Zpravodaj města

Brumov
-Bylnice
ročník XXV.

číslo 10

říjen 2019

SDH Brumov „B“ – vítěz prestižní Slovensko-moravské hasičské ligy

Setkání maminek v knihovně

FC Brumov – Pojď si s námi hrát a staň se fotbalistou

Z OBSAHU

• DDM INFORMUJE str. 7

• INFORMACE Z RADNICE str. 2

• ÚSPĚCH NAŠICH HASIČŮ str. 7

• RECYKLAČNÍ SYMBOLY str. 4

• HRADNÍ ZPRÁVY str. 9

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

1

Brumov • Bylnice • Svatý Štěpán • Sidonie

Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 26. srpna 2019:

RM Brumov-Bylnice vzala na vědomí
 mezitímní účetní závěrku Města BrumovBylnice, H. Synkové 942, IČ: 00283819, 763 31
Brumov-Bylnice k 30. 6. 2019 s výsledkem hospodaření 17 138 324 Kč
 mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1178, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO:
70877718 s kladným výsledkem hospodaření ve
výši 151 239 Kč
 mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1212, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO:
75021960 s kladným výsledkem hospodaření ve
výši 292 460 Kč

Poř.
č.

Příjmová část
tř/položka

Kč

1a)

pacht části obecního pozemku parc.
č. 1407/1 v k. ú. Brumov o výměře 250 m2 v lokalitě Uhlové za účelem zřízení zahrádky u rekreační
chaty za cenu 500 Kč/rok


INFORMACE Z RADNICE
 mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Mýto 184, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO:
74043220 s kladným výsledkem hospodaření ve
výši 53 170 Kč
 mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, ul.
Mýto čp. 461, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO: s kladným výsledkem hospodaření ve výši 740 695 Kč

RM Brumov-Bylnice schválila
pronájem prostor bývalé sesterny o výměře
15 m2 v patře objektu Městského zdravotnického
střediska Brumov-Bylnice čp. 1189, který je součástí pozemku parc. č. 286 v k. ú. Brumov za účelem rozšíření ambulance dětského lékaře za cenu
400 Kč/m2 + provozní náklady do užívání MUDr.
Miroslavy Strnadové, IČ: 72537272, Tichov 53,
766 01 Valašské Klobouky


Výdajová část
§/položka

Kč

6402/5364

4 080,00

1b)

uzavření Dohody vlastníků vodovodů nebo
kanalizací provozně souvisejících mezi Městem
Brumov-Bylnice a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o provozování stavby „ZTV
Říky, Brumov-Bylnice, TI 01 Kanalizace jednotná
a TI 02.2 Vodovodní řad“


uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu a
provozování vodovodu a kanalizace č. 3708/2014
ze dne 28. 4. 2014 uzavřené mezi Městem BrumovBylnice a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s., kterým se tato pachtovní smlouva rozšiřuje o
stavbu „ZTV Říky, Brumov-Bylnice, TI 01 Kanalizace jednotná a TI 02.2 Vodovodní řad“


v návaznosti na novelu zákona o DPH „Ceník
poskytovaných služeb městem“ s platností a účinností od 1. 9. 2019


 rozpočtové opatření č. 5/2019, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

Předmět rozpočtového opatření č. 4/2019

Finanční vypořádání minulých let – vratka nevyčerpané části průtokové dotace
ZŠ p.o. do státního rozpočtu
Finanční vypořádání minulých let – vratky transferů – příjem vratky průtokové
dotace od ZŠ p.o.

3a)

3745/5169

300 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zvýšení běžných výdajů přesunem z kapitálových z důvodu změny zařazení výdajů určených na realizaci úpravy svahu
u ZŠ Brumov-Bylnice a Územní studie zeleně

3b)

3745/6119

-300 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – snížení kapitálových výdajů přesunem
z běžných z důvodu změny zařazení výdajů určených na realizaci úpravy svahu
u ZŠ Brumov-Bylnice a Územní studie zeleně

2a)

6402/5364

11 821,04

Finanční vypořádání minulých let – vratka nevyčerpané části dotace z MPSV ČR
určené na výkon sociální práce v roce 2018

2b)

8/8115

11 821,04

Změna krátkodobých peněžních prostředků – zvýšení financování z důvodu vratky
dotace do státního rozpočtu

3a)

4/4116

366 067,76

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – navýšení dotace na projekt Modernizace a zvýšení dostupnosti kom. a inform. systémů v Brumově-Bylnici
přesunem z investiční dotace

3b)

4/4216

-366 067,76

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – snížení dotace na projekt
Modernizace a zvýšení dostupnosti kom. a inform. systémů v Brumově-Bylnici
z důvodu přesunu na neinvestiční dotaci

4a)

4/4216

41 696,51

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení dotace na projekt
Modernizace a zvýšení dostupnosti kom. a inform. systémů v Brumově-Bylnici

4b)
5a)

5b)

8/8115
4/4116

97 438,00

Změna krátkodobých peněžních prostředků – příjem doplatku dotace na projekt
Modernizace a zvýšení dostupnosti kom. a inform. systémů v Brumově-Bylnici
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – navýšení příjmů
z důvodu přijetí dotace z MPSV ČR na dofinancování výdajů spojených
s výkonem sociální práce

6171/5011,
5031, 5032,
5139

 návrh Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice III/50571: Sidonie“
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70934860, se sídlem K majáku
5001, 761 23 Zlín, č. SML/0524/19

2

41 696,51

97 438,00

Činnost místní správy – navýšení běžných výdajů spojených s výkonem sociální
práce

RM Brumov-Bylnice souhlasí



s dočasným parkováním osobních automobilů pro stavbu BD čp. 180 v rozsahu 11 parkovacích míst na obecních pozemcích parc. č. 110/1
a 156 v k. ú. Bylnice v ulici Mýto na dobu od
09/2019 max. do 03/2020





s čerpáním investičního fondu na technické
zhodnocení jazykové učebny v prostorách základní školy
s realizací venkovních úprav – výsadba zeleně před budovou základní školy v rámci projektu
IROP
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Informace z radnice
RM Brumov-Bylnice rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Snížení energetické náročnosti VO Brumov-Bylnice MŽP19“ takto:



Snížení energetické náročnosti VO Brumov-Bylnice
MŽP19

6
Uchazeč

1

E.ON Energie, a.s.,
IČO: 26078201

2

ELSEREMO, a.s., IČO:
25565893

3

ELCOMAT SERVICE,
s.r.o., IČO: 02815435

Roční
spotřeba
el. energie,
za 4105 h
provozu

Světelně-technické parametry, hodnoty
z krycích listů účastníků
1

Opt.
Garant.
životnost účinnost
svítidel
svítidel
(%)
„L80850“
L96B10

L96B10

90,73

90,89

1
Měrný
výkon
svítidel
(lm/W)
120,65

112,36

1

1

Cenová
nabídka

Světelnětechnické
parametry

Spotřeba el.
energie

10

45

Nabídková cena
celkem
bez DPH Celkem
bodů
45

Pořadí

Hodnotící kriteria

IP
IK Roční spotřeCelková cena Bodové Bodové Bodové
svíti- svíti- ba el. energie
bez DPH (Kč) hodnocení hodnocení hodnocení
del del (kWh/rok)
66

9

66

9

35 627,83

3 569 299,56

44 112,25

4 544 766,56

33 315,61

3 476 235,88

9,98

42,08

43,83

95,89

2

NEHODNOCEN
10,00

45,00

45,00

100

1

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Reagujeme na dotazy čtenářů zpravodaje, ohledně umístění obalových odpadů, dle značek
uvedených na obalech od potravinářského a průmyslového zboží:
I. Recyklační symboly papíru – co značí čísla 20, 21, 22 a 23?
U recyklačních symbolů papíru se jedná konkrétně o čísla 20, 21, 22 nebo 23 (až 39) a každé z nich označuje jiný druh papíru, ze kterého je obal vyroben.
• PAP 20: vlnitá lepenka, kterou nalezneme nejčastěji uvnitř krabic;
• PAP 21: hladká lepenka, jakási „uhlazenější sestra“ té vlnité, dále sem spadají časopisy nebo třeba dopisy;
• PAP 22: papír;
• PAP 23: karton;
• PAP 24–39: ostatní papír.
Všechny takto označené obaly můžeme s klidným svědomím vhodit do modrého kontejneru. Je důležité maximálně zmenšit papírové obaly před jejich
vhozením do kontejneru, lepenkové krabice rozložit a roztrhat na menší díly.

II. Recyklační symboly plastů – patří do žlutého kontejneru

1

Polyethylentereftalát

PET

2
HDPE

4
LDPE

5

Polypropylén

PP

Vysokohustotní polyetylén
(mikroten)

Nízkohustotní polyetylén
(hovorově igelit)

6

Polystyren

PS

7

Ostatní plasty

O

III. Recyklační symboly skla – sklo patří do kontejneru s bílým nebo zeleným víkem
GL / 70 – čiré sklo: v případě rozdělení třídicích kontejnerů na sklo na zelenou a bílou část třídíme čiré sklo do vhozu kontejneru s víkem bílé barvy;
GL / 71 – zelené sklo: sem patří sklo obarvené do zelena. Klasickým příkladem bývají zelené láhve třeba od vína, piva, sektů. Tyto skleněné výrobky patří
do zelené části kontejneru určeného pro třídění skla;
GL / 72 – hnědé sklo: patří, stejně jako to zelené, do kontejneru na barevné sklo.
Pro upřesnění – čiré sklo házíme do kontejneru s bílým víkem a lze říci, že je z hlediska dalšího zpracování nejcennější. Proč? Z čirého skla může recyklací opět vzniknout čiré sklo. Z barevného skla, v němž jsou do sklářských kmenů při jeho zpracování přimíchávány různé látky, které je zbarví, již došlo
k nezvratným změnám – z jednou obarveného skla čiré již nevyrobíme. Barevné sklo házíme do zelené části kontejneru na sklo.
dokončení na str. 4
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Vedle klasických celoskleněných výrobků se setkáme i s jinými recyklačními značkami, které mají jinou podobu, přestože obsahují skleněný materiál.
Často si s nimi nevíme rady, jelikož naše intuice nám naznačuje, že do bílého ani do zeleného kontejneru na třídění skla nepatří. A naše intuice se nemýlí.
Níže popsané identifikační kódy označují kompozitní, tedy vícesložkové kombinované materiály, které nesplňují podmínky pro recyklaci. Všechny výrobky a obaly označené těmito recyklačními značkami nepatří do nádob na tříděné sklo, ale do nádob na komunální odpad tj. do popelnic nebo černě
označených kontejnerů.
Recyklační značky kompozitních materiálů obsahujících sklo:
• C / 95: sklo + plast;
• C / 96: sklo + hliník;
• C / 97: sklo + ocelový pocínovaný plech;
• C / 98: sklo + různé kovy.
TŘÍDICÍ TIP
Sklenice můžeme do kontejnerů na sklo vyhodit i nevymyté – ovšem ne se zbytky obsahu, nebudou vadit ani víčka (ideální je samozřejmě jejich odstranění). Vidíme, že každá recyklační značka má svoje vysvětlení a jejich znalost nám vše jen usnadní. Barvy mohou někdy mást, ale recyklační symboly mají
za úkol rozprášit sebevětší pochyby. V moderní době je informovanost a osvěta snazší cestou pro správně fungující recyklační praxi, která může pomoci
snížit dopady nahromaděných odpadků na životní prostředí.

IV. Recyklační symboly používané pro značení obalů z nápojového kartonu (kompozitního materiálu) – kompozitní materiály
a obaly patří do oranžově značeného kontejneru
Trojúhelníkový znak spojený třemi šipkami je snad každému spotřebiteli dobře znám. Setkáme se s ním i u nápojového kartonu, kde je recyklační symbol
tvořen trojúhelníkem a číslem. Jelikož je nápojový karton kompozitní materiál tvořený více vrstvami, je symbol tvořen zkratkami PAP a C. Zkratka PAP označuje papír, zkratka C kompozitní materiál.
Jaké jsou recyklační symboly pro nápojový karton?
•

C/PAP – označení kompozitního materiálu pro mix papíru a dalšího materiálu

•

C/PAP 81 – označení pro směs papíru a plastu (tzv. neaseptický nápojový karton – pasterované výrobky)

•

C/PAP/ALU 84 – označení pro směs papíru, plastu a hliníku (tzv. aseptický nápojový karton, někdy značený zkratkou UHT/trvanlivé výrobky)

Nezapomeňme, že nápojový karton třídíme do speciálního oranžového kontejneru. Nepleťme si s nápojovým kartonem obyčejné aluminiové obaly ve formě sáčku. Ty patří do směsného odpadu a v oranžovém kontejneru nemají co dělat. Je důležité, abychom nápojový karton před vhozením do kontejneru
vždy stlačili. Do kontejneru s objemem 1100 litrů se vejde až několik stovek sešlápnutých nápojových krabic. Nepodceňujme tedy zmenšení jeho objemu
před vyhozením, ušetříme tak místo v kontejneru a i počet jeho svozů.
Miroslav Froněk, správní odbor MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu komunálního
odpadu z popelnic v říjnu 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici
– občané:

Čtvrtek: 3. 10. 2019, 10. 10. 2019, 17. 10.
2019, 24. 10. 2019, 31. 10. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů v sídlištích Družba
a Rozkvět – občané:

Pátek: 4. 10. 2019, 11. 10. 2019, 18. 10. 2019,
25. 10. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:

Pátek: 4. 10. 2019, 11. 10. 2019, 18. 10. 2019,
25. 10. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec – občané:
Pátek: 4. 10. 2019, 11. 10. 2019, 18. 10. 2019,
25. 10. 2019

4

Termíny svozu odpadu z popelnic Termíny svozu tříděného odpadu
a kontejnerů pro smluvní partnery v říjnu 2019
města
Úterý
1. 10. 2019 – bílé a barevné sklo,
(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:

papír a lepenka + kompozitní obaly.

Středa

2. 10. 2019 – směsné plasty

Čtvrtek: 3. 10. 2019, 10. 10. 2019, 17. 10.
2019, 24. 10.2019, 31. 10. 2019 provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici.
Pátek: 4. 10. 2019, 11. 10. 2019, 18. 10. 2019,
25. 10. 2019 - provozovny v sídlišti Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie.

Středa

9. 10. 2019 – směsné plasty

Úterý

15. 10. 2019 – papír a lepenka +
kompozitní obaly, směsné plasty.

Středa

23. 10. 2019 – směsné plasty

Úterý

29. 10. 2019 – papír a lepenka +
kompozitní obaly, bílé a barevné sklo.

Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Čtvrtek: 3. 10. 2019, 17. 10. 2019 - provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici.
Pátek: 4. 10. 2019, 18. 10. 2019 - provozovny
v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech
Svatý Štěpán a Sidonie.

Středa

30. 10. 2019 – směsné plasty

Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Čtvrtek: 3. 10. 2019 - provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici.
Pátek: 4. 10. 2019 - provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie.

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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Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…

Blahopřejeme novomanželům…
Michal Strnad a Dagmar Dorňáková uzavřeli sňatek dne 3. 8. 2019
v Brumově-Bylnici

Radim Ginter narozen dne 7. 8. 2019 ve Vsetíně

Daniel Kružík a Kristýna Bartošáková uzavřeli sňatek dne 3. 8. 2019
v Brumově-Bylnici

Tobias Šerý narozen dne 14. 8. 2019 ve Zlíně

Ladislav Pacík a Eva Líňová uzavřeli sňatek dne 10. 8. 2019 v Nedašově

Marika Lišková narozena dne 2. 9. 2019 ve Vsetíně

Pavel Vaněk a Lucie Klimentová uzavřeli sňatek dne 24. 8. 2019
v Brumově-Bylnici

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Finanční dar při narození dítěte je 3000 Kč a bude rodičům vyplacen
při předložení rodného listu dítěte na Městském úřadě Brumov-Bylnice,
matrika a evidence obyvatel (přízemí, dveře č. 104).

Rozloučili jsme se…
Vít Molitor zemřel dne 13. 8. 2019 ve věku 73 let, bývalý občan Sidonie
čp.19

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

Lubomír Fojtík zemřel dne 21. 8. 2019 ve věku 45 let, Svatý Štěpán
čp. 74

Vzpomínáme…

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Milan Lekeš zemřel dne 4. 9. 2019 ve věku 71 let, Brumov, H. Synkové
942

Čas běží, jen vzpomínky zůstávají.
Dne 19. července 2019 jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní Aloisie Lysákové
a dne 14. října 2019 uplyne 10 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Karla Lysáka z Bylnice.
S láskou vzpomínají synové Karel a Oldřich s rodinami.

Kdo vás znal, vzpomene, kdo vás měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 11. srpna 2019 jsme vzpomněli 18. výročí úmrtí pana Václava Rosenberga
a dne 16. října vzpomeneme 22. výročí úmrtí pana Petra Rosenberga.
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina Rosenbergova.

Ti, které milujeme, neopouštějí nikdy naše srdce.
Žijeme s nimi dále, i když odešli navždy.
Dne 26. srpna 2019 by se dožil 60 let
pan Ing. Miroslav Bača. 19. října 2019 vzpomeneme
22. výročí, kdy nás opustil.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 21. září 2019 by se dožil 80 let manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Karel Jelínek.
2. listopadu to bude 5 let, co nás opustil.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 29. září 2019 jsme vzpomněli nedožitých 80 let a
dne 19. října 2019 vzpomeneme 45. výročí úmrtí
pana Josefa Rozenberga ze Štítné nad Vláří.
S úctou a láskou vzpomínají manželka,
děti s rodinami.

Dne 3. srpna 2019 jsme vzpomněli nedožitých 45 let
našeho milovaného syna, švagra, strýce,
pana Josefa Rozenberga ze Štítné nad Vláří
a 25. ledna jsme vzpomněli 17. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinou.

Dne 6. října 2019 uplyne smutných 9 let od odchodu
pana Františka Bližňáka z Bylnice.
Učil jsi nás žít s vírou, nadějí a láskou, děkujeme.
Manželka a děti s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 9. října 2019 by se dožil 70 let pan Josef Beňo.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
synové s rodinami a příbuzní.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Roky tiše běží, jak klidný řeky proud. Jen vzpomínky
se vracejí a nedají zapomenout.
Dne 11. října 2019 si vzpomeneme na 20. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Juřice z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové Staňa
a Pavel a Josef a Petr s rodinami.

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 11. října 2019 vzpomeneme 25. výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky,
paní Aloisie Lysákové.
Stále s láskou vzpomíná syn Josef s rodinou.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Nemůže být zapomenut ten, kdo kolem sebe tvořil
krásu, ta zůstává…
Ani se nechce věřit tomu, že 12. října 2019 vzpomeneme
již 25. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Ferdinand Bártek.
S láskou vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje dcera
s rodinou.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Dne 15. října 2019 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Josefa Bližňáka.
S láskou vzpomíná manželka.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout.
Dne 14. října 2019 vzpomeneme 14. smutné výročí úmrtí pana Vladimíra Řepky
a dne 4. září 2019 jsme vzpomněli jeho nedožitých 60 let.
Dne 13. října 2019 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí paní Marie Řepkové.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce,
které nám pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Smutným dnem pro nás zůstává 17. říjen 2019, kdy si
připomeneme 8. výročí úmrtí, kdy beze slova rozloučení
nás náhle opustil náš syn, pan Stanislav Strýček.
S láskou vzpomínají rodiče a sestra Lenka s rodinou.

Největší láska na světě zhasíná,
když oko matčino navždy se zavírá.
Dne 18. října 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
drahé maminky, babičky a prababičky,
paní Vlasty Indruchové ze Sv. Štěpána.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Ilona s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 19. října 2019 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí
naší drahé manželky, maminky, sestry, tety,
paní Marie Častulíkové z Brumova.
S láskou vzpomínají manžel, synové
a ostatní příbuzenstvo.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.
Dne 25. října 2019 to bude 30 let od úmrtí
pana Emila Šenkeříka ze Sv. Štěpána.
S láskou vzpomíná syn Milan s manželkou
a ostatní příbuzenstvo.

Je tak těžké Tě nevidět růst...
Dne 25. října 2019 uplynou 4 roky, co jsi nás EMIČKO opustila.
S láskou vzpomíná a stále na Tebe myslí maminka, tatínek,
sourozenci Tobík a Elinka, babičky, dědečkové a strýčkové s rodinami.

Opustili vše, co měli rádi a my můžeme jen s láskou na ně vzpomínat.
Dne 29. října 2019 uplyne 25 let, kdy nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Alois Černíček. Zároveň si připomínáme 100 let od jeho narození.
Dne 22. listopadu 2019 vzpomeneme 17. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky,
paní Ludmily Černíčkové.
Za vzpomínku děkují syn Lubomír s rodinou, rodina Procházkova, dcera Jarmila, dcera Libuše s rodinou.

PROGRAM RMC MALENKA – ŘÍJEN 2019

ÚT
1. 10.
ŠIKULKY – podzimní tvoření maminek a dětí
ST
2. 10.
VOLNÁ HERNA
ČT
3. 10.
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
ÚT
8. 10.
LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
ST
9. 10.
VOLNÁ HERNA
ČT 10. 10.
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
PO 14. 10. – PÁ 18. 10. „KAVÁRNIČKA“ na podporu provozu RMC Malenka
		
(každý den od 8.00 do 12.00, ve středu od 8.00 do 17.00).
		
Moc prosíme ochotné maminky o upečení dobrot do naší kavárničky,
		
i tak můžete podpořit náš provoz! Předem děkujeme!
NE 20.10.
„MISIJNÍ KAVÁRNA“ od 8.30 do 12.30 hodin. Prosíme o upečení dobrot,
		
které můžete přinést buď během týdne, nebo v sobotu 19. 10.
		
v 18.00 hodin do Malenky. Moc děkujeme! Výtěžek z Misijní kavárny
		
bude věnován na podporu Papežského misijního díla.
ÚT 22. 10.
VOLNÁ HERNA, tvoření na jarmark
ST 23. 10.
VOLNÁ HERNA, tvoření na jarmark
ČT 24. 10.
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
ÚT 29. 10.
VOLNÁ HERNA, podzimní prázdniny
ST 30. 10.
VOLNÁ HERNA, podzimní prázdniny
ČT 31. 10.
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

UPOZORNĚNÍ
V pátek probíhá kurz cvičení maminek a dětí
pro předem přihlášené. Stále se můžete přihlašovat na individuální konzultace s fyzioterapeutkou paní Kristinovou, na tel. 733 691
572.
Srdečně zveme na naši „Kavárničku“! Čeká
na Vás, tak jako minule, výborná káva a další
občerstvení. Volná herna je otevřená, těšíme
se na Vás a Vaše děti a věříme, že přispějete
milé kuchařinky i nějakou tou dobrotou.
Děkujeme!!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov,
tel.: 733 755 932

Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hodin, odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
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Ze života ve městě

CHARITA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE
BRUMOV-BYLNICE ŘÍJEN 2019
1. 10.

Poutní zájezd do Provodova v 7:30 hod.

7. 10.

Hovory o víře v 9.30 hod.

15. 10. Tvoření kytiček z listí v 9.30 hod.
21. 10. Povídání s p. Naňákem o návštěvě p. arcibiskupa
Graubnera na Ukrajině v 9.30 hod.
31. 10. Pečení dalamánků s p. Macháčem v 9:00 hod.

ve spolupráci
s městem Brumov-Bylnice
VYHLAŠUJE

SBÍRKU NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU
Sbírka se uskuteční:
dne:
14. – 15. října 2019
čas:
14.30 – 16.30 hod.
místo: prostor garáží v nově zrekonstruované budově
bývalé „měšťanky“ v Brumově.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. 739 524 368.

DDM BRUMOV-BYLNICE – ŘÍJEN 2019
Připravujeme:

Informujeme:

Děkujeme:

18. října 2019 bude v 19:00 hodin zahájen
v tělocvičně DDM Brumov-Bylnice miniturnajem
7. ročník ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ LIGY o pohár
starosty Města BRUMOV-BYLNICE. Podrobné
informace naleznete na plakátku nebo na webových stránkách DDM, kde si také můžete stáhnout
přihlášku.

Od 15. května 2019 probíhá 5. ročník dlouhodobější akce pro rodiče s dětmi „Cyklotoulky
valašskou krajinou“. Jsme rádi, že jste se do této
akce zapojili a povzbuzujeme ještě ty, kteří neposlali fotky z navštívených míst, ať tak učiní do
31. října 2019. Vyhlášení a předání cen proběhne
v DDM v průběhu měsíce listopadu. Veškeré informace o této akci najdete na našich webových
stránkách v sekci „CYKLOTOULKY“.





 29. – 30. října 2019 připravujeme „PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DDM“. O programu budou
děti včas informovány.



SDH Brumov „B“
– vítěz prestižní Slovensko-moravské hasičské ligy
Hasiči z Brumova, zastoupeni družstvem Brumov
„A“, se této ligy účastní již od jejího založení, tedy
od r. 2003. Od r. 2008 vstoupil do ligy nováček
– brumovské béčko. Brumov „A“ získal titul vítěz
SMHL v r. 2009. To samé se podařilo Brumovu
„B“ v r. 2018. I přes fakt, že brumovské áčko již
několik let neběhá, zanechali si jejich nástupci
název Brumov „B“, jednak kvůli statistikám a jednak proto, že se pod tímto názvem mnohým vryli
do paměti.
V čem je Slovensko-moravská hasičská liga jiná
než ostatní ligy? Je specifická tím, že je mezinárodní. Sdružuje družstva ze Slovenské a České
republiky a na území obou těchto krajin se konají
i její soutěžní kola. V roce 2019 se soutěže v rámci
SMHL konaly v Trenčínském a Zlínském kraji, přičemž v ní soutěžila družstva z okresu Zlín, Vsetín,
Bánovce nad Bebravou, Ilava, Partizánské, Považská Bystrica, Púchov, Prievidza, Trenčín a Bytča. Zástupci této ligy vyhráli nejednu prestižní
soutěž jak na Slovensku – Slovenský superpohár
(Brumov „A“ tuto soutěž vyhrál v r. 2008, Brumov
„B“ v r. 2016), tak i v Česku – October Cup, Memoriál V. I. Lenina, Climart Cup (jedna z největších
nočních soutěží (Brumov „B“ letos na 2. místě,
výhra 10 000 Kč, půlka předána na Charity Jam).
Celá liga se běhá na 80 m. Průměrně se ligy účastní v mužské kategorii 20 družstev (letos 23),
v ženské kategorii 10 družstev (letos 8). Slovensko-moravská hasičská liga měla letos 15 ligových
kol, kdy jedno se nepočítalo z důvodu poruchy
časomíry.

Tento rok tak Brumov „B“ usiloval o obhájení titulu a dařilo se. Z 14 započítaných ligových kol se
nestalo, aby Brumov „B“ skončil hůře než na 4.
místě (a to pouze 2x), 5x 3. místo, 3x 2. místo
a 4x 1. místo. Bodový průměr tak činil 16,6 b.
na kolo! Tímto tempem si brumovští hasiči zajistili
vítězství již v předposledním kole, které se konalo v Nedašové Lhotě a stali se tak mistry SMHL
pro rok 2019! Jen čtyřem týmům se podařilo
v historii SMHL obhájit titul – Lehota pod Vtáčnikom, Nedašov, Podhorie a Brumov „B“. Hasiči
z brumovského béčka zároveň letos zapsali nejrychlejší požární útok ligy pro rok 2019, který
činil 13:17 s (LP 13:14). Do konce roku zbývají
hasičům z Brumova 3 soutěže, které nejsou zařazeny do žádné ligy, avšak jedná se o jedny
z největších, nejznámějších, nejnavštěvovanějších soutěží vůbec. – October Cup (5. 10. Velké
Hoštice) – přihlášeno přes 170 družstev, kvůli
časové indispozici se dostane na 130 (40 náhradníků) – Slovenský superpohár (12. 10. Púchov)
– vítězní zástupci všech lig na SK, 2 pokusy
– recesní soutěž o putovní pohár VŘSR (tzv. memoriál V. I. Lenina, 26.10. Široký Důl) – přes 200
družstev z celé ČR a SK, 2 dráhy. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem, co nám drželi palce, jakkoliv se podíleli na naší výhře, vedení a Tomovi z FC
Brumov za možnost tréninků na hřišti a městu
Brumov za finanční podporu.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice děkuje
všem lidem, kteří přispěli na sbírku „Světluška
svítí“ pro zrakově postižené a zároveň také dětem
ze ZŠ, které se do této sbírky aktivně zapojily. Moc
si toho vážíme!
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

Příměstské tenisové kempy
Tenisový spolek Valašské Klobouky ve spolupráci
s tenisovými trenéry (Dorňák David - trenér 2.
třídy ČTS, Dorňák Ivo – trenér 3. třídy ČTS) uspořádal v měsíci červenci 5 příměstských kempů se
zaměřením na výuku tenisu.
Zúčastnilo se ho více jak 30 dětí od šesti do čtrnácti let z Valašských Klobouk a blízkého okolí.
Každý z pěti kempů trval od pondělí do pátku
od 8,30 do 16,00 hodin, kde měli zúčastnění
zajištěnou stravu, celodenní pitný režim, bohatý
sportovní program pod dohledem zkušených pedagogů a každý tábor byl vždy v pátek ukončen
závěrečným turnajem o hodnotné ceny a diplomy.
Letos dětem mimořádně vyšlo počasí, takže mokrá varianta byla využita minimálně, mladí tenisté navštívili každý den jiný tenisový areál (Val.
Klobouky, Horní Lideč, Slavičín, Brumov-Bylnice
aj) a i když byla výuka tenisu na prvním místě,
v rámci pestrosti a teplého počasí si děcka přišla
na své nejen v bazénu, ale i při hodu diskem,
vybíjené, stolním tenisu či v závodech ve vytrvalostním běhu v ekoparku, takže prázdninové zážitky budou mít určitě bohaté a nezapomenutelné,
o čemž svědčí i to, že někteří rodiče si rezervují
pro své ratolesti již místa na příští rok.
Závěrem bych ještě dodal, že aby se mohly těchto
táborů zúčastnit i děti ze sociálně slabších rodin,
nám pomohly dofinancovat dvě firmy a to nábytkářská firma paní Ireny Běhalové z Lačnova a stavební firma p. Zdenka Hudka z Bylnice, za což jim
patří velké poděkování.
Věřím, že se budeme na kurtech potkávat co nejčastěji.
více info naleznete na: www.dornaktenis.cz
Za tenisový spolek V. K. Ivo Dorňák, prezident
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ZŠ

I. Bařinková

500,- Kč

DDM A. Potapenko

500,- Kč

400,- Kč

J. Špalek

500,- Kč

M. Ptáček

400,- Kč

700,- Kč

700,- Kč

500,- Kč

ST 16:00 – 17:30 DDM

H. Liška

500,- Kč

MYSLIVOST: myslivecká a lovecká tématika a s tím
související činnosti v přírodě (2. – 8. třída)

ÚT 16:00 – 17:30 DDM Z. Janáč

MLADÝ RYBÁŘ: základy rybaření a rybolovu,
získání rybářského lístku (2. – 8. třída)

ST 16:00 – 17:00 DDM M. Vaško

KERAMIKA II.: práce s hlínou, výroba drobných
předmětů (pokročilí)

ST 15:00 – 16:00 DDM M. Lysáková

KERAMIKA I.: práce s hlínou, výroba drobných
předmětů (začátečníci)

ÚT 14:00 – 15:00 ZŠ

PSANÍ VŠEMI DESETI: psaní v programu MOUNT
Blue

PÁ 15:00 – 17:00 horní škola

PLASTIKOVÝ MODELÁŘ: stavba plastikových a
papírových modelů letadel a vojenské techniky

PO 15:00 – 16:30 DDM M. Lysáková

SLADKÝ BAR: příprava koutku dobrot, které budou
lahodit oku i chuti, od 3. třídy

ČT 17:00 – 18:00

RUSKÝ JAZYK: základy ruského jazyka, výuka, pro
žáky ZŠ (od 3. třídy)

Dle domluvy

ANGLICKÁ KONVERZACE I., II.: rozvíjení slovní
zásoby a komunikativních schopností pro žáky
7. – 9. ročníku (bližší informace u I. Bařinkové)

Kroužky začínají v daný den od 30. září 2019.

2019/2020

NABÍDKA KROUŽKŮ

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace
M. Froněk

500,- KČ

K. Trčková

600,- Kč

600,- Kč

600,- Kč

600,- Kč

F. Daňová

500,- Kč

500,- Kč

V. Švachová

600,- Kč

V. Švachová

600,- Kč

500,- Kč

500,- Kč

DDM M. Ptáček

400,-Kč

500,- Kč

ČT 16:00 – 17:00 nár. školal M. Coufal
500,-Kč
(+ roční členský příspěvek Akademii Karate Val. Klobouky)

KARATE: výuka tradičního karate, základní prvky

ČT 14:45 – 15:45

DDM Z. Dorňák

RINGO: základy hry, pravidla, od 3. třídy

PÁ 17:00 – 18:30

500,- Kč

STOLNÍ TENIS: pravidla a základy hry, trénink,
soutěže

ST 16:30 – 17:30 nár. škola F. Matějíček

JIU-JITSU: základy sebeobrany, mladší děti a MŠ

PO 16:30 – 18:00 nár. škola F. Matějíček

J. Častulík

JIU-JITSU: základy sebeobrany s prvky jiu-jitsu,
starší

PÁ 17:00 – 18:30 DDM

ŠACHY: základy hry, rozvíjení myšlení, soutěže

PO 17:00 – 18:45 DDM

TS Waves – DISCODANCE „JUNIOŘI“: nácvik
sestav, vystoupení, 12 – 15 let

ÚT 17:30 – 19:00 DDM

TS Waves – DISCODANCE děti: základy tance,
nácvik sestav, vystoupení, 7 – 11 let

ÚT 15:30 – 16:30 DDM

P. Sudická

BYLNIČÁNEK: základy lidových tanců formou hry

PO 16:00 – 17:30 ZŠ

MODERNÍ TANCE: různé druhy tanců, sestavy

pozn. schůzka všech zájemkyň o kroužky mažoretek
se uskuteční v zrcadl. sále 23. 9. mezi 15:00 – 17:00
(proběhne zde rozdělení do skupin)

ÚT 17:30 – 19:00 zrcadl. sál K. Trčková

BRUMBYHO MAŽORETKY JUNIOR: tanec, rytmika a
vystoupení, 12 – 14 let

ÚT 15:45 – 17:15 zrcadl. sál K. Trčková

BRUMBYHO MAŽORETKY MINI: rytmika a prvky
tance, vystoupení, 3 – 7 let

ST 16:00 – 17:30 zrcadl. sál K. Trčková

BRUMBYHO MAŽORETKY KADETKY I.: rytmika a
prvky tance (začátečnice, mírně pokročilé)

PO 15:30 – 17:00 DDM

BRUMBYHO MAŽORETKY KADETKY II.: rytmika a
prvky tance, vystoupení, 8 – 11 let (pokročilé)

ČT 15:15 – 17:15 DDM

TÁBOROVÁ KYTARA: výuka na kytaru, písně
k táboráku, pro začátečníky i mírně pokročilé
400,- Kč

400,- Kč

500,- Kč

500,- Kč

200/500,- Kč

PÁ 15:30 – 17:00 DDM

P. Kozubík

500,- Kč

600,- Kč
600,- Kč

600,- Kč

TALENT CENTRUM: různé sportovní hry a aktivity,
1. – 4. třída

ČT 15:50 – 16:50, I. stupeň DDM A. Strnad
ČT 16:55 – 17:55, II. stupeň DDM A. Strnad

J. Surmařová

LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ II.: základy lezení
s horním jištěním i jako prvolezec, hry, uzlování

ÚT 16:30 – 17:30 DDM

LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ I.: základy lezení s horním
jištěním, hry, uzlování 6 – 10 let

PÁ 13:30 – 14:30, 1. – 5. tř. bazén M. Šánková 600,- Kč
PÁ 14:30 – 15:30, MŠ bazén M. Šánková 600,-/200,- Kč

F. Daňová

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ: výuka plavání

ÚT 13:00 – 14:00 ZS

500,- Kč

250,-/350,- Kč

BRUSLENÍ PRO RADOST: volné bruslení, hry

PÁ 15:00 – 16:00 nár. škola K. Šerá

F. Daňová

MLADÝ ZDRAVOTNÍK: základy první pomoci,
soutěže

PO 10:00 – 11:30 DDM

500,- Kč
500,- Kč

BROUČCI: cvičení maminek s dětmi, tanečky

ST 14:00 – 15:00, 3 – 5 let DDM M. Šánková
ST 15:00 – 16:00, 6 – 8 let DDM M. Šánková

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA: prvky gymnastiky
(tance, kruhy, přeskoky, apod.)

PÁ 14:00 – 15:30 hala ZŠ M. Ptáček

FLORBAL III.: rozvíjení a zdokonalování herních
činností, hra, 8. – 9. třída

PO 15:30 – 17:00 hala ZŠ M. Ptáček

500,- Kč

FLORBAL II.: rozvíjení a zdokonalování herních
činností, hra, 6. – 7. třída

ST 15:00 – 16:30 hala ZŠ M. Ptáček

FLORBAL I.: rozvíjení a zdokonalování herních
činností, hra, 3. – 5. třída

ST 13:45 – 14:45 hala ZŠ M. Ptáček

FLORBAL HROU: základní herní činnosti, hra,
1. – 2. třída
(děti budou vyzvednuty vedoucím kroužku
ve školní družině)

ÚT, ČT 15:30 – 17:00 hala ZŠ
R. Ritter, M. Lysáková

ODBÍJENÁ I. – II.: základy hry, pravidla, soutěž

dle počtu

M. Froněk

600,-Kč

1000,- Kč

dle počtu

dle počtu

DDM

A. Strnad

horní škola

100,- Kč/hodina

e-mail: ddmbru@zlinedu.cz

Mobil: 603 884 271, 605 433 128, tel.: 577 330
586, web: http://ddmbylnice.hyperlinx.cz

Bližší informace o kroužcích a přihlášky naleznete
na internetových stránkách DDM v sekci „kroužky a
akce”.

Po domluvě

ZRDADLOVÝ SÁL – vhodné pro max. 10 cvičících
osob

50,- Kč/ hodina

50,- Kč/ osoba
30,- Kč/ do 15-ti let

STOLNÍ TENIS – oblíbená hra s kamarády nebo
rodiči
Po domluvě

ČT 18:00 – 19:00 DDM

LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ – stěna 7 m vysoká, 14
cest, s instruktorem a lezeckým vybavením

Dále nabízíme:

ÚT 15:00 – 17:00 DDM J. Pastierčinová

KREATIVNÍ KURZ: nové náměty, tvorba
(1x za 14 dnů)

ÚT 18:00 – 19:00 bazén A. Loucká

DDM

M. Vaňková

AQUA AEROBIC: relaxační cvičení (i pro 2. stup.
ZŠ)

ČT 17:30 – 18:30

DDM

TÁBOROVÁ KYTARA: výuka na kytaru

ST 17:00 – 18:00

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ: relaxační cvičení pro zdraví

PO, ST 19:00 – 20:00 DDM M. Ptáčková

KALANETIKA: relaxační cvičení pro radost a zdraví

PRO DOSPĚLÉ
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Ze života ve městě

HRADNÍ ZPRÁVY
Tož tak.
Hradní návščevnická sezóna sa ubírá do posledního měsíca. Aj v říjnu sem chodívá na hrad dosť návščevníkú,
podzimní obarvený hrad má svoje kúzlo a je příjemné pochytat trocha sluneční energie, než začne tá potfora
mrazivá.
Máme za sebú naj akcu sezóny, Pohádkový hrad. Skoro tisíc vydaných dětských karet, horko, slunko, nádherné stanoviště, hrad zešlapaný o metr dolú a o dva do šířky, koše plné, břucha takéj, sudy prázdné a … myslím
spokojené děcka. Tož díky Vám Skauti z Brumova-Bylnice a Vašim kamarádom za úspěšnú a pěknú akcu konca
prázdnin. Možná tí malí prckové aj zapomněli, že už zas mosíja do školy.
Máme za sebú takéj deset představení letního kina a věřím, že si každý našél to svoje filmové dílko a bude na
čem stavjat. Poznatky sú.
Velice roztomilé bylo aj divadlo My sme Valaši ochotníků Junior Lípa. Aj sa hrálo, aj sa zpívalo, aj zapršalo, ale
Valaši to vydržali aj na jevisku, aj v hledisku, a co dodat… Šeci byli výborní. Tož tak.
Píšu to v sobotu, přeprrrchá, ludé ale chodíja, ešče nevím, jak dopadly poslední zářijové akce sezóny a tak ně
nezbývá než dúfat, že:
Počasí bude přát aj Strašideláku aj Burčáku.
Návščevní čísla a příjmy hradní sezóny budú příznivé a lepčí.
Přinde Babí léto aj v říjnu a ešče si to na hradě z návščevníkama užijem.
Sa podaří dokončit v září začatú opravu hlavního vstupu do hradu aj s nejakým tým provozním zázemím.
Listopad popřeje počasím uzavření hradu po sezóně a že sa tu na Ščedrý deň zas sejdem a poplkáme, než dohasí ten Ježíšek.
Tož tak nejak.

Kastelán

Pohádkový hrad se uskutečnil 25. srpna 2019

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

Foto: Stanislav Floreš
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Informace z městské knihovny
Ve středu 11. září 2019 proběhlo v městské knihovně další setkání maminek na mateřské dovolené, kde společně s dětmi vytvořily papírového
ježka a pak si četly a prohlížely knížky.

Půjčovní doba
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO (sudá)

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00

zavřeno
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
9.00 – 11.00
www.brumov-bylnice.knihovna.cz,
on-line katalog
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BRUMOVĚ–BYLNICI
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA BESEDU A AUTORSKÉ ČTENÍ Z NOVÉ
KNIHY OSUDOVÁ SETKÁNÍ – 1. DÍL Z CYKLU „ZAHRADNICE
Z PŘEDMĚSTÍ“

VALAŠSKOKLOBOUCKÁ RODAČKA

Další tvořivé
dopoledne se
čtením
středa 9. října 2019
v 10.00 hodin

MĚSTSKÉ MUZEUM
BRUMOV – BYLNICE
Vás srdečně zve
na výstavu historických žehliček
a dalších sběratelsko-historických zajímavostí, které se žehlením
úzce souvisí – podložky pod žehličky, desky na žehlení, valchy,
prací zvony, kulmy a další

JANA CÍSAŘOVÁ
Přijďte si s námi posedět, poslechnout ukázku z nového románu
a podiskutovat se spisovatelkou románů pro ženy a dívky.
AUTORKA KNIH: Královna rozbouřených moří, Vila Adriana,
Mayové a Sirény

Středa 30. 10. 2019
v 17,00 hodin
Městská knihovna naučné oddělení
Po ukončení besedy proběhne autogramiáda
a prodej uvedených knih.
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Exponáty jsou ze zapůjčené sbírky soukromého sběratele a ukazují
historický vývoj žehliček. Najdete tu jejich různé druhy – od úplně
prvních na plotně nahřívaných typů, následně plněné uhlím, na
vložené želízko, žehličky s odnímatelnou rukojetí, žehličky lihové,
plynové, benzinové až k dnes běžným elektrickým pomocníkům
v domácnosti. Žehličky byly vyráběny z různých materiálů a
v různých obměnách po celém světě. Jsou zde zastoupeny evropské
země, ale i USA, Indie, Čína či Japonsko.
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Výzva
Tým charitativního závodu Charity Jam, který se v
Brumově-Bylnici každoročně koná na podporu dětí
a mládeže s handicapem, prosí o pomoc při hledání
osob, jež akce podpoří v rámci příštího ročníku.
Znáte ve svém okolí někoho, kdo potřebuje pomoci
například s úhradou rehabilitace, nákupem léků,
zdravotních pomůcek nebo jiných nezbytných potřeb, které nehradí zdravotní pojišťovna?
Pošlete nám prosím jeho životní příběh na e-mail:
info@charityjam.cz.
Děkujeme! Více o akci naleznete na
www.charityjam.cz.

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – říjen 2019

AKCE VE MĚSTĚ
čtvrtek: 10. října 2019, 19:00 hodin
ČARODĚJKY V KUCHYNI
Dvě kuchařky, dvě televizní kuchařská show. Každá vaří jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí, doslova se nesnáší. A právě
těmto dvěma rivalkám je nabídnuta nová společná cooking show s názvem Čarodějky v kuchyni. V hlavních rolích komedie
uvidíme Michaelu Dolinovou a Sandru Pogodovou.
Předprodej vstupenek v městském muzeu.
Vstupné: 250 Kč
sobota: 19. října 2019, 19:00 hodin
AKT
je nejstarší z her v repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Autorem je Zdeněk Svěrák. S jeho laskavým dovolením nám hru představí DNO Vizovice.
Vstupné: 80 Kč
úterý: 22. října 2019, 16:00 hodin
NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Hravé divadlo Brno nám představí příběh malého panáčka, kterého si truhlář vyřezal ze dřeva. K jeho velkému nadšení panáček ožije a stejně jako jiné děti dělá tátovi radost, ale i zlobí.
Vstupné: 50 Kč
Nenechte si ujít v listopadu 2019:
Kdo zachrání královnu – Sympatie Ostrava
Divoké kočky – travesti show
Rozsvěcování stromu na náměstí

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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VÝZVA
U příležitosti oslav 70 let Gymnázia Valašské Klobouky bude uspořádána výstava
historických fotek ze života gymnázia.
Prosíme tímto majitele historických fotografií, které jsou spojené s naší školou, o
zapůjčení těchto fotografií (fotografie tříd,
fotografie tabla, život třídy, mimoškolní
činnosti – brigády, soutěže, výlety atd.).
Fotografie doplňte, prosím, popiskami –
rok, akce, třída.
Fotografie budou naskenovány a použity
k výstavě a následně vráceny majiteli.
Kdo vlastní digitální podobu fotografií,
prosíme o zaslání na mail:
jirirocak@seznam.cz.
Fotografie odevzdávejte k zapůjčení v kanceláři gymnázia nebo osobně Mgr. Jiřímu
Ročákovi, popřípadě zašlete na adresu
Mgr. Jiří Ročák, Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 Valašské
Klobouky, vše do 11. 10. 2019.
Předem moc děkujeme.
Mgr. Jiří Ročák
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Inzerce

ZAHRAJTE SI S NÁMI TENIS!
Tenis Club Brumov otevírá od září 2019 tenisovou
školu pro všechny věkové kategorie dětí








trénink pod vedením trenérů
skupinový trénink
kvalitní a zábavné tréninky
pravidelnost tréninků
podzimní část září-říjen
garantovaný počet dětí ve skupině
své dítě můžete přihlásit
na tel. čísle 603 864 540 nebo
e-mailem honzanahodil@seznam.cz

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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ELEKTRO V BRUMOVĚ NA NÁMĚSTÍ

Inzerce

Č E R N Í Č E K s.r.o.

Atelier vlárského umění a historie APV informuje
občany Brumova-Bylnice o zpracování dokumentu
podávající pohled na historii a umění Vláry. Dokument je řešen komiksovou formou dokladů v principech lidskosti a bez žádné služebnosti. V případě
zájmu naleznete tento dokument na internetu v adrese: www.pecha-vaculik.webnode.cz. Antonín Pecha-Vaculík.

AKCE NA SUŠIČKY PRÁDLA V EN. TŘÍDĚ A++






AKCE PRAČKY V TŘÍDĚ A+++ již od 5.990,AKCE MRAZNIČKY – pultové i šuplíkové různých velikostí
AKCE VYSAVAČE – AKČNÍ SLEVA 500,- až 1000,-Kč
AKCE SPORÁKY sklokeramické i kombinované, ODSÁVAČE PAR
AKCE LED ŽÁROVKY, LED SVÍTIDLA, LED PÁSKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

AKCE: SUŠIČKY POTRAVIN - 7 TYPŮ SUŠIČEK V AKCI, AKCE NA REMOSKY

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

485, 776 330 486

Prodám zahradu v Brumově – nabízím pěkný pozemek výměry 564 m2. Jedná se o parcely č. 150/1
a 151, cena 225 000 Kč. Bližší informace na tel.
604 449 842.
Prodám Váš dům, byt, chatu i pozemek. Vypracuji
odhad ceny nemovitostí. Zajistím Vám výhodnou hypotéku. Bc. Zuzana Moravčíková, realitní makléřka,
Brumov-Bylnice a okolí, AGENTURA ZVONEK, tel.:
604 660 536,
e-mail: moravcikova@zvonek.cz.
Prodám garáž v Brumově-Bylnici na Hrbáči. Tel:
605 926 179.

NABÍDKA ODKUPU
Zemědělská společnost
JAVORNÍK-CZ s.r.o.
koupí zemědělské pozemky.
Ceny dle dohody v závislosti na bonitě půdy
a stávajících právních závazcích.
Společnost Javorník-CZ s.r.o. zajistí a uhradí všechny náležitosti prodeje, včetně daně
z nabytí nemovitostí. Platba proběhne v hotovosti při podpisu smlouvy.
Tel.: 731 636 499,
e-mail: manova@javor-st.cz

CENÍK INZERCE
(platí se ihned při zadávání)

MARCO POLO CAFÉ
vás zve na výstavu fotografií

Řádková inzerce
• jednoduché a stručné nabídky prodejů, pronájmů
či poděkování, cca 25 slov včetně předložek a spojek
= 65 Kč
• obsáhlejší znění nad 25 slov včetně předložek a spojek = 100 Kč
Plošná reklama
10 Kč/1 cm2
Vzpomínky
• verš a text = 130 Kč
• verš, text a foto = 160 Kč
• verš, text a 2 fota = 200 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

KRAJINY KARPAT
Bromostříbrné želatinové fotografie
Antonína KOSTKY
Výstava bude otevřena od 10. 9. 2019 do 31. 10. 2019
v kavárně MARCO POLO CAFÉ, Dr. Veselého 347 v Luhačovicích

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31, IČO
283819. www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2300 ks, vychází měsíčně, neprodejné, REG 370508695. DTP, tisk: Jena Šumperk,
www.jenasumperk.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusí shodovat s názorem redakce Městského zpravodaje. Redakce si
vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. E-mail: mestskyzpravodaj@centrum.cz, tel: 577 330 503
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