Mìstský

ZPRAVODAJ
B r u m o v, B y l n i c e , S v a t ý Š t ě p á n , S i d o n i e

ročník XXIII.

číslo 7

červenec 2017
MěÚ Brumov-Bylnice oznamujeme,
že v pátek 7. 7. 2017 bude městský
úřad UZAVŘEN.

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Veřejnoprávní smlouvu č.
30/2017, 31/2017 a 32/2017 o poskytnutí
dotace níže uvedeným neziskovým organizacím ve výši:
AGARTA, z.s. 15.000 Kč
Charita Vsetín 3.000 Kč
Elim, Vsetín, o.p.s 4.000 Kč
 protokoly z provedených veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací
Základní škola Brumov-Bylnice, Mateřská škola Brumov-Bylnice

rozhodla
Divadelní soubor Kašpar vystupuje na brumovském hradě 21. a 22. července.

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 16. května
2017:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 zřízení služebnosti inž. sítě:
uložení vedení optického kabelu do obecních pozemků parc. č. 432/15, 432/13,
432/24, 413/2 a 464/1 v k. ú. Brumov, v sídl.
Družba a v ul. Školní
uložení vedení optického kabelu do obecních pozemků parc. č. 329/72, 329/80,
329/73 a 429/19 v k. ú. Brumov, v sídl. Družba
uložení vedení optického kabelu do obecních pozemků parc. č. 288/5, 288/12, 283
a 282/3 v k. ú. Brumov, v sídl. Družba
uložení vedení optického kabelu do obecních pozemků parc. č. 302/39, 302/40
a 274/19 v k. ú. Brumov a parc. č. 254 v k. ú.
Bylnice, v lok. Říky

Předmětné služebnosti se zřizují za cenu
100 Kč/m + DPH. Zřízení služebnosti se
podmiňuje uložením chráničky HDPE 40
do realizovaných výkopů, která bude v majetku Města Brumov-Bylnice.
 výběr nejvhodnější nabídky dle zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek týkající
se veřejné zakázky „Brumov-Bylnice - Dopravní automobil“
 Auto Trutnov s.r.o., 541 01 Trutnov, Dolní Staré Město, Krkonošská 566, nabídková
cena 979.541 Kč bez DPH
 přidělení uvolněného bytu č. 5
M. Urbanové, bytem Brumov-Bylnice
(výměna za původně přidělený byt č. 2)
 přidělení uvolněného bytu č. 15 P. Vlčkovi, bytem Brumov-Bylnice
 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
10.000,00 Kč
 Český svaz včelařů Brumov-Bylnice
8.000,00 Kč

Dům sociálních služeb Návojná
2.000,00 Kč
 dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č.

 o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Sportovní a rekreační areál - tepelné čerpadlo pro ohřev bazénové vody“, dle hodnotícího kritéria (ekonomické výhodnosti), takto:
Pořadí č. 1
 Premium Power s.r.o., se sídlem Oldřichovice 738, Třinec, IČ: 27369641
Nabídka uchazeče dosáhla celkového počtu 100 bodů (celková nabídková cena
1.089.000 Kč bez DPH; hodnota topného faktoru v pracovním bodě A2/W35 =
3,6; hladina akustického výkonu venkovní jednotky 64 dBA)

souhlasí

 s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu - vybudovat na obecním pozemku parc. č. 840/1, v k. ú. Brumov,
v ulici Kopec, zpevněný vjezd k pozemku parc. č. 699, v k. ú. Brumov, jehož
součástí je RD čp. 916. Tento souhlas
se podmiňuje tím, že stavebník umožní využívat zpevněný vjezd k přístupu k sousednímu RD čp. 917 a případné napojení zpevněného přístupu k RD
čp. 917
 s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu - uložit do obecního pozemku parc. č. 549, v k. ú. Brumov, na nám.
H. Synkové, plynovodní přípojku k po-
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zemku parc. č. 533, v k. ú. Brumov, jehož součástí je RD čp. 933
 s přijetím daru pro příspěvkovou
organizaci Základní škola BrumovBylnice, okres Zlín
 ve výši 5 000 Kč - od pí K. Ptáčkové,
763 31 Brumov-Bylnice, na školní výlet
pro třídu 8. A a budoucí třídu 9. A
 ve výši 5 000 Kč - od RENO-gips s.
r. o., Brožíkova 43/5, 638 00 Brno,
na školní výlet pro třídu 8. A. a budoucí třídu 9. A
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V ÈERVENCI 2017
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 13. 7. 2017, 20. 7. 2017,
27. 7. 2017
Úterý: 4. 7. 2017 – náhradní svoz
za státní svátek dne 6. 7. 2017
Sídliště Družba a Rozkvět:
Pátek: 7. 7. 2017, 14. 7. 2017,
21. 7. 2017, 28. 7. 2017
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 7. 7. 2017, 14. 7. 2017,
21. 7. 2017, 28. 7. 2017
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 7. 7. 2017, 14. 7. 2017,
21. 7. 2017, 28. 7. 2017

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V ÈERVENCI 2017
Pátek 7. 7. 2017: plasty
Středa 12. 7. 2017: bílé a barevné sklo
Pátek 14. 7. 2017: plasty
Středa 19. 7. 2017: papír a lepenka +
nápojové kartony
Pátek 21. 7. 2017: plasty
Pátek 28. 7. 2017: plasty
Pondělí 31. 7. 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 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.

Komise životního prostředí při Radě
města Brumov-Bylnice oznamuje všem zájemcům o účast v již tradičním XIV. ročníku
soutěže „Rozkvetlé město“, že písemné přihlášky do této soutěže mohou odevzdat nejpozději do pondělí 31. 7. 2017. 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,

Pøihlašovací list do soutìže "ROZKVETLÉ MÌSTO"
Jméno a příjmení uchazeče (název subjektu *):

…………………….………………………………...............…………...……...……………...............................
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
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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.
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

UPOZORNÌNÍ
Upozorňujeme na nepřípustnost odkládání odpadů živočišného původu mimo vyhrazená místa
V posledních měsících se stává nešvarem
na některých kontejnerových stanovištích
i v odpadních popelnicích v domovní zástavbě, že jsou zde odkládány odpady, které zde nepatří a mohou představovat zdravotní riziko pro občany i osádku sběrného
vozu. V ulici Kloboucká v brumovské části
města byly v minulém měsíci zjištěny v popelnici uhynulá těla králíků v počínajícím
stádiu rozkladu. Na stanovišti kontejnerů
v ulici Široká u čp. 146 v bylnické části města zase bylo zjištěno surové nevyčiněné rouno ze stažené ovce.
V nejbližší době budou tato místa mimo
jiné pod dohledem strážníků městské policie a v případě zjištění původce takového znečištění mu bude uložen ﬁnanční postih podle zákona o přestupcích. Uhynulá
těla menších zvířat lze likvidovat zakopáním
na vhodném pozemku mimo ochranné pásmo vodního zdroje.
V případě podezření na infekci zvířete
nebo zvířete o hmotnosti nad 30 kg je k likvidaci příslušná výhradně kaﬁlerní služba, která zajistí odvoz a spálení uhynulého těla na místě k tomu určeném. Nejbližším zařízením pro likvidaci uhynulých zvířat je pro naše město Veterinární Asanační
Ústav - kaﬁlerie - mat s.r.o. se sídlem ul. K.
Čapka, 765 02 Otrokovice, tel: 577 922 183
nebo 577 926 740.
Správní odbor MěÚ
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme
rodièùm…
Monika Juřicová narozena dne 24. 4. 2017
Michael Chovanec narozen dne 1. 5. 2017
rodičům Ing. Rudolfu Chovancovi a Janě
Krahulcové
Kryštof Beňo narozen dne 12. 5. 2017
Ella Martinková narozena dne 15. 5. 2017
Simona Šerá narozena dne 15. 5. 2017
Sára Frýsová narozena dne 30. 5. 2017
Jan Krejza narozen dne 4. 6. 2017

Rozlouèili jsme se...
Ing. Alois Indruch zemřel dne 24. 5. 2017
ve věku nedožitých 92 let, Svatý Štěpán
čp. 130
Anežka Strnadová zemřela dne 10. 6.
2017 ve věku nedožitých 72 let, Brumov,
Družba čp. 1190

Vzpomínáme...
Odešla jsi od nás tak náhle, vzpomínka
bolí neustále. Kdo Tě znal, ten s láskou
vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy
nezapomene.

Dne 3. července 2017 uplyne už rok plný
bolesti a prázdnoty po náhlém odchodu
naší milované maminky, manželky,
babičky a sestry,
paní Marie Lysákové.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina
a přátelé.


Bolest v srdcích zmírní jen čas, avšak
krásné vzpomínky navždy zůstávají v nás.

Dne 10. července 2017 uplyne
5. smutných let od úmrtí
pana Štěpána Strnada.
Není na světě většího bolu, než na Tebe
vzpomínat a nebýt všichni spolu. S úctou
a láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.

Nic, z toho dobrého a krásného, co jste
učinili, se neztratí. Všechno zůstane…
Čas plyne a nevrací, co vzal, jen
vzpomínka v našich srdcích zůstává dál.

Blahopøejeme …

Dne 8. července 2017 oslaví 50 let
společného života manželé
Karel a Marie Vaculíkovi.
Maminko a tatínku, děkujeme
Vám za láskyplná a otevřená srdce
ke každému z nás a za Váš upřímný úsměv, který je pohlazením pro
celé okolí. Ať vzájemná láska a pevná víra, která je nám příkladem,
Vás nadále provází v dalších letech
Vašeho společného života. Přejeme
Vám stále pevné zdraví, sílu, elán
a Boží milosti na této Vaší společné
cestě. S láskou přejí děti s rodinami.

PODÌKOVÁNÍ
Poděkování za projevení soustrasti všem lesníkům, myslivcům, bývalým zaměstnancům LZ Brumov. Rodině Ing. J. Perntky a Ing. B. Zvoníčka za obětavou pomoc naší rodině
a poděkování všem, kdo uctil odchod
našeho drahého zesnulého manžela
a tatínka, pana Ing. Aloise Indrucha.
Vlasta – manželka,
Ilona – dcera s rodinou

Dne 3. července 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Jaroslava Sívka a 4. dubna 2017
jsme vzpomněli na nedožitých 90 let
naší maminky, babičky a prababičky,
paní Drahomíry Sívkové.
S úctou a láskou vzpomínají synové
a dcery s rodinami.

Dne 7. července 2017 vzpomeneme
2. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Jiřiny Vránové
a dne 29. září 2017 vzpomeneme
8. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Jana Vrány.
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou,
synové Jiří a Pavel s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Očím ses ztratila, ale v srdci zůstaneš
navždy.

Dne 5. července 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička
a prababička,
paní Františka Bartošáková.
S láskou vzpomíná dcera s manželem
a vnučky s rodinami.

Dne 7. července 2017 vzpomeneme
3. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Marie Bařinkové.
Dne 22. srpna 2017 vzpomeneme
30. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Aloise Bařinky.
S láskou vzpomíná celá rodina.
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Čass plyne,
plyne vzpomínky zůstávají.
zůstáv

Dne 7. července 2017 vzpomeneme
6. výročí úmrtí
paní Anny Kristínové a zároveň si
připomeneme jejích nedožitých 60 let.
S láskou vzpomínají synové Libor, Petr,
Pavel a ostatní příbuzenstvo.

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

Dne 9. července 2017 vzpomeneme
28. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Marie Smolíkové
a dne 6. srpna 2017 si připomeneme
jejích nedožitých 100 let.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a žije v srdcích dál.

Prázdný
ný je domov,
domov smutno je v n
něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.

Dne 13. července 2017 vzpomeneme
10. výročí úmrtí manžela, tatínka
a dědečka,
pana Stanislava Divoše.
S úctou a láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 21. července 2017 vzpomene
2. bolestné výročí úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Nováka
z Brumova.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane
vždycky s námi, bude nám žehnat
na cestu, po které půjdeme sami.

Dne 16. července 2017 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
paní Marie Matějíčkové.
S láskou vzpomínají syn a dcery
s rodinami.

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

Dne 25. července 2017 vzpomeneme
7. výročí úmrtí mé manželky, maminky
a babičky,
paní Marie Fraitové.
S úctou vzpomínají manžel, dcery
a vnoučata.

Přešel rok, bolest a smutek v srdci
stále je.
Léto, když hýřilo květem, loučil se s tímto
světem. A ráno, když začínal den,
usnul svůj věčný sen.

Dne 12. července 2017 uplyne 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček,
pan Antonín Hořák
z Bylnice.
S láskou vzpomínají manželka, synové
Libor a Toník, dcera Božka, 9 vnuků,
10 pravnuků a 2 prapravnoučata.

Dne 16. července 2017 vzpomeneme
1. výročí úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka,
pana Aloise Vaculíka.
S láskou vzpomínají manželka, děti
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 27. července 2017 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka,
pana Petra Magliče.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera s přítelem, syn a vnučky. Za tichou
vzpomínku děkujeme.
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Kdo v srdcích žije, neumírá.

DDM BRUMOV-BYLNICE
ÈERVENEC 2017
Informujeme:
Oblastní
spolek
ČČK
ve Zlíně pořádal
v květnu oblastní
kolo „Soutěže mladých zdravotníků“.
Své znalosti v předlékařské první pomoci
přijeli předvést a vyzkoušet si i žáci ze
zdravotních kroužků DDM BrumovBylnice soutěžící za DDM, ale i za ZŠ
Brumov-Bylnice, ZŠ Štítnou nad Vláří a ZŠ
Nedašov. O tom, že vedoucí zdravotních
kroužků vedou děti správně a odborně,
svědčí i pravidelné obsazování předních
míst na soutěžích. Za tuto práci patří všem
vedoucím: Katce Šeré, Věrce Pinďákové
i Jarce Sojové velké poděkování a utvrzení,
že jejich práce je důležitá a všichni si ji
vážíme. Umění zachránit člověku život je
velmi důležité a jejich žáci dokazují, že
to umí a nebojí se toho. Hlídka soutěžící
pod DDM Brumov-Bylnice ve složení:
Eliška Naňáková, Šárka Strnková, Anežka
Ovesná, Veronika Naňáková a Julie
Švachová obsadila ve starší kategorii
pěkné třetí místo. V mladší kategorii
skončila na druhém místě hlídka soutěžící
pod ZŠ Brumov-Bylnice ve složení: Jan
Šerý, Karolína Ovesná, Amálie Kozlová,
Filip Nevrlka a Lucie Šenkeříková.
Do krajského kola ve Znojmě postoupila
mladší i starší hlídka soutěžící pod ZŠ
Štítná nad Vláří. Obě hlídky si ve Znojmě
vedly velmi dobře. Mladší skončila
na 3. místě a starší dokonce zvítězila
a postoupila tak do celostátního kola.

27. května 2017 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 vydaly
na cyklostezku za pohádkovými bytostmi.
Postupně mohly děti navštívit loupežníka
Rumcajse, vodníka, princeznu s princem,
Saxánu a perníkovou chaloupku. V cíli je
čekala u krále a královny sladká odměna
a taktéž doprovodný program - ukázka
činnosti a prezentace kroužků DDM.
Vystoupily mažoretky z Brumova-Bylnice,


Člověk odchází, ale všechno krásné, co
nám dal, zůstává.

Dne 28. července 2017 vzpomeneme
4. výročí úmrtí
pana Stanislava Jahody.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 31. července 2017 vzpomeneme
20. výročí úmrtí našeho manžela
a tatínka,
pana Václava Březáčka
a dne 1. srpna 2017 si připomeneme
3. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka
a dědečka,
pana Alfréda Milcha.
S láskou vzpomínají rodina Březáčkova
a Milchova.

PROGRAM RMC MALENKA - ÈERVENEC - SRPEN 2017
ÚT 4. 7.
ST 5. 7. - ČT 6. 7.
ÚT 11. 7.
ČT 13. 7.
ÚT 18. 7.
ČT 20. 7.
PO 24. 7. - PÁ 28. 7.
PO 31. 7. - PÁ 4. 8.
PO 7. 8. - PÁ 11. 8.
ÚT 15. 8.
ČT 17. 8.
ÚT 22.8.
ČT 24. 8.
ÚT 29. 8.
ČT 31. 8.

ZAVŘENO
STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
POHÁDKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU
POHÁDKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II.
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA

UPOZORNĚNÍ:
V době letních prázdnin bude Malenka, kromě příměstských táborů, otevřena
pouze v úterý a čtvrtky od 8 do 12 hod.!
V době od 18. 9. do 20. 9. 2017 bude v kulturním domě probíhat podzimní bazárek! Formuláře budou v Malence k vyzvednutí od 15. 8. 2017!!!
Děkujeme neznámému dárci za věnování hraček a knížek pro naše centrum,
velmi nás to potěšilo!!!
Přejeme Vám a Vašim rodinám léto plné sluníčka a odpočinku!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932 www.valklobouky.charita.cz

DENNÍ STACIONÁØ INFORMUJE…
Nastal čas prázdnin, volna a slunečných letních dní.
V naší zahradě jsou celoročně k dispozici venkovní cvičební stroje, petanqueové hřiště, relaxační chodník, všechno ve stínu vzrostlých stromů, který oceníte
v horkých letních dnech. Pokud máte čas a chuť, navštivte nás a vyzkoušejte něco
nového. Rádi Vás uvidíme kdykoliv.

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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Nedašova a ze Štítné nad Vláří, dále
zájmové kroužky Bylničánek, Discodance,
Country a Moderní tance, Táborová kytara,
Jiu-Jitsu, malí fotbalisté a také Duo Terka
a Káťa. Akce na cyklostezce se zúčastnilo
téměř 150 dětí a spoustu dalších se přišlo
podívat jen na doprovodný program.
Poděkování patří generálnímu sponzorovi
- ﬁrmě CEBES a.s.; dále TM stavu, spol.
s r.o. a Městu Brumov-Bylnice.
 Připomínáme, že od 15. května 2017
probíhá 3. ročník akce pro rodiče s dětmi
„Cyklotoulky valašskou krajinou“, která potrvá až do 31. října 2017. Neváhejte
a přidejte se i vy. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách v záložce „CYKLOTOULKY“.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

MAŽORETKY SE ZÚÈASTNILY
FINÁLE V PRAZE
Dne 23. 4. 2017 se děvčata, která navštěvují kroužek mažoretek, zúčastnila soutěže Děti ﬁtness v Otrokovicích. Zde si ze semiﬁnálového kola odvezla domů krásné 1.
místo, čímž si vybojovala postup do ﬁnále.
To se konalo dne 3. 6. 2017 v Praze. V tomto školním roce jsme se zúčastnily pouze 2
soutěží a následoval hned postup do ﬁnále,
což je úžasný pocit.

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
Do Prahy jsme jely s holkama už v pátek
ráno. Hned po příjezdu jsme se ubytovaly
a šly na společnou procházku po městě. Vyjely jsme lanovkou na Petřín, kde se holky
podívaly do zrcadlového bludiště a na rozhlednu. Odsud jsme sešly dolů směrem
na Staroměstské náměstí, Karlův most, Václavské náměstí a konec naší trasy byl u orloje. Jelikož byla děvčata v Praze poprvé, prohlídka Prahy a následná projížďka metrem
se jim moc líbila.
V sobotu nastal očekávaný den D. Hned
ráno jsme zamířily do Paláce Lucerna, kde
se konalo ﬁnále. Byl to veliký den pro všechny. Po příchodu do Lucerny nás všechny zaujala krása a tajuplnost budovy. Tuto sobotu soutěžily pouze mažoretky a to na úrovni hobby nebo professional. Holky byly v kategorii hobby, jelikož trénujeme jednou týdně. V šatně jsme se na naše vystoupení pečlivě připravily. Poté jsme se šly nachystat
na nástup. Holky byly malinko nervózní,
ale po nástupu na jeviště to ze všech opadlo
a svojí odtančenou sestavou Barbie svět
ohromily diváky i porotu. Porota byla složena z odborníků a lektorů tance pro mažoretky. Rodiče a příbuzní podporovali a povzbuzovali holky po celou dobu vystoupení
na velké scéně. V naší věkové kategorii byla
děvčata nejmladší. Ve ﬁnále jsme se umístily na krásném 8. místě.
Po vyhlášení následoval průvod Mia Parade v čele s hudební kapelou, za níž se postupně řadilo všech 77 týmů mažoretek, ať
už z kategorie hobby nebo professional. Trasa průvodu byla: Palác Lucerna – Václavské
náměstí – 28. října – Jungmannova – Jungmannovo náměstí – Václavské náměstí – Palác Lucerna. Průvod se holkám líbil, hlavně
to, že byly středem pozornosti všech okolních lidí a všichni je točili a povzbuzovali.
Na ﬁnále vystupovala N. Beňová, K. Bubláková, I. Drobilíková, A. Haragová, L. Hořáková, A. Janáčková, A. Křeková, Š. Měšťánková, N. Mikušková, N. Rajznauerová,
L. Skye Lewis, V. Sopková, D. Strnadová, K.
Strnadová, S. Šánková.
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V závěru bych chtěla děvčatům poděkovat za skvěle strávený víkend a super vystoupení, které jsme si všichni moc užili. Věřím, že jsme si všichni domů odvezli spoustu zážitků. Děkuji i rodičům za skvělou podporu a doprovod. Těším se na naši další spolupráci.
A především děkujeme všem sponzorům, bez nichž by byla účast ve ﬁnále mnohem náročnější: Město Brumov-Bylnice,
SRPŠ, Vodo-topo-plyn Šenkeřík, TRYON
Brumov-Bylnice, Elseremo, EC-TECH, CEBES, BSV, Barvy-laky, Drogerie Jedlička,
TNZ, Dřevovýroba, Obuv-textil TARABUS,
Točená zmrzlina Brumov, P. Smetanová.
Vedoucí kroužku Klára Trčková

PØEDPLATNÉ DO DIVADLA
Městské divadlo Zlín zahajuje
předplatitelskou sezónu 2017/2018,
ve které je kromě činoherních představení připraven i jeden muzikál.
Katalog předplatného najdete v městské knihovně v Brumově-Bylnici
nebo na www.divadlozlin.cz. Rezervace je možné učinit přes web, e-mailem prodej@divadlozlin.cz a na tel.
577 636 207, 419, 220.

INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Mezinárodní den dětí
K MDD uspořádala městská
knihovna tradiční kreslení na chodníku. Akce se zúčastnilo 42 dětí z MŠ
Družba a Sv. Štěpán. Za krásné obrázky děti obdržely sladkou odměnu.

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
POZOR
Dne 7. 7. 2017 bude knihovna zavřená.
Půjčovní doba v pobočce ve Svatém
Štěpáně
Upozorňujeme
čtenáře,
že
knihovna bude během letních
prázdnin otevřena pouze každé
sudé pondělí: 10. 7. 2017, 24. 7. 2017,
7. 8. 2017 a 21. 8. 2017
Jana Surovcová, ved. knihovny
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
ČERVENEC 2017
AKCE VE MĚSTĚ
nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož vám povím, že sezóna na hradě letí
jak Valach, co vypíl špatnú slivku a víte
kam, že? Trocha s nama špásuje počasí, ale
na to sme zvyklí, neco sa muselo přesunút
a neco zas bylo trocha pokazené, ale Valaši
sú Valaši a neco vydržíja, teda, aspoň nekteří.
Zahájení sezóny, Hradní věž, nádhera, povedené. Počasí akorát, program takéj
a lidí plno. Tož, co si víc přát. S Valpurgú
trocha pocvičilo počasí, najprv změna termínu a pak v deň akce všade pršálo a enom
na hradě né. Ale těžko sa to odhadovalo, návštěva pomenší ale tí co přišli, viděli, myslím, že aj dosť povedené noční šou.
Hradní okruh, závod na horákoch už
má svůj zvuk, příznivce, kvalitní závodníky a třeba ambiciózní tým Zvonek sport
z Klobúk byl vidět, stejně jak hlavně všeci Brumovjani, Bylničani, Štěpáňáci aj Sidoňané. Tož to těší, že tu tak sportujem.
No a gdyž dojedú aj borci ze Slovák a taká
hvězda jak Kája Hartl nebo vítěz Pavel Žák
z Morkovic, tož úroveň závoda jisto vysoká
a trať Hložcem, tú máme parádní. Takéj velký dík všeckým pořadatelom kolem Kamila Sedlačíka a Pavla Chuchmového. Sú to
martýrija, ale ogaři to zvládajú na jedničku.
Mám tucha, že říkali, že bylo skoro 70 pořadatelů. Tož paráda, né?
Dětský deň perfektně připravený, atrakce, zážitkové místa, pískohraní, tombola, vystúpení a do teho zas ten trúba déšč. No on
sa chce takéj asi zúčastnit, tož co už s ním.
A ludé sa nerozutékli a nakonec v rámci klimatických možností to prošlo nádherně.
Dík všeckým za návščevu a pořadatelom ze
SRPŠ takéj.
Než toto výjde tisknuté, tož běžíja červnové akce jak třeba Hradní džbánek, pasování prvňáčků či divadelní pohádka děckám bo Farní dni. Tož snáď proběhne šecko dobře a tak vás scu pozvat na červenec
na hrad. Plnú parú sa rozvalí divadélní léto.
15. červenca Semtamfór s komédijú a potem divadelní víkend s Kašparama. 21. a 22.
červenca s klasikú Višňový sad a v nedělu
23. rodinné předstávení Mikulášovy prázdniny.
Tož vás teda ešče raz zvu na červencové divadlování na hradě, nech sa nám to
šeckým lúbí a děckám přeju ty naj naj naj
prázdniny, plné zážitků a hlavně sa nedolámat, nepřizabit a tak… Šak víte, při tém šeckém divočéní…. že?


sobota: 15. července 2017, 20:00 hodin – hrad Brumov

ZÁMĚNA
aneb, Kde jsi včera byl a s kým? Nezávislá divadelní scéna SemTamFór Slavičín
přichází s divadelní hrou Jiřího Justa, která řeší situaci: šťastně ženatý muž je přitahován vzrušující ženou, která je vdaná.
Vstupné: 70 Kč

pátek + sobota: 21. + 22. července 2017, 21:00 hodin – hrad Brumov

VIŠŇOVÝ SAD
Divadelní spolek Kašpar uvede nadčasovou klasiku, divadelní hru A. P. Čechova.
Tragikomedie osudů jednotlivých postav, vztahů a smyslu života.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – tel: 577 330 138.
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč

neděle: 23. července 2017, 14:30 hod – hrad Brumov

MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY
Prázdninové příběhy malého Mikuláše, které zažil se svými rodiči a kamarády
představí Divadelní spolek Kašpar.
Vstupné: 100 Kč
V případě deštivého počasí se představení přesunou do kulturního domu.

Nenechte si ujít v srpnu:
18. 8. - SMBK – zahajovací koncert v kostele sv. Václava
19. 8. - SMBK – hlavní festivalový program na náměstí,
Brumovjanka, Jožka Šmukař s CM, Vlčnovjanka, Trnkovjanka
27. 8. - Pohádkový hrad
!!! PŘEJEME VŠEM SLUNEČNÉ A PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ PRÁZDNINY !!!

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.
No a hádajte, kdo vyhrál vědomostně
zábavnú sútěž O zlatý klíč na hradě… No
přeca, sice po odmlce, zas děcka z naší
školy z Brumova-Bylnice. Mosím řéct, nezdáli sa ně, ale zdání klame a byli fakt výborní.
Kastelán
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

POZVÁNKA NA 10. BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Letos už podesáté hostí hrad Brumov divadelní soubory a nabízí divákům
skvělé zážitky v rámci akce „Brumovské
divadelní léto“. Navazujeme tak na předchozích devět ročníků, kdy jsme se snažili divákům nabídnout klasické divadlo.
21. a 22. července 2017 jsme pro diváky
připravili divadelní hru Antona Pavloviče Čechova „VIŠŇOVÝ SAD“ a v neděli 23. července 2017 rodinnou komedii
„MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY“ v podání
pražského divadelního souboru Kašpar.
Pozvánky na představení poslali i herci Jan Potměšil a Milena Steinmasslová:

„Vážení a milí přátelé, občané BrumovaBylnice (a blízkého i vzdálenějšího
okolí)!
Tady Honza Potměšil. Srdečně vás
všechny zdravím jménem Divadelního
Spolku Kašpar! Stalo se krásnou tradicí,
že k vám můžeme přijet uprostřed léta. Už
teď se moc těšíme, že se letos opět uvidíme
21., 22. a 23. 7. 2017! Tentokrát mimořádně
přivezeme a sehrajeme VIŠŇOVÝ SAD!
Silný příběh mistra dramatického umění,
mistra drobnokresby charakterů postav
i chytrého a přitom obyčejného humoru, dramatika Antona Pavloviče Čechova!
Na rozpadající se panství se vrací z Paříže

hlavní postava Ljuba Raněvská (ve skvělém podání Mileny Steinmasslové). V okamžiku, kdy dorazí, se otevřou všechny roviny (do té doby skryté) reality. Příběhy
členů rodiny, sloužících, všech postav hry.
Nová setkání, nové lásky! A kardinální
otázka „Co dál …? Změnit vše? Zachovat
vše? Zrušit vše? Ale proč? A jak?“. Jak neustále aktuální otázka. Jak současný příběh! Vážný i úsměvný, dojemný i veselý,
drsný i něžný jako život sám! Věřím, že neopakovatelné prostředí i atmosféra hradu
Brumov bude této inscenaci velice slušet!
Je to pro nás vždy veliká událost (obdarování i radost!), když pro vás, vážení diváci, můžeme hrát na hradě Brumov! Velice si toho vážíme, (celý rok se těšíme)
a proto vždy chceme přivést to nejlepší!
Ve Višňovém sadu hraji bratra hlavní hrdinky Gajeva a jsem vždy svědkem strhujících výkonů mých skvělých kolegyň
a kolegů: Mileny Steinmasslové, Lukáše
Jůzy, Moniky Zoubkové, Jakuba Špalka,
Jitky Nerudové, Šárky Vaculíkové nebo
Aleny Dolákové, Petra Lněnicky, Pavla
Lagnera, Dana Ondráčka, Lucie Poloncyové a Jiřího Wohanky. V režii kmenového
režiséra Filipa Nuckollse.
SRDEČNĚ VÁS ZVU!
Přijďte se podívat 21. nebo 22. července na hrad Brumov. Stojí to za to!!! Už teď
se na vás moc těšíme! S úctou a nadějí Jan
Potměšil
Milí přátelé, vy, co jste viděli Mikulášovy patálie, si nenechte ujít další příhody klukovské party, která tentokrát vyjede na prázdniny. A vy, co je ještě neznáte, měli byste to napravit. jsou opravdu báječní!
Jejich paní učitelka Milena Steinmasslová

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
!!! ELEKTRICKÉ ZAVAaOVACÍ HRNCE V AKCI !!!
¾
¾
¾
¾
¾

<WZ<zʹǀĂŬĐŝƉƌĂēŬǇǀŶĞũƷƐƉŽƌŶĢũƓşƚƎşĚĢнннŽĚϱ͘ϵϵϵ͕Ͳ
<Dz<zEK1ʹsK>E ^dK:11ŝs^dsE͕ϰϱĐŵŝϲϬĐŵ
<^WKZ<zʹƐŬůŽŬĞƌĂŵŝĐŬĠ͕ŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠ͕ŝŶĚƵŬēŶş
<<KD/EKsE>E/^DZ<DǀĞŶ͘ƚƎşĚĢнн
<ŶĂahW>1<KsŝWh>dKsDZE/<zǀƚƎşĚĢнн͊͊͊



!!! AKCE PRODLUŽKY V DÉLKÁCH 10M AŽ 50M KLASICKÉ I NA BUBNU !!!


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

330 485, 776 330 486
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„O BALYNCE“, KTERÁ UÈILA
TØÍDIT DÌTI ODPAD
Ve středu 7. června 2017 vyrazilo Karlovarské hudební divadlo do BrumovaBylnice. Zde odehrálo od 9 a od 10,30
hodin další dvě představení pohádky O Balynce, dobrém štěněti z červnového turné po Zlínském kraji. Město v údolí u stříbřitého potoka rozezněly tóny třídícího chorálu Halalí, tralalí,
netřídí jen pomalí. Obrovitý a dokonale vybavený divadelní sál brumovského
kulturního domu je srovnatelný s nejlepšími scénami v republice, však také
pohled do divadelní kroniky dává znát,
že místní scéna není opomíjena ani
špičkou české kultury. Brumovští kultuře rozumí a mladí Valaši přijali obě dvě
představení s nadšením. Děti byly v celém myslitelném spektru, od úplně malinkých, čerstvých návštěvníků mateřinek, až po děti, těšící se brzy na přestup
do druhého stupně základních škol.
Noční milosrdná bouře, která dorazila
až na samotný kraj Čech a nic nedbajíc
hranic pokračovala na Slovensko, osvěžila vzduch a výheň z předešlých dní
byla uhašena. Ve vlahém a teplém ránu
tak zněly hlaholy dětí vracejících se se
do škol v brumovských ulicích pod středověkým brumovským hradem.
Kristýna Sklenářová

PODÌKOVÁNÍ
Klub důchodců Brumov-Bylnice,
Sv. Štěpána, Sidonie by chtěl touto
cestou poděkovat vedení města
a všem zastupitelům BrumovaBylnice za dokončení stavby „Dům
pro seniory“, kteří tak umožnili
zájemcům o tento druh klidného
stáří, aby svoje další dny prožili
v klidu a v pohodě v tomto zařízení.
Jsme vám za ně vděční.
KD Brumov-Bylnice
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