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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 9. září 2019, 19. září 2019 a 27. září
2019:

 s čerpáním investičního fondu základní školy
na technické zhodnocení – nákup a instalace klimatizační jednotky pro chlazení místnosti, kde je
umístěn hlavní server

RM Brumov-Bylnice schválila

RM Brumov-Bylnice vyzvala

Plán inventur na rok 2019 pro ORJ 199 a ORJ
25 (Sportovní a rekreační areál a hrad Brumov)

 spolek HOKEJOVÝ CLUB BBSS, z.s., IČ:
409 94 961, který na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 27. 4. 2011 užívá nebytové prostory
v budově čp. 1188 v Brumově-Bylnici, aby bezodkladně odstranil veškeré závady, uvedené ve zprávě z prohlídky dne 5. 9. 2019, jež ohrožují život
a zdraví osob, které se pohybují ve vypůjčených
nebytových prostorách, i majetek Města Brumov
-Bylnice



 zřízení služebnosti inženýrské sítě – nadzemního vedení NN přes obecní pozemek parc. č.
1371 v k. ú. Brumov v ulici Uhlové v rámci realizace zamýšlené stavby „Brumov, Uhlové, Šenkeříková, venk. NN“ za cenu 3 000 Kč + DPH
 příkazní smlouvy mezi Městem BrumovBylnice a fa Poradenství P+P s.r.o., Lipová 126,
751 14 Dřevohostice na zpracování žádostí o dotaci v rámci výzev OPŽP a PRV (projekty – „Územní studie sídelní zeleně“, „Obnova doprovodní
zeleně v Brumově-Bylnici podél silnice I/57“
a „Odpočinková zóna – lesopark“

příkazní smlouvu, zpracovanou Mgr. Miroslavou Pilařovou, jednatelkou společnosti Poradenství P+P s.r.o., Lipová 126, 751 14 Dřevohostice,
na přípravu a zajištění průběhu výběrového řízení
na akci „Obnova krajiny na k. ú. Brumov“


 návrh Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM k záměru „Veřejné osvětlení Brumov – cyklostezka“ s ČR – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové
Město
 uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků ze dne 10. 1. 2013
uzavřené mezi Městem Brumov-Bylnice a JAVORNÍK – CZ s.r.o., kterým se stanovuje, že předmětem pronájmu části obecního pozemku parc. č.
840/1 v k. ú. Brumov v lokalitě Sv. Anna je péče
o trvalé travní porosty kosením, pastvou a mulčováním, předmětem pronájmu není péče o dřeviny
a křoviny na tomto pozemku. Nájemce umožní
pronajímateli nebo jím pověřeným osobám přístup na pozemek za účelem péče o dřeviny a křoviny a za účelem obnovy a revitalizace sadu

uzavření dodatku k pachtovní smlouvě ze
dne 30. 6. 2017 uzavřené mezi Městem Brumov-Bylnice a Ovoce ze stromu s.r.o., kterým se stanovuje, že předmětem zemědělského pachtu je péče
o trvalé travní porosty kosením, pastvou a mulčováním, předmětem pachtu není péče o dřeviny
a křoviny. Pachtýř umožní propachtovateli nebo
jím pověřeným osobám přístup na pozemek
za účelem péče o dřeviny a křoviny a za účelem
obnovy a revitalizace sadu


příkazní smlouvu s Ing. Pavlou Lorencovou,
IČ: 00918962, se sídlem: Loučka čp. 93, 756 44
Loučka, na provádění autorského dozoru při akci
„Obnova krajiny na k. ú. Brumov“


RM Brumov-Bylnice souhlasí
s parkováním osobních automobilů pro zamýšlenou prodejnu dárkového zboží a second
handu v domě čp. 1014 v ulici Č. Kramoliše
na obecním parkovišti v ulici Č. Kramoliše na pozemku parc. č. 1861/1 v k. ú. Brumov v rozsahu
1 parkovacího místa
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RM Brumov-Bylnice rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova krajiny na k. ú.
Brumov“ podle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH v tomto pořadí:

PořaNabídková cena
Obchodní firma
dí
bez DPH v Kč
MIRIBEN s.r.o.
1. 769 01 Martinice
1 237 242,20
202
Jana Jandásková
686 01 Uherské
2.
1 238 694,05
Hradiště, Sady, Solná
cesta 122
FLORSTYL s.r.o.
3. 686 04 Kunovice,
1 241 049,00
Panská 25
Nejdůležitější informace ze zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného dne 19.
září 2019:

ZM Brumov-Bylnice schválilo
 zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice
o činnosti Rady města Brumov-Bylnice za období
od 20. 6. 2019 do 19. 9. 2019
 odprodej obecního pozemku parc. č. 160
o výměře 100 m2 v k. ú. Brumov v ulici 1. května za cenu 50 Kč/m2. Nižší cena byla stanovena
s ohledem na skutečnost, že žadatelka předmětný
pozemek dlouhodobě v dobré víře užívala a zvelebovala. Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí kupující
 odprodej obecního pozemku parc. č. 559/3
o výměře 218 m2 v k. ú. Bylnice v ulici Hliníky
za cenu 70 Kč/m2. Nižší cena byla stanovena
s ohledem na skutečný stav pozemku. Náklady
spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující
 odprodej obecního pozemku parc. č. 517/2
o výměře 13 m2 v k. ú. Brumov na nám. H. Synkové za cenu 100 Kč/m2 s tím, že k pozemku
bude zřízena služebnost inženýrské sítě – umístění a provozování rozvaděče VO. Náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí kupující
 směnu obecních pozemků parc. č. 266/22,
266/5, 266/6, 266/26, 266/25, 266/18,
1034/21, 1034/22, 589/4, 586/6, 551/4,
266/2 a 266/3 v k. ú. Brumov a pozemků parc.

č. 6125/36 a 6125/23 v k. ú. Sidonie o celkové
výměře 483 m2 za pozemky v majetku ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR parc. č. 266/19, 266/20,
266/21, 266/23, 266/24, 266/27, 266/28,
266/29, 266/33, 266/34, 266/32, 266/7, 266/8,
266/30, 266/31, 266/11, 266/14, 266/16, 1032,
1034/20, 1034/23, 1034/12, 1034/19 a 1322/24
v k. ú. Brumov, pozemky parc. č. 263/2, 263/3,
263/5, 264/1, 264/4, 264/6 a 264/12 v k. ú. Bylnice a pozemek parc. č. 6125/40 v k. ú. Sidonie
o celkové výměře 2443 m2 za účelem majetkového vypořádání silnice I/57 a přilehlých pozemků
 majetkové vypořádání zamýšlené stavby
„Cyklostezka Brumov-Bylnice – Štítná nad Vláří,
k. ú. Bylnice“, tj. výkup dotčených pozemků nebo
jejich částí parc. č. 2538/2, 2538/3, 2538/11,
2538/10, 2538/18, 2538/16, 2538/7, 2531/1,
2532/4, 2531/5, 2531/6, 2531/13 a 2532/5 v k.
ú. Bylnice o celkové výměře cca 1380 m2 do majetku Města Brumov-Bylnice za cenu 40 Kč/m2.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí
Město Brumov-Bylnice
 majetkové vypořádání zamýšlené stavby
„Silnice III/05751, Sidonie“, tj. výkup dotčených
částí pozemků parc. č. 5495/1, 6129/27, 5507/2,
5492/4, 6129/24, 5508/1, 6129/25 a st. 267 v k.
ú. Sidonie o celkové výměře cca 206 m2 do majetku Města Brumov-Bylnice za cenu 100 Kč/m2.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí
Město Brumov-Bylnice
 odkoupení pozemků parc. č. 556 o výměře
442 m2, součástí pozemku je RD čp. 920 a pozemku parc. č. 557 o výměře 33 m2 v k. ú. Brumov
na nám. H. Synkové (tzv. „Bajzíkovo“) do majetku
Města Brumov-Bylnice za cenu 900 000 Kč. Předmětný objekt bude využit k vybudování skladovacích prostor a zázemí pro pořádání kulturních
a společenských akcí na náměstí. Náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí Město Brumov-Bylnice
 majetkové vyrovnání zastavěného obecního pozemku klubem HCBBSS „parkoviště před
zimním stadionem a parkoviště za lékárnou“,
v předloženém znění variantou B), tzn. kombinací
finančního plnění a vzájemným započtením závazků a pohledávek
 rozpočtové opatření č. 6/2019, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny (viz tabulka na
str. 3):
 odkoupení pozemků parc. č. 344/11 o výměře 115 m2 a parc. č. 346/3 o výměře 23 m2 v k. ú.
Brumov v sídl. Družba do majetku Města Brumov
-Bylnice za cenu max. 1 200 Kč/m2 vč. DPH. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí
Město Brumov-Bylnice

ZM Brumov-Bylnice neschválilo
 odprodej obecního podílu v Singulární společnosti Brumov, tj. 2/90 majetku zapsaného
na LV č. 376, 2999, 3518, 3524 a 3539 v k. ú.
Brumov a na LV č. 2668 v k. ú. Bylnice za nabídnutou cenu 605 020 Kč
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 477/1 v k. ú. Bylnice v ulici Záhumení z důvodu
zachování přístupu na sousední zemědělské pozemky

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
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Informace z radnice
Poř.
č.

Příjmová část

Kč

1a)

3322/6121

-462 000,00

Zachování a obnova kulturních památek - snížení kapitálových výdajů přesunem na
běžné výdaje z důvodu pořízení laviček v amfiteátru na hradě

1b)

3322/5137

462 000,00

Zachování a obnova kulturních památek - zvýšení běžných výdajů přesunem z kapitálových výdajů z důvodu pořízení laviček v amfiteátru na hradě

2a)

2219/6121

-900 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - snížení kapitálových výdajů přesunem
na výdaje spojené s koupí rodinného domu za účelem zřízení objektu technického
zázemí na náměstí

2b)

3613/6121

900 000,00

Nebytové hospodářství - zvýšení kapitálových výdajů spojených s koupí rodinného
domu za účelem zřízení objektu technického zázemí na náměstí

4a)

2219/6121

354 151,45

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - snížení kapitálových výdajů přesunem
na výdaje spojené s odkoupením parkoviště za lékárnou

2219/6121

354 151,45

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - zvýšení kapitálových výdajů přesunem
na výdaje spojené s odkoupením stavby parkoviště za lékárnou

8/8115

Kč

Předmět rozpočtového opatření č. 6/2019

§/položka

4b)

tř/položka

Výdajová část

11 821,04

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU – svoz odpadů

Termíny svozu odpadu z popelnic Termíny svozu tříděného odpadu
a kontejnerů pro smluvní partnery v listopadu 2019
města
Středa
6. 11. 2019
směsné plasty

(podnikatelské subjekty a organizační složky)
Termíny svozu komunálního
odpadu z popelnic v listopadu 2019 Červená známka – týdenní interval svozu

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

Čtvrtek: 7. 11. 2019, 14. 11. 2019, 21. 11.
2019, 28. 11. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů v sídlištích Družba
a Rozkvět – občané:

Pátek: 1. 11. 2019, 8. 11. 2019, 15. 11. 2019,
22. 11. 2019, 29. 11. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:

Pátek: 1. 11. 2019, 8. 11. 2019, 15. 11. 2019,
22. 11. 2019, 29. 11. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec – občané:
Pátek: 1. 11. 2019, 8. 11. 2019, 15. 11.2019,
22. 11.2019, 29. 11. 2019

Úterý

12. 11. 2019
směsné plasty +
papír a lepenka + kompozitní obaly

Středa

20. 11. 2019

Úterý

26. 11. 2019
papír a lepenka +
kompozitní obaly + bílé a barevné
sklo

Středa

27. 11. 2019

v daném roce:

Čtvrtek: 7. 11. 2019, 14. 11. 2019, 21. 11.
2019, 28. 11. 2019 – provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici.
Pátek: 1. 11. 2019, 8. 11. 2019, 15. 11. 2019,
22. 11. 2019, 29. 11. 2019 – provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie.
Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Čtvrtek: 14. 11. 2019, 28. 11. 2019 – provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici.
Pátek: 1. 11. 2019, 15. 11. 2019, 29. 11.2019 –
provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie.
Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Čtvrtek: 7. 11. 2019 - provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici.
Pátek: 1. 11. 2019 - provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie.

směsné plasty

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.

Výsledky XVI. ročníku soutěže „Rozkvetlé město“
Rada Města Brumov-Bylnice na svém jednání konaném dne 7. 10. 2019 rozhodla o pořadí uchazečů v již tradiční soutěži „Rozkvetlé město“, navrženém
Komisí životního prostředí následovně:
a) Kategorie občané města:
1. místo Miloslava Mašláňová,
Brumov-Bylnice, místní část Sidonie
2. místo Petra Sudická,
Brumov-Bylnice
3. místo Libuše Miklasová,
Brumov-Bylnice, místní část Svatý
		
Štěpán
- výši odměn pro vítěze v následující hodnotě:
1. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 2.000 Kč
2. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 1.000 Kč
3. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 500 Kč

Diplom za vzornou prezentaci květinových výsadeb a sadebních úprav ve
městě:
Dana Tulpová
Brumov-Bylnice
Radka Krahulcová
Brumov-Bylnice, místní část Sidonie
Marie Lysáková
Brumov-Bylnice
Anton Fabuš
Brumov-Bylnice, místní část Sidonie
Simona Šánková
Brumov-Bylnice
Ing. Vlasta Dvorská
Brumov-Bylnice
Marie Vilímková
Brumov-Bylnice
pokračování na str. 4
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b) Kategorie podnikatelské subjekty a organizační složky:
1. místo Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 321, Brumov-Bylnice
2. místo Osadní výbor Svatý Štěpán (výsadby u kapličky ve Sv. Štěpáně)
3. místo Osadní výbor Sidonie (výsadby u “křížku“ v Sidonii)

Diplom za vzornou prezentaci květinových výsadeb a sadebních úprav ve
městě:
Základní škola Brumov-Bylnice
Mateřská škola Brumov-Bylnice, pobočka Svatý Štěpán

– výši odměn pro vítěze v následující hodnotě:
1. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 2.000 Kč
2. místo proplacení nákupu zahradnického zboží v hodnotě 1.000 Kč
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
Brumov-Bylnice tímto vyslovuje všem účastníkům soutěže poděkování za
příkladnou péči při údržbě sadebních ploch a květinových výsadeb, které
zkrášlují ulice našeho města.
Komise životního prostředí

Upozornění pro vlastníky kotlů na tuhá paliva sloužící
k otápění rodinných a bytových domů ve městě
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. umožňuje s účinností od 1. ledna 2017 pověřeným
úředníkům obcí s rozšířenou působností vstupovat do kotelen za účelem kontroly spalovacích
zdrojů i u rodinných domů a rekreačních objektů.
Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen
umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu
stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům. Kontrola, podle § 17 odst. 1
písm. e) a § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, se na rozdíl od povinnosti podle § 17 odst. 1
písm. h) uvedeného zákona, vztahuje na všechny
spalovací stacionární zdroje, bez ohledu na jejich
umístění, jmenovitý tepelný příkon, typ užívaného paliva nebo připojení na teplovodní soustavu
ústředního vytápění. Tedy na všechny kotle, kamna, krbové vložky, pece aj.
Bohužel i v našem městě ne všichni vlastníci kotlů na tuhá paliva i ostatních spalovacích zařízení
dodržují intervaly čištění spalovacích cest a někteří dokonce nemají provedenou revizní kontrolu spalovacího zařízení od doby pořízení kotle!
V zájmu zachování zdraví našich spoluobčanů
a „dýchatelnosti“ ovzduší v našem městě po dobu
topné sezóny tímto upozorňujeme všechny provozovatele kotlů, krbů i kamen na tuhá paliva
na povinnost dodržovat pravidla pro spalování
paliv stanovené zákonem. V praxi to znamená, že
nejméně 1x za tři roky je potřebné si kotel nechat prohlédnout a seřídit odborným technikem.
Revizní zprávu, kterou technik vystaví, je provozovatel kotle povinen uchovávat až do termínu
další prohlídky kotle. Povinností vlastníka kotle je
používat pro vytápění pouze suché palivové dřevo
a paliva schválená výrobcem. Nejméně 2x ročně
je nutné provést čištění spalovacích cest, a to
jak samotného kotle, tak i komína či průduchu.
Povinnost nechat si provést revizní kontrolu se
vztahuje na všechna spalovací zařízení na tuhá
paliva od tepelného příkonu 10 kW do 300 kW
včetně. Povinnost čištění spalinových cest a komína se vztahuje na všechna spalovací zařízení
bez rozdílu tepelného příkonu (tedy kotle, kamna,
krbové vložky, pece apod.).
Při nedodržení intervalů čištění spalinových cest
a neseřízení kotle odborným technikem, od výrobce kotle, unikají z komínů domů nepříjemně
páchnoucí a jedovaté zplodiny, jako jsou po-
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Takto tady žijeme…
lychromované aromatické uhlovodíky, kyselina
chlorovodíková, benzen, kadmium, arsen a jiné
škodliviny. Další zavrženíhodnou činností je pálení starého nábytku z formaldehydových desek.
K nejnebezpečnějším látkám vznikajícím při
pálení těchto materiálů patří benzo (a) pyren,
dioxiny a furany, které jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální i imunitní
systém, a ovlivňují nervovou soustavu. Vznikají
nedokonalým spalováním plastů, starých palet,
napuštěného dřeva z demolic, natřených prken aj.
Při pálení celobarevných letáků a časopisů se zase
do ovzduší uvolňují těžké kovy z barev, které způsobují poškození dýchacích cest. Chlor-organické
látky a těžké kovy se uvolňují při pálení tetrapaku,
jedovaté styreny zase při spalování polystyrenu.
V této souvislosti je třeba také připomenout, že
při loňském měření imisní zátěže byl limit pro
karcinogenní benzo (a) pyren překročen ve všech
měřených lokalitách ve městě!
Nedodržování pravidel správného spalování
ohrožuje na zdraví nejen nezodpovědné občany, kteří svým jednáním bezohledně škodí sobě
i svým sousedům, ale doplácejí na to zejména
oslabení a nemocní občané, které dýchání zplodin z kouře ohrožuje přímo na životě!

Zásady pro volbu paliva na vytápění
Průmyslově vyráběná a distribuovaná paliva
od certifikovaných dodavatelů jsou většinou
kvalitní. Pokud jsou tuhá paliva jako uhlí, koks,
brikety, pelety a štěpka dobře vysušeny a skladovány, problém při spalování zpravidla nevzniká.
Potíže vznikají u některých nezkušených provozovatelů při samovýrobě a zpracování palivového dříví, odkorků nebo pilinových pelet. Je nutné, aby do kotlů, krbů a kamen bylo přikládáno
pouze palivo schválené výrobcem spalovacího
zařízení. Pálíte-li dřevo, odkorky, nebo pilinové
pelety, dbejte na to, aby bylo veškeré palivo
pořádně vysušené. S jeho vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Dřevo dostatečně
vyschne cca po 2 letech. Nespalujte chemicky
ošetřené ani průmyslové dřevo (palety nasáklé olejem, rošty, pražce, stavební dřevo napuštěné nátěry aj.). Město Brumov-Bylnice bude
situaci při spalování pevných paliv u občanů
i provozoven sledovat. Pokud od občanů obdržíme podnět nebo stížnost na nadměrnou tmavost kouře vycházejícího z komína, či nadměrný
zápach při spalování paliv, postoupíme tuto záležitost k řešení místně příslušnému orgánu obce
s rozšířenou působností (MěÚ Valašské Klobouky). Ten, v případě nesjednání nápravy, uloží původci znečišťování ovzduší sankci 20 000 Kč.
Miroslav Froněk, správní odbor
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Městská policie informuje
V souvislosti s právě probíhající rekonstrukcí ul.
Josefa Polácha a navazujícím dopravním omezením spočívajícím v jednosměrném provozu na ul.
Františka Louckého a od křižovatky ulic Františka Louckého a Josefa Polácha po kruhový objezd
v Brumově-Bylnici bychom chtěli občanům, ale
hlavně řidičům sdělit, že toto bude v platnosti do
30. listopadu 2019.
Po tomto datu se provoz v dotčené lokalitě vrátí
na zimní období do standardního režimu, v rekonstrukci se bude pokračovat v jarním období po

technologické přestávce. Žádáme taktéž chodce
pohybující se v prostoru stavby na ul. Josefa Polácha, aby dbali zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti. Tímto bychom chtěli především řidiče nejen
motorových vozidel požádat, aby do tohoto data
dodržovali dané dopravní značení, byli ohleduplní vůči všem účastníkům provozu na pozemních
komunikacích a zejména se vyvarovali jízdě v protisměru. Toto je a i nadále bude průběžně kontrolováno.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Štěpán Večeřa narozen dne 23. 8. 2019 ve Zlíně
Antonín Žalek narozen dne 9. 9. 2019 ve Zlíně
Štěpán Hrubčík narozen dne 27. 9. 2019 ve Zlíně
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Finanční dar při narození dítěte je 3000 Kč a bude rodičům vyplacen
při předložení rodného listu dítěte na Městském úřadě Brumov-Bylnice,
matrika a evidence obyvatel (přízemí, dveře č. 104).

Blahopřejeme novomanželům…
Pavel Šerý a Petra Šerá uzavřeli sňatek dne 14. 9. 2019 v Nedašově
Antonín Liška a Radka Vaňková uzavřeli sňatek dne 21. 9. 2019 v BrumověBylnici
Ondřej Novák a Jitka Morávková uzavřeli sňatek dne 28. 9. 2019 ve
Valašských Kloboukách
Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Po dostavbě kruhového objezdu a otevření bezplatného parkoviště „Pod hradem“ se od začátku
měsíce září vrátilo na náměstí Hildy Synkové parkování zpátky do zpoplatněného režimu. Tímto
bychom chtěli poděkovat řidičům motorových
vozidel za respektování dopravního značení v prostoru náměstí.
Bc. Miroslav Strnka, velitel Městské policie
Brumov-Bylnice

Rozloučili jsme se…
Josef Dorňák zemřel dne 12. 9. 2019 ve věku 76 let, Bylnice, Mýto čp. 28
Emilie Nevařilová zemřela dne 18. 9. 2019 ve věku nedožitých 93 let,
Brumov, Am. Kutinové čp. 675
Milada Rožnovjáková zemřela dne 25. 9. 2019 ve věku 82 let, Brumov,
Družba čp. 1206
Roman Macků zemřel dne 29. 9. 2019 ve věku 71 let, Svatý Štěpán
čp. 4
Jaromír Lysák zemřel dne 6. 10. 2019 ve věku 64 let, Bylnice, Hliníky
čp. 200
Marie Hošková zemřela dne 7. 10. 2019 ve věku 87 let, Brumov, Hodňov čp. 896
Františka Lysáčková zemřela dne 8. 10. 2019 ve věku 82 let, Bylnice,
Hluboče čp. 250
Věra Šenkeříková zemřela dne 11. 10. 2019 ve věku 75 let, Svatý Štěpán čp. 133
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

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

Vzpomínáme…
Očím jste se ztratili, ale v srdcích zůstáváte navždy.
Dne 6. září 2019 jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí tatínka, dědečka a pradědečka, pana Josefa Macháče
a dne 17. listopadu 2019 vzpomeneme 9. výročí úmrtí maminky, babičky a prababičky, paní Eleny Macháčové.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdci a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 4. listopadu 2019 to bude 20 let, co nás opustil
můj manžel, náš tatínek a dědeček,
pan František Krůžela z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

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

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.
Dne 7. listopadu 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Zdeňka Machary z Bylnice.
S úctou a láskou vzpomíná manželka,
synové a celá rodina.
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Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou jak nejkrutější sen…
Ten sen stále trvá, trvá každý den, nikdy na Tebe, Jožko, nikdy nezapomenem!
Dne 8. listopadu 2018 byl v 51 letech dopsán příběh jednoho člověka – mého manžela, tatínka a dědečka, pana Josefa Michalíka.
Příběh, který však nekončí, pokračuje v nás – ve mně, v dceři, synovi, vnučce…
Všechno, cos pro nás za 30 let společného života vytvořil, vybudoval a neustále zdokonaloval, zůstane…
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
zapálit svíčku a vzpomínat.
Dne 17. listopadu 2019 vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše sestra, paní Marie Janů.
Vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Čas běží a my jen vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme.
Dne 20. listopadu 2019 vzpomeneme 7. smutné
výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky,
paní Viktorie Ptáčkové.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou. Všichni, kteří
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.

Jak těžko věřit tomu zvonu, že nevrátíš se nikdy domů!
Proč víly jak v pohádce Ti stály nešťastně, proč osud
Tvůj byl krutý, proč vlastně?
Dne 20. listopadu 2019 vzpomene nedožitých 80 let
maminky, babičky a manželky, paní Ludmily Surovcové
a 2 roky uplynuly od jejího úmrtí.
S láskou vzpomíná syn Luboš s rodinou,
manžel František a dcera Ivana s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. listopadu 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Václava Jelínka z Brumova.
Dne 23. ledna 2020 by se dožil 85 let.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 25. listopadu 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí
pana Ludvíka Macků z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera a syn s rodinami.

Odešel jsi tak náhle, že Tvoje ústa milá
nám sbohem dáti nestačila.
Dne 26. listopadu 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Aloise Vaňka.
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Těžko se s vámi loučilo, těžké je bez vás žít, láska však smrtí nekončí, v srdci vás stále budeme mít.
Dne 26. listopadu 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí maminky a babičky, paní Antonie Lukšíkové
a 8. listopadu 2019 vzpomeneme 18. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Aloise Lukšíka.
S láskou vzpomínají dcery Marie a Jindřiška.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 28. listopadu 2019 si připomínáme 2. smutné výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní Vlasty Milchové.
S láskou a úctou vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje dcera Vlasta s rodinou.

PROGRAM RMC MALENKA - LISTOPAD 2019

ÚT
5. 11.
ST
6. 11.
ČT
7. 11.
PÁ
8. 11.
		
ÚT 12. 11.
ST 13. 11.
ČT 14. 11.
ÚT 19. 11.
		
ST 20. 11.
ČT 21. 11.
ÚT 26. 11.
ST 27. 11.
ČT 31. 10.

ŠIKULKY – KERAMIKA – tvoření pro maminky s dětmi
VOLNÁ HERNA, tvoření na jarmark
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ se sl. Simonou Juríkovou
(jen pro předem přihlášené)
ŠIKULKY – GLAZOVÁNÍ VYPÁLENÉ KERAMIKY
VOLNÁ HERNA, tvoření na jarmark
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
ŠIKULKY – VLOČKY Z TOALETNÍCH RULIČEK NEBO VYSTŘIHOVÁNKY
(tvoření maminek)
PEČEME PERNÍČKY NA MIKULÁŠE
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
ŠIKULKY – MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT – tvoření pro maminky s dětmi
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ (8.00 – 17.00 hod.)
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
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.
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UPOZORNĚNÍ
Srdečně zveme na VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ,
které bude probíhat 8. 11. 2019, přihlašování
bude možné pouze telefonicky nebo přímo v Malence. Prosíme, nepište do zpráv na facebooku!
Také srdečně zveme na výrobu ADVENTNÍCH
VĚNCŮ, přineste si pouze svíčky a kulaté základy,
o vše ostatní bude postaráno! Těšíme se na Vás!!
Od měsíce listopadu bude zprovozněna i ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA!!! Probíhat bude v pondělí
a středu od cca 15 do 18 hodin. Bližší termíny
budou vždy aktuálně na facebooku Malenky!
Srdečně zveme k trávení společných chvil .
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov,
tel.: 733 755 932
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Ze života ve městě

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE LISTOPAD 2019
4. 11.
13. 11.
20. 11.
29. 11.

MŠE SVATÁ V DENNÍM STACIONÁŘI – v 9.30 hod.
TVOŘENÍ S PANÍ BLAŽKOVOU A TOMČÁLOVOU v 9.00 hod.
MUZIKOTERAPIE S PANÍ KALÍKOVOU – 9.30 hod.
DEKORACE ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ – 9.00 hod. – přineste si prosím vlastní vytvořené základy

DDM BRUMOV-BYLNICE – LISTOPAD 2019
Připravujeme:


tek)

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ (viz plaká-

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice
zve všechny děti i dospělé na:

CYKLOTOULKY VALAŠSKOU KRAJINOU
(ukončení 5. ročníku a předání cen v DDM)


 TVOŘENÍ Z KERAMIKY (o termínu Vás budeme informovat na plakátcích nebo na našich
webových stránkách)

VÝROBU ADVENTNÍCH
VĚNEČKŮ

Informujeme:
 18. října 2019 byl v DDM zahájen miniturnajem 7. ročník „Zimní nohejbalové ligy“ o pohár
starosty Města Brumov-Bylnice. Soutěž potrvá až
do konce dubna 2020.

Chcete si nazdobit svůj adventní věneček a nevíte, jak na to? Přijďte k nám do DDM.
Kdy: středa 27. listopadu 2019 od 15:00 hod.
Kde: klubovna DDM Brumov-Bylnice

http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

Přineste si s sebou: kruhový základ na věneček, případně různé ozdůbky, které budou
k zakoupení za malý poplatek i přímo u nás.
Těšíme se na Vás.

HOKEJOVÝ KLUB INFORMUJE...
Návštěva tréninků NHL v Praze

Krajská liga mužů

V rámci působení našeho klubu v projektu Pojď
hrát hokej nabídl Český hokej našim hráčům
mladším 12-ti let a doprovodu možnost účasti
na trénincích NHL v O2 aréně v Praze.

Tým mužů, který je sestaven z našich odchovanců a hráčů HC BBSS, po čtyřleté odmlce zahajuje svou
druhou sezónu v soutěži Krajská liga mužů. Hráči celé léto ladili formu a realizační tým pilně pracoval
na koncepci a plánoval taktiku hry. Trenérem týmu HC BBSS je Milan Pažítka, držitel licence A, který
své zkušenosti z reprezentačního týmu Slovenské republiky bude předávat svým svěřencům. Průběh
celé sezóny, výsledky, tabulky, rozpis všech utkání je možné sledovat na stránkách hokejbrumov.cz,
sekce KLM. Věříme, že budete v hojném počtu navštěvovat všechna utkání a vytvoříte tak pro naše
hráče perfektní atmosféru.

Jednalo se celkem o 25 vstupenek (20 hráčů + 5
doprovod z řad trenérů a funkcionářů klubu).
Naši borci vyrazili ve čtvrtek 3. 10. 2019 v ranních
hodinách vlakem směr Praha. Cesta uběhla rychle, někteří ještě podřimovali, jiní si krátili cestu
kartami nebo různými hrami a sledováním filmů.
Ve 14:00 hodin jsme si vyzvedli vstupenky před
Fanzónou od regionálních trenérů a od 15:00
hodin začaly tréninky NHL v aréně. Fanzóna byla
umístěna přímo vedle O2 arény - spousta atrakcí jako tvrdost a přesnost střelby, stick-handling,
dlouhá střela, výroba kartiček, muzeum NHL, interaktivní zóna s playstationy a další využili naši
hráči vrchovatě.
Naše klubové dresy výborně zářily a tak nás bylo
všude vidět. Krátký rozhovor do televize byl zajímavým zpestřením pro všechny. Možnost vidět
světové hvězdy naživo je pro každého hokejistu
velký sen a ten se některým dneska splnil. Děkujeme organizátorům za tuto krásnou akci a věříme,
že nebyla pro mladé hokejisty poslední.

DOMÁCÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ 2019/2020
KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
p.č.

DEN

DATUM

SOUPEŘ

ZAČÁTEK UTKÁNÍ

1.

NEDĚLE

22.9.2019

Dynamiters Blansko HK

5:4 P

2.

NEDĚLE

29.9.2019

HK Kroměříž

3:6

3.

NEDĚLE

13.10.2019

HC Štika Rosice

3:2 SN

4.

NEDĚLE

27.10.2019

SHKM Hodonín

17:00 hod

5.

NEDĚLE

3.11.2019

HC Lvi Břeclav

17:00 hod

6.

ČTVRTEK

14.11.2019

HC Spartak Velká Bíteš

18:00 hod

7.

NEDĚLE

24.11.2019

TJ Sokol Březina

17:00 hod

8.

NEDĚLE

15.12.2019

HOKEJ Uherský Ostroh

17:00 hod

9.

NEDĚLE

5.1.2020

SKMB Boskovice

17:00 hod

10.

ČTVRTEK

16.1.2020

HC Spartak Uherský Brod

18:00 hod

11.

NEDĚLE

26.1.2020

HC Uherské Hradiště

17:00 hod

12.

NEDĚLE

9.2.2020

HK Velké Meziříčí

17:00 hod

13.

NEDĚLE

23.2.2020

HC Uničov

17:00 hod

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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30 LET
OD LISTOPADU 1989

Ukázkový trénink přípravek

Klub uspořádal ukázkový trénink pro přípravkovou kategorii. Pozvali jsme si přes projekt FAČR „LÉTAJÍCÍ TRENÉRY“ a přijel k nám Petr Zapletal ml., který nám pomohl s danou kategorií vytvořit trénink z
jejich metod. Zároveň jsme to využili jako takové malé školení pro naše mládežnické trenéry, kde mohli
vidět něco zajímavého, nového. Po tréninku jsme si všichni sedli a využili přítomnost Petra k debatě,
jakou cestou bychom chtěli jít a jak to vidí on. Jsme domluveni, že v blízké době připravíme akci také
pro žákovskou kategorii.
Tomáš Trochta

Letošní kulaté výročí pádu komunismu v bývalém Československu připomene Městské
muzeum v Brumově-Bylnici na Podzámčí výstavou „Kronika sametové revoluce“ a fotografií a dokumentů z doby sametové revoluce až
po první svobodné volby 8. a 9. června 1990
v Brumově-Bylnici.
Sametovou revolucí bylo označeno období
politických změn v tehdejším Československu
mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989,
které vedly k pádu komunistického režimu
a přeměně politického zřízení. K urychlení
změn přispěl i rozpad bývalého Východního
bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi.
Ačkoliv nebylo pro převzetí moci použito násilí, výsledkem byla hluboká celospolečenská
změna.

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – listopad 2019
AKCE VE MĚSTĚ
neděle: 3. listopadu 2019, 16:00 hodin
KDO ZACHRÁNÍ KRÁLOVNU

Když si při čtení pohádek nedáte pozor, může se vám stát, že se sami do nějaké dostanete. A to se nám právě stalo. Jsme v království,
kde není král, ale královna, kterou ohrožuje hladový a nebezpečný drak Je zde i komoří Záhoř, který usiluje o získání královniny ruky, ale
hlavně o její korunu a trůn a tak místo hledání pomoci o záchranu královny jenom intrikuje, hledání statečných rytířů se také nedaří a ti,
co se přihlásí, nejsou k ničemu, ba co horšího, jsou jenom pro smích. Naštěstí je zde ale také moudrá královská kouzelnice Magiana, která
se postará o šťastný konec celé pohádky.
Známý pohádkový příběh o statečném děvčeti, které je ochotné se za svoji lásku poprat i se samotným peklem se všemi čerty v něm.
Potěší nás spousta písniček a veselých scének.

Vstupné: 50 Kč
sobota: 16. listopadu 2019, 19:00 hodin
DIVOKÉ KOČKY – TRAVESTI SHOW

Ostravská skupina, která jezdí pobavit naše diváky již několik let, přiveze opět nové představení se známými protagonisty hudebního
světa. Nebudou chybět ani humorné scénky a lechtivé anekdoty.

Předprodej vstupenek v městském muzeu, tel: 577 330 138, 731 083 442.
Vstupné: 250 Kč
pátek: 29. listopadu 2019, 17:00 hodin
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Tradiční akce pro děti i dospělé na náměstí s nadílkou pro nejmenší, provoněná voňavými dobrotami, punčem, svařákem i klobásami.
Děti se světýlky s panem starostou rozsvítí stromek a představí nám svůj připravený program. Poté Klauni z Balónkova zahrají s dětmi hry
a soutěže s odměnami. Večer pak bude hrát CM Kaňůr.
Odchod dětí od MŠ na náměstí organizuje paní ředitelka MŠ.
Od 20:00 hodin v kulturním domě taneční zábava se skupinou mladých rockerů KŘÍDLA. Informace na stránkách BX Agency.

Připravujeme na prosinec:
14. 12. Předvánoční jarmark
Retro Párty v kulturním domě
18. 12. Vánoční koncert s Fleretem
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Ze života ve městě

Informace z městské knihovny
V Týdnu knihoven
již tradičně proběhlo pasování žáků 2. ročníku ZŠ Brumov-Bylnice na
čtenáře a pro žáky 3. ročníku jsme připravily zábavné dopoledne s Ferdou
Mravencem a Beruškou.
Více foto na webových stránkách a facebooku.

www.brumov-bylnice.knihovna.cz, on-line katalog
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

Další setkání maminek v knihovně se uskutečnilo ve středu 9. října 2019
na téma podzim. Maminky s dětmi vyrobily papírové draky.

Další tvořivé dopoledne
se čtením

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Brumov • Bylnice • Svatý Štěpán • Sidonie

KOUČINK

osobního rozvoje

Mgr. Pavla Mládková, Ph. D.
tel. 704 032 594
kontakt@pavlamladkova.cz

Dům u Slunce, nám. Brumov-Bylnice

www.pavlamladkova.cz
DENTÁLNÍ HYGIENA

eno!
otevř
ě
v
o
N

Oční ordinace MUDr. Jiří Siegl
Bytový dům Měšťanka, 1. května 1104, Brumov-Bylnice

Dentální hygienistka
Jitka Vilímková, DiS.
Zdrav. středisko Brumov-Bylnice,
ordinace MUDr. Lenky Výletové
(vedle lékárny)

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!!!
MÁME SMLOUVY SE VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI.
OCT vyšetření v hodnotě 500 Kč ZDARMA pro nově registrované pacienty do konce roku 2019.
(při objednávání nutno sdělit heslo ZPRAVODAJ)
Více informací na

www.ocnisiegl.cz

nebo na tel:

Poskytujeme:
 dentální hygienu pro děti i dospělé
 vyšetření stavu zubů, dásní,
parodontu
 odstranění zubního kamene
 instruktáž vhodné techniky
čištění zubů
 doporučení a prodej vhodných
dentálních pomůcek
 odstranění pigmentací z povrchu
zubů (tzv. AIR-FLOW)
 leštění zubů
 hloubkové čištění
 bělení zubů

+420 607 267 827.

Objednávky na tel.: 608 604 759
e-mail: dh.brumov-bylnice@seznam.cz
Dentální hygienistka Jitka Vilímková

Čisté zuby se nekazí.
7_letak A5_var8.indd 1

18.10.2019 11:11:35

CENÍK INZERCE
(platí se ihned při zadávání)
Řádková inzerce
• jednoduché a stručné nabídky prodejů, pronájmů či poděkování, cca 25
slov včetně předložek a spojek = 65 Kč
• obsáhlejší znění nad 25 slov včetně
předložek a spojek = 100 Kč
Plošná reklama
10 Kč/1 cm2
Vzpomínky
• verš a text = 130 Kč
• verš, text a foto = 160 Kč
• verš, text a 2 fota = 200 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
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Inzerce

17.30

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

Č E R N Í Č E K s.r.o.
AKCE NA VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ, LED ŘETĚZY, ŽÁROVKY






AKCE NA SUŠIČKY POTRAVIN, REMOSKY, SMOOTHIE MIXÉRY
AKCE HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY, NABÍJECÍ TYČOVÉ VYSAVAČE
AKCE VYSAVAČE–AKČNÍ SLEVA 500,- až 1000,Kč, RUČNÍ VYSAVAČE
AKCE SPORÁKY sklokeramické i kombinované, ODSÁVAČE PAR
AKCE na VÁNOČNÍ SVÍCNY, STROMEČKY, HVĚZDIČKY,BETLÉM

AKCE NA SUŠIČKY PRÁDLA S TEPELNÝM ČERPADLEM JIŽ OD 8.990,-Kč
ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486

NABÍDKA ODKUPU
Zemědělská společnost
JAVORNÍK-CZ s.r.o.
koupí zemědělské pozemky.
Ceny dle dohody v závislosti na bonitě půdy
a stávajících právních závazcích.
Společnost Javorník-CZ s.r.o. zajistí a uhradí
všechny náležitosti prodeje, včetně daně z nabytí nemovitostí. Platba proběhne v hotovosti
při podpisu smlouvy.
Tel.: 731 636 499,
e-mail: manova@javor-st.cz

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

Inzerce
Koupím všechny předměty brumovského pivovaru, jako např. láhve, sudy,
etikety, tácky a mnoho dalšího. Prosím touto cestou také bývalé zaměstnance pivovaru, kteří by byli ochotní mi poskytnout doplňující informace
o historii pivovaru. Předem děkuji za ochotu!
Tel.: 704 349 129,
e-mail: pivovar-brumov@mail.cz
Prodám RD se zahradou ve Svatém Štěpáně, částečná rekonstrukce nutná.
Odhadní cena 900.000 Kč, prodejní 800.000 Kč. Tel. 720 145 772.

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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