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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 11. dubna 2019 a 29. dubna 2019:

RM Brumov-Bylnice schválila
Příkazní smlouvu mezi Městem BrumovBylnice, se sídlem H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, a společností Psí útulek Rožnovsko s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, o poskytování služeb útulku pro
opuštěná zvířata


 Protokoly z provedených veřejnosprávních
kontrol příspěvkových organizací města za rok
2018 (základní škola, mateřská škola)
 pronájem části obecních pozemků parc.
č. 1256 a 1219/4 v k. ú. Brumov v ulici Mlýnská
o výměře 100 m2 za účelem parkování osobního
automobilu a uložení palivového dřeva za cenu
500 Kč/rok
 pronájem části obecního pozemku parc.
č. 1219/4 v k. ú. Brumov v ulici Mlýnská o výměře 35 m2 za účelem užívání jako součásti zahrady
u RD za cenu 500 Kč/rok

pronájem prostor oční ambulance o celkové
výměře 58 m2 podlahové plochy v přízemí obecního bytového domu Měšťanka čp. 1104, který je
součástí pozemků parc. č. 130/1 a 131/1 v k. ú.
Brumov za cenu 400 Kč/m2/rok + provozní náklady do užívání MUDr. Jiří Siegl s.r.o, IČ: 06695612


 výpůjčku sportovního areálu v sídl. Rozkvět
na pozemcích parc. č. 1108 a 1109 v k. ú. Brumov
do užívání Českého svazu chovatelů, z.s., základní
organizace Brumov-Bylnice, PSČ 763 31, za účelem provozování jejich činnosti (schůze místní organizace, pořádání výstav apod.). Předmětem výpůjčky není víceúčelové sportovní hřiště Rozkvět
na pozemku parc. č. 1109 a pumptracková dráha
a petangové hřiště na pozemku parc. č. 1108
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – umístění kabelové skříně NN a její napojení na stávající kabelové vedení do obecního pozemku parc.
č. 432/79 v k. ú. Brumov v sídl. Družba za cenu
1 000 Kč + DPH
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – umístění kabelového vedení NN v délce cca 29 m k zamýšlené novostavbě RD do obecního pozemku
parc. č. 123 v k. ú. Brumov v ulici J. Středovského
za cenu 100 Kč/m2 + DPH
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení
telekomunikační liniové stavby do obecních pozemků parc. č. 329/72, 329/80, 329/73 a 429/19
v k. ú. Brumov v sídl. Družba, do obecních pozemků parc. č. 288/5, 288/12, 283 a 282/3 v k.
ú. Brumov, v sídl. Družba a obecních pozemků
parc. č. 302/39, 302/40 a 274/19 v k. ú. Brumov
a parc. č. 254 v k. ú. Bylnice, v lok. Říky (stavba
„SLAVNET, Brumov-Bylnice, ul. Družba, Říky“)

zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení
telekomunikační liniové stavby do obecních pozemků parc. č. 432/15, 432/16, 432/13, 432/24,
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413/2 a 464/1 v k. ú. Brumov, v sídl. Družba
a v ul. Školní (stavba „SLAVNET, Brumov-Bylnice,
ul. Školní“)
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení
telekomunikační liniové stavby do obecních pozemků parc. č. 274/5, 274/9, 274/12, 274/13,
274/18, 274/19, 302/2, 302/38 a 302/40 v k. ú.
Brumov v sídl. Družba a parc. č. 1492/2, 1492/3,
1492/4, 1492/5 a 1492/127 v k. ú. Bylnice v ul.
Říky (stavba „SLAVNET, Brumov-Bylnice, ul. Říky“)
Předmětné služebnosti se zřizují za cenu 100 Kč/
m2 + DPH. Zřízení služebností se podmiňuje uložením chráničky HDPE 40 do realizovaných výkopů, která bude v majetku Města Brumov-Bylnice
 Organizační směrnici č. 03/2019 „Zadávání
zakázek malého rozsahu“

příkazní smlouvu s Mgr. Pilařovou, IČ:
76429750, se sídlem Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, ke kompletnímu zajištění dotačního
a projektového managementu na zakázku doplnění varovného a vyrozumívacího systému města
Brumov-Bylnice


 návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci akce
„Brumovské divadelní léto“

RM Brumov-Bylnice rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava
MK Lůčky, Brumov-Bylnice“ podle hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH
v tomto pořadí:

Pořadí Uchazeč

Celková nabídková cena v Kč
bez DPH

1.

STRABAG a.s.,
IČ: 60838744

2 845 078,22

2.

ALPINE Bau CZ a.s.,
IČ: 02604795

3 353 907,37

 o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Hrad Brumov - amfiteátr“ v souladu s bodem 9. Oznámení výběrového řízení

RM Brumov-Bylnice neschválila
 zřízení služebnosti – uložení telekomunikační
liniové stavby v délce cca 65 m do obecního pozemku parc. č. 329/1 v k. ú. Brumov v sídl. Družba

RM Brumov-Bylnice jmenovala
členy pracovní skupiny pro zpracování podkladů pro schválení Koncepce sportu a sportovišť
ve městě Brumov-Bylnice ve složení Bc. Antonín Strnad, Mgr. Rudolf Ritter, František Jedlička, Ing. Ladislav Vilímek, Ing. Karla Mudráková
a Ing. Kamil Sedlačík


RM Brumov-Bylnice souhlasí
 s cenovou nabídkou společnosti V – PROJEKT,
Nám. T. G. M. 2433, 760 01, Zlín, za vypracování

projektové dokumentace a inženýrské činnosti –
dokumentace pro územní řízení (DUR) na projekt
„Vodovod Brumov - Nedašova Lhota“ s tím, že
celková cena bude rovnoměrně rozdělena mezi 4
dotčené obce (Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov,
Nedašova Lhota)
 s přijetím sponzorského daru Základní škole
Brumov-Bylnice ve výši 2 000 Kč jako příspěvek
na školní akce a učební pomůcky pro třídu 8. A

Nejdůležitější informace z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného
dne 11. dubna 2019:

ZM Brumov-Bylnice schválilo
 zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice
o činnosti Rady města Brumov-Bylnice za období
od 14. 2. 2019 do 10. 4. 2019
 jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Brumov-Bylnice - Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Města Brumov-Bylnice na rok 2019 č. 14/2019
Sportovnímu klubu Brumov-Bylnice, z.s. v celkové výši 100 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 15/2019 Sportovnímu klubu DEMONS, z.s. v celkové výši 65 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2019 č. 16/2019 spolku SH ČMS
Sbor dobrovolných hasičů Brumov, v celkové výši
58 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 17/2019 spolku SPORTCENTRUM
Bylnice v celkové výši 70 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 18/2019 spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Bylnice v celkové výši 40 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 26/2019 spolku Junák – český
skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s. v celkové výši
89 000 Kč; z toho na sportovní činnost 39 000 Kč,
kulturní činnosti a akce 50 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2019 č. 27/2019 spolku Fotoklub
KFA Brumov-Bylnice, z.s. v celkové výši 13 000 Kč
 odkoupení pozemku parc. č. 2289, ostatní
plocha – neplodná půda, o výměře 3364 m2 v k. ú.
Bylnice, který je dotčen zamýšlenou stavbou Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice – Sv. Štěpán, do majetku Města Brumov-Bylnice za cenu
31 000 Kč
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Informace z radnice
 odprodej obecního pozemku parc. č. 657/5
o výměře 26 m2 v k. ú. Brumov v ulici Hodňov
za účelem ucelení pozemků za cenu 100 Kč/m2

odprodej
obecního
pozemku
parc.
č. 1496/210 o výměře 829 m2 v k. ú. Bylnice
v ulici Slunečná za účelem výstavby RD za cenu
861 Kč/m2 + DPH


 směnu části obecního pozemku parc. č. 1705
v k. ú. Brumov o výměře 50 m2 za části pozemků
parc. č. 1711/2 a 1711/3 v k. ú. Brumov o výměře 49 m2 za účelem majetkového vypořádání MK
a veřejných ploch v ul. Pivovarská
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 1705 o výměře 33 m2 v k. ú. Brumov v ulici
Pivovarská za účelem majetkového vypořádání
vjezdu k RD za cenu 100 Kč/m2

odprodej obecního pozemku parc. č. 2539/19
o výměře 4672 m2 v k. ú. Bylnice k zemědělskému
využití za cenu dle znaleckého posudku. Pozemek
dle schváleného Územního plánu Brumov-Bylnice
leží v návrhové ploše přírodní určené pro realizaci lokálního biocentra, která je plochou veřejně
prospěšného opatření. Pozemek bude odprodán
formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní s tím,
že konečná kupní smlouva bude uzavřena po majetkovém vypořádání stavby Cyklostezka Bečva
-Vlára-Váh, úsek Bylnice – Sv. Štěpán


odprodej
obecního
pozemku
parc.
č. 1492/189 o výměře 402 m2 v k. ú. Bylnice v lok.
Říky II za účelem výstavby ŘRD za cenu 1 000 Kč/
m2 + DPH


 odprodej
obecního
pozemku
parc.
č. 1492/190 o výměře 427 m2 v k. ú. Bylnice v lok.
Říky II za účelem výstavby ŘRD za cenu 1 000 Kč/
m2 + DPH
 darování části obecního pozemku parc. č.
1490/6 v k. ú. Bylnice o výměře cca 1600 m2
(přesná výměra bude stanovena geometrickým
zaměřením) do majetku SK Bylnice, z.s., se sídlem
Mýto 44, Brumov-Bylnice, za účelem majetkového vypořádání sportovního areálu „Pod Strání“
za podmínky, že ke zbývající části obecního pozemku bude zřízena služebnost cesty a stezky
přes pozemky sportovního areálu. Tato služebnost
bude zřízena v nezbytně nutném rozsahu dle stávajících cest v tomto areálu.

ZM Brumov-Bylnice neschválilo
 poskytnutí dotací na základě žádostí paní
Moravčíkové
 poskytnutí dotace na základě žádosti FC
Brumov, z.s. na kulturní aktivity
 odprodej
obecních
pozemků
parc.
č. 1755/24 o výměře 103 m2 a parc. č. 1740/18
o výměře 87 m2, v k. ú. Brumov v lokalitě Dílnice,
protože tyto zajišťují nezbytný přístup k sousedním pozemkům ve vlastnictví třetích osob
 odprodej obecních pozemků parc. č. 631
a parc. č. 682/2 v k. ú. Bylnice v ulici Mýto z důvodu toho, že se jedná o veřejné plochy dotčené
vedením inženýrských sítí

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Městská policie informuje
V souvislosti s probíhající výstavbou cyklostezky
z Brumova-Bylnice do Sv. Štěpána upozorňujeme občany, aby se v místě stavby pohybovali
s nejvyšší opatrností, a žádáme zejména rodiče
nezletilých dětí, aby dohlédli na to, aby se jejich děti nepohybovaly v prostoru prováděných
stavebních prací, hlavně v blízkosti stavebních
strojů.
Dále připomínáme řidičům motorových vozidel,
že vjezd na cyklostezku do Valašských Klobouk a
jízda po ní je zakázána.
Na sídlišti Družba probíhá z naší strany dohled nad parkováním, především ve vztahu ke
stání motorových vozidel na chodnících a na
veřejném prostranství, zejména na travnatých
plochách mezi domy, zjištěná porušení jsou
s provozovateli motorových vozidel řešena. Situace se zde již zlepšila a tímto bychom chtěli
poděkovat těm řidičům, kteří parkují motorová
vozidla na místech, která jsou k tomu určená.
Dohled nad správným parkováním bude nejenom na sídlišti Družba, ale i v ostatních částech
města dále pokračovat.
Majitele psů upozorňujeme na povinnost mít
psa na vodítku, s platnou evidenční známkou,
což bude i nadále kontrolováno a taktéž na to,
že je jejich povinností uklidit po svých psech exkrementy a nezanechávat je na místě, kde došlo
k vykonání potřeby. Toto bude z naší strany intenzivně sledováno a neplnění si povinností ze
strany majitelů psů bude postihováno.
Bc. Miroslav Strnka,
velitel Městské policie Brumov-Bylnice

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu komunálního
odpadu z popelnic v červnu 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici
– občané:
Čtvrtek: 6. 6. 2019, 13. 6. 2019, 20. 6. 2019,
27. 6. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů v sídlištích Družba
a Rozkvět – občané:
Pátek: 7. 6. 2019, 14. 6. 2019, 21. 6. 2019,
28. 6. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:
Pátek: 7. 6. 2019, 14. 6. 2019, 21. 6. 2019,
28. 6. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec – občané:
Pátek: 7. 6. 2019, 14. 6. 2019, 21. 6. 2019,
28. 6. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic Termíny svozu tříděného odpadu
a kontejnerů pro smluvní partnery v červnu 2019
města
Úterý
4. 6. 2019:
směsné plasty
(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Středa

5. 6. 2019:
papír a lepenka +
kompozitní obaly (nápojové kartony)

Čtvrtek: 6. 6. 2019, 13. 6. 2019, 20. 6. 2019,
27. 6. 2019 (provozovny v domovní zástavbě
v Brumově-Bylnici)
Pátek: 7. 6. 2019, 14. 6. 2019, 21. 6. 2019, 28.
6. 2019 (provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět
a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie)

Úterý

11. 6. 2019:

směsné plasty

Středa

12. 6. 2019:

bílé a barevné sklo

Úterý

18. 6. 2019:

směsné plasty

Středa

19. 6. 2019:
papír a lepenka +
kompozitní obaly (nápojové kartony)

Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Čtvrtek: 13. 6. 2019, 27. 6. 2019 (provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici)
Pátek: 14. 6. 2019, 28. 6. 2019 (provozovny
v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech
Svatý Štěpán a Sidonie)

Středa

26. 6. 2019:

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:

Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Čtvrtek: 6. 6. 2019 (provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici)
Pátek: 7. 6. 2019 (provozovny v sídlišti Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie)

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

směsné plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný
odpad. Opakovaně žádáme občany, aby
v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu
do prostor sběrného dvoru v sídlišti
Družba, který je pro tento účel zřízen.
Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť
kontejnerů.
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INFORMACE KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Na základě množství telefonických, e-mailových i osobních dotazů od občanů našeho města i spádových obcí znovu zveřejňujeme podmínky, za kterých
je možno od září 2019 požádat o „Kotlíkové dotace“.

PROGRAM VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA V DOMÁCNOSTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE III
CÍL PROGRAMU
zlepšování kvality ovzduší v sídlech snižováním emisí z lokálního vytápění domácností, a to výměnou kotlů na pevná paliva nesplňujících 3., 4. nebo
5. třídu dle ČSN EN 303-5.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Celková částka, kterou rozdělí Zlínský kraj je 159.897.862 Kč pro způsobilé žadatele ze všech měst a obcí na území kraje.
Typy stacionárních topných zařízení, pro které je dotace určena:
Plynový kondenzační kotel - 75 % způsobilých výdajů, maximálně 95.000 Kč
Kotel na biomasu s ručním přikládáním - 80% způsobilých výdajů, maximálně 100.000 Kč
Tepelné čerpadlo či automatický kotel na biomasu - 80% způsobilých výdajů, maximálně 120.000 Kč
Bonusem je částka 7.500 Kč navíc, proběhne-li výměna kotle v tzv. prioritní obci. Seznam prioritních obcí Zlínského kraje bude zveřejněn spolu s Programem na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Do seznamu prioritních obcí je zařazeno i město Brumov-Bylnice.

JAKÉ JSOU UZNATELNÉ NÁKLADY?
• výměna zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
• nová otopná soustava nebo její úprava
• akumulační nádoba, kombinovaný bojler
• zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání (uvedení kotle do provozu, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný
pouze do data uvedení zdroje tepla do trvalého provozu
• projektová dokumentace

KOMU JE DOTACE URČENA?
Majitelé či spolumajitelé rodinných domů ve Zlínském kraji, které jsou vytápěné kotli na tuhá paliva s ručním přikládáním. Za rodinný dům je pro účely
dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

KDY JE MOŽNÉ O DOTACI POŽÁDAT?
Program bude vyhlášen 10. září 2019. Od 15. října 2019 8:00 hod. bude zahájen elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace, a to prostřednictvím
aplikace dostupné na adrese: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.
Nejpozději do 10 kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře žádosti je žadatel povinen doručit žádost o poskytnutí dotace v listinné
podobě, spolu se všemi povinnými přílohami, na Krajský úřad Zlínského kraje.

CHCETE PORADIT, JAKÝ KOTEL JE PRO VAŠI NEMOVITOST NEJVHODNĚJŠÍ?
Využijte bezplatného poradenství Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. (J. A. Bati 22, kancelář č. 214; info@eazk.cz; tel.: 577 043 940).
Znovu žadatelům připomínáme, že doručení žádosti pouze v listinné podobě je nedostatečné. Pro úspěšnou administraci žádosti je nutné stažení
elektronické aplikace dostupné na výše uvedené adrese: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.
Vzhledem k očekávanému převisu počtu žádostí nad množstvím uvolněných dotačních prostředků určenými po Zlínský kraj bude o úspěšnosti získání
dotací rozhodovat pořadí žadatelů, kteří budou mít splněny všechny administrativní i technické požadavky. Doporučujme proto zájemcům, aby podklady
pro získání dotace shromáždili s dostatečným časovým předstihem, aby měli vytvořenou dostatečnou rezervu pro osobní konzultaci podkladů a dokumentace s pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří mají vyřizování dotací na starosti.
Opakujeme, že dotaci nelze získat na výměnu starého kotle na zemní plyn, je určena pouze žadatelům, kteří využívají staré kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním. Za „starý kotel“ na tuhá paliva s ručním přikládáním je pro účely dotace uznán kotel splňující parametry pouze I. a II. emisní třídy.
Kontakty na pracovníky strategického odboru Zlínského kraje, kteří poskytují bližší informace žadatelům o kotlíkové dotace:
Ing. Soňa Zůbková (577 043 827)				

Ing. Barbora Kubernátová (577 043 843)

Ing. Eliška Staníčková (577 043 420)				

Ing. Kateřina Peterek (577 043 838)

Ing. Lenka Peterková (577 043 783)				

Ing. Marcela Tomášková (577 043 408)

Ing. Ludmila Vaňková (577 043 833)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Sophie Marie Hass narozena dne 16. 7. 2018 v Rakousku
Samuel Macháč narozen dne 26. 1. 2019 ve Vsetíně
Michaela Madigárová narozena dne 13. 2. 2019 ve Zlíně
Robin Hošek narozen dne 6. 3. 2019 ve Zlíně
Václav Fojtík narozen 1. 5. 2019 ve Zlíně
Sára Vlčková narozena dne 2. 5. 2019 ve Zlíně
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Finanční dar při narození dítěte je 3000 Kč a bude rodičům vyplacen
při předložení rodného listu dítěte na Městském úřadě Brumov-Bylnice,
matrika a evidence obyvatel (přízemí, dveře č. 104).

Blahopřejeme

Rozloučili jsme se…

Alois Šerý zemřel dne 22. 4. 2019 ve věku nedožitých 69 let, Brumov,
J. Polácha čp. 730
Naděžda Šánková zemřela dne 12. 5. 2019 ve věku 77 let, Bylnice,
Pilařská čp. 377
Anna Jedličková zemřela dne 14. 5. 2019 ve věku 95 let, Brumov,
H. Synkové čp. 999
Aloisie Lysáková zemřela dne 17. 5. 2019 ve věku 97 let, Bylnice,
Svárov čp. 97
Jitka Zvoníčková zemřela ve Velké Británii ve věku 44 let, Bylnice,
Mýto čp. 2
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

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

Dne 13. dubna 2019 oslavila 70. narozeniny paní Miloslava Vilímková.
Dne 7. června 2019 oslaví 50. výročí svatby Miloslava a Zdeněk Vilímkovi.
Přejeme hodně zdraví a životní pohody. Dcera Radka a syn Zdeněk s rodinami.

Vzpomínáme…
Jen kytičku na hrob vám můžeme dát, tichou modlitbu odříkat a pokojný spánek přát.
Dne 17. února 2019 jsme vzpomněli 34. výročí úmrtí pana Františka Pospíšila,
který by 23. března 2019 oslavil 96 let.
Dne 13. června 2019 by se dožila 95 let paní Lydie Pospíšilová a 24. srpna 2019 si připomeneme 10. výročí úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá, dál světlo svítí na nekonečnou cestu.
Dne 31. května 2019 jsme si připomněli 20. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky,
paní Anny Vaculíkové z Brumova a dne 4. června 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho bratra,
švagra a strýce, pana Aloise Vaculíka z Brumova.
S láskou a úctou na vás vzpomíná celá rodina.

Na věky v srdci Tě budu mít,
možná mi z nebe odpovíš.
Dne 24. května 2019 uplynulo 2. smutné výročí od
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Aloise Indrucha ze Sv. Štěpána.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Ilona s rodinou.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. Skromná ve svém
životě, velká ve své lásce a dobrotě.
Dne 2. června 2019 vzpomeneme 27. výročí úmrtí
paní Marie Rosebergové z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Rosenbergová.

Odešla jsi nečekaně, na rozloučení nebyl čas,
vzpomínky na Tebe však zůstávají v nás.
Dne 2. června 2019 vzpomeneme 19. výročí, kdy nás
navždy opustila naše manželka, maminka, babička a
prababička, paní Marie Dušovská.
Dne 24. října 2019 by se dožila 100 let.
S láskou stále vzpomínají manžel, dcera Dana
a vnučky Elenka a Radka s rodinami.

Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil,
se neztratí. Vše zůstane.
Dne 5. června 2019 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka,
pana Josefa Ovesného z Brumova.
S úctou a láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dík za to, čím jsi pro nás byl, za každý den,
který jsi pro nás žil.
Dne 8. června 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Ludvíka Martinky.
Za tichou vzpomínku děkuje všem manželka
a děti s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout.
Dne 11. června 2019 uplyne 33 let, co nás opustil náš
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Teodor Bolčo.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Odešla jsi náhle, jak osud si přál,
v našich srdcích však žiješ dál.
Dne 12. června 2019 uplyne 1 rok, co nás navždy
opustila naše dcera, sestra a vnučka Michaela Matulová.
S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a babička.

Prázdný je domov, smutno je v něm… Tvůj odchod
stále bolí, na Tebe zapomenout nedovolí.
Dne 13. června 2019 vzpomeneme 19. smutné výročí
od tragické smrti našeho syna, pana Josefa Floreše.
S úctou a láskou vzpomínají rodiče,
bratr Rostislav s rodinou a sestra Jana.

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.
Dne 14. června 2019 vzpomeneme 4. výročí úmrtí
tatínka, dědečka a pradědečka, pana Josefa Vančuříka.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.

Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář. Však v
srdcích nám Tě zanechal, dál s námi zůstáváš.
Dne 17. června 2019 vzpomeneme 4. smutné výročí
úmrtí pana Josefa Polácha z Brumova.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dny, týdny, měsíce, léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
S bolestí v srdcích vzpomínáme 21. června 2019
již 40. výročí úmrtí pana Karla Krahulce.
Za vzpomínku od těch, kteří ho znali a měli rádi, děkují
manželka, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Úcta a láska ke svému blízkému
a milovanému nikdy neumírá.
Dne 16. června 2019 vzpomeneme nedožitých 90 let
naší drahé milované manželky, maminky a babičky,
paní Zdeňky Oklešťkové.
S úctou a láskou vzpomínají manžel Jiří,
synové s jejich rodinami.

Odešel jsi, ale v srdcích nás,
kteří Tě měli rádi, stále zůstáváš.
Dne 17. června 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí mého syna, našeho tatínka, dědečka,
bratra a strýce, pana Stanislava Zvoníčka.
S láskou a úctou vzpomínají maminka Františka, dcera
Linda s rodinou, syn Tomáš,
sestra Jana s rodinou a Alena.

...čas běžel dál, náhle se však zastavil...
Dne 20. června 2019 vzpomeneme 3. 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.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří jej měli rádi.
Dne 28. června 2019 vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Josefa Vaňka ze Sv. Štěpána.
S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami,
snacha s dcerami a ostatní příbuzenstvo.

Opustil jsi předčasně, co měl jsi rád a my na Tebe
můžeme jen vzpomínat. Čas plyne dál a nevrátí, co
vzal. Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 22. května 2019 uplynulo 7 let, kdy nás navždy
opustil pan Pavel Vaněk ze Sv. Štěpána.
S láskou vzpomíná manželka, dcery Adéla a Eva,
maminka, bratr a sestry s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš, tatínku, dál. Roky plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.
Dne 26. června 2019 uplynou dva smutné roky, kdy nás
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Hošek z Brumova.
Nezapomene manželka a šest dětí s rodinami.
Roky běží jak řeky proud, jen vzpomínky se vracejí
a nedají zapomenout.
Dne 27. června 2019 vzpomeneme 3. smutné výročí
našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Vojtěcha Krahulce.
S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera s manželem, vnuk a vnučka a ostatní příbuzenstvo.

Denní stacionář Brumov-Bylnice
Vás srdečně zve na tradiční
Poutní zájezd na Svatý Hostýn
dne 25. 6. 2019
Odjezd: v 7.00 hod od obuvi Tarabus v Bylnici
další zastávky: u kulturního domu, měšťanky, u MEZu
Cena: 250 Kč
Přihlášení: osobně v denním stacionáři
nebo na tel.: 605 063 239

Očím jsi zmizel, srdcím jsi zůstal…
Dne 29. června 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
Ing. Ivana Skoumala.
Vzpomínají manželka s rodinou,
sourozenci a přátelé z Bylnice.
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Ze života ve městě

PROGRAM RMC MALENKA ČERVEN 2019
ÚT

4. 6. ŠIKULKY – tvoření rodičů a dětí – KOČIČKA Z PAPÍRU

ST

5. 6. VOLNÁ HERNA

ČT

6. 6. SKOKÁNCI, Montessori dílnička

ÚT

11. 6. ŠIKULKY – SPOLEČNÉ VAŘENÍ OBĚDA (kyselica, chléb, cena 50 Kč)

ST

12. 6. VOLNÁ HERNA

ČT

13. 6. SKOKÁNCI, Montessori dílnička

ÚT

ČT

18. 6. VOLNÁ HERNA
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ, přednáška paní Medvědové – záchranářky, od
19. 6.
9 hod., cena 50 Kč, hlídání dětí zajištěno v Malence
20. 6. SKOKÁNCI, Montessori dílnička

ÚT

25. 6. VOLNÁ HERNA

ST

26. 6. VOLNÁ HERNA

ČT

27. 6. VOLNÁ HERNA

ST

DDM BRUMOV-BYLNICE ČERVEN 2019
• 17. dubna 2019 jsme pořádali společně se ZŠ
Brumov-Bylnice již 6. ročník velikonočního nohejbalového turnaje žáků, kterého se zúčastnilo celkem 10 týmů rozdělených podle věku na mladší
a starší kategorii. V kategorii mladší se na 3. místě
umístilo družstvo DDM Slavičín, druzí skončili
kluci reprezentující ZŠ Slavičín-Vlára a vítězem se
stala ZŠ Brumov-Bylnice. Ve starší kategorii turnaj
ovládli, stejně jako minulý rok, hoši ze ZŠ Slavičín-Vlára, stříbrné medaile vybojovalo družstvo DDM
Slavičín a bronz si odnesli kluci ze ZŠ Nedašov.
Za DDM Brumov-Bylnice bychom chtěli poděkovat panu Mgr. Jiřímu Trčkovi za spoluorganizaci
a zajištění pěkných sportovních cen pro účastníky
turnaje, panu Romanu Fojtíkovi za pomoc a přípravu některých dětí na tento turnaj a panu Václavu Raškovi za plnění funkce rozhodčího.
• 18. dubna 2019 proběhl v DDM Brumov-Bylnice
„Velikonoční turnaj v ringu“, kterého se zúčastnilo
24 dětí rozdělených do šesti týmů po čtyřech hráčích. Hrálo se každý s každým na dva hrané sety

3. 6. Hovory o víře – s otcem Richardem
v 9.30 hod.
13. 6. Zpívání a povídání s dětmi 1. třídy
ZŠ Brumov-Bylnice v 9.30 hod.
19. 6. Posezení pod pergolou v 9.30 hod.
25. 6. Poutní zájezd na Svatý Hostýn

UPOZORNĚNÍ
Nabízíme poradenství fyzioterapeutky, každý
pátek, po předchozí domluvě. Informace v Malence, nebo přímo u paní Aleny Kristínové.

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

Informujeme:

PROGRAM DENNÍHO
STACIONÁŘE
BRUMOV-BYLNICE
ČERVEN 2019

do deseti bodů. Vítězem turnaje se stala čtveřice
Jan Střelec, David Řepka, Artur Janáč a Marek
Vašíček.
• 24. dubna 2019 proběhlo na dopravním hřišti v areálu ZŠ Brumov-Bylnice „OBLASTNÍ KOLO
DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ“. Vítězem mladší kategorie se stala ZŠ Gabry a Málinky
Štítná nad Vláří a v kategorii starších si nejlépe
vedla ZŠ Vlachovice. Děti ze ZŠ Brumov-Bylnice
se umístily v mladší kategorii na 3. místě a starší
skončily páté. Nejlepším jednotlivcem v kategorii
mladší byl Radim Hnaníček ze Štítné nad Vláří.
Ve starší kategorii to byly Blanka Motúzová a Zuzana Havlíková (obě ZŠ Vlachovice).
• 3. května 2019 proběhlo v DDM ukončení
6. ročníku „Zimní nohejbalové ligy“ spojené s vyhlášením výsledků a závěrečným miniturnajem.
Letošního ročníku se zúčastnilo 8 týmů a hrálo se
2x každý s každým na tři vítězné sety. Turnaj probíhal od měsíce října až do konce dubna. Vítězem
letošního ročníku se stala čtveřice Roman Fojtík,
Václav Raška, Adam Fojtík a Libor Vykydal, na dru-

www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov,
tel.: 733 755 932
hém místě skončili Zdeněk Zůbek, Michal Kubíček
a Martin Naňák a bronzové medaile si odnesli Ondra Polách, Martin Macků a Lukáš Chovančík.
• 7. května 2019 jsme pořádali společně se ZŠ
Brumov-Bylnice na bylnickém hřišti okresní finále
fotbalového turnaje žáků 1. stupně „McDonald‘s
Cup 2018/2019“. 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 v mladší kategorii ZŠ
Slavičín-Vlára, která v celém turnaji neobdržela
jedinou branku a v kategorii starších to byla ZŠ
Trávníky Otrokovice. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Tomáši Trochtovi, Adamu Pechovi
a Matěji Kubišovi za ochotnou pomoc při rozhodování utkání v roli rozhodčích.

Děkujeme:
• všem vedoucím kroužků za obětavou práci
ve školním roce 2018/2019 a těšíme se na další
spolupráci v příštím roce.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

6. ročník velikonočního nohejbalového turnaje žáků
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HOKEJOVÝ KLUB INFORMUJE...
Léto s Hokejovou Akademií 2019

Od neděle 30. 6. 2019 od 17:00 hod. do soboty
6. 7. 2019 do 12:00 hod. proběhne na Zimním
stadionu v Brumově-Bylnici již III. Léto s Hokejovou Akademií Brumov-Bylnice, tentokrát pro ročníky 2005 - 2011. Léto s Hokejovou akademií je
sportovní akce, které se účastní hráči HC BBSS
a hráči z jiných oddílů. Cílem je rozšířit teoretické
poznatky a praktické zkušenosti hráče ledového
hokeje. Dále upevňovat zdraví, rozvíjet tělesnou
zdatnost, upevňovat hráčský kolektiv a rozvíjet
kulturně společenské návyky a estetické cítění.

Základní podmínkou účasti je dobrý zdravotní
stav hráče, dodržování stanoveného vnitřního
řádu a pokynů vedoucích trenérů, pracovníků pedagogického dozoru a zdravotníka.
Bližší informace najdete na:
www.hokejbrumov.cz, sekce Akce.

Memoriál Karla Rachůnka a Pavla Demitru

V neděli 28. 4. 2019 proběhl na našem zimním
stadionu 1. ročník Memoriálu Karla Rachůnka
a Pavla Demitru v in-line hokeji pro hráče ročník
2010 a mladší.

POZVÁNKA
pro člena Hokejové akademie
na
8. řádnou valnou hromadu
Hokejové akademie, z.s.
Neděle 2. června 2019
Prezence od 17:45 hod., začátek 18:00 hod.
restaurace Zimní stadion Brumov-Bylnice

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Volba orgánů VH
Zpráva o činnosti HA za rok 2018
Zpráva o hospodaření HA za rok 2018
Zpráva dozorčí rady za rok 2018
Diskuze
Plán činnosti a hospodaření pro rok 2019
Návrhy na doplnění – diskuze
Rekapitulace přijatých usnesení k jednotlivým bodům
Různé
Závěr
Výkonný výbor HA

Turnaje se zúčastnilo celkem šest družstev: HC
Brumov-Bylnice, IHC Devils Zlín, IHC Čerti Kladno,
HC Boskovice, CSC Roller Uherské Hradiště, IHC
Night Birds Přerov.
Naši borci srdnatě hájili klubové barvy, ale na specialisty v in-line hokeji musí ještě hodně potrénovat. Mladí hráči si nedělní den výborně užili
a za své výkony obdrželi všichni medaili za účast
a multipack dětských nápojů capri-sun. Družstva
na 1. – 3. místě získala pohár za celkové umístění.
Turnaj byl důstojnou vzpomínkou na našeho kamaráda, skvělého člověka a výborného hokejistu,
který také trénoval na našem zimním stadionu
Karla Rachůnka - nikdy nezapomeneme.

POZVÁNKA
pro člena HC BBSS
na
29. řádnou valnou hromadu
Hokejového clubu BBSS,z.s.
Neděle 2. června 2019
Prezence od 15:45 hod., začátek 16:00 hod.
restaurace Zimní stadion Brumov-Bylnice

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Volba orgánů VH
Zpráva o činnosti HC za rok 2018
Zpráva o hospodaření HC za rok 2018
Zpráva dozorčí rady za rok 2018
Diskuze
Plán činnosti a hospodaření pro rok 2019
Návrhy na doplnění – diskuze
Rekapitulace přijatých usnesení k jednotlivým bodům
Různé
Závěr
Výkonný výbor HC BBSS

Slavnostní otevření hradu – Hradní věž 2019

11. května 2019 se uskutečnilo v rámci slavnostního otevření hradu i finále šachového turnaje s živými figurami.
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HRADNÍ OKRUH 2019
V sobotu 18. května 2019 se v okolí našeho města uskutečnily mezinárodní závody horských kol.
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HRADNÍ ZPRÁVY
nechajte vybubnovat na příkaz hradního pána
Tož co, tož tak, co včíl velice, no vlastně… Po maléj pauzi, co sa předělá a zrekonstruuje hledišče amfiteátra, sa
hradní program rozjede na plné … teda naplno.
Valpurga aj Hradní věž vyšli výborně, aj počasím aj tak šeckým okolo. Dík šeckým, co ste došli a mňa teda najvíc
pobavilo IT STORY od Memento mori… já už rýmuju. Aj to děcké divadélko bylo pro drobotinu dobré.
Tož nebudu zdržovat a zabírat místo ve zpravodaju a tak velice rychlo, asi takto.
Za prvéj sa na hradě ve sklepéní objevily záhadné bytosti, ešče jim mosím trochu dodělat atmošku, aby sa tam
nebály, tož dondite okuknút, třebás aj příležitostně.
Za druhéj v sobotu 22. června zas bude na hradě trochu duchovno. Farní deň, nebo možná spíš odpoledňa. Bude
zábavný aj duchovní program a aj občerstvéní bude, tož přiďte pobyt. P. Richard sa na Vás těší.
Za třetí bude na konci školního roka poslední červnový víkend, jakože sem si to nazvál, SUPERVÍKEND. V pátek
28. června navečér bude pro najmenší chasu rodinná pohádka. V sobotu bude rodinné odpoledňa Svatí Hubert a Florián děckám a v nedělu 30. června večér si nenechajte újít Saturnina v provedení Městského divadla ve Zlíně. Čuju,
že od tých Zlíňákú to bude asi dosť dobré.
A za čtvrtéj sa rozjede letní kino na hradě prvním představením už 21. června večér.
Šecky podrobnosti nandete včas na stránkách hradu nebo města, například začátky, vstupné, tituly a tak, že…. Tak
na okraj, máte už tú apku Mobilní rozhlas ve svojích telefónoch nebo sa čeká na zahřmňéní??? Né, žertuju, nekárám, enom, zdá sa ně to dosť dobré, tož si to zkuste stáhnút, je to zadara a je to užitečné. Z městskéj stránky za
pár minut hotové.
Tož co koncem, dostavba opevňéní dolního hradu finišuje, hledišče sa buduje, o peníze na další opravu sa žádá… furt
neco a tak je to správné a tak to má byt, řekl už gdosi chytrý toť gdysi gdesi, ani nevím gde. Šak já si spomenu…

Kastelán

Tajemné bytosti v hradním sklepéní

DAVELIFEBMX CAMP
zkušenosti, co se bmx týče. Na camp přijeli kluci
jak z Česka, tak i ze Slovenska.
Celé tři dny plné tréninků byly velkým přínosem
pro všechny účastníky. Camp byl ukončený nedělním závodem, na který se přišli podívat i rodiče,
aby viděli, co všechno se děti naučily. Ubytování
měli jezdci v hotelu Aréna, takže vzdálenost do bikeparku byla minimální.
Velké díky patří všem, co se na campu podíleli
a kdo byl jeho součástí. Dále bychom chtěli poděkovat našim sponzorům Meatfly, POC, MTM
MotorSport, www.profistavby.com, Nestle, Speco
Control, Potraviny Macháč, Josef Kolínek a Jiří Dušek, Miroslav Kremeň.
Ve dnech 26. – 28. 4. 2019 se v BrumověBylnici uskutečnil v pořadí druhý výukový bmx
camp. Camp je zaměřený na mladé jezdce, kteří se

chtějí zdokonalovat a věnovat se ježdění na bmx.
Jak loni, tak i letos se vedení tohoto campu ujal
místní jezdec David Janáč, který má bohaté letité

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

Team Davelife bmx camp
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Informace z městské knihovny
Dne 15. května 2019 proběhlo v Městské knihovně
Brumov-Bylnice v rámci Dne rodin setkání maminek
s dětmi do 3 let. Maminky byly seznámeny s pozitivním vlivem čtení na celkový rozvoj osobnosti
dítěte od útlého věku. Setkání spojené se čtením
a tvořením se bude pravidelně opakovat první středu v měsíci.

Další služby:

NOVĚ KROUŽKOVÁ VAZBA

• tisk, kopírování A4, A3 černobíle,
barevně
• laminování A4, A3
• skenování

• PLASTOVÁ
• KOVOVÁ

Městská knihovna v Brumově-Bylnici
zve rodiče na
mateřské dovolené na

Tvořivé dopoledne
se čtením
středa 5. června 2019
v 10.00 hodin
Půjčovní doba knihovny
Pondělí
Úterý
Středa

Čtvrtek

10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
zavřeno

5.-6.7.2019

v areálu bývalého
koupaliště v Brumově

Pátek
Sobota sudá
O čem to celé je?

Charity Jam je sportovně-charitativní
spo
akce
BMX/MTB, která se koná každoročně na podporu dětí a mládeže s handicapem. Výtěžek z
akce jde pro děti a mládež na pokrytí nákladů
na rehabilitace, kompenzační a hygienické
pomůcky, které nehradí zdravotní pojišťovny.

222852233/0600
Konto veřejné sbírky

Na letošním X. ročníku Charity Jamu podpoříme:
Michálek Kirschner (11 let) z Ústí nad Labem

Míša se potýká s epilepsií, postižením všech končetin, CVI zrakovou vadou a dětskou mozkovou
obrnou. Výtěžek z akce usnadní financování kompenzačních pomůcek a nákladných terapií,
které nehradí zdravotní pojišťovna.

Julinka Kočicová (5 let) z Brodku u Prostějova

Julin trpí vzácným Angelmanovým syndromem, projevujícím se těžkým mentálním postižením,
Julinka
absencí řeči, motorickými problémy, bezdůvodnými záchvaty smíchu, epilepsií, poruchou
spánku a termoregulace. Výtežek pomůže pokrýt náklady na terapie, které nehradí zdravotní
pojišťovna.

Sestry Zajícovy (35 a 22 let) z Brna

Dvě mladé ženy s nelehkým osudem. Andrea (35) trpí kombinovaným handicapem, a přesto se
stará o mladší sestru Janu (22), která bojuje s hlubokým mentálním postižením a častými epileptickými záchvaty. Výtěžek jim pomůže uhradit náklady spojené s rehabilitačním pobytem v
centru Rehafit v Praze, které nehradí zdravotní pojišťovna.

Anetka Kolínková (14 let) ze Zlína

Anetka se potýká se spinální svalovou atrofií (SMA). V důsledku této nemoci se nedokáže pohybovat, neovládá svaly jazyka ani hlasivek a s dýcháním jí pomáhají přístroje. Výtěžek ze sbírky
bude použit na koupi zařízení Tobii (není hrazeno zdravotní pojišťovnou), které Anetce umožní
ovládat počítač očima.

Leontýnka Rampírová (7 let) z Luk nad Jihlavou

U Leontýnky se potvrdila vzácná genetická vada – Pitt-Hopkins syndrom, bojuje s těžkou psychomotorickou retardací, epilepsií, centrálním hypotonickým syndromem a s těžkou retardací
řečového vývoje. Výtěžek z akce pomůže pokrýt náklady na pořízení schodišťové sedačky,
kterou nehradí zdravotní pojišťovna.

www.charityjam.cz

erikfigar@gmail.com
+420 739 453 369
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rocakova.lenka@seznam.cz
+420 605 953 855

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

Jana Surovcová, vedoucí knihovny
https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz
tel.: 577 330 503,
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz
O čem to celé je?

5.-6.7.2019

Charity Jam je sportovně-charitativní
spo
akce
BMX/MTB, která se koná každoročně na podporu dětí a mládeže s handicapem. Výtěžek z
akce jde pro děti a mládež na pokrytí nákladů
na rehabilitace, kompenzační a hygienické
pomůcky, které nehradí zdravotní pojišťovny.

v areálu bývalého
koupaliště v Brumově

222852233/0600
Konto veřejné sbírky

Harmonogram:
PÁTEK

10:00 – Otevření areálu
10:00 – 13:00 – Volný trénink
13:00 – 15:00 – Kvalifikace kategorie Hobby
15:00 – 17:00 – Kvalifikace kategorie Hobby+
17:00 – 19:00 – Kvalifikace kategorie PRO
20:00 – 22:00 – Závod dvojic
22:00 – Uzavření areálu

SOBOTA

10:00 – Otevření areálu
10:00 – 14:00 – Volný trénink
14:00 – 15:00 – Finále kategorie Hobby
15:00 – 16:00 – Finále kategorie Hobby+
16:00 – Vyhlášení sbírky
17:00 – 18:00 – Finále kategorie PRO
19:00 – Uzavření areálu
20:00 – Afterparty

Doprovodný program

Flatland show, vystoupení taneční skupiny
ELES, skákací hrad, malování na obličej.

>Občerstvení zajištěno
>Zmrzlina
>Během akce nápoj MONSTER zdarma

Sportovní klub DEMONS z.s. Brumov-Bylnice
Sídlo: Družba 1188, Brumov-Bylnice, 763 31,
IČ: 26638576

Konto veřejné sbírky č.ú.
222852233/0600

(z
(zřízené
KÚ Zlínského kraje), MONETA Money
Bank, a. s.

Zveme Vás srdečně na akci
a díky všem za podporu.
www.charityjam.cz

erikfigar@gmail.com
+420 739 453 369

rocakova.lenka@seznam.cz
+420 605 953 855
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MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – červen 2019
AKCE VE MĚSTĚ
pátek 7. června 2019, 16:00 hodin
ZAHÁJENÍ PROVOZU CYKLOSTEZKY úseku Brumov-Bylnice
– Valašské Klobouky
DEN MIKROREGIONU JIHOVÝCHODNÍ VALAŠSKO
akce pro všechny na kolech i pěší s doprovodným programem
a občerstvením – bližší informace na stránkách obou měst a
plakátech

neděle 30. června 2019, 20:00 hodin – hrad Brumov
SATURNIN
Prvorepubliková elegance, hravost a půvab jazyka, sluha s kamennou tváří, který vyvolává úsměv. Saturnin je zkrátka pojem. Podle předlohy Zdeňka Jirotky uvede na hradě tuto komedii Městské divadlo Zlín. Předprodej vstupenek v městském
muzeu 577 330 138, 731 083 442.
vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč

středa 12. června 2019, 16:00 hodin
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
pohádka pro děti i rodiče v kulturním domě v podání herců
CziDivadlo Praha.
Vstupné: 50 Kč

POZOR, POZOR! NENECHTE SI UJÍT!
Město Brumov-Bylnice zve občany, milovníky filmu a romantiky
na hrad Brumov, kde proběhne první promítání letního kina.

středa 19. června 2019, 19:30 hodin
HODINA DUCHŮ
divadlo ARTUR Praha představí divadelní komedii, která by
měla odpovědět na otázky: Jaký je rozdíl mezi duší a duchem
a co duchové vlastně dělají. V hlavních rolích uvidíme Lucii Linhartovou, Evu Decastelo, Bořka Slezáčka, Michala Kavalčíka a
další.
Předprodej vstupenek probíhá v městském muzeu –
577 330 138, 731 083 442.
vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
čtvrtek 20. června 2019, 19:00 hodin
AKADEMIE HUDBY A POHYBU
Tradiční večer s žáky základní umělecké školy, kteří pro své
rodiče a známé připravili program v oboru hudebním a hlavně
tanečním pod vedením svých učitelů.
sobota 22. června 2019
FARNÍ DEN
akce na hradě Brumov – bližší informace na plakátech a v kostelních periodikách.
pátek: 28. června 2019, 16:00 hodin – hrad Brumov
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselá vyprávění Josefa Čapka o dvou nerozlučných kamarádech, která potěšila již několik generací čtenářů i diváků.
Tentokrát v podání herců divadelního souboru SemTamFór ze
Slavičína.
Vstupné: 50 Kč

Vybrali jsme a nabízíme tato představení:
21. června 2019
Ženy v běhu – český film režiséra Milana Horského s výborným
hereckým obsazením. Splnit poslední přání – zaběhnout maratón. Vdova i dcery ví, že musí vydržet a nevzdát se.
Vstupné: 100 Kč
26. června 2019
LOVEní – česká romantická komedie Karla Janáka
Co dělat, když řekne u oltáře ženich místo „ano“ své „ne“ a
uteče? Stačí, že máte skvělou kamarádku?
Vstupné: 100 Kč
Začátky představení ve 21,00 hodin.
V případě velmi špatného počasí se filmy budou promítat
v kulturním domě!
Připravujeme na prázdniny:
CHARITY JAM – akce na starém koupališti v Brumově
Jonáš a Tingl Tangl – dvoudenní divadelní představení na
hradě – KAŠPAR
Jak jsem vyhrál válku – divadelní představení na hradě –
SemTamFór
Pohádkový hrad
Filmy:
3. 7. 2019 Mary Poppins se vrací
10. 7. 2019 Po čem muži touží
24. 7. 2019 Co jsme zase komu udělali
10. 8. 2019 Rodiče na tahu

sobota 29. června 2019, 13:00 – 19:00 hodin hrad Brumov
SVATÍ PATRONI HUBERT A FLORIÁN PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro děti a rodiny pořádá MS Holý vrch
Brumov a SDH Brumov.

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

16. 8. 2019 Bohemian Rhapsody
21. 8. 2019 Captain Marvel
28. 8. 2019 Skleněný pokoj
30. 8. 2019 Teroristka
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ZÁPIS DO TANEČNÍHO OBORU
lidový tanec

OTEVŘENO
OD 6.5.19

(s výukou v ZŠ Brumov-Bylnice)
pro školní rok 2019/2020

• platba kartou a hotově
• výdej léků pro veřejnost
• prodej zdravotnického
materiálu, potravinových
doplňků, kosmetiky, přírodních léčiv, čajů, homeopatik a veterinárních léčiv
• nabízíme odborné poradenství

V pondělí 10. 6. 2019 od 14 - 16 hod.
v ZŠ Brumov-Bylnice.
Informace tel. 731 163 592.

SOU Valašské Klobouky otevře ve školním roce
2019/2020 další ročník čtyřletého maturitního oboru Veřejnosprávní činnost!
Jak jste uspěli u přijímaček a zda budete od září studovat tam, kde
jste původně chtěli, byste už měli vědět, ale pokud vás na školu
nevzali, nezoufejte, ještě není vše ztraceno.
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky vyhlásilo další kolo přijímaček. Hlavně nepodlehněte stresu, pokud jste nebyli ke studiu
přijati. Existuje stále možnost studovat na naší škole čtyřletý maturitní obor, tříleté učební obory a dvouleté nástavbové studium.

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:













Lačnovské skály
Kaňůr - pomník
Peňažná
Kaple Panny Marie Vysocké
Ekopark Trhovisko (Val. Klobouky)
Penzion Nivy (Jestřabí)
Stoletá kaplička ve Študlově
Vařákovy paseky

Ptačí pozorovatelna Vysoké Pole

Zrubová zvonica
v Trenčianskej Závadě

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, věk, případně 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.
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ELEKTRO V BRUMOVĚ NA

NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.
!!! ELEKTRICKÉ ZAVAŘOVACÍ HRNCE V AKCI !!!






AKCE PRAČKY –v akci pračky v nejúspornější třídě A+++ od 5.999,AKCE MYČKY NÁDOBÍ – VOLNĚ STOJÍCÍ i VESTAVNÉ, 45cm i 60cm
AKCE SPORÁKY – sklokeramické, kombinované, indukční
AKCE KOMBINOVANÉ LEDNICE S MRAZÁKEM v en.třídě A++
AKCE na ŠUPLÍKOVÉ i PULTOVÉ MRAZNIČKY v třídě A++ !!!

!!! AKCE LED ŽÁROVKY – AKCE ZAHRADNÍ SOLÁRNÍ SVÍTIDLA !!!

ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330

485, 776 330 486

AUTOBAZAR UHERSKÝ BROD

Jsme specialisté
na značku ŠKODA

(25 vozů Škoda ihned k prohlédnutí)

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

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

www.auto-m.cz
Volejte: 777 750 025
V pátek dne 7. června 2019
proběhne v městské části Bylnice
povinné očkování zdravých psů a koček
proti vzteklině.

V sobotu dne 8. června 2019
proběhne očkování
v městské části Brumov.

Cena očkování 200 Kč,
nový očkovací průkaz 5 Kč.
Inzerce
Koupím garáž na sídl. Družba. Tel.: 737 818 920.
Prodám Váš dům, byt, chatu i pozemek. Vypracuji
odhad ceny nemovitostí. Zajistím Vám výhodnou
hypotéku. Bc. Zuzana Moravčíková, realitní makléřka, Brumov-Bylnice a okolí, AGENTURA ZVONEK,
tel.: 604 660 536,
e-mail: moravcikova@zvonek.cz.

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka červencového čísla bude
10. června 2019.
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