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INFORMACE Z RADNICE
Nejdůležitější informace ze zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného dne 20.
června 2019:

Č. Kramoliše za cenu 500 Kč/m2 + DPH do majetku E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7

ZM Brumov-Bylnice schválilo

 směnu části obecního pozemku parc.
č. 1453/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Bylnice
v ulici Mýto za část pozemku parc. č. 1452 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Bylnice (přesná výměra
směňovaných pozemků bude stanovena geometrickým zaměřením) s tím, že rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků bude finančně vyrovnán
za cenu 100 Kč/m2

zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice
o činnosti Rady města Brumov-Bylnice za období
od 11. 4. 2019 do 19. 6. 2019


 směnu obecního pozemku parc. č. 430/61
a části obecních pozemků parc. č. 413/2 a 430/1
v k. ú. Brumov o celkové výměře cca 60 m2 za část
pozemku parc. č. 458/1 v k. ú. Brumov o výměře
cca 60 m2 (přesná výměra směňovaných pozemků bude stanovena geometrickým zaměřením)
za účelem majetkového vypořádání zahrad u bytového domu, místní komunikace a chodníku
v ulici Školní
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 657/1 o výměře cca 200 m2 (přesná výměra
bude stanovena geometrickým zaměřením) v k. ú.
Brumov v ulici Hodňov za cenu 50 Kč/m2
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 6121/14 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Svatý Štěpán za cenu 50 Kč/m2
 odprodej obecního pozemku parc. č. 5920/4
o výměře 350 m2 v k. ú. Svatý Štěpán za cenu 50
Kč/m2
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 1860/2 o výměře 2 m2 v k. ú. Brumov v ulici

Poř.
č.

Příjmová část
tř/položka

Kč

1a)

1b)

8/8115

 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 2018

účetní závěrku a výsledek hospodaření Města
Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 21 BrumovBylnice, IČ: 00283819 za rok 2018 ve výši
30 670 470,57 Kč


Výdajová část
§/položka

Kč

5213/5903

350 000,00

 dle ustanovení § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů poskytnutí dotace neziskové organizaci
Naděje o.s., pobočka Nedašov ve výši 75 000 Kč
 dle ustanovení § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů neinvestiční dotaci neziskové organizaci
Azylový dům, o.p.s Vsetín ve výši 30 000 Kč
 rozpočtové opatření č. 3/2019, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny (viz tabulka):
 bezúplatný převod části pozemků parc.
č. 2346 a 2349 v k. ú. Brumov (dle GP č. 14677131a/2019 nově vzniklé pozemky parc.
č. 2346/2 o výměře 436 m2 a parc. č. 2349/2 o výměře 117 m2) z majetku ČR – Státní pozemkový
úřad, do majetku Města Brumov-Bylnice za účelem majetkového vypořádání stavby Cyklostezka
Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky –
Brumov

ZM Brumov-Bylnice neschválilo
 odprodej obecního pozemku parc. č. 664/1
v k. ú. Brumov v ulici Hodňov z důvodu toho, že
pozemek je dotčen vedením kanalizace a vodovodu
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Předmět rozpočtového opatření č. 8/2018
Krizová opatření - zvýšení výdajů spojených s řešením krizových situací vzniklých
během povodní v Brumově-Bylnici, Sidonii a ve Sv. Štěpánu a na odstraňování jejich
následků
Změna krátkodobých prostředků na účtech - zvýšení financování za účelem úhrady
výdajů spojených s řešením krizových situací vzniklých během povodní v Brumově,
Bylnici, Sidonii a ve Sv. Štěpánu a na odstraňování jejich následků

3639/6351

8/8115

 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

350 000,00

2a)

2b)

 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 2459/5 o výměře 649 m2 v k. ú. Bylnice v ulici
Vlára o výměře cca 400 m2 (přesná výměra bude
stanovena geometrickým zaměřením) za cenu
300 Kč/m2. K pozemku bude zřízena služebnost
inženýrské sítě – uložení vedení splaškové kanalizace

 dle ustanovení § 85 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů peněžitý dar neziskové organizaci
Městská nemocnice Slavičín, přísp. org. ve výši
30 000 Kč

50 000,00

50 000,00

Komunální služby a územní rozvoj - investiční transfer p.o. - navýšení kapitálových
výdajů za účelem navýšení investičního transferu p.o. SM Brumov-Bylnice v souvislosti se změnou výše nájmu dlouhodobého majetku
Změna krátkodobých prostředků na účtech - zvýšení financování za účelem zvýšení
poskytnutí investičního transferu p.o. SM Brumov-Bylnice

Informace Ministerstva životního prostředí ČR pro širokou veřejnost
ve věci monitoringu sucha
Systém HAMR je „kalkulačka“ na sucho
První část verze systému pro monitoring a predikci sucha HAMR běží již od prosince 2018 a je veřejně dostupná na stránkách hamr.chmi.cz. Slouží široké
veřejnosti pro lepší informovanost o aktuálním stavu i vývoji sucha. Díky němu se obyvatelé dozvídají, kde je na území České republiky sucho a jak je
závažné. Každý si tak může udělat představu o tom, jaká je právě situace, jestli se v nejbližších dnech změní a připravit se tak na možné dopady s předstihem – tj. šetřit s pitnou vodou, zadržet srážkovou vodu apod. Každý týden zveřejňuje HAMR aktualizovaný video-komentář s výkladem dat a předpokládaným vývojem na další týden. Díky systému HAMR na jednom místě lze jednoduše zjistit údaje o aktuálním stavu řek, půd i hladin podzemních vod,
či informace o možném vznikajícím nedostatku vody v dané oblasti. Pilotní verze systému dále obsahuje prezentaci všech indikátorů od roku 1981. Díky
těmto mapám lze porovnávat aktuální stav s velmi suchým rokem 2015, jehož dopady mají občané ještě v živé paměti.
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Informace z radnice

Městská policie informuje
Vzhledem k probíhající
rekonstrukci na ulici Josefa Polácha v Brumově
žádáme řidiče vozidel
i chodce ke zvýšené opatrnosti a vzájemné ohleduplnosti.
Nadále je a bude prováděna kontrola nad
dodržováním obecně závažných vyhlášek města,
zejména ve vztahu k veřejnému pořádku, k požívání alkoholu na místech, kde je to zakázáno, nad
povinností mít psa na vodítku a dodržování čistoty ve městě.
Přejeme občanům města hezké prožití letního období.
Období školních prázdnin a letních dovolených je v plném proudu a s tím
nám nastává nejen období příjemných zážitků, ale i řada méně pozitivních
událostí.
Oproti minulému letnímu období se zlepšilo parkování v okolí koupaliště
u sportovního a rekreačního areálu v Brumově-Bylnici, ale objevují se nám
jiné negativní jevy. Dochází ve zvýšené míře k ničení dopravních značek, a to
především na cyklostezkách. V této souvislosti je prováděna kontrola, v případě zjištění pachatele bude toto jednání nekompromisně postihováno.
Také se začínají ve větší míře rozmáhat „malůvky“ sprejerů, zejména na obecním majetku a veřejně prospěšných zařízeních. Tady bychom chtěli upozornit, že sprejerství je trestným činem a je prováděna v rámci pochůzkové
činnosti kontrola, mající za cíl eliminovat toto protiprávní jednání.
Na konci měsíce srpna dojde k navrácení standardního režimu parkování
na nám. H. Synkové, již nebude možné parkovat motorová vozidla na vnitřní ploše náměstí, která slouží k pořádání kulturních a společenských akcí
a bude znovu otevřeno bezplatné parkoviště „Pod hradem“.

Bc. Miroslav Strnka, velitel Městské policie Brumov-Bylnice

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu komunálního
odpadu z popelnic v srpnu 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici
– občané:
Čtvrtek: 1. 8. 2019, 8. 8. 2019, 15. 8. 2019, 22.
8. 2019, 29. 8. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů v sídlištích Družba
a Rozkvět – občané:
Pátek: 2. 8. 2019, 9. 8. 2019, 16. 8. 2019, 23.
8. 2019, 30. 8. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:
Pátek: 2. 8. 2019, 9. 8. 2019, 16. 8. 2019, 23.
8. 2019, 30. 8. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec – občané:
Pátek: 2. 8. 2019, 9. 8. 2019, 16. 8. 2019, 23.
8. 2019, 30. 8. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic Termíny svozu tříděného odpadu
a kontejnerů pro smluvní partnery v srpnu 2019
Úterý
6. 8. 2019:
směsné plasty, bílé a
města
barevné sklo

(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:
Čtvrtek: 1. 8. 2019, 8. 8. 2019, 15. 8. 2019,
22. 8. 2019, 29. 8. 2019 (provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 2. 8. 2019, 9. 8. 2019, 16. 8. 2019,
23. 8. 2019, 30. 8. 2019 (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: 8. 8. 2019, 22. 8. 2019 (provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 9. 8. 2019, 23. 8. 2019 (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: 8. 8. 2019 (provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 9. 8. 2019 (provozovny v sídlišti Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a
Sidonie).

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

Středa

7. 8. 2019:
papír a lepenka +
kompozitní obaly (nápojové kartony)

Středa

14. 8. 2019:

Úterý

20. 8. 2019:
směsné plasty, papír
a lepenka + kompozitní obaly (nápojové kartony)

Středa

28. 8. 2019:

směsné plasty

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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Chválíme…
V minulém čísle vydání městského zpravodaje jsme zveřejnili snímky kontejnerových stanovišť ve městě, kde opakovaně, ze strany některých nezodpovědných občanů, dochází k ukládání tříděných odpadů mimo kontejnery a tím ke znečišťování veřejných prostranství.
V tomto vydání naopak zveřejňujeme fotodokumentaci kontejnerových hnízd, kde je prostor u stanovišť kontejnerů uklizen. Ze snímků je patrné, že občané těchto částí města odkládají odpad zodpovědně a udržují pořádek na veřejných prostranstvích, což zasluhuje pochvalu!

Stanoviště Hrbáč – Slunečná

Stanoviště Hrbáč – Slunečná

Stanoviště Hrbáč – u vjezdu ke garážím

Stanoviště Hrbáč – u hřiště

Centralizace péče a změna ordinační doby

OD ZÁŘÍ ZAHAJUJEME PROVOZ
ORDINACE DENTÁLNÍ HYGIENY

Vážení pacienti,
s lítostí Vám oznamuji, že ke dni 31. 7. 2019 musím z rodinných důvodů uzavřít své pracoviště praktického lékaře v Brumově-Bylnici. Provoz pracoviště v Újezdě u Valašských Klobouk bude zajištěn i nadále
– ošetříme Vás od pondělí do pátku v době od 7 do 12 hodin.
Ordinační doba

Pracoviště

Pondělí

7.00 – 12.00

Újezd 285, PSČ 763 25

Úterý

7.00 – 12.00

Újezd 285, PSČ 763 25

Středa

7.00 – 12.00

Újezd 285, PSČ 763 25

Čtvrtek

7.00 – 12.00

Újezd 285, PSČ 763 25

Pátek

7.00 – 12.00

Újezd 285, PSČ 763 25
Děkuji za pochopení. MUDr. Monika Bartíková

Zdravotní středisko
Brumov-Bylnice

Ordinace
MUDr. Lenky Výletové
Objednávky na tel.: 608 604 759
e-mail:
dh.brumov-bylnice@seznam.cz
Těším se na Vás.
Jitka Vilímková, DiS.

Čisté zuby se nekazí.

Vyjádření vedení města k ukončení činnosti praktické lékařky MUDr. Bartíkové v našem městě
Reklama_MZ_58x70mm.indd 1
17.07.2019
MUDr. Bartíková nám oznámila ukončení své činnosti na vlastní žádost na konci měsíce června 2019.
Věřte nám, že uvedená situace nám není lhostejná
a v současné době intenzivně řešíme společně s pojišťovnou VZP a lékaři z okolí možnosti zajištění činnosti dalšího praktického lékaře v našem městě.
O výsledku všech jednání Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím sdělovacích kanálů města (web, mobilní rozhlas, zpravodaj).
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Vedení města
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Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Amélie Skopečková narozena dne 1. 5. 2019 v Praze 2

František Bačo narozen dne 6. 5. 2019 ve Zlíně
Jakub Maniš narozen dne 8. 6. 2019 ve Zlíně
Filip Beňo narozen dne 15. 6. 2019 ve Zlíně
Richard Sládek narozen dne 5. 7. 2019 ve Vsetíně
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).
Na II. pololetí roku 2019 došlo ke změně listopadového termínu vítání
občánků, kdy nový termín byl stanoven na 23. 11. 2019. Děkujeme za
pochopení.

Rozloučili jsme se…
Josef Dorňák zemřel dne 17. 6. 2019 ve věku 91 let, Bylnice, Zahrady
čp. 62
Helena Kamenčáková zemřela dne 11. 7. 2019 v Brumově-Bylnici
Libuše Trchalíková zemřela dne 19. 7. 2019 ve věku 59 let (bývalá
občanka – Brumov, Družba čp. 1209)
Josef Kolbinger zemřel dne 20. 7. 2019 ve věku nedožitých 65 let,
Svatý Štěpán čp. 111
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

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

Vzpomínáme…
Dne 15. července 2019 uplynulo 5 let od úmrtí naší milované maminky a babičky, paní Elišky Lysákové
a 19. září 2019 tomu bude 6 let, kdy zemřel náš milovaný tatínek a dědeček, pan Josef Lysák.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Čas běží, jen vzpomínky zůstávají.
Dne 19. července 2019 jsme vzpomněli 30. výročí úmrtí tatínka Ladislava Halaty
a 25. července 2019 nedožitých 100 let maminky Marie Halatové a zároveň 17 let od jejího úmrtí.
Vzpomíná dcera s rodinou.

Roky tiše běží, jak klidný řeky proud, jen vzpomínky se
vracejí a nedají zapomenout.
Dne 26. července 2019 jsme vzpomněli 11. výročí
od úmrtí pana Karla Dorňáka.
S úctou a láskou vzpomínají synové s rodinami.

Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.
Dne 27. července 2019 jsme vzpomněli 1. výročí
úmrtí našeho tatínka, pana Aloise Lysáčka.
S láskou vzpomíná dcera Marta
a syn Radim s rodinami.

Kdo vás znal, vzpomene, kdo vás měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 5. srpna 2019 vzpomeneme nedožitých 93 let naší drahé maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Milchové a v prosinci 2019 si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí.
Dne 7. srpna 2019 uplyne 5 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Alfréda Milchy
a v červnu jsme vzpomněli jeho nedožitých 95 let.
S úctou a láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 7. srpna 2019 vzpomeneme nedožitých 70 let
manžela, tatínka a dědečka, pana Václava Březáčka
a dne 31. července 2019 uplynulo 22 let od úmrtí.
S láskou vzpomíná celá rodina a děkuje za tichou
vzpomínku.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen vzpomínky nám zůstávají.
Dne 11. srpna 2019 vzpomeneme nedožitých 90 let
naší manželky, maminky, babičky a prababičky,
paní Anny Fojtíkové a 20. září 2019 to bude již 20 let
od jejího úmrtí.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina Fojtíkova
a rodina Ortova.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 9. srpna 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Jaroslava Deklevy
a dne 11. srpna 2019 vzpomeneme jeho nedožitých 90 let.
Dne 28. srpna 2019 by se dožila naše maminka a babička paní Aloisie Deklevová 85 let
a dne 12. října 2019 vzpomeneme 13 let, co nás navždy opustila.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Čas bolest hojí, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 14. srpna 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka, pana Jaroslava Kostky
ze Sv. Štěpána.
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Není smrti, zůstává věčně živý,
kdo spravedlivý byl a dobrotivý.
Dne 16. srpna 2019 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Lubomíra Vilímka.
S úctou a láskou vzpomíná manželka
a syn a dcera s rodinami.

Dne 18. srpna 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky,
paní Emilie Šimoníkové, roz. Zvoníčkové z Bylnice.
S láskou vzpomíná celá rozvětvená rodina.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout.
Dne 27. srpna 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka, pana Karla Macka
ze Sv. Štěpána.
S láskou a úctou vzpomínají Mackovi – Šiškovi.

Odešlas tak náhle, že ústa Tvoje milá nám
sbohem dáti nestačila.
Dne 28. srpna 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí naší
milované maminky, babičky a prababičky,
paní Františky Kynčlové z Bylnice č. 365.
S úctou a láskou v srdci vzpomínají dcery Pavla,
Marie, Alena s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 28. srpna 2019 vzpomeneme 15. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Josefa Zimáčka.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn s rodinou
a dcery s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho,
který nám tolik schází...
Dne 28. srpna 2019 uplyne 4. smutné výročí od úmrtí
paní Věry Lysákové.
S láskou stále vzpomíná dcera Blanka.

Slunce tolikrát vyšlo ze tmy a Tvoje loďka
z druhého břehu zmizela do nenávratna.
Poslední výdech a ticho hlasu ukončilo dne
30. srpna 2017 život pana Pavla Vlčka.
Jeho pohled se smutkem potkávají rodiče, sestra Hana,
synovci Petr, Vašek, Dominik a příbuzní.
Zůstala prázdnota a stesk...

Nadace Dobrý anděl
226 dětí a 205 rodičů ze 114 rodin na
Zlínsku podpořili Dobří andělé

Pomáhat je potřeba i nadále
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už
rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě
podporují rodiny s dětmi, ve kterých se objevila
rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout
těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací
pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“
vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace
Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří
andělé – podporují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát
oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.
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Šárka Procházková s dětmi kterým pomohli Dobří andělé 		
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili
Dobří andělé na Zlínsku desítky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě
rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými
onemocněními či kombinovanými postiženími.
Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často
v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si
může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní

foto: Andrea Sovová

rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý
dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka
Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje
podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci
pomoc nejen finanční, ale také psychickou – mají
pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová, PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089
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Volejbalový úspěch i smůla zároveň
„Zranění mě moc mrzí, k bronzové medaili jsme
měli tak blízko. Monice se omlouvám a děkuji za
super výkon i vůli po vítězství, hrálo se mi s ní
skvěle,“ řekl s bolestivou grimasou ve tváři smutný Lukáš Pánek.
„Zranit se může každý, s tím se nedá nic dělat.
Zdraví je na prvním místě. Myslím, že nemusíme
být zklamaní, vždyť čtvrté místo z dvaceti je
úspěch, o kterém se nám před turnajem ani nesnilo. Ničeho nelituji a jsem ráda, že jsem tu s Lukášem mohla hrát,“ dodala Monika Lorencová.
V rámci 10. ročníku sportovněhudebního festivalu
„Slovácké léto“ se konal v sobotu 29. června 2019
v Uherském Hradišti prestižní turnaj v plážovém
volejbalu MIX Amatér určený výhradně pro amatérské hráče. Brumovský volejbal reprezentovala
pod novým logem dvojice Lukáš Pánek a Monika
Lorencová. Vysněný cíl postoupit ze skupiny se
jim i přes úmorné vedro podařilo splnit. Vyhrávali
zápas za zápasem a byli k neporažení. Z dvaceti
týmů se postupně probojovali až do semifinále
mezi nejlepší čtyři. V zápase o třetí místo musel
Lukáš ze zápasu odstoupit z důvodu nataženého
stehenního svalu. Masáže a tejpování ze strany
ochotných pořadatelů stačily pouze k odehrání
dalších tří bodů… dál to prostě nešlo.

VÝSLEDKY TURNAJE MIX AMATÉR:
1. Tuleni: Jan Vápeník, Aneta Kaňovská
(Uh. Hradiště)
2. ŽaStr: Jaroslav Žajdlík, Věra Stránská
(Uh. Ostroh)
3. Benza: Jiří Závodník, Lenka Benedíková
(Zlín)
4. B-B Mix: Lukáš Pánek, Monika Lorencová
(Brumov-Bylnice)
Pochvalu zaslouží pořadatelé za kvalitně zorganizovaný turnaj - atmosféra výborná, žádné zbytečné prostoje, soupeři kvalitní, zázemí na úrovni.
Monice Lorencové a Lukáši Pánkovi za úspěšnou
reprezentaci našeho oddílu děkujeme!
Milena Kovaříková,
Oddíl volejbalu SK Brumov-Bylnice

Hodnocení sezóny přípravek FC Brumov 2018/2019

Nové Dubnici a byla to sladká tečka, co se týče
výkonu, jak pro trenéry, tak hráče!
Nechci ani zapomenout na poděkování téměř
všem rodičům. Neměli jsme v sezóně problém
s účastí na trénincích a zápasech. Vím, že je to
kolikrát těžké obětovat víkend kvůli zájmu jen jednoho člena rodiny a právě proto si vašeho přístupu vážíme. Fotbal je kolektivní sport a u dětí ještě
v mnohem větším rozsahu. DĚKUJEME!
Výkonný výbor FC Brumov

Přípravka se sešla koncem prázdnin a postupně
začala s trénováním dvakrát týdně, k tomu zápasy
OP přípravek OFS Zlín + přátelské zápasy a turnaje. Do tréninkového procesu se zapojilo 10 hráčů
starší a 12 mladší přípravky. Z pohledu trenérů
Martinky, Zimáčka a Naňáka to byl optimální
počet, aby kluky zdokonalovali ve hře 1x1, 2x2,
3x3, střelbě, přihrávkách… což se pak projevovalo
v zápasech, ve kterých jsme protivníky přehrávali
a kluci si s chutí zastříleli.

Z intenzity tréninku se neslevilo ani přes zimu.
Tým makal 2x týdně v tělocvičně a absolvoval satelitní turnaje. I když to tady výsledkově nebylo
nejlepší, určitě klukům tyto zápasy pomohly k otrkání a zjištění, že soupeři jsou stejní a hrát se dá
s každým. Pěkné zápasy sehrála mladší přípravka
na trianglu ve Zlíně s týmem Fastavu a domácích
Pasek. Tento model zápasů bychom rádi využívali
i v příštím roce. Poslední zápas sezóny odehrála
kombinovaná sestava na domácím hřišti proti

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

Poděkování Hany Jílkové
Chtěli bychom jménem rodičů poděkovat celému trenérskému kolektivu panu Martinkovi,
Zimáčkovi a Naňákovi, že obětují svůj volný
čas na to, aby se věnovali našim dětem, za jejich skvělou práci, kterou odvádějí, trpělivost
a zkušenosti, které klukům předávají. Těšíme
se na další sezónu a na výkony našich kluků,
které jsou rok od roku díky nim lepší.
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Druhý rok společného působení našich žáků v kopané

Skončil nám druhý rok společného působení žáků
Valašských Klobouk a Brumova v Krajském přeboru Zlínského kraje, kde mladší žáci skončili na
velmi pěkném třetím místě se ziskem 42 bodů. Ty
získali díky dvanácti výhrám, třem remízám a pěti
prohrám, kdy dosáhli skóre 80:47 na góly. Starší
žáci na tom byli poněkud hůře, celkově skončili
na devátém místě se šesti výhrami, dvěma remízami a dvanácti prohrami s pasivním skórem 27:48
na góly. Za opravdu pěknou reprezentaci našich
dvou měst bych chtěl poděkovat mladším žákům
Marušce Kozáčkové, Davidu Kozáčkovi, Janu Vaňkovi, Michalu Vaškovi, Ondrovi Vangorovi, Tomáši
Zůbkovi, Vlastimilu Balogáčovi, Vojtovi Bartošovi,

Alexandru Ptáčkovi, Adamu Dorňákovi, Kubovi
Martinkovi, Petru Pinďákovi, Lukáši Sucháčkovi,
Honzovi Krahulcovi, Vojtovi Struhařovi, Radku
Ševčíkovi, Adamu Lorencovi, Filipu Zimáčkovi,
Danu Šerému a Adamu Sáblikovi a také starším
žákům Josefu Struhařovi, Vilému Běhunčíkovi,
Dominiku Novákovi, Michalu Struhařovi, Martinu
Dohnalovi, Michalu Satinovi, Jindřichu Fojtíkovi,
Adamu Fojtíkovi, Filipu Dorňákovi, Petru Vlčkovi,
Matěji Novákovi, Davidu Šánkovi a Tomáši Kopačkovi. Těmto chlapcům a jedné dívce patří naše
plné uznání a obdiv. Samozřejmě i jejich trenérům panu Oldřichu Kupčíkovi, Tomáši Trochtovi a
Michalu Fraitovi.

Dovolte mi na tomto místě malé zamyšlení.
Obecným trendem dnešní doby je skutečnost, že
mladá generace stále více tíhne k jiným zájmům
než ke sportu. Také v našem oddíle pozorujeme,
že je zájemců o fotbal čím dál tím méně. I proto
se týmy Valašských Klobouk a Brumova musely
spojovat, aby bylo možné sestavit aspoň starší a
mladší žáky. Do budoucna to nevidím o moc lépe,
vždyť kloboucká základní škola má přes pět set
žáků a z toho ji jen osm reprezentuje ve sportu,
jakým je fotbal. Kdysi to býval nejmasovější a nejlidovější sport pro děti, stačilo k tomu mít jeden
míč a vyznačit si dvě branky a už se hrálo. Často
slýchám, že děti sedí jen u počítače a nic nedělají. Čí je to ale vina? Nás, rodičů. Naše benevolence nás dovedla k tomu, že to necháváme na
dětech, ať se sami rozhodnou, jestli se jim chce
na trénink, nebo sedět doma u počítače. Z mých
zkušeností na pozici kurátora pro děti a mládež
mohu říci, že děti pro sebe v drtivé většině zvolí tu lehčí variantu. V těchto věcech musíme být
proto více zásadoví a jestliže se dítě přihlásilo do
nějakého sportovního kroužku, tak bychom měli
dbát na pravidelnou docházku a účast, ne děti
ještě bezdůvodně omlouvat. Snažme se naše děti
vést ke sportu, vždyť je to pro ně relax a rozvoj fyzického a duševního zdraví. Proto na vás všechny
apeluji, abychom vhodně vedli naše děti ke sportování a k pohybu. Tak jak nutíme děti do jídla
a do hygienických návyků, začněme je nutit do
sportování. Přece pro ně chceme to nejlepší, ať už
dělají jakýkoliv sport.
Aneb „Sportu zdar a fotbalu zvlášť!“.
Mgr. Josef Vlček, trenér

SK BYLNICE
Ve čtvrtek 4. června 2019 se bylnická fotbalová
přípravka, která má 34 hráčů, rozloučila s jarní
sezonou na hřišti v Bylnici. Na ukončení si hráči
zahráli fotbálek, dostali pamětní medaile, párek
v rohlíku a sladkosti. V sezoně 2019/2020 začne
už starší přípravka hrát okresní fotbalovou soutěž.
Mladší přípravka bude zatím hrát pouze přátelská
utkání. První trénink se uskuteční 29. srpna 2019
v 17. hodin a pak každé pondělí a čtvrtek vždy od
17. do 18.15 hodin. Těšíme se na nové zájemce,
kteří budou mít radost z této kolektivní hry.
Hráčům starší přípravky přejeme, ať se jim v jejich
první soutěži daří a ať jim to dobře střílí.
Trenéři SK Bylnice

Vážení přátelé a příznivci
fotbalu,
fotbalisti SK Bylnice postoupili z druhého místa
okresního přeboru do I. B třídy skupiny A.
Bylnické družstvo odehrálo mimořádně dobrou
sezonu, na kterou se bude dlouho vzpomínat.
Hráči SK Bylnice vyhráli celou soutěž s impozantním skóre 62:18 a v základní hrací době prohráli
pouze jedno utkání. Bohužel vzájemná statistika
z utkání s Kostelcem, který měl po skončení sezony stejný počet bodů, nás odsunula na druhé
místo celého přeboru. Postup z druhého místa je
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Muži I. B skupina A
Datum

Den

Hodina

Hřiště

Soupeř

11. 8.

NE

17:00

D

Ratiboř

18. 8.

NE

10:15

V

Slavičín B

25. 8.

NE

16:30

D

Brumov B

1. 9.

NE

16:00

V

Dolní Bečva

8. 9.

NE

16:00

D

Francova Lhota

14. 9.

SO

16:00

V

Halenkov

22. 9.

NE

15:30

D

Hovězí

28. 9.

SO

15.30

V

Choryně

6. 10.

NE

15:00

D

Lidečko

12. 10.

SO

15:00

V

Poličná

20. 10.

NE

14:30

D

Prlov

27. 10.

NE

14:00

V

Prostřední Bečva

3. 11.

NE

13:00

D

Krhová

zadostiučinění poctivé práce všech hráčů, trenérů
a funkcionářů, kteří se o to pokoušeli poslední tři
roky. A tak slavnostně po 10 letech se vrací družstvo SK Bylnice tam, kde několik let odehráli několik výborných utkání – do I. B třídy.
Proto Vás všechny fanoušky a příznivce zveme na
podzimní část nového ročníku, který začne již 11.

srpna 2019. Určitě budou zajímavá utkání v podobě derby se Slavičínem B a Brumovem B, které
na začátku okoření tuto soutěž.
Těšíme se spolu s Vámi na nový ročník
2019/2020.
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Charity Jam X – půl milionu pro handicapované!
460 010 Kč Charity Jam
60 000 Kč Charity Day Těšany
13 000 Kč Alex Rovný TBB Brno
533 010 Kč!
Celkem tolik se podařilo vybrat v rámci jubilejního
10. ročníku charitativního freestyle BMX závodu
Charity Jam, který se v bikeparku v BrumověBylnici každoročně koná na podporu lidí s handicapem. Tato částka byla přímo na místě rozdělena
mezi šest osob (4 děti a 2 mladé ženy) s nelehkým
životním osudem – pomůže jim s financováním
zdravotnických pomůcek a nákladných rehabilitací, které nehradí zdravotní pojišťovny.
10. ročník se premiérově odehrál ve dvou dnech,
konkrétně 5. a 6. července 2019. Páteční program
zahájily v 10 hodin tréninkové jízdy a pak už se šlo
na věc, tedy na kvalifikaci. Každý z jezdců ze sebe
dostal maximum. Bylo vidět, že touha postoupit
do sobotního finále je veliká, což bouřlivým potleskem a skvělou atmosférou ocenili také diváci.
Po kvalifikačních jízdách následovalo vystoupení
taneční skupiny Eles z Valašských Klobouk a k večeru přišlo na scénu něco jedinečného, něco,
co bylo na Charity Jamu k vidění vůbec poprvé
– atraktivní závod dvojic. Duo jezdců si vždy při-

pravilo synchronizovanou choreografii. Hodnotila
se kreativita, využití překážek v bikeparku a samozřejmě triky. Rozhodně se bylo na co dívat! Porotu nakonec nejvíce zaujal společný výkon dvojice
Jack Maguire a Kieran Reilly z Velké Británie. Pak
už následoval zasloužený odpočinek.
Do soboty všichni vykročili s nadšením. Na programu totiž byly finálové jízdy a také vyhlášení
veřejné sbírky zřízené KÚ Zlínského kraje. Každý
rok se jezdci předhánějí, kdo předvede ten nejlepší výkon. Letos tomu nebylo jinak a z některých
triků občas až tuhla krev v žilách. Závodilo se
ve čtyřech kategoriích: 15-, 15+, PRO, samostatnou kategorii pak tvořily 4 zástupkyně něžného
pohlaví, které se před kluky rozhodně nenechaly
zahanbit.
Po 16. hodině přišel moment, na který všichni
netrpělivě čekali – samotné vyhlášení sbírky. Byl
to velmi emotivní zážitek. Dojetí šlo vidět ve tvářích obdarovaných, organizátorů i diváků. Na 10.
ročníku Charity Jamu se podařilo vybrat neuvěřitelných 460 010 Kč! K tomu přibylo dalších
60 000 Kč od organizátorů spřátelené charitativní
akce Charity Day, která se koná v Těšanech nedaleko Brna a 13 000 Kč za BMX kolo, které daroval

do aukce Alex Rovný z TBB Brno. Celková částka
533 010 Kč byla rozdělena mezi Anetku Kolínkovou ze Zlína, Julinku Kočicovou z Brodku u Prostějova, Michálka Kirschnera z Ústí nad Labem,
Leontýnku Rampírovou z Luk nad Jihlavou a sestry Zajícovy z Brna.
Na závěr dne přišlo vyhlášení výsledků závodu,
v kategorii 15- nejvíce zazářil Filip Bambas, v kategorii 15+ Daniel Knotek a co se bikerek týká,
porota nejvíce ocenila výkon Nikol Přikrylové.
V kategorii PRO obsadil 3. místo Kryštof Odehnal,
2. místo David Janáč a zlato vybojoval Kieran Reilly. Cenu za nejlepší trik si odnesl Scott Hamlin
za svůj double backflip (dvojité salto vzad).
Děkujeme všem partnerům, sponzorům, pořadatelům, jezdcům a zejména divákům za podporu,
pomoc a velkou účast na Charity Jamu X. Seznamy sponzorů, fotogalerie a více informací najdete
na: www.charityjam.cz
facebook.com/ bmxcharityjam
instagram.com/bmxcharityjam
Vám všem za podporu děkuje tým
Charity Jamu!
#pomahatesnami

Napsali o nás - DĚKUJEME
Charity Jam – charitatívny pretek, kde BMX bikeri pomáhajú handicapovaným a pozývajú aj teba
Životné tempo moderného sveta vie byť zbesilé. Natoľko, že často zabúdame sami na seba, nieto aby sme premýšľali nad problémami druhých. Napriek
tomu sa našťastie aj v dnešnej dobe stále nájdu tí, ktorí neváhajú podať pomocnú ruku. Bez vidiny finančného zisku, dobrovoľne, vo svojom voľnom
čase, len tak pre radosť a pre dobrý pocit. Skúste sa na chvíľku zastaviť, zamyslieť a rozhliadnuť sa okolo. Vidíte oblasť, v ktorej sa môžete pričiniť? Tak
len smelo do toho! Hrejivý pocit vám bude tou najkrajšou odmenou.
Svoje o tom vedia napríklad usporiadatelia charitatívneho freestyle BMX závodu Charity Jam, ktorí sa tento rok už desiatykrát koná v českom prihraničnom mestečku Brumov-Bylnice, necelých 40 km severozápadne od Trenčína. Ako je v našich končinách bežné, aj tu hrá futbal, či hokej. Športový
mainstream však naviac spestrujú BMX bikeri, ktorí si v pôvodne starom vonkajšom bazéne vlastnoručne postavili jeden z najlepších bikeparkov
v Česku. Ale ani to im nestačilo.
V roku 2010 usporiadali spoločne s ďalšími priaznivcami tohto adrenalínového športu 1. ročník pretekov Charity Jam a výťažok z dobrovoľného vstupného venovali na pomoc handicapovaným. V tom čase ešte nikto netušil, že sa im podarí vybudovať najväčší freestyle BMX závod na území ČR, ktorého
sa bez nároku na honorár každoročne zúčastňuje špička svetovej BMX scény.
Organizátori, pretekári, diváci, sponzori – tí všetci spoja sily za jediným účelom – aby pomohli ľuďom, ktorí to v živote nemajú vôbec jednoduché. Spoločne tak vytvárajú akciu s unikátnym konceptom a elektrizujúcou atmosférou, ktorý široko ďaleko nemá obdobu. Nahliadnuť do jeho diania môžete
na www.charityjam.cz. Odporúčame sa však vydať priamo na akciu a nechať sa inšpirovať. Je takmer isté, že si odnesiete dychberúce zážitky a odhodlanie niečo zmeniť aj vo svojom okolí. Tohtoročný jubilejný ročník, ktorý prebehne 5. a 6. júla, podporí 6 konkrétnych osôb s handicapom (4 deti a 2
dospelé ženy).
Len pre zaujímavosť – počas 1. ročníka pretekov sa podarilo vybrať 10 000 Kč, zatiaľ čo minulý rok to už bolo neuveriteľných 335 230 Kč! Charity Jam
je tak dôkazom, že s trochou úsilia možno dosiahnuť naozaj veľkých a nádherných vecí. Stačí len prejsť od myšlienky k činu a byť nápomocný. Preto sa
nebojte vykročiť.
Autor Zaujimavý Svet - 28. júna 2019

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Spartanská odysea v Brumově-Bylnici

Dne 30. června 2019 proběhla v našem městě
charitativní akce nazvaná Spartanská odysea.
Ve stručnosti jde o celorepublikovou akci, která
si klade za cíl nashromáždit co nejvíce finančních
prostředků pro hendikepované děti. Mediálním
partnerem této akce je Nadace Nova. Symbolem
energie, kterou do akce vkládají jednotlivé tréninkové skupiny komunity Spartan, tzv. Spartan
training groups (STG), je kovový štít. Ten putuje,
jakožto štafeta mezi jednotlivými STG městy napříč naší republikou.
Jednou ze zastávek byl právě i Brumov-Bylnice.
V pozdních nočních hodinách soboty 23. června
2019 převzala místní STG skupina štít do týdenního opatrování z rukou STG Frýdek-Místek. Kluci
a holky z této skupiny k nám štít po vlastních nohou nesli neuvěřitelných 100 km. Za odměnu je
v předbrání hradu čekala hostina v podobě rozličných dobrot a lahodných moků. S mírou pohoštění místní skupina Spartanů svému městu ostudu
rozhodně nedělala! Tímto okamžikem se štít stal
jakýmsi dozorcem nad pravidelnými tréninky STG
Brumov-Bylnice, ale i nad cvičením pod záštitou
skupiny Fit&Core. Nechyběl ani na prezentaci skupiny v rámci vynikající akce Karpaty fest, která se
konala v pátek 28. června a v sobotu 29. června
2019 v zámeckém parku nedalekého Slavičína.
Zejména sobota byla pro skupinu STG velmi důležitá. Probíhal zde dětský den a to byla ideální
příležitost zorganizovat akci nazvanou Spartan
Kids. Vznikla provizorní dráha, na níž se děti
mohly přesvědčit o povaze spartanského cvičení
a hlavně o tom, že žádná z překážek není nad jejich síly. Členové skupiny STG Brumov-Bylnice dohlíželi na bezpečí u každého stanoviště a snažili se
děti motivovat. Nezřídka sami žasli nad tím, kolik
odhodlání a energie v sobě naši nejmenší mají.
Pochvala patří i rodičům více než 450 dětí, kteří
se nezdráhali přispět k hecování svých ratolestí
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a tím jim dodávali potřebnou oporu a sílu k vynikajícím výkonům.
Dnem „D“ se pro štít v rámci Brumova-Bylnice
stala neděle 30. června 2019. V 7 hodin ráno se
skupina STG Brumov-Bylnice z náměstí vydala
poklusem směr hrad Malenovice. První polovina
trasy složená z osy Štítná nad Vláří – Popov – Bohuslavice nad Vláří – Divnice – Slavičín – Nevšová
– Luhačovická přehrada byla završena osvěžením
právě ve vodní nádrži lázeňského města a občerstvením v jednom z místních bufetů. Zde došlo
i ke střídání řidičů, kteří po celé trase zajišťovali
potřebné občerstvovací zastávky.

Druhá polovina trati Pozlovice – Řetechov – Provodov – Pindula – Kudlov – hrad Malenovice už
byla ve znamení úmorného vedra a sebepřekonávání se. Je zřejmé, že šlo o doposud „nejžhavější“ etapu celé Spartanské Odysey. V cíli na hradě
Malenovice už čekala skupina místních Spartanů
ze Zlína. Jejich velitelka převzala z rukou Patrika
Timčáka štít do svého opatrování. Tímto okamžikem mohli členové STG Brumov-Bylnice považovat svůj úkol za splněný.
Skupina Spartanů z Brumova-Bylnice patří mezi
nejmladší členy v rámci komunity České republiky.
I přesto si za svou krátkou existenci vybudovala
solidní podvědomí a zapojila se do vícera charitativních projektů. Zcela jistě bude pokračovat
ve svém snažení i nadále. Jednak rozšiřovat svoji
členskou základnu, nadále se zúčastňovat akcí,
které mají za cíl pomáhat potřebným a hlavně se
snažit ke zdravému pohybu motivovat děti.
V blízké budoucnosti by se měla iniciativa skupiny zaměřit i na možnost vybudovat tréninkovou
dráhu umístěnou ve vhodné lokalitě na území
Brumova-Bylnice. Tato by měla sloužit všem stávajícím i potencionálním členům STG pro přípravu
na závody Spartan race. Ten, kdo se rozhodne pro
styl tohoto života, by měl počítat s tím, že je to
cesta, která nikdy nekončí. Je to cesta bojovníka,
který se nevzdává, který neví, co je strach a nezná žádnou překážku. Všichni společně dokážeme
nemožné, ukážeme odvahu, umíme se adaptovat
a pro náš cíl uděláme nepřekonatelné. Jsme jedineční a šílení! Máme smysl pro humor, ale i pořádnou páru se do všeho opřít ze všech sil. Jsme
přátelé a hlavně jeden druhému kryjeme záda.
Tak pokud máš odvahu, sílu, umíš se adaptovat
a slova (NE, NEJDE, NEMŮŽU) nejsou ve Tvém
slovníku, tak jsi ten, koho hledáme do svých řad.
Nejsme žádní sportovci, my jsme SPARTANI!!!!
Aroo Aroo!!! Pochopíš až v cíli!!!
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Ze života ve městě

12. BRUMOVSKÉ
DIVADELNÍ LÉTO
SPONZOŘI AKCE:

MĚSTO
BRUMOV-BYLNICE

CEBES a. s.
TRYON
ELSEREMO a. s.
LEO BIČEJ ELEKTRO s. r. o.
TNZ s. r. o.
DAŇOVÁ PORADKYNĚ MARIE IVANIŠOVÁ
MVDr. PETR HRNČIŘÍK
4P INVEST
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STRNKA
RENO-GIPS s. r. o.
PAPÍRNICTVÍ PAVLA MIKLASOVÁ
AUTO BKP
TARABUS – OBUV A TEXTIL
VANADO BRUMOV-BYLNICE
FOTOATELIÉR EVA STRAPINOVÁ
TOPAS CLUB
KRMIVA ING. VLADIMÍR TKADLEC
STRAVOVÁNÍ JOSEF TRČKA
BX AGENCY ROBERT LYSÁK
KVĚTINÁŘSTVÍ CHLUPÁČKOVÁ
MANŽELÉ LYSÁČKOVI MADĚROVEC
SMĚNÁRNA MÝTO JAN ŠVACH

STŘECHY STRNKA

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
ZLÍNSKÝ KRAJ
NAŠE VALAŠSKO
Mgr. MIROSLAV PINĎÁK

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Informace z městské knihovny
PŮJČOVNÍ DOBA BĚHEM PRÁZDNIN
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

12.30 – 14.00
12.30 – 17.00
zavřeno

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

12.30 – 17.00
12.30 – 14.00
zavřeno

Dne 3. července 2019 městská knihovna uspořádala setkání maminek a tatínků s psycholožkou Mgr. Markétou
Šobáňovou na téma: Jak správně rozvíjet své dítě v daném věku, doporučená četba pro děti v daném věku, jak
připravit své dítě na nástup do školky, jak zvládnout období vzdoru. Po dobu přednášky se o děti postaraly paní
knihovnice.
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

Akce ve městě...

1. ročník soutěže mladých hasičů v Bylnici

Svatí patroni Hubert a Florián pro děti na hradě Brumov
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foto Veronika Kolářová Dětský den ve Sv. Štěpáně

foto Stanislav Floreš

foto Stanislav Floreš
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Inzerce

SKAUTI Z BRUMOVA-BYLNICE A SALESIÁNI SPOLUPRACOVNÍCI ASC
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA POHÁDKOVÝ HRAD 2019,
KTERÝ SE KONÁ V NEDĚLI 25.8.2019 OD 13 DO 18 HODIN
NA BRUMOVSKÉM HRADĚ. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
GENERÁLNÍ PARTNEŘI

SPONZOŘI

ROBERT SOŠKA
PAPÍRNICTVÍ P. MIKLASOVÁ
AUTOOPRAVNA M. POLOMÍK
ZÁŠTITU PŘEVZAL:
SENÁTOR PATRIK KUNČAR

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – srpen 2019

sobota: 10. srpna 2019, 21:00 hodin, 97 min.
RODIČE NA TAHU
aneb Střízliví nás nedostanou je americká komedie s Alecem Baldwinem a Salmou Hayek v hlavních rolích.

Vstupné: 100 Kč

pátek: 16. srpna 2019, 20:00 hodin, 134 min.
BOHEMIAN RHAPSODY
Koprodukční životopisný hudební film je oslavou rockové skupiny Queen. Jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který
svou tvorbou i životem vzdoroval všem stereotypům.
Vstupné: 100 Kč
středa: 21. srpna 2019, 20:00 hodin, 124 min.
CAPTAIN MARVEL
Akční sci-fi z roku 2019 je novým dobrodružstvím z doposud neviděného období filmového světa Marvel.

Vstupné: 100 Kč

neděle: 25. srpna 2019, 12.00 – 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.
středa: 28. srpna 2019, 20:00 hodin, 104 min.
SKLENĚNÝ POKOJ
K napsání románu inspiroval autora Simona Mawera skutečný příběh brněnské funkcionalistické vily Tugendhat z počátku třicátých let minulého století. Filmového zpracování se ujal režisér Julius Ševčík.
Vstupné: 100 Kč
pátek: 30. srpna 2019, 20:00 hodin, 95 min.
TERORISTKA
Černá komedie Radka Bajgara nám představí učitelku na penzi Marii, která si jednou řekla, že už nechce být jako kráva. V hlavní
roli Iva Janžurová.
Vstupné: 100 Kč
Nenechte si ujít v září 2019:
Kulturní dům – Dětský bazárek,
		
Tři prasátka – divadelní pohádka
Hrad – My jsme Valaši - divadlo
Náměstí – Svatováclavské slavnosti

Prodám slunný pozemek v zahrádkářské kolonii v Bylnici. Možnost výstavby
zahradního domku či chaty, voda i elektřina k dispozici.
Jedná se o kaskádovitý pozemek orientovaný na jihozápad. Příjezd až k pozemku,
parcela č. 2242/78 a 2242/80.
Cenu nabídněte.
Kontakt: Janáčová Ludmila,
tel. 739 611 170,
e-mail: janac.martin@seznam.cz.
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Oznámení bývalým žákům ZŠ
v Brumově-Bylnici ročník

1949.
Dne 21. 9. 2019 se uskuteční 10. sraz
spolužáků ZŠ v Brumově-Bylnici ročník
1949. K účasti na setkání zve tímto
všechny spolužáky přípravný výbor.
Zájemci zavolejte nejpozději do 20. 8.
2019 na telefon 603 967 011. Obdržíte
bližší informace o srazu a podmínky
závazného přihlášení.
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Inzerce

právníci kanceláře:
Mgr. Zdeněk Rumplík, advokát, kontakt: 577 342 920

vás zve na výstavu fotografií

JUDr. Petr Hradil, kontakt: 608 979 055
Mgr. Eva Manová, kontakt: 774 682 691
kancelář SLAVIČÍN – ZMĚNA:
Od 1. 8. 2019 působí Mgr. Rumplík v nové kanceláři
v budově Vojenského výzkumného ústavu
na ul. Dlouhá ve Slavičíně, namísto dosavadní kanceláře
v budově hotelu Slavičan.

KRAJINY KARPAT

kancelář VALAŠSKÉ KLOBOUKY:
V kanceláři ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru – I. patro nad sálem,
je každý den k dispozici JUDr. Hradil.
Mgr. Rumplík je zde k dispozici po předchozí tel. domluvě.

bromostříbrné želatinové fotografie

kancelář BRUMOV-BYLNICE:
Každé pondělí odpoledne je k dispozici Mgr. Rumplík v kanceláři v prvním patře
Domu u Slunce na náměstív Brumově,
Mgr. Manová je zde k dispozici po předchozí tel. domluvě.

Výstava je otevřena do 31. 8. 2019
ve Vinotéce Brumov,
nám. H. Synkové 998, v Brumově-Bylnici.

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

Antonína Kostky
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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 od 1690,-Kč






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 NA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE !!!

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

485, 776 330 486

CENÍK INZERCE

(platí se ihned při zadávání)
Řádková inzerce
• jednoduchý inzerát, tj. jednoduché a stručné
nabídky prodejů, pronájmů
či poděkování, cca 25 slov, včetně předložek
a spojek = 50 Kč + DPH
• obsáhlejší znění inzerátu, tj. nad 25 slov,
včetně předložek a spojek = 80 Kč + DPH
Plošná reklama
• 8 Kč/cm2 + DPH
• 7 Kč/ cm2 – při zadání šesté a další opakované
reklamy v řadě od stejného zadavatele
Vzpomínky
• 1 foto = 30 Kč + DPH, 2 fota = 60 Kč + DPH
• verš = 30 Kč + DPH
• text = 70 Kč + DPH

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka zářijového čísla bude
12. srpna 2019.
OZNÁMENÍ
Endokrinologická ambulance v Městské nemocnici
ve Slavičíně ukončila činnost, děkujeme za pochopení.

Inzerce
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.

VĚŠTKYNĚ A LÉČITELKA ANABELA Z TELEVIZE
POŘÁDÁ
V sobotu 3. srpna a 7. září 2019

KURZ VĚŠTĚNÍ, KOUZEL A MAGIE NA ŽÍTKOVÉ
Dovolte mi, abych Vás provázela na jednom z nejsilnějších energomagnetických míst přímo v srdci Žítkové, kde se nachází velmi silná venkovní a podzemní energetická místa.
Už od pradávna navštěvovali tato místa velké vědmy a mágové – čarovat, zaklínat i očisťovat, léčit a odstraňovat těžké kletby. U svaté skály Vám aktivuji samoléčitelské schopnosti.
Po zasvěcení si každý účastník může uložit své osobní přání do této skály.

Sraz zájemců o kurz je v 9 hodin u Restaurace Žítková.
Cena jednoho kurzu – 900 Kč.
Objednávky na tel. č. 0908 513 263.
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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