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ULICE V NAŠEM MÌSTÌ

Pamětní deska v základní škole
4. František Loucký
Ulice nesoucí od r. 1992 jméno Fr. Louckého v brumovské části města, je velmi frekventovaná hlavně proto, že ji často používají
neukáznění řidiči jako zkratku od Návojné,
z ulice J. Polácha směrem k poště. Přestože
se v ulici nenachází žádný obchod, mohou
její obyvatelé pohodlně nakupovat v prodejnách na nedalekém náměstí. Ulice není velká, v celkem deseti domácnostech zde žije
21 občanů přihlášených k trvalému pobytu.
Válečný hrdina František Loucký, plukovník československého letectva s osobním číslem v RAF: 787437 je velmi významnou osobností našeho města. Narodil se 2. října 1912 v Brumově, kde prožil
i své dětství. Po vyučení papírníkem a knihařem v Uherském Brodě nastoupil v r.
1934 do Brna jako příručí v papírnictví,
kde také absolvoval výcvik sportovního pilota. V roce 1935 byl služebně přemístěn
do Prahy, kde dokončil výcvik pilota turistických letadel. V březnu 1939 přišla okupace a zákaz létání pro všechny letce, což způ-
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sobilo útěky za hranice vlasti. Přes Maďarsko, Egypt a Francii se mu podařilo dostat
do Velké Británie, kde absolvoval výcvik stíhacího denního a nočního pilota ve školách
Royal Air Force. Dnem 17. září 1941 započal svoji operační činnost, dne 5. 7. 1942 byl
převelen k 312. čs. stíhací peruti a na podzim 1943 se dobrovolně přihlásil k přesunu
na východní frontu, kde byl později při bojích Slovenského národního povstání u Ružomberoku těžce zraněn. I přes velký úbytek krve ze zraněné nohy dokázal doletět
a přistát se svou stíhačkou na letišti Zolná.
Byl ihned převezen do nemocnice ve Zvolenu a operován. Poté byl letecky transportován do Moskvy na doléčení. Službu ukončil 28. 6. 1946 v hodnosti poručíka letectva jako pilot LDS (Letecký dopravní pluk)
v Ruzyni. Pro své válečné zranění odešel
do civilu, kde pracoval jako národní správce a jako vedoucí prodejny papírnictví. Pro
údajnou „nespolehlivost vůči režimu“ pracoval též jako řidič a dělník. Až v roce 1966
získal místo inspektora u SLI v Ruzyni, kde
působil až do svého odchodu do důchodu
v roce 1969.
Zajímavé a nesmírně cenné informace lze najít ve ﬁlmech z fotokulometů československých stíhačů RAF na stránkách
http://history.virtualﬁghters.cz/Czech-RAFguncamera-ﬁlms.html, konkrétně pod heslem František Loucký http://history.virtualﬁghters.cz/Loucky.html. Je zde uveden záznam z fotokulometu Spitﬁru Mk.Vb
s označení 312. perutě RAF - Františka
Louckého, během operace Ramrod z 27. 9.
1943, která měla za úkol doprovod spojeneckých bombardérů typu Marauder nad
území Francie. Během 2. světové války vykonal František 169 bojových letů v trvá-
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ní 252,10 hodiny a je nositelem čtyř válečných křížů a dalších vyznamenání za statečnost.
František Loucký je autorem dvou knih,
díky kterým nebudou českoslovenští letci
z období 2. světové války nikdy zapomenuti: 1. Zůstal jsem sám (1949) - v knize vzpomíná na osud sedmi mladých mužů z fotograﬁe pořízené během výcviku v r. 1941
v letecké škole RAF. Z oněch sedmi československých pilotů se on jediný dožil konce
války a návratu domů do vlasti.
2. Mnozí nedoletěli (1989) - kniha byla
vydána po smrti autora. Obsahuje dlouhý
abecední seznam příslušníků československého letectva, kteří v období druhé světové
války položili svoje životy za naši svobodu.
Je neuvěřitelné, jak rozsáhlý a různorodý
materiál dokázal autor v knize ve své době
a v tehdejších podmínkách zpracovat.
Dne 14. června 1991 byla na počest Františka Louckého na budově Základní školy (Měšťanky) v Brumově-Bylnici odhalena
pamětní deska (nyní umístěna v nové ZŠ).
ČEST JEHO PAMÁTCE!
Mgr. Milena Kovaříková

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 30. srpna
2016:

RM Brumov-Bylnice
vzala na vědomí

 písemnou zprávu společně s ústním doplněním, o hospodaření v městských lesích za I. pololetí r. 2016 zpracovanou odborným lesním hospodářem,
p. Ing. Jaroslavem Turkem, která detailně rozebírá faktory ovlivňující činnost
v této oblasti a plnění plánu za rok 2016
 mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací k 30. 6. 2016:
Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1212, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČO: 75021960 s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 64 614,92 Kč
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 Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, Široká 184, 763 31 BrumovBylnice, IČO: 74043220 s kladným
výsledkem
hospodaření
ve
výši
159 004,73 Kč
 Služby města Brumov-Bylnice, okres
Zlín, ul. Mýto čp. 461, 763 31 BrumovBylnice, IČO: s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 431 915,19 Kč
 Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1478, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČO: 70877718 se záporným výsledkem
hospodaření ve výši - 82 189,65 Kč

„Doplnění kanalizace v BrumověBylnici“, což představuje provozně
samostatný soubor staveb a zařízení
zahrnující kanalizační stoky k odvádění
odpadních a srážkových vod, mezi
Městem Brumov-Bylnice, H. Synkové
942, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 00283819
a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.
s., Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ:
61859575
 „Smlouvu o pachtu a provozování
kanalizace“ pro veřejnou potřebu
„Intenziﬁkace ČOV Brumov-Bylnice“,
což představuje provozně samostatný
soubor staveb a zařízení zahrnující
kanalizační stoky k odvádění odpadních
a srážkových vod, mezi Městem BrumovBylnice, H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ: 00283819, Obcí
Štítná nad Vláří - Popov, 763 33 Štítná
nad Vláří 72, Závrší s.r.o., 763 32 Nedašov
370 a MORAVSKOU VODÁRENSKOU,
a. s., Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ:
61859575

schválila

 pronájem obecního pozemku parc.
č. 88/4 o výměře 68 m2 v k. ú. Brumov
v ul. J. Středovského za cenu 200 Kč/
rok do užívání S. Ptáčkové, trvale bytem
Brumov-Bylnice
 zřízení služebnosti inž. sítě – nové kabelové vedení NN přes obecní pozemek
parc. č. 1035/1 v k. ú. Brumov v ul. Podzámčí v délce cca 25 m za cenu 3 000 Kč
+ DPH
 výpůjčku nebytových prostor o celkové
výměře podlahové plochy 141 m2 v domě
čp. 146 („Horní škola“), který je součástí
pozemku 354/1 v k. ú. Bylnice, do užívání
příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín,
příspěvková organizace, IČ: 75043220, se
sídlem Široká 184, Brumov-Bylnice
 výpůjčku nebytových prostor o celkové
výměře podlahové plochy 118 m2 v domě
čp. 1030 („Národní škola“), který je
součástí pozemku 466 v k. ú. Brumov,
do užívání příspěvkové organizace
Mateřská
škola
Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace,
IČ: 75021960, se sídlem Družba 1212,
Brumov-Bylnice
 ukončení nájemních smluv na pronájem pohostinství ve Svatém Štěpáně, tj. nájemní smlouvy č. 93/05 ze dne
26. 7. 2005 a nájemní smlouvy č. 94/05 ze
dne 26. 7. 2005
 „Smlouvu o externí spolupráci při interním auditu“, uzavíranou s Ing. Gitou
Štolfovou, registrovanou Komorou auditorů ČR s oprávněním provádět auditorskou činnost pod č. 1782
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice - z Fondu regenerace městské památkové zóny - č. FRMPZ/1/2016 M. Ivanišové v celkové výši
35 000 Kč
 „Dohodu vlastníků kanalizací
provozně souvisejících“ mezi Městem
Brumov-Bylnice, H. Synkové 942,
763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 00283819
a Vodovody kanalizace Zlín, a. s., T.
Bati 383, 760 49 Zlín, IČ: 49454561,
jejímž předmětem je zajištění kvalitního
a plynulého provozování kanalizace
 „Smlouvu o pachtu a provozování
kanalizace“ pro veřejnou potřebu

vydala

 Nařízení města Brumov-Bylnice č.
3/2016, kterým se vydává tržní řád
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

souhlasí

 s tím, aby Singulární společnost
Brumov provedla opravu účelové
komunikace na obecních pozemcích
parc. č. 2724/15, 2724/16, 2724/17
a 2774/2 v k. ú. Brumov v lokalitě
Důbrava
rozhodla

 o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„ZŠ Brumov-Bylnice, stavební úpravy
provozního zázemí školního bazénu“ dle
hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková
cena celkem v Kč bez DPH), takto:
 FILMONT, s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky, IČ: 27666425, s nabídkovou cenou
772 241,00 Kč bez DPH
 Zlínské stavby, a.s., OZ Újezd, Újezd
390, 763 25, IČ: 25317300, s nabídkovou
cenou 937 303,00 Kč bez DPH
 o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Oprava chodníku v ulici Vlárská,
Brumov-Bylnice“ dle hodnotícího kritéria
(nejnižší nabídková cena celkem v Kč
bez DPH), takto:
9êVOHGQpSRĜDGt












INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V ØÍJNU 2016
Termíny svozu odpadu z popelnic
pro rodinné domky v BrumověBylnici
Čtvrtek: 6. 10. 2016, 13. 10. 2016,
20. 10. 2016, 27. 10. 2016
Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět
Pátek: 7. 10. 2016, 14. 10. 2016,
21. 10. 2016
Mimořádně středa: 26. 10. 2016
(náhradní svoz za pátek 28. 10. 2016,
kdy je státní svátek)
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie
Pátek: 7. 10. 2016, 14. 10. 2016,
21. 10. 2016
Mimořádně středa: 26. 10. 2016
(náhradní svoz za pátek 28. 10. 2016,
kdy je státní svátek)
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec:
Pátek: 7. 10. 2016, 14. 10. 2016,
21. 10. 2016
Mimořádně čtvrtek: 27. 10. 2016
(náhradní svoz za pátek 28. 10. 2016,
kdy je státní svátek)
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TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V ØÍJNU 2016
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Čtvrtek: 6. 10. 2016 bílé a barevné
sklo, papír a lepenka + nápojové kartony
Pátek:
7. 10. 2016 směsné plasty
Pátek: 14. 10. 2016 směsné plasty
Pondělí: 31. 10. 2016 směsné plasty
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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.

INFORMACE PØED ZAHÁJENÍM
TOPNÉ SEZÓNY
Informace pro vlastníky spotřebičů
na tuhá, plynná a kapalná paliva, které jsou využívány k otápění nemovitostí:
z důvodu zahájení topné sezóny (od 15.
října započatého kalendářního roku), připomínáme vlastníkům provozoven, bytových domů, rodinných domů a rekreačních objektů, kteří používají k otápění
nemovitostí spotřebiče na pevná, plynná
a kapalná paliva povinnost, dbát na dodržování bezpečnostních předpisů na úseku požární ochrany a ochrany ovzduší.
Základním předpokladem pro bezpečný provoz spotřebičů sloužících k výrobě
tepla je jejich pravidelná kontrola a čištění spalinových cest.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro
odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva, o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně, je možné provádět svépomocí.
Čištění spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker. Dále se provádí odstranění pevných znečišťujících
částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu (spotřebiče
na pevná paliva) a odstranění kondenzátů ze spalinové cesty (spotřebiče na plynná a kapalná paliva).
Lhůty kontrol a čištění spalinových
cest u spotřebičů paliv stanoví údaje uvedené v následující tabulce zpracované dle
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv:



1DGN:

ýLQQRVW
ýLãWČQtVSDOLQRYpFHVW\
.RQWURODVSDOLQRYpFHVW\
9êEČUSHYQêFK WXKêFK 
]QHþLãĢXMtFtFKþiVWLDNRQGHQ]iWX
.RQWURODDþLãWČQtVSDOLQRYp
FHVW\
9êEČUSHYQêFK WXKêFK 
]QHþLãĢXMtFtFKþiVWLDNRQGHQ]iWX
ýLãWČQtVSRWĜHELþHSDOLY

'UXKSDOLYDSĜLSRMHQpKRVSRWĜHELþH
.DSDOQp 3O\QQp
3HYQp
&HORURþQt 6H]yQQt
SURYR]
SURYR]
[URþQČ [URþQČ [URþQČ [URþQČ
[URþQČ
[URþQČ [URþQČ
[URþQČ

[URþQČ [URþQČ

[URþQČ

[URþQČ [URþQČ

[URþQČ

[URþQČ [URþQČ

[URþQČ

YþHWQRVWLGOHQiYRGX
RGYêUREFH



PØEMÍSTÌNÍ KONTEJNEROVÉHO
STANOVIŠTÌ
Informujeme tímto občany ulic Mýto
a Zahrádky v bylnické části města, že
z dopravně technických důvodů bylo přikročeno k přemístění kontejnerového
stanoviště původně umístěného u zadního traktu budovy Domu dětí a mládeže se
sídlem Mýto čp. 184.
Nové stanoviště kontejnerů, které nahradilo původní stanoviště u budovy
Domu dětí a mládeže, je zřízeno v blízkosti parkoviště u provozní budovy Služeb města Brumov-Bylnice se sídlem
Mýto čp. 461 v bylnické části města. Děkujeme občanům za pochopení a zároveň je žádáme, aby tříděné odpady i nadále odděleně umísťovali do kontejnerů
na novém stanovišti.

VÝVOZ SPLAŠKOVÝCH A ODPADNÍCH
VOD ZE SEPTIKÙ A DOMOVNÍCH ŽUMP
Podáváme tímto informaci vlastníkům bezodtokových žump a septiků
ve městě, které nejsou napojeny na páteřní kanalizační sběrač, že vývoz splaškových a odpadních vod z technických
důvodů již nezajišťují Služby města
Brumov-Bylnice.
Tuto službu je možné telefonicky objednat v provozní dobu u Moravské vodárenské a.s., pobočka Valašské Klobouky, na tel. +420 577 012 221
nebo u vedoucího provozu této společnosti p. Marka Dočkala na tel.
+420 723 714 142.
Správní odbor

ZNOVU K PROBLEMATICE
BIOODPADU
Město
Brumov-Bylnice
zavedlo
od května tohoto roku třídění biologicky rozložitelného odpadu do kontejnerů u bytových domů ve městě. Svoz
a výsyp tohoto odpadu na místo určení
zajišťují Služby města Brumov-Bylnice.

Tyto hnědě zbarvené kontejnery jsou
určeny výhradně pro odpady rostlinného původu. Na některých stanovištích
však dochází k jejich minimálnímu využívání i přesto, že se v místě nachází
plochy veřejné zeleně a posečená tráva
je vhodným materiálem ke kompostování.
Apelujeme proto na občany bytových domů, aby při údržbě zeleně odkládali veškerou posečenou travní
hmotu do těchto kontejnerů a využívali je v maximální možné míře pro odkládání také ostatních biologicky rozložitelných odpadů, pro které jsou určeny. Pro upřesnění znovu uvádíme odpady, které je možné do těchto kontejnerů odkládat:
Zbytky ovoce a zeleniny
Plevel, tráva, listí
Nastříhané drobné větve a výhony
keřů
Slupky z ovoce a zeleniny
Skořápky z vajec a ořechů
Ořezy listové a kořenové zeleniny
Seno, sláma
Kávové sedliny, sypané čaje
i sáčkové čaje
Hlína z květináčů, uhynulé
a suché dekorační rostliny
a květiny, jejich stonky, semena
Piliny, hobliny, dřevní štěpka
Popel ze dřeva
Papír z recyklovaných obalů
Nevytěžování kontejnerů na bioodpad znamená, že tento končí v popelnicích na směsný komunální odpad
a zbytečně tak dochází ke zvyšování
nákladů na systém odpadového hospodářství ve městě.
Dále bychom chtěli upozornit
i občany žijících v rodinných domech,
že taktéž mohou využívat tyto hnědé
kontejnery, pokud jsou v blízkosti
jejich domovů. Pokud mají této hmoty
z údržby zeleně více, je možno tuto
hmotu dovést do velkoobjemového
kontejneru v areálu Sběrného dvoru
na sídlišti Družba.
Služby města Brumov-Bylnice
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OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE

Dle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
oznamuji,
že volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje je
ve volebním okrsku č. 1 – místní část Brumov
volební místnost: budova městského úřadu, H. Synkové č. p. 942
pro voliče bydlící:
ulice:
Pivovarská, Pluskalova, Březová, H. Synkové, Č. Kramoliše, 1. května, Hodňov, Kopec, Drahy, Fr. Louckého, Josefa Polácha,
Nádražní, Zátiší, Zápotočí, U Vodárny, Mlýnská, Amálie Kutinové, Kloboucká, Rozkvět, Uhlové, Na Vyhlídce, Kamenec, Podzámčí
čísla popisná: 600-676, 682-733, 744-826, 830-986, 993-1015, 1109, 1111,1112, 1239, 1240, 1265-1290, 1387-1394, 1396-1428
ve volebním okrsku č. 2 – místní část Brumov
volební místnost: kavárna kulturního domu, Družba č. p. 1188
pro voliče bydlící:
ulice:
Blizákovce, Hrbáč, Svárov, 1. května, Chaloupky, Družba, Školní, Hůrka,
J. Středovského, Slunečná
čísla popisná: 92-137, 140-141, 229-236, 549-550, 987-992, 1016-1108, 1110, 1113-1170, 1176-1223, 1242-1264, 1291-1318, 1430,
1431, 1442, 1447, 1450
ve volebním okrsku č. 3 – místní část Bylnice
volební místnost: zasedací místnost SDH Bylnice, Mýto č. p. 463
pro voliče bydlící:
ulice:
Vlárská, Pilařská, Na Poříčí, Lůčky, U Dráhy, Zahrádky, Mýto, Hliníky, Díly, Hluboče, Zahrady, Široká, Záhumení, Říky, Bylničky
čísla popisná: 1-91, 139, 144-228, 238-539, 541-543, 551-575, 1318-1378
ve volebním okrsku č. 4 – místní část Svatý Štěpán
volební místnost: místnost v přízemí mateřské školy, Sv. Štěpán č. p. 38
pro voliče bydlící:
v místní části Svatý Štěpán
čísla popisná: 1-151
ve volebním okrsku č. 5 – místní část Sidonie
volební místnost: společenská místnost bývalé mateřské školy, Sidonie č. p. 44
pro voliče bydlící:
v místní části Sidonie
čísla popisná: 1-162, 164, 166, 167, 169, 170
Další upozornění.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
Zdenek Blanař, starosta města
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme
rodièùm...

Dne 7. října 2016 se dožívá vzácných
90. narozenin náš tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Josef Hošek
z Brumova.

Bibiana Balážová narozena dne 25. 6. 2016
Nella Hrnčiříková narozena dne 1. 8. 2016
Jiří Dobíšek narozen dne 2. 8. 2016
Dominik Volařík narozen dne 7. 8. 2016
Soﬁe Fojtíková narozena dne 17. 8. 2016

Blahopøejeme
novomanželùm...
Tomáš Gröpel a Veronika Bjalesová
uzavřeli sňatek dne 27. 8. 2016
Miroslav Čala a Jarmila Masařová
uzavřeli sňatek dne 3. 9. 2016
Miroslav Bača a Romana Bartošáková
uzavřeli sňatek dne 3. 9. 2016
Michal Lorenc a Monika Miklasová
uzavřeli sňatek dne 17. 9. 2016
Lukáš Vaculčík a Vendula Bartlová
uzavřeli sňatek dne 24. 9. 2016

Do dalších let přejí hlavně hodně
zdravíčka, spokojenosti a pohody
a za vše mu děkují manželka,
6 dětí s rodinami, 13 vnoučat a zatím
9 pravnoučat, která posílají moc
pusinek.

Vzpomínáme...

Dne 6. října 2016 si připomeneme
6. výročí úmrtí
pana Františka Bližňáka
z Bylnice.
Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky
zůstanou. Vzpomíná celá rodina.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.

Rozlouèili jsme se
Anna Staňková zemřela dne 20. 8. 2016
ve věku 76 let, Brumov, Družba čp. 1196
Josef Pavelka zemřel dne 9. 9. 2016
ve věku 77 let, Brumov, Družba čp. 1194
Josef Struhař zemřel dne 19. 9. 2016 ve
věku 62 let, posledně bytem Bylnice, Záhumení čp. 516

Blahopøejeme...
Dne 25. září 2016 se dožil krásného
věku 85 let
pan Jan Mojžíš.

l Tvoje
T j stopa
t
ů tá á …
Odešlas, ale
zůstává
Dne 12. října vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí mojí manželky, maminky
a babičky,
paní Marie Bělejové.
S úctou a láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Dne 9. září 2016 tomu bylo 5 let, kdy
od nás navždy odešla naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Marie Nováková
z Bylnice.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem děkují dcery s rodinami
a všichni ostatní příbuzní.

Skromní ve svém životě, velcí ve své lásce
a dobrotě. Odešli a přece jsou s námi.

Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.

Do dalších let všechno nejlepší
a hlavně hodně zdraví přejí syn
Milan s rodinou a dcery Jana a Ivana
s rodinami.

Dne 13. října 2016 vzpomeneme
1. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Marie Řepkové.
Dne 14. října 2016 vzpomeneme
11. výročí úmrtí syna,
pana Vladimíra Řepky.
S láskou vzpomíná celá rodina.
Dne 22. září uplynulo 19 let od úmrtí
našeho tatínka,
pana Juliana Kristína
a 8. listopadu 2016 si připomeneme jeho
nedožitých 64 let.
Vzpomínají synové Libor, Petr, Pavel
a ostatní příbuzenstvo.
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Mìstský

ZPRAVODAJ

Mít tak osud jako má strom
strom, zapu
zapustit
kořen, vyrůst a zrát. Po smrti ještě
suchými větvemi oživit oheň, svítit a hřát.

Dne 14. října 2016 vzpomeneme
11. smutné výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka,
pana Vladimíra Řepky.
Za tichou vzpomínku děkují dcera
Marcela s Tomášem, synové Aleš
a Radim, vnučka Terezka.

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Co osud
d vezme, nevrací,
í i když
kd ž nám
srdce krvácí. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 17. října 2016 uplyne 5 smutných let,
kdy zemřel náš milovaný syn,
pan Stanislav Strýček.
S láskou vzpomínají rodiče a sestra
Lenka s rodinou.
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S úsměvem na tváři
t áři Tě k
každý
ždý znal,
l všem,
kteří Tě potřebovali, jsi ochotně pomáhal.

Dne 24. října 2016 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí našeho syna,
pana Františka Kříže.
S láskou vzpomínají rodiče, sestry
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Odešla jsi náhle a přeci jsi s námi stále.
Čas plyne a nevrací, co vzal, jen
vzpomínka v našich srdcích zůstává dál.

SBÍRKA TEXTILU

Dne 16. října 2016 vzpomeneme
nedožitých 75 let našeho
drahého manžela, tatínka, dědečka
a zetě,
pana Karla Žiláka.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 19. října vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí naší drahé manželky,
maminky, sestry, tety,
paní Marie Častulíkové
z Brumova.
S láskou vzpomínají manžel, synové
a ostatní příbuzenstvo.

Kdo v srdci žije, neumírá.

 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou

Díky za všechno, čím jste pro nás byli, dík
za každý den, který jste s námi žili.

Dne 16. října 2016 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí naší maminky,
paní Anny Řepové a dne 26. ledna 2017
tomu bude 10 let, kdy nás opustil náš
tatínek,
František Řepa.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.



CHARITA VALAŠSKÉ KLOBOUKY
ve spolupráci
s městem Brumov-Bylnice
VYHLAŠUJE
SBÍRKU NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU

Dne 23. října 2016 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí
pana Aloise Křeka.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje
manželka, synové s rodinami a ostatní
příbuzenstvo.

Sbírka se uskuteční:
dne:
24. - 25. října 2016
čas:
14.30 – 16.30 hod.
místo: POZOR ZMĚNA!!!
sbírka proběhne stejně jako na jaře
v budově kulturního domu – rampa ze
zadní strany od fotbalového hřiště!!!
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme
na tel.: 739 524 368.
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PROGRAM RMC MALENKA - ØÍJEN 2016
 ÚT 4. 10.
 ST 5. 10.
 ČT 6. 10.
 PÁ 7. 10.
 ÚT 11. 10.
 ST 12. 10.
 ČT 13. 10.
 PÁ 14. 10.
 ÚT 18. 10.
 ST 19. 10.
 ČT 20. 10.
 PÁ 21. 10.
 ÚT 25. 10.
 ST 26. 10.
 ČT 27. 10.

ŠIKULKY, LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ – kurzy pro přihlášené
VOLNÁ HERNA, KURZ KERAMIKY- odpolední dílna od 13.30
hod., info v Malence a na plakátcích
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ do 6-ti měsíců
(jen pro přihlášené)
ŠIKULKY – podzimní keramika - tvoření maminek a dětí
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA,
odpolední dílna - KURZ KERAMIKY
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ do 6-ti měsíců
ŠIKULKY, glazování vyrobené keramiky
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA,
odpolední dílna - KURZ KERAMIKY
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ do 6-ti měsíců
SETKÁNÍ S OTCEM KARLEM PRO MAMINKY A DĚTI
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA,
odpolední dílna - KURZ KERAMIKY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8.00 - 15.00 hod.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ!
Kurzy cvičení maminek a dětí budou začínat dnem 5. 10. 2016, proto se do tohoto termínu můžete ještě přihlašovat.
Srdečně zveme na KURZY KERAMIKY v odpoledních hodinách, bližší info
a přihlášky na plakátcích nebo přímo v centru. Moc se budeme těšit na krásné
tvoření s vámi!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - ØÍJEN 2016
 3. 10. BIBLICKÁ HODINA – v 9.00 hod.
 12. 10. TVOŘENÍ MANDAL Z VLNY – s paní Blažkovou v 9.30 hod.
 20. 10.TVOŘENÍ VĚNEČKŮ A KYTIČEK Z LISTŮ – 9.30 hod.
 26. 10.MŠE SVATÁ - 9.30 hod.

INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
SO (sudá)

10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
zavřeno
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
9.00 – 11.00

Služby knihovny
 tisk, kopírování A4, A3 barevné
i černobílé
 laminování A4, A3
Ceník najdete na:
www.brumov-bylnice.knihovna.cz
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

DDM BRUMOV-BYLNICE
- ØÍJEN 2016

Připravujeme:

 21. října 2016 bude v 19:30 hodin zahájen v tělocvičně DDM Brumov-Bylnice miniturnajem 4. ročník ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ LIGY o pohár starosty Města BRUMOV-BYLNICE. Podrobné informace naleznete na plakátku nebo na webových stránkách DDM, kde si také můžete stáhnout přihlášku.
 26. - 27. října 2016 připravujeme „PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DDM“. O programu
budou děti informovány.
Informujeme:
 Od 15. května 2016 probíhá 2. ročník
dlouhodobější akce pro rodiče s dětmi „Cyklotoulky valašskou krajinou“. Jsme rádi, že
jste se do této akce zapojili a povzbuzujeme
ještě ty, kteří neposlali fotky z navštívených
míst, ať tak učiní do 31. října 2016. Vyhlášení a předání cen proběhne v DDM v průběhu měsíce listopadu. Veškeré informace o této akci najdete na našich webových
stránkách v sekci „CYKLOTOULKY“.
Děkujeme:
 Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice děkuje všem lidem, kteří přispěli na sbírku
„Světluška“ pro zrakově postižené a zároveň také dětem ze ZŠ, které se do této sbírky
aktivně zapojily. Moc si toho vážíme a ještě
jednou velké díky!
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586
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Mìstský

ZPRAVODAJ
NOVÁ LEZECKÁ STÌNA
V BRUMOVÌ-BYLNICI

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

HOKEJOVÝ CLUB
INFORMUJE …
NÁVŠTÌVA Z KANADY

Lezecká stěna se nachází v budově
DDM Brumov-Bylnice. Stěnu postavila ﬁrma Tomáš Pilka – kameny v červnu letošního roku.
Zhruba 7 metrů vysoká překližková
stěna s částečně rovným až dvou metrovým převisem je umístěna na ploše 75 m2.
Je zde 9 horních jištění a celkem 12 barevně rozlišených lezeckých cest různých
obtížností.
Lezeckou stěnu bude možno využívat:
V rámci pravidelných kroužků DDM
Brumov-Bylnice:

LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ I. – základy lezení s horním jištěním, hry, uzlování,
strečink, 6 – 9 let
Po 14:30 – 16:30 hod. DDM A. Strnad
cena 500 Kč
 LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ II. – lezení s horním jištěním i jako prvolezec, strečink, 10 – 15 let
Čt 16:30 – 18:00 hod. DDM A. Strnad
cena 500 Kč

 VOLNÉ LEZENÍ – stěnu lze využít pro
lezení s horním jištěním nebo jako prvolezec za přítomnosti instruktora
Čt 18:00 – 19:30 hod. DDM A. Strnad
50 Kč/osoba, 30 Kč/do 15-ti let
(včetně vybavení)

 RODINNÉ LEZENÍ – dle volné kapacity v sobotu, neděli, nutno se objednat
na tel.: 603 834 271. Pronájem lezecké stěny bez instruktora je 250 Kč/hodina.

Od pátku 2. 9. 2016 do pondělí 5. 9.
2016 si udělal čas náš dlouholetý kamarád, hlavní organizátor našeho pobytu v Kanadě, skvělý člověk a příznivec našeho klubu Svaťa Militky na pobyt u nás.
Přiletěl do Česka na dovolenou
a tyto čtyři dny si nechal na návštěvu našeho klubu a města. Uspořádali
jsme malé přátelské posezení s účastníky kanadského turné v restauraci
hotelu Aréna u zimního stadionu, kde
byl také ubytovaný. Při této příležitosti jsme obdrželi od Svati Militky plakát
s fotkami z našeho pobytu v Kanadě
a s originálním podpisem Jaromíra Jágra a upomínkové předměty z Kanady.
Od nás dostal Svaťa dvě DVD, na kterých bylo dvouhodinové video z celého
našeho pobytu a fotografie připomínající náš pobyt za velkou louží. Zavzpomínali jsme na čas strávený v Kanadě
a USA, každý přidal nějakou historku
a loučili jsme se s velkým dojetím. Ještě
jednou moc a moc děkujeme za všechnu starost a velkou obětavost po dobu
našeho turné a také za to, že jsme mohli poznat tak skvělého člověka.

POHÁR JOSEFA VAŠÍÈKA
Mladší a starší žáci HC BrumovBylnice se ve dvou víkendech zúčastnili
5. ročníku prestižního hokejového
turnaje v Ledči nad Sázavou Pohár Josefa
Vašíčka. Ve dnech 3. - 4. 9. 2016 bojovali
o své umístění starší žáci se čtyřmi týmy,
BK Havlíčkův Brod, HC Lední Medvědi
Pelhřimov, HC Ledeč nad Sázavou, HC
Orlíci Uničov a umístili se na pěkném
3. místě.
Další víkend 10. - 11. 9. 2016 čekali čtyři soupeři, HC Orlíci Uničov, HC Skuteč,
HC Ledeč nad Sázavou, BK Havlíčkův
Brod, na tým mladších žáků. Naši borci měli před sebou nelehký úkol, obhájit
loňské vítězství v tomto turnaji. Úkolu se
zhostili perfektně a nikoho nenechali, až
do posledního rozhodujícího utkání s týmem HC Orlíci Uničov, na pochybách, že
přijeli pro vítězství. Poslední utkání celého turnaje rozhodlo o vítězi. Remíza stačila jednomu týmu k vítězství a tím týmem byl HC Brumov-Bylnice. Naši borci odvedli skvělou hru a velké herní nasazení a boj srdcem dovedlo náš tým opět
k vítězství. GRATULUJEME!
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Rozpis mistrovských domácích utkání- říjen, listopad 2016
Liga mladších a starších žáků – začátky v 9:00 hod. a v 11:00 hod.
Sobota 8. 10. 2016
HC BrumovBylnice – HCM Warrior Brno
Sobota 22. 10. 2016
HC BrumovBylnice – HC PSG Zlín
Sobota 5. 11. 2016
HC BrumovBylnice – Hokej Uherský Ostroh
Čtvrtek 17. 11. 2016
HC BrumovBylnice – HC Bobři Val. Meziříčí
Sobota 26. 11. 2016
HC BrumovBylnice – HC Lvi Břeclav
Liga staršího dorostu – začátky v pátek
18:30 hod. a neděle 10:30 hod.
Neděle 9. 10. 2016
HC BrumovBylnice – VSK Technika Brno
Neděle 16. 10. 2016
HC BrumovBylnice – HK Kroměříž
Neděle 30. 10. 2016
HC BrumovBylnice – HC Lvi Břeclav
Pátek 11. 11. 2016
HC BrumovBylnice – HK Opava
Neděle 13. 11. 2016
HC BrumovBylnice – HC Zubr Přerov
Neděle 20. 11. 2016
HC BrumovBylnice – HC Frýdek-Místek
Neděle 27. 11. 2016
HC BrumovBylnice – HC Bobři Val. Meziříčí
Zveme tímto všechny příznivce ledního hokeje, aby přišli povzbudit naše
týmy v jejich nelehkých bojích o umístění v letošní sezoně.

VÌŠTKYNÌ
ANABELA
která působí na TV8 nabízí:
 výklad karet
 poradenství
 očištění a odstranění kletby z lidí
 odstranění kletby z rodiny, domovů
a podnikatelských objektů
 úprava a léčení aury
 léčení energií boží pečeť
Objednávky na tel.: 0421 0908 513 263,
setkání v Brumově-Bylnici.

 Prodám velkou zděnou chatu pěkně
vybavenou. Zahrada okrasná i užitková
380 m². Topení dřevem, voda, elektřina.
Dolina Hluboče u Brumova-Bylnice.
Telefon: 00421 902 683 274.

HERNA - BAR POD HRADEM
V BRUMOVÌ-BYLNICI
přijme číšníka/servírku na HPP.
Mzda 14 000 Kč + prémie.
Kont. tel.: 777 785 493, 777 785 473.
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
program říjen 2016

AKCE VE MĚSTĚ
neděle: 2. října 2016, 19:30 hodin

nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož si představte, že ešče aj v říjnu
bude na hradě svatební obřad. Myslím
podruhéj za celú dobu, co sa na hradě
oddává. Věřím, že sa aj tento bude šeckým lúbit a že přinese novomanželom
ščéstího a pohody do společného života.
Včíl sa zas tradičně ohlédnu. Hradfest. Kdo měl rád nejakú hudbu, co fesťák nabízál, určitě sa zabavíl. Já k temu
mám jeden taký osobní zážitek. Málokdy sa stane, že vystupující projeví zájem o místo a jeho dějiny, kde účinkuje.
Potěšíl ňa Peter Lipa s kapelú a takéj jeden zvláštní člověk, Jiří Wehle. Zvláštní zjev, zvláštní hudba a vystúpení ale
ve sklepoch u histórie sem v něm poznal
studovaného člověka s velkú dušú a rozhledem. Nikdy nedaj na první dojem, to
sa potvrdilo. Tož toto bylo moje osobní.
K Pohádkovému hradu není, jak vždycky, co dodat. Velká rodinná zábava s bohatým kulturním programem, že hrad
byl aj malý temu všeckému, co sa podařilo skautom a jejich kamarádom a mecenášom připravit. Velice příjemné odpoledňa na hradě.
Městské divadlo Zlín, Malované
na skle a jednoznačně super ﬁnále Divadélního léta na hradě. Výborná atmosféra, perfektní představení předělané
do Valachů, vtip, humor, improvizace,
pěvecké výkony aj vážnosť ludského příběhu. Býl sem nadšený. Tu mosím eště
jedno řéct. Poprvéj v sezóně byla silno
překročená kapacita sezéní a chcu tady
dát na vědomosť, že sa dělajú na radnici kroky k získání dotace a možnéj přeměně dólního nádvoří. Nemosí sa podařit ale esli ja, tož mimo iné aj kapacita
hledišťa by sa měla zvětšit. Tak povím, že
zima ukáže a kdyby sa podařilo, byl bych
myslím ne enom já potěšený.
Tož toto sem chťél… Kastelán

Domácí frgály
-J7H:8B¶?C@¤Ā?Ñ
Dvoutěstové i klasické
Dagmar Dorňáková
Tel.: 736 148 261
Brumov-Bylnice

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Příběh, ve kterém silvestrovská oslava, kde alkohol teče proudem, a furiantská sázka manželů Juklových a Tupých vyústí v neobvyklou výměnu manželů.
Předprodej vstupenek v městském muzeu denně od 9,00 do 17,00 hodin.
Vstupné: 200 Kč
čtvrtek: 13. října 2016, 16:00 hodin

KÁČA A VODNÍK
Klasická pohádka na staročeské motivy s lidovými písničkami. Rozzlobený
vodník ze zámeckého rybníčku promění prince Obláčka v žabáka a princeznu Perličku v leknín. Komorná Káča jim chce pomoci a vysvobodit je. Hraje
Liduščino divadlo Praha.
Vstupné: 50 Kč
pátek: 21. října 2016, 19:00 hodin

DIVOKÉ KOČKY - TRAWESTI SHOW
Další program ostravské trawesti skupiny v novém hávu a s novými hudebními protagonisty předvedou „kočky“ Paloma, Sindy a Miriam.
Předprodej vstupenek v městském muzeu denně od 9,00 do 17,00 hodin.
Vstupné: 200 Kč
sobota: 22. října 2016, 20:00 hodin

DISCO SHOW
Tradiční podzimní diskotéka – bližší informace na plakátech nebo na facebooku pořadatele.
pátek: 28. října 2016, 19:00 hodin

SE SOBOTOU ZA ŠIMKEM
Zábavný program sestavený z nejlepších scének a písniček pořadů Miloslava
Šimka a Luďka Soboty.
Vstupné: 270 Kč

Nenechte si ujít v listopadu 2016:
akce - Sůl nad zlato – pohádka
Disco show
Na kus řeči s Miroslavem Donutilem

''0%UXPRY%\OQLFH
R]QDPXMHYãHP]iMHPFĤP
RQRKHMEDOåHEXGH]DKiMHQURþQtN

=,01Ì12+(-%$/29e/,*<
RSRKiUVWDURVW\0ČVWD%UXPRY%\OQLFH
=DKiMHQtWXUQDMHSUREČKQHYWČORFYLþQČ''0YSiWHNĜtMQD
YKRGLQ6WDUWRYQp]DGUXåVWYRMH.þ
+UDMHVHYWČORFYLþQČ''0SURWL5HJLVWUDFHWĜt
DåSČWLþOHQQêFKGUXåVWHYMHGRSiWNXĜtMQD
YNDQFHOiĜL''0QHERQDWHO
6RXWČåSRWUYiGRGXEQD

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



W͘^ƵĚŝĐŬĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē  

s͘aǀĂĐŚŽǀĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē

s͘aǀĂĐŚŽǀĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē

s͘aǀĂĐŚŽǀĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē



jƚϭϱ͗ϭϱʹϭϲ͗ϭϱ D

:͘sĂƓŝēŬŽǀĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē  

sƉƎşƉĂĚĢǀĢƚƓşŚŽǌĄũŵƵďƵĚĞŽƚĞǀƎĞŶĚĂůƓşŬƌŽƵǎĞŬƉƌŽ
ƉŽŬƌŽēŝůĞũƓşĚĢƚŝ͘dĞƌŵşŶďƵĚĞƵƉƎĞƐŶĢŶ͘

z>E/E</͘ʹǌĄŬůĂĚǇůŝĚŽǀǉĐŚƚĂŶĐƽĨŽƌŵŽƵŚƌǇ͕
ǌĂēĄƚĞēŶşĐŝŝƉŽŬƌŽēŝůş

WĄϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ D

/^KED/E/ʹǌĄŬůĂĚǇƚĂŶĐĞ͕ŶĄĐǀŝŬƐĞƐƚĂǀ͕ǌĂēĄƚĞēŶşĐŝ
ŝƉŽŬƌŽēŝůş;ϰʹϴůĞƚͿ

WĄϭϱ͗ϰϱʹϭϲ͗ϰϱ D

/^KE//͘ʹƌƽǌŶĠƉƌǀŬǇƚĂŶĐĞ͕ŶĄĐǀŝŬƐĞƐƚĂǀ͕
ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş;ϭϰʹϭϴůĞƚͿ

WĄϭϰ͗ϯϬʹϭϱ͗ϰϱ D

/^KE/͘ʹǌĄŬůĂĚǇƚĂŶĐĞ͕ŶĄĐǀŝŬƐĞƐƚĂǀ͕ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş͕
ǌĂēĄƚĞēŶşĐŝŝƉŽŬƌŽēŝůş;ϵʹϭϯůĞƚͿ

WŽϭϲ͗ϬϬʹϭϳ͗ϯϬa

DKZE1dEʹƌƽǌŶĠĚƌƵŚǇŵŽĚĞƌŶşĐŚƚĂŶĐƽ͕ƐĞƐƚĂǀǇ͕
ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş

EĂďşĚŬĂƉƌŽĚŽƐƉĢůĠƉůĂƚşŽĚϯ͘ƎşũŶĂϮϬϭϲ͘

<ƌŽƵǎŬǇƉƌŽĚĢƚŝǌĂēşŶĂũşǀĚĂŶǉĚĞŶŽĚϭϵ͘ǌĄƎşϮϬϭϲ͘

1

E1<<ZKh<p
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312703128





ƽŵĚĢƚşĂŵůĄĚĞǎĞƌƵŵŽǀͲǇůŶŝĐĞ͕ŽŬƌĞƐ
ůşŶ͕ƉƎşƐƉĢǀŬŽǀĄŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ

a

/͘ĂƎŝŶŬŽǀĄ

ϱϬϬ͕Ͳ<ē

D͘WƚĄēĞŬ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē

͘:ĂŶĄē 

ϯϱϬ͕Ͳ<ē

&͘ĂŸŽǀĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē

<͘dƌēŬŽǀĄ
<͘dƌēŬŽǀĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē 
ϯϱϬ͕Ͳ<ē

D͘&ƌŽŶĢŬ

ϰϬϬ͕Ͳ<ē  

,͘aƌĄŵŬŽǀĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē

W͘^ƵĚŝĐŬĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē

<͘dƌēŬŽǀĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē 

<͘dƌēŬŽǀĄ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē 

D͘WƚĄēĞŬ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē 

͘^ƚƌŶĂĚ

ϱϬϬ͕Ͳ<ē  

ϯϬ͕Ͳ<ēͬĚŽϭϱͲƚŝůĞƚ

ϯϬϬ͕Ͳ<ē

&͘ĂŸŽǀĄϮϬϬ͕ͲͬϯϬϬ͕Ͳ<ē 

WŽϭϬ͗ϬϬʹϭϭ͗ϯϬD &͘ĂŸŽǀĄϭϱϬ͕ͲͬϮϱϬ͕Ͳ<ē 

ZKh/ʹĐǀŝēĞŶşŵĂŵŝŶĞŬƐĚĢƚŵŝ͕ƌƽǌŶĠƚĂŶĞēŬǇ͕ĐǀŝŬǇŶĂ
ŶĄƎĂĚş

jƚϭϯ͗ϯϬʹϭϰ͗ϰϬ ^

Zh^>E1WZKZK^dʹǀŽůŶĠďƌƵƐůĞŶş͕ƌƽǌŶĠŚƌǇŶĂůĞĚĢ
ƉƌŽĚĢƚŝŝƌŽĚŝēĞ

jƚ͕ƚϭϱ͗ϯϬʹϭϳ͗ϬϬŚĂůĂaZ͘ZŝƚƚĞƌ

K1:E/͘ʹ//͘ʹǌĄŬůĂĚǇŚƌǇ͕ƉƌĂǀŝĚůĂ͕ƐŽƵƚĢǎĞ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē



ϱϬ͕Ͳ<ēͬŚŽĚ͘





ϭϬϬ͕Ͳ<ēͬŚŽĚŝŶĂ

7ČãtPHVHQD7HEH

=DSRMVHLW\PH]LQiV
%XGHWR
VSUiYQiWUHID

szh/d1WK/dKs<>hKsEzʹŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĞͲŵĂŝů

WŽĚŽŵůƵǀĢ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

1DVHWNiQtV9iPLVHWČãtSUDFRYQtFL''0%UXPRY%\OQLFH

%OLåãtLQIRUPDFHRNURXåFtFKDSĜLKOiãN\QDOH]QHWHQDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFK''0YVHNFLÄNURXåN\DDNWLYLW\´



dEE1D1^dEK^dʹǀďƵĚŽǀĢďǉǀĂůĠƓŬŽůǇƵŵůǉŶĂ͕
ǌƌĐĂĚůŽǀĄƐƚĢŶĂ͕ǀŚŽĚŶĠƉƌŽϭϬĐǀŝēşĐşĐŚŽƐŽď

D

WŽĚŽŵůƵǀĢ





͘^ƚƌŶĂĚϱϬ͕Ͳ<ēͬŽƐŽďĂ



ZŽĚŝŶŶĠůĞǌĞŶşʹĚůĞǀŽůŶĠŬĂƉĂĐŝƚǇǀƐŽďŽƚƵ͕ŶĞĚĢůŝ͕ŶƵƚŶŽƐĞ
ŽďũĞĚŶĂƚŶĂƚĞů͗͘ϲϬϯϴϯϰϮϳϭ͘WƌŽŶĄũĞŵůĞǌĞĐŬĠƐƚĢŶǇďĞǌ

ŝŶƐƚƌƵŬƚŽƌĂͲϮϱϬ͕Ͳ<ēͬŚŽĚŝŶĂ͘



ƚϭϱ͗ϬϬͲϭϲ͗ϬϬ ŶĄƌ͘ƓŬŽůĂ<͘aĞƌĄ

ϱϬϬ͕Ͳ<ē  



^dK>E1dE/^ʹŽďůşďĞŶĄŚƌĂƐŬĂŵĂƌĄĚǇŶĞďŽƌŽĚŝēŝ

͘^ƚƌŶĂĚ



ƚϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϯϬ D

>E1EhD >^d E ʹƐƚĢŶƵϳŵǀǇƐŽŬŽƵ
ƐĚǀŽƵŵĞƚƌŽǀǉŵƉƎĞǀŝƐĞŵůǌĞǀǇƵǎşƚƉƌŽůĞǌĞŶşƐŚŽƌŶşŵ
ũŝƓƚĢŶşŵŶĞďŽũĂŬŽƉƌǀŽůĞǌĞĐǌĂƉƎşƚŽŵŶŽƐƚŝŝŶƐƚƌƵŬƚŽƌĂ

D>|ZsKdE1<ʹǌĄŬůĂĚǇƉƌǀŶşƉŽŵŽĐŝ͕ƐŽƵƚĢǎĞ
;ŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬĂǀĞēƚǀƌƚĞŬϮϮ͘ǌĄƎşǀϭϱ͗ϬϬŚŽĚŝŶǀŶĄƌŽĚŶşƓŬŽůĞͿ 

ƚϭϲ͗ϯϬʹϭϴ͗ϬϬ D

>E1EhD >^d E //͘ʹǌĄŬůĂĚǇůĞǌĞŶşƐŚŽƌŶşŵũŝƓƚĢŶşŵ
ŝũĂŬŽƉƌǀŽůĞǌĞĐ͕ƵǌůŽǀĄŶş͕ƐƚƌĞēŝŶŬ͕ϭϬʹϭϱůĞƚ

WŽϭϰ͗ϯϬʹϭϲ͗ϯϬD

>E1EhD >^d E /͘ʹǌĄŬůĂĚǇůĞǌĞŶşƐŚŽƌŶşŵũŝƓƚĢŶşŵ͕
ŚƌǇ͕ƵǌůŽǀĄŶş͕ƐƚƌĞēŝŶŬ͕ϲʹϵůĞƚ

ƚϭϱ͗ϬϬʹϭϲ͗ϯϬ D

>E11D



Z/E'KʹǌĄŬůĂĚǇŚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚş͕ƐĂŵŽƚŶĄŚƌĂ͕ŽĚϯ͘ƚƎşĚǇ

ĚůĞƉŽēƚƵ

YhZK/ʹƌĞůĂǆĂēŶşĐǀŝēĞŶşǀĞǀŽĚĢ͕;ŝϮ͘ƐƚƵƉĞŸaͿ

WŽϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϯϬDWĞƚƌĂϳϯϳϱϮϰϳϵϰĚůĞƉŽēƚƵ

WŽϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϯϬŶĄƌ͘ƓŬŽůĂ&͘DĂƚĢũşēĞŬ ϰϬϬ͕Ͳ<ē

ϰϬϬ͕Ͳ<ē

jƚϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ ďĂǌĠŶ͘>ŽƵĐŬĄ

͘ŽƌŸĄŬ

ĚůĞƉŽēƚƵ

s/E1WZKEzͣ:/EZK^d/͞ʹĐǀŝēĞŶşƐƉƌǀŬǇũſŐǇ͕
ŐǇŵŶĂƐƚŝŬǇ͕ƉŽƐŝůŽǀĄŶşĂƐƚƌĞēŝŶŬ;ŝƉƌŽĚşǀŬǇϮ͘ƐƚƵƉŶĢaͿ

:/hͲ:/d^hʹǌĄŬůĂĚǇƐĞďĞŽďƌĂŶǇ͕ƌƽǌŶĠƉƌǀŬǇĂŚŵĂƚǇũŝƵͲũŝƚƐƵ

WĄϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϯϬ D

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

jƚϭϱ͗ϬϬʹϭϲ͗ϬϬ a

DKZd<zʹǌĄŬůĂĚǇƌǇƚŵŝŬǇĂƉƌǀŬǇƚĂŶĐĞ͕Ϯ͘ƐƚƵƉĞŸ

jƚϭϯ͗ϯϬʹϭϰ͗ϯϬ a

DKZd<zʹǌĄŬůĂĚǇƌǇƚŵŝŬǇĂƉƌǀŬǇƚĂŶĐĞ͕ϭ͘ƐƚƵƉĞŸ

WŽϭϰ͗ϯϬʹϭϲ͗ϬϬa

KhEdZzdE//͘ʹŵŽĚĞƌŶşƉŽũĞƚşĐŽƵŶƚƌǇƚĂŶĐƽ͕ŶĄĐǀŝŬ
ƐĞƐƚĂǀ͕ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş

ƚϭϰ͗ϬϬʹϭϱ͗ϯϬ a

KhEdZzdE/͘ʹǌĄŬůĂĚǇƚĂŶĐĞ͕ŶĄĐǀŝŬƐĞƐƚĂǀ͕ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş
;ϭ͘ʹϯ͘ƚƎşĚĂͿ

ƚϭϱ͗ϭϱʹϭϳ͗ϯϬ D

dKZKs<zdZʹǀǉƵŬĂŶĂŬǇƚĂƌƵ͕ƉşƐŶĢŬƚĄďŽƌĄŬƵ͕ƉƌŽ
ǌĂēĄƚĞēŶşŬǇŝŵşƌŶĢƉŽŬƌŽēŝůĠ

WĄϭϰ͗ϬϬʹϭϱ͗ϬϬ a

jƚϭϲ͗ϯϬʹϭϳ͗ϯϬ D

DME1<\E/<|^>MEʹǌĚŽďĞŶşǀůĂƐƽ͕ƷēĞƐǇ͕ēĞůĞŶŬǇ͕
ŶĄƌĂŵŬǇ͕ŶĄǀƌŚǇŬŽƐƚǉŵƽ

^ƚϭϰ͗ϯϬʹϭϲ͗ϬϬ D

saE><ʹƉƌĄĐĞĂǌĄďĂǀĂǀƓĞŚŽĚƌƵŚƵʹǀĂƎĞŶş͕ƚǀŽƎĞŶş͕
W͕ƐƉŽƌƚŽǀĄŶşĂƚĂŶĞĐ

jƚϭϱ͗ϯϬʹϭϳ͗ϬϬ D

D>|Zz\ʹǌĄŬůĂĚǇƌǇďĂƎĞŶş͕ǌŶĂůŽƐƚƌǇďŽůŽǀƵ͕ǌşƐŬĄŶş
ƌǇďĄƎƐŬĠŚŽůşƐƚŬƵ

ϯϱϬ͕Ͳ<ē

ϯϱϬ͕Ͳ<ē

^dK>E1dE/^ʹƉƌĂǀŝĚůĂĂǌĄŬůĂĚǇŚƌǇ͕ƚƌĠŶŝŶŬ͕ƉƎşƉƌĂǀĂŶĂ
ƐŽƵƚĢǎĞ

:͘aƉĂůĞŬ

:͘ĂƐƚƵůşŬ

jƚϭϲ͗ϰϱʹϭϳ͗ϰϱ DD͘sĂŸŬŽǀĄ

ZsKdE1s/E1ʹƌĞůĂǆĂēŶşĐǀŝēĞŶşƉƌŽǌĚƌĂǀş

a,zʹǌĄŬůĂĚǇŚƌǇ͕ƌŽǌǀşũĞŶşŵǇƓůĞŶş͕ƉƎşƉƌĂǀĂŶĂƐŽƵƚĢǎĞ

WĄϭϱ͗ϬϬʹϭϳ͗ϬϬ D

ϰϬϬ͕Ͳ<ē

ϱϬϬ͕Ͳ<ē

jƚϭϱ͗ϬϬʹϭϳ͗ϬϬ D:͘WĂƐƚŝĞƌēŝŶŽǀĄ ϯϬϬ͕Ͳ<ēͬƉŽů͘

ZhE1WZ͕a/d1E^dZK:/ʹŶŽǀĠŶĄŵĢƚǇ͕ƚǀŽƌďĂ

WŽ͕^ƚϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬDD͘WƚĄēŬŽǀĄ ĚůĞƉŽēƚƵ

<>Ed/<ʹƌĞůĂǆĂēŶşĐǀŝēĞŶşƉƌŽƌĂĚŽƐƚŝǌĚƌĂǀş

jƚϭϲ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ D,͘DŽũǎşƓŬŽǀĄ ϯϱϬ͕Ͳ<ē 

dsKZZKK<DEʹǀǇŚůĞĚĄǀĄŶşǀĂƌĐŚŝǀĞĐŚ

WĄϭϰ͗ϬϬʹϭϱ͗ϯϬ ŚĂůĂa D͘WƚĄēĞŬ

ϱϬϬ͕Ͳ<ē



jƚϭϴ͗ϭϱͲϭϵ͗ϭϱŵşƌŶĢƉŽŬƌŽēŝůşd͘dƌēĄůŬŽǀĄϭϬϬ͕Ͳ<ēͬůĞŬĐĞ

&>KZ>///͘ʹƌŽǌǀşũĞŶşĂǌĚŽŬŽŶĂůŽǀĄŶşŚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚş͕
ƐĂŵŽƚŶĄŚƌĂ͕ϴ͘ʹϵ͘ƚƎşĚĂ

WŽϭϱ͗ϯϬʹϭϳ͗ϬϬŚĂůĂa D͘WƚĄēĞŬ

WĄϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϯϬ D

Z͘DĢƎŝēŬŽǀĄ

ϱϬϬ͕Ͳ<ē

&>KZ>//͘ʹƌŽǌǀşũĞŶşĂǌĚŽŬŽŶĂůŽǀĄŶşŚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚş͕
ƐĂŵŽƚŶĄŚƌĂ͕ϲ͘ʹϳ͘ƚƎşĚĂ

^ƚϭϱ͗ϬϬʹϭϲ͗ϯϬ ŚĂůĂa D͘WƚĄēĞŬ

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

^ƚϭϱ͗ϬϬʹϭϲ͗ϬϬ D

<ZD/<ʹƉƌĄĐĞƐŚůşŶŽƵ͕ǀǉƌŽďĂĚƌŽďŶǉĐŚŬĞƌĂŵŝĐŬǉĐŚ
ƉƎĞĚŵĢƚƽ

jƚϭϰ͗ϬϬʹϭϱ͗ϬϬ a

W^E1saD/^d/ʹǀǉƵŬĂƉƐĂŶşŶĂWǀƉƌŽŐƌĂŵƵDKhEd
ůƵĞ

ůĞĚŽŵůƵǀǇ

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

&>KZ>/͘ʹƌŽǌǀşũĞŶşĂǌĚŽŬŽŶĂůŽǀĄŶşŚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚş͕
ƐĂŵŽƚŶĄŚƌĂ͕ϯ͘ʹϱ͘ƚƎşĚĂ

ϰϬϬ͕Ͳ<ē
jƚϭϳ͗ϬϬͲϭϴ͗ϬϬƉŽŬƌŽēŝůşDd͘dƌēĄůŬŽǀĄϭϬϬ͕Ͳ<ēͬůĞŬĐĞ

ϱϬϬ͕Ͳ<ē

E'>/<|:z<͗

/͘ĂƎŝŶŬŽǀĄ

^ƚϭϯ͗ϰϱʹϭϰ͗ϰϱ ŚĂůĂa D͘WƚĄēĞŬ

a

WZKK^W >

ůĞĚŽŵůƵǀǇ



&>KZ>,ZKhʹŚƌǇ͕ƉƌĂǀŝĚůĂĨůŽƌďĂůƵ͕ǌĄŬůĂĚŶşŚĞƌŶş

ēŝŶŶŽƐƚŝ͕ƐĂŵŽƚŶĄŚƌĂ͕ϭ͘ʹϮ͘ƚƎşĚĂ
;ĚĢƚŝďƵĚŽƵǀǇǌǀĞĚŶƵƚǇǀĞĚŽƵĐşŵŬƌŽƵǎŬƵǀĞƓŬŽůŶşĚƌƵǎŝŶĢͿ 

E'>/<<KEsZ/͘ʹƌŽǌǀşũĞŶşƐůŽǀŶşǌĄƐŽďǇĂ
ŬŽŶǀĞƌǌĂēŶşĐŚƐĐŚŽƉŶŽƐƚşƉƌŽǎĄŬǇϲ͘Ăϳ͘ƌŽēŶşŬƵ͕
;ŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬĂǀƉŽŶĚĢůşŽǀĞůŬĠƉƎĞƐƚĄǀĐĞƵͣǌĞůĞŶĠĂŶŐůŝēƚŝŶǇ͞Ϳ 
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PaedDr. Petr
Navrátil
kandidát
na hejtmana
Mgr. Pavel
Růžička

Mgr. Milena
Kovaříková

Jízdné pro žáky
a seniory zdarma
ZA NÁMI STOJÍ VÝSLEDKY

Cena vstupenky: 270 Kč
Prodejní místa:
- infocentrum Valašské Klobouky, 577 311 150
- infocentrum Slavičín, 577 342 251
- MŮJ OBCHOD Brumov (potraviny naproti spořitelny),
777 945 994
- on line: www.ticket-art.cz
Více info na:
- www.haryagency.cz, www. facebook.com/koncertyvalassko

Pøipravujeme:
4. 11. 2016 - ZDENĚK IZER, AUTOKOLEKTIV - SLAVIČÍN,
KD SOKOLOVNA
19. 11. 2016 - HELLTOUR 2016 – TÖRR + ROOT + DECIDE
VAL. KLOBOUKY, KD KLOBUČAN
24. 11. 2016 - MIROSLAV DONUTIL + HOST - KD BRUMOV
4. 12. 2016 - VÁNOČNÍ KONCERT - HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA,
KD BRUMOV
16. 12. 2016 - VÁNOCE S KOLLÁROVCI - KD BRUMOV
Další info na www.oldharyagency.cz nebo na tel: 777 945 994
Předprodeje na akce jsou již zahájeny.

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

Mìstský
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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Máte obchodního ducha a chcete pracovat v blízkosti domova? Staňte se naším kolegou! Pro naší prodejnu
v Brumově-Bylnici hledáme pracovníky na tyto pozice:

9ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY Nástupní mzda – 20 500 Kč (40 h/týden)
9POKLADNÍ Nástupní mzda – 16 300 Kč (40 h/týden)
10+Ě5&4/«.*130%«7"5)&;,:ė&4,:
Nabízíme:

Vzbudili jsme Váš zájem?

tQSÈDJWCMÓ[LPTUJWBÝFIPEPNPWB
tna výplatní pásce veškerý odpracovaný čas
tWZTPLÏmOBOŘOÓPENŞOZL[ÈLMBEOÓN[EŞ
tUâEFOEPWPMFOÏOBWÓDJIOFEPEOÈTUVQV
tQSBDPWOÓQPNŞSOBEPCVOFVSŘJUPV
tNPäOPTUQSÈDFJOB[LSÈDFOâÞWB[FL
tNPäOPTULBSJÏSOÓIPSƉTUV
tTUSBWFOLZWIPEOPUŞ,Ř

Informujte se přímo v této prodejně
nebo nás kontaktujte na:
e-mail: nabor@penny.cz
OFCPWPMFKUFOBUFM
www.penny.cz

www.penny.jobs.cz

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

NÁMĎSTÍ

ÿ
E R N Í ÿ E K s.r.o.
AKCE NA ÚSPORNÉ SUŠIÿKY PRÁDLA A++
AKCE
NASUŠIČKY
ÚSPORNÉ
SUŠIÿKY
PRÁDLA
AKCE NA
PRÁDLA
V EN.
TŘÍDĚA++
A++

¾ AKCE MRAZNIČKY – pultové i šuplíkové různých velikostí
AKCE VYSAVAČE
PRAČKY V TŘÍDĚ
A+++
již 500,od 5.990,¾¾AKCE
– AKČNÍ
SLEVA
až 1000,-Kč
AKCE
MRAZNIČKY
–
pultové
i
šuplíkové
různých
velikostí
¾
¾ AKCE SPORÁKY elektrické i kombinované,
ODSÁVAČE
PAR
AKCE
VYSAVAČE
–
AKČNÍ
SLEVA
500,až
1000,-Kč
¾
¾ AKCE VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE –akční ceny + výhodné sety
AKCE NA
SPORÁKY
kombinované,
ODSÁVAČE
PAR
¾¾AKCE
PRAČKYsklokeramické
V TŘÍDĚ A+++ ivelký
výběr přímo
na prodejně
¾ AKCE VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE –akční ceny + výhodné sety

AKCE:
SUŠIČKY
POTRAVIN,
REMOSKY,
ZAVAŘOVACÍ
HRNCE
AKCE:
SUŠIČKY
POTRAVIN,
REMOSKY,
LED ŽÁROVKY
V MIMOŘÁDNÉ
AKCI
ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy
Hildy Synkové
Synkové 1002,
1002,tel.
tel.577
577330
330485,
485,776
776330
330486
486

 Prodám pěkný, zděný byt 2+1 v BrumověBylnici, Rozkvět. OV. Byt je ve zvýšeném
přízemí s balkónem, krbové vytápění,
plastová okna, internet, televize. K bytu
náleží sklep, špajz, zahrádka. Minulý rok
prošel dům kompletní revitalizací, včetně
zateplení sklepů. Minimální náklady
na provoz. Volný 11/2016. Cena 850 000 Kč.
Telefon: 739 750 861.
 Prodám byt 2 + 1 v Brumově, sídl. Rozkvět.
Kontakt: 737 558 642.
 Prodám byt 2 + 1 v sídlišti Rozkvět.
Levně. Telefon: 723 057 561.
 Pronajmu byt 3+1 na sídl. Družba,
Brumov-Bylnice. Telefon: 603 988 217.

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

