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INFORMACE Z RADNICE
350 m2 do užívání Města Brumov-Bylnice za účelem zřízení skládky materiálu pro výstavbu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh, úsek Bylnice – Svatý
Štěpán, za cenu 7 000 Kč/rok

Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 18. března 2019 a 1. dubna 2019:

RM Brumov-Bylnice schválila
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části
pozemku parc. č. 1266/3 v k. ú. Bylnice o výměře


Příjmová část
Poř.
č. tř/položka
Kč
1a)

1b)

4/4116

749 303,00

Výdajová část
§/položka

Kč

 rozpočtové opatření č. 1/2019, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

Předmět rozpočtového opatření č. 1

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - průtoková dotace z MPSV určená
příspěvkové organizaci Služby města Brumov-Bylnice na financování projektu "Aplikace genderového auditu ve firmě Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o."
Komunální služby a územní rozvoj j.n. - zvýšení neinvestičního příspěvku z důvodu přijetí
průtokového transferu z MPSV určeného příspěvkové organizaci Služby města Brumov-Bylnice
3639/5336 749 303,00
na financování projektu "Aplikace genderového auditu ve firmě Služby města Brumov-Bylnice,
okres Zlín, p.o."

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 8/2019“ p. Zvoníčkovi v celkové
výši 3 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 9/2019“ p. Kebískovi v celkové výši
3 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 10/2019“ spolku HÁČKO, z.s. v celkové výši 35 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 11/2019“ spolku Tenis Club
Brumov v celkové výši 40 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 12/2019“ spolku Školní klub při
ZŠ v celkové výši 40 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 13/2019“ Místnímu spolku Chovatelů poštovních holubů, z.s. v celkové výši
3 000 Kč
 Příkazní smlouvu mezi Městem Brumov
-Bylnice a společností Equica, a.s. IČ: 26490951,
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, pro výkon oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR
a dalšími obecně závaznými právními předpisy
 čerpání dotace na projekt „Aplikace genderového auditu ve firmě Služby města Brumov
-Bylnice, okres Zlín, p.o.“
 vstupné a otevírací dobu na hrad Brumov
s účinností od 1. 4. 2019
 Podmínky pro pořádání kulturních, zábavných a sportovních akcí na hradě Brumov
 program akcí na hradě Brumov na turistickou sezónu 2019
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
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 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice

na rok 2019 č. 7/2019“ Moravskému rybářskému
svazu, Slavičín v celkové výši 8 000 Kč

na rok 2019 č. 19/2019“ Českému červenému kříži Sidonie v celkové výši 12 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 20/2019“ Valašské nadaci v celkové výši 10 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 21/2019“ Českému svazu chovatelů ZO Brumov-Bylnice v celkové výši 5 000 Kč

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 22/2019“ Občanskému sdružení
Za zdravé město v celkové výši 5 000 Kč


Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 23/2019“ 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 2019 č. 24/2019“ Římskokatolické farnosti
Brumov v celkové výši 14 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2019 č. 25/2019“ Charitě Valašské Klobouky v celkové výši 8 000 Kč
 smlouvu mezi Městem Brumov-Bylnice, se
sídlem H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
a p. Rakem, o provedení prací na pozemcích Města Brumov-Bylnice v lokalitě „Březová“
 smlouvu mezi Městem Brumov-Bylnice, H.
Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice a Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
se sídlem K Majáku 5001, 761 23, Zlín, o společném postupu při zadávání veřejné zakázky „Silnice III/50736: Brumov“
 Dodatek č. 1 k Dohodě o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice III/50736:
Brumov“ mezi Městem Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice a Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem K Majáku 5001, 761 23, Zlín

 smlouvu mezi Městem Brumov-Bylnice
a p. Bednářem, o umožnění napojení prodloužení
vodovodu a kanalizace v ul. Č. Kramoliše v k. ú.
Brumov
 smlouvu se společností Neogenia s.r.o., se
sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, která poskytuje nevýhradní licenci k užití platformy Mobilní
rozhlas

RM Brumov-Bylnice neschválila
 pořádání akce Metal feast open air na hradě
Brumov v roce 2020

RM Brumov-Bylnice souhlasí
 se změnou nájemce prostor oční ambulance
v přízemí BD Měšťanka z fyzické osoby MUDr. Jiří
Siegl na právnickou osobu MUDr. Jiří Siegl s.r.o.
 s uložením přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a vodoměrné šachty k zamýšlené stavbě „Novostavby RD a parkovacího objektu
v Brumově, parc. č. 349, 432/52“ do obecního
pozemku parc. č. 432/16 v k. ú. Brumov v sídl.
Družba dle předložené projektové dokumentace

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Poděkování
Vyslovujeme tímto poděkování všem účastníkům akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019“,
kteří v sobotu dne 6. 4. 2019 zajistili úklid
vybraných lokalit ve městě od komunálních
i objemných odpadů, umístěných mimo vyhrazená místa. Organizačně tuto akci zaštítil
zapsaný spolek SAMOSATO. 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.
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INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu komunálního
odpadu z popelnic v květnu 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici
– občané:
Čtvrtek: 2. 5. 2019, 9. 5. 2019, 16. 5. 2019,
23. 5. 2019, 30. 5. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů v sídlištích Družba
a Rozkvět – občané:
Pátek: 3. 5. 2019, 10. 5. 2019, 17. 5. 2019,
24. 5. 2019, 31. 5. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:
Pátek: 3. 5. 2019, 10. 5. 2019, 17. 5. 2019,
24. 5. 2019, 31. 5. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec – občané:
Pátek: 3. 5. 2019, 10. 5. 2019, 17. 5. 2019,
24. 5. 2019, 31. 5. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic Termíny svozu tříděného odpadu
a kontejnerů pro smluvní partnery v květnu 2019
města
(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:
Čtvrtek: 2. 5. 2019, 9. 5. 2019, 16. 5. 2019,
23. 5. 2019, 30. 5. 2019 (provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 3. 5. 2019, 10. 5. 2019, 17. 5. 2019,
24. 5. 2019, 31. 5. 2019 (provozovny v sídlišti
Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie).
Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Čtvrtek: 2. 5. 2019, 16. 5. 2019, 30. 5. 2019
(provozovny v domovní zástavbě v Brumově
-Bylnici).
Pátek: 3. 5. 2019, 17. 5. 2019, 31. 5. 2019 (provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie).

Pátek

3. 5. 2019: papír a lepenka
+ kompozitní obaly

Úterý

7. 5. 2019: směsné plasty

Úterý

14. 5. 2019: bílé a barevné sklo

Středa

15. 5. 2019: směsné plasty

Pátek

17. 5. 2019: papír a lepenka
+ kompozitní obaly

Středa

22. 5. 2019: směsné plasty

Středa

29. 5. 2019: 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.

Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Čtvrtek: 2. 5. 2019 (provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 3. 5. 2019 (provozovny v sídlišti Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie).

Iniciativa Ministerstva životního prostředí ČR
Iniciativa Ministerstva životního prostředí České
republiky „Dost bylo plastu“ se prostřednictvím
zapojených podniků a institucí snaží nabídnout
lidem možnost vzdát se jednorázových obalů
a nádobí. Úsloví „Dost bylo plastu“ si tak můžete říct i vy, ať už chcete spotřebu jednorázových
obalů snížit u vás doma, v práci nebo v obci, nebo
být jednou ze zodpovědných firem, které budou
ostatní ke snižování jednorázových plastů a obalů
přímo motivovat svým přístupem či nabídkou.

Jak se mohou provozovatelé do iniciativy
zapojit ve své prodejně či restauraci?

Cílem ministerské kampaně je především předcházet vzniku odpadů. Jako ideální řešení se
proto jeví koncepty zerowaste, bezobalu nebo
opakovaně použitelné či zálohové systémy. Přechod na opakovaně použitelné obaly je rozhodně
krokem k šetrnějšímu chování člověka k přírodě,
v některých případech ale nemusí být tím nejsnazším řešením.

•

Dobrovolné závazky „Dost bylo plastu“ jsou tu
právě proto, abyste věděli, že v tom nejste sami.
Jsou tu kvůli jistotě, že váš ušetřený obal nebude jediný. A že snahu nevyvíjí jen jednotlivci, ale
také obchody, restaurace, celé obce nebo dokonce
i kraje, státní správy (včetně Ministerstva životního prostředí) i samospráva, které jdou udržitelnějším návykům naproti

•
•
•
•

Potraviny a nápoje konzumované u vás servírujte v opakovatelně použitelném nádobí.
Objednávky s sebou vydávejte v zálohovaném
vratném nádobí nebo do vlastních nádob.
Nedávejte plastová brčka, víčka, sáčky či
ubrousky zákazníkům automaticky, ale když
už, tak jen na vyžádání.
Pytlíčky s cukrem a dalšími dochucovadly nahraďte dávkovači.
Motivujte zákazníky k využívání znovupoužitelných variant slevou či informační kampaní.

Jak můžete zapojit svou instituci nebo firmu?
•
•
•
•
•

Nahraďte v kancelářích, jídelně či v cateringu
nápoje v plastu karafami na vodu.
Nepoužívejte na teplé nápoje jednorázové kelímky a umožněte nákup do vlastního hrnečku i v automatech.
Nahraďte porcované smetánky, cukry a další
dochucovadla většími baleními a dávkovači.
Na akcích pro veřejnost využívejte vratné nádobí.
Umožněte zaměstnancům třídění odpadu minimálně na 5 frakcí a prověřte správné nakládání s ním odpadovou firmou.

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

Co můžete změnit jako jednotlivec, občan?
•

Noste si vlastní nákupní tašku či hrnečky
na nápoje nebo si v restauracích jídlo s sebou
nechte servírovat do vlastních boxů.
Neberte si zbytečné ubrousky, brčka či víčka,
která nevyužijete.
Když nemáte vlastní, zapůjčte si v kavárně zálohovaný kelímek na kávu s sebou.
Využívejte a kupujte udržitelné varianty potravin a výrobků, a to ať už jste v práci, škole,
restauraci nebo na nákupech.

•
•
•

MÍSTNÍ POPLATEK
ZA ODPAD

Termín pro uhrazení poplatku je do 31. května 2019. Výše poplatku je 500 Kč za osobu za
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

V případě doplnění nebo upřesnění informací
volejte na tel. č.: 577 305 118.
Finanční odbor MěÚ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Pavla Černíčková narozena dne 5. 3. 2019 ve Zlíně
Vojtěch Kristín narozen dne 8. 3. 2019 ve Zlíně
Alex Fojtík narozen dne 31. 3. 2019 ve Vsetíně
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
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).

Blahopřejeme

Rozloučili jsme se…

Zdeněk Ovesný zemřel dne 20. 3. 2019 ve věku 88 let, Brumov, Družba
čp. 1206
Jiří Kosačík zemřel dne 31. 3. 2019 ve věku nedožitých 59 let, Bylnice,
Mýto čp. 177
Milada Smolíková zemřela dne 11. 4. 2019 ve věku nedožitých 70 let,
Brumov, Družba čp. 1211
Jindřich Lysáček zemřel ve věku nedožitých 51 let, bývalý občan
Brumova čp. 714
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

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

Dne 17. května 2019 oslaví 50 let společného života náš tatínek a maminka Josef a Jiřina Bližňákovi.
Tímto jim chceme poděkovat za jejich lásku a nádherné dětství.
Hodně zdraví, lásky, energie a Božího požehnání přejí děti Ivana, Radek, Magdaléna, Marek
a Josef s rodinami.

Vzpomínáme…
Kdo v srdcích žije, neumírá, dál světlo svítí na nekonečnou cestu.
Dne 29. prosince 2018 uplynulo 21 let od úmrtí našeho tatínka, pana Františka Chuchmy
a 18. dubna 2019 tomu bylo 10 let, co nás navždy opustila naše maminka, paní Anděla Chuchmová.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 26. března 2019 jsme vzpomněli 20. výročí od úmrtí pana Josefa Adamušky
a 5. června 2019 vzpomeneme 6. výročí od úmrtí paní Heleny Adamuškové.
S láskou a úctou vzpomínají snacha Vlasta s rodinou, syn Lubomír s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Byli jste sluncem, které nás hřálo a svítilo nám na cestu životem.
Byli jste košatým stromem, který nás chránil a pod kterým jsme nacházeli odpočinek.
Dne 30. dubna 2019 vzpomeneme nedožitých 98 let naší maminky, babičky a prababičky, paní Růženy Schönové
a 1. května 2019 by se dožil 100 let náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Vladimír Schön.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Těžko se s Vámi loučilo, těžké je bez Vás žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci Vás stále budeme mít.
Dne 19. května 2019 uplyne 10 smutných let, co nás navždy opustil náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček, pan František Floreš z Brumova.
Dne 8. května 2019 to budou 3 roky, co od nás na věčnost odešla naše milá maminka,
babička a prababička, paní Marie Florešová z Brumova.
S láskou a úctou stále vzpomínají syn Slávek a dcera Věra s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Život se nezastaví, jde dál.
Dne 13. dubna 2019 uplynulo 16 let
od úmrtí pana Františka Slováčka.
Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Díky za všechno, čím jsi pro nás byla.
Díky za každý den, kdy jsi s námi žila.
Dne 8. května 2019 vzpomeneme na 9. smutné
výročí, kdy nás opustila naše maminka, manželka
a babička, paní Jiřina Bečáková.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout.
Dne 16. května 2019 uplyne 20 let od úmrtí našeho
tatínka a dědečka, pana Josefa Ivaniše.
S úctou a láskou vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Odešla jsi, jak osud si přál, ale v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 18. května 2019 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,
paní Františky Lysáčkové ze Sidonie.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.
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Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.
Dne 19. května 2019 vzpomeneme 25. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Jaroslava Macků.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Odešels, Tvá ústa nám nestačila sbohem dát…
Dne 20. května 2019 vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí pana Mariana Masaře.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Masařova.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 22. května 2019 vzpomeneme 43. výročí úmrtí
naší drahé maminky, babičky a prababičky,
paní Hedviky Častulíkové z Brumova.
S láskou vzpomínají syn, vnuci a ostatní příbuzenstvo.

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.
Dne 22. května 2019 vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí naší drahé manželky, maminky a babičky,
paní Marie Lysáčkové z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti
s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Odešla jsi, jak osud si přál, ale v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 23. května 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Ludmily Uherkové.
Za tichou vzpomínku děkuje druh, maminka, syn,
sestra a bratr s rodinami.

Odešla jsi náhle, jak osud si přál,
v našich srdcích však žiješ dál.
Dne 24. května 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí
naší drahé dcery Petry Sábové.
S láskou vzpomínají rodiče, sestra s rodinou
a ostatní příbuzenstvo.

Odešel jsi a přece jsi stále s námi.
Dne 28. května 2019 vzpomeneme 9. 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.

Odešel jsi, jak osud si přál, ale v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 30. května 2019 to bude 23 let, co nás opustil
náš manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Lysáček z Bylnice 506.
Stále vzpomínají manželka, děti a vnuci Filípek,
Nicolásek a Andreásek.

PROGRAM RMC MALENKA KVĚTEN 2019
ST

1. 5. ZAVŘENO – státní svátek

ČT

2. 5. SKOKÁNCI, Montessori dílnička

ÚT

7. 5. ZAVŘENO – příprava na Den pro rodinu

ST

8. 5. DEN PRO RODINU (v 10.00 mše svatá v místním kostele, od 14.00 zábavný den na hřišti v Bylnici) - bližší info na plakátcích a webu
9. 5. VOLNÁ HERNA

ČT
ÚT
ST

14. 5. KURZ LÍČENÍ s Šárkou Vaňkovou, tentokrát KONTUROVÁNÍ OBLIČEJE A
DENNÍ LÍČENÍ, cena 200 Kč, začátek v 9.00, závazné přihlášky předem v
Malence
15. 5. VOLNÁ HERNA

ČT

16. 5. SKOKÁNCI, montessori dílnička

ÚT

21. 5. LOUTKOVÉ DIVADÉLKO

ST

22. 5. VOLNÁ HERNA

ČT

23. 5. SKOKÁNCI, montessori dílnička

ÚT

28. 5. VYCHÁZKA DO PŘÍRODY, sraz v 9.00 v Malence

ST

29. 5. VOLNÁ HERNA

ČT

30. 5. SKOKÁNCI, montessori dílnička

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.

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

UPOZORNĚNÍ
Srdečně zveme všechny malé i velké na „Den
pro rodinu“, který se bude konat 8. května 2019
u příležitosti 10. výročí založení rodinného a mateřského centra Malenka! V 10 hodin mše svatá
v našem kostele za poděkování a pak se můžete
těšit na krásné odpoledne na hřišti v Bylnici, o zábavu a občerstvení bude postaráno!!!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov,
tel.: 733 755 932

PROGRAM DENNÍHO
STACIONÁŘE
BRUMOV-BYLNICE
KVĚTEN 2019
6. 5. Hovory o víře – s otcem Richardem
v 9.30 hod.
16. 5. Muzikoterapie s paní Kalíkovou
v 9.30 hod.
21. 5. Tvoření obrázku technikou - LINGRUSTA (1. část) v 9.30 hod.
28. 5. Dokončení obrázku technikou –
LINGRUSTA (2. část) v 9.30 hod.
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Rodinné a mateřské centrum MALENKA
v Brumově-Bylnici
Vás srdečně zve na

„Den pro rodinu“

pořádaný při příležitosti 10. výročí otevření centra
ve středu 8. května 2019
 Celodenní program začne mší svatou v kostele Sv. Václava v Brumově-Bylnici v 10.00
 Po mši svaté je možnost navštívit naše centrum 11.30 – 14.00
 Další program bude probíhat v areálu Bylnice Pod Strání, kde na Vás čekají různé aktivity







Obří hlavolamy
Kolotoč „Cyklofarma“
Klauni
Vystoupení dětí z místního Domu dětí a MŠ
Tvořivá dílna pro děti
a spousta zábavy!!!

DDM BRUMOV-BYLNICE KVĚTEN 2019
Připravujeme:
• McDONALD’S CUP 2019 - OKRESNÍ KOLO ŽÁKŮ ZŠ V KOPANÉ

Termín od 1. do 4. července 2019:

• HRADNÍ VĚŽ

• LPT „ Mini mažoretky“

• 5. ročník - CYKLOTOULKY VALAŠSKOU KRAJINOU

Termín od 8. do 12. července 2019:

• UKONČENÍ 6. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ LIGY

• LPT „Krteček“

• SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

• LPT „Florbalový“

• UKONČENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM

Informujeme:
• 29. března 2019 proběhly v KD Klobučan ve Val.
Kloboukách „Závěrečné taneční žáků ZŠ“, kterých
se zúčastnili kromě samotných účastníků kurzu
také jejich rodiče, příbuzní a kamarádi. Děti předvedly, co všechno se pod vedením paní Mileny
Šmigurové na kurzu naučily. Večírek zpříjemnily
také různá vystoupení a další zábava.
• „Cyklotoulky valašskou krajinou 2019“ je 5.
ročník dlouhodobější akce pro rodiče s dětmi,
kteří chtějí formou společných výjezdů na kolech
navštívit zajímavá místa v okolí Brumova-Bylnice.
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Letní příměstské tábory
DDM Brumov-Bylnice
2019

Tato akce bude zahájena na Den rodin, tj. 15. května, a potrvá až do 31. října 2019. Více informací
najdete před jejím zahájením na webových stránkách DDM a taktéž v příštím čísle zpravodaje.

• LPT „Discodance“
Termín od 15. do 19. července 2019:
• LPT „Adrenalinový“
• LPT „Sportovně-zábavný“

Děkujeme:
• 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

Termín od 22. do 26. července 2019:
• LPT „Mažoretky“

Podrobné informace o těchto příměstských táborech najdete v průběhu měsíce května na webových stránkách DDM
Brumov-Bylnice.
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Dotazník

SÍDELNÍ ZELEŇ V BRUMOVĚ - BYLNICI
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Vaše postřehy budou využity pro
zpracování Územní studie sídelní zeleně Brumova - Bylnice, můžete tak poskytnout důležité informace z hlediska
občanů. Dotazník je koncipován tak, aby jeho vyplnění nezabralo mnoho času, ale máte - li chuť rozebrat své
odpovědi podrobněji, využijte prosím možnost "Upřesnění odpovědi" např. ke specifikaci problémů nebo naopak
příkladů dobrého řešení.
Za váš čas vám mnohokrát děkujeme!
Město Brumov - Bylnice a zpracovatelský tým ARVITA P spol. s r.o.
1.

PODÍL ZELENĚ
Je podle vás množství zeleně v sídle dostatečné?
ano
ne
problémové lokality (zakroužkujte místní část a případně dále specifikujte):
Brumov

Bylnice

Sidonie

Svatý Štěpán

upřesnění odpovědi:

2

OKRASNÁ ZELEŇ
Jaké je podle vás množství okrasných prvků zeleně (trvalkové záhony, stříhané živé ploty, trávníky).
dostatečné
s rezervami
nedostatek okrasné zeleně
problémové lokality (zakroužkujte místní část a případně dále specifikujte):
Brumov

Bylnice

Sidonie

Svatý Štěpán

upřesnění odpovědi:

3

ZELEŇ V ULICÍCH
Jaký je podle vás množství veřejné zeleně v ulicích (stromořadí, jednotlivé stromy, keře, travnaté pásy).
dostatečné
s rezervami
nedostatek zeleně v ulicích
problémové lokality (zakroužkujte místní část a případně dále specifikujte):
Brumov

Bylnice

Sidonie

Svatý Štěpán

upřesnění odpovědi:

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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4

PARKY
Uvítali byste více parků / lesoparků pro krátkodobou rekreaci (procházky, odpočinek)?
ano
ne
problémové lokality (zakroužkujte místní část a případně dále specifikujte):
Brumov

Bylnice

Sidonie

Svatý Štěpán

upřesnění odpovědi:

5

PRŮCHODNOST KRAJINY - PĚŠÍ
Jaký je podle vás stav návaznosti sídla na okolní krajinu - zpevněné nebo polní cesty a stezky doplněné liniovou
zelení.
dostatečný
dostatek stezek a polních cest s chybějící doprovodnou zelení
nedostatek stezek a polních cest
problémové lokality (zakroužkujte místní část a případně dále specifikujte):
Brumov

Bylnice

Sidonie

Svatý Štěpán

upřesnění odpovědi:

6

PRŮCHODNOST KRAJINY - CYKLISTA
Je podle vás síť cyklostezek a cyklotras dostatečná?
ano, dostatek tras a stezek s doprovodnou zelení
dostatek tras a stezek s chybějící doprovodnou zelení
ne
problémové lokality (zakroužkujte místní část a případně dále specifikujte):
Brumov

Bylnice

Sidonie

Svatý Štěpán

upřesnění odpovědi:

8

7

OBLÍBENÉ MÍSTO
Máte - li oblíbené místo, které by si zasloužilo obnovu zeleně nebo zvýšenou péči o zeleň, napište kde se
nachází, případně jak se jmenuje.

8

CÍLE PROCHÁZEK
Napište prosím místo, kam rádi chodíte, kudy se vydáváte na procházky.
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Dotazník
9

PÉČE O ZELEŇ
Je podle vás kvalita péče o zeleň v obci dostatečná?
ano
ne
problémové lokality (zakroužkujte místní část a případně dále specifikujte):
Brumov

Bylnice

Sidonie

Svatý Štěpán

upřesnění odpovědi:

10 HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU
Uvítali byste využití srážkové vody v péči o zeleň, zahrádky u bytových domů, zasakování ze střech a
zpevněných ploch namísto vypouštění do kanalizace a pod?
ano
ne
problémové lokality (zakroužkujte místní část a případně dále specifikujte):
Brumov

Bylnice

Sidonie

Svatý Štěpán

upřesnění odpovědi (např. vhodné místo k zasakování):

11 VYBAVENÍ
Jaké vybavení podle vašeho názoru ve městě citelně chybí?
lavičky / posezení
prostor pro cvičení pro mládež a dospělé
místa pro setkávání se sousedy
umělecká díla
odpadkové koše
parkovací místa
dětská hřiště
pítka s pitnou vodou
jiné
běžecký okruh
naučná stezka
12 Máte-li jakékoli další podněty nebo připomínky k veřejné zeleni v sídle, prosím napište je sem:

13 Váš vztah k městu
obyvatel místní části Brumov
obyvatel místní části Bylnice
obyvatel místní části Svatý Štěpán

obyvatel místní části Sidonie
návštěvník / turista
dojíždím sem do zaměstnání

14 Do které skupiny obyvatel patříte?
student
pracující
na mateřské / rodičovské dovolené

nezaměstnaný
důchodce
jiné:

15 Bydliště
v rodinném domě

v bytě



Dotazník prosím odevzdejte na Městský úřad Brumov-Bylnice do 15.5.2019.
Děkujeme za váš čas. Vaše podněty pro nás budou cenným zdrojem informací a inspirace. S výsledky dotazníku se
můžete seznámit po 31.5.2019 na webových stránkách města.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Mateřská škola Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace
Družba 1212, 763 31, Brumov-Bylnice
oznamuje rodičům, že

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2019/2020 se bude konat v MŠ dne 7. května 2019
v době od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
Žádost o přijetí dítěte je nutné vyzvednout před zápisem v MŠ nebo
stáhnout z webových stránek školy www.msbrumov.estranky.cz
v sekci Informace pro rodiče od 5. 4. 2019

K ZÁPISU SI RODIČE PŘINESOU:
Občanský průkaz
Rodný list dítěte
Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi (potvrzení pediatra)
Těšíme se na všechny nové děti a jejich rodiče.
Bc. Zuzana Smolková, ředitelka MŠ

Fritéza, kočárek, kolo, lednička, koberce různých velikostí i barev, kbelík s betonem, jablka v igelitových pytlích, listí
a mrtvá zvířata v igelitových pytlích…
s těmito a mnoha dalšími předměty se letos dobrovolníci v rámci letošního úklidu
setkali.

10

I přes aprílové počasí se letos účastnilo
více dobrovolníků než minulý rok, ale i tak
jsme nestihli všechno, co jsme chtěli. Sešlo se nás celkem 59 (asi 29 dětí a 30 dospělých) a posbírali jsme 1305 kg odpadu,
k tomu množství pneumatik, elektrospotřebičů, koberců a kovového odpadu. Poda-

řilo se nám uklidit okolí Brumovky a částečně i Bylničky, obyvatelé ulice Zátiší se
zapojili úklidem kolem říčky na Rozkvětu
až směrem na Návojnou, dále pak proběhl úklid části cesty na Holý vrch, Hložeckého údolí, okolí Penny marketu, prostranství pod mostem u hřbitova a cesta
z Hrbáče ke statku (směr Holý vrch). Míst,
která zasluhují pozornost a kde by se
vyřádilo dalších x desítek dobrovolníků
je v našem městě i přes zatím rekordní
účast stále docela dost.
Účastníky
byli
občané
Brumova
-Bylnice a Sidonie, brumovské skautky a skauti, ministranti a žáci ZŠ. Všem
patří obrovský dík!!! Nic z toho by nešlo
zrealizovat bez podpory zástupců města Brumova-Bylnice a poskytnutí zázemí
a vstřícný postoj pana Haragy pro opékání v areálu hospůdky Na hřišti. S přáním
života bez anebo s co nejmenším množstvím odpadů

Samosato, z.s.
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Ze života ve městě

HOKEJOVÝ KLUB INFORMUJE...
Léto s Hokejovou Akademií 2019
Od neděle 30. 6. 2019 od 17 hodin do soboty
6. 7. 2019 do 12 hodin proběhne na Zimním stadionu v Brumově-Bylnici již III. Léto s Hokejovou
Akademií Brumov Bylnice, tentokrát pro ročníky
2005 – 2011.

LÉTO S HOKEJOVOU AKADEMIÍ

je sportovní hokejová akce, které se účastní hráči
HC BBSS a hráči z jiných oddílů. Cílem je rozšířit
teoretické poznatky a praktické zkušenosti hráče
ledního hokeje. Dále upevňovat zdraví, rozvíjet
tělesnou zdatnost, upevňovat hráčský kolektiv
a rozvíjet kulturně společenské návyky a estetické
cítění. Základní podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav hráče, dodržování stanoveného vnitřního řádu a pokynů vedoucích trenérů, pracovníků
pedagogického dozoru a zdravotníka.
Bližší informace najdete na: www.hokejbrumov.cz,
sekce Akce

9. slavnostní večer
k ukončení hokejové
sezóny 2018/2019
Sobota 1. června 2019

Začátek v 18:00 hod., prezence od 17:30 hod.
Zimní stadion Brumov-Bylnice

Program večera:

slavnostní zahájení, představení hostů, zhlédnutí medailonku, slovo prezidenta,
vize HC BBSS, vyhodnocení sezóny, ocenění,
zdravice hostů, raut s občerstvením.
Očekávají se hokejové legendy ČSSR, současní hokejisté KHL a NHL, české a slovenské EXTRALIGY, zástupci samosprávy obcí a Zlínského kraje a další osobnosti ze společenského,
kulturního a sportovního života.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jaroslav Vaněk, prezident HC BBSS

Umístění týmů HC Brumov-Bylnice v sezóně 2018/2019

Děkujeme všem hráčům a trenérům za předvedené výkony v letošní sezóně a přejeme
zasloužený odpočinek.

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2018/2019
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klub
HOKEJ Uherský Ostroh
Valašský hokejový klub
HC Brumov - Bylnice
PSG Berani Zlín
HC Spartak Uherský Brod
HK Kroměříž
HC Bobři Valašské Meziříčí
HC Uherské Hradiště

Utkání
28
28
28
28
28
28
28
28

Výhry
23
19
18
15
10
9
8
3

Remiza
1
2
1
3
3
2
0
2

Prohry
4
7
9
10
15
17
20
23

Výhry
22
19
18
16
12
10
6
1

Remiza
3
0
2
1
4
0
1
5

Prohry
3
9
8
11
12
18
21
22

Skóre
291:111
239:120
172:143
167:156
143:167
123:185
106:166
74:267

Body
47
40
37
33
23
20
16
8

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ 2018/2019
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klub
HC Bobři Valašské Meziříčí
HC Brumov - Bylnice
HC Uherské Hradiště
Valašský hokejový klub
PSG Berani Zlín
HOKEJ Uherský Ostroh
HC Spartak Uherský Brod
HK Kroměříž

Utkání
28
28
28
28
28
28
28
28

Skóre
242:118
215:135
267:168
208:183
165:158
198:227
129:284
97:248

Body
47
38
38
33
28
20
13
7

REGIONÁLNÍ LIGA DOROSTU 2018/2019
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výhry Prohry
Utkání Výhry po prod- po prod- Prohry Skóre Body
loužení loužení
HC RT Torax Poruba
28
26
0
1
1
189:48
79
HC Vítkovice Ridera
28
21
3
0
4
156:79
69
HC Uherské Hradiště
28
16
0
1
11 138:123 49
EHC LIONS
28
9
3
3
13 119:137 36
HC Brumov-Bylnice
28
10
2
2
14
94:128
36
HK Kroměříž
28
10
1
2
15 106:125 34
HC Frýdek-Místek
28
6
1
0
21
58:126
20
HC Orli Znojmo - mládež, z.s. 28
4
0
1
23
68:162
13
Klub

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ 2018/2019 – PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Klub
HHK Velké Meziříčí
SHKM Hodonín
HOKEJ Uherský Ostroh
SKMB Boskovice
HK Kroměříž
HC Spartak Uherský Brod
HC Spartak Velká Bíteš
HC Uničov
Dynamiters Blansko HK
HC Uherské Hradiště
HC Brumov - Bylnice
TJ Sokol Březina
HC Lvi Břeclav z.s.
HC Štika Rosice

Výhry Prohry
Utkání Výhry po prod- po prod- Prohry Skóre
loužení loužení
26
23
0
0
3
166:61
26
20
2
0
4
163:98
26
18
1
1
6
125:67
26
17
1
0
8
131:97
26
14
0
2
10
136:110
26
12
1
3
10
110:111
26
9
5
1
11
114:102
26
10
3
2
11
112:114
26
10
3
1
12
90:108
26
7
1
4
14
88:131
26
8
1
1
16
88:148
26
7
1
2
16
100:116
26
3
2
3
18
99:163
26
2
1
2
21
65:161

Body
69
64
57
53
44
41
38
38
37
27
27
25
16
10
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FC BRUMOV
Satelit přípravek – finálový turnaj

V sobotu 30. března 2019 proběhl ve Sportovní hale ZŠ v Bojkovicích finálový turnaj „Zimní halové ligy“ starších přípravek. Naše mužstvo starší přípravky před začátkem turnaje ztrácelo na hráče z Uherského Brodu a Bojkovic
nedostižitelný počet bodů a soustředilo se na uhájení 3. místa. To se povedlo
díky kolektivnímu výkonu a nasazení kluků, kteří svedli vyrovnané zápasy s
oběma předními celky a nakonec díky remíze s Uherským Brodem zamíchali
konečným pořadím. K dobrým výkonům je také hnala skupina rodičů, která
každou akci hlasitě odměnila pokřikem a potleskem.
Celkově po šesti turnajích musíme kluky pochválit za jejich předvedenou
hru, i když je ještě hodně na čem pracovat. K tomu nám pomůžou tréninky,
mistrovské zápasy OP a další turnaje, kde se utkáme s ligovými celky z Moravy a Slovenska.
Korunu pro nejlepšího střelce celého ročníku Zimní halové ligy si vystřílel
díky 33 přesným zásahům Jakub Červenka z Uherského Brodu. Na druhém
místě skončil domácí Michal Šimoník s 21 trefami a třetí Radek Ševčík z
Brumova s 19 zásahy, který získal ještě ocenění pro nejužitečnějšího hráče
mužstva. Druhým našim střelcem byl Ondra Bližňák s 15 brankami.
Sestava: H. Vaněk, F. Zimáček, A. Martinka, R. Ševčík, V. Janáček, O. Bližňák,
D. Lysák, M. Strnad, J. Jílek, M. Bartošák

Mladší přípravka celých šest turnajů hledala oporu mezi tyčemi, což byl společně s proměňováním šancí hlavní problém kluků. Musíme uznat snahu,
chuť a odhodlání našich borců, které pokud bude nadále takové, přijdou i
lepší výsledky a bude častěji znít vítězné „Cigi, caga“. Důležité u této kategorie je již zmíněná chuť a radost ze hry!
Satelitní tabulku střelců s obrovskou převahou ovládl kanonýr a autor 55
branek Šimon Gazdík z Uherského Brodu! Z našich borců měli Dorňák Š. 10,
Lysák A. 8, Novák Š. 8, Fojtík J. 3, Šerý J. 2, Jílek F. 1, Fojtík J. 1, Kostka D. 1,
Naňák A. 1, Fojtík A. 1. Nejužitečnějším hráčem byl v našem týmu vyhlášen
Šimon Novák.
Sestava: D. Chuchma, J. Fojtík, Š. Novák, F. Jílek, A. Naňák, J. Šerý, A. Lysák,
Š. Dorňák, J. Fojtík, D. Kostka, A. Fojtík, Š. Dvorjančanský

Tabulka mladší přípravka
1.

ČSK Uherský Brod

30

97:32

78

2.

SK SV Bojkovice

30

71:41

54

3.

FC TVD Slavičín

30

84:46

53

4.

FC Brumov

30

36:55

37

5.

SK Vizovice

30

66:72

35

6.

TJ Spartak VK

30

6:114

1

Tabulka starší přípravka
1.

SK SV Bojkovice

30

94:18

74

2.

ČSK Uherský Brod

30

99:18

70

3.

FC Brumov

30

55:35

51

4.

FC TVD Slavičín

30

41:50

44

5.

SK Vizovice

30

23:99

9

6.

TJ Spartak VK

30

13:105

9

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
V sobotu 6. dubna 2019 jsme pořádali v DDM
Brumov-Bylnice ve spolupráci s příznivci stolního tenisu 4. ročník turnaje ve stolním tenise neregistrovaných hráčů. Letos se ho zúčastnilo 29
hráčů rozdělených do čtyř skupin, kde se hrálo
každý s každým na dva hrané sety. Poté nejlepší
čtyři z každé skupiny postupovali do vyřazovacích
bojů. Současně probíhal turnaj hráčů nad 55 let
a samostatně si zahrály také ženy. Vítězem hlavní
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kategorie se stal Zdeněk Bazalka z Liptálu, na 2.
místě skončil Vlastimil Plšek z Hošťálkové a třetí
Martin Hořelka z Val. Polanky. Nejlepší z domácích
hráčů, Bohumil Sopek, se umístil na 4. místě. V
kategorii nad 55 let zvítězil Josef Karola ze Vsetína, druhý skončil Zdeněk Strnka a třetí Josef Zvoníček (oba Brumov-Bylnice). Z žen byla nejlepší
Jana Katingerová z Púchova.

Děkujeme všem sponzorům akce:
SP ELAMONT s.r.o., Petr Sopek; Město Brumov-Bylnice; TETA Drogerie Val. Klobouky; TESCOMA
František Sába; ELEKTRO Karel Ginter; Řeznictví
a uzenářství Ritter; Kloboucká lesní s.r.o.; CEBES
a.s.; ELSEREMO a.s.; Zámečnictví David Tkadlec;
Potraviny Jiří Švéda; Lékárna Brumov, Mgr. Břetislav Ovesný; TOP drogerie František Jedlička;
PAPÍRNICTVÍ Pavla Miklasová; Potraviny Macháč
Petr; Brumovská pivnice; Barvy a laky Stanislav
Růžička; Lékárna U Radnice, Val. Klobouky.
květen 2019 • ročník XXV • číslo 5

Ze života ve městě

HRADNÍ ZPRÁVY
nechajte vybubnovat na příkaz hradního pána
Tož tak sa to žene šecko dopředu, že za chvílu bude po letě a včíl sem gdesi četl vjedecké traktáty o
tem, že čím je člověk starší tož tým rychléjc sa mu zdá, že čas letí a tož to já su ve stádiu, že sa ráno
probudím a už sa mě sce spat, bo za chvílu je večér…
Tož to tak pro zasmání a gdo sa nezasmál, tož by sa mňél nad sebú zamyslet
anebo mu ten čas letí ešče rychléj jak mě.
Tož než sa uzívám o devátéj ráno, rychlo neco kolem programu a tak neco…
nebo … 20. jubiléjní turistická sezóna sa rozjížďá.
Hradní věž, slavnostní zahájení sezóny bude až 11. května v sobotu odpoledňa a asi aj na horním nádvoří
aj s programem, bo sa bude rekonštrúovat to hledišče se zázemím a tož to bude jináč namyslené ale to
aj prospěje, bo změna je život, to už gdosi chytrý řekl přede mňú. Živé šachy, doprovodný program, neco
ke slupnutí a jasno, bezvětří, 25 stupňú podle starého Célsia. Těším sa.
Pak ten Hradní okruh bude letos končit v letním areálu, tož všeci, co trénujete výjezd na hrad, tož sa
přeorijentújte a cvičte špurt na bazén…
Sledujte dobře hradní wéwéwéčka gde sa všecko objeví zavčasu včetně dalších červnových akcí, divadél,
letního kina a tak daléj a tak daléj a tak daléj…
Tož… Najlepší bude, gdyž Vám tu vycapím hradní program tu negde vedla ve zpravodaji a pak sa dívajte
na tú hnědú netovú stránku na podrobnosti.
Chrrrr… pš.. pššššššš... chrrrrrr… Kastelán
Hop… ešče jedno…. bude sa spravovat, dozdívat a spravovat dokáď bude z čeho….

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

13

Brumov • Bylnice • Svatý Štěpán • Sidonie

PROGRAM AKCÍ HRADU BRUMOV
Sezona 2019
11. 5. 2019, 14 hod. … sobota … HRADNÍ VĚŽ

Slavnostní zahájení sezony tradičně s finále šachového turnaje na živé valašské šachovnici s doprovodným programem

22. 6. 2019, 13 hod. … sobota … FARNÍ DEN

Křesťanské zábavně duchovní odpoledne pro všechny lidi dobré vůle s bohoslužbou, zábavou a programem.

28. 6. 2019, 16 hod. … pátek … POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadelní pohádka pro nejmenší děti v podání Semtamfór Slavičín.

29. 6. 2019, 13 hod. … sobota … SVATÍ HUBERT a FLORIÁN PRO DĚTI

Zahájení prázdnin rodinnou akcí se zábavnými stanovišti, ukázkami techniky ZZS, občerstvením a jiným programem.

30. 6. 2019, 20 hod. … neděle … SATURNIN

Divadlo, které nezklame. Známá komedie v podání Městského divadla ve Zlíně. Ale … známe ji opravdu dobře?
Jste srdečně zváni.

19. a 20. 7. 2019, 20 hod. … pátek a sobota … JONÁŠ a tingl-tangl

„Uctivý“ remake „semaforského“ kabaretního představení Suchého a Šlitra v podání divadelního spolku Kašpar z Divadla v Celetné v režii Jakuba Špalka.

28. 7. 2019, 20 hod. … neděle … JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Tradičně divadlo Semtamfór Slavičín na hradě, tradičně s komedií…

25. 8. 2019, 12 hod. … neděle … POHÁDKOVÝ HRAD

Odpoledne zábavných pohádkových stanovišť, doprovodného programu, atrakcí a zábavy pro celé rodiny

21. 9. 2019, 19 hod. … sobota … HRADNÍ BRUMOVÁNÍ

Dobový večer na hradě Brumově „še štrašlivými štrašidly“ a programem.

Zátiší s hradem

14
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Ze života ve městě

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž
děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna. Tento den je od
r. 1967 vyhlášen Mezinárodním dnem dětské knihy. V tomto roce proběhl již
19. ročník, naše knihovna se do této akce také každý rok zapojuje. Program
byl věnován 20. výročí úmrtí Jaroslava Foglara. V knihovně nocovalo 17 dětí
ve věku od 8 do 10 let. Děti plnily různé zábavné úkoly, ve kterých prověřily
své znalosti z oblasti skautingu.
Více fotografií najdete na webových stránkách knihovny.
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

Určování stromů

Znalosti z první pomoci

Vázání uzlů

Vyndej ježka z klece!

Určování stop zvířat

Pohoda před spaním

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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18. ročník MAGNESIA LITERA
Cíl tohoto projektu: Probudit zájem těch, kteří knihy nečtou či přestávají číst.
Nejdůležitějším úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. A to bez omezení a bez ohledu na žánry.
Stejnou pozornost si zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici. Proto je ocenění rozvrženo do devíti kategorií, které se
snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci. Aby se předešlo příliš úzké specializaci, vítěze v kategoriích Litera pro objev roku a Magnesia Litera
– Kniha roku vybírá 300 oslovených lidí z knižní branže: od univerzitních badatelů až po knihovníky a knihkupce.

Magnesia Litera 2019 – vítězové:
Kniha roku: Radka Denemarková: Hodiny z olova (Host)
Litera za prózu: Pavla Horáková: Teorie podivnosti (Argo)
Moleskine Litera za poezii: Ivan Wernisch: Pernambuco (Druhé město)
Litera za knihu pro děti a mládež: Vendula Borůvková: 1918 aneb jak jsem dal gól přes celé Československo (Host)
Litera za publicistiku: Jacques Rupnik: Střední Evropa je jako pták s očima vzadu (Novela Bohemica)
Litera za naučnou literaturu: Jan Votýpka a kol.: O parazitech a lidech (Triton)
Litera za nakladatelský čin: Spisy Bohumila Hrabala 1–7 (Mladá fronta)
Litera za překladovou knihu: Morten A. Stroksnes: Kniha o moři: Umění lovit ve čtyřech ročních obdobích
na otevřeném moři z gumového člunu žraloka grónského (Přeložila Jarka Vrbová, Argo)
Dilia Litera pro objev roku: Anna Cima: Probudím se na Šibuji (Paseka)
Manesia blog roku: Michaela Duffková: Zápisník alkoholičky (www.facebook.com/zapisnikalkoholicky)
Kosmas cena čtenářů: Jakub Szántó: Za oponou války. Zpravodajem nejen na Blízkém východě (Argo)
V závorce jsou uvedeny nakladatelství. Vítězné knihy doplní i fond v naší knihovně.
Ať se knihy kupují, půjčují – čtou.
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz
tel.: 577 330 503,
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz

Městská knihovna v Brumově-Bylnici
zve maminky i tatínky na mateřské dovolené
u příležitosti Dne rodin

ve středu 15. května 2019
od 9.00 hodin
na setkání

Od malička s knížkou
16
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Inzerce

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – květen 2019
úterý: 7. května 2019, 19:00 hodin
LUCERNA
Divadelní představení české klasiky Aloise Jiráska v podání divadelního souboru vsetínského gymnázia pod režijním vedení Mgr. Miroslava
Urubka.
Vstupné: 80 Kč
sobota: 11. května 2019, 13:00 hodin
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BRÁNY HRADU BRUMOV
- finále šachového turnaje s živými figurami
- kulturní program pro děti i dospělé
neděle: 12. května 2019, 14:00 hodin
OSLAVY SVATÉHO FLORIÁNA
Tradiční společenská akce na náměstí – hasící technika, hudební program, občerstvení – pořádá SDH Brumov
sobota: 18. května 2019
HRADNÍ OKRUH
Tradiční závod na kolech se společným startem. Bližší informace na
www.kolo-bezky.cz.
24., 25. května 2019
Volby do evropského parlamentu.

Nenechte si ujít v červnu 2019:
Dětský den • O princezně, Luciášovi a makových buchtách – divadelní
pohádka • Hodina duchů – divadelní představení • ZUŠ akademie •
Farní den • O pejskovi a kočičce – divadelní pohádka na hradě • Den
dětí – hrad • Saturnin – Městské divadlo Zlín na hradě

Letní kino na hradě:
21. 6. 2019 – Ženy v běhu
O dalším programu budete průběžně informováni.

AktivMamy
Valachy

Cvičení maminek i s dětmi
Úterý a čtvrtek, 9:30 - 10:30,
Více info:
Facebook: AktivMamy Valachy
Instagram: Aktivmamy_Valachy

Inzerce
Prodám Seat Cordoba 1,4. Rok výroby 2000/9, STK
do 8/2020, najeto 196 000 km. Cena dohodou,
tel.: 736 207 661. K tomu sada letních gum na discích.

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

ELEKTRO V BRUMOVĚ NA

NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.
AKCE - PŘIJÍMAČE DVB-T2 PRO PŘÍJEM DIG. POZEMNÍ VYSÍLÁNÍ
V akci PRODLUŽKY k sekačkám, stavební prodlužky - profi





AKCE PRAČKY + SUŠIČKY PRÁDLA A+++ s 5letou zárukou
AKCE MYČKY NÁDOBÍ – VOLNĚ STOJÍCÍ i VESTAVNÉ, 45cm i 60cm
AKCE SPORÁKY – sklokeramické, kombinované, indukční
AKCE na ŠUPLÍKOVÉ i PULTOVÉ MRAZNIČKY v třídě A++ !!!

SOLÁRNÍ ZAHRADNÍ SVÍTIDLA, NÁHRADNÍ BATERIE DO SVÍTIDEL

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

485, 776 330 486

Inzerce
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.

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka červnového čísla bude
10. května 2019.

Informace z městské knihovny
NOVĚ KROUŽKOVÁ VAZBA

Půjčovní doba knihovny

• PLASTOVÁ • KOVOVÁ

Pondělí

Další služby:

Úterý

•
•
•

Středa
Čtvrtek

tisk, kopírování A4, A3 černobíle, barevně
laminování A4, A3
skenování

10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
zavřeno
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00

Pátek
Sobota sudá

10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
9.00 – 11.00

Jana Surovcová, vedoucí knihovny
https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz
tel.: 577 330 503,
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz

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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