stavebník povinen odkládat odpad výhradně do zařízení určených k ukládání nebo deponování těchto odpadů.
Na území města je přípustné úložiště stavebního odpadu pouze do kontejneru na sběrném dvoru do objemu 0,2
m3 pro fyzické osoby. V případě většího
množství stavebního odpadu je povinností původce (stavebníka) si odvoz odpadu na řízenou skládku zajistit dodavatelsky (za úplatu a na vlastní náklady)
vozidlem označeným tabulkou s písmenem A (dle platných dopravních předpisů označení přepravy odpadů). Nejbližší legální řízenou a provozovanou skládkou je pro naše město skládka S03 Smolina u Valašských Klobouk. Každý jiný
způsob ukládání stavebního odpadu
(i na vlastní pozemek, který není určen
k uložení odpadu) je v rozporu s platnými zákonnými předpisy. Nepřípustné
je ukládání všech odpadů také do břehů místních vodotečí, cest, souvratí
a na jiná místa bez vědomí a souhlasu
vlastníků těchto pozemků.
Výjimku tvoří pouze stavební odpady,které prošly certiﬁkovanou drtící linkoua stává se z nich úpravou stavební
recyklát. Tento lze, při dodržení podmínek stanovených platnými právními
předpisy, použít jako surovinu. Sledování přepravy a umístění stavebního odpadu ze stavební činnosti na území města
bude mimo jiné rozšířeno formou zvýšeného dohledu strážníků městské policie.
Miroslav Froněk, správní odbor

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme
k uzavøení sòatku...
Stanislav Struhař a Kateřina Sedláčková
uzavřeli sňatek dne 2. 9. 2017
Lukáš Svoboda a Mgr. Markéta Skácelová
uzavřeli sňatek dne 9. 9. 2017 na hradě
Brumov
Michal Foltýn a Hana Jelínková
uzavřeli sňatek dne 16. 9. 2017 v kostele
sv. Václava v Brumově-Bylnici

Dne 16. září 2017 oslavili 50 let
společného života manželé
Anežka a Jozef Kopačkovi.
Do dalších společných let hodně
zdraví a Božího požehnání přejí děti
s rodinami.

Rozlouèili jsme se...
Ludmila Cíchová zemřela dne 24. 8. 2017
ve věku 84 let, Svatý Štěpán čp. 109
Ludmila Surovcová zemřela dne 26. 8.
2017 ve věku nedožitých 78 let, Brumov,
Družba čp. 1208
Václav Holba zemřel dne 27. 8. 2017
ve věku 85 let, Brumov, Pivovarská čp.
968
Karel Polách zemřel dne 29. 8. 2017
ve věku nedožitých 66 let, Brumov, J. Středovského čp. 1094
Pavel Vlček zemřel dne 31. 8. 2017
ve věku 45 let, Brumov, Družba čp. 1197
Alois Valčík zemřel dne 16. 9. 2017 ve
věku 81 let, Bylnice, Mýto čp. 52

Dne 21. října 2017 oslaví krásných
90 let
paní Marie Hamšíková.
Maminko, do dalších let přejeme
hodně zdraví, pohody, štěstí a elán.
Děti s rodinami.

Vzpomínáme...
Jen kytičku na hrob Vám můžeme dát,
tichou modlitbu odříkat
a pokojný spánek přát.

Blahopøejeme...

Dne 27. srpna 2017 oslavil krásné
životní jubileum 80 let náš manžel,
tatínek a dědeček,
pan Josef Fritschka.
Do dalších let mu přejeme pevné
zdraví, hojnost Božího požehnání,
vitalitu při výšlapech a ať mu
basa a písně stále dobře notují.
Přeje manželka Anežka, syn Josef
s manželkou a čtyřmi vnoučaty.

Dne 11. srpna 2017 jsme vzpomněli
16. výročí úmrtí
pana Václava Rosenberga
z Bylnice
a 16. října 2017 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
pana Petra Rosenberga
z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina
Rosenbergova.
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Vzpomínky jsou trvalejší, než-li květy
nejkrásnější. Květy uschnou, opadnou,
vzpomínky však zůstanou.

Dne 6. září 2017 jsme vzpomněli
9. výročí úmrtí tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Josefa Macháče.
17. listopadu 2017 vzpomeneme 7. výročí
úmrtí maminky, babičky a prababičky,
paní Eleny Macháčové.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 6. října 2017 by se pan Jan Kulíšek
dožil 72 let. Zemřel 17. srpna t. r.
Přátelům a známým za vzpomínku
děkuje rodina.
Dne 26. září 2017 jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí mého manžela,
pana Vojtěcha Zvoníčka.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Líba, synové a dcera s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 10. října 2017 uplyne rok,
co nás navždy opustila
paní Marie Illková.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 12. září 2017 jsme vzpomněli
2. výročí úmrtí
pana Josefa Fojtíka.
S láskou vzpomínají manželka, děti
a vnoučata.

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich
srdcích je stále stejně hluboká.

Dne 5. října 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí maminky a babičky,
paní Anežky Fojtíkové
a dne 31. října uplyne 27 let od úmrtí
tatínka,
pana Františka Fojtíka.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál, jen vzpomínky
zůstaly nám.

Dne 13. října 2017 vzpomeneme
75. nedožité narozeniny našeho manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Ludvíka Bařinky.
Vzpomíná celá rodina.

Přešel rok, bolest a smutek
v srdci stále je.
Na loučení žádné nezbyl Ti čas, jen
velkou bolest zanechal jsi v nás.
Vzpomínky na Tebe si zachovají, kdo rádi
Tě měli tak jako my, stále vzpomínají.

Dne 25. září 2017 jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka
a dědečka,
pana Josefa Lukaštíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
děti s rodinami a vnoučata.

Dne 6. října 2017 vzpomeneme
15. výročí úmrtí mého manžela, tatínka
a dědečka,
pana Vlastimila Ivaniše.
S láskou vzpomíná manželka, dcery
Eliška a Blanka s rodinami, rodina
Ivanišova a Vaňkova.
Smutným dnem pro nás zůstává 17. říjen
2017, kdy si připomeneme 6. výročí
úmrtí, kdy beze slov rozloučení nás
náhle opustil
pan Stanislav Strýček.
S láskou vzpomínají rodiče a sestra Lenka
s rodinou.

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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Nezemřeli, spí. Mají-li sen, je krásný.
Zdá se jim o těch, které milovali a kteří
milovali je.


Život a smrt jsou jako řeka a moře.

Opustil jsi předčasně, co měl jsi rád
a my na Tebe můžeme jen vzpomínat.
Vzpomínka i po letech je stále živá, kdo
v srdci žije, neumírá.

Dne 19. října 2017 uplyne 20 let od úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Ing. Miroslava Bači
z Brumova.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 24. října 2017 vzpomeneme
1. výročí úmrtí naší maminky,
paní Marie Kebískové
a dne 11. května 2017 jsme si připomněli
již 5. výročí úmrtí našeho tatínka,
pana Ludovíta Kebíska
ze Sidonie.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují děti a vnoučata.

Dne 29. října 2017 uplyne 20 let od úmrtí
pana MUDr. Martina Korty.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen
vzpomínky zůstávají dál.

…vždyť až přejde počet mých let, půjdu
stezkou, z níž se nenavrátím.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 31. října 2017 by se dožil
pan Václav Strnka 70 let.
Za tichou vzpomínku děkují děti
s rodinami.

Dne 19. října 2017 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí naší drahé
manželky, maminky, sestry, tety,
paní Marie Častulíkové
z Brumova.
S láskou vzpomínají manžel, synové
a ostatní příbuzenstvo.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 23. října 2017 vzpomínáme
2. výročí úmrtí
pana Aloise Křeka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Dne 27. října 2017 uplyne 20 let od úmrtí
našeho
syna Robina Beňo.
S láskou vzpomínají rodiče
a sourozenci.

CHARITA - SBÍRKA NEPOTØEBNÉHO TEXTILU
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: 9. - 10. října 2017, 14.30 – 16.30 hodin
místo: sídlo Charitní pečovatelské služby Brumov-Bylnice v budově bývalé
„měšťanky“ - prostor garáží.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů. Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 739 524 368

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - ØÍJEN 2017
 4. 10. Poutní zájezd do Rožnova pod Radhoštěm odjezd 7.00 h.
 13. 10. Tvoření s paní Blažkovou - 9.00 h.
 18. 10. Mše svatá v Denním stacionáři – 9.30 h.
 24. 10. Tvoření květin z listí – 9.30 h.
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PROGRAM RMC MALENKA - ØÍJEN 2017
ÚT 3. 10.
ST 4. 10.
ČT 5. 10.
ÚT 10. 10.
ST 11. 10.
ČT 12. 10.

ÚT 17. 10.
ST 18. 10.
ČT 19. 10.
ÚT 24. 10.
ST 25. 10.
ČT 26. 10.
ÚT 31. 10.

SKLÁØSKÁ NAUÈNÁ STEZKA
SV. ŠTÌPÁN - SIDONIE

ŠIKULKY - tvoření z listí pro děti
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY - DRÁČCI (tvoření dětí a maminek)
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
KURZ KERAMIKY (odpolední dílna od 13.30 do 16.30)
- pro předem přihlášené zájemce
ŠIKULKY - LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
KURZ KERAMIKY (odpolední dílna od 13.30 do 16.30)
ŠIKULKY - DUŠIČKOVÉ VAZBY (tvoření rodičů)
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
KURZ KERAMIKY (odpolední dílna od 13.30 do 16.30)
ŠIKULKY - MALÝ KUCHTÍK (děti si připravují svačinku)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 h., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 h.
UPOZORNĚNÍ:
V centru probíhá kurz angličtiny pro nejmenší děti, děkujeme za Váš zájem!
Na měsíc listopad připravujeme kurz pletení, informace na plakátcích nebo přímo v RMC Malenka.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

DDM BRUMOV-BYLNICE
- ØÍJEN 2017
Připravujeme:
13. října 2017 bude v 19:30 hodin
zahájen v tělocvičně DDM BrumovBylnice miniturnajem 5. ročník ZIMNÍ
NOHEJBALOVÉ LIGY o pohár starosty
Města BRUMOV-BYLNICE. Podrobné
informace naleznete na plakátku nebo
na webových stránkách DDM, kde si také
můžete stáhnout přihlášku.
26. - 27. října 2017 připravujeme „PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DDM“. O programu budou děti informovány.

Děkujeme:
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice děkuje všem lidem, kteří přispěli na sbírku „Světluška svítí“ pro zrakově postižené a zároveň také dětem ze ZŠ, které se
do této sbírky aktivně zapojily. Moc si
toho vážíme a ještě jednou velké díky!
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

Letos v září se podařilo dokončit projekt naučné stezky spojující Sidonii a Svatý Štěpán. Jedná se celkově o deset informačních tabulí, které kolemjdoucí seznamují se sklářskou minulostí obou osad
(výroba skla, historie hutí, majitelé, výrobky skláren, život sklářů) a přírodními zajímavostmi v okolí (lesy, přírodní rezervace, louky, řeka Vlára). Jednotlivé zastavení se nachází u cesty procházející Sidonií
a Štěpánem. Obsahovou a graﬁckou podobu tabulí vytvořili členové spolku Svatá Sidonie, ﬁnanční stránku projektu zaštítilo Město Brumov-Bylnice, za což mu
patří velké poděkování. Více informací
na http://www.svsidonie.cz/.
Svatá Sidonie z. s.

Informujeme:
Od 15. května 2017 probíhá 3. ročník
dlouhodobější akce pro rodiče s dětmi
„Cyklotoulky valašskou krajinou“. Jsme
rádi, že jste se do této akce zapojili a povzbuzujeme ještě ty, kteří neposlali fotky z navštívených míst, ať tak učiní do 31.
října 2017. Vyhlášení a předání cen proběhne v DDM v průběhu měsíce listopadu. Veškeré informace o této akci najdete na našich webových stránkách v sekci
„CYKLOTOULKY“.
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%OLåãtLQIRUPDFHRNURXåFtFKDSĜLKOiãN\QDOH]QHWHQDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFK''0YVHNFLÄNURXåN\DDNFH´

ĚůĞƉŽēƚƵ

>E11D

ϱϬϬ͕Ͳ<ē







ϯϬ͕Ͳ<ēͬĚŽϭϱͲƚŝůĞƚ

͘^ƚƌŶĂĚϱϬ͕Ͳ<ēͬŽƐŽďĂ

D





ϱϬ͕Ͳ<ēͬŚŽĚ͘

ŚŽƌŶşƓŬŽůĂϭϬϬ͕Ͳ<ēͬŚŽĚ͘

7ČãtPHVHQD7HEH

=DSRMVHLW\PH]LQiV
%XGHWR
VSUiYQiWUHID

szh/d1WK/dKs<>hKsEzʹŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĞͲŵĂŝů

WŽĚŽŵůƵǀĢ

dEE1D1^dEK^dʹǀďƵĚŽǀĢďǉǀĂůĠƓŬŽůǇƵŵůǉŶĂ͕
ǌƌĐĂĚůŽǀĄƐƚĢŶĂ͕ǀŚŽĚŶĠƉƌŽϭϬĐǀŝēşĐşĐŚŽƐŽď

WŽĚŽŵůƵǀĢ

^dK>E1dE/^ʹŽďůşďĞŶĄŚƌĂƐŬĂŵĂƌĄĚǇŶĞďŽƌŽĚŝēŝ

ZŽĚŝŶŶĠůĞǌĞŶşʹĚůĞǀŽůŶĠŬĂƉĂĐŝƚǇǀƐŽďŽƚƵ͕ŶĞĚĢůŝ͕ŶƵƚŶŽƐĞ
ŽďũĞĚŶĂƚŶĂƚĞů͗͘ϲϬϯϴϯϰϮϳϭ͘WƌŽŶĄũĞŵůĞǌĞĐŬĠƐƚĢŶǇďĞǌ

ŝŶƐƚƌƵŬƚŽƌĂͲϮϱϬ͕Ͳ<ēͬŚŽĚŝŶĂ͘



ƚϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϯϬ D

>E1EhD >^d E ʹƐƚĢŶƵϳŵǀǇƐŽŬŽƵ
ƐĚǀŽƵŵĞƚƌŽǀǉŵƉƎĞǀŝƐĞŵůǌĞǀǇƵǎşƚƉƌŽůĞǌĞŶşƐŚŽƌŶşŵ
ũŝƓƚĢŶşŵŶĞďŽũĂŬŽƉƌǀŽůĞǌĞĐǌĂƉƎşƚŽŵŶŽƐƚŝŝŶƐƚƌƵŬƚŽƌĂ



jƚϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ ďĂǌĠŶ͘>ŽƵĐŬĄ

YhZK/ʹƌĞůĂǆĂēŶşĐǀŝēĞŶşǀĞǀŽĚĢ͕;ŝϮ͘ƐƚƵƉĞŸaͿ

jƚϭϲ͗ϰϱʹϭϳ͗ϰϱ DD͘sĂŸŬŽǀĄ

ZsKdE1s/E1ʹƌĞůĂǆĂēŶşĐǀŝēĞŶşƉƌŽǌĚƌĂǀş

jƚϭϱ͗ϬϬʹϭϳ͗ϬϬ D:͘WĂƐƚŝĞƌēŝŶŽǀĄ ĚůĞƉŽēƚƵ

<Zd/sE1<hZʹŶŽǀĠŶĄŵĢƚǇ͕ƚǀŽƌďĂ;ϭǆǌĂϭϰĚŶƽͿ

WŽ͕^ƚϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬDD͘WƚĄēŬŽǀĄ ĚůĞƉŽēƚƵ

<>Ed/<ʹƌĞůĂǆĂēŶşĐǀŝēĞŶşƉƌŽƌĂĚŽƐƚŝǌĚƌĂǀş

jƚϭϲ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ D,͘DŽũǎşƓŬŽǀĄ ϰϬϬ͕Ͳ<ē 

dsKZZKK<DEʹǀǇŚůĞĚĄǀĄŶşǀĂƌĐŚŝǀĞĐŚ

jƚϭϴ͗ϭϱͲϭϵ͗ϭϱŵşƌŶĢƉŽŬƌŽēŝůşd͘dƌēĄůŬŽǀĄϭϬϬ͕Ͳ<ēͬůĞŬĐĞ

WZKK^W >
jƚϭϳ͗ϬϬͲϭϴ͗ϬϬƉŽŬƌŽēŝůşDd͘dƌēĄůŬŽǀĄϭϬϬ͕Ͳ<ēͬůĞŬĐĞ



E'>/<|:z<͗

^ƚϭϱ͗ϬϬʹϭϲ͗ϯϬ ŚĂůĂa D͘WƚĄēĞŬ

ϰϬϬ͕Ͳ<ē



&>KZ>/͘ʹƌŽǌǀşũĞŶşĂǌĚŽŬŽŶĂůŽǀĄŶşŚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚş͕
ƐĂŵŽƚŶĄŚƌĂ͕ϯ͘ʹϱ͘ƚƎşĚĂ

^ƚϭϯ͗ϰϱʹϭϰ͗ϰϱ ŚĂůĂa D͘WƚĄēĞŬ

&>KZ>,ZKhʹŚƌǇ͕ƉƌĂǀŝĚůĂĨůŽƌďĂůƵ͕ǌĄŬůĂĚŶşŚĞƌŶş
ēŝŶŶŽƐƚŝ͕ƐĂŵŽƚŶĄŚƌĂ͕ϭ͘ʹϮ͘ƚƎşĚĂ
;ĚĢƚŝďƵĚŽƵǀǇǌǀĞĚŶƵƚǇǀĞĚŽƵĐşŵŬƌŽƵǎŬƵǀĞƓŬŽůŶşĚƌƵǎŝŶĢͿ

0RELOWHO:HEKWWSGGPE\OQLFHK\SHUOLQ[F]HPDLOGGPEUX#]OLQHGXF]









Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie



^ƚϭϱ͗ϯϬʹϭϲ͗ϯϬ D

;Daʹϲ͘ƌŽēŶşŬͿ͕ǌĂŚĄũĞŶşϮϳ͘ϵ͘

z>E/E<ƉŽŬƌŽēŝůşʹǌĄŬůĂĚǇůŝĚŽǀǉĐŚƚĂŶĐƽĨŽƌŵŽƵŚƌǇ

jƚϭϱ͗ϯϬʹϭϲ͗ϯϬ D

;ϵʹϭϲůĞƚ͕ĐĐĂϰϬůĞŬĐş͕ŵŽǎŶŽƐƚƚƌŽũĨĄǌŽǀĠŚŽƚƌĠŶŝŶŬƵͿ

ϰϬϬ͕Ͳ<ē

;Daʹϲ͘ƌŽēŶşŬͿ͕ǌĂŚĄũĞŶşϮϲ͘ϵ͘

WŽϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬǌƌĐĂĚů͘ƐĄů<͘dƌēŬŽǀĄ

ZK/ZKd>^<s<zʹǌĄŬůĂĚŶşƉƌǀŬǇĂŬƌŽŬǇƚĂŶĐĞ͕
ƐĞƐƚĂǀǇ͕ϭ͘ʹϴ͘ƌŽēŶşŬ

^ƚϭϱ͗ϯϬʹϭϲ͗ϯϬ ǌƌĐĂĚů͘ƐĄů<͘dƌēŬŽǀĄ

D/E/DKZd<zDaʹǌĄŬůĂĚǇƌǇƚŵŝŬǇĂƉƌǀŬǇƚĂŶĐĞ

^ƚϭϰ͗ϯϬʹϭϱ͗ϯϬ ǌƌĐĂĚů͘ƐĄů<͘dƌēŬŽǀĄ

<ZdʹǀǉƵŬĂƚƌĂĚŝēŶşŚŽŬĂƌĂƚĞ͕ǌĄŬůĂĚŶşƉƌǀŬǇ

ϰϬϬ͕Ͳ<ē

ϰϬϬ͕Ͳ<ē 

ZhDz,KDKZd<zǌĂēĄƚĞēŶşĐŝʹǌĄŬůĂĚǇƌǇƚŵŝŬǇĂ
ƉƌǀŬǇƚĂŶĐĞ͕ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş͕ϭ͘ʹϴ͘ƌŽēŶşŬ

WŽϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬǌƌĐĂĚů͘ƐĄů<͘dƌēŬŽǀĄ

ZhDz,KDKZd<zƉŽŬƌŽēŝůĠʹƌǇƚŵŝŬĂĂƉƌǀŬǇƚĂŶĐĞ͕
ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş͕ϭ͘ʹϴ͘ƌŽēŶşŬ

z>E/E<ǌĂēĄƚĞēŶşĐŝʹǌĄŬůĂĚǇůŝĚŽǀǉĐŚƚĂŶĐƽĨŽƌŵŽƵŚƌǇ

WĄϭϳ͗ϭϱʹϭϴ͗ϯϬǌƌĐĂĚů͘ƐĄůs͘aǀĂĐŚŽǀĄ

ŶĂƌ͘ϮϬϬϭĂƐƚĂƌƓş

d^tĂǀĞƐʹͣ,>s/͞ʹŶĄĐǀŝŬƐĞƐƚĂǀ͕ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş͕

WĄϭϰ͗ϰϱʹϭϲ͗ϰϱD

d^tĂǀĞƐͲ/^KEͣ:hE/K\/͞ʹŶĄĐǀŝŬƐĞƐƚĂǀ͕
ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş͕ŶĂƌ͘ϮϬϬϮͲϮϬϬϱ

^ƚϭϲ͗ϯϬʹϭϴ͗ϯϬD

d^tĂǀĞƐͲ/^KEƉŽŬƌŽēŝůşʹŶĄĐǀŝŬƐĞƐƚĂǀ͕
ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş͕ŶĂƌ͘ϮϬϬϲͲϮϬϬϴ

ƚϭϳ͗ϯϬʹϭϴ͗ϯϬ ǌƌĐĂĚů͘ƐĄůs͘aǀĂĐŚŽǀĄ

ϰϬϬ͕Ͳ<ē

WŽϭϲ͗ϬϬʹϭϳ͗ϬϬa

d^tĂǀĞƐͲ/^KEǌĂēĄƚĞēŶşĐŝʹǌĄŬůĂĚǇƚĂŶĐĞ͕ŶĄĐǀŝŬ
ƐĞƐƚĂǀ͕ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş͕ŶĂƌ͘ϮϬϬϲͲϮϬϬϴ

W͘^ƵĚŝĐŬĄ

KhEdZzdEʹŵŽĚĞƌŶşƉŽũĞƚşĐŽƵŶƚƌǇƚĂŶĐƽ͕ƐĞƐƚĂǀǇ

D͘&ƌŽŶĢŬϰϬϬ͕Ͳ<ēͬĚŽƐƉ͘ϱϬϬ͕Ͳ<ē

dKZKs<zdZʹǀǉƵŬĂŶĂŬǇƚĂƌƵ͕ƉşƐŶĢŬƚĄďŽƌĄŬƵ͕ƉƌŽ
ǌĂēĄƚĞēŶşŬǇŝŵşƌŶĢƉŽŬƌŽēŝůĠ

,EDʹŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬĂϮϳ͘ϵ͘ǀϭϲ͗ϬϬŚŽĚŝŶ


D Z͘DĢƎŝēŬŽǀĄ
ϰϬϬ͕Ͳ<ē

jƚϭϱ͗ϯϬʹϭϳ͗ϬϬ D

D>|Zz\ʹǌĄŬůĂĚǇƌǇďĂƎĞŶş͕ǌŶĂůŽƐƚƌǇďŽůŽǀƵ͕ǌşƐŬĄŶş
ƌǇďĄƎƐŬĠŚŽůşƐƚŬƵ;Ϯ͘ʹϴ͘ƌŽēŶşŬͿ͕ŽĚϮϲ͘ϵ͘

WĄϭϱ͗ϬϬʹϭϳ͗ϬϬŚŽƌŶşƓŬŽůĂ:͘aƉĂůĞŬ

W>^d/<Ks|DK>\ʹƐƚĂǀďĂƉůĂƐƚŝŬŽǀǉĐŚĂƉĂƉşƌŽǀǉĐŚ
ŵŽĚĞůƽůĞƚĂĚĞůĂǀŽũĞŶƐŬĠƚĞĐŚŶŝŬǇ

^ƚϭϱ͗ϬϬʹϭϲ͗ϬϬ D

<ZD/<ʹƉƌĄĐĞƐŚůşŶŽƵ͕ǀǉƌŽďĂƉƎĞĚŵĢƚƽ;ŽĚϮϳ͘ǌĄƎşͿ

jƚϭϰ͗ϬϬʹϭϱ͗ϬϬ a

W^E1saD/^d/ʹǀǉƵŬĂƉƐĂŶşǀƉƌŽŐƌĂŵƵDKhEdůƵĞ

ůĞĚŽŵůƵǀǇ

ƚϭϱ͗ϯϬʹϭϲ͗ϯϬ ǌƌĐĂĚů͘ƐĄů<͘aŝŵƓĄůŬŽǀĄ ϰϬϬ͕Ͳ<ē

ϰϬϬ͕Ͳ<ē 

/͘ĂƎŝŶŬŽǀĄ

ƚϭϱ͗ϭϱʹϭϴ͗ϭϱ D

W͘^ƵĚŝĐŬĄ

a

E'>/<<KEsZ//͘ʹƌŽǌǀşũĞŶşƐůŽǀŶşǌĄƐŽďǇĂ
ŬŽŶǀĞƌǌĂēŶşĐŚƐĐŚŽƉŶŽƐƚşƉƌŽǎĄŬǇϴ͘Ăϵ͘ƌŽēŶşŬƵ
;ŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬĂǀƉŽŶĚĢůşŽǀĞůŬĠƉƎĞƐƚĄǀĐĞƵͣǌĞůĞŶĠĂŶŐůŝēƚŝŶǇ͞Ϳ

ůĞĚŽŵůƵǀǇ

d^tĂǀĞƐͲ/^KED/E/ʹǌĄŬůĂĚǇƚĂŶĐĞ͕ŶĄĐǀŝŬƐĞƐƚĂǀ͕
ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş͕ŶĂƌ͘ƌŽēŶşŬϮϬϬϵĂŵůĂĚƓş

WŽϭϰ͗ϯϬʹϭϲ͗ϬϬa

DKZE1dEʹƌƽǌŶĠĚƌƵŚǇŵŽĚĞƌŶşĐŚƚĂŶĐƽ͕ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş

EĂďşĚŬĂƉƌŽĚŽƐƉĢůĠƉůĂƚşŽĚϮ͘ƎşũŶĂϮϬϭϳ͘

<ƌŽƵǎŬǇƉƌŽĚĢƚŝǌĂēşŶĂũşǀĚĂŶǉĚĞŶŽĚϭϴ͘ǌĄƎşϮϬϭϳ͘

E1<<ZKh<p



312803129!





ƽŵĚĢƚşĂŵůĄĚĞǎĞƌƵŵŽǀͲǇůŶŝĐĞ͕ŽŬƌĞƐ
ůşŶ͕ƉƎşƐƉĢǀŬŽǀĄŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ

E'>/<<KEsZ/͘ʹƌŽǌǀşũĞŶşƐůŽǀŶşǌĄƐŽďǇĂ
ŬŽŶǀĞƌǌĂēŶşĐŚƐĐŚŽƉŶŽƐƚşƉƌŽǎĄŬǇϲ͘Ăϳ͘ƌŽēŶşŬƵ͕
;ŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬĂǀƉŽŶĚĢůşŽǀĞůŬĠƉƎĞƐƚĄǀĐĞƵͣǌĞůĞŶĠĂŶŐůŝēƚŝŶǇ͞Ϳ
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
AKCE VE MĚSTĚ

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM REGIONU
V BRUMOVÌ-BYLNICI 15. 9.

ŘÍJEN 2017

pátek: 6.října 2017, 18:00 hodin
VESELÁ TROJKA
Již třetí koncert hudební skupiny Veselá trojka Pavla Kršky, známé z televize Šlágr,
v našem kulturním domě. Pořádá Hary agency – zde i předprodej vstupenek.
Vstupné: 230 Kč
neděle: 8. října 2017, 15:00 hodin
SINDIBÁD MOŘEPLAVEC
Pohádkový příběh provoněný exotikou a orientem, plný humoru a napětí
na motivy Příběhů tisíce a jedné noci. Hraje divadlo Scéna Zlín.
Cesta za dobrodružstvím začíná. Všichni na palubu, vyplouváme!
Vstupné: 50 Kč
pátek: 13. října 2017, 19:00 hodin
DIVOKÉ KOČKY - TRAWESTI SHOW
Další program ostravské trawesti skupiny v novém hávu a s novými hudebními
protagonisty předvedou „kočky“ Paloma, Sindy a Miriam.
Předprodej vstupenek v městském muzeu denně od 9,00 do 17,00 hodin.
Vstupné: 220 Kč
pátek, sobota: 20. a 21. října 2017
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
pátek: 27. října 2017, 18:00 hodin
TRÁVNICA SLAVÍ 10 LET VZNIKU
Pěvecký soubor Trávnica zve na přátelské posezení při písničce a dobrém
vínku s malým ohlédnutím za uplynulými deseti lety své velké záliby, zpíváním
lidových pěsniček.
Vstupné: dobrovolné
sobota: 28. října 2017, 20:00 hodin
DISCO SHOW
Tradiční podzimní diskotéka – bližší informace na plakátech nebo na facebooku
pořadatele.
Nenechte si ujít v listopadu 2017:
Vražda v salónním kupé – divadlo Vizovice
Potkali se u Kolína – pohádka pro MŠ
Disco show
Čert Hudryáš – pohádka pro děti i dospělé
Comedia ﬁnita – divadelní představení
Návštěva v pekle – pohádka pro děti i dospělé

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

Mìstský
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

10

INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna v BrumověBylnici oznamuje, že ve dnech
2. 10. – 7. 10. 2017 bude uzavřena
z
důvodů
rušení
pobočky
ve Svatém Štěpáně. Po tuto
dobu mohou čtenáři ve Svatém
Štěpáně ještě vrátit vypůjčené
knihy. Po tomto termínu žádáme
o vrácení knih pouze v Městské
knihovně
v
Brumově-Bylnici
do konce října.
Půjčovní doba
PO 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
ÚT 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
ČT 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
PÁ 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
SO (sudá) 9.00 – 11.00

Fotoklub KFA
Brumov-Bylnice
Vás zve do městského muzea
retrospektivní výstavu fotograﬁí

www.brumov-bylnice.knihovna.cz,
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz
tel. 577 330 503
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

OHLÉDNUTÍ 2017.
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

AGENTURA HARY AGENCY
PØIPRAVUJE:
 6. 10. 2017 - VESELÁ TROJKA

PAVLA KRŠKY, KD Brumov
1. 11. 2017 – HRADIŠŤAN & JIŘÍ
PAVLICA, KD Uherský Brod
 3. 11. 2017 - HORKÝŽE SLÍŽE
25 LET + Zakázaný ovoce a Mean
Messiah, KD Valašské Klobouky
 8. 12. 2017 - HORKÝŽE SLÍŽE
25 LET + Zakázaný ovoce a Mean
Messiah, Hluk – sportovní hala
u Uherského Hradiště

NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
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¾
¾
¾
¾
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AKCE: SUŠIÿKY POTRAVIN, REMOSKY, LED ŽÁROVKY V MIMOġÁDNÉ AKCI 


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

330 485, 776 330 486

 13. 12. 2017 - JAKUB SMOLÍK
s kapelou - VÁNOČNÍ KOCERT, KD
Brumov
 3. 3. 2018 – INEKAFE + Host, KD
Valašské Klobouky
www.haryagency.cz
www.facebook.com/KoncertyValassko
na tel. 777 945 994
 Koupím palivové dřevo v metrech,
měkké nebo tvrdé, i čerstvé.
Telefon 728 530 379,
e-mail robert346@seznam.cz.
Koupím ovci na chov. Tel. 737 004 084.
 KADEŘNICTVÍ Dům U Slunce na náměstí, NOVĚ MOŽNOST I BEZ OBJEDNÁNÍ. Tel. 605 566 931,
www.kadernictvibrumov.cz.
Prodám chalupu 2+1 v Brumově-Bylnici
se zahradou 400 m², cena 250 000 Kč.
Tel.: 720 145 772
 Prodám velkou plazmovou televizi,
rok stará, s úchytem na zeď, elektrické
míchačky na maltu, elektrickou pilu, pilu
na okrasné stromky, různé zednické nářadí, zánovní sušičku na prádlo, kalové čerpadlo, velkou zahradní postel s nadstřešením, skoro novou větší pekárnu, elektrický zavařovací hrnec velký, 20 m venkovního obkladu, hnědý podlouhlý, výrobník
perlivé vody i s bombičkou, elektrickou
pilku na chleba. Telefon: 607 267 819.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
městského zpravodaje bude
10. října 2017.
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