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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 12. dubna 2018 a 23. dubna 2018:

RM Brumov-Bylnice schválila:
N s účinnosti od 1. 6. 2018 pronájem nebytových prostor o celkové výměře 106 m2 v zadní
části patra objektu městského zdravotnického
střediska čp. 1189, který je součástí pozemku
parc. č. 286 v k. ú. Brumov za účelem zřízení zubní ambulance za cenu 400 Kč/m2/rok + provozní
náklady, do užívání MDDr. Zámečníkové
N uzavření smlouvy o právu provést stavbu
„Brumov-Bylnice, Účelová komunikace u ČOV“
na části pozemku parc. č. 2547/1 v k. ú. Bylnice
v majetku spol. Kloboucká lesní s.r.o., se sídlem
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno
N uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 119 a 6224/10 v k. ú. Svatý
Štěpán a parc. č. 6224/2 v k. ú. Sidonie o celkové
výměře 2040 m2 v majetku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, do užívání Města
Brumov-Bylnice za účelem realizace stavby „Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Svatý Štěpán
– státní hranice ČR/SR“ za cenu 20 Kč/m2/rok +
DPH, s účinností od protokolárního převzetí předmětu nájmu
N uzavření Smlouvy č. 487/2018 o poskytnutí
ﬁnančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2018 mezi SFDI
a Městem Brumov-Bylnice na ﬁnancování akce
„Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské
Klobouky – Brumov“ (ISPROFOND 5728510112)

smlouvy o dílo na dodavatele prací při údržbě obecních pozemků v lokalitách Březová a části
lokality Drahy
N

realizaci zastřešení kontejnerových stanovišť,
umístěných na katastru Města Brumov-Bylnice
v následujících lokalitách:
• ul. Vlárská v krajnici místní komunikace v k. ú.
613070 Bylnice
• ul. Říky u dětského hřiště v k. ú. 613070 Bylnice
• ul. Slunečná v krajnici místní komunikace
v k. ú. 613070 Bylnice
• ul. Družba naproti bytovému domu čp. 1191–
1195 v k. ú. 613061 Brumov
• ul. Podzámčí naproti budovy městského muzea
v k. ú. 613061 Brumov
N

Protokoly z provedených veřejnosprávních
kontrol příspěvkových organizací (základní škola,
mateřská škola)
N

N pronájem části volných prostor o výměře
16 m2 v suterénu BD Měšťanka čp. 1104, který je
součástí pozemků parc. č. 130/1 a 131/1 v k. ú.
Brumov, za účelem vybudování skladovacích prostor za cenu 150 Kč/m2/rok + provozní náklady
do užívání Charity Valašské Klobouky
N pacht části obecních pozemků parc. č. 2413,
2414/1, 2428/1 a 2428/5 o výměře 13,5 ha v k.
ú. Brumov v lokalitě Kloboucká a části obecních
pozemků parc. č. 2343/4 a 2411/2 o výměře
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0,3 ha v k. ú. Brumov v lokalitě pod Uhličkami
k zemědělskému využití za cenu 1 500 Kč/ha/rok
do užívání společnosti Ovoce ze stromu s.r.o.
N uzavření nájemní smlouvy na pronájem
části pozemků parc. č. 2288, 2308/11, 2309/2,
2402/4, 2463/5, 2469/2 a 2514 v k. ú. Bylnice
o celkové výměře 1433 m2 v majetku ČR – Státní
pozemkový úřad do užívání Města Brumov-Bylnice
za účelem realizace stavby „Cyklostezka Bečva –
Vlára – Váh, úsek Bylnice - Svatý Štěpán“ za cenu
21 495 Kč/rok, s účinností od 2. 5. 2018
N Pravidla pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na území města
Brumov-Bylnice a pro výlep plakátů na plakátovací plochy města Brumov-Bylnice

RM Brumov-Bylnice neschválila
N zřízení služebnosti cesty k obecnímu pozemku parc. č. 1492/42 v k. ú. Bylnice v ulici Říky
vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o veřejný
obecní pozemek sloužící mimo jiné i k zajištění
přístupu k sousedním pozemkům

RM Brumov-Bylnice rozhodla
N o vyřazení nabídek na zakázku z dalšího
hodnocení „Snížení energetické náročnosti VO
Brumov-Bylnice – EFEKT 2018“ z důvodu neúplné
nabídky těchto uchazečů:
• Leo Bičej – Elektro, s.r.o., IČO: 29208009
• Peter Havelka, IČO: 63437686
• FILÁK, s.r.o., IČO: 47674199
• ELSEREMO, a.s., IČO: 25565893
• ELCOMAT service s.r.o., IČO: 02815435

N o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti
VO Brumov-Bylnice“ podle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti a míry hospodárnosti (s dílčími
hodnotícími kritérii: světelně-technické parametry – s vahou max. 10 bodů, celková spotřeba elektrické
energie – váha kritéria max. 35 bodů a celková nabídková cena – váha max. 55 bodů) takto:

Výsledné
pořadí

1.
2.
3.

Účastník

Dosažené body za jednotlivá dílčí hodnotící
kritéria
Celková
SvětelněCelková
nabídková
-technické
spotřeba el.
cena v Kč bez
parametry
energie
DPH

E.ON Energie a.s.,
IČO: 26078201
ELECTROSUN, s.r.o.,
IČO: 25688553
SATTURN Holešov spol. s r.o.,
IČO: 46900250

RM Brumov-Bylnice souhlasí
N s uzavřením smlouvy o možnosti provést
stavbu – vybudovat na obecních pozemcích parc.
č. 1492/42 a 1492/49 v k. ú. Bylnice zpevněnou
příjezdovou cestu k RD čp. 1377 v ulici Říky. Tento
souhlas se podmiňuje tím, že stavebník vybuduje
zamýšlenou stavbu s ohledem na další uživatele
proluky a umožní jim užívání této stavby.
N s uzavřením smlouvy o možnosti provést
stavbu – umístění dešťové kanalizace a zpevněné
plochy zásobovacího vjezdu s překrytím k zamýšlené prodejně v objektu čp. 1005 do obecního
pozemku parc. č. 590/3 v k. ú. Brumov v ulici
Hodňov
N s provedením stavby – uložení nové přípojky
splaškové kanalizace a zpevněného sjezdu z MK
k RD čp. 391 v ul. Na Poříčí do obecního pozemku
parc. č. 760/1 v k. ú. Bylnice
N s přijetím sponzorského daru ve výši 2 000 Kč
jako příspěvek na školní akce a učební pomůcky
pro třídu 7. A
N s využitím zadní části obecního pozemku
parc. č. 504 v k. ú. Brumov ke zřízení venkovní
zahrádky cukrárny v domě čp. 1002 (Sadílkovo).
Jedná se o zřízení venkovního posezení pro zákazníky cukrárny v domě čp. 1002, která svým charakterem a rozsahem nebude zásadním způsobem
zasahovat do soukromí obyvatel sousedního RD

Celkem
bodů

7,79

35,00

55,00

97,79

7,21

27,24

46,97

81,42

8,20

17,65

47,08

72,93

N se zapojením přečerpávací jednotky odpadních vod na pozemku parc. č. 1319/1 k RD
č. p. 324 a plánované novostavbě na pozemku
parc. č. 1320

RM Brumov-Bylnice nesouhlasí
N s vyhrazením parkovacího místa na nově budovaném parkovišti v sídlišti Rozkvět

Nejdůležitější informace ze zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného dne
12. dubna 2018:

ZM Brumov-Bylnice schválilo
N zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice
o činnosti Rady města Brumov-Bylnice za období
od 9. 2. 2018 do 12. 4. 2018
N Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 15/2018“ v celkové výši 100 000 Kč
Sportovnímu klubu Brumov-Bylnice, z.s.
N Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 16/2018 v celkové výši 65 000 Kč
Sportovnímu klubu DEMONS, z.s.
N Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 17/2018“ v celkové výši 85 000 Kč
spolku SPORTCENTRUM Bylnice
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N Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 19/2018“ v celkové výši 103 000,
Kč spolku Junák – český skaut, středisko BrumovBylnice, z.s.; z toho na sportovní činnost
45 000 Kč, kulturní činnosti a akce 58 000 Kč
N odprodej obecního pozemku parc. č. 2483
o výměře 1049 m2 v k. ú. Brumov v lok. Nad Kouty
k zemědělskému využití za cenu 40 Kč/m2
N odprodej
obecního
pozemku
parc.
č. 2242/81 o výměře 116 m2 v k. ú. Bylnice v zahrádkářské kolonii Bylnice k zemědělskému využití za cenu 50 Kč/m2

odprodej
obecního
pozemku
parc.
č. 2242/82 o výměře 115 m2 v k. ú. Bylnice v zahrádkářské kolonii Bylnice k zemědělskému využití za cenu 50 Kč/m2
N

N odprodej
obecního
pozemku
parc.
č. 2242/84 o výměře 78 m2 v k. ú. Bylnice v zahrádkářské kolonii Bylnice k zemědělskému využití za cenu 50 Kč/m2

hrádkářské kolonii Bylnice k zemědělskému využití za cenu 50 Kč/m2
N odprodej části obecního pozemku parc.
č. 2242/1 o výměře cca 120 m2 (přesná výměra
bude stanovena geometrickým zaměřením) v k. ú.
Bylnice v zahrádkářské kolonii Bylnice k zemědělskému využití za cenu 50 Kč/m2
N odprodej obecních pozemků parc. č. 1540/3
(127 m2), 1540/4 (55 m2), 1540/6 (383 m2),
1556/62 (21 m2) a 1556/65 (12 m2) v k. ú.
Bylnice v lokalitě Blizákovce a pozemku parc.
č. 1352/1 (82 m2) v k. ú. Bylnice v lokalitě Pilařská k zemědělskému využití za cenu 20 Kč/m2

směnu obecních pozemků parc. č. st.246/7,
st.246/8, st.246/9, st.246/12, st.246/15, 5976/3,
6315/2 a 6315/4 o celkové výměře 645 m2 v k. ú.
Svatý Štěpán v ceně 64 500 Kč za pozemky parc.
č. 5982/1, 5982/6, 5982/7, 6118/12, 6318
a 6362 o celkové výměře 971 m2 v k. ú. Svatý
Štěpán v ceně 64 500 Kč za účelem majetkového
vypořádání místní komunikace, areálu KD Sv. Štěpán a areálu SCHS stolárny
N

N odprodej
obecního
pozemku
parc.
č. 2242/86 o výměře 37 m2 v k. ú. Bylnice v za-

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ČERVNU 2018

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU
SVOZ ODPADŮ
Termíny svozu komunálního odpadu z popelnic v červnu 2018
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 7. 6. 2018, 14. 6. 2018, 21. 6. 2018,
28. 6. 2018
Sídliště Družba a Rozkvět:
Pátek: 1. 6. 2018, 8. 6. 2018, 15. 6. 2018, 22.
6. 2018, 29. 6. 2018
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 1. 6. 2018, 8. 6. 2018, 15. 6. 2018,
22. 6. 2018, 29. 6. 2018
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí, Hluboče
a Blizákovec:
Pátek: 1. 6. 2018, 8. 6. 2018, 15. 6. 2018,
22. 6. 2018, 29. 6. 2018

Pátek

1. 6. 2018:

směsné plasty

Středa

6. 6. 2018:

bílé a barevné sklo, papír a lepenka + nápojové kartony

Pátek

8. 6. 2018:

směsné plasty

Pátek

15. 6. 2018:

směsné plasty

Středa

20. 6. 2018:

papír a lepenka + nápojové kartony

Pátek

22. 6. 2018

směsné plasty

(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Pátek

29. 6. 2018:

směsné plasty

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:

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.

Upozornění pro majitele provozoven v sídlišti Družba
a občany, kteří nemají trvalý pobyt na území města.
V průběhu měsíce dubna a května byl zjištěn větší objem odpadů vznikajících provozováním živností, který je ukládán do veřejných odpadkových košů na stanovištích u budovy Penny Marketu
a v blízkosti restaurace Crystal v brumovské části města. V této souvislosti znovu upozorňujeme, že
majitelé provozoven jsou ve smyslu platné právní úpravy povinni mít svoz produkovaných odpadů
sjednán dodavatelsky, a to buď na základě smlouvy nebo objednávky u společnosti oprávněné
k nakládání s odpady. Veřejné odpadkové koše jsou určeny pouze pro odkládání drobných odpadových materiálů obalového charakteru vzniklých u občanů města při jejich nepodnikatelské
činnosti.
V poslední době byl zjištěn opakovaný pokus o návoz stavebních a objemných odpadů do prostor
sběrného dvoru od občanů, kteří nemají trvalý pobyt na území našeho města, a tedy nehradí
místní poplatek za odpad, ve smyslu platné obecně závazné vyhlášky. Důrazně upozorňujeme,
že pracovník obsluhy sběrného dvoru, ve smyslu platného provozního řádu a ostatních předpisů,
nebude odpady od občanů okolních obcí přijímat. V případě zjištění předkládání vypůjčených dokladů od občanů města a jejich zneužívání ve prospěch občanů, kteří nemají trvalý pobyt ve městě,
bude takové jednání posuzováno jako porušení přestupkového zákona a oznámeno Komisi pro
projednávaní přestupků Města Brumov-Bylnice.
správní odbor

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

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery
města

Čtvrtek: 7. 6. 2018, 14. 6. 2018, 21. 6. 2018,
28. 6. 2018 (provozovny v domovní zástavbě
v Brumově-Bylnici).
Pátek: 1. 6. 2018, 8. 6. 2018, 15. 6. 2018,
22. 6. 2018, 29. 6. 2018 (provozovny v sídlišti
Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie).
Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Čtvrtek: 14. 6. 2018, 28. 6. 2018 (provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 1. 6. 2018, 15. 6. 2018, 29. 6. 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:
Čtvrtek: 7. 6. 2018 (provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 8. 6. 2018 (provozovny v sídlišti Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie).
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Poděkování panu
Ing. Jaroslavu Turkovi
K datu 30. 4. 2018 po 25 letech ukončil funkci odborného lesního hospodáře pro Město
Brumov-Bylnice pan Ing. Jaroslav Turek. Vedení
města Brumov-Bylnice chce tímto veřejně vyslovit panu Turkovi velké díky za jeho dlouholetou
poctivou práci. Vždy jsme si cenili jeho zkušeností, píle a profesionality. Ve své činnosti byl
skutečně odborníkem a zároveň čestným člověkem. Přejeme mu do dalších let pevné zdraví
a hodně spokojenosti v osobním životě.

DÁRCŮM KRVE PATŘÍ OCENĚNÍ I UPŘÍMNÝ DÍK
Český červený kříž nedávno vyznamenal zlatou
medailí Prof. MUDr. Jana Janského dva bezpříspěvkové dárce krve z našeho města, stříbrnou
medailí rovněž dva naše spoluobčany a bronzovou medailí sedm bezpříspěvkových dárců krve
z Brumova-Bylnice. Při této milé příležitosti byli
ocenění dárci krve v dubnu 2018 pozváni na krátké posezení na radnici a za přítomnosti starosty
a místostarosty města byl každému dárci předán
pamětní list města a poukaz na nákup zboží v lékárně.

Město Brumov-Bylnice také obdrželo informaci,
že náš bývalý spoluobčan, pan Jiří Unzeitig, byl
ke konci roku 2017 taktéž oceněn zlatou medailí
Prof. MUDr. Jana Janského.
Darování krve je pro zdravého člověka tím nejmenším, ale zároveň tím nejvzácnějším darem,
který člověk člověku může dát. Vedení města tímto všem dárcům krve skutečně upřímně děkuje,
že nezištně a bez nároku na odměnu zachraňují
lidské životy.
Vedení města Brumov-Bylnice

Vedení města Brumov-Bylnice

Rozloučili jsme se...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Filip Strnad narozen dne 20. 4. 2018
Dominik Novák narozen dne 20. 4. 2018
Ema Janáčová narozena dne 6. 5. 2018

Marie Holbová zemřela dne 20. 4. 2018 ve věku 81 let, Brumov, 1. května čp. 1103
Jiřina Žilkayová zemřela dne 21. 4. 2018 ve věku 78 let, Brumov, Družba
čp. 1193
Vítězslav Lysáček zemřel dne 24. 4. 2018 ve věku nedožitých 77 let,
Brumov, Kloboucká čp. 762
Vojtěška Struhařová zemřela dne 25. 4. 2018 ve věku nedožitých 90 let,
Bylnice, Vlárská čp. 206

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

MUDr. Jiří Staňa zemřel dne 28. 4. 2018 ve věku 65 let, Bylnice, Chaloupky čp. 131

Blahopřejeme novomanželům

Marie Hořáková zemřela dne 12. 5. 2018 ve věku 81 let, Bylnice, Široká
čp. 160

Simon Alexander Pﬂüger a Nikola Hrnčiříková uzavřeli sňatek dne 28. 4.
2018 v Brumově-Bylnici, kostel sv. Václava
Tomáš Urban a Lucie Molnarová uzavřeli sňatek dne 28. 4. 2018
Josef Záhorovský a Alena Ginterová uzavřeli sňatek dne 12. 5. 2018
v Brumově-Bylnici, kostel sv. Václava
Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Vzpomínáme…

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil. Už nepohladíš,
neporadíš, odešel jsi tiše, jak osud si to přál.
Dne 22. května 2018 jsme vzpomněli 6. výročí
úmrtí pana Pavla Vaňka ze Sv. Štěpána.
S láskou vzpomínají manželka, dcery Adéla a Eva,
maminka, bratr a sestry s rodinami a ostatní
příbuzenstvo.

Časem se všechno změní, i pláč ustane. V srdcích
však bolest a vzpomínka na Tebe zůstane.
Smutný pro nás navždy zůstane 19. květen 2008, kdy
nás opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Bohumil Ďulík z Bylnice.
S láskou vzpomíná manželka, dcery Lidka a Irča
s rodinami, vnuci a pravnuci.

Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál.
Srdce jeho zlaté bylo, každému jen blaho přál.
Za vše dobré, co vykonal, tichý spánek buď mu přán.
Dne 30. května 2018 jsme vzpomněli 22. smutné
výročí úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Josefa Lysáčka z Bylnice 506.
S láskou vzpomínají manželka, děti a vnuci
Filípek, Nicolásek a Andreásek.

Zašuměl les, cos měl tak rád, odešel jsi, tatínku,
na věky spát. Vzpomínají ti, co jsi je měl tak rád.
Dne 24. května 2018 uplynul 1 rok, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Ing. Alois Indruch.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Vlasta a dcera
Ilona s rodinou.

Kdo radost a lásku rozdával, ten neodešel, ale žije
v srdcích dál.
Dne 2. června 2018 vzpomeneme 18. výročí, kdy
nás navždy opustila naše manželka, maminka,
babička a prababička, paní Marie Dušovská.
S láskou stále vzpomínají manžel, dcera Dana,
vnučky Elenka a Radka s rodinami.

I když každý lidský život jednou vyhasne, přesto
vzpomínky v nás zůstávají.
Dne 2. června 2018 vzpomeneme 26. výročí úmrtí
paní Marie Rosenbergové z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkují vnuci s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínka
v našich srdcích zůstává dál.
Dne 28. června 2018 vzpomeneme 6. výročí úmrtí
pana Josefa Vaňka ze Sv. Štěpána.
S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami,
snacha s dětmi a ostatní příbuzenstvo.
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Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají nám.
Dne 9. června 2018 vzpomeneme 15. výročí úmrtí pana Josefa Červenky ze Sv. Štěpána
a dne 12. září 2018 uplynou 4 roky, kdy nás navždy opustila paní Marie Červenková.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta a vzpomínky zůstávají dál.
Dne 10. června 2018 vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní Anežky Strnadové
a 6. září 2018 vzpomeneme 25. výročí úmrtí jejího manžela, pana Josefa Strnada.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Odešel jsi náhle a tak brzy. Těžko se s Tebou loučilo.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe zapomenout nedovolí.
Dne 13. června 2018 vzpomeneme 18. výročí
od tragické smrti našeho syna, pana Josefa Floreše.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče, bratr Rostislav
s rodinou a sestra Jana.

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.
Dne 14. června 2018 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Vančuříka.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.

Odešel jsi a přece jsi stále s námi.
Dne 17. června 2018 vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí pana Josefa Polácha z Brumova.
S láskou a vděčností vzpomínají manželka a synové.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Děkujeme za cestu, kterou jsi šel s námi. Děkujeme
za ruku, která nám tak pomáhala.
Děkujeme za to, že jsi byl.
Dne 18. června 2018 tomu bude již 13 let, co nás opustil
tatínek, dědeček a pradědeček, pan František Běleja.
23. února 2018 jsme vzpomněli
jeho nedožitých 90. narozenin.
S láskou a úctou vzpomínají všichni
členové rodiny Bělejovy.

Za předobrá srdce rodičů již náhrady není.
Dne 17. června 2018 si připomeneme nedožitých 90 let naší maminky a babičky, paní Anežky Pinerové
a zároveň 33. výročí od její smrti.
Dne 20. dubna 2018 uplynulo 29 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Josefa Pinera.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dny bez Tebe jsou jen data, odškrtnutá v kalendáři…
Jsou to už čtyři roky, co 19. června 2014 zemřel
Ing. Ivan Skoumal.
Vzpomínáme na dny s Tebou…
Helena, sourozenci s rodinami a přátelé z Bylnice.

Bylas tu s námi, na to nejde zapomenout.
Dne 20. června 2018 vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše drahá manželka,
maminka a babička, paní Věra Strnková.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel, syn, dcera
s rodinou, rodina Strnkova a Janáčova.

Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají nám.
Dne 26. června 2018 vzpomeneme 5. výročí úmrtí paní Anny Švarcové
a 11. listopadu 2018 10. výročí úmrtí pana Oldřicha Švarce.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

Kdo Tě poznal, ten Tě měl rád, uměl jsi pomoci,
potěšit a rozesmát.
Dne 21. června 2018 uplyne 1. smutné výročí, co nás
navždy opustil pan Jaroslav Bařinka.
S láskou vzpomíná rodina Bařinkova.
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Léto, když hýřilo květem, loučil ses s tímto světem
a ráno když začínal den, usnuls svůj věčný sen.
Dne 27. června 2018 vzpomeneme 2. výročí od úmrtí
pana Vojtěcha Krahulce.
S úctou a láskou vzpomínají manželka, syn, dcera,
dcera s přítelem, vnuk, vnučka a ostatní příbuzní.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
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PROGRAM RMC MALENKA
– ČERVEN 2018
4. 6. – 8. 6.

„DOBROČINNÁ KAVÁRNA“ V MALENCE

ÚT 12. 6.

ŠIKULKY – HRAJEME SI S PLASTELÍNOU

ST 13. 6.

VOLNÁ HERNA

ČT 14. 6.

SKOKÁNCI, montessori dílnička

ÚT 19. 6.

ŠIKULKY - MALÝ KUCHTÍK – SMETANOVÁ DOBROTA S OVOCEM

ST 20. 6.

VOLNÁ HERNA

ČT 21. 6.

SKOKÁNCI, montessori dílnička

ÚT 26. 6.

VOLNÁ HERNA

ST 27. 6.

VOLNÁ HERNA

ČT 28. 6.

VOLNÁ HERNA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

UPOZORNĚNÍ
„DOBROČINNÁ KAVÁRNA“ – bude v našem
centru otevřena od pondělí do pátku!
Výtěžek z kavárny bude věnován na projekt
„Kontejner pro Zambii“. Budeme rádi, když
nás navštívíte, zakoupíte kávu, zákusek, palačinku či nějakou drobnost a pohrajete si
zároveň s dětmi v herně. V pátek se budeme
těšit spolu s Vašimi dětmi na malou oslavu
dětského dne na zahradě pod Malenkou!
Celý program sledujte na našich letáčcích,
na facebooku nebo stránkách Charity Valašské Klobouky.
Milí rodiče, přejeme Vám a Vašim rodinám
krásné léto a spoustu milých chvil s Vašimi
blízkými a přáteli! Vaše Malenka
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod.,
odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hod.
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PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE ČERVEN 2018
4. 6.

HOVORY O VÍŘE - 9.00 hod.

12. 6.

ZÁJEZD NA SVATÝ HOSTÝN – 7.00 hod.

22. 6.

VÝCHOVNÝ KONCERT V KULTURNÍM DOMĚ – 10.15 hod.

27. 6.

„UKONČENÍ“ ŠKOLNÍHO ROKU S OPÉKÁNÍM ŠPEKÁČKŮ

DDM BRUMOV-BYLNICE ČERVEN 2018
kategorie), stojí obětavá vedoucí kroužku Kateřina Šerá. Za organizátory z DDM Brumov-Bylnice
patří všem zúčastněným z řad soutěžících a jejich doprovodu, rozhodčím, ﬁgurantům a v neposlední řadě sponzorům velké poděkování.
• 3. května 2018 jsme pořádali společně se
ŠSK při ZŠ Brumov-Bylnice na bylnickém hřišti
okresní ﬁnále fotbalového turnaje žáků 1. stupně
„McDonald‘s Cup 2017/2018“. Hrálo se ve dvou
kategoriích - mladší a starší po šesti týmech,
přičemž vítězové si zajistili postup do krajského
kola. V letošním ročníku si nejlépe vedla Základní škola Trávníky Otrokovice, která vybojovala
v obou kategoriích zlaté medaile. O tom, že to
neměla jednoduché, svědčí i fakt, že ve starší kategorii o jejich vítězství rozhodly až dodatečné
pokutové kopy. V mladší kategorii se na 5. místě
umístila domácí ZŠ Brumov-Bylnice. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Michalu Frajtovi
a Tomáši Trochtovi za ochotnou pomoc při rozhodování utkání v roli rozhodčích.

Soutěž mladých zdravotníků ve Zlíně

Informujeme:
• 15. dubna 2018 se děvčata, která navštěvují
kroužek Brumbyho mažoretky, zúčastnila pod
vedením Klárky Trčkové v Otrokovicích soutěže
Děti ﬁtness. Soutěžily zde dvě naše skupiny a to
Mini mažoretky a kadetky. Naše holky se na soutěž velmi těšily a do vystoupení daly veškerou
energii, úsilí a nadšení. Mini mažoretky se svou
choreograﬁí „Tanec princezen“ získaly 1. místo
a krásné bodové hodnocení. Kadetky obhájily
vítězství z minulého roku s choreograﬁí „Magic“.
Obě skupiny získaly od poroty postup do ﬁnále,
které se koná 2. 6. 2018 v Praze v Paláci Lucerna.
• 26. dubna 2018 se brumovští zdravotníci
účastnili 2. ročníku Memoriálu paní Vlasty Francové, který pořádal Oblastní spolek Českého Červeného kříže ve Zlíně. Na soutěž se sjeli účastníci
kroužků Mladého zdravotníka ze Zlínského kraje. Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích.
Naši zdravotníci si při soutěži bravurně poradili
s resuscitací dospělého, hypoglykémií, vyřešili
a ošetřili účastníky pouliční potyčky či pomohli
cyklistovi po pádu z kola. Mimo to obhájili, že
ovládají obvazovou techniku a lehce zvládnou
i transport raněných. Za tyto obdivuhodné výkony vybojovali naši zdravotníci 1. místo v obou ka-

tegoriích a tím si zajistili postup do vyššího kola
soutěže, které se koná 1. 6. 2018 ve Znojmě.
• 27. dubna 2018 proběhla v Brumově-Bylnici
„Soutěž mladých zdravotníků“. Šestnáct soutěžních týmů z Lidečka, Valašských Klobouk, Poteče, Štítné nad Vláří a Brumova-Bylnice si zde
vyzkoušelo své znalosti a dovednosti z oblasti
poskytování laické první pomoci. Soutěžní hlídky
na osmi stanovištích čekalo ošetření sečného poranění nohy, poskytnutí první pomoci zraněnému po pádu ze stromu nebo řešení situace s astmatickým záchvatem. V letošním roce se akce
uskutečnila na náměstí a přilehlém okolí, kde
bylo možné mimo jiné zhlédnout i ukázku hasičské techniky HZS z Valašských Klobouk nebo
prezentaci Střední zdravotnické školy ze Vsetína.
V mladší i starší kategorii si nejlépe vedly hlídky zdravotníků z Brumova-Bylnice, na druhém
místě skončily hlídky zdravotníků z Valašských
Klobouk, třetí místo v mladší kategorii obsadila hlídka ze Štítné nad Vláří a ve starší kategorii hlídka z Valašských Klobouk. Za úspěchem
domácích soutěžících, které ve složení - Eliška
Naňáková, Julie Švachová, Veronika Naňáková,
Marie Fritschková, Amálie Kozlová (starší kategorie) a Lucie Šenkeříková, Jan Šerý, Gabriela Kozáčková, Karolína Ovesná, Alice Janáčková (mladší
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• 5. května 2018 byla oﬁciálně zahájena sezóna
na hradě Brumov za přítomnosti starosty města
pana Zdenka Blanaře a kastelána hradu. Součástí akce byl i 22. ročník šachového turnaje dětí
a mládeže o pohár kněží Mariánů. Finále tohoto
turnaje má podobu tzv. “živých šachů“, které
představují děti ze ZŠ Brumov-Bylnice. Vítězem
celého turnaje se stal Filip Matůš z TJ Sokol
Ústí. Nejlepší z místních hráčů byl Josef Holba
na 8. místě. Doprovodný program zajišťovaly
děti z kroužků Discodance a JIU-JITSU. Hlavním
lákadlem pro děti byl kouzelník Šeklin, který
zaujal všechny přítomné svými kouzelnickými
triky. Pro malé návštěvníky byl přichystán skákací hrad a ukázky šermířské skupiny VALMONT.
Velké poděkování patří účinkujícím dětem, jejich
vedoucím a všem sponzorům.
• Taneční kroužek TS Waves se během tohoto
školního roku zúčastnil pod vedením Klárky
Šimšálkové a Veroniky Švachové řady vystoupení
a soutěží, ze kterých si děvčata odnesla i spoustu úspěchů, např. na soutěži ve Zlíně si vítězství
odnesli „Hlaváci“ s písní Rocky baby, druhé skončily „Juniorky“ a třetí „Začátečníci“.
Děkujeme všem vedoucím kroužků za obětavou
práci ve školním roce 2017/2018 a těšíme se
na další spolupráci v příštím roce.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586
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TERÉNNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA VALAŠSKÉ KLOBOUKY POMÁHÁ 5 LET
RODINÁM S DĚTMI I VE MĚSTĚ BRUMOV-BYLNICE

Od roku 2013 provází rodiny s dětmi do 18 let nejen ve Valašských Kloboukách, ale i ve Vašem městě a přilehlých obcích Terénní asistenční služba
Valašské Klobouky. V regionu Valašských Klobouk
poskytujeme pomoc rodinám s dětmi formou
terénní sociální práce. Spolupracujeme s rodiči
při řešení každodenních problémů a pomáháme
hledat možnosti zlepšení v jejich domácnostech.
Právě toto považují nejen sociální pracovnice, ale
i klienti služby, za jednu z největších výhod služby.
Rodiče nemusí nikde dojíždět, pracovnice přijíždí
po předchozí dohodě za rodinou do jejich místa
bydliště a v jejich domácím prostředí se s nimi
snaží hledat řešení problémů, které je trápí. Poskytovatelem sociální služby je Inzerce Azylový
dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín, který
poskytuje sociální služby nejen ve Vašem městě,
ale již více než 15 let také ve městech Vsetín, Zlín,
Bystřice pod Hostýnem a Vizovice.
Nejčastěji se na nás lidé obracejí se žádostí o pomoc při řešení těchto problémů: ztráta zaměstnání, zadluženost, rozvod manželství, výchovné
problémy dětí, školní neúspěšnost dětí, domácí

násilí, ztráta nebo nevyhovující bydlení, nepříznivá ﬁnanční situace. Z našeho pohledu nejčastěji poskytujeme podporu a praktickou pomoc
rodičům při hledání zaměstnání, ﬁnančních problémech a při výchově dětí, jejich domácí školní
i předškolní přípravě a při výběru vhodné volnočasové aktivity s ohledem na věk dětí a místo
pobytu. Významným aspektem posledních let je
i pomoc a podpora rodinným příslušníkům ohroženým domácím násilím. Pro klienty služby máme
možnost zprostředkovat další bezplatné odborné
sociální poradenství – psycholog, právník, mediátor, asistované kontakty rodičů s dětmi - prostřednictvím Poradny pro rodinu Vsetín. Poskytovaná
pomoc je ovšem mnohem širší, přizpůsobená
individuálním potřebám konkrétního rodinného
prostředí a problémům, se kterými se potýká.
Pevně věříme, že poskytování této sociální služby
rodinám s dětmi má smysl. Vážíme si a respektujeme rodiče, kteří se odhodlají požádat o pomoc, svěří se nám se svými problémy a následně
aktivně spolupracují na vytváření bezpečného
a harmonického rodinného prostředí pro své děti.
Za dobu působení jsme měli možnost podpořit již
82 rodin s celkem 145 nezletilými dětmi. Na cestě
za klienty využíváme služební vozidlo, není proto
problém navštívit rodinu v Újezdě, Sidonii, Štítné
nad Vláří nebo třeba Nedašově Lhotě.
Díky ﬁnanční podpoře Zlínského kraje, měst Valašské Klobuky, Brumov-Bylnice a dalších indivi-

duálních i ﬁremních sponzorů můžeme i nadále
pomáhat rodinám s nezletilými dětmi při řešení
situací, které již nezvládají vlastními silami a poskytovat službu zdarma. Děkujeme touto cestou
všem, kteří s námi spolupracují a podporují nás.
Chcete vědět více o naší činnosti, o tom, jak pracujeme, komu a jak pomáháme, kdo nás podporuje
a zda můžeme pomoci i Vám? Navštivte naše nové
webové stránky a podívejte se třeba i na skutečné
příběhy našich klientek na www.facebook.com/
azylovydum nebo www.azylovydum.cz. Nejste si
stále jistí, zda je určená naše služba právě Vám?
Kontaktujte nás nezávazně, třeba i anonymně, telefonicky, osobně nebo emailem. Myslíte si, že je
ve Vašem okolí rodina, která by naši službu potřebovala, řekněte ji o nás.
Sídlíme na adrese Masarykovo náměstí 1079,
766 01 Valašské Klobouky, nově zrekonstruovaná
budova sociálních služeb.
Mgr. Pavlína Kurtinová, mobil 731 670 381,
email: pavlina.kurtinova@azylovydum.cz
Mgr. Renata Studenková, mobil 731 670 382,
email: renata.studenkova@azylovydum.cz

Kloboucká 866, 763 31 Brumov – Bylnice,
www.cebes.cz

přijme do trvalého pracovního poměru

MANAŽERA KVALITY PRO
AUTOMOTIVE
Požadujeme:
-VŠ nebo SŠ vzdělání
-Aktivní znalost anglického jazyka
-Nástup ihned
Nabízíme:
- možnost profesního růstu
- zajímavou a perspektivní práci ve stabilní firmě
- odpovídající platové ohodnocení
- práci v přátelském a dynamickém kolektivu
- zaměstnanecké výhody
Přihlášky s krátkým životopisem zasílejte
na výše uvedenou adresu
nebo na e-mailovou adresu cebes@cebes.cz
(tel.: 777 202 703 – Ing. Vojtěch Káňa)
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HRADNÍ ZPRÁVY
nechajte vybubnovat na příkaz hradního pána
Tož tu jak to včíl čtete, už je opravdu po Valpuržinéj noci, jak sem psál minule.
Takéj už máme za sebú aj další dvě akce. Tož po pořádku.
Co sa týče počasí, divadélka a vystúpení na Valpurze, myslím, dobré. Divadlo bylo o čarodélnici a skupina ADOREA
z Olomúca tu ešče nebyla, ale mně sa to teda lúbilo aj s tú ohňovkú a večér snáď příjemný a né moc studený.
Takéj sa tu objevilo několik záhadných postáv a jedna z nich byl známý tanečník a porotce Stardance, sedával
napravo z pohledu diváka, příjemný člověk.
Hneď za týdeň sme měli tradicu, Hradní věž, slavnostní výstřel z kanóna do sezóny. Starosta otevřél brány hradu,
živé valašské šachy, doprovodný program děcek z DDM, střelnica, klobáse, palačinky, skákací hrad a tak dalej a tak
dalej. Pěkné odpoledňa na hradě.
No a ve středu 9. 5. sme zas sútěžili, jak každý rok O zlatý klíč k brumovskému hradu, vědomostně zábavný deň
věnovaný památce archeologa Jirky Kohoutka. Házalo sa, trefovalo, obehrával sa hradní gemblér, projevovaly sa
znalosti z histórie, literatúry, dopravní výchovy. Vystúpení Valmontú ze Vsetína. Letos osm družstev ze základních škól regióna si tu, myslím, užilo naučný aj zábavný deň, něco vyhráli, drobnost si odnésl každý. A… vlastně….
Safra…. Šak gdo výhrál, že? To bych zapomňél. Na třetím fleku bylo družstvo z Horního Lidča, druzí byli Nedašovjané a o parník tento rok vyhráli Klobučané (z Valašských Klobúk).
Tož byli dobří a supééér výkony. Blahopřeju jim aj ostatním a těším sa zas za rok.
A co včíl??? Tož včíl si nedáme tú sladkú tyčinku ale akce,
keré nás čekajú v červnu. Tož takto krátko, jasno a stručno.
Tož jak sa nic zlého nestane a hrad třebás neodjede s přívalovú vlnú až do Srního, tož 16. čérvna by tu měl byt
Farní deň a 30. čérvna Noc na Karlštejně. Po rokoch zas táto klasika na hradě, včíl v nastudování MD Zlín a…. tí to
majú dycky vycizelované, tož to sa moc těším. A v jednání je ešče nejaká pohádka pro děcka na konec škólního roka
a gdy a jak a co sa dovíte, tak jak šecko ostatní, na www.hradbrumov.cz. A pak už budú prázdniny, bude pokračovat
divadélní léto na hradě, teplo, túristé, Pohádkáč a …. podzim na krku.

Kastelán

Čarodelnica na Valpurze
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Informace
z městské knihovny

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Půjčovní doba

program – červen 2018
AKCE VE MĚSTĚ

PO

10.00 – 12.00

12.30 – 17.00

KÁCENÍ MÁJE

ÚT

10.00 – 12.00

12.30 – 17.00

SDH Brumov zve na tradiční akci na náměstí – kácení máje. Vše potřebné zajištěno.
Srdečně zvou hasiči.

ST

sobota 2. června 2018, 16:00 hodin

zavřeno

ČT

10.00 – 12.00

12.30 – 17.00

ŠKOLNÍ AKADEMIE

PÁ

10.00 – 12.00

12.30 – 17.00

K 20. výročí otevření nové budovy základní školy je připraven program žáků základní
školy pod vedením svých učitelů. Bližší informace na plakátech a ve škole.

SO

(sudá)

čtvrtek 21. června 2018, 18:30 hodin

Služby:

úterý: 5. června 2018, 17:00 hodin

AKADEMIE HUDBY A POHYBU

9.00 – 11.00

Setkání s žáky Základní umělecké školy Valašské Klobouky, kteří se na jevišti představí
ve dvou uměleckých oborech – tanečním a hudebním.

•

barevný tisk, kopírování A4, A3

•

laminování A4, A3

sobota 23. června 2018, 13:00 hodin

•

skenování

O POHÁR STAROSTY
SDH Brumov pořádá na brumovském fotbalovém hřišti soutěž hasičských družstev
o pohár starosty města, která je součástí Slovensko- moravské ligy.
Přijďte fandit a podpořit své favority.

Jana Surovcová, vedoucí knihovny

sobota 30. června 2018, 20:00 hodin – hrad Brumov

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Známá slavná muzikálová romance Zdeňka Podskalského v podání Městského divadla
Zlín.
O případných změnách stran počasí budeme včas informovat.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – 577 330 138, 731 083 442.
Vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč

Nenechte si ujít v o prázdninách:
Cyrano – divadlo Kašpar - hrad
Pravda – divadelní sdružení SemTamFór na hradě
Sklářské dny v Sidonii
Pohádkový hrad

Ušatá pohádka – divadelní představení žáků
ZŠ Nedašov pro děti z MŠ Brumov-Bylnice.

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
V pátek dne 8. června 2018 proběhne v městské části Bylnice
povinné očkování zdravých psů a koček proti vzteklině.

a
Fotoskupina ANDROMEDA Brumov - Bylnice
vás zvou na výstavu fotograﬁí

POODŘÍ
velkoformátové fotograﬁe z připravovaného cyklu

Fran ška Havlíčka
z Fotoklubu Ostrava
Výstava bude otevřena od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018
ve Vinotéce Brumov, nám. H. Synkové 998 v Brumově-Bylnici.

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

Obchod Vlára
Obchod u Šerých
MVDr. Petr Hrnčiřík

15.00 – 16.00 hodin
16.00 – 16.30 hodin
16.30 – 17.00 hodin

V sobotu dne 9. června 2018 proběhne očkování v městské
části Brumov.
Parkoviště u MEZu
Parkoviště u KD

8.00 – 9.00 hodin
9.00 – 9.30 hodin

Cena očkování 200 Kč, nový očkovací průkaz 5 Kč.
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Uzávěrka červencového čísla
bude 11. června 2018.

PODĚKOVÁNÍ
Sbor
dobrovolných
hasičů
Brumov děkuje všem sponzorům a příznivcům za pomoc při
oslavách svátků Sv. Floriana
v Brumově na náměstí.
Inzerce
Koupím palivové dřevo v metrech, měkké nebo
tvrdé, i čerstvé. Telefon 728 530 379,
e-mail robert346@seznam.cz.
Hledám pronájem garáže na sídl. Družba nebo
v blízkém okolí. Tel.: 720 145 772.

CYKLOTOULKY
VALAŠSKOU KRAJINOU
Seznam předepsaných míst:

Hlavní sponzor akce:

UPOZORNĚNÍ:
Za bezpečnost účastníků při jízdě na kole a zdolávání
předepsaných míst zodpovídají rodiče nebo jimi pověřené
odpovědné osoby starší 18-ti let.
Používejte řádně vybavené kolo a cyklistickou přilbu!

Mediální partner:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pulčínské skály
Letisko Slávnica
Chata Baribal
Kobzova lípa ve Francově Lhotě
PR Jalovcová stráň Nedašov
Kaple na Kochavci
Románský kostol Pominovec
Jelenovská přes sedlo Matka
Cyklo Zrub Horné Srnie
Kaple a památník padlých
v Bohuslavicích nad Vláří

Akce pro rodiče s dětmi, kteří chtějí formou výjezdů na kolech navštívit zajímavá místa. Neplatí se žádné startovné a není potřeba se registrovat. Úkolem
je zdolat v daném termínu alespoň 8 z předepsaných míst, vyfotit se u nich a na závěr poslat všechny fotky na email martaptacek@seznam.cz. Speciální
odměnu obdrží ti, kdo objezdí všech 10 míst. S fotkami je také nutné poslat jména všech účastníků, ročník narození, bydliště a tel. kontakt. Podmínkou
této akce je, aby ji absolvovalo dítě a rodič, případně rodičem pověřená odpovědná osoba starší 18-ti let. Každý, kdo tedy zdolá 8-10 míst a splní vše
výše uvedené, bude pozván na vyhlášení výsledků a předání cen do DDM Brumov-Bylnice. Veškeré informace, včetně doporučených tras a fotek
jednotlivých míst, najdete na: http://ddmbylnice.hyperlinx.cz v sekci „CYKLOTOULKY“. Informovat se můžete také na tel. 739 344 055 - Martin Ptáček.
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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