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ULICE V NAŠEM MÌSTÌ

Kreslil Josef Rupert Maria Přecechtěl
6. Jan Jiří Ignác Středovský
Ulicí J. Středovského procházel nebo
projížděl snad každý občan našeho města,
neboť se nachází v těsné blízkosti hřbitova a přilehlého parkoviště. Domy se zahradami zde bezprostředně sousedí a společně tvoří ucelený zastavěný prostor obdélníkového tvaru. Ve 25 rodinných domech
je v této ulici přihlášeno k trvalému pobytu celkem 112 občanů.
Jan Jiří Ignác Středovský byl katolický
kněz, uznávaný historik, obránce českého
jazyka, moravský buditel a také sběratel
listinných materiálů. Narodil se 16. dubna 1679 v Brumově na hradě, kde byl jeho
otec obročím a později správcem brumovského panství. V necelých deseti letech
osiřel. Absolvoval českou obecnou školu v Brumově, vystudoval jezuitské gymnázium v Uherském Hradišti, ﬁlosoﬁi
ve Vídni (2 roky) a theologii v Olomouci

číslo 12
(4 roky), kde byl 10. června 1702 vysvěcen
na kněze. Snad církevní prostředí gymnázia a brzká smrt otce přispěly k tomu, že
se rozhodl pro kněžskou dráhu. V letech
1701-2 vypomáhal v duchovní správě Pavlovice u Přerova jako minorista (bohoslovec s nižším svěcením). Pak působil půl
roku jako zámecký kaplan u svého příznivce hraběte Bedřicha z Oppersdorfu v Dřevohosticích a 18. ledna 1703 se
stal farářem v Pavlovicích nad řekou Bečvou (tehdejší oﬁciální název). Zde působil
po celý život, až do své předčasné smrti
18. srpna 1713, kdy ve 34 letech zemřel
na tuberkulózu. Je pohřben v kryptě pod
farním kostelem v Pavlovicích u Přerova.
J. J. I. Sředovský byl vynikajícím a láskyplným knězem, který se kromě duchovní správy zabýval historií. Patřil k předním barokním historikům zaměřujícím
se na dějiny Moravy. Vydal několik svých
prací knižně:
r. 1705 – Mercurius Moraviae memorabilium (Posel moravských pamětihodností), ve druhé kapitole tohoto spisu je první
tištěná obrana české řeči
 r. 1709 – 12 svazková Apogrpha Moravica sive Copiae variarum litterarum
(Přípisy moravské, neboli opisy nejrůznějších listin), opis obrovského množství
historických dokumentů různého obsahu
a hodnoty
 r. 1710 - největší spis Sacra Moraviae
historia sive Vita SS Cyrilli et Methudii
(Posvátné dějiny Moravy neboli život sv.
Cyrila a Metoděje)
r. 1712 – Rubinus Moraviae (Rubín Moravy), životopis mučedníka Jana Sarkandra
Většina díla J. J. I. Středovského, uchovaného v bývalé arcibiskupské knihovně
v Kroměříži a státním archivu v Olomouci, však zůstala v rukopisech:
APPARATUS (Historické stavebníky k sepsání podrobných dějin Moravy)
- v 16 svazcích rukopisu je popsáno 4500
stran. Středovský v nich zachránil znění
mnohých listin, které se v originále nedochovaly.
Rukopis Medicus domesticus (Domácí lékař) – obsahuje rady proti různým nemocem lidí i domácích zvířat.
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Ulice Středovského
Za svou práci dosáhl J. J. I. Sředovský
vysokých církevních vyznamenání. Jedním z mnoha bylo jmenování apoštolským protonotářem a.i.p. s právem nosit
biskupskou mitru. V srpnu letošního roku
jsme připomněli 303 let od úmrtí tohoto
významného brumovského rodáka.
Mgr. Milena Kovaříková

INFORMACE Z RADNICE

Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 4. října
2016 a 18. října 2016:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 pronájem části obecních pozemků parc.
č. 225/1 a 225/75 v k. ú. Brumov a částí obecních pozemků parc. č. 1496/14
a 1496/160 v k. ú. Bylnice do užívání vlastníků RD v ulici Hrbáč za cenu 100 Kč/rok
 výpůjčku obecního pozemku parc.
č. 1870/7 o výměře 290 m2 v k. ú. Brumov v lokalitě Kanajka za účelem vybu-
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dování cvičiště pro psí sporty do užívání Ing. V. Tkadlece, trvale bytem Valašské
Klobouky
 výpůjčku obecního pozemku parc.
č. 5371/14 o výměře 16780 m2 v k. ú. Sidonie v lokalitě Bočky k zemědělským
účelům na dobu 5 let do užívání M. Šuráně, IČ: 67513913, bytem Štítná nad Vláří,
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
 harmonogram pro sestavení návrhu rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2017
 pravidla pro přijímání a hodnocení žádostí o obecní byt v bytovém domě Měšťanka (Brumov-Bylnice, 1. května čp.
1104)
 Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu Zlínského kraje č.
D/3016/2016/ŠK do výše 2 000 000 Kč,
současně však maximálně 50 % celkových
způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu: Víceúčelové sportovní hřiště
Brumov-Bylnice - Pod Strání
 uzavření smlouvy o právu provést stavbu – umístění a zřízení stavby venkovního
vedení NN na obecním pozemku parc. č.
920 v k. ú. Bylnice v ulici U Dráhy v rámci
realizace stavby „BYLNICE, Vlárská, kab.
NN“
 přidělení bytu č. 3 v domě Široká 146,
Brumov-Bylnice, paní J. Dobošové, trvale
bytem Brumov-Bylnice. Nájemné činí 27
Kč/m2. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. od října 2016
(od data převzetí bytu) do 31. 3. 2017
s možností jejího prodloužení v případě
řádného plnění povinností nájemce
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – vedení vodovodní a kanalizační přípojky
po obecních pozemcích parc. č. 329/71,
329/73, 339/1, 432/86, 432/95 a 360/11
v kat. ú. Brumov za cenu 10 000 Kč + DPH
 zřízení služebnosti inženýrské sítě –
uložení zemního kabelového vedení NN
v délce cca 4 m do obecního pozemku
parc. č. 34 v k. ú. Brumov v ulici Hůrka
za cenu 1 000 Kč + DPH
 prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce majetku Města Brumov-Bylnice
do užívání příspěvkové organizace Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín,
ze dne 13. 5. 2014, do 31. 12. 2025
 dohodu, kterou Město Brumov-Bylnice souhlasí s technickým zhodnocením
budovy ZŠ Brumov-Bylnice, inv. č. 1/734
(pozemek parc. č. 274/6 v k. ú. Brumov, jehož součástí je budova bez čp/če – stavba
občanského vybavení), v rámci dotačního
projektu „Zdravě do života“
 dohodu, kterou Město Brumov-Bylnice
souhlasí s technickým zhodnocením víceúčelového hřiště při ZŠ se sanitárním zařízením, inv. č. 2/752 (pozemky parc. č.
432/41, 433/1 a 433/2 v k. ú. Brumov a pozemek parc. č. 432/43 v k. ú. Brumov, jehož součástí je budova bez čp/če – stavba
občanského vybavení) v rámci dotačního
projektu „Škola z Dubnice sportuje se školou z Brumova-Bylnice“
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 s realizací projektu Základní školy Brumov-Bylnice OP VVV č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002029
s názvem „Učíme se pro život“ z Výzvy
č. 22
 s přijetím daru pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Brumov-Bylnice,
okres Zlín, ve výši 16 444 Kč – od fa
EUROCORP s. r. o., Sychrov 1061, 766 01
Valašské Klobouky, na dresové komplety
pro žáky – Valašská sportovní liga

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu
Zlínského kraje číslo: D/3237/2016/ŽPZE
ve výši 100 128 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu
Zlínského kraje číslo: D/3171/2016/ŽPZE
ve výši 33 684 Kč

souhlasí

 s předložením žádosti Základní školy Brumov-Bylnice o NFP (nenávratný ﬁnanční příspěvek) za účelem realizace
projektu „Zdravě do života“, jehož cíle
jsou v souladu s platným územním plánem města a zároveň souhlasí se zahrnutím ﬁnančních prostředků do návrhu rozpočtu města pro rok 2017, popř. do návrhu
rozpočtu města pro rok 2018 na spoluﬁnancování realizovaného projektu ve výši
rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami
poskytnutí pomoci
 s předložením žádosti Základní školy Brumov-Bylnice o NFP (nenávratný ﬁnanční příspěvek) za účelem realizace
projektu „Škola z Dubnice sportuje se školou z Brumova-Bylnice“, jehož cíle jsou
v souladu s platným územním plánem
města a zároveň souhlasí se zahrnutím ﬁnančních prostředků do návrhu rozpočtu
města pro rok 2017, popř. do návrhu rozpočtu města pro rok 2018 na spoluﬁnancování realizovaného projektu ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci
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Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
konaného dne 22. září 2016:

ZM Brumov-Bylnice
přehodnotilo



část usnesení zastupitelstva č.
4/8/2016/110, ze dne 11. 2. 2016, týkající se schválení využití případného přebytku rozpočtu města 2016 ve prospěch
ﬁnancování rekonstrukce bývalé školy na bytový dům s cílem snížit čerpání úvěru na tuto akci s tím, že: případný
přebytek hospodaření města za rok 2016
bude v příštích letech zapojen do rozpočtů města pouze ve prospěch ﬁnancování pro město velmi významných a důležitých investičních akcí

schválilo

 rozpočtové opatření č. 6/2016, které
obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:
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 Rozpočtový výhled Města BrumovBylnice 2017 – 2021
 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Brumov-Bylnice
 odprodej obecního lesního pozemku
parc. č. 5957 o výměře 4460 m2 v k. ú.
Svatý Štěpán v lokalitě Nadříčí za cenu
80 000 Kč do majetku A. Nevrlky, trvale bytem Svatý Štěpán s tím, že pozemek
bude zatížen služebností cesty a stezky.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.
 odkoupení pozemku parc. č. st. 246/17
o výměře 12 m2 v k. ú. Sv. Štěpán do majetku Města Brumov-Bylnice za účelem
majetkového vypořádání budovy KD Sv.
Štěpán za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Brumov-Bylnice.
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 1307 v k. ú. Brumov v ulici Kloboucká o výměře cca 50 m2 (přesná výměra
bude stanovena geometrickým zaměřením) za cenu 80 Kč/m2 do majetku J. Šuláka, trvale bytem Brumov-Bylnice s tím, že
k pozemku bude zřízena služebnost přístupu, za účelem údržby a oprav sousedních staveb na pozemcích parc. č. 1306/1
a 1306/3. Náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí kupující.
 odprodej obecního pozemku parc. č.
29/2 o výměře 92 m2 v k. ú. Brumov v ulici
1. května za cenu 80 Kč/m2 s tím, že k pozemku bude zřízena služebnost inženýrské sítě, do majetku P. Kozubíka, trvale
bytem Brumov-Bylnice. Náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí kupující.
 směnu části obecního pozemku parc. č.
341/3 v k. ú. Brumov o výměře cca 8 m2
za část pozemku parc. č. 343/1 v k. ú. Brumov o výměře cca 9 m2 (přesná výměra
směňovaných nemovitostí bude stanovena geometrickým zaměřením) za účelem
majetkového vypořádání zamýšlené stavby obchodu a chodníku v sídl. Družba.
Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí smluvní strany rovným dílem.
 odprodej stavebního pozemku parc. č.
1496/214 o výměře 846 m2 v k. ú. Bylnice
v ulici Slunečná za účelem výstavby RD
za cenu 650 Kč + DPH do majetku manželů Fojtíkových, oba trvale bytem Návojná
 odprodej obecního pozemku parc. č.
991 o výměře 58 m2 v k. ú. Bylnice v ulici Vlárská za cenu 60 Kč/m2 s tím, že k pozemku bude zřízena služebnost inženýrské sítě, do majetku MVDr. S. Mišáka, trvale bytem Otrokovice. Náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí kupující.
 „Dohodu o spolupráci partnerov na projektech v rámci programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika“,
jejímž předmětem jsou realizace projek-

tů spoluﬁnancovaných z programu Interreg V-A SK-CZ – konkrétně obnova Hradu
Brumov – 2 různé projekty (1. Hrad Brumov - obnova dolního hradu - objekty 001
příprava území, SO 01 Obnova Hradeb,
SO 02 Obnova hradeb X Rekonštrukcia
Králikovho Mlyna, 2.Hrad Brumov – obnova dolního hradu, objekt SO 04 –Amﬁteátr + společné kulturní akce X Rekonštrukcia Povážského hradu) a výstavba
dalších etap Cyklostezky Bečva – Vlára –
Váh (úseky: 1. Brumov - Valašské Klobouky a 2. Bylnice - Svatý Štěpán) – 2 projekty

souhlasí

 s prodloužením termínu realizace hrubé stavby na pozemku parc. č. 1496/173
v k. ú. Bylnice do 31. 12. 2016.
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

NOVÁ SLUŽBA OBÈANÙM
Mobilní aplikace pro přehled dění
v našem městě

Chcete být informování o aktualitách
z webových stránek města BrumovBylnice? Chcete mít k dispozici důležité
informace z města ve vašem chytrém
telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová
mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu našeho města, upozorní vás
na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotograﬁe nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?

 kulturní a sportovní akce
 fotogalerie
 aktuality
 úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?

 mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze stáhnout?

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V PROSINCI 2016
Termíny svozu odpadu z popelnic
pro rodinné domky v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 1. 12. 2016, 8. 12. 2016,
5. 12. 2016, 22. 12. 2016, 29. 12. 2016
Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět:
Pátek: 2. 12. 2016, 9. 12. 2016,
16. 12. 2016, 23. 12. 2016, 30. 12. 2016
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 2. 12. 2016, 9. 12. 2016,
16. 12. 2016, 23. 12. 2016, 30. 12. 2016
Termíny svozu odpadu z popelnic
pro ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec:
Pátek: 2. 12. 2016, 9. 12. 2016,
16. 12. 2016, 23. 12. 2016, 30. 12. 2016
Z důvodu směnnosti pracovníků
sběrných vozů poskytovatele tímto
žádáme občany aby nově ponechávali naplněné popelnice ve svozový termín přistavené k vyprázdnění v době
od 6.00 hod. do 22.00 hod.

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V PROSINCI 2016
Pondělí 5. 12. 2016: papír a lepenka +
nápojové kartony
Středa 7. 12. 2016: bílé a barevné sklo
Pátek 9. 12. 2016: směsné plasty
Středa 21. 12. 2016: směsné plasty, papír a lepenka, nápojové kartony
Uvedené termíny svozu tříděných
odpadů platí pro odpad umístěný
v kontejnerech i pytlích určených pro
tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby
v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu
do prostor sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Odpad lze mimořádně odevzdat
také do velkoobjemových kontejnerů,
které budou ve dnech 23. 12. 2016 - 2.
1. 2017 přistaveny na sídlištích. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť
kontejnerů.

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
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Mìstský

ZPRAVODAJ
MIMOØÁDNÉ PØISTAVENÍ
KONTEJNERÙ NA TØÍDÌNÝ ODPAD
Upozorňujeme na mimořádné přistavení kontejnerů na tříděný a objemný odpad od pátku 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017
Z důvodu očekávané zvýšené produkce obalových odpadů v období vánočních a novoročních svátků budou
mít občané města možnost odkládat
uvedené odpady do objemných kontejnerů.
Kontejnery budou umístěny na viditelných stanovištích na sídlišti Družba
a na sídlišti Rozkvět v brumovské části města. Do těchto kontejnerů lze odkládat pouze papírové a lepenkové obaly, plastové obaly a rozměrné odpady
komunálního charakteru, které nelze
umístit do popelnic.
Kontejnery slouží ke zlepšení veřejného pořádku ve městě po dobu vánočních a novoročních svátků. Je proto nepřípustné je zneužívat pro odkládání stavebních, nebezpečných a směsných komunálních odpadů. Tyto patří
do prostor sběrného dvoru.
Děkujeme za pochopení.

OMEZENÍ PROVOZU SBÌRNÉHO
DVORU V DOBÌ VÁNOÈNÍCH
SVÁTKÙ
Upozorňujeme občany a smluvní partnery města, že sběrný dvůr bude v sobotu
dne 24. 12. 2016 (Štědrý den) a v pondělí
dne 26. 12. 2016 (2. svátek vánoční) z důvodu státních svátků uzavřen.

UPOZORNÌNÍ PRO SMLUVNÍ
PARTNERY MÌSTA
Žádáme smluvní partnery města,
kteří na základě smlouvy o poskytování
služeb využívají systému svozu odpadu
organizovaného městem, aby písemné
objednávky na svoz odpadu v r. 2017 zasílali
písemně na adresu: Město Brumov-Bylnice,
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice,
e-mailem na adresu: radnice@ brumovbylnice.cz nebo elektronicky, prostřednictvím
datové schránky na adresu Města BrumovBylnice (ID datové schránky: rqcb3a2).
Do objednávky je nutné uvést požadovaný
počet vyprázdněných popelnic v r.
2017 (á 110 litrů) a četnost svozů dle
údajů uvedených ve smlouvě o svozu
a zneškodnění komunálních odpadů.
Pro upřesnění uvádíme taxativně stanovenou četnost svozů, které jsou zajišťovány prostřednictvím dodavatelské ﬁrmy: 12
svozů - pro měsíční interval svozu, 26 svozů - pro čtrnáctidenní interval svozu a 52
svozů - pro týdenní interval svozu.

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
Toto upozornění se NETÝKÁ občanů
města, kteří za svoz odpadů hradí místní
poplatek, ale pouze podnikatelských subjektů a organizačních složek, kteří mají
s Městem Brumov-Bylnice uzavřenu platnou smlouvu na systém svozu komunálního a tříděného odpadu organizovaného
městem.

POVINNÉ KONTROLY KOTLÙ
NA TUHÁ PALIVA DO 31. 12. 2016
Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá
paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. (1)
písm. h) zákona je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o tepelném
příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky
kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst.
15 zákona musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.

Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte kotel na tuhá paliva, nebo
jiný spalovací zdroj, jehož tepelný příkon
je od 10 kW do 300 kW včetně, napojený
na teplovodní soustavu (radiátory), jste
povinen do 31. 12. 2016 zajistit provedení
první kontroly Vašeho spalovacího zdroje. Tato povinnost se vztahuje i na krby
a krbová kamna s výměníkem, které jsou
napojeny na otopnou soustavu a dosahují uvedeného tepelného příkonu.
 Kdo je oprávněn provádět kontrolu
kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba,
která je proškolena výrobcem spalovacího zdroje a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných osob pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu spalovacích zdrojů je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových
stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolované osoby
výrobci kotlů na adrese http://www.aptt.
cz/opravneni-ozo.php, Tento seznam je
uveden na webových stránkách Asociace
podniků topenářské techniky. Oprávněná osoba by se měla prokázat dokladem,
kde bude uvedeno: název a sídlo výrobce,
identiﬁkační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů k jejichž kontrole má
oprávnění a doba platnosti oprávnění.
 Kdo může provést kontrolu kotle
od neznámého výrobce?
Kontrolu u těchto kotlů (zpravidla kotlů
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vyrobených před rokem 1990) může provést osoba proškolená výrobcem teplovodních kotlů, pokud jsou konstrukčně
podobné kotlům vyráběných tímto výrobcem. Kotle vyrobené podomácku, které nejsou homologované a neprošly zkušebnou výrobce Vám revizní technik neprovede a nebude je proto možné nadále provozovat.

Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?
Doklady o provedené kontrole kotle nemusíte předkládat, ale musíte je uchovávat po dobu 2 let pro případnou kontrolu
ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 Co se stane, pokud na výzvu obce
s rozšířenou působností nepředložím
protokol o kontrole?
Fyzické osobě nepodnikající lze za tento přestupek uložit pokutu do výše
20.000 Kč. Právnické osobě a fyzické
osobě podnikající lze za správní delikt
uložit pokutu do výše 50.000 Kč. Pravomoc vyžádat si revizi má v případě Města Brumov-Bylnice obec s rozšířenou působností. Toto zákonem svěřené zmocnění má Městský úřad Valašské Klobouky,
odbor životního prostředí, školství a památkové péče.
 Jak zjistím příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním
štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud
již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v návodu
k instalaci a obsluze, který lze stáhnout
na webových stránkách výrobců kotlů.
Příkon kotle zjistíte také jednoduchým
výpočtem, když vydělíte jmenovitý výkon kotle v kW jeho účinností v procentech a vynásobíte 100.
 Vztahuje se na kotel v záruce zakoupený v loňském nebo letošním roce povinnost zajistit provedení kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se
týká všech kotlů, tedy i těch, které byly
nainstalovány i v letošním roce 2016.
 Nahradí doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo zpráva o revizi
spalinové cesty?
Nenahradí. Nezaměňujte kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá
paliva, vyžadovanou dle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu a čištění spalinové cesty prováděnou dle vyhlášky č.
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím
předpisem zákona o požární ochraně.
Jedná se o zcela odlišnou kontrolu prováděnou podle jiného právního předpisu.
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Kontrolu a čištění spalinových cest
provádí držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví, který zpravidla nemá
revizní oprávnění ke kontrole spalovacích zdrojů. Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje.
Miroslav Froněk,
MěÚ Brumov-Bylnice, správní odbor

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme
rodièùm...
Matyáš Šerý narozen dne 20. 9. 2016
Antonín Novák narozen dne 4. 11. 2016

Blahopøejeme
novomanželùm...
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Blahopøejeme...
Díky za všechno
všechno, čím jsi pro nás b
byla,
díky za každý den, který jsi s námi žila.

Pan Ing. Alois Indruch
a paní Vlasta Indruchová oslavili dne
24. listopadu 2016 65. výročí svatby.
Děkujeme Vám za lásku, vcítěnost
do našich duší a za tak velké srdce,
ve kterém máte místo pro všechny.
Moc si Vás vážíme a přejeme
do dalších let ještě hodně krásných
dnů, hodně zdraví a vitality.
Vaše dcera Ilona s rodinou, vnučky
Kamila a Milana s rodinami.

Blahopøejeme
ke zlaté svatbì...

Dne 5. listopadu 2016 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí
paní Dagmar Gajdošíkové.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Skromní ve svém životě, velcí ve své lásce
a dobrotě.

Michal Chuchma a Vendula Křižková

Rozlouèili jsme se...
Marie Kebísková zemřela dne 24. 10.
2016 ve věku 72 let, Sidonie čp. 130
Ludmila Holbová zemřela dne 2. 11. 2016
ve věku 71 let, Brumov, Jos. Polácha čp. 724

V tom, že jeden nese víc než druhý, je
věčné tajemství manželství.
Dne 19. listopadu 2016 oslavili půl
století společného života manželé
Jarmila a František Šeří.
Hlavně zdraví, štěstí a spoustu
krásných chvil prožitých v klidu
a radosti přejí děti s rodinami.

Blahopøejeme...

Dne 7. listopadu 2016 uplynulo 35 let
od úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Cyrila Lysáka a 27. října 2016
uplynulo 14 let od úmrtí naší maminky
a babičky,
paní Marie Lysákové.
S láskou vzpomínají synové Josef
a Václav s rodinami, dcery Marie
a Pavla s rodinami.

Měla jsi ráda život, chtěla jsi s námi žít,
přišla chvíle zlá a Ty jsi musela odejít.

Vzpomínáme...
V životě jsou chvíle, se kterými se člověk
nikdy nesmíří,
ale naučí se s nimi žít.

Dne 28. listopadu 2016 oslavila
své 90. narozeniny naše maminka,
babička a prababička,
paní Marie Březáčková z Brumova.
Do dalších let všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví, spokojenosti,
pohody a Božího požehnání přejí děti
s rodinami, 11 vnoučat
a 12 pravnoučat.

Dne 17. července a 14. prosince 2016
uplynulo 7 let, co nás navždy opustili
drazí rodiče
Amálie a František Tesařovi.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 20. listopadu 2016 jsme vzpomněli
4. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Viktorie Ptáčkové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera
s rodinou. Děkuji všem, kteří vzpomněli
s námi.
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ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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PROGRAM
DENNÍHO STACIONÁØE
- PROSINEC 2016
Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.

S úsměvem
m na tváři Tě každý znal
znal, vvšem,
kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal.

Dne 5. prosince vzpomeneme
5. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Boženy Lysákové.
S láskou vzpomíná rodina Lysákova.

Dne 30. prosince 2016 by se dožil 80 let
můj manžel, otec a dědeček,
pan Josef Juřica.
S láskou a vděčností vzpomínají
manželka, synové s rodinami a ostatní
příbuzenstvo.

 5. 12. BIBLICKÁ HODINA
– v 9.00 hod.
 10. 12. PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
– prodej výrobků Denního stacionáře
– v 9.00 hod.
 15. 12.MŠE SVATÁ v Denním
stacionáři - v 9.30 hod.
 20. 12. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
dětí z MŠ Brumov-Bylnice – 10.00 hod.



Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.

PROGRAM RMC MALENKA - PROSINEC 20166
Dne 26. prosince 2016 vzpomeneme
nedožitých 80 let
pana Rudolfa Kostky
ze Sidonie.
Dne 6. října 2016 uplynuly 2 smutné roky
od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
dcera s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.

Dne 28. prosince 2016 vzpomeneme
4. výročí úmrtí
paní Anny Vrátníkové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel,
syn a dcery s rodinami a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

 ČT 1. 12.
 PÁ 2. 12.
 SO 3. 12.














SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
CVIČENÍ DĚTÍ A MAMINEK DO 1 ROKU (jen pro přihlášené)
MIKULÁŠSKÝ JARMARK VE VAL. KLOBOUKÁCH
– prodej našich výrobků
ÚT 6. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
ST 7. 12.
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
ČT 8. 12.
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
PÁ 9. 12.
CVIČENÍ DĚTÍ A MAMINEK DO 1 ROKU (jen pro přihlášené)
SO 10. 12.
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK BRUMOV-BYLNICE
– prodej našich výrobků
ÚT 13. 12.
VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA (od 8.00 do 16.00)
ST 14. 12.
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
ČT 15. 12.
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
PÁ 16. 12.
CVIČENÍ DĚTÍ A MAMINEK DO 1 ROKU (jen pro přihlášené)
ÚT 20. 12.
ZAVŘENO
ST 21. 12.
ZAVŘENO
ČT 22. 2.
VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU
PÁ 23. 12. – 30. 12.
ZAVŘENO

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hod..
UPOZORNĚNÍ!
Srdečně zveme na CELODENNÍ VÁNOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNU do Malenky,
která proběhne dne 13. 12., více informací na plakátcích.
RMC Malenka přeje Vám všem, Vašim rodinám a blízkým pokojné vánoční svátky.
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám po celý rok 2016 věnovali.
Děkujeme, že jste navštěvovali naše programy a budeme se těšit na naše další
společná setkávání v roce 2017!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932
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DDM BRUMOV-BYLNICE - PROSINEC 2016
Připravujeme:
 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
 ZÁPASY 4. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ LIGY
 VÁNOČNÍ TURNAJ V RINGU
 VÁNOČNÍ RYBÁŘSKOU SOUTĚŽ
Informujeme:
•
26. a 27. října 2016, tj. v době podzimních prázdnin, jsme na tyto dny připravili pro děti hned několik akcí. Mohly se zúčastnit výletu do laser arény ve Zlíně nebo si
přijít zahrát přímo do DDM sportovní hry jako ringo, přehazovanou a různé druhy vybíjené. Další den byla na programu Galaxie Zlín, turnaj ve stolním tenise a odpolední
lezení na nově zbudované umělé stěně. Turnaj ve stolním tenise ovládl ve starší kategorii Jakub Fojtík a v mladší kategorii si zlatou medaili odnesl Martin Jenyš. Největší zájem byl letos o galaxii, laser arénu a hodně dětí si přišlo vyzkoušet i umělou stěnu. Celkem se „Podzimních prázdnin s DDM“ zúčastnilo téměř 90 dětí.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

DDM v Laser aréně

PODÌKOVÁNÍ
ZA PATNÁCT LET PRO …
Cukrárna U Kostků (Brumov), Drogerie Jedlička (Brumov), Papírnictví Miklasová (Brumov), Střešní konstrukce Strnka (Brumov)

Dětský domov ve Smolině

Už dlouhých patnáct let se každoročně scházejí ve smolinském kulturním sále vodníci, princezny, mušketýři, Červené karkulky a další bytosti,
aby se společně pobavily na tradičním
dětském karnevalu. Karnevalové veselí oživilo Smolinu také letos na podzim a můžeme říci, že i tentokrát prožili všichni návštěvníci společně příjemné odpoledne.
Za celou dobu existence karnevalu se ho zúčastnilo nepočítané množství dětí i dospělých. Rádi bychom však
na tomto místě poděkovali výše uvedeným sponzorům a dárcům z BrumovaBylnice za to, že s námi vydrželi oněch
patnáct karnevalových let, že ani jednou neodmítli naši prosbu o pomoc

a pokaždé nám podali pomocnou ruku.
Vážíme si toho a jsme rádi, že můžeme
žít s vámi a nejen vedle vás.
Za všechny obyvatele dětského
domova ve Smolině Sáblíková Eva,
vychovatelka.
Děkujeme.

ODDÌLENÍ SOCIÁLNÌ
PRÁVNÍ OCHRANY DÌTÍ

Valašské Klobouky jsou zapojeny
do pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
ve Valašských Kloboukách se připojilo
k dalším 120 oddělením z celé republiky a zapojilo se do pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který
nese název „Systémový rozvoj a podpora
nástrojů sociálně právní ochrany dětí“.
Tento projekt je realizován od 1. 1. 2016
v 11 krajích v republice a bude pokračovat až do poloviny roku 2019.
Přímo ve Valašských Kloboukách je
nyní realizována jeho první klíčová aktivita, a to „Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD“. Tato klíčová aktivita má
za cíl posílit kapacity místního OSPOD
a rozvíjet síť služeb pro rodiny s dětmi
v regionu Valašskokloboucka.
Děje se tak díky procesu lokálního síťování, což je kontinuální aktivita, která mapuje a vyhodnocuje stávající síť
služeb, podporuje a vytváří podmínky
k jejímu rozvoji a stimuluje aktéry v síti
ke vzájemné komunikaci a spolupráci. Ministerstvo práce a sociálních věcí
podporuje proces lokálního síťování prostřednictvím ﬁnancování pracovní pozice lokálního síťaře, kterým je pro ORP
Valašské Klobouky Mgr. Kristýna Dvořáková.
Lokální síťař úzce spolupracuje
s pracovníky místního oddělení sociálně právní ochrany dětí, kde v současné
době mapuje potřeby pracovníků a klientů. Dále jedná o potřebách s poskytovateli služeb pro rodiny s dětmi v celém
ORP, a na základě všech získaných dat,
bude zpracovávat analýzu sítě služeb celého území.
Cílem projektu je podporovat nejen
sociální oblast, ale propojovat aktéry
sítě napříč resorty a podpořit tak vznik
funkční sítě meziresortní spolupráce,
díky které bude systém péče o ohrožené
děti a rodiny komplexnější a efektivnější.
Pro více informací o projektu navštivte
webové stránky www.pravonadetstvi.cz
nebo přímo kontaktujte lokální síťařku
na emailu kristyna.dvorakova@mpsv.cz.
Mgr. Kristýna Dvořáková

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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HOKEJOVÝ CLUB BBSS PØIPRAVUJE NA MÌSÍC PROSINEC 2016
23. 12. 2016 – Memoriál Tomáše Bubláka – 1.ročník – turnaj amatérských hokejových
týmů hasičů, policistů, armády a týmu Rebels. Při turnaji bude na památku vyvěšen trvale na ZS dres s číslem 28 našeho zesnulého hráče Tomáše Bubláka.
18. 12. 2016 – vánoční exhibice našich krasobruslařů
24. 12. 2016 – Štědrý den pro hokejovou akademii a bruslení veřejnosti
25. 12. 2016 – bruslení veřejnosti
26. 12. 2016 – bruslení veřejnosti
27. - 28. 12. 2016 – Vánoční turnaj pro ročník 2005 a mladší – V.ročník
29. 12. 2016 – Vánoční turnaj pro ročník 2003 a mladší
30. 12. 2016 – Vánoční turnaj v minihokeji pro ročník 2007 a mladší
31. 12. 2016 – Silvestr pro hokejovou akademii a bruslení veřejnosti
Na všechny akce jste srdečně zváni a přesný časový rozpis najdete na našich stránkách www.hokejbrumov.cz v sekci rozpis ledu.

INFORMACE Z KRASOBRUSLAØSKÉHO ODDÍLU
Svou druhou sezonu otevřely naše krasobruslařky už v červenci 2016 a to pětidenním,
velmi náročným soustředěním.
Každoročně pořádá HB Krasoklub Brno na našem zimním stadioně svoje soustředění
a letos se tohoto soustředění zúčastnila i naše děvčata. Soustředění vedla zkušená trenérka Monika Škorpičková, která holkám nedala nic zadarmo a dala jim pořádně do těla. Tři
hodiny denně na ledě a dvě hodiny v tělocvičně byly opravdu náročné a naše svěřenkyně
udělaly za týden velký pokrok.
V srpnu 2016 měly holky více času na regeneraci a odpočinek a od září začaly opět pravidelně trénovat jak na ledě, tak v tělocvičně. Připravovaly se na své první testy výkonnosti, které jsou první prověrkou bruslařských schopností a zároveň prvním krokem před
krasobruslařskými závody. Testy výkonnosti se konaly 1. října 2016 v Kopřivnici a všechny naše přihlášená děvčata je zvládla na výbornou. Jejich první „zkouška ohněm“ byla
pro všechny náročná, ale posunula děvčata hodně, hodně dopředu.
Od začátku listopadu 2016 se naše krasobruslařky a krasobruslaři věnují přípravě
na vánoční exhibiční vystoupení pro rodiče, které proběhne v neděli 18. 12. 2016 od 14:30
hod. Všichni se moc těšíme, čím nás naše děti s trenérkami překvapí. V loňském roce nasadily holky laťku hodně vysoko a určitě letošní vystoupení bude stejně krásné.

ŠTĚDRÝ DEN NA HRADĚ
Kastelán hradu Brumov zve všechny
k tradiční štědrodenní procházce
na hradní vrchol, zkraťte si čekání
na Ježíška popovídáním s přáteli
při koledách a svařáku.
Otevřeno bude v sobotu,, 24. 12. 2016
od 11:00 do 15:00 hod.

KALENDÁØ SIDONIE
Kalendář Sidonie na rok 2017 je k dostání v městském muzeu na Podzámčí
za 99 Kč.

S přáním mnoha úspěchů v novém roce připojujeme poděkování za Vaši
důvěru, ochotu a spolupráci v roce 2016.
Ať
A se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí
tak
tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2017 byl pro Vás i Vaše nejbližší
šťastný a úspěšný.
Jaroslav Vaněk, prezident HC BBSS, z.s

INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Provoz knihovny do konce roku
2016:
Od 22. 11. - 22. 12. 2016
Po, Út, Čt: 10.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Pá 10.00 - 12.00 12.30 - 14.00
Středa, sobota zavřeno
Od 23. 12. – 31. 12. 2016
Městská knihovna v BrumověBylnici bude zavřená.

Děvčata z krasobruslařského oddílu

Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
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program prosinec2016
AKCE VE MĚSTĚ
pátek: 2. prosince 2016, 16:00 hodin

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční akce na náměstí pro malé i dospělé s mikulášskou nadílkou pro
nejmenší a doprovodným programem a voňavým občerstvením.

FOTOKLUB
KFA BRUMOV-BYLNICE
Vás zve na výstavu fotograﬁí
Vá
M. Pinďáka, M. Křižky a M. Trčky
do Valalšského podnikatelského
centra v době 25. mikulášského
jarmeku ve Valašských Kloboukách.
(sobota 3. 12. 2016, 9:00 - 15:00 h.)

neděle: 4. prosince 2016, 17:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA svým koncertem vánočních písní a koled dodá
adventní době a předvánočnímu shonu poklidnou a pohodovou atmosféru.
Více informací na www.oldhary.cz.
Vstupné: 350 Kč
sobota: 10. prosince 2016, 9:00 – 14:00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Tradiční přehlídka vánočních výrobků a voňavých dobrot sladkých, mastných
i k pití se koná na náměstí. V doprovodném programu vystoupí soubory
Trávnica, Závršan a DH Brumovjanka.

INSTALATÉRSKÁ FIRMA
ZDENĚK ZŮBEK
TEL.: 603 264 099
REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
VIADRUS, OPOP A KOTLŮ
NEZNÁMÉHO VÝROBCE
CENA REVIZE OD 500 KČ

neděle: 11. prosince 2016, 16:00 hodin

ADVENT
Baladický příběh Martina Františáka z beskydských hor podle Jarmily
Glazarové představí Divadelní soubor Jana Honsy Karolinka v režii Gustava
Řezníčka.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – tel. 577 330 138, 731 083 442.
Vstupné: 100 Kč
úterý: 13. prosince 2016, 17:00 hodin
VÁNOČNÍ HÁDANKA
Vánoční program s projekcí a živým betlémem v podání žáků Základní školy
Brumov-Bylnice.
Vstupné: dobrovolné
pátek: 16. prosince 2016, 18:00 hodin
VIANOCE S KOLLÁROVCAMI
Živá hudba, temperamentní zpěv a humorné slovo vytvoří nezapomenutelnou
atmosféru a vyčaruje na tvářích úsměv, nadšení a dobrou náladu.
Vstupné: 270 Kč
úterý: 20. prosince 2016, 19:00 hodin
FLERET - VÁNOČNÍ KONCERT
Tradice pokračuje! Minulý rok beznadějně vyprodaný Vánoční koncert kapely
Fleret, letos s ještě lepším programem a Zuzanou Šulákovou, dcerou Jarmily
Šulákové! Na úvod programu vystoupí sbor Základní Školy Brumov-Bylnice.
Předprodej vstupenek v Městském muzeu – 577 330 138.
Vstupné: 280 Kč

Nenechte si ujít plesovou sezónu 2017:
7. 1. Skautský ples
13. 1. Městský ples
20. 1. Valašský bál
21. 1. Hasičský bál ve Svatém

Štěpáně
3. 2. Školní ples
11. 2. Ples FC ELSEREMO
26. 2. Dětský karneval
28. 2. Fašanková veselice
4. 3. DISCO ples
Příjemné sváteční chvíle, štěstí,
zdraví a spokojenost v roce 2017
přejí pracovníci městského
kulturního střediska.

AUTOBAZAR UHERSKÝ BROD

Jsme specialisté
na značku ŠKODA
(25 vozů Škoda ihned k prohlédnutí)

Plus další značky v nabídce
Dále zajistíme dovoz všech značek
kvalitních vozů z Německa
Naše služby:

VÝKUP VOZIDEL
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ prodeje
Vaše auto i na PROTIÚČET
Výhodný PRODEJ NA SPLÁTKY
LEVNÉ zákonné POJIŠTĚNÍ
Prodloužená ZÁRUKA

www.auto-m.cz
Volejte: 777 750 025
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MÙJ OBCHOD
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Stejně jako v minulém roce pro Vás
chystáme u naší prodejny originální
program při příležitosti rozsvěcování
vánočního stromu v Brumově.
Akce proběhne v pátek 2. 12. 2016.
Čeká na Vás Mikuláš s andělem
a sladké překvapení pro Vaše nejmenší.
Budete mít možnost nákupu do večerních
hodin kde mimo jiné roztáčíme
opočenskou zmrzlinu v kombinaci
vanilka-čokoláda.
Termo
vaničky
na zmrzlinu jsou k dispozici.
V našem stánku zaženete žízeň i hlad.
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PartneĜi akce: MŠ Brumov-Bylnice,
MKS a SM Brumov-Bylnice
Klub dĤchodcĤ Brumov-Bylnice, JUNÁK,
Sponzor akce: Petr Macháþ – Smíšené zboží Bylnice
Sraz dČtí u MŠ dle pokynĤ paní Ĝeditelky!

Nabízené speciality:
zabijačkový mls: podbradek, játra,

maso
cigáro z udírny, párek v rohlíku
punč pro děti i dospělé, bílý svařák,
alko i nealko
Těšíme se na Vaši návštěvu.
TERMÍNY, VE KTERÝCH PRO
VÁS ROZTÁČÍME ZMRZLINU
V KOMBINACI VANILKA
A ČOKOLÁDA:
2. 12. a 23. 12. 2016 od 9.00 – 17.00 hod.
Poslední termín 30. 12. 2016
od 9.00 do 12.00 hod.

INFORMACE
REDAKÈNÍ RADY
UZÁVĚRKA příspěvků do lednového zpravodaje bude 5. 12. 2016.

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ PROŽITÍÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ
Ý
VSTUP DO NOVÉHO ROKU!!
Uvažujete o prodeji či koupi nemovitosti? Neváhejte
e
se na mne s důvěrou obrátit i v následujícím roce.
e.

ZUZANA MORAVČÍKOVÁ
Vaše realitní makléřka
tel.: 604 660 536
e-mail: moravcikova@zvonek.cz

CENÍK INZERCE (platí se ihned při
zadávání)
řádková inzerce:
- jednoduchý inzerát, cca 25 slov,
včetně předložek a spojek = 50 Kč
+ DPH
-o
obsáhlejší znění inzerátu, tj. nad 25
slov, včetně předložek a spojek = 80
sl
Kč + DPH
K
plošná reklama

8 Kč/cm² + DPH, 7 Kč/cm² (6. a další
opakované zadání reklamy)
op
vzpomínky

1 foto = 30 Kč + DPH,
2 fota = 60 Kč + DPH
verš = 30 Kč + DPH
text = 70 Kč + DPH

11

r o čník XXI I . • číslo 12 • prosinec 2 016



',9$'(/1Ë628%25-$1$+216<.$52/,1.$
DIVADELNÍ
SOUBOR JANA HONSY KAROLINKA























0DUWLQ)5$17,âÈ.

KRUVNiEDODGDSRGOHURPiQX
-DUPLO\*OD]DURYp

5HåLH*XVWDYěH]QtþHNMK
















QHGČOHYKRG





9.XOWXUQtPGRPČ%UXPRY%\OQLFH

967831e.þ

3ĜHGSURGHMPČVWVNpPX]HXP




   

    
    
0 %& 
    
  
         
  !" # !$ 
#%  & '( ()  
  ' % *
 % "+,-.-.,/
w w w.br umo v -b y l n i ce . cz

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

ELEKTRO V BRUMOV4 NA NÁM4STÍ

, E R N Í , E K s.r.o.
Vánoþní nabídka – akce na vybrané elektrospotĜebiþe

¾ Vánoÿní osvćtlení klasické i LED, vnitĕní i venkovní, náhradní žárovky, svícny atd.
¾ AKCE - šlehaÿe, šlehaÿe s mísou, mixery, kuchyďské roboty, mikrovlnné trouby
¾ AKCE - kontaktní grily, sendviÿovaÿe, topínkovaÿe , odšĝavďovaÿe, krájeÿe, sušiÿky
¾ AKCE - vysavaÿe, remosky, peÿící pánve, tlakové krnce, žehliÿky, holící strojky
¾ AKCE - LED ŽÁROVKY, LED PÁSKY, LED SVÍTIDLA, LED SVÍTILNY, NABÍJECÍ SVÍTILNY
¾ AKCE - stojací lampy, lampiÿky, dćtské lustry, venkovní svítidla, LED reflektory
¾ AKCE - kuchyďské krájeÿe, sušiÿky potravin, váhy – osobní i kuchyďské, kávovary
¾ AKCE - METEOSTANICE, teplomćry, pĕepćĝové ochrany,nabíjeÿky, mćĕiÿe spotĕeby
AKCE na praþky, sušiþky prádla, sporáky, mrazniþky,lednice
þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486


 Nabízíme využití kapacit HOTELU ARÉNA (restaurace a salonek) na zimním stadionu v Brumově-Bylnici. Svatby, hostiny, večírky, školení. Značka: možnost ubytování.
Kapacita 140 míst. Telefon: 608 983 335
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Domácí frgály
-J7H:8B¶?C@¤Ā?Ñ
Dvoutěstové i klasické
Dagmar Dorňáková
Tel.: 736 148 261
Brumov-Bylnice
 Pronajmu dlouhodobě (5-10 let)
rekonstruovaný RD v lokalitě německých domků v Brumově. Info na tel.
608 983 335.

 Prodám byt 2+1 v OV v Brumově, sídl. Rozkvět „Sněhurka“ i se zařízením. Schopný k okamžitému
nastěhování. Cena dohodou. Tel.
732 270 936.

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

