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ULICE V NAŠEM MÌSTÌ

František Pluskal
5. František Pluskal Salesiánský
(pseud. Moravičanský)
Jednou z nejmenších ulic našeho
města je ulice Pluskalova. V pouhých
čtyřech domácnostech zde žije celkem
11 občanů přihlášených k trvalému pobytu. Ulice začíná odbočením vpravo
kolem pivovaru, pokračuje několika rodinnými domy, areálem bývalého koupaliště a končí u prvního rybníka za pivovarem.
František Pluskal Salesiánský byl lékař, archeolog, přírodovědec, botanik,
historik a spisovatel. Narodil se 29. ledna 1811 v Moravičanech u Litovle. Vystudoval akademické gymnázium v Olomouci a později medicínu na lékařské fakultě Univerzity ve Vídni. V roce
1836 dosáhl hodnosti „Magistra hojičství a umění porodnického“, v roce 1837
ještě očního. Po studiích působil v Lomnici u Tišnova, kde se i oženil. Zde se

číslo 11
zaměřil na botanický výzkum kraje.
V roce 1856 zpracoval Dějiny botaniky na Moravě (Dějiny moravského rostlinnictví). V r. 1874 vydal Památky hradu, města a panství Brůmova na Moravě a řadu dalších historických studií
a knih, kterých bylo téměř třicet. Byl
badatelem poměrně širokého záběru
a na svou dobu poměrně kvalitním historikem. Zároveň byl pozoruhodným
a obdivuhodným autorem mnoha historicko-vlastivědných prací, zejména v oblasti řešení velehradské otázky. Též některé poznatky o Keltech jsou v jeho podání neobyčejně přesné. Některé práce psal německy, některé česky, některé souběžně v obou jazycích. Jako lékař
nastoupil v r. 1838 do Loštic a v letech
1839 - 57 byl panským lékařem hraběte
Serenyho v Lomnici u Tišnova, později
na Velehradě. Za svého pobytu v Lomnici u Tišnova onemocněl cholerou, ze
které se sice uzdravil, ale zůstal tělesně ochromen. V posledních letech života přišel téměř o zrak, což ho velmi tížilo. Od r. 1872 až do své smrti 28. března
1901 (podle jiných pramenů 1900) působil v Brumově jako obvodní a panský lékař. Je pochován na brumovském hřbitově. K uctění památky této významné
osobnosti byla pojmenována ulice v našem městě.
Je k neuvěření, kolik modiﬁkací jména Františka Pluskala lze nalézt v historických dokumentech a literárních pramenech:
1. František Pluskal Salesiánský
2. František Pluskal Moravičanský
3. František Saleský Pluskal
4. František Salesiánský Pluskal
5. František Saleš Pluskal
6. František Saleš Moravičanský
7. František Saleský Pluskal Moravičanský
8. Pluskal Moravičanský, František Saleský
9. František Salesiánský Pluskal – Moravičanský z Moravičan
10. Pluskal - Moravičanský František Saleský
11. Moravičanský, František Saleš Pluskal
12. František Saleš Pluskal Moravičanský
13. Pluskal Moravičanský František
Mgr. Milena Kovaříková

listopad 2016

Ulice Pluskalova

INFORMACE Z RADNICE

Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 13. září
2016:

RM Brumov-Bylnice
vzala na vědomí

 informaci a písemnou zprávu p. npor.
Mgr. Jaroslava Vaňka, zástupce vedoucího oddělení Policie ČR Obvodního oddělení Valašské Klobouky o vyhodnocení činnosti Policie ČR OOP Valašské Klobouky za období leden - červen 2016, včetně informace o trestné činnosti páchané
na území města Brumov-Bylnice
 písemnou zprávu vedoucí organizační
složky Městské kulturní středisko
Brumov-Bylnice za I. pololetí 2016, pí
Jitky Škaroupkové

schválila

 rozpočtové opatření č. 5/2016, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:
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 ukončení nájemní smlouvy k bytu
č. 3 v domě Široká 146, BrumovBylnice, s paní Z. Kičinovou dohodou
k 30. 9. 2016

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE
KONANÝCH 7. - 8. 10. 2016 V BRUMOVÌ-BYLNICI

souhlasí

 s výsadbou ovocné aleje o počtu
cca 150 ks ovocných stromů na obecních pozemcích parc. č. 5976/1 a 5977/1
v k. ú. Svatý Štěpán v lokalitě Kantnerka s tím, že tato výsadba bude realizována na náklady pachtýře, ovocné stromy zůstanou po ukončení pachtu majetkem vlastníka pozemků a výsadba
ovocné aleje nebude po ukončení pachtu mezi pachtýřem a propachtovatelem
nijak finančně vypořádávána
 s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu - vybudování rampy pro bezbariérový přístup do objektu čp. 1179,
který je součástí pozemku par. č. 339/3
v k. ú. Brumov v sídl. Družba na obecních pozemcích par. č. 339/8 a 339/15
v k. ú. Brumov

rozhodla

 o vyřazení nabídky uchazeče
Sdružení RUMPOLD UHB, s.r.o. a Valašskokloboucké služby s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, na veřejnou zakázku č. 634719 „Svoz a vyklád-

ka směsného komunálního odpadu, využitelných složek vytříděných ze směsného komunálního odpadu a nebezpečných složek vytříděných ze směsného komunálního odpadu vznikajícího
na území města Brumov-Bylnice včetně
místních částí Svatý Štěpán a Sidonie“,
a to na základě rozhodnutí o vyloučení
č. 11/O/2016023 ze dne 7. 9. 2016 - z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
 o výběru nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku č. 634719 „Svoz
a vykládka směsného komunálního odpadu, využitelných složek vytříděných
ze směsného komunálního odpadu a nebezpečných složek vytříděných ze směsného komunálního odpadu vznikajícího
na území města Brumov-Bylnice včetně místních částí Svatý Štěpán a Sidonie“, na základě doporučení hodnotící komise ze dne 7. 9. 2016 a v souladu s ustanovením § 79 č. 137/2006 Sb.,
zákona o veřejných zakázkách, hodnocení nadlimitní veřejné zakázky event.
číslo 634719 proběhlo dle základního
hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny, zadané ve výběrovém řízení
na předmětnou veřejnou zakázku takto:
Pořadí č. 1
 Obchodní firma:
Joga Luhačovice, s.r.o., sídlo: Uherskobrodská
984, 763 26 Luhačovice, právní forma: společnost s ručením omezeným,
IČ: 60697628
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
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INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V LISTOPADU 2016
Termíny svozu odpadu z popelnic
pro rodinné domky v BrumověBylnici:
Čtvrtek: 3. 11. 2016, 10. 11. 2016,
24. 11. 2016
Náhradní svoz odpadu za čtvrtek
17. 11. 2016, kdy je státní svátek, proběhne ve středu 16. 11. 2016
Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět:
Pátek: 4. 11. 2016, 11. 11. 2016,
18. 11. 2016, 25. 11. 2016
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie – občané:
Pátek: 4. 11. 2016, 11. 11. 2016, 18.
11. 2016, 25. 11. 2016
Termíny svozu odpadu z popelnic
pro ulice Hodňov, část ulice Podzámčí a Blizákovec:
Pátek: 4. 11. 2016, 11. 11. 2016,
18. 11. 2016, 25. 11. 2016

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V LISTOPADU 2016
Pátek:

4. 11. 2016 bílé a barevné
sklo
Středa: 9. 11. 2016 papír a lepenka
+ nápojové kartony
Pátek: 11. 11. 2016 směsné plasty
Pátek: 25. 11. 2016 směsné plasty
Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad. Opakovaně
žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen.
Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.

DESATERO ZÁSAD SPRÁVNÉHO OTÁPÌNÍ VE SPOTØEBIÈÍCH
NA TUHÁ, PLYNNÁ A KAPALNÁ PALIVA
Začíná topná sezóna a každý vlastník
nemovitosti, který je ohleduplný a není
mu lhostejný stav ovzduší ve městě, by si
při obsluze kotle, kamen nebo jiného spotřebiče sloužícího k otápění domu, bytu,
provozovny či rekreačního objektu měl
počínat tak, aby spalováním paliv dodržoval zásady správného otápění, které uvádíme v následujícím přehledu.
1. Umístění. Podle druhu prostoru je
nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne
každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo
autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné.
2. Připojení. Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn,
elektřina, topný olej apod.). Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.
3. Dostatečný přívod vzduchu. Většina
spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení
dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové
dokumentace.
4. Odvod spalin. Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného
prostoru – většinou do komína či průduchu. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi
a pravidelné kontrole.
5. Používání předepsaného paliva
Každý spotřebič je konstruován na určitý
druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná
paliva bývá tato zásada často porušována. Spalování odpadu ničí spotřebič i kouřovod.
6. Dodržování bezpečných vzdáleností. Každý spotřebič by měl mít výrobcem
stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem
sálavého tepla.
7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy. Uplatňují se zejména
u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí
paliva.
8. Dodržování návodů k obsluze.
Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem
je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání
a manipulace i respektovat. Pozornost je
třeba věnovat dimenzaci kotle, často nastává situace, kdy kotel o nadměrném výkonu (např. 30 kW) otápí malou nemovitost, pro kterou by postačil výkon poloviční (15 kW a méně).

9. Používat schválená topidla. Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou
povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.
10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je
i v současné době povinností každého
uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem, zákonem o ovzduší a zákonem o požární ochraně.
Komise životního prostředí
při RM Brumov-Bylnice

ŽIJEME V KRÁSNÉM KRAJI
Snad každý, kdo přijede v létě do našeho města, je uchvácen krásnou přírodou,
krajinou a čistým vzduchem. Ostatně je to
hlavní důvod, proč tady ještě mladí chtějí žít a zakládat rodiny. Tato idyla se ale
vytratí s nástupem topné sezóny. Karta
se dramaticky obrátí. Naše město se promění. Z mnoha komínů se valí tmavý, zapáchající dým, který pravidelně, hlavně
v podvečerních hodinách, zamořuje údolí našeho města.
Často o tom mluvíme, zřejmě každému
to vadí, některé lidi to frustruje, někteří jsou hodně naštvaní. Nic naplat, situace se s neotřesitelnou pravidelností každý
rok opakuje – město je v období topné sezóny zamořené smradlavým dýmem. Lidé
se cítí bezmocní. Uvědomujeme si, že toto
nemá positivní dopad na kvalitu života
v našem městě, o zdraví každého jednotlivce žijícího v našem městě ani raději nemluvím (možná by stálo za to udělat nějaké porovnání dlouhodobého výskytu třeba rakoviny v našem regionu s jiným regionem). Je to velmi nepříjemný a téměř
bezvýchodný stav.
Dovolím si srovnání s podobně velkým
městem v podobném podhorském údolí
v Rakousku, kde samozřejmě všichni taky
topí, aby měli doma teplo. Tento problém
tam ale neexistuje. Jak to dělají? Topí
hlavně plynem nebo dřevem. Topí tak,
aby nenaštvali sousedy. Investují do moderních kotlů a technologií, kde je spalování paliva účinné a tím pádem i ekonomické. Nikdo si nedovolí nasypat hnědé uhlí do kotle, který je určený na dře-
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vo nebo výhradně na černé uhlí. Vhodit
do kotle hadry od oleje nebo nějaké plasty je naprosto nemyslitelné…
O tom, že neúnosná míra znečištění ovzduší způsobená lokálními topeništi není jen náš brumovský problém, svědčí i zoufalá byrokratická opatření, která narušují práva lidí na domovní svobodu - vstupování úředníků do našich domů
za účelem kontroly.
Jak z toho ven?
Je jasné, že se situace v našem městě
nezmění hned. Je ale v bytostném zájmu
nás všech na změně zapracovat. Jestliže
chceme čistější vzduch ve městě, bude
nás to něco stát. Jednou z cest je modernizace stávající kotelny, pomoci může
využití „kotlíkové dotace“ (to považuji
za smysluplné opatření, na rozdíl od kontrol a sankcí). Moderní kotle spálí a efektivně využijí i plyny, které jdou ze starších
kotlů do komína. Velmi důležitý je správný způsob topení. Jestliže bude kapacitně předimenzovaný kotel na hnědé uhlí
„uškrcený“, z komína se bude valit celé
hodiny do okolí hnědý dým, plný jedovatých zplodin a dehtu.
Ruku na srdce – špatný stav v našem
městě výrazně ovlivňuje jen několik málo
lidí, kteří neumí topit nebo jejich míra
bezohlednosti je až trestuhodná (známe
se a většinou víme, o koho jde). Tady vstupují do hry sousedské vztahy – slušnější
prohrává…
Abych nekončil tak pesimisticky –
upřímně věřím ve zdravý rozum a přirozenou touhu lidí žít ve zdravém a krásném prostředí. Upřímně věřím, že situace se bude zlepšovat, nikdo nebude lenit
a každý z nás přiloží své polínko…
Mgr. Miroslav Pinďák,
předseda Komise ŽP při Radě města
Brumov-Bylnice

PROJEKT ELEKTROWINU „JSEM
ZPÌT“ SE ÚSPÌŠNÌ ROZBÌHL
Stále větší obrátky nabírá projekt
„Jsem zpět“, který připravil a uvedl
do provozu kolektivní systém pro sběr
a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze začala
na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí
zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už
z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhování již
nehodí, i když jsou stále funkční a mohly
by potřebným sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon
o odpadech, kde se hovoří o „opětovném
použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na technické přezkoušení nezávadnosti daného
elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem le-
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VÝSLEDKY SOUTÌŽE XIII. ROÈNÍKU SOUTÌŽE
„ O ROZKVETLÉ MÌSTO „
Rada Města Brumov-Bylnice na svém jednání konaném dne 4. 10. 2016 rozhodla o pořadí uchazečů v soutěži "O rozkvetlé město“ navrženém Komisí životního prostředí při Radě Města Brumov-Bylnice následovně:
a) Kategorie občané města:
1. místo: pí. J. Krahulcová,
2. místo: p. T. Remeš,
3. místo: p. B. Lysák,

Sidonie
Bylnice
Bylnice

- výši odměn pro vítěze v následující hodnotě:
1. místo: poukaz na nákup zahradnického zboží v hodnotě 2 000 Kč.
2. místo: poukaz na nákup zahradnického zboží v hodnotě 1 000 Kč.
3. místo: poukaz na nákup zahradnického zboží v hodnotě 500 Kč.
Diplom za vzornou prezentaci zahradních výsadeb a zahradních úprav ve městě:
pí. S. Šánková,
Bylnice
pí. L. Kaňoková, Bylnice
pí. L. Masařová, Sidonie
p. B. Matušinec, Brumov
Čestné uznání za příkladnou prezentaci sadových a zahradních úprav ve městě:
pí. D. Lukáčová, Svatý Štěpán
pí. D. Hořáková, Bylnice
pí. S. Dočárová, Sidonie
pí. M.Vilímková, Brumov
pí. M. Šenkeříková, Brumov
b) Kategorie podnikatelské subjekty a organizační složky:
1. místo - Kloboucká lesní, s.r.o. Pilařská 321,Brumov-Bylnice, odměna 2 000 Kč.
2. místo - Základní škola Brumov-Bylnice, Družba 1178, odměna: 1 000 Kč.
3. místo - Dům U Slunce s.r.o., H. Synkové 1389, Brumov-Bylnice, odměna: 500 Kč.
Fotodokumentace vítězů jednotlivých soutěžních kategorií je zveřejněna na
úřední tabuli a je zobrazena rovněž na webových stránkách města.
Město Brumov-Bylnice tímto vyslovuje všem účastníkům soutěže poděkování za příkladnou péči při údržbě sadebních ploch a květinových výsadeb, které
zkrášlují ulice našeho města.
Správní odbor

gislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.
jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení
do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje,
mohou jej přímo nabídnout k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu
vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě
míst zpětného odběru, do kterých je
možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že
je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři,
kteří jsou viditelně označeni jako místa
zpětného odběru a přípravy elektrozaří-

zení k opětovnému použití. Ti na základě
stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, provedou na nich
případné drobné opravy a garantují, že
budou dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal
Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto
projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“
Před časem mu praskla aorta, což přežije
jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované
spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo
tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí.
Elektrowin a.s.
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Vzpomínáme...
Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho
měli rádi.

Místo v srdci zaplnil žal,
žal ale v našem
na
srdíčku, EMIČKO, žiješ dál.

Ester Konečná narozena dne 30. 7. 2016
Tomáš Ptáček narozen dne 9. 9. 2016
Adam Ptáček narozen 18. 9. 2016
Adéla Kozubíková narozena dne 2. 10. 2016

Blahopøejeme
novomanželùm...
Tomáš Zach a Veronika Pavlíková
uzavřeli sňatek dne 3. 9. 2016
Martin Naňák a Daniela Měšťánková
uzavřeli sňatek dne 17. 9. 2016
Bohumil Sopek a Kristýna Míčová
uzavřeli sňatek dne 1. 10. 2016
Radim Polerecký a Bc. Hana Debefová
uzavřeli sňatek dne 1. 10. 2016
Přemysl Lysák a Ivana Hauerlandová
uzavřeli sňatek dne 1. 10. 2016
Přemysl Staník a Kateřina Novosadová
uzavřeli sňatek dne 1. 10. 2016

V září 2016 uplynulo 26 let od úmrtí
pana Josefa Kolínka.
S láskou vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinou.

Už Vás neprobudí ranní sluníčko,
na brumovském hřbitově spíte svůj věčný
sen. Prázdná jsou místa, kde nezní Váš
hlas, však vzpomínky na Vás zůstávají
v nás.

Dne 25. října, uplynul rok, co jsi nás
náhle, Emičko, opustila.
S obrovskou láskou a velkou bolestí
v srdci na Tebe stále vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme Tvoje maminka,
tatínek, bratříček, prarodiče, strýčkové
s rodinami a kamarádi.

Tvé srdce dávno utichlo, tělo Tvé je zemí
přikryto, ve vzpomínkách jsi stále mezi
námi, takový, jakého jsme Tě znali.

Rozlouèili jsme se
Zdeněk Pavlík zemřel dne 24. 9. 2016
ve věku 92 let, Brumov, Na Vyhlídce čp.
819
Josef Lukaštík zemřel dne 25. 9. 2016
ve věku nedožitých 71 let, Bylnice, Lůčky čp. 412
Vojtěch Zvoníček zemřel dne 26. 9. 2016
ve věku 82 let, Bylnice, Vlárská čp. 274
Bohumil Lysák zemřel dne 30. 9. 2016
ve věku 87 let, Bylnice, Pilařská čp. 379
Anežka Hořáková zemřela dne 4. 10.
2016 ve věku nedožitých 83 let, Brumov,
Hodňov čp. 1281
Emilie Kosová zemřela dne 10. 10. 2016
ve věku 91 let, Sidonie čp. 32
Marie Illková zemřela dne 10. 10. 2016
ve věku 78 let, Brumov, Kopec čp. 733

Dne 15. října 2016 jsme vzpomněli
11. výročí úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky,
paní Jiřiny Janáčové
a dne 15. března 2016
by se dožil 80 let náš drahý tatínek,
pan Miroslav Janáč,
který zemřel 23. května 2007.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.
Děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 2. listopadu 2016 to bude 2 roky,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Karel Jelínek.
Stále vzpomíná manželka Marta, dcera
Zdeňka s rodinou a syn Karel s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý, aby se dalo
zapomenout.

Blahopøejeme...
Dne 22. října 2016 jsme vzpomněli
15. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Bohumila Fojtíka.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka,
dcera a syn s rodinami.
Manželé
František a Františka Krahulcovi
oslavili 55 let společného života.
Do dalších let jim přejí hlavně
zdraví, pohodu a spokojenost dcery
s rodinami.

Dne 8. listopadu 2016 vzpomeneme
nedožité 80. narozeniny našeho manžela,
dědečka, pradědečka,
pana Zdeňka Skráška.
4. března to bylo 35 let, kdy zemřel.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a synové s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte
meňte s námi.
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

DDM BRUMOV-BYLNICE
- LISTOPAD 2016

Ve vzpomínce člověk neodchází, navždy
s námi zůstává.

Dne 16. listopadu 2016 uběhne 5 let
od úmrtí naší maminky a babičky,
paní Jiřiny Škaroupkové.
S láskou a úctou vzpomíná syn s rodinou.

Tolik jsi život miloval a s námi chtěl jsi
být, ale osud byl tak krutý
a nenechal Tě žít.
Připravujeme:
 FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ
 VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
 CYKLOTOULKY VALAŠSKOU
KRAJINOU (ukončení 2. ročníku
a předání cen v DDM)
Dne 25. listopadu 2016 si připomeneme
1. výročí úmrtí
pana Jindřicha Pecla.
S láskou vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Informujeme:
21. října 2016 byl v DDM zahájen miniturnajem 4. ročník „Zimní nohejbalové
ligy“. Soutěž potrvá až do konce dubna
2017.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

PROGRAM RMC MALENKA - LISTOPAD 2016
Dne 17. listopadu 2016 vzpomeneme
nedožitých 50 let našeho
syna Ivo Miče.
Od 19. dubna 2010 můžeme na něho jen
s láskou vzpomínat.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče,
syn Vincent a sestra
Marcela s rodinou.

Dne 28. listopadu 2016 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka,
pana Pavla Poláčka
ze Sidonie.
S láskou vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinami.

 ÚT 1. 11.
 ST 2. 11.














ČT 3. 11.
SO 5. 11.
ÚT 8. 11.
ST 9. 11.
ČT 10. 11.
ÚT 15. 11.
ST 16. 11.
ČT 17. 11.
ÚT 22. 11.
ST 23. 11.
ČT 24. 11.
ÚT 29. 11.
ST 30. 11.

ŠIKULKY, TVOŘENÍ Z LISTÍ
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ – kurzy pro přihlášené,
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ODPOLEDNE SE SVATÝMI (malý karneval se svatými od 15.00 )
ŠIKULKY - VYSTŘIHOVÁNKY DO OKEN
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
ZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK
ŠIKULKY – ŠIŠKOVÍ PANÁČCI
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ (8.00 – 17.00)
ŠIKULKY – MALÝ KUCHTÍK – JEŽEČEK Z HRUŠKY
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
ODPOLEDNÍ DÍLNA – VÁNOČNÍ STROM KE DVEŘÍM
(13.00 - 17.00)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 08.00 do 12.00 h., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ!
Srdečně zveme na tradiční tvoření ADVENTNÍCH VĚNCŮ, které se bude konat
24. 11. 2016 v době od 8.00 do 17.00 hodin, přineste si pouze kulaté základy a svíčky. Také zveme na odpolední dílnu dne 30. 11. 2016, kdy budeme již tradičně vyrábět vánoční strom ke dveřím. Bližší informace naleznete na plakátcích.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

7

r o čník XXI I . • čísl o 11 • l i s t o p a d 2 016

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - LISTOPAD 2016






2. 11.
7. 11.
16. 11.
22. 11.
25. 11.

Výroba keramických svícnů - 9.30 hod.
Biblická hodina s otcem Edvardem - 9.00 hod.
Quillingové tvoření vánočních ozdob - 9.30 hod.
Mše svatá v denním stacionáři - 9.30 hod.
Výroba adventních věnců – v případě zájmu je potřeba přinést
již obalený korpus věnce - 9.00 hod.

PODÌKOVÁNÍ

ZŠ Návojná
(odloučené pracoviště DD, ZŠ
a PrŠ Valašské Klobouky, Smolina)
vás zve
ve středu 23. listopadu 2016
od 8 – 16 hod na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Všem voličům ČSSD děkuji za podporu a především důvěru, kterou mi svými
hlasy ve volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje projevili.
S úctou Vaše Milena Kovaříková

Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
program listopad 2016

AKCE VE MĚSTĚ
neděle 6. listopadu 2016, 15:00 hodin

SŮL NAD ZLATO
Pohádka z pokladnice české klasiky spisovatelky Boženy Němcové o králi,
který neporozumí slovům své milované dcery Marušky. Pohádku dotvářejí
písničky, které přináší do děje odlehčení a legraci.
Vstupné: 50 Kč
sobota 20. listopadu 2016, 20:00 hodin

bX Danceparty
Další ze série tanečních akcí v KD Brumov-Bylnice. Samozřejmostí je profesionální přístup, velký výběr na baru a ta nejlepší zábava na Zlínsku.
A o jakou akci přesně jde? To se blíže dozvíte např. na facebooku bxagency - přidejte si naši stránku a můžete soutěžit často o skvělé ceny! Srdečně zve tým bX
čtvrtek 24. listopadu 2016, 19:00 hodin

NA KUS ŘEČI S MIROSLAVEM DONUTILEM.
Tentokrát si hlavní protagonista večera přivedl exkluzivního hosta. Bližší informace na plakátech a na stránkách pořadatele www.oldharyagency.cz.

Připravujeme na prosinec 2016:
Rozsvěcování vánočního stromu, Hradišťan – koncert, Předvánoční jarmark,
ADVENT – divadelní představení, Kollárovci – vánoční koncert, Fleret s Jarmilou Šulákovou ml. – vánoční koncert

INFORMACE
Správa železniční dopravní cesty s.o.
Olomouc vyhověla stížnosti obyvatelů Bylnice v blízkosti železniční stanice Bylnice a snížila nastavení hlasitosti železničního rozhlasu na nejnižší
možnou úroveň.

Tak jako každý rok připravuje
KD ve spolupráci s CK WES zájezd
do Biogradu na Moru – Chorvatsko.
Termín 21. 7. – 30. 7. 2017, cena
7600 Kč vč. polopenze. Informace
na tel. 732 616 467 nebo 603 394 221.
Přihlášky a garantovaná cena
do 31. 12. 2016.

nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož když vy to tu čtete v listopadu, já to
píšu před půlků října a teda není eště úplně konec téjto sezony. Chťél bych ale už
sa trochu ohlédnůt, jak to tento rok bylo.
Neco sa povédlo vícéj a neco meňéj, jak to
tak bývá. Z teho meňéj sme si vzali ponaučéní a z teho vícéj máme radost. Všeci,
co neco na hradě pořádali. Su rád, že obě
dětské akce sa vydařily aj gdyž Dětský den
měl na koncu trocha smoly s počasím. Pohádkový hrad všecko fertich. Na zahájení
sezony v dubnu bylo ešče dosť zima ale co
sa podařilo najvíc, bylo asi Divadélní léto.
Úroveň představéní aj počasí jak sa patří
a důfám, gvůlivá temuto, že sa podaří dosáhnůt na dotace a trochu sa posune daléj úroveň amfiteátra na dolním nádvoří.
Je nachystaný projekt na stavební záchranu dolního hradu, rekonstrukci amfiteátru a teď záleží enom na tem, jak uspějem
se žádosťů o dotace. Žádáme v přeshraniční spolupráci se slovenskýma partnerama.
Tak snáď sa to povede.
Velice mňa potěšila spolupráca s pedagožkama a děckama z místní základní
školy. Dobové prohlídky s Karlem IV. bylo
také pohlazení na duši kastelána a mělo
velice pěkný ohlas u školních výletů, keré
sa na tuto věc mosely objednávat. Kostýmy
pošťané z Městského divadla ve Zlíně byly
nádherné. Sme rozhodlí v tem pokračovat
aj na rok. Takéj sůtěž O zlatý klíč k brumovskému hradu pro žáky základních škol
regionu sa vázala na téma výročí Karla IV.
Milovníci skupin a interpretů na Hradfestu si určitě moseli přijít na svoje, já
osobně sem býl potěšený Petrem Lipú, kdo
Butama, tož Butama a kdo jinýma, tož jinýma.
Úplně na koncu mňa vyděsíl Strašidelák. Po dluhéj době, kdy chodilo tak třista čtyřista ludí, naráz skoro osmset. Doprovodný program myslím dobré ale co
sa týká strašení tož pryč sú doby, kdy ludé
před deseti rokama trpělivo čekali na prohlídku aj přes půlnoc. Kulturně provést
skoro 800 lidí po stanovišťách během
dvuch hodin je nemožné. Tak to teď už je
a proto velice přemýšláme, jak na to, bo
v téjto podobě a systému sa to nedá. Tak
nápady už sú. Něco sa vymyslet mosí aby
to bylo vícej na pohodu a né na čekání
na neco. Na duši mňa pohladilo to, že děckám sa doprovoďák lúbil, podla teho, jak
na vystúpení bezprostředno reagovaly.
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Tak a včíl už letos enom ten Štědrý deň.
Každoroční nárůst návštěvy a spotřeby vína
je enormní. Dúfám, že počasí umožní letos
udělat další kroky k temu, aby sa to neštosovalo ve fróntě na zvařák. Chceme to celé udělat
v dolním bufetě, kde je víc vařících prostředků, vína objednám celý kamijón a když bude
málo mrznút, pustíme vodu do hradu a otevřem aj toalety. Táto štědrodenní akca vznikla před vícej jak deseti rokama a vzpomínám
na první rok…. Dvacet návštěvníků a z dvaceti litrů vína mě osmnáct ostalo…. Vloni stovka a neostalo nic.
Nakonec eště jednu věc. Měsíce červenec
a srpen byly co do tržéb a návštěvnosti rekordní od otevřéní hradu a celkově sa tato sezóna
zařadí mezi ty najlepší, esli nebude opravdu
najlepší od otevření hradu v roku 2000. Za to
patří velký dík všeckým pořadatelom akcí,
všeckým sponzorom a hlavně všeckým vám,
keří sa došli na hrad zrelaxovat, pobavit sa
nebo aj zasportovat.
Na příští rok už je zabukovaných 9 termínů na svatební obřady a to sa eště takéj rok dopředu nestalo. První odvážní snůbenci, co sa
brali před rokama na hradě, už tu vodíja potomstvo aj školů povinné. Rád jich tu vidím.
Tož nech sa nám všeckým podaří úspěšno proplůt podzimem a v prosincu na hradě,
na Štědrý deň eště naposled v téjto sezoně, nashledanů.
Kastelán

PROJEKT „72 HODIN“
Také letos se třída 8.A ze ZŠ BrumovBylnice zapojila již do 5. ročníku projektu
„72 hodin“, který se uskutečnil ve dnech 13.–
16. 10. 2016. Tato akce je celorepubliková,
pořádá ji Česká rada dětí a mládeže. Je
určena dětem i rodičům, mladým lidem,
neziskovým organizacím, ale i neformálním
skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem,
kteří podporují myšlenku dobrovolnictví
a není jim cizí nezištně pomoci druhým,
nebo svému okolí. Téma letošního ročníku
znělo: Pomáhám, protože chci. A žáci 8.A
chtěli a pomohli. Jak? Na 42 stanovištích
našeho města obnovili označení kontejnerů
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Ohlédnutí za Strašidelným hradem

na tříděný odpad. Možná tomu nebudete
věřit,
ale
Brumov-Bylnice
zaujímá
ve Zlínském kraji jedno z předních míst,
co se týče počtu kontejnerů na tříděný
odpad. Ve všech částech našeho města je
jich umístěno 245. Třída 8.A očistila, umyla
a obnovila označení na 230 kontejnerech.
Abychom tento počet úspěšně zdolali,
nečekali jsme na oﬁciální zahájení letošního ročníku, nýbrž jsme využili krásného podzimního počasí a s projektem jsme
začali už poslední týden v září. První dobrovolníci z 8.A se v úterý 27. září odpoledne rozjeli do Sidonie, vybaveni kbelíky, vodou, čisticími prostředky, špachtlemi, smirkovým papírem, rukavicemi a samozřejmě
novými nálepkami s označením Papír, Plasty, Sklo čiré a Sklo barevné. Poté následovala stanoviště ve Svatém Štěpáně a v bylnické části – ulice
Vlárská, Lůčky,
Na Poříčí. V dalších dnech potom byly očištěny kontejnery na sídlišti
Rozkvět, v ulicích U Vodárny,
Mlýnská, A. Kutinové, Uhlové,
Na
Vyhlídce,
Podzámčí, Pivovarská, Hodňov
a Fr. Louckého.
Ke dni 13. října

(začátek letošního ročníku) měli žáci 8.A třídy za sebou už velký kus práce – zkulturnili 114 kontejnerů. Zbývalo dát do pořádku stanoviště na sídlišti Družba, na ulici Široká, Říky, Školní, 1. května – Středovského a Hrbáč. I v těchto částech našeho města
jsou v současné době opatřeny kontejnery
nejen novým označením, ale doslova „září“
čistotou.
Musím přiznat, že jsme na začátku letošního projektového ročníku neměli úplně
jasno, do čeho jdeme. Výměna etiket se nám
zdála snadná – odstraníme staré, nalepíme
nové – a je to. Tak jednoduché to však nebylo. Původní označení šlo totiž z některých
kontejnerů velmi obtížně odstranit. Nejvíce
nás potrápily kontejnery na sklo!!! Při nich
jsme se hodně zapotili, neboť starým nálepkám se vůbec nechtělo dolů. A zbavit se „letité špíny“ taky nebylo jen tak! Osmáci se
však nevzdali a všechno zvládli na jedničku
s hvězdičkou. Patří jim za to velká pochvala.
Po celou dobu projektu nám pomáhali
p. Miroslav Froněk, jenž zajistil vše potřebné k uskutečnění této dobrovolnické akce,
a náš „osobní“ řidič p. Kamil Schenk, který nám svým transitem umožnil rychlejší
přesun mezi jednotlivými stanovišti. Chtěla bych oběma za ochotu a vstřícnost velmi
poděkovat.
Kontejnery na tříděný odpad jsou čisté
a mají nové označení. Žákyně a žáci z 8.A
třídy přejí všem obyvatelům našeho města
příjemné třídění odpadu.
Mgr. Jana Černíčková, třídní učitelka 8.A
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TÝDEK KNIHOVEN V MÌSTSKÉ KNIHOVNÌ V BRUMOVÌ – BYLNICI
V říjnu se konal již 20. jubilejní ročník celostátní akce Týden knihoven, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Letošní
motto „Braňte knihu!“ podle známého Ladova a Mahenova plakátu z roku 1934, který byl při příležitosti Týdne knihoven znovu vydán.
Podnětem k Mahen-Ladově plakátu byly
Mahenovy špatné zkušenosti s některými
čtenáři, kteří s vypůjčenými knihami nezacházeli šetrně. Napsal na to dvanáct dvojverší:
„Jak to dobrý mrav dnes žádá/ slinit prsty to má ráda. Jak to bývá v světe všade/ pekáč na knihu se klade. Místa pěkná moudrá hlava/ klidně z knihy vyřezává. Jak se
cítí knížka v ráji/ dětičky když s ní se hrají! Jaké je to čtení k zlosti/ než v ní přelámeme kosti. Je to stará historie/ mastnotu že
papír pije. Čert vzal všechny knižní značky/
načpak máme sirky, špačky. Prší, prší, jen
se leje/ v dešti kniha pookřeje. Komu všechno k užitku je/ nábytek jí podstavuje. Také
pes má k čtení vlohy/ proč však kniha nemá
nohy? Za to, že ji někdo chválí/ ejhle jak jí
dodělali! Knihu bez námahy vrátíš/ když ji
prostě ztratíš!”
Na základě zjištění dalších nešvarů čtenářů po padesáti letech po Mahenovi vyšel
v časopisu Čtenář článek: Braňte knihu! Inovovat Mahenův a Ladův plakát? V příspěvku jsou pokusy jak navázat na Mahenovy
sarkasmy jako např.: „Pamatuj, že si knihy
půjčuješ ne proto, abys je hned četl či studoval a co nejdříve vrátil, ale abys je doma
netknuty skladoval co nejdéle! Zmnožíš tak
prudce návštěvy v knihovně těch, kteří tyto
knihy naléhavě potřebují!“ Chtělo by to ale
Mahena na převedení sarkasmů do stručnějších dvojverší. Ovšem dnes, při přeorientaci na elektronické nosiče, se objevují kromě nešvarů starých nešvary nové, takže by
to vyžadovalo inovaci další…
Letos jsme pro děti 2. a 3. ročníků ZŠ připravily k 80. narozeninám Zdeňka Svěráka
zábavný program, kterým je provázeli pan
Buřtík a pan Špejlička, hrdinové z jeho stejnojmenné knihy.
Jana Surovcová, ved. MěK

Žáči 3.C ZŠ Brumov-Bylnice

Vyrábění knižních záložek

Skládání puzzle z knihy Radovanovy
radovánky
Pasování druháčků na čtenáře
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HARY AGENCY
Předprodej zahájen - Brumov Můj Obchod
(potraviny naproti spořitelny), více info.: 777 945 994
www.oldharyagency.cz
www.facebook.com/koncertyvalassko
Připravujeme:
4. 11. 2016 - ZDENĚK IZER, AUTOKOLEKTIV
Slavičín KD Sokolovna
19. 11. 2016 - HELLTOUR 2016 - TÖRR + ROOT + DECIDE
Valašské Klobouky KD Klobučan

HOKEJOVÁ AKADEMIE BRUMOV-BYLNICE
FITNESSCENTRUM
Družba 1180, Brumov-Bylnice, 603 950 756
09:00 – 21:00 hod.
Dovolené a prázdniny jsou za námi,
přijďte dát své tělo zase do kondice…

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
PRAVIDELNĚ KAŽDOU NEDĚLI 13:00 – 14:15 hod.
ZIMNÍ STADION BRUMOV-BYLNICE
ZMĚNA VYHRAZENA.
AKTUÁLNĚ NA WWW.HOKEJBRUMOV.CZ
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INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba
Pondělí
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Úterý
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Středa
zavřeno
Čtvrtek
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Pátek
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
SO (sudá)
9.00 – 11.00
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Nabízíme využití kapacit HOTELU ARÉNA (restaurace a salonek) na zimním
stadionu v Brumově-Bylnici. Svatby, hostiny, večírky, školení. Značka: možnost
ubytování. Kapacita 140 míst. Telefon: 608 983 335

Služby knihovny
 tisk, kopírování A4, A3 barevné
i černobílé
 laminování A4, A3
Ceník najdete na:
www.brumov-bylnice.knihovna.cz
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
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