Zpravodaj města

Brumov
-Bylnice
ročník XXIV.

číslo 9

září 2018

SemTamFór Slavičín

Sportovní kroužky DDM Brumov-Bylnice

Cyrano z Bergeracu na Divadelním létě

Z OBSAHU

• ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU str.6

• INFORMACE Z RADNICE str. 2

• HRADNÍ ZPRÁVY str. 8

• VOLBY DO ZASTUPITELSTVA str.3

• OBNOVA PAMÁTEK str. 10

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

1

Brumov • Bylnice • Svatý Štěpán • Sidonie

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 16. července 2018 a 3. srpna 2018:

RM Brumov-Bylnice schválila:
propachtovat obecní pozemky parc.
č. 1453/3, 1453/4 a část obecního pozemku parc.
č. 1453/1 v k. ú. Bylnice v lokalitě Kypa o celkové výměře cca 1200 m2 k zemědělskému využití
za cenu min. 100 Kč/rok


 zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení zemního vedení rozšíření distribuční sítě NN
v délce cca 21 m do obecních pozemků parc. č.
1511/2 a 1539/2 v k. ú. Bylnice v lokalitě Blizákovce za cenu 100 Kč/m + DPH

bezúplatný zábor cca 25 m2 plochy veřejných
prostranství na náměstí H. Synkové v termínu
8. 10. 2018 v době od 13 – 18 hod. za účelem
konání zdravotně preventivní akce spojené s charitativní akcí Každý krok pomáhá



 uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pronájem
části pozemků parc. č. 1624/1 a 1763/28 v k. ú.
Brumov do užívání Města Brumov-Bylnice za účelem realizace zamýšlené stavby „Brumov-Bylnice,
oprava chodníku mezi vjezdem do MEZ a mostem
přes Brumovku“
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
- z Fondu regenerace městské památkové zóny
- č. FRMPZ/1/2018, č. FRMPZ/2/2018 a č. FRMPZ/3/2018
 Dodatek č. 20 Přílohy č. 2 (podpisový řád) Organizační směrnice městského úřadu č. 05/04/01
– Oběh účetních dokladů v souvislosti s jeho
změnami, Ing. Jaromír Kliš – velitel DH Brumov
s přiřazeným podpisovým oprávněním pod pořadovým číslem 33
 poskytnutí individuální finanční podpory
z rozpočtu města Brumov-Bylnice pro Domov pro
seniory Loučka, příspěvková organizace ve výši
4 000 Kč
 uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Široká“ - Smlouvy o poskytnutí dotace
č. D/2982/2018/KUL se Zlínským krajem, IČ:
70891320, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

výběr nejvhodnější nabídky k projektu:“
Brumov-Bylnice - Dopravní automobil“ dle předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy s vítězem výběrového řízení společností
HAGEMANN a.s., 710 00 Slezská Ostrava, Hradní
27/37, IČ 26826925


 Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu Sběrného dvoru Brumov-Bylnice v předloženém znění,
s účinností od 1. 1. 2019
 návrh kupní smlouvy na odkoupení tabletu
Lenovo A7600-H členem zastupitelstva města
ve volebním období 2014 – 2018
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 Pravidla pro předvolební propagaci pro volby
do Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, konané
dne 5. a 6. října 2018

RM Brumov-Bylnice neschválila:
 další snížení nájmu za pronájem nebytových
prostor zubní laboratoře v objektu MZS z důvodu
výměny vstupních dveří do zubní laboratoře z důvodu toho, že výměna funkčních vstupních dveří
není nezbytně nutná a v případě výměn vstupních
dveří u jiných prostor byly tyto vždy provedeny
na náklady nájemců, bez finanční účasti Města
Brumov-Bylnice

RM Brumov-Bylnice nesouhlasí:
 s projektovým řešením napojení RD na stávající inženýrské sítě vč. komunikačního napojení přes pozemek města Brumov-Bylnice (parc. č.
1860/1 v k.ú. Brumov) a uložila vedoucímu odboru investic a majetku města zajistit zastavovací
studii lokality IBV „U hřbitova“, která určí napojení budoucích RD na inženýrské sítě a komunikační napojení stavebních pozemků na stávající
dopravní infrastrukturu a její projednání se všemi
majiteli pozemků určených k zástavbě v předmětné lokalitě

RM Brumov-Bylnice zrušila:
 v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, zadávací řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek
Bylnice – Svatý Štěpán“, z důvodu překročení
ceny všech podaných nabídek nad zákonný limit
pro zjednodušené podlimitní řízení (do 50 mil. Kč
bez DPH)

RM Brumov-Bylnice pověřila:
 Bc. Miroslava Strnku, strážníka Městské policie Brumov-Bylnice, k plnění některých úkolů
při řízení a organizaci činnosti Městské policie
Brumov-Bylnice s účinností od 1. 8. 2018. Tento
Radou města Brumov-Bylnice pověřený strážník
stojí v čele Městské policie Brumov-Bylnice jako
velitel. Velitel odpovídá za řádné plnění úkolů
městské policie a o její činnosti průběžně informuje řídící osobu (starostu), které je bezprostředně
podřízen.

RM Brumov-Bylnice rozhodla:
 o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „KD – výměna dřevěné podlahy jeviště“
 že vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Osvětlení tělocvičny ZŠ“ podle hodnotícího kritéria
– ekonomické výhodnosti nabídky - je nabídka
uchazeče ELCOMAT SERVICE, s.r.o., IČ: 02815435;
Nedašov

RM Brumov-Bylnice souhlasí:
s užitím znaku města pro propagaci volebních subjektů kandidujících ve volbách do Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, konané dne 5.
a 6. října 2018


Nejdůležitější informace ze zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného dne 21.
června 2018:

ZM Brumov-Bylnice schválilo:
 zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice
o činnosti Rady města Brumov-Bylnice za období
od 12. 4. 2018 do 20. 6. 2018
 odprodej
obecního
pozemku
parc.
č. 1496/209 o výměře 827 m2 v k. ú. Bylnice v ulici Slunečná za účelem výstavby RD za cenu 650
Kč/m2 + DPH
 odprodej části obecních pozemků parc.
č. 255/1 a 261 o celkové výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) v k. ú. Bylnice za účelem majetkového vypořádání dvoru u RD za cenu 80 Kč/m2
 odkoupení pozemku parc. č. 1026 o výměře
76 m2, součástí pozemku je stavba obč. vybavenosti čp. 1398, pozemku parc. č. 1027/5 o výměře 151 m2 a id. ½ pozemku parc. č. 1027/6 o výměře 96 m2 vše v k. ú. Brumov do majetku Města
Brumov-Bylnice za cenu 750 000 Kč
 odprodej části obecních pozemků parc.
č. 1559/3 o výměře cca 500 m2 a 1559/4 o výměře cca 700 m2 (přesná výměra bude stanovena
geometrickým zaměřením) v k. ú. Bylnice v lokalitě Hliníky za cenu 20 Kč/m2
 odkoupení částí pozemků parc. č. 1559/1
o výměře cca 40 m2 a 1559/2 o výměře cca 80
m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) v k. ú. Bylnice v lokalitě Hliníky
za cenu 20 Kč/m2
 odprodej části obecních pozemků parc.
č. 430/1 o výměře cca 30 m2, 432/1 o výměře
cca 30 m2 a 432/24 o výměře cca 20 m2 (přesná
výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) v k. ú. Brumov za cenu 80 Kč/m2 do majetku
vlastníků bytového domu čp. 1200 v ul. Školní
v Brumově-Bylnici za účelem zřízení zahrádek
u bytového domu s tím, že k pozemkům budou
zřízeny služebnosti inženýrských sítí vedení vodovodu a kanalizace
 odprodej obecních pozemků parc. č. 113/2
o výměře 59 m2, parc. č. 113/4 o výměře 62 m2
a parc. č. 5977/4 o výměře 170 m2 a dále nově
vytvořené pozemky parc. č. 6199/16 o výměře
11 m2, parc. č. 6199/17 o výměře 4 m2, parc.
č. 6199/22 o výměře 2 m2, parc. č. 6199/33 o výměře 129 m2 a parc. č. 6199/53 o výměře 7 m2
v k. ú. Svatý Štěpán do majetku spol. Lesy České
republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, za účelem majetkového vypořádání stávajícího
koryta vodních toků Bukový potok a Jurův potok
ve Svatém Štěpánu za cenu 60 Kč/m2
 darovat obecní pozemky parc. č. 1817/1 o výměře 1082 m2, 1817/6 o výměře 3 m2 a 1817/9
o výměře 11 m2 v k. ú. Brumov v lokalitě Zápotočí
do majetku Zlínského kraje za účelem majetkového vypořádání silnice III/50736
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 1860/1 v k. ú. Brumov o výměře cca 130 m2
(přesná výměra bude stanovena geometrickým
zaměřením) v ul. Č. Kramoliše za účelem majetkového vypořádání zahrady u RD za cenu 80 Kč/m2
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Informace z radnice
 v souladu s § 84, odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2017
 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 27 679 974,72 Kč
Města Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ: 00283819

dle ustanovení § 85 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů peněžitý dar neziskové organizaci:
Městská nemocnice Slavičín, přísp. org. ve výši
30 000 Kč, Naděje o.s., pobočka Nedašov ve výši
50 000 Kč




 dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů neinvestiční dotaci neziskové organizaci: Azylový dům, o.p.s Vsetín ve výši 35 000 Kč, Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana
Pivečky, o.p.s. ve výši 50 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice“
č. 27/2018 a 31/2018
 změnu objemu závazných finančních ukazatelů příspěvkové organizaci Mateřská škola
Brumov-Bylnice, okres Zlín dle § 12 odst. 2 zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, tzn. zvýšení
neinvestičního příspěvku o 37 000 Kč na osob-

rozpočtové opatření č. 2/2018, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

Poř.
č.

Příjmová část
tř/položka
Kč

1a)

1b)

8/8115

37 000,00

2a)

2b)

3111/6351

8/8115

100 000,00

3a)

3b)

Výdajová část
§/položka
Kč
3111/5331 37 000,00

3111/5331

8/8115

-500 000,00

Předmět rozpočtového opatření č. 1

Mateřské školy – zvýšení neinvestičního příspěvku z důvodu dofinancování
pracovníka na sečení zahrad a drobné
údržbářské práce v Mateřské škole
Brumov-Bylnice i Svatém Štěpánu
Změna krátkodobých peněžních prostředků - zvýšení financování z důvodu
navýšení neinvestičního příspěvku MŠ
Brumov-Bylnice
100 000,00 Mateřské školy – poskytnutí investičního příspěvku z důvodu částečného
financování pořízení konvektomatu do
školní jídelny v Mateřské škole
Brumov-Bylnice p.o.
Změna krátkodobých peněžních prostředků - zvýšení financování z důvodu
poskytnutí investičního příspěvku MŠ
Brumov-Bylnice
-500 000,00 Mateřské školy – snížení neinvestičního
příspěvku z důvodu nerealizace nové
třídy v Mateřské škole Brumov-Bylnice
p.o.
Změna krátkodobých peněžních prostředků - snížení financování z důvodu
snížení neinvestičního příspěvku MŠ
Brumov-Bylnice

ZM Brumov-Bylnice zvolilo:
 pí S. Beňovou a pí J. Surovcovou jako zástupce Města Brumov-Bylnice u Okresního soudu
ve Zlíně na funkci přísedících soudců na období
let 2018 – 2022

ZM Brumov-Bylnice neschválilo:
 odprodej části obecního pozemku parc. č.
504 v k. ú. Brumov, jehož součástí je stavba domu
čp. 1002 (tzv. Sadílkovo). Nezastavěná část pozemku parc. č. 504 tvoří nezbytné zázemí domu
čp. 1002, které slouží potřebám vlastníka domu,
příp. jeho nájemcům. Odprodej nebo pronájem
části tohoto pozemku třetí osobě není možný
 odprodej požadovaných pozemků parc. č.
429/16, 429/17, 429/18 a 430/61 a dále části
obecních pozemků parc. č. 429/15 a 430/1 v k. ú.
Brumov v sídl. Družba za účelem výstavby garáží
z důvodu toho, že tyto pozemky jsou buď dotčeny
vedením inženýrských sítí, které vylučuje jejich

zastavění, nebo tvoří ostatní obslužné plochy
v daném areálu

ZM Brumov-Bylnice projednalo:
 v souladu s § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů Závěrečný účet hospodaření Města
Brumov-Bylnice za rok 2017, jehož součástí je
i Zpráva č. 225/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice, IČ:
00283819 za rok 2017 s konstatováním, že “byly
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) /§ 10
odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb./ a nebyla
zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb., „o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí.“ a uzavřelo jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
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Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

ní náklady, poskytnutí investičního příspěvku
ve výši 100 000 Kč na pořízení konvektomatu
do školní jídelny a snížení neinvestičního příspěvku o 500 000 Kč z důvodu nerealizace nové
třídy a vybavení nové třídy, tzn. příspěvky Mateřské škole Brumov-Bylnice p.o. z rozpočtu města
na rok 2018:
• neinvestiční příspěvek
1 292 000 Kč

celkem

do

výše

• objem závazných finančních ukazatelů, tj.
osobních nákladů hrazených z neinvestičního
příspěvku zřizovatele do výše 172 000 Kč
• investiční příspěvek do výše 100 000 Kč

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942,
763 31 Brumov-Bylnice
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
BRUMOV-BYLNICE,
konané dne 5. a 6. října 2018

Město Brumov-Bylnice stanovuje pro předvolební
propagaci v rámci uvedených voleb níže uvedené
technické prostředky a podmínky pro jejich využití.

Městský zpravodaj č. 10/2018
Maximálně jeden článek pouze v uvedeném čísle
zpravodaje.
Velikost článku: max. ½ stránky A4 = cca 240 cm2.
Cena za 1 cm2 = 8 Kč bez DPH.
Podklady pro zveřejnění je nutné předat v informačním středisku nebo v městské knihovně nejpozději do 10. 9. 2018. U článku je nutný podpis
zmocněnce volební strany.
Vkládání volných volebních propagačních materiálů do městského zpravodaje je zakázán.

Městský rozhlas
V předvolební kampani pouze 1 hlášení v max.
délce 5 minut. Hlášení přednese zástupce volební strany s písemným pověřením od zmocněnce
strany.
Termín hlášení je nutné dohodnout předem s tajemníkem MěÚ.
Cena za hlášení:
hlášení v délce do 5 minut ……... 100 Kč bez DPH
Platbu za zveřejnění propagace ve zpravodaji
nebo za hlášení městským rozhlasem je nutné
provést předem.

Plakátovací plochy města
Výlep propagačních plakátů na plakátovací plochy města se uskutečňuje za úplatu prostřednictvím městského informačního střediska. Využití
plakátovacích ploch je možné při dodržení ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Výlep plakátů na jiná
zařízení či plochy v majetku města je zakázán.
Zdenek Blanař, starosta
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INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU – SVOZ ODPADŮ
Termíny svozu odpadu z popelnic
v září 2018
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 6. 9. 2018, 13. 9. 2018, 20. 9. 2018,
27. 9. 2018
Sídliště Družba a Rozkvět:

TERMÍNY SVOZU
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V ZÁŘÍ 2018
Úterý

4. 9. 2018 - bílé a barevné sklo

Středa 5. 9. 2018 - směsné plasty
Pátek

7. 9. 2018 - papír a lepenka + nápojové kartony

Pátek: 7. 9. 2018, 14. 9. 2018, 21. 9. 2018
Středa: 26. 9.2018 (náhradní svoz za pátek
28. 9. 2018 - státní svátek Den české státnosti)
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 7. 9. 2018, 14. 9. 2018, 21. 9. 2018
Středa: 26. 9. 2018 (náhradní svoz za pátek
28. 9. 2018 - státní svátek Den české státnosti)
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí, Hluboče
a Blizákovec:
Pátek: 7. 9. 2018, 14. 9. 2018, 21. 9. 2018
Čtvrtek: 27. 9. 2018 (náhradní svoz za pátek
28. 9. 2018 - státní svátek Den české státnosti)

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery
města
(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Středa 12. 9. 2018 - směsné plasty
Středa 19. 9. 2018 - směsné plasty
Pátek

21. 9. 2018 - papír a lepenka + nápojové kartony

Středa 26. 9. 2018 - směsné plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů
platí pro odpad umístěný v kontejnerech
i pytlích určených pro tříděný odpad. Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad
v provozní dobu do prostor sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel
zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť
kontejnerů.

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:
Čtvrtek: 6. 9. 2018, 13. 9. 2018, 20. 9. 2018,
27. 9. 2018 - provozovny v domovní zástavbě
v Brumově - Bylnici.
Pátek: 7. 9. 2018, 14. 9. 2018, 21. 9. 2018 provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a
v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie.
Středa: 26. 9. 2018 (náhradní svoz za pátek
28. 9. 2018 - státní svátek Den české s t á t nosti).

UPOZORNĚNÍ
PRO STAVEBNÍKY
V letních měsících byly na pozemcích ve volné krajině, které nejsou určeny k ukládání ani
k dočasnému umístění odpadů zjištěny nepovolené skládky výkopové zeminy (obecní pozemek
u komunikace směrem k lokalitě „Díly“) a stavební sutě (břeh vodního toku Nedašovky a Vláry).
V této souvislosti upozorňujeme stavebníky, že
výkopová zemina může být umístěna pouze v prostoru staveniště, v souladu s podmínkami uvedenými v příslušném povolení vydaném stavebním
úřadem. Zbytkové odpady ze staveniště lze legálně uložit pouze na řízenou skládku. Některé druhy stavebních odpadů (např. pálené cihly, krytina,
beton) je možné podrtit na recyklační lince.
Jakákoliv jiná likvidace a umístění odpadů a výkopové zeminy mimo vyhrazená místa je v rozporu
se zákonem o odpadech. V případě zjištění uložení stavebního odpadu a výkopové zeminy mimo
vyhrazené místo může být původci uložena sankce až do výše 50 000 Kč.
Správní odbor

UPOZORNĚNÍ

Během měsíce září začnou kurzy cvičení maminek
a dětí. Prosíme, přihlašujte se co nejdříve v Malence, nebo přímo u paní Aleny Kristínové - tel. č.
733 691 572 nebo e-mail: mariettaa@seznam.cz.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

PROGRAM RMC MALENKA - ZÁŘÍ 2018
ÚT 4. 9.

ŠIKULKY – PODZIMNÍ TVOŘENÍ

ST 5. 9.

VOLNÁ HERNA

ČT 6. 9.

SKOKÁNCI, montessori dílnička

10. 9.-12. 9.

PODZIMNÍ BAZÁREK v kulturním domě (8.00-17.00)

ČT 13. 9.

VOLNÁ HERNA

ÚT 18. 9.

ŠIKULKY – TVOŘENÍ NA JARMARK

Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:

ST 19. 9.

VOLNÁ HERNA

Čtvrtek: 6. 9. 2018, 20. 9. 2018 - provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici

ČT 20. 9.

SKOKÁNCI, montessori dílnička

ÚT 25. 9.

ŠIKULKY – LOUTKOVÉ DIVADÉLKO

ST 26. 9.

VOLNÁ HERNA

ČT 27. 9.

SKOKÁNCI, montessori dílnička

Pátek: 7. 9. 2018, 21. 9. 2018 - provozovny
v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech
Svatý Štěpán a Sidonie.
Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod., odpolední
dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.

Čtvrtek: 6. 9. 2018 - provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE – ZÁŘÍ 2018

Pátek: 7. 9. 2018 - provozovny v sídlišti
Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie

4. 9.
12. 9.
18. 9.
26. 9.
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HOVORY O VÍŘE – s Otcem Richardem		
9.30 hod.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU S KYTAROU
9.30 hod.
MŠE SVATÁ V DENNÍM STACIONÁŘI		
9.30 hod.
PEČENÍ HODOVÝCH KOLÁČŮ			9.30 hod.

září 2018 • ročník XXIV • číslo 9

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Karolína Olejníková narozena dne 25. 6. 2018
Robin Sochora narozen dne 2. 7. 2018
Tomáš Orsák narozen dne 11. 7. 2018
Martin Krahula narozen dne 18. 7. 2018
Aleš Lysák narozen dne 18. 7. 2018 ve Zlíně
Nela Hrabinová narozena dne 25. 7. 2018
Aneta Šebová narozena dne 2. 8. 2018
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Rozloučili jsme se…
Marie Pinerová zemřela dne 21. 7. 2018 ve věku nedožitých 75 let, Bylnice, Na Poříčí čp. 390
Alois Lysáček zemřel dne 27. 7. 2018 ve věku 72 let, Bylnice, Vlárská
čp. 279
Hana Hofmannová zemřela dne 7. 8. 2018 ve věku 74 let, Svatý Štěpán
čp. 10
Anna Skřeková zemřela dne 13. 8. 2018 ve věku 79 let, Bylnice, Mýto
čp. 8
Aloisie Bartozelová zemřela dne 14. 8. 2018 ve věku 82 let, Bylnice
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřejeme novomanželům…

Karel Divoš a Romana Bližňáková uzavřeli sňatek dne 21. 7. 2018
v Brumově-Bylnici, kostel sv. Václava
Martin Sába a Andrea Lysáková uzavřeli sňatek dne 4. 8. 2018 na hradě
Brumov

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

Libor Liška a Lenka Červenková uzavřeli sňatek dne 18. 8. 2018
Vojtěch Lysák a Bc. Jana Beňovičová uzavřeli sňatek dne 18. 8. 2018
v Brumově-Bylnici, kostel sv. Václava
Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Vzpomínáme…
Nezemřeli, spí. Mají-li sen, je krásný. Zdá se jim o těch, které milovali a kteří milovali je.
Dne 18. července 2018 jsme vzpomněli 14. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Miroslava Vaňka
a 22. srpna 2018 jsme vzpomněli 27. výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní Jaroslavy Vaňkové z Brumova.
Za tichou vzpomínku děkují synové s rodinami.

Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají.
Dne 26. srpna 2018 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka, pana Josefa Beňo.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti s rodinami a příbuzní.

Dne 29. července 2018 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Marie Žurkové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami. Děkujeme, kdo vzpomenou s námi.

Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě, ach, sotva se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád…
Dne 5. září 2018 by se dožila naše maminka, paní Marie Petrůjová 64 let.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Smutný a prázdný je domov, když ho opustil ten, který ho budoval, miloval a rád v něm žil.
Dne 5. září 2018 by se dožil pan František Bližňák 80 let a 6. října 2018 vzpomeneme smutné 10. výročí jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Nechtěl jsem odejít, tak moc jsem chtěl s vámi být.
Jak zlomený kvítek jsem k zemi spad a nestačil ani sbohem dát.
Dne 12. září 2018 uplynou 3 roky od úmrtí manžela, tatínka a dědečka, pana Josefa Fojtíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 16. září 2018 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Aloise Valčíka.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka, děti, vnuci a pravnuci.

Čas plyne a nevrátí, co vzal. Jen vzpomínky a bolest v srdci zůstávají dál.
Dne 24. září 2018 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí mého drahého manžela, pana Ladislava Lysáka z Bylnice.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka, rodina Hlochova a Lenka s rodinou.

Časem se všechno změní, i pláč ustane. V srdcích však bolest a vzpomínka na Tebe zůstane.
Dne 25. září 2018 vzpomeneme 2. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka, pana Josefa Lukaštíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti s rodinami a vnoučata.

Všechno v životě skončí, jenom láska zůstává.
Dne 29. září 2018 vzpomeneme 20. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Anděly Novákové.
Za vzpomínku a modlitbu děkují dcery s rodinami.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2018/2019
Školní rok 2018/19 bude zahájen v pondělí
3. září 2018 v 8.00 hodin.
Slavnostní zahájení školního roku proběhne pro
všechny žáky 1. - 9. ročníku od 8.00 hodin na
školním nádvoří I. stupně ZŠ. Prvňáčci si přinesou aktovky a přezůvky. Žáci 1. ročníku odejdou
po slavnostním zahájení do tříd i se svými rodiči.
Třídní učitelky předají rodičům potřebné informace a dokumenty, prvňáčci
dostanou učebnice a pomůcky. Poté mohou prvňáčci odejít s rodiči domů.
Žáci 2. – 9. ročníku odcházejí po slavnostním zahájení domů.
Školní družina a školní klub budou 3. 9. v provozu. Obědy ve školní jídelně
se vydávají od 11 do 12 hodin.
V případě nepříznivého počasí se slavnostní zahájení školního roku uskuteční od 8.00 hodin ve třídách, všichni žáci si přinesou přezůvky, bloky a psací
potřeby. Třídnické práce skončí v 8.45 hodin.
Přeji úspěšný vstup do nového školního roku.
Mgr. Roman Rydval, ředitel ZŠ Brumov-Bylnice

6

AKCE TÝDEN HOKEJE
OPĚT NA NAŠEM
ZIMNÍM STADIONU

Zveme všechny rodiče a jejich děti na již tradiční akci TÝDEN HOKEJE – Pojď
hrát hokej, která proběhne na našem zimním stadionu v sobotu 22. 9. 2018
od 13:00 hod. Děti dostanou pěkné dárečky, vyzkoušejí si hokejovou výstroj
a každé dítě si podepíše svůj hokejový dres, který si odnese domů. Předešlé
akce měly velký úspěch a věříme, že se podaří i tato. Akce je určena pro děti
od 3 do 10 let a jejich doprovod. Těší se na vás trenéři a pracovníci Hokejového clubu Brumov-Bylnice.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Základní organizace Českého svazu chovatelů Brumov-Bylnice zve všechny
příznivce chovatelů a milovníky čistokrevných zvířat na tradiční Místní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Ta se koná v sobotu 22. 9. 2018 od 13
hod. po posouzení zvířat do 18 hodin a v neděli 23. 9. 2018 od 8 hod.
do 15 hodin, kdy proběhne vyhodnocení výstavy a udělení čestných cen
nejlepším chovatelům. Výstava se koná v areálu víceúčelového sportovního
hřiště v sídl. Rozkvět, jehož součástí je výstavní plocha. Zveme Vás na hezkou
podívanou, prodej zvířat, kolo štěstí a bohaté občerstvení z udírny a grilu.
Srdečně zveme.
Výbor ZO ČSCH Brumov-Bylnice v zastoupení Šuchma Zdenek – jednatel.
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KROUŽKY DDM BRUMOV-BYLNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Milé děti, přinášíme Vám nabídku a přehled zájmových kroužků vedených
pod DDM Brumov-Bylnice v nové školním roce.
Podrobnější informace naleznete v průběhu září na našich webových
stránkách http://ddmbylnice.hyperlinx.cz a dále na letáčcích, které Vám
budou rozdány ve škole.
Kroužky budou začínat od pondělí 24. září 2018. Těšíme se na Vás a
věříme, že si každý z Vás z naší nabídky něco vybere.

TANEČNÍ SKUPINA „WAVES“ – základní pohybové prvky diskotance,
secvičování sestav
BYLNIČÁNEK – základy lidových tanců formou hry, nácvik

SPORT

KERAMIKA – práce s hlínou, výroba drobných keramických předmětů
PSANÍ VŠEMI DESETI – výuka psaní na klávesnici všemi deseti prsty
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ – stavba plastikových a papírových modelů letadel a vojenské techniky
MLADÝ RYBÁŘ – základy rybaření, znalost rybolovu, rybářský lístek

FLORBAL – pravidla, základy hry od přípravky po náctileté
ŠACHY – základy hry, rozvíjení myšlení, soutěže
STOLNÍ TENIS – základy a pravidla hry, trénink, soutěže
JIU-JITSU – základy sebeobrany, různé prvky a hmaty JIU-JITSU
RINGO – základy hry, pravidla a samotná netradiční hra
ODBÍJENÁ – základy hry, pravidla a soutěže
SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ – základní plavecké styly, hry ve vodě a soutěže
BRUSLENÍ PRO RADOST – volné bruslení, různé hry na ledě pro děti i
rodiče
MLADÝ ZDRAVOTNÍK – základy první pomoci, ošetření pacienta, soutěže
BROUČCI – cvičení maminek s dětmi, různé tanečky, hry, cviky na nářadí
LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ – základy lezení s horním jištěním i jako prvolezec, hry, uzlování
AQUA AEROBIC – relaxační cvičení ve vodě
KARATE - základy sebeobrany, ovládání svých emocí s cílem být vyrovnaným a silným jedincem

HUDBA a TANEC

PRO DOSPĚLÉ PŘIPRAVUJEME:

JAZYK
ANGLICKÁ KONVERZACE - rozvíjení slovní zásoby a konverzačních schopností
ANGLIČTINA HROU – základy jazyka a výslovnost zábavnou formou pro
1. stupeň
RUSKÝ JAZYK - základy jazyka a výslovnost pro začátečníky

TVOŘIVOST, TECHNIKA

TÁBOROVÁ KYTARA – výuka na kytaru, písně k táboráku pro začátečníky
i mírně pokročilé
FLÉTNIČKA - výuka na flétnu, zdravé pískání
MAŽORETKY – rytmika a prvky tance, které musí ovládat každá mažoretka, vystoupení
MODERNÍ TANCE – různé druhy moderních tanců, sestavy

RUČNÍ PRÁCE
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
KALANETIKA
AQUA AEROBIC
ANGLICKÁ KONVERZACE
TVORBA RODOKMENE

HOKEJOVÝ KLUB INFORMUJE...
Ohlédnutí za příměstským kempem HC BBSS
Ve dnech 30. 7. až 3. 8. 2018 probíhal již III. příměstský kemp pro naše nejmladší hokejisty. Počasí bylo nádherné, takže kromě jedné hodiny na ledové ploše byli kluci celý den venku. Dopoledne
měli nachystané sportovní aktivity na travnatém
hřišti u zimního stadionu, následovala svačinka
a ještě před obědem stihli svou energii zužitkovat v hokejovém tréninku s plnou výstrojí na ledě.
A po obědě HURÁ na koupaliště. Vzhledem k vel-

kým vedrům to bylo nejlepší řešení jak pro děti,
tak i pro dospěláky a trenéry. Poslední den dostali
hráči krásný a hlavně velice dobrý dort od trenérů.
Věříme, že si týden všichni užili, kluci získali nové
kamarády a utužil se i kolektiv přípravky. Rodičům
děkujeme za pomoc a dobré svačinky v podobě
výborných štrúdlů, řezů a buchet. Kolektiv našich
mladých trenérů ukázal, že to s dětmi perfektně
umí a máme v nich silný potenciál pro další práci
s mládeží, jen tak dál.

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

NE 16. 9. 2018
HC BB – HC Spartak Velká Bíteš
PÁ 28. 9. 2018
HC BB – Dynamiters Blansko HK
NE 7. 10. 2018
HC BB – SKMB Boskovice
NE 21. 10. 2018
HC BB – HK Kroměříž
NE 4. 11. 2018
HC BB – HHK Velké Meziříčí
O dalších mistrovských utkáních vás budeme informovat v příštím městském zpravodaji. Výsledky utkání a rozpis najdete na našich stránkách
hokejbrumov.cz v sekci MUŽI.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Společná fotka muži A a B - tým. Za FC Brumov Lukáš Juřica

HRADNÍ ZPRÁVY

nechajte vybubnovat na příkaz hradního pána
Tož tak Vám povím, že minule sem vtipkovál, že konec leta na obzoru a včíl to už ale není vůbec vtipné,
bo opravdu konec leta už je ve dveřách dokořán. Eště že máme to leto babí, že aspoň nejak sa to dá přepolknút. Byt po mojém, zimu bych vynechál a tož tak lyžaři majú ščestí, že po mojém néní.
No… Co sa od minula… Dokončili sme divadelní léto… Jednú klasikú Cyráno od Kašparů z Prahy a u mňa
úplně supér titul. První deň bez dešča, bez větra, teplučko, no nádhera. Druhý deň zima, větr a déšč jak
sa patří, dohraná enom první půlka, zmokli sme až do nitě a tož tu ešče raz všeckým děkuju a su vděčný
za pochopení, dohrát sa to nedalo, hrozilo aj vyrazení elektriky a to sa aj nakonec při „likvidaci“ kulis
stalo.
No a za týdeň Semtamfóři ze Slavičína s Pravdú zas teplučko, bez větra a bez dešča a zasej srandy kopec a stokráť vyřčená věta hlavní postavy „No to sú ale haj.li!“ ně zní v ušách doteďka a dycky sa u teho
pochychtnu.
Včíl nakonec hlavně zvládnút opravy na dolním hradě, aby zas hrad mohl výjít do další sezóny v plnéj
parádě a sile.
Tož přeju pěkný konec leta aj začátek podzima Vám šeckým a po téj letošní úrodě ovoca a hlavně trnek
sa zima aj nelyžařom určitě podaří přežit.

Kastelán
20. a 21. července 2018 jsme opět po roce přivítali na brumovském hradě pražský divadelní spolek Kašpar, který v rámci akce „Brumovské divadelní
léto“ uvedl klasické drama „Cyrano“. Děkujeme všem sponzorům, organizátorům a hlavně vám, návštěvníkům, za krásnou atmosféru. Bohužel v sobotu se kvůli dešti představení neodehrálo do konce. Všem sobotním divákům v příštím roce poskytneme slevu na vstupné na dalším ročníku akce.
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11. BRUMOVSKÉ
DIVADELNÍ LÉTO
SPONZOŘI AKCE:

TARABUS

obuv & textil

MĚSTO
BRUMOV-BYLNICE

CEBES a. s.
TRYON s. r. o.
ELSEREMO a. s.
LEO BIČEJ ELEKTRO s. r. o.
TNZ s. r. o.
DAŇOVÁ PORADKYNĚ MARIE IVANIŠOVÁ
MVDr. PETR HRNČIŘÍK
ŠBB ELEKTRO
4P INVEST
FILMONT s. r. o.
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STRNKA
RENO-GIPS s. r. o.
PAPÍRNICTVÍ PAVLA MIKLASOVÁ
MALÍŘSTVÍ PŘEMYSL LYSÁK
MALÍŘSTVÍ VOJTĚCH LYSÁK
TRUHLÁŘSTVÍ STANISLAV DORŇÁK
TRUHLÁŘSTVÍ JOSEF ŠURÁŇ
JUDr. LENKA MACHOLÁNOVÁ
AUTO BKP
TARABUS – OBUV A TEXTIL
LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ
VANADO BRUMOV-BYLNICE
KRMIVA ING. TKADLEC VLADIMÍR
TOPAS CLUB
STRAVOVÁNÍ JOSEF TRČKA
ŘEZNICTVÍ RITTER
BX AGENCY ROBERT LYSÁK
KVĚTINÁŘSTVÍ CHLUPÁČKOVÁ
MANŽELÉ LYSÁČKOVI MADĚROVEC
SMĚNÁRNA MÝTO JAN ŠVACH

STŘECHY STRNKA

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
NAŠE VALAŠSKO
Mgr. MIROSLAV PINĎÁK

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Dne 25. 9. 2018 v 18.00 hodin
proběhne v Městské knihovně
v Brumově-Bylnici
beseda se známou spisovatelkou

program – září 2018

Kateřinou Dubskou.

AKCE VE MĚSTĚ
pondělí – středa: 10. – 12. září 2018, 9:00 – 17:00 hodin

DĚTSKÝ BAZÁREK

Rodičovské centrum Malenka pořádá již tradiční podzimní bazárek dětského oblečení,
kočárků, hraček a jiných dětských potřeb. Maminky, pro další podrobnější informace se
hlaste v rodičovském centru.
sobota: 15. září 2018, 19:00 hodin

REPUBLIKO MÁ STŘEDISKOVÁ aneb lukrativní nejistota

Politický kabaret v podání herců SemTamFór. Již od pradávna je satira nejlepším způsobem, jak ve zdraví rozdýchat rozmary těch, kteří nám vládnou a od srdce se jim zasmát.
Průvodcem politického kabaretu je vynikající PhDr. Ivo Šmoldas.
Vstupné: 150 Kč
čtvrtek: 20. září 2018, 16:00 hodin

O PEJSKOVI A KOČIČCE

Klasická divadelní pohádka s příběhy pejska a kočičky v podání brněnského Hravého
divadla.
Vstupné: 50 Kč
pátek – neděle: 28. 9. – 30. 9. 2018 náměstí

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
- pátek 28. 9. 2018
			
- sobota 29. 9. 2018
			

- 13,30 hod. HEIDI JANKŮ - program pro děti
- 15,30 hod. promenádní koncert DH BLUDOVĚNKA
- 9,00 hod. hospodářský trh – výpěstky a výrobky soukromých
pěstitelů a prodejců, ochutnávka medů a další dobroty

Projížďka historickým motorovým vlakem z Bylnice do Horní Lidče. Během cesty se seznámíme s historií „Dráhy presidenta Masaryka“ a zastavíme se u pomníčku v zářezu v Bylnici, u tunelů a mostů. Jízdní řád historického vlaku bude
zveřejněn na plakátech.
13,00 hodin 		
			
			
			
			
			

- v městském muzeu zahájení výstavy k 90. výročí otevření
a uvedení do provozu tratě T. G. Masaryka
- výstava obrazů – dřevořezeb pana Jaroslava Lišky
to vše s ochutnávkou moravských vín a pro děti je připravena
soutěž o nejlepší namalovaný obrázek
s tématem dráha a vlaky

Informace
z městské knihovny
Půjčovní doba
PO 10.00 – 12.00

12.30 – 17.00

ÚT 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
ST

zavřeno

ČT 10.00 – 12.00
PÁ
SO

12.30 – 17.00

10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
(sudá)

9.00 – 11.00

PŘIPRAVENO NA ŘÍJEN 2018:

Služby knihovny:
• tisk, kopírování A4, A3 černobíle,
barevně
• laminování A4, A3
• skenování

5.,6. 10. - VOLBY do zastupitelstva,volby do senátu
13. 10. - Jedna + jedna jsou tři – divadelní představení
28. 10. - Dášeňka, čili život štěněte – pohádkové divadelní představení

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

- neděle 30. 9. 2018 - 14,00 hod.

Promenádní koncert s DH BRUMOVJANKA
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Ze života ve městě

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
I v letošním rozpočtu města bylo plánováno provedení restaurátorských prací na některých menších kulturních památkách:
 socha sv. Jana Nepomuckého v Kloboucké ulici v Brumově (I. etapa prací probíhala v roce 2017 s podporou Ministerstva kultury ČR; dokončení
a vrácení na původní místo proběhlo v roce letošním).

Před opravou

 socha sv. Jana Nepomuckého v Široké ulici v Bylnici – na realizaci oprav
této sochy se finančně podílel i Zlínský kraj.
Bylo nutné provést celkové očištění povrchu sochy, soklové architektury
i schodů od prachových nánosů, usazenin, redukovat síranové krusty, pro-

Před opravou

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

V tomto případě bylo nutné provést rozsáhlý restaurátorský zásah – restaurovat poškozené kamenné díly, očistit, stabilizovat a fixovat trhliny ohrožující statiku, scelit odlomené dochované kousky, doplnit chybějící modelaci, restaurovat kovové díly (svatozář, ratolest, kovanou konzolu lucerny)
a následně opravené díly společně s architekturou soklu na původním místě
a nově vybudovaném základu sesadit a stmelit.

Po opravě

vést odsolení, odstranit uvolněné doplňky, zpevnit původní pískovcový materiál, stabilizovat trhliny, renovovat svatozář a celou sochu řádně zrevidovat
a ošetřit hydrofobním prostředkem.

Po opravě
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Inkubátor Val. Klobouky
od 6. 9. 2018 - každý čtvrtek 17.30 - 18.45 JÓGA -VITAL
- otevřená lekce
od 11. 9. 2018 - každé úterý 18.00 - 19.30 KRANIOSAKRÁLNÍ JÓGA
- kurz pro přihlášené

více info na: joga-terapie.webnode.cz,
kontakt - Dita Svitálková, 605 918 393

Oční ordinace MUDr. Jiří Siegl
Bytový dům Měšťanka, 1. května 1104, Brumov-Bylnice
Ordinační doba:
Po:
7:00 – 11:00
Út:
7:00 – 11:00
St:
7:00 – 11:00
Čt:
7:00 – 11:00
Pá:
7:00 – 11:00

Uzávěrka říjnového čísla bude
10. září 2018.

12:00 – 14:00
12:00 – 18:00
12:00 – 14:00

Zahájení provozu 1. října 2018.
Přijímáme nové pacienty.
Objednání na 607 267 827 nebo na ocni.siegl@seznam.cz.

OČKOVÁNÍ PROTI
VZTEKLINĚ
V sobotu 8. září 2018 proběhne v městských částech
Svatý Štěpán a Sidonie povinné očkování
zdravých psů a koček proti vzteklině.
Svatý Štěpán u obchodu:
8.00 – 9.00 hod.
Sidonie u mostku:
9.00 – 9.30 hod.
Sidonie Hostinec U Pekařů:
9.30 – 10.00 hod.
Sidonie u křížku:
10.00 – 10.30 hod.

Cena očkování – 200 Kč.
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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