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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 9. ledna
2017 a 24. ledna 2017:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor zubní laboratoře
v objektu Městského zdravotnického střediska čp. 1189 na pozemku parc. č. 286
v k. ú. Brumov ze dne 16. 6. 2003 ke dni
31. 12. 2016
 zřízení služebnosti umístění zemní přípojky NN do obecního pozemku 500/88
v k. ú. Bylnice v ulici Záhumení za cenu
1 000 Kč + DPH
 Ceník za využívání veřejného osvětlení případně staveb či pozemků v majetku Města Brumov-Bylnice k umístění reklamních zařízení platný pro rok 2017
 Hmotnou zainteresovanost zaměstnanců Města Brumov-Bylnice a vedoucích

příspěvkových organizací zřízených Městem Brumov-Bylnice v roce 2017
 Metodický pokyn městského úřadu č.
01/17 – Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 Smlouvu o poskytnutí dotace č.
D/3016/2016/ŠK - na akci „Víceúčelové
sportovní hřiště Brumov-Bylnice – Pod
Strání
 výběr nejvhodnější nabídky na akci
“Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice – Sv. Štěpán (DSP, DPS, IČ, AD)“
dle hodnotících kritérií (celková nabídková cena a termín realizace v kalendářních dnech) takto:
Pořadí č. 1
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 46974806, s nabídkovou cenou 745 900 Kč bez DPH a termínem realizace v délce 240 kalendářních
dnů
Pořadí č. 2
Dopravní projektování spol. s r.o.,
středisko Olomouc, Křižkovského 5,
772 00 Olomouc, IČ: 25361520; s nabídkovou cenou 987 000 Kč bez DPH
a termínem realizace v délce 285 kalendářních dnů

březen 2017
 uzavření smlouvy o dílo mezi Městem
Brumov-Bylnice a Základní školou BrumovBylnice na přípravu, výrobu a výdej jídla
ve školní jídelně
 ukončení nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor ordinace praktického
lékaře o výměře 98 m2 v přízemí objektu
Městského zdravotnického střediska čp.
1189, který je součástí parc. č. 286 v k. ú.
Brumov ze dne 18. 6. 2003 ke dni 31. 1. 2017
 Pravidla pro čerpání sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2017
 Smlouvu o spolupráci, která se týká
propagace a prezentace Města BrumovBylnice na webovém portálu www.nasevalassko.info
 uzavřenou dohodu o krátkodobém
užívání bytu č. 11 v domě Široká 146,
Brumov-Bylnice, s osobami bez přístřeší – B. Adamuškou a V. Lysákem, oba
s trvalým pobytem Brumov-Bylnice. Dohoda je uzavřena na dobu nezbytně nutnou jako prevence proti prochladnutí (po dobu trvání nepříznivého počasí
nejpozději však do 28. 2. 2017).
souhlasí

 s přípravou a předložením žádosti o dotaci pro Základní školu Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvkové organizace, IČ:
708 777 18 do integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen „IROP“),
výzva č. 47 - Infrastruktura základních
škol (SVL) (ukončení výzvy 14. 2. 2017),
pro projekt „Objevujeme svět kolem nás“
s předpokládanými náklady projektu 10
mil. Kč a předpokládanou dobou realizace
v letech 2017 - 2019
nesouhlasí

 s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.
března 2017 při příležitosti 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu – „Vlajka pro Tibet“
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
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Mìstský

ZPRAVODAJ
INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V BØEZNU 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 2. 3. 2017, 9. 3. 2017,
16. 3. 2017, 23. 3. 2017, 30. 3. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět:
Pátek: 3. 3. 2017, 10. 3. 2017,
17. 3. 2017, 24. 3. 2017, 31. 3. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie:
Pátek: 3. 3. 2017, 10. 3. 2017,
17. 3 2017, 24. 3. 2017, 31. 3. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec:
Pátek: 3. 3. 2017, 10. 3. 2017,
17. 2. 2017, 24. 3. 2017., 31. 3. 2017

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V BØEZNU 2017
Středa 8. 3. 2017: směsné plasty, papír
a lepenka + nápojové kartony
Středa 15. 3. 2017: bílé a barevné sklo
Středa 22. 3. 2017: směsné plasty
Středa 29. 3. 2017: 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. Předejde se
tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.

INFORMACE KE KOTLÍKOVÝM
DOTACÍM VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Přesné informace budou uvedeny
v březnu, ve II. průběžné výzvě k předkládání žádostí „Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje“. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách Zlínského kraje na adrese: www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotaceop-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech.
Pro bližší informace ke kotlíkovým dotacím předkládáme zájemcům kontaktní
údaje na pracovníky, kteří provádějí ad-

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
ministraci žádostí o poskytnutí dotací pro
uvedený účel:
E-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky: Ing. Petr Hasala (577 043 825),
Ing. Petr Valášek (577 043 826), Ing. Marcela Kvapilová (577 043 828), Ing. Barbora
Kubernátová (577 043 843), Ing. Kateřina
Válková (577 043 838), Ing. Alena Trčková
(577 043 834), Ing. Lenka Peterková (577
043 783).
Zájemci o poskytnutí kotlíkových dotací mohou pracoviště oddělení dotačních zdrojů (9. etáž) navštívit v úřední dny
na adrese sídla Zlínského kraje, T. Bati 21,
760 01 Zlín, po předchozí telefonické domluvě.
Správní odbor

VÝBÌR POPLATKÙ
V MÍSTNÍCH ÈÁSTECH
Občané částí Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie budou mít možnost uhradit místní
poplatek za odpad a místní poplatek ze
psů v termínech:
 6. 4. 2017 Bylnice Hasičská zbrojnice
9.00 – 13.30 hodin
 7. 4. 2017 Svatý Štěpán Obecní dům
10.00 – 13.00 hodin
 11. 4. 2017 Sidonie Budova bývalé MŠ
10.00 – 13.00 hodin
Finanční odbor MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU
MÌÚ BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2016
- úsek matriky, evidence obyvatel
a Sboru pro občanské záležitosti
V úvodu této zprávy je nutno opět připomenout, že pracovní činnost na úseku evidence obyvatel a na úseku matriční agendy je velmi úzce spojená, tzn.
že změny v oblasti matričního úseku se
okamžitě promítnou i do úseku evidence obyvatel. Ke dni 31. 12. 2016 bylo přihlášeno v Brumově-Bylnici k trvalému
pobytu celkem 5.533 obyvatel (5.574 pro srovnání budou v závorkách uváděny číselné údaje z roku 2015), z toho se
jednalo o 2.781 mužů (2.804) a o 2.752
žen (2.770). Do níže uvedených výpočtů
nejsou započítáváni cizinci, kteří jsou
přihlášeni na území města BrumovaBylnice, ale pouze obyvatelé se státním
občanstvím ČR. Tato zpráva byla vypracována z podkladů, které byly známy
ohlašovně obyvatel k 1. 1. 2017.
Evidence 5.533 občanů v místních částech města:
v Brumově
3.113 obyvatel (3.129)
v Bylnici
1.870 obyvatel (1.885)
ve Sv. Štěpáně
295 obyvatel (300)
v Sidonii
255 obyvatel (260)
Průměrný věk všech občanů města činil 42 let (41,5), z toho u mužů to bylo 40
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let (40) a u žen 44 let (43). V populaci obyvatel našeho města je nejpočetněji zastoupen u mužů už pátým rokem ročník 1975
– 69 mužů (68) a u žen se jedná o ročník
1958 a 1970 – 52 žen (52 žen roč. 1958).
Narození:
V roce 2016 se občankám našeho města narodilo celkem 61 dětí (64), z toho 33
chlapců (32) a 28 děvčat (32) + 1 dítě (4),
které se narodilo cizince, ale jeho otec je občanem Brumova-Bylnice, čímž dítě rovněž
získalo trvalý pobyt v Brumově-Bylnici. Jedná se o 1 chlapce, tudíž počet narozených
chlapců je 34 a celkový počet narozených
dětí je 62:
Brumov
43 dětí (30)
+ 1 dítě, jehož matka je cizinka
Bylnice
15 dětí (25)
Sv. Štěpán
3 dětí (6)
Sidonie
0 dětí (3)
Průměrný věk rodiček (žen s trvalým pobytem v Brumově-Bylnici) činil
31,09 let (29,93). Nejstarší matce bylo 43
let (42) a nejmladší 21 let (20). Ve 21 (27)
případech se dítě narodilo neprovdaným
ženám s průměrným věkem 29,42 let
(27,87).
Nejužívanější jména:
237x Josef (245) + 10x Jozef (11)
279x Marie (285) + 1x Maria + 9x Mária
Nejužívanější příjmení:
95x Lysák (94)
80x Lysáková (81)
Nejčastěji dávané jméno u novorozených dětí: u děvčátek se jednalo o jméno
Soﬁe (3x), u chlapců Jakub (4x).
Uzavření manželství:
V rámci reformy státní správy vstoupil v platnost od 1. 7. 2012 registr obyvatel
a v návaznosti na CzechPoint, jehož prostřednictvím úřad získává informace o evidenčních změnách obyvatel, se zrušily i letité oznamovací povinnosti ohlašovně obyvatel. Prostřednictvím měsíčního výpisu z CzechPointu na základě žádosti úřadu získá ohlašovna obyvatel pouze změny
týkající se narození, odstěhování a úmrtí. Změna stavu muže, který většinou při
sňatku příjmení nemění, se nezjistí. Je více
než pravděpodobné, že celkový počet sňatků občanů Brumova-Bylnice v roce 2016
je vyšší než počet sňatků, který registruje
ohlašovna obyvatel – 52 sňatků (41 sňatků). Z výše uvedeného důvodu je tato zpráva zaměřena pouze na sňatky, které byly
uzavřeny v Brumově-Bylnici.
Na území města Brumova-Bylnice bylo
uzavřeno v roce 2016 celkem 24 sňatků
(18). Jednalo se o 12 sňatků (8) uzavřených před Římskokatolickou církví v kostele sv. Václava a 12 občanských sňatků
(10), z čehož 9 sňatků (7) bylo uzavřeno
v areálu hradu a 3 sňatky (3) v obřadní
síni městského úřadu. Na jiném než radou města stanoveném místě ke konání
svatebních obřadů nebyl uzavřen žádný
sňatek (0).
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Z počtu 24 sňatků pouze v 6 případech měli oba snoubenci trvalý pobyt
v Brumově-Bylnici, v 10 případech byl
občanem našeho města jeden snoubenec
a v 8 případech se jednalo o oba snoubence z cizích obcí. Z 9 sňatků na hradě
bylo uzavřeno 5 sňatků, kdy se jednalo
o oba snoubence z cizích obcí, ve 3 případech byl občanem našeho města jeden
snoubenec a pouze v 1 případě se jednalo o sňatek, kdy oba snoubenci měli trvalý pobyt v Brumově-Bylnici.
Na území města Brumova-Bylnice byl
uzavřen 1 sňatek s cizincem (občanka
Rumunska).
Celkový počet rozvodů manželství
z pohledu evidenčního, tzn. že se jedná
o rozvod občana, který má trvalý pobyt
v Brumově-Bylnici a sňatek byl uzavřen
i mimo území Brumova-Bylnice, není
ohlašovně obyvatel znám, protože se tato
informace ohlašovně neoznamuje.
Rozvody z pohledu matričního, tzn. že
sňatky byly uzavřeny v Brumově-Bylnici:
Na základě zaslaných rozsudků okresních
soudů byly provedeny do matriční knihy
manželství 4 zápisy o rozvodu manželství
(8). Lze předpokládat, že počet rozvodů
není konečný.
Úmrtí:
V roce 2016 bylo zaznamenáno celkem
55 úmrtí občanů města Brumov-Bylnice
(68 úmrtí občanů města Brumov-Bylnice + 1
úmrtí cizince + 2 úmrtí občanek z cizí obce).
Z počtu úmrtí občanů našeho města,
tedy 55 úmrtí (68), se jednalo o 31 mužů
(44) a 24 žen (24). Z toho bylo:
z Brumova
35 občanů (32)
z Bylnice
13 občanů (27)
ze Sv. Štěpána
2 občané (5)
ze Sidonie
5 občanů (4)
Na území našeho města zemřelo v r.
2016 celkem 18 občanů (29 občanů města
Brumova-Bylnice + 1 cizinec + 2 občanky
z cizí obce, tj. 32 úmrtí), z toho:
v Brumově zemřelo
11 občanů
(9 + 1 cizinec + 1 občan z cizí obce)
v Bylnici
3 občané (17)
ve Sv. Štěpáně
1 občan
(2 + 1 občan z cizí obce)
v Sidonii
3 občané (1)
Z toho se jednalo o 8 mužů (22 + 1 cizinec) a 10 žen (7 + 2 občanky z cizích obcí)
z Brumova-Bylnice. Zbývajících 37 občanů města Brumov-Bylnice zemřelo v jiných obcích.
Průměrný věk zemřelých občanů našeho města činil 74,92 let (72,82 let) z toho
u mužů 72,17 let (68,58 let) a u žen 78,46
let (80,60 let). Nejstaršímu muži bylo
v době úmrtí 92 let a 6 měsíců (92 let a 3
měsíce), nejmladšímu 30 let a 9 měsíců
(33 let a 3 měsíce), nejstarší ženě bylo 93
let a 6 měsíců (93 let a 11 měsíců) a nejmladší bylo 49 let a 8 měsíců (4 roky a 6
měsíců).
Přihlášení občanů z cizích obcí k trvalému pobytu v Brumově-Bylnici:

Do Brumova-Bylnice se v roce 2016 přistěhovalo celkem 53 občanů (77), z toho
24 mužů (39) a 29 žen (38):
do Brumova se přihlásilo 31 občanů (52)
do Bylnice
17 občanů (20)
do Sv. Štěpána
2 občané (4)
do Sidonie
3 občané (1)
Průměrný věk všech přihlášených občanů činil 36,01 let (26,11), u mužů 35,16
let (24,53), u žen byl průměrný věk 36,72
let (27,73).
Přehlášení v rámci katastru obce
Brumova-Bylnice:
V rámci katastru obce se v roce 2016
přehlásilo celkem 74 občanů (102), z toho
41 mužů (52) a 33 žen (50), z toho:
z Brumova se přehlásilo 45 občanů (81)
z Bylnice
25 občanů (20)
ze Sv. Štěpána
2 občané (1)
ze Sidonie
2 občané (0)
Z tohoto počtu obyvatel se následně
v rámci katastru obce přihlásilo:
do Brumova
52 občanů (74)
do Bylnice
21 občanů (28)
do Sv. Štěpána
1 občan (0)
do Sidonie
0 občanů (0)
Průměrný věk přehlášených občanů
byl 33,74 let (30,44), z toho u mužů 31,59
let (32,36) a u žen byl průměrný věk 36,42
let (28,44). V roce 2016 bylo zaregistrováno
celkem 13 (7) žádostí o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu a následné
přihlášení na adresu ohlašovny obyvatel, tj.
adresu Městského úřadu Brumov-Bylnice.
Ve všech případech se jednalo o její
přidělení na základě rozhodnutí správního
řízení. K 31. 12. 2016 bylo přihlášeno na této
adrese celkem 170 osob (167).
Odhlášení z Brumova-Bylnice do cizí
obce:
Z Brumova-Bylnice se v roce 2016 odhlásilo do cizích obcí ČR celkem 99 občanů (87) + 2 občané ukončili prohlášením
trvalý pobyt v ČR, tedy celkem 101 občanů, z toho 50 mužů (38) a 51 žen (49):
z Brumova se odhlásilo 62 občanů (62)
z Bylnice
31 občanů (16)
ze Sv. Štěpána
7 občanů (3)
ze Sidonie
1 občan (6)
Průměrný věk odhlášených občanů
byl 27,71 let (29,67), z toho průměrný věk
mužů 27,93 let (30,97) a u žen 27,49 let
(28,67).
Nejstarší občané města k 31. 12. 2016:
Brumov: 1 občan roč. 1920 (96 let)
Bylnice: 1 občanka roč. 1917 (99 let) - nejstarší občanka města Brumov-Bylnice
Svatý Štěpán: 1 občan roč. 1925 (91 let)
Sidonie:
2 občané roč. 1926 (90 let)
Na městském úřadě jsou zřízena čtyři pracoviště CzechPointu. Z možné nabídky v loňském roce žádali občané prostřednictvím matriky, pí Ing. Zuzany Kolínkové, pí Evy Markové a pí Daniely Rakové pouze o výpisy z rejstříku trestů fy-
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zických osob, z katastru nemovitostí, z veřejného rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku bodového hodnocení řidiče, dále požadovali konverzi dokumentů a zřízení datové schránky. Celkem bylo
vydáno 164 ks výpisů (175).
V r. 2016 Sbor pro občanské záležitosti
sdružoval celkem 23 členů. Obětavé práce
členek sboru, kterou vykonávaly pro naše
dříve narozené občany ve svém volném
čase, si hluboce vážíme, považujeme ji
za velmi záslužnou a za jejich ochotu
a obětavost vyslovujeme touto cestou
všem členkám sboru velké poděkování.
Poděkování si jistě zaslouží i pracovní
kolegyně, které zajišťovaly vyvěšování
smutečních parte v Sidonii (pí Ing. Zuzana
Kolínková) a ve Sv. Štěpáně (pí Alena
Hořáková). Děkujeme tímto i pí Anně
Valčíkové, která již mnoho let zajišťuje
pro SPOZ zveřejňování smutečních
parte v bylnické části města. Dále musím
vzpomenout i p. RNDr. Milana Vilímka, pí
Evu Markovou a pí Danielu Rakovou, kteří
zajišťovali zveřejňování smutečních parte
na internetových stránkách města BrumovBylnice a na infokanálu pro občany
místní části Sidonie. Dále vyslovujeme
poděkování i p. Mgr. Zdeňku Kozubíkovi,
který zajišťoval hudební doprovod při
občanských svatebních obřadech a slečně
Martině Petrůjové, která zajistila recitace
na slavnostních a vzpomínkových
akcích SPOZ. Je třeba poděkovat i všem,
kteří spolupracovali se sborem při akci
„Vítání občánků“, a to především dětem
z Mateřských škol Družba a ze Svatého
Štěpána a jejich učitelkám, dále již výše
vzpomínané slečně Martině Petrůjové,
která zajistila pěvecké a hudební vstupy
na housle a v neposlední řadě i zástupcům
Rodinného a mateřského centra Malenka
působící v Brumově-Bylnici, které zajistilo
výrobu blahopřání a současně darovalo
rodičům i dva volné vstupy do mateřského
centra. Rovněž nelze nevzpomenout
a zároveň poděkovat všem, kteří se dne
30. 10. 2016 zúčastnili pietního aktu
„Vzpomínkový podvečer“, který se konal
za účelem uctění památky našich zesnulých
spoluobčanů, kteří zemřeli v době od 31.
10. 2015 do 30. 10. 2016. Matrikářkou
bylo zhotoveno smuteční tablo, na kterém
bylo zveřejněno celkem 64 fotograﬁí; v 5
případech se jednalo o bývalé občany
města Brumov-Bylnice, jejichž pozůstalí
projevili zájem o zveřejnění fotograﬁe
na smutečním tablu. Program byl zajištěn
sólovým pěveckým vystoupením pí
Adély Jelínkové za hudebního doprovodu
na varhany p. Mgr. Zdeňka Kozubíka
a dále recitací sl. Martiny Petrůjové.
Technické zabezpečení uvedené akce
zajistili pracovníci Služeb města BrumovaBylnice a krásnou květinovou výzdobu
smuteční síně zajistila, stejně jak tomu
bylo i v letech minulých, ﬁrma Květiny
Bohumila Chlupáčková.
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Mìstský

ZPRAVODAJ
Všem rodičům narozených dětí v r.
2016 bylo zasíláno jménem SPOZ písemné blahopřání k narození děťátka. Finanční příspěvek ve výši 2000 Kč/1 dítě, který byl schválen usnesením Zastupitelstva
města Brumova-Bylnice č. 4/8/2016/110
ze dne 11. 2. 2016, byl rodičům předáván
na akci „Vítání občánků“, která se v loňském roce uskutečnila celkem čtyřikrát.
Akce se zúčastnilo celkem 43 dětí v doprovodu svých rodičů a blízkých. Na vítání, které se uskuteční v r. 2017, bude převedeno ještě 13 dětí narozených v r. 2016.
Snoubencům, kteří uzavřeli manželství
v obřadní síni MěÚ v Brumově-Bylnici
a v areálu hradu, byl současně předáván
dárek - rodinná kronika - pro ukládání
matričních dokladů a každý novomanželský
pár, který uzavřel sňatek na hradě, byl
dále obdarován sadou dvou sklenic ze
zeleného skla - imitace historického skla.
Při svatebních obřadech v BrumověBylnici a na základě získané informace
o uzavření manželství bylo novomanželům
předáváno jménem SPOZ blahopřání
k uzavření manželství. V případě úmrtí
občana Brumova-Bylnice byla zasílána
jménem SPOZ blízkým pozůstalým
písemná kondolence s průvodním dopisem
s informacemi pro pozůstalého partnera.
Členky sboru u příležitosti významného životního jubilea, tj. 75., 80., 85. a 90.
narozenin a každý následující rok výše,
navštívily celkem 106 našich spoluobčanů (123). Jménem SPOZ bylo v průběhu
roku zasláno písemné blahopřání dalším
209 občanům (211) u příležitosti jejich životních jubileí (70, 81, 82, 83, 84, 86, 87,
88 a 89 let).
Zlaté, Diamantové, Kamenné svatby
a dále jubilea u příležitosti 90., 95. a 100.
narozenin a každý další rok výše, byla zaznamenána do kroniky SPOZ, která je
pečlivě vedena pí Marií Strnadovou, členkou SPOZ, za což jí tímto vyslovujeme
velké poděkování. Celkem bylo zapsáno
18 zápisů (24).
V roce 2016 bylo za SPOZ vystaveno
celkem 410 písemných blahopřání (442)
u příležitosti narození, uzavření sňatků, Zlatých, Diamantových, Kamenných
svateb a životních jubileí tzv. „kulatých“
i „nekulatých“ a 60 kondolencí (71).
Letitou tradicí SPOZ je návštěva našich spoluobčanů i bývalých občanů, kteří jsou umístěni v několika blízkých sociálních zařízeních, aby jim byl předán
drobný dárek. Také letos začátkem ledna
zástupci SPOZ v Brumově-Bylnici navštívili Dům pokojného stáří Naděje v Nedašově, Ústav sociální péče v Návojné a Domov pro seniory v Loučce.
Jménem SPOZ bylo zasláno občanům
města a bývalým spoluobčanům novoroční blahopřání do vzdálených sociálních
ústavů, a to do Domu s pečovatelskou
službou v Bojkovicích, do Domova pro
osoby se zdravotním postižením na Velehradě, do Domova pro seniory v Bure-

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
šově, do Domova pro seniory Nezdenice
a do Domova pro seniory Kobylá nad Vidnavkou.
Opět připomínáme, že i v roce 2016
byl dodržován způsob zveřejňování informací v rubrice „Společenská kronika“ ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Všechny informace byly
zveřejňovány pouze na základě písemného souhlasu všech přímo zúčastněných,
tj. alespoň jednoho z rodičů narozeného
dítěte, obou snoubenců a příbuzného zemřelého občana. Obsah zveřejněné písemné informace si stanovoval žadatel.
SPOZ dále zajišťoval zveřejňování
oznámení o úmrtí občanů prostřednictvím městského rozhlasu, webových stránek města a v neposlední řadě i ve vývěsních skříňkách ve všech místních částech
města. Následně bylo zajištěno i poděkování za účast spoluobčanů na pohřbu.
Na závěr této zprávy je třeba zdůraznit,
že vše, co souvisí se záležitostmi SPOZ, je
zajišťováno zdarma a bez správních poplatků.
Zpracovala: Zdeňka Svačková,
matrikářka
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Blahopøejeme...
Dne 3. března 2017 oslaví své životní
jubileum 80. let
paní Božena Ivanišová
z Brumova.

Do dalších let hodně zdraví, pohody,
štěstí a božího požehnání
přejí Ivanišovi.

Vzpomínáme...
Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme rodièùm...
Karolína Vaňková narozena dne 2. 1. 2017
David Maliňák narozen dne 6. 1. 2017
ve Valašském Meziříčí
Kristýna Zvoníčková narozena dne 16. 1.
2017
Diana Brázdová narozena dne 18. 1. 2017
Sára Macková narozena dne 23. 1. 2017
Vilém Mikulička narozen dne 26. 1.2017
Tamara Ročáková narozena dne 27. 1.
2017 v Brně
Sára Caletková narozena dne 28. 1. 2017

Blahopøejeme
k uzavøení sòatku…

Dne 18. října 2016 jsme vzpomněli
25. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka
pana Josefa Běhunčíka.
Dne 5. března 2017 tomu bude 25 let,
kdy nás opustila naše maminka,
babička a prababička
paní Anežka Běhunčíková.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkují děti
s rodinami.

Kdo s vámi žil, ten ví, co ztratil. Už
nepohladíte, neporadíte, odešli jste tiše,
jak osud si to přál.

Ing. Jaroslav Luka a Bc. Jana Vašičková
uzavřeli sňatek dne 11. 2. 2017

Rozlouèili jsme se...
Ludmila Dittrichová zemřela dne 18. 1.
2017 ve věku 77 let, Brumov, Zátiší čp.
655
Stanislav Pinďák zemřel dne 22. 1. 2017
ve věku nedožitých 72 let, Bylnice, Zahrádky čp. 494
František Šimoník zemřel dne 23. 1. 2017
ve věku 73 let, Bylnice, Lůčky čp. 418
Eduard Bajzík zemřel dne 31. 1. 2017
ve věku 71 let, Brumov, H. Synkové čp.
920
Pavel Mynář zemřel dne 4. 2. 2017
ve věku 64 let, Sidonie č. ev. 38

Dne 19. prosince 2016 uplynulo 37 let,
kdy tragicky zahynul náš tatínek
pan Miroslav Beňo
a dne 3. února 2017 jsme vzpomněli
smutné 11. výročí úmrtí naší maminky
a babičky, paní Elišky Beňové
z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají a všem
za tichou vzpomínku děkují dcery
s rodinami.
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Roky běží jak řeky proud, jen vzpomínky
se vracejí a nedají zapomenout.

Měl jsi rád život, chtěl jsi s námi žít,
přišla však nemoc zlá, musel jsi odejít.

Dne 19. února 2017 jsme si připomněli
28. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Antonína Matějíčka
a 22. března 2017 vzpomínáme
7. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Zuzany Matějíčkové.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
s rodinami.

Dne 1. března 2017 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana Josefa Matějíčka.
S láskou a vděčností vzpomínají
manželka, děti s rodinami a ostatní
příbuzenstvo. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Těžko je zapomenout,
když slzy v očích stojí, těžké je vzpomínat,
když naše srdce bolí.
Čas plyne a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka v našich srdcích
zůstává dál.

Dne 6. března 2017 vzpomeneme
13. výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka, pana Stanislava Machů
a 16. března 2017 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí naší maminky a babičky,
paní Vlasty Machů.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Jen stromy nad Tvým hrobem tiše šumí,
jen ten, kdo Tě měl rád, těm tónům
rozumí.

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

Dne 1. března 2017 vzpomeneme
30. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Františky Beňové
a dne 20. března 2017 uplyne 43. výročí
úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Cyrila Beňo.
S láskou vzpomínají synové, dcera
a snacha s rodinami.

Dne 4. března 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana Václava Strnky.
S láskou vzpomíná manželka a děti
Stanislava, Libor a Marek s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Rok k roku se pomalu přidává, jen tiché
vzpomínky tady nechává.
Život má každý vymezený jak luční květ,
který rozkvete,
uschne a nikdy nevrátí se zpět.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Těžko je vyslovit, co v srdci cítíme, už
je to 5 let, co k hrobu chodíme. Odešel
jsi nečekaně, na rozloučení nebyl čas,
vzpomínky na Tebe však zůstávají v nás.

Dne 4. března 2017 uplyne 3. výročí
od úmrtí naší maminky,
paní Agnesy Rubačové.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.
Dne 1. března 2017 si připomeneme
5. výročí úmrtí manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Jana Červenky z Horného Srní.
S láskou vzpomíná celá rodina.



Dne 6. března 2017 si vzpomeneme
14. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek, dědeček,
pan Josef Nedavaška
ze Sidonie.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 21. března 2017 si vzpomeneme
4. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustila
naše manželka, dcera, maminka,
paní Jana Šenkeříková,
roz. Nedavašková.
S láskou a úctou vzpomínají manžel,
maminka, děti a sestry s rodinami.
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ZPRAVODAJ
Člověk odchází, ale všechno krásné, co
nám dal, zůstává.

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - BØEZEN 2017
 6. 3.
 15. 3.
 22. 3.
 29. 3.

Dne 10. března 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Lubomíra Janáčka.
S úctou a láskou vzpomínají manželka,
děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Kdo v srdci žije, neumírá.

BIBLICKÁ HODINA - v 9.00 hod.
POVĚSTI O BRUMOVSKÉM HRADĚ - beseda s panem Obadalem – v 9.30 hod.
MŠE SVATÁ V DENNÍM STACIONÁŘI – v 9.30 hod.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ s paní Blažkovou a s paní Tomčalovou - v 9.30 hod.

PROGRAM RMC MALENKA - BØEZEN 2017
 ST 1.3.
 ČT 2. 3.
 ÚT 7. 3.
 ST 8. 3.
 ČT 9. 3.
 ÚT 14.3.

Dne 13. března 2017 vzpomeneme na
5. výročí úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky,
paní Anny Hořákové.
S láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme
všem, kteří vzpomínají s námi.

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

Dne 14. března 2017 vzpomeneme
1. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Marie Lysákové.
S láskou vzpomíná syn Jan a dcera
Marie s rodinou.

Pravou hodnotu člověka poznáš až tehdy,
je-li mrtev.

 ST 15. 3.
 ČT 16. 3.
 ÚT 21. 3.
 ST 22. 3.
 ČT 23. 3.
 ÚT 28. 3.
 ST 29. 3.
 ČT 30. 3.

VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
(pro předem přihlášené)
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY- tvoříme s dětmi ptáčky z papíru, ANGLIČTINA
PRO NEJMENŠÍ - (pro předem přihlášené, od 9.30 h.)
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – tvoříme s dětmi kohouta z plastové láhve,
ANGLIČTINA
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – maminky tvoří z vrbových proutků, ANGLIČTINA
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – tvoříme s dětmi zajíčka z ruliček, ANGLIČTINA
VOLNÁ HERNA, KUŘÁTKA Z PEDIGU – tvoření maminek
SKOKÁNCI, motessori dílnička

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:
Od měsíce března probíhá v našem centru výuka ANGLIČTINY PRO
NEJMENŠÍ DĚTI.
Během března si můžete také vyzvedávat formuláře na tradiční jarní bazárek,
který se uskuteční 3. 4. - 5. 4. 2017, opět v kulturním domě v Brumově-Bylnici.
Novinkou bude vratná záloha ve výši 50 Kč za každý vyzvednutý formulář!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

DDM BRUMOV-BYLNICE - BØEZEN 2017
Připravujeme:
 ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ PRO ŽÁKY 9.
ROČNÍKU
 2. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM
TENISE PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE (25. března - viz plakátek)

Dne 15. března 2017 uplyne již 18 let od úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka
a dědečka, pana Františka Kříže.
S láskou vzpomíná celá rodina.
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Informujeme:
 3. února 2017 se na lezecké stěně
v DDM Brumov-Bylnice uskutečnily první závody v rychlostním lezení. V mladší
kategorii od 7 do 12-ti let si nejlépe na le-

zecké cestě „Sněhurka“ s obtížností „4“ počínala Blanka Struhařová s časem 22,81 s.
Na druhém místě skončila Jitka Nováková
s časem 23,41 s a 3. místo obsadil Martin
Jenyš s časem 26,38 s. V kategorii do sedmi let byl nejrychlejší Jakub Strnka s časem 25,28 s, druhý Jakub Kristín s časem
28,66 s a třetí skončila Klárka Martinková s časem 64,62 s. Ve starší kategorii měl
na lezecké cestě „ARTEP“ nejlepší čas Jiří
Rejda 29,97 s. Díky ﬁrmě TRYON s.r.o.
mohli závodníci při závěrečném vyhláše-
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ní výsledků obdržet drobné ceny a diplomy. Děkujeme všem za účast a těšíme se
na další závody.

 Děkujeme všem vedoucím zájmových
kroužků a dětem za vystupování na kulturních a společenských akcích pořádaných v Brumově-Bylnici.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

3. SEMINÁØ HOKEJOVÝCH
AKADEMIÍ CZ - SK

Ve středu 18. 1. 2017 proběhlo
od 13:00 hodin v sále Kulturního domu
Brumov-Bylnice setkání významných
osobností hokejového hnutí z Česka
a Slovenska, které uspořádal Hokejový
club BBSS v rámci 3. semináře Hokejových akademií Česka a Slovenska.
Naše pozvání přijali hokejoví specialisté, mentální kouči, zástupci Českého
svazu ledního hokeje a Slovenského svazu ledního hokeje, hokejoví trenéři a jiné
známé osobnosti hokejového světa např.
Zdeněk Vojta, Zdeno Cíger, Oto Haščák,
Igor Tóth, Luděk Vojáček, Pavel Zacha, Július Šupler, Hanka Dedinská, Ernest Bokroš, Luděk Vojáček aj.
Také starosta Zdenek Blanař si přišel
poslechnout zajímavé informace ohledně
mládežnického hokeje, což bylo téma celého semináře. Seminář zaujal i televizi,
která natočila zajímavé momenty z tohoto setkání. O zveřejnění vás budeme včas
informovat. Tento seminář byl současně
také jako doškolovací pro trenéry ČSLH
všech licencí.
Součástí semináře bylo sehrání přátelských mládežnických hokejových utkání
mezi hráči HC Brumov-Bylnice a slovenskými týmy.
Celkem byla odehrána 4 utkání:
 HC Brumov-Bylnice - HA Zdeno Cígera
(ročníky 2001 a 2002)
 HC Brumov-Bylnice - ZŠ Pavla Demitru
Dubnica n.Váhom (ročníky 2005 a 2006)
 HC Brumov-Bylnice spolu s výběrem
hráčů MHA Martin a HC Považská Bystrica - HA Zdeno Cígera
 HC Brumov-Bylnice - HC Prievidza
(ročník 2003 a 2004)

Měření hráčských dovedností mezi
českými a slovenskými hráči mládežnických kategorií se stalo tradicí našeho klubu, ve které budeme dále pokračovat.

AKCE POJÏ HRÁT HOKEJ
SE POVEDLA
Ve středu 25. 1. 2017 se na našem Zimním stadionu v Brumově-Bylnici uskutečnila náborová akce ČSLH - Pojď hrát hokej v rámci akce Týden hokeje. Akce byla
z naší strany propagovaná osobními návštěvami našich trenérů na základních
školách a mateřských školkách, a také
jsme využili všechna dostupná média.
Úvod akce, který začal v 16:00 hodin,
byl věnovaný prvnímu kontaktu s rodiči a jejich dětmi v prostoru restaurace na zimním stadionu. Celý průběh registrace dětí a blok informací pro rodiče
o záměru a cílech programu ČSLH Pojď
hrát hokej, probíhal v přátelské atmosféře. Následovala prezentace s konkrétními informacemi o práci s dětmi a mládeží v HC BBSS a o možnostech zapojení
se do činností v našem hokejovém klubu.
Po skončení prezentace program pokračoval na ledové ploše. O úvod se postaraly děti z přípravky, které odehrály ukázkový mini zápas. Následně se děti rozdělily do čtyř skupin + jedna free zóna. Náplní ukázkového programu pro děti byly pohybové hry, soutěže, štafety, seznámení
se s hokejkou a pukem. Úsměv a radostný pokřik dětí provázel celý pobyt na ledové ploše, o čemž svědčí i fotomateriál
z akce. Na závěr celé akce jsme vyfotili závěrečnou fotku, poděkovali dětem i rodičům za jejich nasazení, radost z pohybu
a čas, který strávili s námi.
Celé náborové akce se u nás v BrumověBylnici zúčastnilo 52 dětí. Je to pro náš klub
velký příslib do budoucna, pevně věříme, že
akce oslovila děti a rodiče a že se s nimi budeme v budoucnu setkávat na našem zimním stadionu v Brumově-Bylnici.

DÌTSKÝ LYŽAØSKÝ VLEK
Dětský mobilní vlek pro lyžaře a bobisty zakoupilo Město Brumov–Bylnice.
Pro instalaci byl zvolen svah nad areálem koupaliště a to z několika důvodů: je to pozemek města, místo je snadno dostupné, blízko školy a je zde možnost napojení na elektrickou síť. Stávající délka vleku je 100 m, 3kW motor
však umožňuje prodloužení na 125 m.
O montáž, demontáž, obsluhu vleku
a úpravu svahu sněžným skútrem se starají členové kolo-běžek a sportovní komise. Jízdné na vleku je dobrovolné. Pro
začátečníky je nutný doprovod rodičů.
Poznatky po měsíčním provozu: děti
se učí velmi rychle. Pokud se jim rodiče plně věnují, pak se jeden týden učí
první krůčky na lyžích a další týden už
je můžete potkat na těžších sjezdovkách
v okolí. Dalším překvapením je návštěvnost – pondělí - pátek 20-30 dětí, v sobotu a neděli i 50-60 dětí denně. Pro tolik nadšenců nezbylo než uspořádat jim
závod.
Dětský lyžařský závod
Poslední lednové nedělní odpoledne,
zima jak z Ladových obrázků, slunečno,
ale velký mráz. Po obědě děti přicházejí
- někteří nejdou ani přes mostek, ale nejkratší cestou přes řeku po ledu – k nám
pro startovní čísla. Jsou mezi nimi skoro mazáci, které známe z dětských lyžařských a cyklo-závodů. Jsou tam také děti,
které si vážou startovní čísla poprvé v životě. Právě pro ně to děláme. Dole stojí početné obecenstvo a děti jdou na zkušební slalomové kolo. Pan Ritter bez lyží
probíhá a navádí děti do branek, ale trochu je podcenil, má je v patách, cílem
probíhá s partou natěšených závodníků
v zádech. Závodí se na dvě kola – počítá se lepší kolo. Přihlášeno je 39 lyžařů
a 13 bobistů.
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Výsledky:
Muži 30 km:
Ondřej Navrátil (Vsetín)
Jiří Hradil (Zlín)
Kamil Vyhnička (Trenčianské Teplice)
Ženy 30 km:
Monika Kadlecová (Dohňany)
Lucie Javorová (Valachbajk)
Ladislava Urbanová
Muži 17 km:
Viliam Manduch (KMB Team)
Peter Vranak
Tomáš Slíva (Tatra Metalurgie)
Ženy 17 km:
Lenka Šenkeříková
Michaela Manáková
Nora Ledecká

Dětský vlek 6 let
Výsledky
Kategorie do 6ti let:
Daniel Chuchma
Kryštof Chuchma
Natálie Krůželová
Kategorie 7-9 let:
Patrik Chuchma
Josef Orsák
Lenka Macková
Kategorie 10+ chlapci:
Radek Polách
Marek Chuchma
Adam Dorňák
Kategorie 10+ děvčata:
Simona Orsáková
Veronika Horáková
Kategorie boby-sáně:
Radek Polách
Kristian Haliak
Miroslav Kristín
Závodníci dostali balíčky od ﬁrmy
TRYON s.r.o., vítězové pro sebe a rodiče
od lyžařského oddílu volný vstup na lyžařský vlek Kaňúr. A my, co jsme to dali
dohromady si jdeme sednout na zimák
a připravit závody na příští sobotu – Hradní bežku.

Patrik Chuchma - nejlepší čas na trati

HRADNÍ BÌŽKA
Přípravy na hradní běžku ﬁnišují, předpověď počasí není příznivá, ale termín 4.
2. 2017 není jednoduché měnit. Okolní
termíny mají rozebrané pro závody další
obce na Valašsku a v příhraničí na Slovensku. Tlačit se do jejich termínů by nebylo
fér. I když nám sníh mizí před očima, jdeme do toho. Hodně nás posílilo, když v pátek na stavbu vyhřívaného stanu a úpravu
trati přišlo 15 dobrovolníků. Potíží není nikdy dost, sněžný skútr stavěný do ruské
tajgy nevydržel nápor valašských kotárů
a po deseti letech věrné služby řekl „dost“
v ten nejnevhodnější čas. Naše žádost o zapůjčení skútru z Valašských Klobouk i přes
urgenci místostarosty byla zamítnuta, že
to nejde. Jenom připomenu, že obráceně
to šlo - náš skútr několikrát pomohl na protahování stop na Lačnovský rybník, když
se v Kloboukách ocitli v podobné situaci
jako my. Musíme si poradit sami. Kamil
Sedlačík a Petr Vilímek nastupují do rolby na noční směnu, ale není to projížďka
noční krajinou – dvě uhelné lopaty s sebou a kde je více sněhu, vyskočit, naházet
na korbu rolby a doplnit jinam, kde ve stopě sníh chybí. Nočních +8°C nejvíce stopu
poškodilo v prostoru startu. Byli jsme nuceni bránu o 300 m přestěhovat. Rolbě nestačil ani vychladnout motor a už má plnou korbu čaje a proviantu na občerstvovací stanice a znovu vyráží směr Okršlisko. Vše připraveno a teď to hlavní – kdo
ze závodníků nám do toho počasí přijde?
Za chvíli jsme klidní – kyvadlová doprava nám chrlí jednu skupinu závodníků
za druhou. Do toho pěšáci a největší dobrodruzi přijeli na kole. Přesně v 10 hodin
je odstartováno, na trati máme 80 mužů
a žen. Na svůj závod se připravuje také 13
malých běžkařů a 16 bobistů.

Výsledky dětských závodů:
Děti 5 km:
Tomáš Janíček (Lysá pod Makytou)
Dalibor Suchý (Trenčín)
Simona Orsáková
Děti 1 km:
Josef Orsák
Patrik Chuchma
Nela Lysáčková
Výsledky bobistů:
Do 5ti let:
Rozálie Moravčíková (Brumov–Bylnice)
Markéta Jirovská (Dubnica nad Váhom)
6-7 let:
Daniel Chuchma
Alžběta Moravčíková
Kryštof Chuchma
nad 8 let:
Patrik Chuchma
Nela Lysáčková
Marek Chuchma

Boby do 5ti let
Kompletní výsledky i fotograﬁe ze závodů najdete na webu www. kolo-bezky.
cz, www.nasevalassko.info. Fotograﬁe poskytli Petr Šimoník, Jaroslav Jiříček, Stanislav Floreš.
Závěrem chci poděkovat všem závodníkům, kteří se nezalekli nepříznivého
počasí a předvedli pěkný výkon a také
vedení města a desítkám sponzorů, kteří nám umožnili takové závody pořádat.
Na fotkách naších stránek najdete děvčata, která nám pomáhají u startovních listin, při výdeji stravy a na občerstvovacích
stanicích. Dík patří také organizátorům
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Hradní běžka - ženy 30 km

Hradní běžka - muži 30 km
běžeckých i dětských závodů: Kamil Sedlačík, Rudolf Ritter, Jaroslav Jiříček, Miroslav Lysáček, Josef Kolínek a Josef Orsák.
Těšíme se na vás na naší další akci, kterou je Hradní okruh.
Pavel Chuchma

7. SLAVNOSTNÍ VEÈER K UKONÈENÍ HOKEJOVÉ SEZÓNY 2016/2017
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PODÌKOVÁNÍ
Klub důchodců Brumov-Bylnice, Sv.Štěpán a Sidonie děkuje touto cestou všem,
kteří pomáhali při realizaci „Valašského
bálu“. Dále všem našim příznivcům, sponzorům, kteří přišli nebo věnovali dárky
do naší tomboly. Udržujeme tak tradice valašských bálů. Velké díky všem a na shledanou u jubilejního 30. Valašského bálu.
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA - PÙJÈOVNÍ DOBA
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

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
(sudá)
9.00 – 11.00
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
BŘEZEN 2017

AKCE VE MĚSTĚ
Od 1. 3. 2017 ROZŠIŘUJEME
PRODEJNU a nabízíme nové zboží
dětského, dámského i pánského
sortimentu:
 dětské tepláčky WOLF od 88 Kč
 dětská trička WOLF od 75 Kč
 dětské trenýrky WOLF 50 Kč
 gumáčky zn. Demar od 285 Kč
Dále nabízíme:
 dámské a pánské spodní prádlo zn.
DIADORA, ANDRIE, WOLF
 dámské a pánské bundy zn. LOAP
 dámské kabelky, tašky a vaky
MÁME VLASTNÍ ZNAČKU!
Mnoho výrobků si sami šijeme.
Oblečeme celou rodinu, přijďte se
přesvědčit, najdete nás vedle Penny
marketu. Tel.: 737 885 921

pátek: 3. března 2017, 9:00 hodin

JAK ANIČKA O MASOPUSTU KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA
Veselá pohádka o Aničce, která najde lásku na masopustním bále. Seznámíme
se s masopustním rituálem a hlavními maškarami a písničkami.
Představení pro mateřské školy.
Vstupné: 30 Kč
středa: 15. března 2017, 18:00 hodin

ŠPANĚLSKO & PORTUGALSKO
očima cestovatele a publicisty Jiřího Máry v kavárně kulturního domu.
Na besedu s projekcí zve městská knihovna.
čtvrtek 16. března 2017, 17:00 - 18:00 hodin

KOTLÍKOVÉ DOTACE – kavárna kulturního domu
pátek: 17. března 2017, 19:30 hodin

TETA Z BRUSELU
Karlovský ochotnický soubor KOS přijíždí s konverzační komedií – jedno
z nejranějších děl Jana Wericha. Odlehčené téma o lásce zakázané, nečekané,
o nečekaných setkáních a převlecích.
Vstupné: 60 Kč
neděle: 26. března 2017, 16:00 hodin

 Čerpací stanice BENZINA Valašské
Klobouky (vedle JUBEKY) přijme obsluhu, dvousměnný provoz. Bližší informace
na adrese nebo tel. 728 952 961.
Nově otevřená - soukromá rehabilitace
RehaTime, Družba 1180, Brumov-Bylnice.
Manuální a mobilizační techniky,
metoda Ludmily Mojžíšové,
elektroléčba, ultrazvuk a další.
Mgr. Lenka Juřicová, tel. 731 610 899.

ØEZNICTVÍ ŠERÝÝ
mov Bylnice
Družba 1216, Brumov-Bylnice
 objednávky na uzené maso k Velikonocům (bok, kýta, kotleta, krkovice,
plec) přijímáme do 24. 3. 2017
 do konce dubna každý čtvrtek
odpoledne ovarová polévka
tel. 739 573 802

O PRINCEZNĚ CHECHTANDĚ
Další veselá hudební pohádka ostravského divadla Silesia pro děti i rodiče,
tentokrát o rozchechtané princezně.
Vstupné: 50 Kč

Nenechte si ujít v dubnu 2017:
3. 4. – 5. 4. 2017 Dětský bazárek
7. 4. 2017 – Zítra to roztočíme Jaroušku – divadelní představení
21. 4. 2017 – Když jde kůzle otevřít – divadlo pro MŠ
22. 4. 2017 – Hasičská zábava - Intolerance
28. 4. 2017 – Valpuržina magická noc na hradě

ELEKTRO V BRUMOVĎ

NA

NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
VÝPRODEJ SPOTaEBI,r MODELOVÉHO
ROKU 2016 SE SLEVOU AŽ 50% !!!
âÀ«ǡ«ǡ«ǡ
õǡ«õý â«õǤ
Akce platí do vyprodání zásob.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB
PRO MLÁDEŽ

þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486

Hledáme vhodné prostory pro zázemí
nově vznikajícího nízkoprahového klubu pro mládež. Máme zájem o dlouhodobý pronájem nebytových prostor, ideálně
v lokalitě centrum města, sídliště Družba,
ulice 1. května a nejbližší okolí. Pravidelná platba samozřejmostí!
Pro více informací, kontaktujte prosím
Mgr. Kristýnu Dvořákovou, vedoucí zařízení, tel: 774 099 456, email: dvorakova.
njp@gmail.com
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Milé dČti, když se po doþtení poslední veþerní pohádky zachumláte do teplého
pelíšku, napadlo vás nČkdy, co dČlají knížky v noci?
Jestli ne a zajímá vás to, mĤžete s námi v naší knihovnČ strávit

v pátek 31. bĜezna 2017





ýeká na Vás þtení, kvízy, soutČže, hry, hádanky a spousta další zábavy.
Pokud je Vám 8 - 10 let a máte zájem zažít s námi toto dobrodružství, vyzvednČte si v knihovnČ co
nejdĜíve pĜihlášku a nejpozdČji do úterý 21. bĜezna 2017 ji vyplnČnou a podepsanou od
rodiþĤ odevzdejte. Poþet nocležníkĤ je omezen na 20 dČtí, proto neváhejte a pĜihlášku
odevzdejte co nejdĜíve.
VezmČte si s sebou spacák, karimatku, svaþinu a pití,
ale hlavnČ dobrou náladu a chuĢ se bavit.
MČstská knihovna
Družba 1188
763 31 Brumov-Bylnice
Tel.: 577 330 503
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz
www.brumov-bylnice.knihovna.cz 
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