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B r u m o v,- BByyllnniiccee,, S v a t ý Š t ě p á n , S i d o n i e

ročník XXII.
ULICE V NAŠEM MÌSTÌ

Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik
ulic je v Brumově-Bylnici? Jaké jsou
jejich názvy a kolik je jich pojmenováno
po významných osobnostech? Dle
schváleného seznamu názvů ulic je
v našem městě celkem 47 ulic, z toho
sedm nese jména významných osobností
spojených s Brumovem-Bylnicí.
Jsou to:
1.
Hilda Synková
2.
Josef Polách
3.
Amálie Kutinová
4.
František Loucký
5.
František Salesiánský Pluskal
6.
Čeněk Kramoliš
7.
Jan Jiří Ignác Středovský
Mnoha lidem jsou tato jména neznámá
a většinou jim nic neříkají. Rozhodla
jsem se proto tento nedostatek napravit
a v následujících šesti číslech zpravodaje
napsat o těchto osobnostech několik
řádků, abychom na ně nezapomínali
a uctívali stále jejich památku.

číslo 7
1.
Hilda Synková
Narodila se dne 9. března 1906 na čísle popisném 152 v Brumově jako dcera
Emanuela Theodora Matouška, kontrolora velkostatku v Brumově, a Doroty roz.
Fialové. Po absolvování obchodní školy
nastoupila na místo úřednice v sidonské
sklárně. V roce 1926 vstoupila do komunistické strany a o dva roky později byla
propuštěna ze zaměstnání pro své zapojení do stávky dělníků ve sklářské huti v Sidonii. Poté odjíždí do Prahy. V roce 1934
uzavírá sňatek s Ottou Synkem.
V únoru roku 1939 byla M. Synková
zatčena v Praze spolu se svým manželem
kvůli vydávání protihitlerovských letáků
a následně odsouzena k sedmi měsícům
odnětí svobody. V únoru roku 1941 byla
se svým mužem zatčena znovu. Manžel
byl popraven, ona deportována do koncentračního tábora Ravensbrück. V něm
byla držena až do konce války. Po návratu zpět do vlasti se vrátila ke své funkcionářské činnosti v Praze, kde vedla ženský odbor. Záhy se stala členkou Zemského národního výboru a působila v propagační komisi Ústředního národního výboru města Prahy. V parlamentních volbách

červenec 2016
v roce 1946 i v r. 1948 byla zvolena poslankyní Ústavodárného Národního shromáždění ve volebním kraji Praha. V parlamentu zasedala až do své smrti. Zemřela
náhle dne 3. srpna 1949.
Nelze opomenout, že pro své schopnosti byla jmenována zástupkyní ministra ochrany práce a sociální péče a její zásluhou došlo k přijetí zákona na ochranu matek a dětí. Zasloužila se o vybudování první továrny na výrobu penicilínu v ČSR. Po své smrti byla označována
jako velmi vzácná žena, která si zachovala svoji skromnost. Pro uctění života plného tvůrčí práce byla Matyldě Synkové odhalena dne 11. března 1956 pamětní deska na rodném domě a náměstí pojmenováno náměstím Matyldy Synkové.
V současné době je na náměstí evidováno celkem 29 čísel popisných, ve kterých žije trvale celkem 242 osob.
Mgr. Milena Kovaříková

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 3. května
2016, 17. května 2016 a 31. května 2016:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 Smlouvy o dílo s panem F. Rakem,
IČ: 61714224, Brumov-Bylnice na údržbu obecních pozemků v lokalitě Březová
a Drahy
 zřízení nového kontejnerového stanoviště v místní části Sidonie, které zahrnuje zbudování zpevněné plochy v blízkosti autobusové zastávky Sidonie – U Kříže a nákup 5 kusů kontejnerů na papír,
plast, bílé sklo, barevné sklo, nápojový
karton o objemu á 1100 litrů (vrchní výsyp)
 zprávy o provedených veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací
(základní škola, mateřská škola, dům dětí
a mládeže, služby města) za rok 2015
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 zřízení služebnosti inž. sítě – uložení
STL plynové přípojky k prodejně elektro
v domě čp. 1180, který je součástí pozemku parc. č. 335 v k. ú. Brumov, do obecních pozemků parc. č. 187/1, 339/1
a 339/13 v k. ú. Brumov v ulici 1. května
v délce cca 25 m za cenu 1 000 Kč + DPH
 ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře objektu MZS čp. 1189 o výměře 57,14
m2 uzavřené dne 7. 8. 2014 mezi Městem
Brumov-Bylnice a Mediekos Labor, s.r.o.,
IČ: 60754524, se sídlem tř. T. Bati 3910,
760 01 Zlín, a to dohodou k 30. 4. 2016
 přidělení bytu č. 15 v bytovém domě
Družba 1220, Brumov-Bylnice, manželům Kostkovým. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou (od 3. 5. 2016
do 31. 7. 2016) s možností jejího prodloužení za podmínky řádného plnění povinností nájemce
 „Smlouvu o poskytnutí užívacích práv
ke službě systému ASPI“ s ﬁrmou Wolters
Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží
6, 130 00 Praha 3, IČ: 63077639
 dle ustanovení § 85 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, peněžité dary níže uvedeným neziskovým organizacím ve výši:
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
12 000 Kč
Naděje o.s., pobočka Otrokovice
3 000 Kč
Český svaz včelařů Brumov-Bylnice
5 000 Kč
Domov pro seniory Loučka
5 000 Kč
 dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Veřejnoprávní smlouvu č.
27/2016 a č. 28/2016 o poskytnutí dotace
níže uvedeným neziskovým organizacím
ve výši:
Charita Vsetín 3 000Kč
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s
Vsetín 45 000Kč
 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje č. D/1620/2016/KUL ve výši 27 600 Kč,
na projekt „SETKÁNÍ MUZIKANTŮ V BÍLÝCH KARPATECH“ 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 kultury Zlínského kraje č. D/1608/2016/KUL ve výši
20 700 Kč, na projekt „BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO“ (uzavřené mezi Městem
Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942,
763 31 Brumov-Bylnice a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
 peněžitý dar pro MEZINÁRODNÍ
SPORTOVNÍ PROJEKT NA PODPORU
ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ
„Na kole dětem“, se sídlem Na Hrázi
244, 698 01 Veselí nad Moravou, ve výši
2 000 Kč
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
 ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2
v Domě s pečovatelskou službou, Vlárská
288, Brumov-Bylnice (DPS) dohodou k 31.
5. 2016
 přidělení bytu č. 2 v DPS paní M. Divošové, Brumov-Bylnice. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (od 1. 6.
do 30. 11. 2016) s možností jejího prodloužení za podmínky řádného plnění povinností nájemce.
souhlasí

 s návrhem spolupráce se zahradnickou
fakultou MZLU v Brně, týkající se vypracování koncepce veřejné zeleně ve městě
 s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu – umístění STL plynové přípojky,
kanalizační přípojky a kabelové přípojky NN k zamýšlené novostavbě RD na pozemcích parc. č. 658 a 660 v k. ú. Bylnice
v ulici Mýto do obecních pozemků parc.
č. 630/2, 641 a 2552 v k. ú. Bylnice
 s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu – umístění vodovodní přípojky k Autodílně Polomík čp. 1222, která
je součástí pozemku parc. č. 296/2 v k. ú.
Brumov v sídl. Družba, do obecního pozemku parc. č. 297/1 v k. ú. Brumov v délce cca 13 m
 s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu – umístění vodovodní přípojky ke skladu u Autodílny Polomík, stavba technického vybavení bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 296/1 v k. ú.
Brumov v sídl. Družba, do obecního pozemku parc. č. 297/1 v k. ú. Brumov v délce cca 13 m
 s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní škola Brumov-Bylnice,
okres Zlín, o zápis změny v rejstříku škol
a školských zařízení v mimořádném termínu s účinností od 1. 9. 2016. Příspěvková organizace Základní škola BrumovBylnice, okres Zlín, požádá o zapsání nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu – 150 žáků
 s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Brumov-Bylnice,
okres Zlín:
 ve výši 3 000 Kč - od Ing. Ovesného,
Brumov-Bylnice, na školní výlet pro třídu
5. B
 ve výši 2 000 Kč – od pí Hrnčiříkové,
Brumov-Bylnice, na školní výlet pro třídu
5. A
 ve výši 5 000 Kč – od CHESPOL BB
s. r. o., Brumov-Bylnice, na školní výlet
pro třídu 5. A
 s tím, aby na adrese Družba 1188,
763 31 Brumov-Bylnice, nacházející se
na parcele č. 275, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001 vedeného pro Město Brumov-Bylnice, katastrálního území
Brumov bylo umístěno sídlo spolku MS
Sidonie-Cigán, z. s.
 se zřízením parkovacího místa pro osoby s průkazem ZTP, ZTP/P u bytového
domu čp. 1197

 partnerství města Brumov-Bylnice v projektu „Mikrojesle“, jehož předkladatelem
je prostřednictvím výzvy 03_16_126_ Operačního programu Zaměstnanost, Charita
Valašské Klobouky, Školní 944, 766 01 Val.
Klobouky. Město Brumov-Bylnice bude
partnerem bez ﬁnanční spoluúčasti.
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V ÈERVENCI 2016
Rodinné domy v Brumově-Bylnici
Čtvrtek: 7. 7. 2016, 14. 7. 2016, 21. 7.
2016, 28. 7. 2016
Sídliště Družba a Rozkvět
Pátek: 1. 7. 2016, 8. 7. 2016, 15. 7.
2016, 22. 7. 2016, 29. 7. 2016
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie
Pátek: 1. 7. 2016, 8. 7. 2016, 15. 7.
2016, 22. 7. 2016, 29. 7. 2016
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 1. 7. 2016, 8. 7. 2016, 15. 7. 2016,
22. 7. 2016, 29. 7. 2016

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V ÈERVENCI 2016
Pátek
Pondělí
Pátek
Čtvrtek
Pátek
Pátek
Pátek

1. 7. 2016: plasty
4. 7. 2016: bílé a barevné sklo
8. 7. 2016: plasty
14. 7. 2016: papír a lepenka
+ nápojové kartony
15. 7. 2016: plasty
22. 7. 2016: plasty
29. 7. 2016: 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.
Správní odbor MěÚ
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SOUTÌŽ „ROZKVETLÉ MÌSTO“

…………………….………………………………...............…………...……...……………..............................................
Adresa trvalého pobytu (sídla subjektu*):
……………………………………………………………............................………………...........................................…
Adresa objektu, u kterého jsou výsadby umístěny:

.............................................................................................……………........................................................
Datum narození uchazeče: ……………………………………………………………….........….................……….
* IČ:
V Brumově - Bylnici dne: ……………...…. Vlastnoruční podpis:.....…………………….....................….
* - vyplňují pouze zástupci podnikatelských subjektů a organizačních složek



Do soutěže budou přijaty pouze řádně
vyplněné a podepsané přihlášky.
Vyplněné přihlášky lze také zaslat
poštou na adresu: Městský úřad BrumovBylnice, Hildy Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice 1, nebo je odevzdat přímo
do schránky určené pro připomínky
občanů umístěné na stěně v přízemí
budovy radnice. Vyhodnocení soutěže
budou provádět členové komise životního
prostředí, kteří návrh pořadí účastníků
soutěže předají Radě města BrumovBylnice ke konečnému schválení.
Výsledky soutěže budou na podzim tohoto roku zveřejněny a vítězové kategorií
oceněni.
Komise životního prostředí
při RM Brumov-Bylnice

Jméno a příjmení uchazeče (název subjektu *):



KomiseživotníhoprostředípřiRaděměsta
Brumov-Bylnice oznamuje všem zájemcům
o účast v již tradičním XIII. ročníku soutěže „Rozkvetlé město“, že písemné přihlášky
do této soutěže mohou odevzdat nejpozději do pátku 29. 7. 2016. Soutěž je vyhlášena
pro následující kategorie:
a) květinová výzdoba oken a výsadby v předzahrádkách na balkonech
a
terasách
rodinných
a bytových domů,
b) zahradní, květinová a výsadbová
úprava
vstupních
prostorů
ﬁrem,
prodejen
a
budov,
ve kterých sídlí podnikatelské subjekty
a organizační složky působící na území
města.
Na přihlašovacím listu zájemci
o účast v soutěži uvedou svoje jméno,
příjmení, datum narození a přesnou adresu objektu, u kterého jsou realizovány výsadby.
Zájemci z řad podnikatelských subjektů a organizačních složek ve městě uvedou
do přihlášky název subjektu dle živnostenského rejstříku, IČ a rovněž přesnou adresu objektu, u kterého jsou umístěny výsadby. Formuláře přihlašovacích listů jsou kromě tohoto vydání městského zpravodaje k dispozici
v pracovní dobu na podatelně budovy Městského úřadu v Brumově-Bylnici nebo v kanceláři č. 233 správního odboru.

Pøihlašovací list do soutìže "ROZKVETLÉ MÌSTO"

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme
rodièùm...
Šimon Novák narozen dne 3. 5. 2016
Lukáš Holba narozen dne 9. 5. 2016
Ondřej Šenkeřík narozen dne 12. 5. 2016
Antonín Hauerland narozen dne 13. 5.
2016
Šimon Beňo narozen dne 16. 5. 2016
Natálie Žiláková narozena dne 17. 5. 2016
Adam Fuček narozen dne 30. 5. 2016

Rozlouèili jsme se
Jaroslav Mikuška zemřel dne 20. 5. 2016
ve věku 44 let, Bylnice, Záhumení čp. 567
Jan Měřička zemřel dne 24. 5. 2016
ve věku nedožitých 92 let, Bylnice, Lůčky
čp. 336
Zdenka Tocháčková zemřela dne 26.
5. 2016 ve věku 88 let, posledně bytem
Brumov, 1. května čp. 1184
Tomáš Bublák zemřel dne 11. 6. 2016
ve věku nedožitých 31 let, Brumov,
Mlýnská čp. 661

Blahopøejeme...

Blahopøejeme
novomanželùm...
Marek Vojkovský a Barbora Šebáková
uzavřeli sňatek dne 21. 5. 2016 na hradě
Brumov
Michal Ritter a Petra Lorencová uzavřeli
sňatek dne 28. 5. 2016
Lukáš Kostka a Kristýna Lysáková
uzavřeli sňatek dne 28. 5. 2016
Martin Fojtík a Liliana Peter uzavřeli
sňatek dne 11. 6. 2016
Aleš Lysák a Marcela Holbová uzavřeli
sňatek dne 11. 6. 2016
David Fojtík a Mgr. Ivana Ptáčková
uzavřeli sňatek dne 11. 6. 2016
Lukáš Záhorovský a Dagmar Hořáková
uzavřeli manželství dne 11. 6. 2016
v kostele Sv. Martina v Pozlovicích
David Ritter a Natálie Matúšů uzavřeli
sňatek dne 18. 6. 2016

Dne 15. července 2016 oslaví
85. narozeniny náš manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček,
pan Jaroslav Krahulík
z Bylnice.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí
a Božího požehnání přeje rodina
Krahulíkova, Tkadlecova,
Bartozelova a Strnadova.
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Vzpomínáme...

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Po krátké
spolu,
átké cestě chodili jsme spo
na dlouhou cestu odešel od nás sám.

Dne 6. června 2016 uplynuly
4 roky od úmrtí našeho
syna Karla Řepky.
S bolestí v srdci vzpomínají rodiče,
synové a sourozenci s rodinami.
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Dne 3. července 2016 vzpomeneme
10. výročí úmrtí paní Anny Poláškové
a v dubnu uběhlo 15 let od úmrtí pana
Josefa Poláška.
Vzpomínají děti s rodinami.

…a přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno.
Není smrti, zůstává stále živý, kdo
spravedlivý byl a dobrotivý.

Navždy se zavřela kniha Vašeho života,
zůstaly jenom krásné vzpomínky
a prázdnota.

Dne 7. července 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky,
paní Jiřiny Vránové.
Dne 29. září 2016 vzpomeneme 7. smutné
výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Jana Vrány.
13. září 2016 by se dožil 90 let.
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou,
synové Jiří a Pavel s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 18. června 2016 uplynulo již 11 let,
kdy nás opustil
pan František Běleja.
S láskou a úctou vzpomínají všichni
členové rodiny Bělejovy. Kdo jste jej
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Vzpomeňte spolu s námi na dobrého,
pracovitého a laskavého člověka,
pana Jaroslava Polácha.
5. července 2016 by se dožil 85 let.
Odešel od nás ve věku 40 let.
S úctou a vděčností mu tichou vzpomínku
věnuje manželka, děti s rodinami
a ostatní příbuzní.

Nic, z toho dobrého a krásného, cos
učinil, se neztratí. Vše zůstane.
Roky tiše běží, jak klidný řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí a nedají
zapomenout.

Dne 23. června 2016 tomu bylo 9 let,
co zemřela moje manželka a naše
maminka, babička a prababička,
paní Anna Chuchmová.
Za tichou vzpomínku děkují manžel Emil,
dcera Anna, vnuk Emil, pravnuk Emil
a pravnučka Monička.

Dne 9. července 2016 uplyne smutných
10 let, kdy nás navždy opustila naše
drahá manželka, maminka, babička,
paní Emílie Chuchmová.
Za tichou vzpomínku děkují manžel,
dcera a syn s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Dne 5. července 2016 vzpomeneme
2. výročí úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka, dědečka a bratra,
pana Emila Dittricha.
S láskou vzpomíná manželka Věra, dcera
Romana s rodinou a bratr Vladimír
s rodinou.

Dne 10. července 2016 vzpomeneme
2. výročí úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka,
pana Antonína Janáče.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a dcery s rodinami.
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Měl jsi rád život, chtěl jsi s námi žít, přišla
chvíle zlá a Ty jsi musel odejít.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout.

Dne 10. července 2016 vzpomeneme
4. výročí úmrtí
pana Štěpána Strnada.
S úctou a láskou vzpomíná rodina
Strnadová. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.

Dne 17. července 2016 vzpomeneme
3. výročí úmrtí naší babičky,
paní Marie Masaříkové
a 21. července 2016 vzpomeneme
19. výročí úmrtí dědečka,
pana Rudolfa Masaříka.
Za tichou vzpomínku děkuje snacha
Věra, vnuci a pravnuci.

Vše, cos nám s láskou dal, zůstává
v našich srdcích napořád.

Dne 21. července 2016 vzpomeneme
1. výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Nováka.
S bolestí v srdci stále vzpomíná manželka
Vlasta, dcera Aneta, syn Bronislav
a Josef s rodinami, osm vnoučat a dvě
pravnoučata.

Bolestná vzpomínka, těžké zapomenutí.

Dne 13. července 2016 uplyne 40 let, kdy
zemřel náš tatínek a dědeček,
pan František Bařinka
z Brumova Podzámčí.
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

…skromná ve svém životě, velká ve své
lásce a dobrotě.

Dne 17. července 2016 vzpomeneme
15. výročí úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky,
paní Marie Pagáčové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 22. července 2016 vzpomeneme
15. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Anastazie Bařinkové
z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
s rodinami.

Léto, když hýřilo květem, loučil se s tímto
světem. A ráno, když začínal den, usnul
svůj věčný sen.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 13. července 2016 uplyne 30 let,
kdy nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan František Masař.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 19. července 2016 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Zdeňka Dorňáka,
kdy od nás odešel ve věku 59 let.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 6. září 2016 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí našeho bratra,
pana Františka Bařinky
z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkují sestry
s rodinami.
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

DENNÍ STACIONÁØ
INFORMUJE…
Žádný čas neníí tak
k dl
dlouhý,
hý aby
b nám
á dal
zapomenout.

Nastal čas prázdnin, volna a slunečných letních dní. Ač u nás ve stacionáři
máme otevřeno celoročně, v době prázdnin NEORGANIZUJEME klubové aktivity.
Pokud nás ale chcete navštívit, jste
SRDEČNĚ VÍTÁNI KDYKOLIV!!!

OHLÉDNUTÍ ZA OTEVÍRÁNÍM
ZAHRADY – 25. KVÌTNA 2016
Dne 26. července 2016 vzpomeneme
8. výročí úmrtí
pana Karla Dorňáka.
S úctou a láskou vzpomínají děti
s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Ve středu 25. května 2016 se uskutečnilo slavnostní otevírání zahrady, kdy
bylo možné po celý den vyzkoušet stávající i nově vybudované atrakce v naší zahradě. V minulých letech došlo za podpory města Brumov-Bylnice k výstavbě
zahradního altánu a úpravě chodníků.
S pomocí žáků ZŠ Brumov-Bylnice a našich uživatelů byl realizován relaxační
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(bosý) chodník. V roce 2015 bylo z prostředků získaných naší organizací vystavěno hřiště pro pétanque a za podpory ﬁrmy COLMEX a nadace České pošty
pořízeny 4 kusy venkovních cvičebních
strojů.
Otevírání zahrady se v průběhu dne
zúčastnili klienti z Domu sociálních služeb v Návojné, příznivci stacionáře z řad
veřejnosti a v odpoledních hodinách nás
poctili návštěvou představitelé města
Brumov-Bylnice.
Součástí programu byla pohádka
O pejskovi a kočičce, do které byly zapojeny děti z MŠ Brumov-Bylnice, které
pak zdárně pomohly při kácení máje.
Zahrada bude využívána především
uživateli naší služby, ale celý prostor je
otevřen pro veřejnost, která zde může
kdykoliv v průběhu otevírací doby denního stacionáře nebo muzea přijít a vyzkoušet si zmíněné stroje, hřiště atd.
Věříme, že celý areál bude možným
místem vzájemného setkávání nebo odpočinku.

PROGRAM RMC MALENKA - ÈERVENEC 2016

Dne 27. července 2016 vzpomeneme
2. smutné výročí, kdy nás opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan Petr Maglič.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera s přítelem, syn a vnučky. Za tichou
vzpomínku všem děkujeme.

Čas plyne jako voda, ale zapomenout se
nedá.

Dne 28. července 2016 uplyne již 23 let
od úmrtí mého manžela, našeho tatínka
a dědečka,
pana Jaroslava Sukupa.
V měsíci květnu 2016 jsme vzpomenuli
jeho nedožitých 90 let.
Stále vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

 ÚT 5. 7.
 ST 6. 7.
 ČT 7. 7.
 ÚT 12. 7.
 ST 13. 7.
 ČT 14. 7.

STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO
STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO
VOLNÁ HERNA
ZAVŘENO
ZAVŘENO
VOLNÁ HERNA

 PO 18. 7. - PÁ 22. 7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I.
 ÚT 26. 7.
ZAVŘENO
 ST 27. 7.
ZAVŘENO
 ČT 28. 7.
VOLNÁ HERNA
 PÁ 29. 7. - NE 31. 7. LETNÍ VÍKEND PRO ŽENY
SRPEN 2016
 ÚT 2. 8.
 ST 3. 8.
 ČT 4. 8.
 ÚT 9. 8.
 ST 10. 8.
 ČT 11. 8.

ZAVŘENO
ZAVŘENO
VOLNÁ HERNA
ZAVŘENO
ZAVŘENO
VOLNÁ HERNA

 PO 15. 8. - PÁ 19. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II.
 ÚT 23. 8. ZAVŘENO
 ST 24. 8.
ZAVŘENO
 ČT 25. 8.
VOLNÁ HERNA
 ÚT 30. 8. ZAVŘENO
 ST 31. 8.
ZAVŘENO
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
UPOZORNĚNÍ:
Od září 2016 budou začínat nové kurzy cvičení maminek a dětí různých věkových skupin, můžete se přihlašovat průběžně na telefonu nebo facebooku Malenky, nebo přímo v RMC Malenka Brumov-Bylnice.
Krásné prázdniny a zaslouženou dovolenou všem!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932
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DDM BRUMOV-BYLNICE
- ÈERVENEC 2016
Informujeme:
 28. května 2016 jsme pořádali ve spolupráci se skautským střediskem Brumov-Bylnice akci „Za pohádkou
na kolech“. Tato akce měla začátek na náměstí v Brumově, odkud se děti se svými
rodiči nebo známými vydali na cyklostezku za pohádkovými bytostmi. Postupně
„vklouzli“ do pohádky Bob a Bobek, Tajemství staré bambitky, Nejkrásnější hádanka, Shrek a Anděl Páně. V cíli, který
byl v Bylnici v areálu fotbalového hřiště „Pod strání“, je čekala u krále a královny sladká odměna a taktéž doprovodný program - ukázka činnosti a prezentace kroužků DDM, různé hry a soutěže.
Akce na cyklostezce se zúčastnilo téměř
140 dětí a spoustu dalších se přišlo podívat jen na doprovodný program na hřiště,
kde účinkovalo asi 115 dětí z různých zájmových kroužků. Poděkování patří sponzorům - ﬁrmě CEBES a.s. a TM stavu,
spol. s r.o., bez kterých by tato akce byla
jen těžce uskutečnitelná.
 3. června 2016 se opět po roce vydaly holky z našeho zdravotního kroužku
pod vedením Katky Šeré na krajské kolo
Soutěže mladých zdravotníků do Znojma.
Postup jim zajistilo 1. místo v oblastní soutěži ve Zlíně. Mladé zdravotnice, ve složení Eliška Naňáková, Veronika Naňáková,
Anežka Ovesná, Tereza Lysáčková, Šárka
Strnková a jako náhradník Julie Švachová, se umístily na 1. místě, které jim zaručilo postup do republikového kola. Toto
se uskuteční v sobotu 25. června v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci. V soutěži mladých zdravotníků se prověřují především odborné znalosti, praktická připravenost a dovednost v poskytování laické první pomoci. DDM Brumov-Bylnice

děkuje holkám za skvělou reprezentaci
našeho města a okresu a především Katce Šeré, která již třetí rok vede kroužek
mladých zdravotníků a připravuje děti
na možnou záchranu života a zdraví spoluobčanů.
 Připomínáme, že od 15. května probíhá 2. ročník akce pro rodiče s dětmi
„Cyklotoulky valašskou krajinou“, která potrvá až do 31. října 2016. Neváhejte a přidejte se i vy. Vše potřebné k této
akci najdete na našich webových stránkách v záložce „CYKLOTOULKY“. Přejeme vám příjemné projížďky a zvládnutí všech cílů v klidu, pohodě a bez odřených kolen.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

DRAÈICE ZVÍTÌZILY!
Ve dnech 3. – 4. června 2016 se v Suché Lozi uskutečnilo Krajské kolo Závodu světlušek a vlčat. Naše skautské středisko reprezentovala družina světlušek
Dračice ve složení Marie Fritschková, Simona Fojtíková, Lucie Jelínková, Amálie
Kozlová, Alice Janáčková, Ilona Bařinková, Markéta Bartošáková a jejich rádkyně Kristýna Šuláková a Radka Holcová.
Postoupily zde z Okresního kola Závodu
světlušek a vlčat ve Vizovicích, kde vybojovaly 2. místo.
Ve dvoudenním závodě, který prověřuje nejen skautské znalosti a dovednosti, ale i sehranost celého týmu a připravenost na každodenní život, musely světlušky ukázat své všestranné schopnosti.
Po slavnostním zahájení představily svou
družinu v duchu doby Karla IV., jelikož se
symbolický rámec závodu odvíjel od 700.
výročí narození Karla IV. Dále připravovaly ohniště, vařily na ohni, ukázaly, jak
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jsou schopny se orientovat a přežít v přírodě, zda zvládají krizové situace a mají
logické myšlení, umí poskytnout první pomoc, ovládají dopravní značky, jsou manuálně zručné, fyzicky zdatné apod.
Ve velké konkurenci obstály a získaly 1. místo. Domů si odnesly krásné ceny
a zážitky a také postupují do Celostátního kola Závodu světlušek a vlčat v Novém Městě nad Metují, které se bude konat ve dnech 16. – 18. září 2016. Budeme
jim držet palce!
Za 17. středisko Brumov-Bylnice
Eva Strnková

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

BÌH NADÌJE
11. června 2016 se v Brumově Bylnici
konal I. ročník humanitární akce Běh naděje. Děkujeme všem dobrým lidem, kteří
přispěli ﬁnanční částkou, pomocí při organizaci nebo svou aktivní účastí na této
akci. Běhu naděje se zúčastnilo 116 „běžců“ a bylo vybráno celkem 4 360 korun.
HÁČKO z. s.

INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Provozní doba
během letních prázdnin:
ČERVENEC:
Pondělí 10.00 – 12.00
12.30 – 14.00
Úterý 10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Středa
zavřeno
Čtvrtek 10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Pátek 10.00 – 12.00
12.30 – 14.00
SRPEN:
Městská knihovna bude v srpnu
z důvodu revize knihovního fondu
do odvolání zavřená.
Příspěvky do městského zpravodaje předávejte v měsíci srpnu do městského muzea a na email:
mestskyzpravodaj@centrum.cz.
Vždy do 10. dne v měsíci.
O zahájení provozu knihovny budeme informovat v městském rozhlasu, na webových stránkách města
a městské knihovny.
Všem občanům i čtenářům přejeme hodně sluníčka a krásné prožití
letních dnů.
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož měsíc zas utékl jak voda z Brumovky do Vláry a krátké hradní ohlédnutí je tu
zas.
Začnu svaťbama. Od května do začátku června čtyři za sebú každú sobotu,
enom sa z hradu kúřilo a vlastně aj z kanona, bo střílem střelným prachem, jak to
má byt, na oslavu všeckých novomanželů,
až sa hrká do gatí. Všecko nejlepší do společného života přeju všeckým, keří zvolili
místem svého životního kroku brumovský
hrad. Dalších určitě pět svatéb je rozjednaných. Sme za to rádi a je to velice příjemné,
takéto věci tu chystat, kór gdyž snúbenci sú
pohodoví a pohoda je pak aj při obřadě.
Kostýmované středeční prohlídky
za osobnosťama doby Karla IV. pokračovaly až do 15. června a aj na Dětský deň sa
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předváďalo, tam šak zasáhlo počasí, ale tři
sa podařily udělat. Myslím, že děcka s pedagožkama z naší ZŠ udělaly kusisko práce
ve zviditelnění města, bo všecky prohlídky
byly velice chválené. Každý z „hercú“ si postupně našel svoju polohu v roli a každým
vystúpením to bylo lepší a lepší. A v nejlepším sa má přestat a tak sa aj stalo. Děkuju
aj ředitelovi školy za ochotu takúto aktivitu umožnit činit a hlavně Marcele Tomáškové a Petře Sudické, keré to celé nachystaly a myšlenku kastelána zvedly vyšéj,
než sem zamýšlál. Takéj ně bude smutno
za cérkama a ogarama, teda vlastně za Karlama, Buškama, Parléřama, Janama, Eliškama, tanečnicama, pážatama a průvodkyňama. Do projektu přispěla svojím vystúpením a prostředkama aj SHŠ Valmont
ze Vsetína s nestorem Standú Hermanem.
Takéj musím zmínit ochotu MD Zlín zapůjčit nám velice krásné kostýmové vybavéní
na delší dobu a myslím, že sa do teho děcka
oblékala ráda. Tak toto sem chtěl a cítil napsat o tejto jednéj vyjímečnéj akci. V době,
gdy toto píšu, ešče přemýšláme o nejakéj
společénskéj derniéře prohlídky.
Poprvéj zasáhlo počasí do hradního programu a Kašparovy pohádky, takový dárek
ke Dni dětí, mosely být uvedené v kulturáku.
Dětský deň měl našlápnuté k pěknéj
a povedenéj akci, zábavné stanoviště, doprovodný program, občerstvéní, prohlídky
ve sklepoch… škoda, že počasí zasáhlo podruhéj a búřka akcu předčasně ukončila.
No, ale aspoň kusisko proběhlo. Chyběla
hodinka, dvě? Škoda. Úsilí pořadatelú bylo
velké, no, příroda je silný protivník.
Takéj dětské výlety a hromadné návštěvy probíhajú tak jak každý rok a mosím zmínit tři návščevy z Jeleňovskéj, kdy
sa z lesů nad hradem přivalilo kolem stovky děcék a to byl teda u pokladny šrumec.
Dobře tak, myslím, že spokojenost na obúch stranách…
Na konec sem si nechál Hradní okruh,
závod horských kol. Plnohodnotný, těžký a krásný závod na 50km a kratší vzdálenosti. Letos počasí přálo a účast obrovská. Strašně ňa těšíja „líté“ boje hlavně
v dětských kategórijách dopoledňa, účast
sportovních bajkerských nadšenců našeho
města. Z Kolo-běžek, ze Sport Clubu Kopec
a dalších „neorganizovaných“… V hlavním
závodě sa objevilo plno velice dobrých regionálních bajkerů. No a gdyž sem sa v dubnu v Morkovicách na závodě poznál s Karlem Hartlem a pozval ho, spišéj z hecu,
na náš závod, sem netušíl, že fakt přijede. Aktuální mistr Slovenska v maratonu
horských kol umisťující se často „na bedně“ i v závodech horských kol v České republice. No… a býl tu a rozdal si to na trati
s Petrem Holznerovým a Milanem Zvonkovým úžasně. Hlavní závod teda vyhrál Karel Hartl z Kellys bike ranch teamu před Petrem Holznerovým a Milanem Zvonkem ze
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Zvonek Sport Valašské Klobouky. V ženách
celkově vyhrála Silvie Zvonková, takéj
z klobuckého Zvonek Sport. Gratulaju šeckým, co získali nejaké pocty ve všech kategorijách ale hlavně šeckým, keří sa na start
postavili a nechali na traťách v Hložci kusisko svojého JÁ. Tak sem sa o tych kolách
rozepsál spišej aj s osobníma pocitama. No
a poslední poděkování šeckým pořadatelom za celú přípravu a organizování závodů, to nakonec a zároveň především… Alfa
a omega závodu, pořadatelé. Díky.
No a protože sem sa rozbrrrkál tu navrchu tož už enom tak krátko pozvání na červenec. Cosi sa eště dojednává, ale najisto
bude vrcholit Divadélní léto na hradě Brumově najdřív se Semtamfórem, keří přijedú s novú konverzačkú Jméno a tradiční
víkend s Kašpary. V pátek a sobotu bude
divadélní klasika a prý sa budem smít jak
hlúpí a v nedělu chystajú cosi s princeznú
a drakem pro děcka. Tož snáď to všecko výjde, to bych moc chťél po loňskéj zkušenosti s déščem. To je riziko autdúru ale gdyž sa
to povede, stojí to za to. Tož sledujte na plakátoch a hradní stránce nebo aj na stránkách města a kulturního střediska. Těším
sa na červéncové akce s Vama.
Kastelán

Nejlepší trojice hlavního závodu MTB Hradní okruh - Karel Hartl, Petr Holzner
a Milan Zvonek

Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
program červenec 2016
AKCE VE MĚSTĚ
sobota: 9. července 2016, 20:00 hodin – hrad Brumov

INZERCE
PŘIJĎTE VYZKOUŠET!!! Vibrační posilovací stroj – 1. návštěva zdarma, 10
min. = 1 hod. tréninku v posilovně. Zpevňuje svaly, spaluje tuk, minimalizuje bolest beder a kloubů, zlepšuje krevní oběh
a odtok lymfy. Kontakt Eva Seifertová:
605 180 180, www.salon-eva-brumov-bylnice.cz, nově nás najdete v budově vedle Penny – vchod od Revelu. Dále nabízím pedikúru, manikúru, modeláž nehtů
a dárkové poukazy.
!!! PRODEJ POVLEČENÍ - bavlněného,
krepového, ﬂanelového, damaškového
a saténového, zavinovaček, ubrusů, ručníků, osušek a dalšího bytového textilu
od českého výrobce z Val. Příkaz za dobré ceny!!! Možnost zakoupení dárkových
poukazů. (Prodejna v budově vedle Penny - prodej z rampy). Prodejní doba: PO,
ÚT, ČT, PÁ 10 – 12, 14 –17 hod., středa zavřeno, sobota 8 –11 hod. Eva Seifertová
(kontakt: 605 180 180).
Prodám 20 m3 suchého dřeva v polínkách (délka asi 25 cm), míchané – dub,
buk, javor, olše. Minimální odběr 5 m3.
Cena za m3 – 800 Kč. Tel. 778 027 958.
Opravy kožených výrobků, batohů, výměny zipů, drobné úpravy oděvů a bytového textilu. Kde: Čalounictví Petr Valčík, Pod dubovcem č. 738, Val. Klobouky.
Kdy: každou středu od 15 – 17 hod. Tel.
736 233 482.

JMÉNO
Může křestní jméno ovlivnit charakter a pověst nositele?
Komedie o tom, jak se jedno banální rodinné setkání ohledně jména očekávaného potomka pomalu mění v rodinnou tragédii. Představení uvede slavičínské divadlo Nezávislá divadelní scéna SemTamFór.
Vstupné: 70 Kč
pátek: + sobota: 22. + 23. července 2016, 21:00 hodin – hrad Brumov

ROZMARNÉ LÉTO - BONUS
V rozmarném BONUSU najdeme to, co původní příběh v říčních lázních zatajil, vynechal či opomenul - skrytá tajemství, rozhovory šeptané i scény s hvězdičkou. Nechybí nové písně, kouzla a triky i fakta historická. To vše odtajní Divadelní spolek Kašpar.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – tel: 577 330 138.
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč
neděle: 24. července 2016, 14:30 hod – hrad Brumov

O POLÍBENÉM DRAKOVI
Moudrý král, mladý princ, krásná princezna a tajemná černá paní. A velmi
svérázný šašek, svůdné mořské panny a samozřejmě drak! Ty všechny potkáme v „kašpaří“ pohádce, která překvapuje i baví.
Vstupné: 50 Kč
sobota: 30. července 2016, 20:00 hodin

ČERVENCOVÁ NOC
Tradiční taneční zábavu v areálu Pod strání v Bylnici pořádá myslivecké sdružení Bylnice. Kromě skvělé hudby se můžeme těšit na zvěřinové občerstvení
a zvěřinovou tombolu. Bližší informace na plakátech.

Nenechte si ujít v srpnu 2016:
19. 8. - SMBK – Hradfest – zahajovací večer na hradě Brumov
Thom Artway, Jiří Welle, Simon Soul, Peter Lipa, Vlasta Rédl
20. 8. - SMBK – hlavní festivalový program na náměstí
Brumovjanka, Březovjané, Bojnická kapela,
Blatnička
PŘEJEME VŠEM SLUNEČNÉ
A PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ PRÁZDNINY!

Domácí frgály
-J7H:8B¶?C@¤Ā?Ñ
Dvoutěstové i klasické

Dagmar Dorňáková
Tel.: 736 148 261
Brumov-Bylnice
w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.

vás zve na výstavu fotograﬁí

!!!ELEKTRICKÉZAVAaOVACÍHRNCEVAKCI!!!
¾
¾
¾
¾
¾

AKCEPRAKY–vakcipraēkyvnejúspornĢjšítƎídĢA+++od5.999,Ͳ
AKCEMYKYNÁDOBÍ–VOLN STOJÍCÍiVESTAVNÉ,45cmi60cm
AKCESPORÁKY–sklokeramické,kombinované,indukēní
AKCEKOMBINOVANÉLEDNICESMRAZÁKEMven.tƎídĢA++
AKCEnaŠUPLÍKOVÉiPULTOVÉMRAZNIKYvtƎídĢA++!!!

!!! AKCE LED ŽÁROVKY – AKCE NA VESTAVNÉ SPOTġEBIÿE !!!

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

330 485, 776 330 486

DROGERIE – BARVY – LAKY RÙŽIÈKA

KRAJINY DOMOVA
bromodtříbrné želatinové fotograﬁe

Antonína Kostky
Od 1. 7. do 31. 8. 2016 ve Vinotéce Brumov,
nám H. Synkové 998 v Brumově-Bylnici
Občanské sdružení za zdravé město ve spolupráci
s fotoklubem KFA Brumov-Bylnice
vás zve na výstavu fotograﬁí

Naše staronová prodejna nabízí pudry, make up, laky na nehty
a jiné výrobky od značek Dermacol, Rimmel, Astor, Miss
Sporty, Essence, Jeany Lane
Jen u nás najdete prací gely a prášky Ariel, Persil dovozené
z Rakouska
VELKÝ VÝBĚR BAZÉNOVÉ CHEMIE, SÍŤKY S TELESKOPICKOU RUKOJETÍ,
TEPLOMĚRY, LEPENÍ NA BAZÉNY
Tip na léto: opalovací krémy a mléka ve spreji za skvělé ceny.
Každý měsíc nová akce, která Vám přijde do schránky formou letáčku nebo
na www.nasevalassko.info
Najdete nás v Hodňově naproti Haragy – opravna sekaček.

M. Pinďák, M. Křižka, M. Trčka

PERSONA
Galerie Na hradě, hrad Bromov, otevřeno celé léto

MÌSTSKÉ DIVADLO ZLÍN VSTUPUJE
DO NOVÉ DEKÁDY – 71. SEZONY
Zlínští divadelníci již mají nachystanou kolekci titulů, kterou
sestavili pro nové divadelní předplatné na sezonu 2016/2017.
„Zajímá nás, zda se nám podaří uchránit rodinu před rozpadem (Srpen v zemi indiánů), nenaletět pokryteckým šmejdům
(Tartuffe), uvěřit velkým vizím v čase krize (Já, Baťa) a přitom nebýt za blbce (Blbec k večeři). Chceme věřit, že každé zlo bude nakonec odhaleno a potrestáno (Past na myši) a že ženy a muži přestanou vést své nesmyslné boje (Noc na Karlštejně). Ale chceme
si také s úsměvem připomenout, že bychom nikdy neměli zapomínat na Dobré mravy, protože jedině v klidném a otevřeném dialogu můžeme najít svou kotvu Mezi nebem a ženou,“ přibližuje
nový dramplán zlínského divadla jeho umělecká šéfka Hana Mikolášková.
Předplatné je právě v prodeji a diváci mohou opět vybírat
z jeho několika typů podle svých časových možností. Majitelé
předplatného uvidí tituly s více než 40% slevou oproti jiným divákům. „Chceme zdůraznit, že letos se předplatné vyplatí více než
kdykoli jindy,“ podotýká ředitel zlínské scény Petr Michálek.
Kromě výhodné ceny mohou předplatitelé čerpat mnoho
dalších bonusů: kromě stálého místa v hledišti podle jejich přání a pevných termínů mají přednostní právo rezervace na všechna představení včetně vybraných hostů, program na dva měsíce
dopředu a divadelní zpravodaj Tady a teď jim bude doručován
do schránky zdarma a také mohou využít oblíbené služby hlídání
dětí zdarma u odpoledních předplatitelských skupin.
Více informací najdete na www.divadlozlin.cz.
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