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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 7. června
2017:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2016 ve výši 23.008,80 Kč příspěvkové organizace Základní škola BrumovBylnice, okres Zlín, Družba 1178, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ: 70877718 a rozdělení výsledku hospodaření: přidělení
do fondu rezervního 11.508,80 Kč, přidělení do fondu odměn 11.500,00 Kč
 účetní závěrku příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Široká 184, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČ: 75043220 a výsledek hospodaření
za rok 2016 ve výši 18.197,73 Kč a rozdělení
výsledku hospodaření: přidělení do fondu
rezervního 6.197,73 Kč a 12.000 Kč
do fondu odměn

 účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 5.956,61 Kč příspěvkové organizace Mateřská škola BrumovBylnice, okres Zlín, Družba 1212, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ: 75021960 a rozdělení výsledku hospodaření: přidělení
do fondu rezervního 5.956,61 Kč
 účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2016 ve výši 1.115.852,26 Kč
příspěvkové organizace Služby města
Brumov-Bylnice, okres Zlín, ul. Mýto čp.
461, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 49156799
a rozdělení výsledku hospodaření:
přidělení
do
fondu
rezervního
1.115.852,26 Kč
 Smlouvu o poskytnutí účelové
investiční dotace z Fondu Zlínského kraje
č. D/0980/2017/KH, na pořízení nové
požární techniky - nákup dopravního
automobilu pro JPO V Bylnice ve výši
300.000 Kč, uzavřené mezi Městem
Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942,
763 31 Brumov-Bylnice a Zlínským
krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
 Smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z Fondu Zlínského
kraje č. D/0999/2017/KUL, na projekt
„BRUMOVSKÉ
DIVADELNÍ
LÉTO“
ve výši 24.000 Kč, uzavřené mezi Městem
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Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942,
763 31 Brumov-Bylnice a Zlínským
krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
 přidělení ﬁnančního příspěvku
na
stavební
úpravy
nemovitostí,
nacházejících se na území MPZ BrumovBylnice:
 E. Vaňkové - vlastník nemovitosti ul.
U Vodárny
 O. Vilímkovi - vlastník nemovitosti
pozemek ul. 1. května
 D. Kozubíkové - vlastník nemovitosti
ul. 1. května
 L. Bičejovi - vlastník nemovitosti ul.
J. Polácha
 M. Matušincové - vlastník nemovitosti
ul. Č. Kramoliše
a to každému žadateli v paušální výši
30 % z vynaložených nákladů, maximálně
však 35.000 Kč s tím, že stavební úpravy
budou provedeny v souladu s vydaným
závazným stanoviskem orgánu státní
památkové péče. V případě splnění
podmínek žadatelů při dosažení max.
částky 35.000 Kč a v případě překročení
rozpočtu FROMPZ budou jednotlivé
příspěvky přímo úměrně kráceny
 přidělení obecního bytu v BD Měšťanka:
 bytu č. 2 L. Hořákové, bytem BrumovBylnice
 bytu č. 7 Mgr. R. Šatkovi, bytem
Brumov-Bylnice
 bytu č. 23 M. Šimoníkové, bytem
Brumov-Bylnice
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s možností jejího prodloužení
v případě řádného plnění povinností nájemce. Nájemné činí 65 Kč/m2 (v souladu
s Pravidly pro přijímání a hodnocení žádostí o obecní byt v BD Měšťanka)
 přidělení bytu č. 11 v domě na adrese Široká 146, Brumov-Bylnice, V. Malachovi, bytem Brumov-Bylnice. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s možností jejího prodloužení v případě
řádného plnění povinností nájemce. Nájemné je stanoveno na 27 Kč/m2
 Domovní řád - Pravidla pro užívání
a udržování domů s byty, bytů a nebytových prostor v domech s byty
 odprodej nepotřebného majetku - hasičského dopravního automobilu Avia 31,
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SPZ: ZL64-25, inv. č. 28/03, rok zavedení do provozu 1990, do majetku J. Ondrůše, trvale bytem Francova Lhota za cenu
12.000 Kč vč. DPH
 pacht části obecního pozemku parc. č.
82 v k. ú. Bylnice v ulici Zahrady o výměře 85 m2 k zemědělskému využití za cenu
200 Kč/rok do užívání Z. Dorňáka, trvale
bytem Brumov-Bylnice
 pacht části obecního pozemku parc. č.
840/1 v k. ú. Brumov v lokalitě Sv. Anna
o výměře 27.000 m2 k zemědělskému využití za cenu 1.500 Kč/ha do užívání ﬁrmy Ovoce ze stromu s.r.o., se sídlem Poteč 248, Valašské Klobouky
 ukončení nájemní smlouvy č. 113/08

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
ze dne 9. 1. 2008 s Charitou Valašské Klobouky o pronájmu nebytových prostor
v obecním Domě s pečovatelskou službou čp. 288 v ulici Vlárská s účinností
k 30. 6. 2017
 ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2414/1
v k. ú. Brumov v lok. Kloboucká uzavřenou dne 12. 6. 2008 mezi Městem Brumov-Bylnice a A. Deklevou, nejpozději
ke dni 30. 9. 2017

rozhodla

 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Bylnice, oprava MK Na Poříčí“ takto:
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 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Instalace programové individuální
regulace teplovodního systému ZŠ“ takto:
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souhlasí

 se záměrem vzniku nového pracoviště Nízkoprahového zařízení KamPak?
v Brumově-Bylnici
 s prominutím nájmu nebytových prostor zubní laboratoře v objektu MZS čp.
1189 za období od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017
z důvodu kompletní rekonstrukce těchto
prostor
 s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu - uložení zemní kabelové přípojky NN k zamýšlené novostavbě prodejny květinářství na pozemku parc. č. 66
v k. ú. Bylnice, v ulici Mýto, do obecních
pozemků parc. č. 59 a 156 v k. ú. Bylnice
 s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu - vybudovat zpevněný příjezd
+ 1 parkovací stání pro osoby se sníženou
schopností orientace a pohybu k zamýšlené novostavbě prodejny květinářství
na pozemku parc. č. 66 v k. ú. Bylnice,
v ulici Mýto, na obecním pozemku parc.
č. 156 v k. ú. Bylnice
 s parkováním zákazníků zamýšlené
prodejny květinářství na pozemku parc.







č. 66 v k. ú. Bylnice na veřejném prostranství na obecních pozemcích parc. č. 59
a 156 v k. ú. Bylnice v ulici Mýto v rozsahu 1 parkovacího místa
 s přijetím účelově neurčených darů
v celkové výši 61.500 Kč pro Dům dětí
a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín,
příspěvková organizace
Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
konaného dne 9. února 2017:

ZM Brumov-Bylnice
schválilo

 v souladu s § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet hospodaření Města
Brumov-Bylnice za rok 2016
 účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 14 633 518,65 Kč
Města Brumov-Bylnice, H. Synkové 942,
763 31, Brumov-Bylnice, IČ: 00283819
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 účetní závěrku a záporný výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši -73 053,28 Kč
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko, se sídlem Masarykovo nám. 189,
766 17 Valašské Klobouky, IČ: 70285195
 účetní závěrku a záporný výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši –
124 820,38 Kč Sdružení měst a obcí Východní Moravy, tř. Tomáše Bati 5146,
760 01 Zlín, IČO: 45659168
 dle ustanovení § 85 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů peněžité dary níže uvedeným neziskovým organizacím:
 Městská nemocnice Slavičín, přísp.
org. 30 000 Kč
 Naděje o.s.,
pobočka Nedašov
30 000 Kč
 dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů neinvestiční dotaci:
Azylový dům, o.p.s Vsetín 45 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu č. 29/2017
o poskytnutí dotace Azylovému domu pro
ženy a matky s dětmi o.p.s, Vsetín ve výši
45 000 Kč
 směnu obecního zemědělského pozemku parc. č. 1269 v k. ú Bylnice v ul.
Vlárská o výměře 1201 m2 za část pozemku parc. č. 1268 v k. ú Bylnice v ul. Vlárská o výměře cca 370 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných nemovitostí bude ﬁnančně vyrovnán ve výši 20 Kč/m2, náklady spojené
s vypracováním geometrického oddělení
části pozemku parc. č. 1268 uhradí Město
Brumov-Bylnice, náklady na vypracování
příslušné smlouvy a vklad do KN uhradí
žadatel
 odprodej obecních pozemků parc. č.
1703/3 o výměře 112 m2 a parc. č. 1704/2
o výměře 78 m2 v k. ú. Brumov v ul. Březová za cenu 80 Kč/m2 do majetku P. Ferka,
trvale bytem Brumov-Bylnice. K pozemku parc. č. 1704/2 v k. ú. Brumov bude
ve prospěch Města Brumov-Bylnice zřízena služebnost umístění pamětního kříže.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující
 účetní závěrku a záporný výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši –
80 188,73 Kč DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČO: 49648549

zvolilo

 p. Jiřího Marka, bytem Brumov-Bylnice,
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Brumov-Bylnice
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

r o čník XXI I I . • čísl o 8 • sr pen 2017

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V SRPNU 2017
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 3. 8. 2017, 10. 8. 2017,
17. 8. 2017, 24. 8. 2017, 31. 8. 2017
Sídliště Družba a Rozkvět:
Pátek: 4. 8. 2017, 11. 8. 2017,
18. 8. 2017, 25. 8. 2017
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 4. 8. 2017, 11. 8. 2017,
18. 8. 2017, 25. 8. 2017
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 4. 8. 2017, 11. 8. 2017,
18. 8. 2017, 25. 8. 2017

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V SRPNU 2017
Pátek
Středa

4. 8. 2017 - plasty
9. 8. 2017 - bílé a barevné
sklo
Pátek
11. 8. 2017 - plasty
Středa 16. 8. 2017 - papír a lepenka
+ nápojové kartony
Pátek
18. 8. 2017 - plasty
Pátek
25. 8. 2017 - plasty
Středa 30. 8. 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 odevzdaly 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.

UPOZORNÌNÍ NA PØEPLÒOVÁNÍ
KONTEJNERÙ NA PAPÍR A LEPENKU
V uplynulém období došlo na některých stanovištích kontejnerů ve městě (ul.
Široká, Mýto, Na Poříčí, Františka Louckého, Pivovarská a Družba) opět k přeplňování kontejnerů, zejména u komodity
papír a lepenka.
V této souvislosti apelujeme na občany,
aby před odložením lepenkových krabic
a obalů do kontejnerů minimalizovali je-

jich objem. Kontejnerů na papír a lepenku je v našem městě dostatečné množství
a jejich přeplňování je převážně způsobeno vzduchovými kapsami vzniklými odkládáním objemných krabic bez předchozí úpravy. Zkrácení původního měsíčního
intervalu svozu komodity papír na stávající interval svozu 2x měsíčně je ve srovnání s ostatními městy nadstandardní.
Nemalé ﬁnanční prostředky vynakládané z rozpočtu města na mimořádný úklid
a odvoz odpadů umístěných mimo kontejnery mohou ovlivnit výši místního poplatku za poskytování těchto služeb pro
všechny občany města, v dalším období.
Nepřípustné umísťování odpadů
mimo kontejnery bude od srpna tohoto
roku mimo jiné sledovat i hlídka městské policie, která je v případě umísťování odpadu mimo vyhrazená místa oprávněna uložit sankci za přestupky proti veřejnému pořádku.
Správní odbor

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
VE ZLÍNÌ INFORMUJE
V souvislosti s výskytem afrického
moru prasat v okrese Zlín, který je prohlášen nařízením Krajské veterinární správy
za zamořenou oblast, předkládáme občanům postup při nálezu uhynulého prasete divokého.

AFRICKÝ MOR PRASAT
Postup při nálezu uhynulého divokého prasete v zamořené oblasti
1. Nález uhynulého divokého prasete „civilní“ osobou - v žádném případě
se podezřelého, uhynulého nebo při autonehodě usmrceného divokého prasete (dále jen „kadáveru“) nedotýkat, ani
s ním jinak manipulovat - udržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m od uhynulého zvířete - oznámit (telefonicky/osobně) Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen „KVS“) místo
nálezu kadáveru (viz příloha č. 2 – krizové telefonní linky KVS) nebo kontaktovat Hasičský záchranný sbor ČR (dále
jen „HZS“), Policii ČR, Městskou policii (viz. Příloha č. 1 - nouzová telefonní čísla).
2. Nález uhynulého divokého prasete uživatelem honitby − oznámit nález
KVS (krizové telefonní linky KVS)
 dohodnout se o dalším postupu s KVS
(v závislosti na přístupnosti terénu, velikosti kadáveru, vybavení),
 v žádném případě nezahrabávat kadáver na místě nálezu,
 v případě sběru kadáveru postupovat
dle bodu č. 3,
 nálezné za odevzdané kadávery divokých prasat činí 1.000 Kč.
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3. Postup při sběru uhynulého prasete divokého uživatelem honitby
informovat KVS a postupovat dle dohodnutého postupu (sběr, zajištění kadáveru pro další vyšetření)
 sběr je nutné provést tak, aby nedošlo ke kontaminaci oděvu, obuvi a pomůcek, tzn. provádět sběr v rukavicích,
gumové obuvi, zástěře, nejlépe lopatou
nebo nástrojem, který lze dezinfikovat
 předat kadáver v uzavřeném vydezinfikovaném
neprotrhnutelném
plastovém pytli o tloušťce min. 200
μm nebo v big bagu podle pokynů KVS
k vyšetření, či likvidaci
 při sběru kadáverů je třeba zajistit prevenci možného přenosu nákazy na domácí prasata veškeré materiály a pomůcky, které přišly do kontaktu s kadáverem a místem nálezu
(zůstává infekční po dobu až 6 měsíců), musí být důkladně vyčištěny
a vydezinfikovány (přípravky na bázi
chloru: chloramin, SAVO, Biocid 30,
Virkon S
 dezinfekci místa nálezu provede
KVS nebo uživatel honitby dle pokynů
KVS
4. Činnost KVS po oznámení nálezu
kadáveru uhynulého prasete
 úřední veterinární lékař se dostaví
do místa nálezu vybaven potřebnými
osobními ochrannými prostředky (Tyvec, rukavice, dezinfikovatelná obuv,
ústenka), desinfekčním přípravkem
a ručním postřikovačem, big bagem,
či neprotrhnutelnými plastovými pytli
o tloušťce min. 200 μm pro uložení kadáveru, dále jen „nádobou“)
 odběr vzorků a pitva se na místě nálezu neprovádí
 umožňuje-li to lokalita nálezu (přístupnost terénu) a velikost kadáveru,
uloží kadáver do nádoby; pokud nelze
vlastními silami manipulovat s kadáverem, vyžádá si KVS součinnost s HZS
povrchově desinfikuje nádobu (např.
1 % Virkonem S, 1% Biocidem 30)
 zajistí odvoz do Státního veterinárního ústavu (dále jen „SVÚ“) v Jihlavě nebo do asanačního podniku v závislosti na velikosti kadáveru a dohodě
s laboratoří a opatří kadáver objednávkou vyšetření (vzor č. 1)
 vzorky kadáverů z oblasti zamoření se vyšetřují pouze v Národní referenční laboratoři pro africký mor prasat v SVÚ Jihlava
 po sběru kadáveru je nutno místo
nálezu a okolí desinfikovat (např. 1 %
Virkonem S, 1% Biocidem 30) popřípadě posypat chlorovaným vápnem (z důvodu zviditelnění místa nálezu)
v asanačním podniku bude proveden
odběr vzorků a zajištěn jejich transport
do SVÚ, k transportu vzorků z asanačních podniků do SVÚ lze využít svozové linky SVÚ
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

 pokud je nález kadáveru mimo
oblast zamoření, lze vzorky zasílat
do SVÚ Praha, Jihlava a Olomouc

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

Nouzová telefonní čísla pro vybrané
organizace integrovaného záchranného
systému:
Telefonní číslo Hasičský záchranný
sbor ČR - 150, Policie ČR - 158, nouzové
univerzální telefonní číslo IZS – 112.
Krizové linky Krajské veterinární správy (dále jen KVS)
Telefonní číslo KVS pro Zlínský kraj:
720 995 201

AKTUALIZACE
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace tímto informuje všechny
občany města a vlastníky pozemků a staveb, že byly zahájeny přípravné práce
na aktualizaci platného Územního plánu
Brumov-Bylnice.
Městský úřad shromažďuje podněty
občanů k aktualizaci platného Územního
plánu Brumov-Bylnice, které mohou být
podány například ve věci žádosti o vymezení nových stavebních pozemků, pozemků pro rekreaci, ploch pro podnikání, výrobu, ale i na zalesnění zemědělské půdy,
nové vodní plochy apod.
Podněty je možno ještě podat osobně,
doručit poštou, datovou zprávou či elektronicky (podání bude doplněno elektronickým podpisem) na Městský úřad
Brumov-Bylnice, stavební úřad, náměstí
Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, a to do konce září roku 2017.
Podané podněty budou následně projednány.
Aktualizace územního plánu BrumovBylnice se bude projednávat zhruba 1,5
roku.
Ing. Jaroslav Kozubík,
referent stavebního úřadu

Blahopøejeme
rodièùm...
Marek Bařinka narozen dne 22. 5. 2017
Tadeáš Surý narozen dne 11. 6. 2017
Kateřina Strnková narozena dne 19. 6.
2017
Veronika Ptáčková narozena dne 19. 6.
2017
Vít Hrdý narozen dne 21. 6. 2017
Jan Slovák narozen dne 26. 6. 2017
Julie Káňová narozena dne 2. 7. 2017

Blahopøejeme
k uzavøení sòatku...
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Blahopøejeme
k významnému jubileu...
Světu můžeš být jedním člověkem,
ale jednomu člověku můžeš být celým
světem.

Dne 28. června 2017 oslavila
krásných 75 let
paní Anna Matějíčková.
Do dalších let přeje hodně zdraví,
pohody, štěstí a elánu manžel a děti
s rodinami.

Ondřej Olejník a Ivana Nováková uzavřeli
sňatek dne 17. 6. 2017
Martin Maryáš a Veronika Šenkeříková
uzavřeli sňatek dne 1. 7. 2017


Rozlouèili jsme se...
Jaroslav Bařinka zemřel dne 21. 6. 2017
ve věku 53 let, Brumov, Družba čp. 1213
Josef Hošek zemřel dne 26. 6. 2017 ve věku
nedožitých 91 let, Brumov, Hodňov čp. 896
Marie Kozubíková zemřela dne 3. 7.
2017 ve věku nedožitých 83 let, Brumov,
Pivovarská čp. 984
Emil Chuchma zemřel dne 10. 7. 2017
ve věku nedožitých 86 let, Bylnice,
Zahrady čp. 56

Vzor podnìtu:

Dne 7. července 2017 oslavil
pan Josef Švach 90 let.
Drahý manželi, tatínku, dědečku,
pradědečku, z celého srdce Ti
děkujeme za velkou lásku a
péči v těžkých životních chvílích.
Máš velké srdce a to Tě dělá, jakým
jsi. Když jsme potřebovali, tak jsi tu
byl, problémy jsi nám pomoct vyřešil.
Z celého srdce přejeme Ti,
ať se Ti vrátí vše, cos pro nás udělal.
Hodně zdraví, pohodu a Boží
požehnání, každý den, aby důvod
k radosti Ti dal. S láskou přejí
manželka Marie, syn Josef s rodinou,
dcera Dana s rodinou.

Vzpomínáme...
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

jméno, příjmení .................................................................................................................
datum narození ..............................................................
adresa ...................................................................................................................................
Podnět ke změně Územního plánu Brumov-Bylnice
Žádám, aby pozemek č. XY k. ú. … (Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie) byl
v územním plánu zapracován jako plocha pro bydlení (výroba, rekreace, plocha
lesa, ...), popř. popsat budoucí záměr.

podpis ....................................................

Dne 26. července 2017 jsme vzpomněli
9. výročí úmrtí
pana Karla Dorňáka.
S láskou a úctou vzpomínají synové
s rodinami.
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Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen
vzpomínky zůstávají dál.
Čas rychle
hl ubíhá,
bíhá ale
l b
bolest
l t v našich
srdcích je stále stejně hluboká…

Osud nám vzal, co drahé nám bylo, jen
žal, prázdný domov a mnoho vzpomínek
nám zbylo.

Dne 24. července 2017 by se dožila naše
maminka, babička a prababička,
paní Eva Slobodová 78 let
a dne 6. srpna 2017 vzpomeneme
22. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Jana Slobodu
ze Svatého Štěpána.
Za tichou vzpomínku děkují děti
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 14. srpna 2017 si připomeneme
nedožitých 100 let naší maminky,
babičky, prababičky,
paní Anděly Hořákové.
Dne 27. prosince 2017 si vzpomeneme
20. výročí jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají synové Václav
a Alois s rodinami. Za tichou vzpomínku
děkujeme.

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

Skromná ve svém životě, velká ve své
lásce a dobrotě.

Dne 5. srpna 2017 vzpomeneme
4. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Boženy Miklasové.
V září si připomeneme 90 let od jejího
narození.
S láskou vzpomínají děti s rodinami
a švagrová Františka.

Dne 14. srpna 2017 vzpomeneme
30. výročí, kdy nás navždy opustil náš
manžel, tatínek a děda,
pan Stanislav Skácel.
S láskou vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Roky běží jak řeky proud, jen vzpomínky
se vracejí a nedají zapomenout.

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 20. srpna 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí naší manželky, maminky
a babičky,
paní Jarmily Kubišové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel
a synové s rodinami.
Dne 9. srpna 2017 vzpomeneme
18. výročí úmrtí tatínka a dědečka,
pana Jaroslava Deklevy
a dne 12. října 2017 uplyne 11 let
od úmrtí maminky a babičky,
paní Aloisie Deklevové.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 28. srpna 2017 uplynou 2 smutné
roky od úmrtí
paní Věry Lysákové.
S láskou stále vzpomíná dcera Blanka.


PODÌKOVÁNÍ
Tímto bychom chtěli poděkovat
za projevení soustrasti všem, kdo
uctil odchod našeho drahého zesnulého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Josefa Hoška z Hodňova.
Náš velký dík patří také MUDr. Ivanu Leixnerovi za vzornou a příkladnou péči, kterou mu poskytoval po celou dobu nemoci. Manželka a děti
s rodinami.

INFORMACE Z MEDIÁLNÍ
KOMISE A REDAKÈNÍ RADY
Placené příspěvky (schváleno
v roce 2009; aktualizováno 2010
a 2013 – změna DPH):
Vzpomínky, blahopřání:
Verš, text
121 Kč


1 foto, verš, text
157 Kč

2 foto, verš, text
194 Kč
Inzerce:

Řádková inzerce do 25 slov: 61 Kč
jednoduchý inzerát, tj. jednoduché
a stručné nabídky prodejů, pronájmů, poděkování.

Řádková inzerce nad 25 slov:
97 Kč
Obsáhlejší znění inzerátu – kratší oznámení, tj. nad 25 slov včetně
předložek a spojek.
Reklama:

1 cm²
10 Kč

1 cm² (opakovaná reklama nad
6 měsíců)
9 Kč

celá stránka (A4)
4.170 Kč
Redakční rada
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BIKEØI V SOBOTU PØEDALI NEMOCNÝM DÌTEM REKORDNÍ ÈÁSTKU!

Rekordní částka v historii Charity Jamu
Adrenalin, emoce, slzy štěstí a neskutečná radost ze všech stran. To všechno, a ještě
víc jste mohli vidět v sobotu 8. 7. 2017 v areálu bývalého koupaliště v Brumově-Bylnici,
kde se konal už po osmé BMX Charity Jam.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zasloužili o tuto skvělou atmosféru. Těm, kteří přispěli, přišli se podívat, fandit, koupit si
tričko, kšiltovku, tašku nebo třeba jen sdíleli událost na sociálních sítích. Jste úžasní.
Bez vás bychom to nikdy nedokázali. Děkujeme!

Peníze se rozdělily mezi Toma, Lukáška a Verunku, kteří si je ihned v sobotu také převzali. Za symbolickou částku
5 000 Kč jsme nakoupili pomůcky pro klienty Terapeutické dílně ve Štítné nad Vláří. Celé předávání doprovázely velmi silné emoce. V závěru dne jsme ještě předali
celý výtěžek ze zmrzliny paní Kosmákové
z Brna, která dorazila i se svými třemi postiženými syny za námi do Brumova. Příspěvek využijí na masážní oleje, terapeutické a hygienické pomůcky.
Lukáškovi (Slavičín) a Verunce (Zlín) je
9 let, oba prodělali dětskou mozkovou obrnu a mají spoustu komplikací spojených
s touto nemocí. Tom (Rokytnice) už je velký kluk. Je mu 35 let, v dětství také prodělal dětskou mozkovou obrnu, ale je živým

důkazem toho, že nemoc není překážkou
k úsměvu na rtech. Peníze všichni využijí
na rehabilitace, nákup kočárku a léčebné
výlohy, které nehradí pojišťovna.
Na BMX Charity Jam VIII. se přijeli podívat i obdarované děti z minulých ročníků. Obrovskou radost nám udělal Kubík Guryč, kterého jsme podpořili minulý
rok. Kubíkův zdravotní stav se po delfínoterapii, kterou mohl absolvovat díky BMX
Charity Jamu VII., zlepšil. A to jsou ty okamžiky, kdy si říkáme, že to, co děláme, má
opravdu smysl. Dorazila také Míša Koptáková, maminka Emmičky z pátého ročníku. Rodiče Šabovi, pro které se jel šestý ročník, dorazit nemohli, ale vzkazovali velké pozdravy.
Po celý den se parkem prohánělo více,
jak padesát jezdců z celé České a Slovenské republiky a nechyběl ani zástupce
Francie JB Peytavit, který jel závod už podruhé. Jejich triky ohromovaly bezmála
2 000 diváků. Už kvaliﬁkace byla na velmi vysoké úrovni. Moderátoři jezdcům
vtipně připomínali, že je ﬁnále teprve
čeká, tak ať si nevysypou všechny trumfy
z rukávu. Ale bikeři dávali dál jeden trik
za druhým a každou svou jízdu jeli pro diváky.
Závod byl rozdělen do čtyř skupin. Junioři, Hobby pod patnáct let, Hobby nad
patnáct let a Profíci. Park ovládli místní
jezdci David Janáč (30) a Erik Figar (22),
kteří mezi sebou bojovali o první místo
do poslední chvíle. Nakonec si prvenství
zaslouženě vybojoval David Janáč, který
publiku vyrazil dech trikem 360 double
tailwhip to barspin a stříbrný pohár si tak
odnesl trojnásobný mistr ČR v mini rampě Erik Figar. Ten ohromil například Triple tailwhipem. Třetí místo obsadil tepr-

Na osmý ročník dorazilo bezmála
2 000 diváků
Každý ročník se nám daří překonávat
částku z předchozího roku. Ale je to obrovský tlak. Zvládneme to? Nezvládneme to? Všichni se těší, až se rozevře plakát s ﬁnální sumou a doufají, že tam bude
zase o něco více než minulý rok. Lidí, kteří potřebují naši pomoct, je stále hodně
a jsme strašně rádi, že se nám daří laťku
BMX Charity Jamu zvyšovat a můžeme
tak hlavně díky vám pomáhat ostatním.
Letošní ročník byl plný rekordů. Přijelo nejvíce jezdců, fandilo obrovské kvantum diváků a vybrala se rekordní částka
v historii BMX Charity Jamu 170 596 Kč.

Maminka Verunky přebírá částku 55 198 Kč
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Výherci Charity Jamu. Zleva: Jakub Němec, David Janáč, Erik Figar
ve sedmnáctiletý Kuba Němec z Nového
Bydžova, který ukázal divácky oblíbený
Backlﬂip barspin.
Děkujeme všem sponzorům, mediálním partnerům, organizátorům, jezdcům
a divákům za to, že vás máme. A především za to, že v nás věříte. S bikery jsou
bohužel někdy spojeny negativní předsudky a my si moc vážíme toho, že vy je
nemáte. Bez vás by nikdy další ročník nemohl být. Děkujeme
Za tým BMX Charity Jamu
Nikola Vilímková

PARTNEØI/SPONZOØI
2017 - JAM 8
MěÚ Brumov-Bylnice, MONSTER
Energy, TBB-BIKE Brno, Kloboucká lesní s.r.o. Bylnice, Unreal Visual s.r.o., GIGACOMPUTER a.s., SKYMOTION s.r.o.,
LAMAX MEATFLY, Jass spol.s r.o., HILTI,
BLACKCOMB.CZ, BELLE BOUTIQUE
s.r.o., TABSON s.r.o., DOLLER, Eliteline,
Patrik Fafek, Honza Wáclav Václavík, REBEL 66, SUICIDE ANGELS, CREW OF
BASTARDS, LUKÁŠ KÁŇA, Záchranáři Zlín - Adam Nedbálek, ÚČETNICTVÍ
Marie Ivanišová, Řeznictví Súkup Lipina, Řeznictví Ritter, NESTLÉ Lukáš Juřenčák, Martin Liška JZD Promotion, Dj
Lucky boy, Liquid Jesus - band, Deform,
OnBy, John Massive, Topas – Svatava Přikrylová, KAREL JANÁČ 88 - reklamní
agentura, Michal Filák, Malujeme jinak
– Lukáš Veselý, Ondra Pantograff z Pantograff art store, Josef Macháč, Vojta Zvoníček, Radek Ovesný, Roman Podhorský,
Mates Brno, Ročákovi Val.Klobouky, Jar-

ka, Robin a David Figarovi, Danka Kozubíková, Martina Ovesná, Petr Odehnal,
Petr Pjaták, Radek Šnajdr, Katka Macková, Iva Sáblíková, Nikola Vilímková, Magda Bařinková, Eliška Fojtíková, Rebeka
Kevelyová, Klára Hájková, Marie Hnilová, Magdalena Martinková, Tereza Šimarová, Zuzka Malíčková, Lenka Talafová, Pivotéka - vinotéka Bylnice, Petr Hradil, Libor Miča, WakiVaky, Weekamp Doors s.r.o. Lačnov, Jaroslav Nádeníček
TJ Sokol Těšany, Líba Zvoníčková, Eliška Fojtíková, Ivana Bařinková, Maruška
Marseničová, Jiří Gabriš, JISYS S.R.O.,
HOLBÍK CONSULTING, Ivča Bařinková + Karel Vaněk, Jiří Macháč, 4P Invest,
Cukrárna L.Sucháčková, KOLEX Val. Klobouky, TAS Štítná nad Vláří, Josef Bařinka, TEXTIL SÁRA, U NÁS - dekorace Brumov, Drogerie Růžička, Auto BKP, Pizerie
GUSTO, HARRY sport, VODO-TOPO Radim Šenkeřík, Kadeřnictví Kristýna Lysáková, Dv2jka, Restaurace ANDĚL, Kadeřnictví HAARMONIE, Wellness AFRODITÉ Bylnice, EUROCORP, JANOŠÍK okna
– dveře, Belit spol. s.r.o., Josef Macek, Jozef Lysák, Petr Synek, Euro-Fire, Jídelna +
zdravá výživa Trčka, Elseremo, Marie Bařinková, Autodoprava Kříž, Dárkové zboží Darinka, Potraviny Macháč, Květinářství Chlupáčková, Doller, Terno Zlín paní
Rajznauerová, Lenka Macháčová a kolektiv zaměstnanců ﬁrmy CEBES, rodina Ročáková, Marcela Ročáková, Michaela Hyžíková, Radek Vaněk, Lukáš Macháč, Marie Nováková, Sedmé nebe Danka Kozubíková, Alenka Fojtíková, Ladislav Strnad,
Adriana Krahulcová, OBECNÍ ÚŘAD
Štítná nad Vláří, Popov, Galerie MARIKA, MATEX, Vinotéka - Kavárna Val.Klobouky, Knihkupectví Bureš, Elektro Gin-

ter, Autoopravna Orsák, Magda Bařinková, Vlaďka Peclová, Tryon Brumov, rodina Mackova, Katka Macková, Směnárna
Bylnice Jana Švachová, Květiny Bylnice,
Nikol Parašínová + Jirka Macháč, „Luďa“
Kaňa, Zdeněk Polášek, Poláčkovi a Helena a Jan Brno,
Martin Macků, Eva Filgasová, Taťána
Šenkeříková Hrňová, Lukáš Zrubek, Jan
Hrabovčín, BRAZDIL MAREK, SUOB,
s.r.o., Ing. Miroslav Bělík Všechovice, Petr
Vampola, Alexandra Bělíková, Valčík Rostislav a Zuzka V., LB Stone s.r.o., Verča
a Lukyn Juřenčákovi, Autolak Petr Zvonicek, ALPE-FINK s.r.o, Farmářká točená
zmrzlina Brumov, David Horník Karosárna Horník, Andrea Piková, Jakub Janáč,
rodina Nováková, Petr Janáč,
Martin Macků, Hostinec u Pekařů, Monica Tyler, rodina Hájkova, Baldini – Vinotéka a dárkové zboží Brumov-Bylnice, Hokejový klub BBSS, Nikola Vilímková, Filip
Vilímek, Pavel Holba a Patrik Novák, Aukce - David Foglar, Bára Bělašková, Kuba
Benda, David Tkadlec, David, Aja, Martin, Eliška Brno, lidi z Brna, Václav Bližňák, Growshop, Bio-Farm Zlín, Dřevěnice
u Azzyho, Valentýn Bar, FBB klub Na Dráze Brno, Honza a Honza Brno, Klára Hájková a Vojta Ročák, Hospoda U BOMBY
Brno, ČECHOVI, MATES Brno, Lenka,
Lukáš Sádlo, Gabika Považská Bystrica,
Petr Pjaták, Švarcová Hela, Emler Jan, Petra Menšíková, Roman Holba
Mediální partneři
www.nasevalassko.info,
www.regionvalassko.cz,
Zlínský deník, Dirtbiker.cz
A celý tým Charity Jamu VIII.
Díky těm, co nechtějí být jmenováni,
a těm, co přispěli přímo na akci v sobotu
8. 7. 2017.

HOKEJOVÝ CLUB
INFORMUJE…
Od 2. 7. 2017 je opět
v provozu ledová plocha
na Zimním stadionu BrumovBylnice. Organizace, hokejové

týmy i jednotlivci pokud máte
zájem o pronájem ledové
plochy, volejte na tel. 777 800 548/9 nebo
napište na e-mail hcbbss@atlas.cz. Informaci
o volných ledech najdete na stránkách
hokejbrumov.cz v sekci pronájem ledu.
Léto s HA – profesionální příprava
hráčů na sezónu 2017/2018
Akce LÉTO S HOKEJOVOU AKADEMIÍ BRUMOV-BYLNICE proběhla od 2. 7.
2017 do 8. 7. 2017. Zúčastnilo se jí celkem
43 hráčů ročník 2002 až 2010, z toho byli
tři hráči ze Slovenska, jeden z Rakouska, jeden z Přerova a ostatní byli členové Hokejového clubu BBSS. Hráči ledního hokeje se pod vedením čtyř našich tre-
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nérů, tří asistentů a dvou vedoucích pracovnic připravovali na hokejovou sezónu 2017/2018, doplňkovým programem
bylo plnění odznaku zdatnosti ve 20 disciplínách, ukázka první pomoci, přednáška o zdravém stylu života a trénink s hráčem NHL týmu Detroit Red Wings Tomášem TATAREM. Hráči měli zajištěno 6 jídel denně, pitný režim, trenérský a pedagogický dozor 24 hodin a na závěr všichni obdrželi Diplom o absolvování profesionální přípravy, podepsanou fotograﬁi
s Tomášem Tatarem a drobné upomínkové dárky. Akce se vydařila a od 1. 7. 2018
se uskuteční II. ročník.
Sezona 2017/2018
Mistrovská utkání našich mládežnických týmů začnou od 8. 9. 2017. Do krajských soutěží jsme za náš klub přihlásili
tyto týmy: přípravka 2. třída, přípravka 3.
třída, přípravka 4. třída, mladší žáci, starší žáci, mladší dorost a starší dorost.
Valašská hokejová liga začne novou sezónu Memoriálem Josefa Maňáka, IV. ročník v sobotu 2. 9. 2017, na který se týmy
mohou již přihlašovat.
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INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba během letních
prázdnin (1. července – 1. září 2017)
Pondělí 10.00-12.00
12.30-14.00
Úterý 10.00-12.00
12.30-17.00
Čtvrtek 10.00-12.00
12.30-17.00
Pátek
10.00-12.00
12.30-14.00
Půjčovní doba v pobočce ve Svatém
Štěpáně
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude během srpna otevřena pouze: 7. 8. a 21. 8. 2017.
Pobočka v Sidonii otebřena celý
srpen

Léto s HA – příprava hráčů na sezónu 2017/2018

Jana Surovcová, ved. knihovny

nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož tak vám povím, že už sa pomály dívám, kam sem strčíl na leto zimní věci, bo
šak leto letí jak hlúpé a za chvílu už čekám na hradě přízemní mrazíky.
Svaťby na hradě běžíja o sto šest a aj
v září eště nejaké budú. Tento rok daleko
víc si počasí zahrává s akcama. No sme
autdúr, tož to k tem patří. Hradní džbánek
vysloveně smola, do Dětského dňa „trocha“ sprchlo, ale pořadatelé aj návščevníci to nejak ustáli a nakonec dá sa řéct,
že to bylo „kúúúl“. Enom otec Karel si stěžovál na horko, ale enom tak naoko. Farní dny a vlastně jeho taká rozlučka s farnosťů a hradem byla podařená, dva dni
duchovní zábavy na hradě a spokojenosť
všeckých, co tu byli.
No a v září nás čeká ﬁnále akcí na hradě, a esli do teho neco nebo negdo…, tož
ho, nebo to, dám do klády a zatluču hřebíkama a bude v ní mrznút až do Vánoc.
Tož možem sa těšit na jednu z nejkrásnějších pohádek o opici Žofce, zvířátkách
a ZOO vůbec. Herci Městského divadla
ve Zlíně dojedů na začátek školního roka
v nedělu 2. září 2017 odpoledňa. A protože šermíří skupiny historického šermu
VALMONT slavíja kulaté výročí existence, gdyž počasí dá, 16. září 2017 s přátelama šermířama, tanečnicama aj ohňákama
dojedú a celý deň a večér sa možeme těšit
na středověké rozlúčení s akcama na hradě v téjto sezóně. Náhradní termín máme
pro tuto akcu týden potem 23. září 2017.
Tož snáď nám závěr sezóny vyjde a těším
sa na to.
Tož už sem našél svetřisko, jednu vlněnú ponožku a tým sa s vama lúčím a idu
hledat druhú …nebo… zima je potfora
a už ju vidím nazízat.
Kastelán

Fotoklub KFA
Brumov-Bylnice
Vás zve do Galerie na hradě
na výstavu velkoformátových
fotograﬁí Miroslava Pinďáka,
Martina Trčky a Martina Křižky

VALAŠI.
Výstava je otevřena celou sezónu.

9

r o čník XXI I I . • čísl o 8 • sr pen 2017

Crreeeated
Cr
aat d by F
Fre
reee
e piiikk
eepi

6.$87,=%58029$%</1,&($6$/(6,É1,632/835$&291Ì&,9É665'(þ1Č=928
NA POHÁDKOVÝ HRAD 2017, KTERÝ SE KONÁ V NEDČ/, 272017 OD 12 DO 1 HOD,N
NA %R80OVSKe0 HRADČ VST8PNe DO%ROVO/Ne

AK&, PODPOR8-Ì

=ÁãT,T8 PĜEV=A/
LUDVÍK HOVORKA
POSLANEC
PARLA0ENTU þR

*ENERÁ/NÌ PARTNEĜ,

SPON=OĜ,

0ČSTO BRU0OV  B<LN,CE

,N* 0,CHAELA ãO-DROVÁ
POSLANK<NČ EVROPSKeHO PARLA0ENTU

ROBERT SOŠKA
LeKÁRNA NA NÁ0ČSTÍ
PAPÍRN,CTVÍ P 0,KLASOVÁ
AUTOOPRAVNA 0 POLO0ÍK

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

10

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

10. BRUMOVSKÉ
DIVADELNÍ LÉTO
SPONZOŘI AKCE:

TARABUS
obuv & textil

MĚSTO
BRUMOV-BYLNICE

CEBES a. s.
TNZ s. r. o.
ZLÍNSKÉ STAVBY a. s.
ELSEREMO a. s.
TRYON s. r. o.
AUTODOPRAVA JOSEF KŘÍŽ
RENO-GIPS s. r. o.
DAŇOVÁ PORADKYNĚ MARIE IVANIŠOVÁ
JUDr. Bc. LENKA MACHOLÁNOVÁ
MVDr. PETR HRNČIŘÍK
4P INVEST
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STRNKA
PAPÍRNICTVÍ PAVLA MIKLASOVÁ
LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ
TARABUS – OBUV A TEXTIL
AUTO BKP
CK VANADO
TOPAS CLUB
STRAVOVÁNÍ JOSEF TRČKA
VLADIMÍR TKADLEC – PRODEJ KRMIV
BX AGENCY ROBERT LYSÁK
ZAHRADNICTVÍ MÍLEK SLAVIČÍN
KVĚTINÁŘSTVÍ CHLUPÁČKOVÁ
MANŽELÉ LYSÁČKOVI MADĚROVEC
TAXI 99 – MICHAL HOŘÁK
SMĚNÁRNA MÝTO JAN ŠVACH
DAGMAR DORŇÁKOVÁ – FRGÁLY
ŘEZNICTVÍ RITTER
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
ZLÍNSKÝ KRAJ
NAŠE VALAŠSKO

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STRNKA
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10. BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO

V pátek 21. a v sobotu 22. července 2017
nám pražský divadelní spolek Kašpar přivezl na brumovský hrad světoznámou klasiku
Antona Pavloviče Čechova "Višňový sad".
Toto drama je posledním dokončeným dílem Čechova a v dialozích odhaluje neutěšenou situaci ruské venkovské šlechty. Zchudlou majitelku panství Raněvskou skvěle
ztvárnila Milena Steinmasslová, v dalších rolích jsme viděli Jana Potměšila, Lukáše Jůzu,
Petra Lněničku, Alenu Dolákovou, Jitku Nerudovou a další.
V neděli 23. července byla pro děti a jejich rodiče uvedena hravá komedie "Mikulášovy prázdniny". S partou malých kluků
jsme se seznámili již v roce 2012, kdy divadelní spolek Kašpar přivezl inscenaci "Mikulášovy patálie". Vtipná hra, při které herci neustále poskakují a hopsají, nadchla děti i jejich rodičovský doprovod.

BÌH NADÌJE - II. ROÈNÍK V BRUMOVÌ BYLNICI
16. 9. 2017 V 14 HOD. NA HØIŠTI V BYLNICI
Běh naděje je svým rozsahem zcela mimořádná humanitární akce zaměřená na podporu výzkumu rakoviny spojená s veřejnou sbírkou.
 inspiroval se úspěšnou mezinárodní akcí „Běh Terryho Foxe“, který probíhal v ČR
15 let (1993 až 2007 - také v Brumově-Bylnici) a navázal na spolupráci s jejími bývalými organizátory
 je sportovně společenská akce (založená na běhu, pochodu, jízdě na kole, kolečkových bruslích, atd.) organizovaná dle Principů pořádání BN a její pořádání není omezeno teritoriálně, ani věkově
 zdůrazňuje význam prevence nejen tohoto onemocnění, ale i jiných civilizačních
chorob
 má velký význam i v oblasti osvěty v péči o zdraví a zdravý životní styl s cílem předcházet civilizačním chorobám pravidelným pohybem a cílenou péčí o své zdraví, včetně využívání pravidelných preventivních prohlídek u lékaře
 je určen široké veřejnosti bez omezení pohlaví a fyzické výkonnosti. Konání běhů je
v období od dubna do listopadu. Pravidelný pohyb, stejně jako solidarita s nemocnými
a podpora výzkumu rakoviny představují novou šanci pro život, novou NADĚJI
Mgr. Dagmar Krahulová
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
SRPEN 2017

Vinotéka Brumov vás zve na výstavu
fotograﬁí

MÁ VLÁRA
bromostříbrné želatinové fotograﬁe
Antonína Kostky
Výstava bude otevřena od 1. 7. 2017 do
31. 8. 2017 ve vinotéce Brumov
na náměstí H. Synkové 998.

AKCE VE MĚSTĚ

SETKÁNÍ MUZIKANTŮ V BÍLÝCH KARPATECH

Město Brumov-Bylnice srdečně zve na 15. ročník hudebního festivalu:
pátek: 18. 8. 2017 – Zahajovací koncert festivalu v kostele sv. Václava
ženský pěvecký sbor Horné Srnie
pěvecký soubor Trávnica Brumov-Bylnice
sobota: 19. 8. 2017 – Hlavní hudební program na náměstí
13.30 DH Brumovjanka
14.00 Slavnostní zahájení festivalu a přivítání hostů a účinkujících
vystoupení taneční skupiny Tetky mažoretky
14.30 DH Brumovjanka
15.15 Jožka Šmukař s cimbálovkou
16.30 DH Vlčnovjanka
18.15 DH Trnkovjanka
20.00 Ukončení festivalového odpoledne
V případě deštivého počasí se hlavní program koná v kulturním domě!

Fotoklub KFA
Brumov-Bylnice
Vás zve do městského muzea
na retrospektivní výstavu fotograﬁí

OHLÉDNUTÍ 2017.
Výstava je nově doplněna expozicí
historických
ý fotoaparátů.
p


neděle: 27. srpna 2017, 13.00 – 19:00 hodin

POHÁDKOVÝ HRAD
Tradiční nedělní srpnové odpoledne pro děti i rodiče ve světě pohádek se zábavnými stanovišti, soutěže, atrakce i kulturní program připravují Skauti a skautky z Brumova-Bylnice a Bratři Salesiáni.

Nenechte si ujít v září:
Hrad - Opice Žofka – divadelní představení pro děti -MD Zlín,
Valmont – 20let - šermíři
Kulturní dům – Dětský bazárek
Náměstí - Hodový trh, Hodový koncert

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
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Akciová společnost ELSEREMO nabízí od ledna 2018 do pronájmu areál rekreačního střediska Hájenka v Bylnici.
Středisko se skládá z malé a velké chaty.
Malá chata má kapacitu 6 lůžek, vlastní
sociální zařízení s koupelnou a vybavenou kuchyní. Velká chata s kapacitou 32
lůžek má sociální vybavení na patře, součástí budovy je vybavená kuchyň a velká
společenská místnost. Pronájem je nabízen na dobu neurčitou s možností roční
výpovědní lhůty. Nájemce hradí veškeré
provozní náklady mimo pojištění budov.
Zajišťuje řešení drobných závad, malování, sečení a hradí škody vzniklé provozem. Pro více informací kontaktujte zástupce společnosti ELSEREMO. Naďa
Ambrožová, ambrozova@elseremo.cz,
577 330 722 nebo Jana Staníková, stanikova@elseremo.cz, 573 035 072



AKCE: SUŠIÿKY POTRAVIN, REMOSKY, ELEKTRICKÉ GRILY 


þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577

330 485, 776 330 486

Prodám byt 3+1 v sídlišti Družba,
tel. 777 768 667.
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