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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 5

květen 2017
 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

Květen na Valašsku - májové kropáčky

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 14. března
2017 a 3. dubna 2017:

RM Brumov-Bylnice

spolku Tenis Club Brumov v celkové výši
30 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2017 č. 14/2017“ spolku Školní
klub při ZŠ v celkové výši 40 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 15/2017“ p. J.
Zvoníčkovi v celkové výši 3 000 Kč

neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 16/2017“
Českomoravskému svazu poštovních
holubů v celkové výši 3 000 Kč
 pacht zahrádky – obecního pozemku
parc. č. 451 o výměře 149 m2 v k. ú. Bylnice
v ul. Hliníky za cenu 200 Kč/rok do užívání
M. Lukšíkové, bytem Brumov-Bylnice
 zveřejnění nabídky odprodat nepotřebný movitý majetek – Traktorový přívěs BSS,
PS2 08.06 AGRO, tonáž 8 tun, inv. č. 6/510,
rok zavedení do provozu 1993, nejvyšší předložené nabídce
 Požární řád města Brumov-Bylnice
 Řád veřejného pohřebiště
 Pravidla pro umísťování informačních,
reklamních a propagačních zařízení
na území města Brumov-Bylnice a pro
výlep plakátů na plakátovací plochy města
Brumov-Bylnice
 Organizační směrnici č. 02/2011/2 Dodatek č. 2 Inventarizace majetku a závazků
 Organizační směrnici č. 02/2015/1 Dodatek č. 1 Dlouhodobý majetek
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2017 č. 17/2017“ spolku SK
Bylnice, z.s. v celkové výši 35 500 Kč
 přidělení jednotlivých bytů v bytovém
domě „Měšťanka“

schválila

 zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelového vedení NN do obecních pozemků parc. č. 342/1, 432/86, 432/93, 432/95
a 432/96 v k. ú. Brumov v sídl. Družba v délce cca 93 m v rámci realizace stavby „Brumov, Družba, FASTAV, kab. NN“ za cenu 100
Kč/m + DPH
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 11/2017“
p. I. Kebískovi celkové výši 5 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 12/2017“
spolku HÁČKO, z.s. v celkové výši 30 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 13/2017“

Bytový dům „Měšťanka“
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 program akcí na hradě Brumov
na turistickou sezónu 2017
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 20/2017“
SH ČMS SDH Brumov v celkové výši
28 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 21/2017“
Českému červenému kříži Sidonie
v celkové výši 14 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 22/2017“
Valašské nadaci v celkové výši 15 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 23/2017“
Českému svazu chovatelů ZO BrumovBylnice v celkové výši 4 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 24/2017“
Fotoklubu KFA Brumov-Bylnice v celkové
výši 10 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 25/2017“
Občanskému sdružení Za zdravé město
v celkové výši 3 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 26/2017“
Sdružení pro rozvoj a podporu školství,
z.s. v celkové výši 15 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 27/2017“
Římskokatolické
farnosti
Brumov
v celkové výši 12 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2017 č. 28/2017“
Valašskému klubu plastikových modelářů
v celkové výši 8 000 Kč

pořízení
pokladního
systému
s dotykovými pokladními terminály
s
možností
dálkového
přístupu
do skladového hospodářství od fa AWIS
Global Systems s.r.o., Špitálka 122/33,
602 00 Brno

rozhodla

 na základě doporučení komise o výběru
nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek - zjednodušené
podlimitní řízení na stavební práce akce
„Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek
Valašské Klobouky – Brumov“ (hodnocení
dle základního hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídkové ceny bez DPH) - takto:

Pořadí č. 1
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle
198/21, Praha 5, IČO: 60838744,
s nabídkovou cenou 17 264 781,47 Kč bez
DPH.

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Pořadí č. 2
Společnost COMMODUM – KÁMENBAU
(vedoucí společník: COMMODUM, spol.
s r.o., Valašská Bystřice 225, Valašská
Bystřice, IČO: 46577238;
společník: KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581,
Vidče, IČ: 28659261)
s nabídkovou cenou 17 999 447,54 Kč bez
DPH

Pořadí č. 3
SMO a.s., se sídlem Zlínská 172,
Otrokovice, IČ: 42339839,
s nabídkovou cenou 19 323 997,50 Kč bez
DPH
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Platby budou realizovány na pokladně městského úřadu. Dále bude možné
platit platební kartou po zahájení letošní
sezóny na hradě při kulturních a společenských akcích a v prostorách sportovního a rekreačního areálu.
Vedoucí ﬁnančního odboru:
Ing. Karla Mudráková

souhlasí

 s parkováním zákazníků zamýšlené
prodejny maloobchodu a prodeje točené
zmrzliny na pozemku 329/73 v k. ú.
Brumov v sídl. Družba na veřejných
parkovištích na pozemcích parc. č. 277/1
a 329/72 v k. ú. Brumov v sídl. Družba
v rozsahu 2 parkovacích míst
 s uzavřením smlouvy o možnosti
provést stavbu – vybudování zpevněné
plochy vjezdu k zamýšlené novostavbě
RD na pozemku parc. č. 2492/19 v k.
ú. Brumov v lok. Zápotočí na obecním
pozemku parc. č. 1831 v k. ú. Brumov
(prostor mezi stávající komunikací
a hranicí pozemku stavebníků) s tím,
že po zaměření hotových staveb
dojde mezi Městem Brumov-Bylnice
a stavebníky k majetkovému vypořádání
záboru obecního pozemku a stávající
komunikace
stanovila

 max. počet zaměstnanců Města
Brumov-Bylnice na veřejně prospěšné
práce ve městě v roce 2017 v počtu 4,
a to formou uzavření pracovních smluv
na dobu určitou s využitím dotací Úřadu
práce ve Zlíně
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

PROVÁDÌNÍ PLATEB NA MÚ
PLATEBNÍMI KARTAMI
Město Brumov-Bylnice H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, Finanční odbor upozorňuje občany o možnosti provádění veškerých plateb na městském úřadě platební kartou. Platební
kartou je možné hradit:

poplatky za odpad

poplatky za psy

nájem bytů

nájem nebytových prostor

nájem pozemky

správní poplatky (stavební odbor,
ostatní)

poplatky za přestupky

poplatky za hlášení rozhlasem

poplatky za provoz TKR

ostatní poplatky (veřejné prostranství,
prodej pozemků…)

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V KVÌTNU 2017
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 4. 5. 2017, 11. 5. 2017,
18. 5. 2017, 25. 5.2017
Sídliště Družba a Rozkvět:
Pátek: 5. 5. 2017, 12. 5. 2017,
19. 5. 2017, 26. 5. 2017
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 5. 5. 2017, 12. 5. 2017,
19. 5. 2017, 26. 5. 2017
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 5. 5. 2017, 12. 5. 2017,
19. 5. 2017, 26. 5. 2017

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V KVÌTNU 2017
Středa 3. 5. 2017: plasty
Středa 10. 5. 2017: plasty + papír
a lepenka, nápojové kartony
Středa 17. 5. 2017: plasty + bílé
a barevné sklo
Pátek 24. 5. 2017: plasty
Úterý 31. 5. 2017: plasty + 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.
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PODÌKOVÁNÍ
Vyslovujeme tímto poděkování účastníkům akce „Ukliďme Česko“, kteří v sobotu
8. 4. 2017 zajistili úklid vybraných lokalit
ve městě od drobných odpadků obalového charakteru. Organizačně tuto akci zaštítila paní Mgr. Irena Pavlůsková. Mladá
generace občanů našeho města tím dává
dobrý příklad i ostatním našim spoluobčanům, že jim není lhostejný stav veřejných prostranství a čistoty ve městě a jsou
ochotni také, v mezích možností, přispět
svým dílem k udržení čistoty města.
Správní odbor MěÚ

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD
Termín pro uhrazení poplatku je do 31.
května 2017.
Výše poplatku je 500 Kč za osobu a kalendářní rok.
Platbu můžete provést:

v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ, dveře č. 305

na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:
19-1407101369/0800, variabilní symbol
1340 a číslo popisné.
Finanční odbor MěÚ

MONITORING VEØEJNÉ
ZELENÌ
Upozorňujeme občany našeho města, že ve dnech 1. až 5. května 2017 se budou na území celého
města pohybovat studenti Mendelovy univerzity v Brně, zahradnické
fakulty za účelem mapování terénu,
sbíraní dat a informací pro následné vypracování zadané studie sídelní zeleně ve městě.
Může se stát, že vás studenti osloví za účelem zjištění vašich názorů
na veřejnou zeleň ve městě. Prosíme
vás tedy o ohleduplnost a vstřícný
přístup ke studentům a za vaši spolupráci se studenty předem děkujeme.
Správní odbor MěÚ

INFORMACE HZS ZLÍNSKÉHO
KRAJE
Spalování hořlavých látek na volném
prostranství. Evidence pálení.
Požárům a planým poplachům lze předejít dodržováním stanovených pravidel.
Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto mě-

sících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních porostů
nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno
a k požáru nedošlo. V těchto případech se
jedná o výjezdy, které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné ﬁnanční náklady. Jen za poslední období evidují krajští hasiči 11 událostí, při kterých došlo k požárům travních porostů nebo k pálení klestu
a dřevních materiálů bez ohlášení. K tomu,
aby se předešlo požárům nebo zbytečným
výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou
stanovené podmínky a obecná pravidla požární bezpečnosti.
Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, (dále jen zákon) ve znění pozdějších
předpisů, je mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování
a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (§
17, odst. (1), písm. a).
Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17 odst.3, písm. f) zákona).
U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst. (2) zákona uvedeno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah
této činnosti, stanovit opatření proti vzniku
a šíření požáru. Spalování hořlavých látek
na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou
tímto dotčena.
Další podzákonným právním předpisem,
který tuto problematiku řeší je Nařízení
Zlínského kraje č. 3, ze dne 28. 11.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru.
Pro naše město je územně příslušná ohlašovna HZS Zlínského kraje na adrese: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - Stanice Valašské Klobouky se sídlem Brumovská
710, 766 01 Valašské Klobouky. Telefon: +420
950 671 111, +420 950 671 250. Pro naše město je územně příslušná ohlašovna HZS Zlínského kraje na adrese: Hasičský záchranný
sbor Zlínského kraje - Stanice Valašské Klobouky se sídlem Brumovská 710,
766 01 Valašské Klobouky. Telefon +420
950 671 111, +420 950 671 250.
Způsob ohlašování pálení suchých rostlinných materiálů a palivového dřeva ve venkovním prostředí je uveden na www. hzszlk.
eu a oznamuje se na webovém formuláři:
paleni.hzszlk.eu nebo na webovém formuláři paleni.hzszlk.cz

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme rodièùm...
Kristýna Lamačková narozena dne 17. 3.
2017
Barbora Kozlová narozena dne 21. 3. 2017
Adéla Lukšíková narozena dne 31. 3. 2017

Rozlouèili jsme se...
Josef Šenkeřík zemřel dne 29. 3. 2017
ve věku 76 let, Brumov, 1. května čp. 1031
Ida Krahulcová zemřela dne 2. 4. 2017
ve věku 81 let, Brumov, 1. května čp. 1248
Josef Kolínek zemřel dne 4. 4. 2017
ve věku 64 let, Bylnice, Široká čp. 146
Emilie Ungermannová zemřela dne 7. 4.
2017 ve věku 90 let, Brumov, Kamenec
čp. 836
Alois Lysák zemřel dne 10. 4. 2017
ve věku 82 let, Bylnice, Hrbáč čp. 1304
František Hořák zemřel dne 14. 4. 2017
ve věku 84 let, Bylnice, U Dráhy čp. 442

Blahopøejeme …

Dne 26. května 2017 oslaví
85. narozeniny
paní Anna Zimáčková
z Bylnice.
Do dalších let přejí hodně zdraví,
štěstí, Boží požehnání děti Anna,
Marie a Petr s rodinami. Zároveň
přejeme jejímu synovi Petrovi vše
nejlepší k jeho 50. narozeninám.

Vzpomínáme...
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 26. dubna 2017 uplynulo
26. výročí úmrtí našeho drahého
tatínka a dědečka,
pana Milana Rožnovjáka.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
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Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.

Dne 3. května 2017 vzpomeneme
11. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Marie Kozáčkové
a dne 17. února 2017 jsme si připomněli
nedožitých 90 let našeho tatínka
a dědečka,
pana Josefa Kozáčka.
S láskou vzpomíná syn Josef s rodinou
a vnoučata.

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad,
sotva už na světě někdo se najde, kdo by
jak maminka měl nás rád.

Dne 8. května 2017 uplyne sedmý
smutný rok od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička
a prababička,
paní Jiřina Bečáková.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný
a obětavý ve svém životě,
velký ve své láce.

Dne 10. května 2017 vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka, dědečka,
pana Františka Machů
z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Čas plyne a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka v našich srdcích
zůstává dál.
Když člověk stárne, chřadne a uvadá,
chtěl by mít tolik sil, co májová zahrada.
Chtěl by Vám povědět, jak tu měl
všechno rád… Však přijde smrt – tu nejde
oklamat…

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

Dne 3. května 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Miroslavy Ptáčkové.
Za tichou vzpomínku děkují synové
s rodinami.

Rok k roku
u se pomalu přidává,
přidává jen ti
tiché
vzpomínky tady nechává. Život má každý
vymezený jak luční květ, který rozkvete,
uschne a nikdy nevrátí se zpět.

Dne 5. května 2017 vzpomeneme
nedožitých 90 let našeho tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Jána Kebíska
ze Svatého Štěpána.
16. března 2017 uplynulo 14 let
od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera
s rodinami.

Přesto, že odešli, v naších srdcích
a modlitbách mají stále své místo.

Dne 11. května 2017 uplyne 24 let
od smrti našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Jana Holby.
Dne 24. ledna 2017 jsme také vzpomněli
7. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Štefánie Holbové.
Kdo je znal, vzpomene, celá rodina nikdy
nezapomene. Děkujeme.

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

Dne 5. května 2017 uplyne 25 let, kdy nás
navždy opustil
pan Oldřich Kocián.
S úctou a láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.



Dne 8. května 2017 si připomeneme
1. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Marie Florešové
a 19. května 2017 uplyne 8 let od úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Františka Floreše
z Brumova.
S láskou a poděkováním za všechno
vzpomínají syn Stanislav a dcera Věra
s rodinami.

Dne 13. května 2017 by se dožil 80 let
pan Alois Dvorský a dne 27. února 2017
nás opustila po dlouhé těžké nemoci
naše dcera Alena Mrázková.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

5

r o čník XXI I I . • čísl o 5 • k vět en 2017
Žádný čas není tak dlouhý, aby se dalo
zapomenout.


Rok k roku se pomalu přidává, jen tiché
vzpomínky tady nechává.
el jsi a přece jsi stále s nám
Odešel
námi.

Dne 12. května 2017 uplyne 19 let
od úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Pavlíny Zmeškalové
ze Sidonie.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami a ostatní příbuzní.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 22. května 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana Pavla Vaňka
ze Svatého Štěpána.
S láskou vzpomínají manželka, dcery
Adéla a Eva, maminka, bratr a sestry
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 28. května 2017 vzpomeneme
7. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš drahý bratr a strýc,
pan Stanislav Měšťánek.
S láskou a úctou vzpomínají sestra Věra,
synovec Pavel a neteř Věra.


PROGRAM RMC MALENKA - KVÌTEN 2017
Dne 14. května 2017 vzpomeneme 100 let
od narození našeho tatínka a dědečka,
pana Františka Bařinky
ze Sidonie.
S láskou a úctou vzpomenou
synové Leo a Luděk s rodinami.

Jak tiše žil, tak tiše odešel.

Dne 19. května 2017 uplyne rok od úmrtí
pana Jaroslava Mikušky
z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Mikuškova.

Odešels, Tvá ústa nám nestačila
sbohem dát …

Dne 20. května 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek,
pan Marian Masař.
S láskou vzpomínají manželka a synové
Filípek a Tomášek.

ÚT 2. 5.

ŠIKULKY - STAVĚNÍ MÁJÍČKU, angličtina pro nejmenší
(pro předem přihlášené)
ST 3. 5.
BESEDA O ZDRAVÉM STRAVOVÁNÍ DĚTÍ
s malou ochutnávkou, od 9.30 hod.
(beseda se bude konat pouze v případě alespoň 10ti předem
přihlášených zájemců, cena 150 Kč, včetně hlídání dětí
v Malence)
ČT 4. 5.
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ÚT 9. 5.
ŠIKULKY - vyrábíme dáreček ke Dni matek,
angličtina pro nejmenší
ST 10. 5.
VOLNÁ HERNA
ČT 11. 5.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (od 8.00 do 16.00 hod.)
ÚT 16. 5.
LOUTKOVÉ DIVADÉLKO, angličtina pro nejmenší
ST 17. 5.
VOLNÁ HERNA
ČT 18. 5.
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ÚT 23. 5.
ŠIKULKY - vyrábíme SLUNÍČKO A DUHU z papíru,
angličtina pro nejmenší
ST 24. 5.
VOLNÁ HERNA
ČT 25. 5.
KATECHEZE S OTCEM KARLEM
ÚT 30. 5.
VOLNÁ HERNA, angličtina pro nejmenší
ST 31. 5.
KÁCENÍ MÁJÍČKU S OSLAVOU DNE DĚTÍ na farní zahradě,
od 9.00 hodin (za nepříznivého počasí akce proběhne
v Malence)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hodin, odpolední dílny
probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
Srdečně zveme na BESEDU O ZDRAVÉM STRAVOVÁNÍ DĚTÍ s malou ochutnávkou, která proběhne 3. 5. 2017 od 9.30 hodin, cena 150 Kč. Přihlašujte se závazně předem!
Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a také na OSLAVU DNE DĚTÍ
na farní zahradě!
ahradě!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932
www.valklobouky.charita.cz
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PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - KVÌTEN 2017
 2. 5. BIBLICKÁ HODINA - v 9.00 hod.
 10. 5. BESEDA S PRACOVNICÍ LÉKÁRNY NA NÁMĚSTÍ
- Prevence infekcí močových cest – v 9.30 hod.

 17. 5. MŠE SVATÁ – v 9.30 hod.
 25. 5. TRÉNINK PAMĚTI – v 9.30 hod.
Denní stacionář pořádá Poutní zájezd na Svatý Hostýn, který se koná
27. 6. 2017, odjezd v 7.00 hod. od Obuvi Tarabus, další zastávky u kulturního
domu, staré měšťanky a MEZu. Cena 250 Kč. Hlásit se můžete osobně ve stacionáři nebo na tel.: 605 063 239.

BRUMOVSKÉ OZBROJENÉ
KVÌTNOVÉ POVSTÁNÍ 1. 5. 1945
Situace o průběhu bojů partizánské
skupiny TARZAN v Brumově
Po přerušení dopravních styků s Brnem zaostřila tato skupina Brumov svou
činnost na pozorování blížící se fronty
a propracovala si plán na napadení německých obranných linií ve Vlárském
průsmyku, v týlu, po obou stranách v úbočí průsmyku. Tak také palbou zneklidňovala ustupující německá vojska. Asi kolem 20. 4. 1945 věděla skupina Brumov
pozitivně ze zpravodajství bratra J. Švacha v německé vysílačce, která fungovala pro Korskomandatur Valašské Klobouky, v Brumově, že Vlárský průsmyk nebude bráněn těžšími zbraněmi a že pro přechod německého vojska bude použito silnice ze Slovenska přes Zápechovou, Nedašovu Lhotu a Brumov. Toto přimělo skupinu k okamžité změně svého plánu a přemístění na Brumov. Tam byly německými
pyrotechniky podminovány důležité ústupové cesty a to:

most železobetonový přes řeku, na severní části Brumova tunel tzv. malý

na trati přes Brumov nádražní výhybky (tyto pro velkou přesilu německou vyhozeny)

portál velkého tunelu a železniční most

2 viadukty mezi Brumovem a Valašskými Klobouky

300 kg nálož na silnici vedoucí do Val.
Klobouk v ostrém svahu nad řekou
Poněvadž tyto objekty jsou v rozloze
cca 5 km a počet skupin nebyl tak vysoký,
rozdělila se tato na 2 úderná družstva, křídlo levé k obraně na silnici a dál 2 železniční viadukty a na křídlo pravé k obraně
tunelů a nádraží. Uvedené objekty chtěli jsme zachovat neporušeny za každých
obětí, sami pro čest našeho rodného kraje.
Dne 30. 4. 1945 přiblížila se fronta
do Horního Srní ve Vlárském průsmyku.
Němci, jak se správně potvrdilo, nekladli v tom místě odpor. V noci na 1. 5. 1945
podařilo se jim v Bylnici vyhodit železniční přejezd přes silnici. Tento byl odpálen

elektricky a skupina neměla možnost jej
bránit pro velkou přesilu Němců, hlavně
však proto, že kladla odpor v Brumově dle
připraveného plánu.
Dne 1. 5. 1945 v ranních hodinách byla
obě křídla skupiny na svém místě. Veliteli
Kalmanovi byly hlášeny 4 vozy německého trénu a asi 200 mužů pěchoty přijíždějící ze Slovenska ze Zápechové. Po přejetí
vozů, které jely cca ½ hodiny před pěchotou, měl být vyhozen most přes řeku na severní části Brumova, který hájila úderná
skupina levého křídla. Tuto zprávu nesl
bratr Fojtík, jakož i o okamžitém zahájení palby levého křídla veliteli Kalmanovi. Po zahájení palby levého křídla zaostřily všechny obranné pozice Němců prudkou palbu k mostu na naší útočící skupinu. Za této přestřelky padl bratr Fojtík při
přebíhání silnice s průstřelem hlavy. Kalman tedy zprávu nedostal a ztratil možnost informovat levé křídlo o blížící se pěchotě již uvedených 200 mužů německé
armády.
Levé křídlo skupiny, v němž bojovali:
Vaculík Alois, Jan Švach, Jedlička Josef,
Neduchal František, Antonín Švach a Pecha Karel, začali bojovou akci v trojúhelníku u silničního mostu rozděleni po dvou.
Každý z nich znal přesně německé pozice, jakož i částečný počet německých vojínů, jako i jejich kulometná hnízda. Palba oboustranná byla velmi prudká a Kalman poslal na pomoc levému křídlu Josefa Polácha, Františka Ovesného a 2 členy slovenské pohraniční stráže, kteří zároveň s Ovesným přišli v pravý čas. Němci totiž stříleli z předem připravených zákopů a byli připraveni hájit se proti Rudé
armádě. Německá obranná síla byla na levém našem křídle: cca 60 mužů ve stráni
v Dubníku, tamtéž 2 kulometná hnízda, 1
kulometné hnízdo ve starém židovském
hřbitově, 9 mužů posádky na pile, 2 kulometná hnízda ve stráni protější v Klobucké. Všechna jejich palba byla zaměřena
na most. Tento mimo to byl hlídán sedmičlennou posádkou pyrotechniků. Tito byli
skryti v domě Vincence Častulíka v blízkosti mostu. Most byl připraven pro vyhození dvěma náložemi o váze 150 kg tritolu
a na nosníkách opatřen picrovými rozbuš-
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kami. Nálože byly spojeny zápalnou šňůrou prachovou.
Již v první fázi bojů donutili jsme posádku pyrotechniků k ústupu. Tito ustupovali silničním příkopem ke svým obranným liniím. Jeden z těch však v palbě vyskočil na zábradlí mostu a odpálil takto
svedené tam zápalné šňůry. Toto provedl
ve chvíli, kdy my jsme byli obráceni palbou po ostatních členech této posádky,
z mostu byl sražen střelbou Al. Vaculíka
a Ant. Švacha bojujících na jižním okraji mostu. Tito oba v okamžiku vyskočili na most a každý z jedné nálože vytrhli
šňůry zápalné a také z bočních nosičů vytrhli picrové rozbušky. Po tomto činu skočili do řeky. Tímto nejen zachránili životy těch, kteří byli v blízkosti mostu, zároveň také sobě, ale zabránili v rozhodné
chvíli vybuchnutí náloží. Toto byl v těchto bojích první náš velký úspěch, za ztrát
muž za muže v této nepoměrně velké přesile Němců. Hlavní podíl nese bratr Vaculík a nejmladší bratr skupiny osmnáctiletý
Antonín Švach.
Po tomto vítězství oddělila se od útoku v blízkosti silnice čtyřčlenná naše skupina a to: Alois Vaculík, Jan Švach, Karel
Pecha a Antonín Švach, postoupili rychle ve směru kolem hradu ke kamenolomu
U Pajty a takto dostali se do týlu německé
obrany cca 60 mužů u Dubníku. V těchto
místech zahájili palbu z pušek do týlu tomuto úseku. Němci zmateně a v nepořádku ustupovali lesní cestou směrem k Vlachovicím. Tyto dále pronásledoval Alois
Vaculík a Karel Pecha. Bratr Jan Švach
a Antonín Švach postoupili dál do týlu kulometného hnízda v židovském hřbitově.
Toto bylo umlčeno a tím umožněn ostatním postup na stráň k židovskému hřbitovu a k pile. K židovskému hřbitovu dostal se takto Neduchal a Jedlička, Polách,
Ovesný a 2 slovenští respic. ﬁnanční stráže. Zde rozvinul se boj o objekty pily.
Velitel Kalman se Straňákem intervenovali u důst. rumunské armády o vyslání rumunských vojsk k naší pomoci. Tito
měli dle rozkazu štábu dne 1. 5. 1945 obsadit Vlárský průsmyk. Vojenská pomoc
byla nám poskytnuta a část rumunských
vojsk vstoupila do Brumova. Rumunská
vojska postoupila v odpoledních hodinách
až po pilu. Tam dostalo se za těžkých bojů
asi 20 rumunských vojínů. Bojovalo se stále s použitím lehkých zbraní, Němci hlavně kulometů, ze strany naší pušky, kulomety, 2 minomety a ruční granáty. V této
době zasáhlo velmi účinně pravé křídlo
skupiny Brumov v boji u tunelů a za pomoci několika rumunských vojínů zamezili průchod německé pěchotě přes Brumov, kteří by se dostali na severním okraji Brumova do týlu skupině bojující na levém křídle a vojenská pomoc rumunských
vojsk byla 8 km jižně ve Vlárském průsmyku. Takto chránili náš týl a donutili německou pěchotu k přechodu přes vrch
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Klobucká, kteří se takto dostali do boku
předsunutým jednotkám na pile. Tito velmi posílili bojující oddíl Němců v Uhlíčkách a na okraji lesa Sucháně.
Němci, značně posíleni, zahájili prudkou palbu na pilu a dostali se do těsné blízkosti náloží připravených na silnici na svahu nad pilou. Tam byl těžce raněn bratr Josef Polách, prostřílenou levou nohu od kulometu, a František Ovesný, raněn od granátu do hlavy. Těchto se ujali Josef Jedlička a František Neduchal. Pokoušeli se přenést oba raněné na pilu obsazenou předsunutými 20 Rumuny. Odnesení raněných bylo proveditelné jedině rozvodněným potokem klobuckým. Toto bylo prováděno v mimořádně velké palbě řečištěm
potoka. Voda byla dosti prudká a velmi
stěžovala nesení raněného, nejdříve Polácha. K tomuto úkolu byli přivolání oba
bratři Švachovi a společně dopraven Polách na pilu k ošetření. Ovesný byl na místě zranění provizorně obvázán. Po tomto
úkolu se Neduchal v křečích a bolestech
od delšího promáčení ve studené vodě
zhroutil. Bratr Jedlička dostal se řečištěm potoka do Brumova pro pomoc. Tam
v tu dobu byly již rumunské oddíly, ale jejich bojová linie byla na severní části Brumova. Dostat se na pilu bylo velmi nebezpečné a taky po odpoledne pomoc předsunuté jednotce nepřišla. Asi 500 m severně od pily byla silnice silně podminována
300 kg náloží. Silnice tam vede ve svahu
těsně nad Klobučkou a objezd v tom místě byl by těžko možný. Němci snažili se dostat k tomuto bodu.
Oba bratři Švachovi dostali se okrajem lesa a tzv. Suchým potokem do těsné
blízkosti nálože na silnici. Na tomto místě střetli se s kulometným hnízdem Němců, kteří ze strany protější postupovali rovněž k náložím. Bylo to střetnutí nenadálé ve vzdálenosti cca 60 m. Oba bratři naší skupiny byli ve výhodě tím, že byli
na horní straně svahu. Hozením ručních
granátů a střelbou z pušek zatlačili jsme
tyto o něco zpět a bratr Jan Švach vytrhl zápalně šňůry z náloží a tyto odhodil
do vody potoka. Po tomto činu ustoupili
oba do lesa Suchý potok, postoupili však
dále na sever směr ke Kloboukům a dostali se znovu šikmo do boku dříve tam ustoupivších Němců. Opět zahájili palbu a často
střídali palebná postavení. Tito se přemístili do kratší jejich obranné linie na okraj
lesa Sucháň. Oba bratři v domnění, že dojde k útoku na pilu ze strany Němců, rychle postupovali protějším svahem, lesem
zpět na pilu. Tam zahájili se zbývající municí znovu střelbu proti pozicím Němců.
Rozestaveni spolu s rumunskými vojáky
v počtu celkovém 22 mužů očekávali možný útok Němců na pilu. Tam byly ubytovány čtyři dělnické rodiny. Tato ostrá oboustranná palba trvala až do úplného setmění. Za soumraku dostal se bratr raněného
Polácha na pilu s nosítkama a spolu s Ja-

nem Švachem odnesli raněného Josefa
Polácha do Brumova. Tento byl okamžitě lékařem ošetřen, měl však velkou ztrátu krve a dne 2. 5. 1945 ráno v 6 hodin zemřel. František Ovesný byl odnesen spolu
s Karlem Pechou do Brumova a převezen
do nemocnice v Trenčíně. Tento na následek poranění je stoprocentní invalida.
Předsunutý úsek pila byl střežen po celou noc a bylo hlášeno ustupování Němců
směr na Královec přes vrch Požár do Horní Lidče. Obsazením a držením úseku pila
se stalo, že Němci neustupovali přes město Valašské Klobouky, Poteč, Příkazy, kde
by samozřejmě došlo k dalšímu zničení dopravních spojů, ale zkráceným směrem přes označené kopce až do Horní Lidče. V časných ranních hodinách byl rumunskému vojsku hlášen vyčištěný prostor směr k Horní Lidči. Tyto ráno dne
2. 5. mohli rychle postoupit 15 km bez jakýchkoliv bojů. Celá tato akce byla vzorně
oceněna velitelstvím rumunských vojsk
v tomto úseku fronty. Dne 2. a 3. 5. 1945
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bratři skupiny Tarzan Brumov prohlédli
okolní lesy a zajali 9 německých vojínů,
které velitel Kalman předal Rudé armádě.
Skupina Brumov nejen že zachránila zmíněné objekty, byť i za poměrně velkých ztrát, ale obhájila takto čest svého
rodného kraje Brumova v době pro Brumov nejtěžší. Brumovská a valašskokloboucká veřejnost ocenila nejlépe této skupiny položením pamětní desky k pomníku
padlých oběma padlým hrdinům skupiny.
V Brumově dne 1. října 1945
Zpráva velitelství skupiny Eduard
sepsaná štb. kpt. Fr. Raušem
Výše uvedené informace poskytl
Antonín Pecha Vaculík
ze zdroje Ministerstvo obrany ČR –
právní sekce,
odbor pro válečné veterány
odd. péče o válečné veterány
PhDr. Jan Benda, Ph.D. Úprava vydání
zpráva o 1.5.1945

Seznam příslušníků a spolupracovníků skupiny „TARZAN“ je k nahlédnutí
v Městském muzeu v Brumově-Bylnici.
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DDM BRUMOV-BYLNICE - KVÌTEN 2017







Připravujeme:
McDONALD’S CUP 2017 - OKRESNÍ KOLO ŽÁKŮ ZŠ V KOPANÉ
HRADNÍ VĚŽ - šachový turnaj a zahájení sezóny hradu Brumov
CYKLOTOULKY VALAŠSKOU KRAJINOU 2017
UKONČENÍ 4. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ LIGY
ZA POHÁDKOU NA KOLECH
UKONČENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM

Informujeme:
 25. března 2017 bodovaly naše holky z tanečních kroužků DDM ve Valašských Kloboukách na taneční soutěži „O VALAŠSKÝ KLOBÚK“. Soutěž proběhla na velmi vysoké úrovni za účasti poroty skládající se ze samých mistrů republiky v různých stylech tanců. Sjelo se zde velké množství tanečních
skupin z různých koutů naší republiky. Všechna děvčata byla velmi šikovná
a vložila do choreograﬁe veškerou svou sílu a energii. Nejlépe se vedlo mažoretkám z Nedašova, které vybojovaly 1. místo. Mažoretky z Brumova-Bylnice
a Štítné nad Vláří se sice neumístily na předních místech, ale jejich vystoupení byla i tak úžasná. Děvčatům z Diskodance taktéž blahopřejeme k jejich 3.
místu a těm mladším děkujeme za účast a předvedený výkon. Holky z moderních tanců se svou skladbou „Andělé“ vybojovaly 3. místo a ty mladší se skladbou „Panenky na klíček“ krásné 2. místo. Všem gratulujeme a přejeme spoustu
elánu do dalších soutěží. Zároveň děkujeme vedoucím těchto kroužků - Klárce
Trčkové, Petře Sudické, Verči Švachové, Klárce Šimšálkové, paní učitelce Tkadlecové a paní učitelce Čundrlové, které děti na soutěž připravovaly a strávily
s nimi na této soutěži celou sobotu.
 31. března 2017 proběhly v KD Nedašov „Závěrečné taneční žáků ZŠ“, kterých se zúčastnili kromě samotných účastníků kurzu také jejich rodiče, příbuzní a kamarádi. Děti předvedly, co se všechno pod vedením paní Mileny
Šmigurové na kurzu naučily, nechyběl ani taneček se svými rodiči, vystoupení
profesionálních tanečníků a spousta další zábavy. Celý večírek byl velmi příjemný a věříme, že na něho budou všichni dlouho vzpomínat.
 4. dubna 2017 se naši mladí ﬂorbalisté 3. - 5. třídy z brumovské ZŠ, kteří chodí do kroužku DDM Brumov-Bylnice, zúčastnili ﬂorbalového turnaje
ve Slavičíně. Z osmi zápasů 7x zvítězili a jen jednou odešli ze hřiště poraženi. Se skórem 30:9 a s 21 body se umístili na krásném druhém místě, přičemž
s vítězem turnaje ZŠ Slavičín-Vlára, měli stejný počet bodů a jen o 3 góly horší celkové skóre, které nakonec o pořadí rozhodlo. Nejlepším střelcem našeho
družstva byl s šestnácti brankami Filip Nevrlka ze 4. třídy. Klukům patří velké
poděkování a gratulace za bojovnost a předvedené výkony.
 10. dubna 2017 jsme pořádali společně se ZŠ Brumov-Bylnice 4. ročník
velikonočního nohejbalového turnaje žáků, kterého se zúčastnilo celkem 10
týmů rozdělených podle věku na mladší a starší kategorii. V kategorii mladší
se na 3. místě umístilo družstvo DDM Slavičín, druzí skončili kluci reprezentující DDM Brumov-Bylnice a vítězem se stala s plným počtem bodů ZŠ Slavičín - Vlára. Ve starší kategorii naopak turnaj ovládli hoši z DDM Slavičín, stříbrné medaile vybojovalo družstvo DDM Brumov-Bylnice a bronz si odnesla
ZŠ Slavičín-Vlára. V obou kategoriích byly na závěr vyhodnoceny i individuální výkony. Mezi oceněnými nejlepšími hráči byli Radim Hamalčík, Michael Gergela (oba ZŠ Slavičín-Vlára) a Ludmila Vaculová (DDM Slavičín). Všem
blahopřejeme.
Za DDM Brumov-Bylnice bychom chtěli poděkovat z brumovské základní školy Mgr. Jiřímu Trčkovi za spoluorganizaci a zajištění pěkných sportovních cen
pro účastníky turnaje a panu Romanu Fojtíkovi za pomoc a přípravu některých dětí na tento turnaj.
 „Cyklotoulky valašskou krajinou 2017“ je 3. ročník dlouhodobější akce
pro rodiče s dětmi, kteří chtějí formou společných výjezdů na kolech navštívit zajímavá místa v okolí Brumova-Bylnice. Tato akce bude zahájena na Den
rodin, tj. 15. května 2017, a potrvá až do 31. října 2017. Více informací najdete před jejím zahájením na webových stránkách DDM a taktéž v příštím čísle zpravodaje.
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LETNÍ PØÍMÌSTSKÉ TÁBORY
DDM BRUMOV-BYLNICE 2017
Termín od 10. do 14. července 2017:
 „Krteček opět zasahuje“ - pro děti
1. až 3. ročníku
 „Florbalový“ - pro děti od 3. ročníku
 „Taneční“ - pro děti od 6ti let
Termín od 17. do 21. července 2017:
 „Sportovně-zábavný“ - pro děti od
2. ročníku
 „Mladých cestovatelů“ - pro děti 4.
až 7. ročníku
 „Šmoulové se učí mažoretkám“ pro děti od 6ti let
Termín od 24. do 28. července 2017:
 „Lezecký“ - pro děti ZŠ
Podrobné informace o těchto příměstských táborech najdete v průběhu měsíce května na našich webových stránkách a taktéž v dalším čísle zpravodaje.
Jménem kolektivu zaměstnanců
DDM Brumov-Bylnice, dětí a jejich rodičů děkujeme hokejovému klubu HC
BBSS za využívání ledové plochy pro
naše zájmové kroužky k výuce bruslení.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

Florbalový turnaj - DDM

Závěrečné taneční žáků ZŠ
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ZÁPIS DÌTÍ
DO MŠ DRUŽBA
Mateřská škola Brumov–Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace
oznamuje rodičům, že
ZÁPIS DĚTÍ
do mateřské školy na školní rok
2017/2018 se koná
v Mateřské škole DRUŽBA
v Brumově–Bylnici
dne 9. 5. 2017 od 9.00 do 13.00 hod.
(rodný list dítěte s sebou).
Pro děti narozené od 1. 9. 2011
do 31. 8. 2012 je zápis
do mateřské školy ze zákona
POVINNÝ.
Vyplněné žádosti s potvrzením lékaře
o zákonném očkování je nutné
dodat do mateřské školy do 16. 5. 2017,
poté začne probíhat správní řízení
o přijetí dětí do mateřské školy podle
stanovených kritérií.

HOKEJOVÝ CLUB BBSS
INFORMUJE…
V sobotu 1. 4. 2017 od 9:00
hodin proběhl na našem zimním stadionu dvoudenní již 6.
ročník Velikonočního mezi
národního turnaje v minihokeji pro ročník 2008 a mladší. Na turnaj se přihlásilo 8 týmů, 3 týmy ze Slovenska - MHK Dubnica, HK Púchov, MHK
Prievidza a 5 týmů z české republiky - HC
Děčín, HC Studénka, HK MD Šumperk,
HCM Warrior Brno a domácí tým HC
Brumov-Bylnice. Hrálo se systémem každý s každým 2 x 15 minut hrubého času.
Všichni hráči obdrželi medaile, týmy diplomy za umístění a věcné ceny a za 1.
až 3. místo ještě krásné poháry a dárkové koše. Dále byl z každého týmu oceněn
nejlepší hráč soškou, diplomem, pukem
s logem turnaje, drobným dárkem a medailí. Ukončení a předávání ocenění se
ujal starosta města Brumov-Bylnice Zdenek Blanař a vedoucí sportovního střediska a trenér Milan Pažítka. Děkujeme všem
hráčům za předvedené výkony, velké hokejové nasazení a bojovnost, rodičům
za jejich podporu a fanklubům za perfektní povzbuzování.
Umístění týmů:
1. místo HC Děčín
2. místo MŠHK Prievidza
3. místo MHK Púchov
4. místo HC Studénka
5. místo HK MD Šumperk
6. místo HC Brumov-Bylnice
7. místo HCM Warrior Brno
8. místo MHK Dubnica n. Váhom

Velikonoční mezinárodní turnaj v minihokeji

HOKEJOVÉ SOUSTØEDÌNÍ
V DÁNSKU 5. - 9. 4. 2017
Ve středu 5. 4. 2017 jsme v 16:00 hodin
vyrazili autobusem společnosti Zichabus
na dlouhou cestu do dalekého Dánska,
kde nás čekala zajímavá přátelská utkání
v rámci hokejového soustředění mladších
a starších žáků v této zemi. Celkem naši
borci odehráli 6 utkání a ani jednou nenechali domácí tým vyhrát. Po ubytování
v kempu u zimního stadionu SE ARENA
ve městečku Vojens, kde jsme měli svoji základnu po celou dobu, jsme ve čtvrtek 6. 4. 2017 zajížděli na utkání do města
Odense, kde na nás čekaly týmy místního
klubu OIK Odense. U mladších žáků bylo
vítězství jasné hned po 1. třetině, proto se
trenéři rozhodli vyměnit jednu naši pětku
se soupeřem, obě družstva si zahrála zajímavý hokej a při skóre 5:23 se přestali
branky našich hráčů počítat a hrálo se pro
potěšení všech. OIK Odense Dánsko - HC
Brumov-Bylnice 5: 23 mladší žáci.

Utkání starších žáků mělo velké tempo, naši borci bojovali o každý milimetr
ledové plochy a snaha po vítězství byla
korunována úspěchem. OIK Odense Dánsko - HC Brumov-Bylnice 3:5 starší žáci
Jako odměnu za předvedené výsledky
jsme zhlédli přípravné mezinárodní utkání reprezentace mužů Slovensko - Dánsko, které se odehrávalo ve stejné hale,
kde hráli starší žáci.
Ostatní utkání jsme odehráli na zimním stadionu SE ARENA Vojens proti domácím týmům a anglickému týmu mladších žáků.
HC Brumov-Bylnice - Harrington Hounds
10 : 4 mladší žáci
VIK Vojens - HC Brumov-Bylnice
1 : 10 starší žáci
VIK Vojens - HC Brumov-Bylnice
2 : 14 mladší žáci
V sobotu nás čekal poslední přátelský
zápas. Trenéři obou družstev se domluvili, že odehrají netradiční zápas na 4 x 20
minut a to takto: 2 x 20 minut mladší žáci
HC Brumov-Bylnice a dalších 2 x 20 mi-

Soustředění v Dánsku
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Hlavní sponzoři:
Sopek Petr SP ELAMONT, CEBES, ELSEREMO Kozubík, Klobucká lesní, Městský úřad Brumov-Bylnice, Švéda Potraviny, Macháč Potraviny, Papírnictví Pavla Miklasová, Drogerie Jedlička, Lékárna Val. Klobouky nám., Lékárna Brumov
nám., Milan Hošek Pivnice COBL, Pivovar Bylnice Robert Sudický, Tkadlec zámečnictví Bylnice, Papír hračky sport
Hofman Val. Klobouky a jeden nejmenovaný.

MARIÁŠOVÝ TURNAJ
Soustředění v Dánsku
nut starší žáci HC Brumov-Bylnice proti
týmu starších žáků VIK Vojens. Po utkání
mladších žáků jsme prohrávali 3:6 a bylo
na starších žácích, aby utkání dohráli
do vítězného konce. Vzhledem k časové
tísni odehráli nakonec starší žáci jenom
jednu třetinu a pět minut a i přesto se jim
podařilo skóre otočit v náš prospěch. VIK
Vojens - HC Brumov-Bylnice 6:8.
Pobyt si naši borci zpestřili na kolečkových bruslích ve sportovním areálu
na dráze pro „skejtborďáky“. Po prvních
nejistých krůčcích a někdy i bolavých pádech bez zranění propuklo to pravé nadšení z jízdy. Kluci i holky předváděli neuvěřitelné výkony a když se k nim přidal ještě trenér Jarda Vaněk, dostalo to ty
pravé „grády“. Také návštěva bazénu s tobogány, vířivkou a skokanskými můstky
byla pro naše hráče příjemným relaxem.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu řidič i paní řidičce autobusu, manželům Zichovým, kteří nás bezpečně dovezli do místa našeho pobytu a také zpět
domů a plnili nám všechna přání, které
jsme měli.

2. ročník turnaje ve stolním tenisu

TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU
V sobotu 25. března 2017 proběhl
v DDM Brumov-Bylnice 2. ročník turnaje
ve stolním tenisu. Zúčastnilo se 33 neregistrovaných hráčů rozdělených do čtyř
skupin. Ve skupinách se hrálo každý
s každým na dva hrané sety a poté čtyři
nejlepší postoupili do vyřazovacích bojů.
Vítězem tohoto turnaje se stal Zdenek
Bazalka z Liptálu, druhý skončil Martin Hořelka z Valašské Polanky, třetí Tomáš Blabla z Lužné, čtvrtý Zbyněk Raška
z Brumova-Bylnice.
Kromě hlavního turnaje se hrála
kategorie nad 55 let, kterou ovládl jako
v minulém roce Josef Zvoníček z BrumovaBylnice. Stříbrný skončil Štefan Šulik
z Lysé pod Makytou, třetí místo obsadil
Milan
Dobiáš
z
Brumova-Bylnice
a jako čtvrtý se umístil Bohumil Sopek
z Brumova-Bylnice. Mezi ženami byla
nejlepší Jana Kantingerová z Púchova.
Všem blahopřejeme.

13. 5. 2017
Zimní stadion ARENA
Brumov-Bylnice
Prezence 8:30 – 9:00
Zahájení 9:15
Hodnotné ceny
Občerstvení
Informace 731 870 057
Zdenek Konečný a spol.

UKLIÏME SVÌT, UKLIÏME ÈESKO,
UKLIÏME BRUMOV-BYLNICU
Členové místního kulturně-společensko-environmentálního spolku Samosato, z.s.
se rozhodli letos poprvé zapojit do této celorepublikové
aktivity a zorganizovat ji také u nás ve městě. Oslovili tedy místní občany a v sobotu
8. dubna 2017 se sešlo několik nadšených
dobrovolníků z Brumova-Bylnice a okolí (pět z Bylnice, dva z Brumova, přijel dokonce jeden člověk ze Sidonie a jeden
z Nedašova (!) u místního sběrného dvora, odhodláni se prát s odpadky. Tento nerovný boj nám pomohla vyrovnávat oddíl
místních skautů - 4. Smečka vlčat se svými
vedoucími. Bohužel, pak museli za jiným,
již naplánovaným programem, tím se naše
výkonnost snížila.
Kvůli nízkému počtu účastníků, způsobeným dílem špatným počasí, dílem novotou této akce u nás, se nám bohužel nepodařilo uklidit všechno, co jsme měli v plánu. Zvládli jsme pouze okolí říčky Brumovky od splavu po řadovky a část Vláry
od soutoku po most na cyklostezce. Celkem jsme nasbírali asi 25 pytlů odpadu.
Nic z výše uvedeného by se neuskutečnilo bez velmi vstřícného přístupu pana
starosty a pana Froňka ze správního odboru a především bez lidí nadšených takové
akce provádět.
Všem zmíněným patří obrovský dík!!
Samosato, z.s.
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NOC S ANDERSENEM

nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož aprílové počasí funguje, bo gdyž
sem začal psat tyto zprávy, pustila sa
taká metelica, že sem ani na klávesnicu neviďél, ale včíl už zas valí slunko tož
pokračuju. Jak toto budete číst, máme už
za sebú výlety děcek z Přerova, návščevu
z Jaroslavli, budem mět za sebú dvě svaťby, Skautský deň a dúfám, že aj Valpuržinu magickú noc, nesmíja padat trakaře…
Na konci zimy a začátkem jara sme
spravili pokladnu a je už hezčí a hlavně hygiena a estetika šly hore. Pravda,
spíš si včíl připadám jak hradní gynekológ bo su ve velikém očekávání …. Snáď
nám výjdú na svět dvě dotace v přeshraniční spolupráci se Slováky. Na podzim
sa zadělalo a včíl sa čeká co z teho výjde.
Udělala by sa velká oprava celého dolního hradu. Hradby aj amﬁteátr.
No a jak sa včíl ozeleňalo, hradní sezóna už je rozjetá jak pendolíno. Tož co
nás čeká. V květnu začínáme obligátní
Hradní věžú s doprovodným programem
v sobotu 6. května 2017 po obědě. Dalším bude sportovní klasika na kolách…
Hradní okruh a to v sobotu 20. května
2017, takéj po obědě. Do teho příjde sútěž O zlatý klíč k brumovskému hradu,
prodlúžené víkendy, tož dúfám, že ludí
bude dosť. Do další sezóny chystáme tradiční dětské zábavné akce, hudební festiválek s pěnivým mokem, středověký den
s Valmontama a hlavně na co sa já najvíc
těším, teda kromě Pohádkového hradu,
a když počasí bude přát, Divadélní léto
na hradě, pohádky aj dramata aj komédie. Kašpaři, Semtamfór aj zlínské divadlo.
Jedenáct svatebních obřadů je nachystaných a dvanáctý rozjednaný. To sú
takéj krásné chvíle na hradě. No a gdyž
to teda s týma penězama z dotací vyjde,
na podzim by sa mohlo aj neco už spravovat. Tož uvidí sa.
Za měsíc sa zas ozvu a možná, nekeří to znáte, negdy to už aj na rozčílení je,
furt ně tu klinká a blinká smarťák mobil,
né že by mu bylo zle, ale furt něco oznamuje, jedna aplikace žaluje na druhú
a třetí zas na první a že došél méjl, nebo
negdo volál. Tož na náměstí bacha v sezóně, možná poletí vzteklý mobil od hradu. Jak z kanóna.
Tož to je včíl šecko.
Kastelán

Proč se nocuje s Andersenem?
Noc s Andersenem je už dnes tradice.
Poprvé se uskutečnila v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně, kde tehdy z 31.
března na 1. dubna přespalo dvacet malých čtenářů. Četli si, hráli, soutěžili. Pak
je skřítek Uspávač a Knihvýpůjčka regálová odvedli do říše snů. Brzy se akce díky
Klubu dětských knihoven SKIP rozšířila
do jiných měst a letos se určitě do apríla
probudily stovky dětí v českých a moravských knihovnách, školkách, školách, nemocnicích, domovech. Oslavily tak o den
dřív narozeniny dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena (narodil se
2. 4. 1805 a zemřel 4. 8. 1875) a Mezinárodní den dětské knihy.
Letos se spalo na 1685 místech, kromě
České republiky a Slovenska to bylo např.
ve Finsku, Srbsku, Makedonii, Austrálii, na Novém Zélandu nebo v USA. Akci
podpořil časopis Čtyřlístek, který u této

příležitosti vydal i speciální číslo.
Akce Noc s Andersenem se konala
také na řadě míst Zlínska – např. v KFB
ve Zlíně, v Domě dětí a mládeže Matýsek
v Napajedlích, v mateřské škole Pohořelicích, v naší městské knihovně v Brumově-Bylnici, Otrokovicích a v celé řadě
dalších míst. Za historie této akce „spalo“
s Andersenem na 95 tisíc dětí.
Jana Surovcová ved. MěK

Děti v maskách „Čtyřlístku"

Večerem provázeli Myšpulín s Fiﬁnkou

V naší knihovně nocovalo 25 dětí
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PODÌKOVÁNÍ
Děkuji ﬁrmě TRYON s.r.o. za poskytnutí materiálu a zhotovení pomůcek k polohovací posteli. Díky hlavně
J. Holbovi za kladné vyřízení.
Vozíčkář Ruda


středa: 3. května 2017, 15:00 hodin

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
holčičky Aničky, která se postaví zlobě a chamtivosti a zachrání lásku, pokoru
a skromnost.
Pohádku představí CZI Divadlo Praha.
Vstupné: 50 Kč
pátek: 5. května 2017, 19:30 hodin

TEHDY ODPOLEDNE PRŠELO
V pantomimickém představení hrají Jana Ungerová a Václav Dostál.
Během deštivého odpoledne se žena vrací celá promoklá domů. Sáhne po starém
albu fotograﬁí a vzpomíná na pět různých mužů, kteří ji v životě ovlivnili, otec,
klaun, učitel, manžel, milenec. Na představení zve brumovská farnost.
sobota: 6. května 2017, 13:00 hodin

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BRÁNY HRADU BRUMOV
- ﬁnále šachového turnaje s živými ﬁgurami
- kulturní program pro děti i dospělé
neděle: 14. května 2017, 14:00 hodin

OSLAVY SVATÉHO FLORIÁNA
Tradiční společenská akce na náměstí – hasící technika, hudební program –
pořádá SDH Brumov
neděle: 14. května 201, 14:30 hodin

MAMINKÁM K SVÁTKU
Pásmo vystoupení a blahopřání dětí MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM, Scholičky a koncert
Andrey Frašové pro maminky a babičky ke Dni matek v kulturním domě.
Pořádá KDU-ČSL a KD.
čtvrtek 18. května 2017, 17:30 hodin


Zpracuji jednoduché i podvojné účetnictví, mzdy, daně. Vše spolehlivě, rychle
a levně. Tel: 605 95 38 17.

SEDMÉ NEBE – RÁJ RELAXU

KOSMETIKA – Alena Fojtíková, tel.
604 622 860, ošetření aromaterapeutickou kosmetikou Karel Hádek, Bachova
květová terapie.
MANIKÚRA,
PEDIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ – Dana Kozubíková, tel.
737 783 304, Dům U Slunce, nám. H. Synkové 1389, Brumov-Bylnice,
www.sedmenebebrumov.cz

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
- PÙJÈOVNÍ DOBA
PO 10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
ÚT 10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
ST
zavřeno
ČT 10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
PÁ
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
SO
(sudá)
9.00 – 11.00
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
http://brumov-bylnice.knihovna.cz/

KARMA V ČÍSLECH, PLANETÁCH A TAROTOVÝCH KARTÁCH
Přednášku astroložky Evy Matulové pořádá městská knihovna.
sobota: 20. května 2017

HRADNÍ OKRUH
Tradiční závod na kolech se společným startem na náměstí a cílem na hradě
Brumov.
Bližší informace na www.kolo-bezky.cz.
sobota: 20. května 2017, 9:00 hodin

BALEJKŮV POHÁR A MEMORIÁL FRANTIŠKA LOUCKÉHO
Výstava a soutěž plastikových modelů bojové techniky, letadel a panoramat
a nově LEGO modelů se zahraniční účastí a zajímavými hosty v kulturním
domě. Pořádá Klub plastikových modelářů.
sobota: 27. května 2017, 20:00 hodin

DENSING IVNYNG
Ples křesťanské mládeže v kulturním domě s kapelou LORD, která hraje
k poslechu i tanci.
Vstupné: 100 Kč

Nenechte si ujít v červnu 2017:
Dětský den – hrad, Tvoje tvář má známý hlas, Ekologická pohádka – MŠ, ZŠ,
Valmont slaví 25 let –hrad, Hradní džbánek, ZUŠ akademie, Rychlé šípy – divadlo, Farní den, O Smolíčkovi – hrad.

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

Verš, text
121 Kč

1 foto, verš, text
157 Kč

2 foto, verš, text
194 Kč
Inzerce:

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

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

1 cm²
10 Kč

1 cm² (opakovaná reklama nad
6 měsíců)
9 Kč

celá stránka (A4)
4.170 Kč
Redakční rada
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HOTEL ARENA BRUMOV s.r.o.
Od 1. 4. 2017 provozujeme restauraci
a ubytování na zimním stadionu
v Brumově-Bylnici.
Nabízíme:
 Svatby
 Křtiny
 Setkání spolužáků
 Smuteční hostiny
 Rauty
 Grilování
 Opékání
 Školení, semináře, přednášky, besedy
 Oslavy výročí
Pro účastníky akcí levné ubytování.
Zdenek Ritter s kolektivem

Těšíme se na Vaši návštěvu U nás! Tel.: 732 220 015

www.obchodunas.cz

Tel.: 573 333 216
Mob.: 778 749 487
Email: info@hotelbrumov.cz
www.hotelbrumov.cz
facebook.com/HotelBrumov

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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Fotoklub KFA
Brumov-Bylnice
Vás zve do městského muzea
na
retrospektivní výstavu fotograﬁí

OHLÉDNUTÍ 2017.
Výstava zrcadlí 70 let historie
fotograﬁckého sdružení
v Brumově-Bylnici.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
Fotoklub KFA Brumov-Bylnice Vás zve
do vinotéky na náměstí na výstavu fotograﬁí
Vladimíra Štěpánka.
Výstava bude otevřena ve vinotéce od 28. 4. 2017.

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice,
763 31, IČO283819. www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2100 ks, vychází měsíčně, neprodejné, reg. č.: MK ČR E 13078,
DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl, tel.: 604 604 674, www.phmstudio.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se
nemusí shodovat s názorem redakce Městského zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. Uzávěrka vždy do 10. dne v měsíci.
E - mail: mestskyzpravodaj@centrum.cz, tel: 577 330 503

