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ULICE V NAŠEM MÌSTÌ

3. Amálie Kutinová
Další ze sedmi ulic nesoucí jméno významné osobnosti je ulice Amálie Kutinové. Najdete ji snadno, pokud cestou autem
odbočíte na křižovatce „u MEZu“ směrem
na Návojnou a první odbočkou vlevo sjedete kolem kapličky sv. Anny k sídlišti Rozkvět. Ulice je dlouhá asi 300 metrů a končí před objektem bývalého mlýna s atraktivním mlýnským kolem a vodníkem. Nejvyšší budovu této části města spolu s Penzionem Sněhurka a prodejnou potravin najdete v polovině této poměrně rušné ulice,
kde je k trvalému pobytu přihlášeno celkem 95 občanů.
Amálie Kutinová (roz. Tauberová) se
narodila 22. června 1898 v Rouchovanech
u Moravského Krumlova jako desáté dítě
Jana Taubera a jeho ženy Amálie. Rodina se v roce 1903 přestěhovala do Štítné
nad Vláří, kterou považovala Amálie Kutinová po celý život za své rodiště a pravý domov díky šťastně prožitému dětství.
Po smrti otce (1909) odešla Amálie Kutino-

číslo 9
vá do lékárenské praxe do Tábora. Po válce vystudovala farmacii na Univerzitě Karlově a nastoupila praxi magistry v lékárně
v Praze na Pankráci. V roce 1920 se provdala za Jana Kutinu (1883-1972), který
v Praze na Pankráci vlastnil malé nakladatelství, později nazvané Besední pořady. Právě v tomto nakladatelství Amálie
Kutinová začala od roku 1935 vydávat své
vzpomínky na dětství a mládí pod názvem
Gabra a Málinka. Veselé a laskavé příběhy
si získaly u mladých čtenářů velkou popularitu. V letech válečné nejistoty se rodina
odstěhovala do Křince u Nymburka, kde
se Amálie stala správkyní lékárny a tím
i živitelkou rodiny.
V roce 1948 byla Amálii Kutinové zakázána totalitním režimem další spisovatelská činnost.
V roce 1952 se odstěhovala se svým
manželem k dceři Marii Kubátové do Vrchlabí. Kromě dcery Marie (1922-2013) měla
syna Jana Kutinu (1924-2008), který byl
později profesorem mineralogie na Washingtonské universitě.
Ve Vrchlabí se spisovatelka začala věnovat folkloristické práci. Výsledkem jejího mnohaletého úsilí bylo vydání několika knížek pro děti, z nichž některé napsala spolu se svou dcerou Marií Kubátovou,
u které žila poslední desetiletí svého života.
Zemřela uprostřed činorodé práce
30. března 1965 a je pochována v Horních
Štěpanicích.
V roce 1949 byla Amálie Kutinová jmenována čestnou občankou obce Štítná nad
Vláří, kterou svým dílem o Gabře a Málince proslavila. Od září 1998 nese škola
ve Štítné nad Vláří čestný název Základní

září 2016
škola Gabry a Málinky. Zajímavostí je, že
obec Štítnou nad Vláří navštívily po smrti obou hrdinek i jejich dcery. V roce 1998
spisovatelka Marie Kubátová - dcera „Málinky“ Kutinové a v roce 2003 paní Gabriela Kliková - dcera „Gabry“ Kolářové, obě
rozené Tauberovy.
Fotograﬁe, písemnosti a rukopisy rodiny Tauberových mohou zájemci zhlédnout
ve stálé expozici minimuzea Gabry a Málinky v Kulturním domě ve Štítné nad Vláří.
Mgr. Milena Kovaříková

Město Brumov-Bylnice
H. Synkové 942,
763 31 Brumov-Bylnice
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
ZLÍNSKÉHO KRAJE,
konané dne 7. a 8. října 2016
Město Brumov-Bylnice stanovuje
pro předvolební propagaci v rámci
uvedených voleb níže uvedené
technické prostředky a podmínky pro
jejich využití.
Městský zpravodaj č. 10/ 2016
Maximálně jeden článek v každém
z uvedených čísel zpravodaje.
 Velikost článku: max. ½ stránky
A4 = cca 240 cm2.
Cena za 1 cm2 = 8 Kč bez DPH.
Podklady pro zveřejnění je nutné
předat v městském informačním
středisku (pí Hůdková 577 330 138)
do 10. 9. 2016. U článku je nutný
podpis zmocněnce volební strany.
Vkládání
volných
volebních
propagačních materiálů do městského
zpravodaje je zakázán.
Městský rozhlas
V předvolební kampani pouze
1 hlášení v max. délce 10 minut.
Hlášení přednese zástupce volební
strany s písemným pověřením
od zmocněnce strany.
Termín hlášení je nutné dohodnout
předem s tajemníkem MěÚ.
 Cena za hlášení: hlášení v délce
do 5 minut 100 Kč bez DPH,
v délce do 10 minut 200 Kč bez DPH
(Pokračování na další straně )
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Platbu za zveřejnění propagace
ve zpravodaji nebo za hlášení
městským rozhlasem je nutné
provést předem.
Plakátovací plochy města
Výlep propagačních plakátů na plakátovací plochy města se uskutečňuje
za úplatu prostřednictvím městského
informačního střediska.
Využití plakátovacích ploch je možné při dodržení ustanovení zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výlep plakátů na jiná zařízení či
plochy v majetku města je zakázán.
Zdenek Blanař, starosta

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBÌROVÉHO ØÍZENÍ
Město Brumov-Bylnice,
zastoupené starostou města Zdenkem Blanařem, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních pozic
„Strážník městské policie BrumovBylnice“
Místo výkonu práce: území města
Brumov-Bylnice
Druh práce: strážník
Předpokládaný nástup: leden 2017
Platové podmínky odpovídající druhu práce: dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších přepisů
Předpoklady:
Strážníkem městské policie může být
fyzická osoba, která je státním občanem
ČR a která splňuje předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obecní policii“):
- je bezúhonný
- je spolehlivý
- je starší 21 let
- je zdravotně způsobilý
- dosáhl středního vzdělání s maturitní
zkouškou
Požadavky:
- umění jednat s lidmi – dobré komunikační dovednosti
- schopnost zvládat psychickou zátěž
- časová ﬂexibilita
- fyzická zdatnost
- vysoké pracovní nasazení, samostatnost
a důslednost
- ochota pracovat v terénu
- řidičské oprávnění sk. „B“
- uživatelská znalost práce na PC

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
Výhody:
- platné osvědčení o odborné způsobilosti
dle § 4 zákona o obecní policii
- místní znalost města Brumov-Bylnice
Uchazeč podá písemnou přihlášku,
která bude obsahovat:
- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- kontakt telefon, popř. e-mail
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč přiloží:
- výpis z evidence rejstříku trestů ne
starší 3 měsíců
- ověřený doklad o nejvyšším
dokončeném vzdělání
- strukturovaný životopis s uvedením
údajů o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech
- lékařský doklad o zdravotní způsobilosti
k výkonu funkce strážníka
- čestné prohlášení ve smyslu § 4a
zákona o obecní policii
- čestné prohlášení ve smyslu § 4b
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zákona o obecní policii
- souhlas s nakládáním s poskytnutými
osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení, ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.
Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:
Poštou na adresu:
Městský úřad Brumov-Bylnice, H. Synkové 942 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: podací razítko nejpozději s datem 9. září 2016.
Osobně na podatelnu:
Městského úřadu Brumov-Bylnice, H.
Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: nejpozději do 9. září 2016
do 14:00 hodin.
Pozor! Na obálku uveďte: „Strážník MP
- neotvírat“
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo pracovní
pozici neobsadit, a to bez udání důvodu.
Zdenek Blanař, starosta

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 12.
července 2016 a 27. července 2016:

RM Brumov-Bylnice
vzala na vědomí

 písemný koncept textu Kroniky města
Brumov-Bylnice za rok 2015, včetně doplňujícího ústního komentáře kronikářky
Ludmily Hůdkové

schválila

 přidělení ﬁnančního příspěvku na stavební úpravy nemovitostí, nacházejících
se na území MPZ (městská památková
Poř.
č.

1a)

Příjmová část

zóna) Brumov-Bylnice, a to:
R. a M. Ivanišovým, vlastníci nemovitosti, ul. Fr. Louckého
Kamenému P. a P., – vlastníci nemovitosti, ul. 1. května
 Vaňkové E., - vlastník nemovitosti, ul.
U Vodárny
 Strnadu Luďkovi, - vlastník nemovitosti, ul. 1. května
a to každému žadateli v paušální výši 30%
z vynaložených nákladů, maximálně však
35.000 Kč s tím, že stavební úpravy budou
provedeny v souladu s vydaným závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
 rozpočtové opatření č. 4/2016, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

Výdajová část
Předmět rozpočtového opatření č. 4

tř/položka

Kč

§/položka

Kč

2212/6171

-200 000,00

Silnice - částečné snížení kapitálových výdajů
určených na živičné úpravy účelové
komunikace Maděrovec z důvodu odložení
realizace akce

1b)

3419/5622

200 000,00

Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční
půjčené prostředky spolkům - finanční
návratná výpomoc SK Bylnice, z.s. na opravu
střechy budovy SK

2a)

3511/5171

-62 000,00

Všeobecná ambulantní péče - přesun běžných
výdajů na kapitálové z důvodu technického
zhodnocení zabezpečovacího systému na
zdravotním středisku

62 000,00

Všeobecná ambulantní péče - zvýšení
kapitálových výdajů přesunem z běžných
výdajů za účelem technického zhodnocení
zabezpečovacího systému na zdravotním
středisku

2b)

3511/6171
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 pronájem části obecního pozemku
parc. č. 1804/37 v k. ú. Brumov v ulici
J. Polácha za účelem parkování motorových vozidel za cenu 200 Kč/rok do užívání manželů Kovaříkových, oba trvale bytem Brumov-Bylnice, a to v šířce před RD
a pozemky v majetku nájemců
 zřízení služebnosti inž. sítě – umístění
rozvaděče veřejné komunikační sítě rDSLAM a pokládky kabelů pro propojení
skříní do obecního pozemku parc. č. 941
v k. ú. Brumov v ulici A. Kutinové za cenu
5 000 Kč + DPH
 přidělení bytu č. 3 v domě BrumovBylnice, Sidonie 9, panu J. Naňákovi,
bytem Brumov-Bylnice. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (od 1.
8. do 31. 1. 2017) s možností jejího
prodloužení za podmínky řádného plnění
povinností nájemce
 peněžitý dar ve výši 1 500 Kč manželům Šindlerovým na kompenzaci ﬁnančních nákladů spojených se stavbou rodinného domu z důvodu pozdějšího spuštění
plynu k vytápění RD
souhlasí

 s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu – uložení kanalizační přípojky
a přípojky NN k zamýšlené novostavbě
RD na pozemku parc. č. 50 v k. ú. Brumov
v ulici Hůrka do obecního pozemku parc.
č. 34 v k. ú. Brumov
 s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu – uložení vodovodní přípojky k zamýšlené novostavbě RD na pozemku
parc. č. 50 v k. ú. Brumov v ulici Hůrka
do obecního pozemku parc. č. 89/1 v k. ú.
Brumov
 s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu – uložení kabelové přípojky
NN v délce cca 160 m k novostavbě zahradního domku na pozemku parc. č.
2473/7 v k. ú. Brumov v lokalitě Nad Kouty do obecních pozemků parc. č. 1726/2,
1726/3, 1726/4, 1726/5, 1726/6, 2471/3,
2472/3, 2473/6 a 2473/8 v k. ú. Brumov
s tím, že:
výkop pro kabelovou přípojku NN
bude umístěn v zeleném pásu mimo
vyježděnou cestu
kabelová přípojka NN bude uložena
do pozemku dle normy ČSN
stavebník zajistí geometrické
zaměření uložené kabelové přípojky NN
 s realizací stavebních úprav chodníku
v ul. Vlárská v rozsahu celé délky nově
položených obrub, které byly ze strany
města položeny v souvislosti s pokládkou
nového živičného povrchu od ŘSD
 s uzavřením speciální nájemní smlouvy pro nezemědělské účely k pozemkům
parc. č. 2346 a 2349 v k. ú. Brumov pro
stavební řízení na akci „Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky – Brumov“ v souladu s podmínkami vyjádření Státního pozemkového úřadu, č.j.
SPU 337 455/2016

rozhodla

 o přijetí nabídky ﬁrmy S-projekt
plus, a.s, třída Tomáše Bati 508, 762 73
Zlín, IČO: 60734485, na akci „ZTV
Říky, Brumov-Bylnice – DSP, DPS, IČ“
s nabídkovou cenou 230 000 Kč bez DPH
 o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Dodávka dávkovací stanice pro vnitřní
bazén ZŠ Brumov-Bylnice“, dle hodnotícího kritéria (nejnižší nabídkové ceny), takto:
Pořadí č. 1
CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, s nabídkovou cenou 216 000,00 Kč bez DPH
Pořadí č. 2
BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538,
517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 64791661,
s nabídkovou cenou 229 000,00 Kč bez
DPH,
Pořadí č. 3
GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 170 00
Praha 7, IČ: 60464496, s nabídkovou cenou 355 050,00 Kč bez DPH
 výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Stavební úpravy hřiště na sídlišti Rozkvět
– Brumov-Bylnice – II. ETAPA“, dle hodnotícího kritéria (nejnižší nabídkové ceny
celkem v Kč bez DPH), takto:
Pořadí č. 1
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.,
Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191,
s nabídkovou cenou 2 878 287,00 Kč bez
DPH,
Pořadí č. 2
GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves
35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ:
3 036 585,00 Kč
 o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„MK a parkoviště Mýto, Brumov-Bylnice –
100 – Komunikace a zpevněné plochy“ dle
hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková
cena celkem v Kč bez DPH), takto:
Pořadí č. 1
COLAS CZ, a.s., Oblast Východ, region
Zlínský, Pančava 492, 760 01 Zlín-Příluky, IČ: 2617705, s nabídkovou cenou
1 114 045,90 Kč;
Pořadí č. 2
STRABAG a.s., OZ Brno, oblast Východ,
Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 60838744,
s nabídkovou cenou 1 196 970,00 Kč bez
DPH;
Pořadí č. 3
TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01
Vsetín, IČ: 48399477, s nabídkovou cenou
1 247 959,00 Kč.
 o výběru nejvhodnější nabídky na akci
“Stavební úpravy MK v ul. F. Louckého,
Brumov-Bylnice – 100 – Komunikace
a zpevněné plochy“ dle hodnotícího kritéria
(nejnižší nabídková cena celkem v Kč bez
DPH), takto:
Pořadí č. 1
STRABAG a.s., OZ Brno, oblast Východ,
Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 1 980 877,00 Kč bez DPH;

Pořadí č. 2
Porr a.s., OZ Morava, Skály 870, 763 62
Tlumačov, IČ: 43005560, s nabídkovou cenou 2 097 411,00 Kč;
Pořadí č. 3
TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01
Vsetín, IČ: 48399477, s nabídkovou cenou
2 229 534,00 Kč.
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V ZÁØÍ 2016
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 1. 9. 2016, 8. 9. 2016,
15. 9. 2016, 22. 9. 2016, 29. 9. 2016
Sídliště Družba a Rozkvět:
Pátek: 2. 9. 2016, 9. 9. 2016,
16. 9. 2016, 23. 9. 2016, 30. 9. 2016
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 2. 9. 2016, 9. 9. 2016,
16. 9. 2016, 23. 9. 2016, 30. 9. 2016
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 2. 9. 2016, 9. 9. 2016, 16. 9. 2016,
23. 9. 2016, 30. 9. 2016

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V ZÁØÍ 2016
Pátek 2. 9. 2016: plasty
Úterý 6. 9. 2016: bílé a barevné sklo,
papír a lepenka + nápojové kartony
Pátek 9. 9. 2016: plasty
Pátek 16. 9. 2016: plasty
Pátek 23. 9. 2016: plasty
Pátek 30. 9. 2016: 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 odevzdaly 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.
Správní odbor
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JAKÉ JSOU LEGÁLNÍ ZPÙSOBY LIKVIDACE ODPADNÍCH
(TAKÉ SPLAŠKOVÝCH BALASTNÍCH) VOD
V důsledku zvýšených dešťových srážek ve městě v první srpnový víkend
a s tím spojeným únikem také splaškových a balastních vod do místní vodoteče,
tímto uvádíme možnosti legální likvidace
odpadních vod. Tyto informace jsou určeny pro vlastníky rodinných domů, bytových domů a staveb určených k rekreaci,
jejichž provozem vznikají odpadní vody.
Jaké jsou tedy legální možnosti stanovené
vodoprávními předpisy při odvádění odpadních vod vzniklých provozem uvedených nemovitostí?
1. Vypouštěním do veřejné kanalizace, která je zakončena komunální čistírnou odpadních vod (dále jen „ČOV“).
V tomto případě není třeba odpadní vody
vypouštěné z nemovitosti nijak předčišťovat, není třeba žádné povolení vodoprávního úřadu, stačí uzavřít smlouvu s provozovatelem kanalizace (v našem případě
VAK Zlín a.s.).
2. Vypouštěním do veřejné kanalizace, která není zakončena ČOV. V tomto
případě je nutno odpadní vody vypouštěné z nemovitosti předčišťovat pomocí
domovní ČOV, rovněž musí být uzavřena
smlouva s provozovatelem kanalizace.
3.
Vypouštěním odpadních vod
do vod povrchových (vodní tok). V tomto
případě je nutno odpadní vody vypouštěné z nemovitosti předčišťovat pomocí domovní ČOV a je třeba povolení vodoprávního úřadu (v našem případě vodoprávního úřadu při MěÚ Valašské Klobouky)
k vypouštění předčištěných odpadních
vod do vod povrchových.
4. Vypouštěním odpadních vod do vod
podzemních (výjimečně a pouze v místech, kde nelze odpadní vody vypouštět
výše uvedenými třemi způsoby). V tomto
případě je nutno odpadní vody vypouštěné z nemovitosti předčišťovat pomocí domovní ČOV, je třeba povolení vodoprávního úřadu k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních
a kladné posouzení hydrogeologa. Použití předčištěných odpadních vod k zalévání a rozstřiku je považováno za vypouštění do vod podzemních.
5. Tam kde nelze odpadní vody vypouštět žádným z výše uvedených způsobů, musejí být odpadní vody shromažďovány v nepropustné jímce (žumpě) a pravidelně odváženy k likvidaci na některou
komunální ČOV, která je k tomuto účelu
vybavena (stáčecí místo). Doklady o odvozu odpadních vod na komunální čističku odpadních vod musí vlastník jímky uchovávat po dobu nezbytně nutnou
k prokázání se kontrolnímu orgánu (doporučená doba 5 let).

Výše uvedené způsoby vypouštění odpadních vod jsou seřazeny podle současných priorit ochrany vod, tzn. nejvyšší prioritu má způsob vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace ukončené
centrální ČOV. V lokalitách, kde je možnost napojení na tuto kanalizaci, nebude vodoprávní úřad povolovat jiné způsoby vypouštění odpadních vod. V současné době nesmějí být vypouštěny odpadní
vody do vod povrchových a podzemních
a do veřejné kanalizace nezakončené
ČOV bez náležitého předčištění a bez povolení vodoprávního úřadu (od 1. 1. 2014
není povolení třeba k vypouštění do veřejné kanalizace). Domovní ČOV, kterou jsou
odpadní vody před vypouštěním předčištěny, pak musí být řádně stavebně povolena a zkolaudována.
Povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a podzemních jsou
vodoprávním úřadem v současné době vydávána na dobu max. 10 let, je tedy nutno
před uplynutím platnosti povolení požádat
vodoprávní úřad o jeho prodloužení.
Tímto upozorňujeme všechny vlastníky rodinných domů, bytových domů a objektů sloužících k individuální rekreaci
ve městě, kteří doposud nemají likvidaci odpadních vod vzniklých provozem nemovitostí zajištěnu v souladu s uvedenými způsoby, aby ve vlastním zájmu sjednali nápravu. Vyhnou se tak možné kontrole způsobu vypouštění odpadních vod ze
strany příslušných vodoprávních úřadů či
správců toků ve městě.
Správní odbor
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Vzpomínáme...

Nezemřeli,
sen, je krásný.
mřeli spí.
spí Mají-li
Mají li sen
krá
Zdá se jim o těch, které milovali a kteří
milovali je.

Dne 18. července 2016 jsme vzpomněli
12. výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka,
pana Miroslava Vaňka
a 22. srpna 2016 jsme vzpomněli
25. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Jaroslavy Vaňkové
z Brumova.
Za tichou vzpomínku děkují synové
s rodinami.

Dne 23. srpna 2016 jsme vzpomněli
15. výročí úmrtí
paní Marie Kročilové.
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera
s rodinami.

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme
rodièùm...

Jen kytičku na hrob Vám můžeme dát,
tichou modlitbu odříkat a pokojný
spánek přát.

Matyáš Lysák narozen dne 30. 6. 2016
Radovan Chuchma narozen dne 22. 7. 2016

Blahopøejeme
novomanželùm...
Václav Strnad a Jitka Baklíková uzavřeli
sňatek dne 30. 7. 2016
Lukáš Švejčara a Tereza Holušová uzavřeli sňatek dne 20. 8. 2016

Rozlouèili jsme se
Ludmila Moravcová zemřela dne 13. 8.
2016 ve věku 87 let, Brumov, Jos. Polácha
čp. 700

Dne 1. září 2016 uplyne 10 let, kdy
nás navždy opustil náš drahý tatínek
a dědeček, pan Josef Kostka
a dne 12. října 2016 tomu bude 5 let,
kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka a babička,
paní Františka Kostková.
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám
dal zapomenout. Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Hana s rodinou a ostatní
příbuzenstvo.
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Kdo žije v srdcích těch, jež opustil,
ten nezemřel.

Dne 2. září 2016 vzpomeneme 15. výročí
úmrtí pana Václava Strnky.
Za tichou vzpomínku děkují děti
s rodinami.

Čas plyne dál a nevrátí, co vzal. Kdo
Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.

Dne 12. září 2016 uplyne 1 rok od úmrtí
manžela, tatínka a dědečka,
pana Josefa Fojtíka.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Kde v lásce žili, milé vzpomínky
zůstávají.

Dne 18. září 2016 vzpomeneme
26. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Boženy Svobodové
a 23. října 2016 1. výročí úmrtí našeho
tatínka a dědečka,
pana Jana Svobody.
S láskou vzpomínají dcera a syn
s rodinami.

Po krátkých cestách chodili jsme spolu,
na dalekou odešel jsi sám.
Očím se ztratila, ale v srdcích zůstane
navždy s námi.

Dne 8. září 2016 si připomeneme
1. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka
a dědečka,
pana Karla Janáče.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Jen vzpomínky nám zůstaly na roky kdysi
šťastné, jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

Dne 14. září 2016 vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Ing. Milan Dolanský.
Vzpomeňte, prosím, s námi. Děkujeme.

Dne 18. září 2016 uplyne rok od úmrtí
naší maminky a babičky,
paní Emilie Kosové
ze Sidonie.
S láskou vzpomíná dcera Milada
s rodinou.

Odešla, ale zůstala v srdci těch, kdo ji
měli rádi.
Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 9. září 2016 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí naší drahé maminky,
paní Anežky Macků.
S úctou a láskou vzpomíná dcera a syn
s rodinami.

Dne 14. září 2016 tomu bude rok,
co nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička,
paní Jiřina Miklasová.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Miklasova.

Dne 21. září 2016 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí
paní Jarmily Faltinové.
Dne 14. října 2016 vzpomeneme
2. výročí úmrtí
pana Jaroslava Faltina.
Za tichou vzpomínku děkují tety
s rodinami.
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PROGRAM RMC MALENKA - ZÁØÍ 2016
Je těžké bez Tebe naučit se žít, už nic není
takové, jako by s Tebou mohlo být.

Dne 24. září 2016 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí mého drahého
manžela,
pana Ladislava Lysáka
z Bylnice.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka,
rodina Hlochova a ostatní příbuzní.

S úsměvem na tváři Tě každý znal, všem,
kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal.

Dne 29. září 2016 vzpomeneme nedožité
70. narozeniny mého manžela, tatínka,
dědečka,
pana Ladislava Strnada
a 4. prosince 2016 vzpomeneme
1. výročí, kdy od nás odešel.
Není na světě většího bolu, než na Tebe
vzpomínat a nebýt všichni spolu.
S úctou a láskou vzpomíná
celá rodina.


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
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

 ČT 1. 9. SKOKÁNCI (I po prázdninách pokračujeme, budeme cvičit, učit se
říkanky, zpívat a hrát na hudební nástroje. Součástí bude také montessori dílnička
s hrami, které rozvíjí šikovnost, soustředěnost a celý psychomotorický vývoj dětí.)
 ÚT 6. 9.
ŠIKULKY (tvoříme spolu - maminky s dětmi - ježeček z látek)
 ST 7. 9.
VOLNÁ HERNA
 ČT 8. 9.
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
 ÚT 13. 9.
ŠIKULKY, LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
 ST 14. 9.
VOLNÁ HERNA
 ČT 15. 9.
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
 PO 19. 9. - ST 21. 9.
PODZIMNÍ BAZÁREK v kulturním domě,
od 8.00 do 17.00 hod.
 ČT 22. 9.
VOLNÁ HERNA
 ÚT 27. 9.
SETKÁNÍ S OTCEM KARLEM PRO MAMINKY A DĚTI
 ST 28. 9.
STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO
 ČT 29. 9.
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
Již tradičně v měsíci září proběhne bazárek podzimního a zimního ošacení,
obuvi a dalších věcí. Formuláře si vyzvedněte přímo v RMC Malenka.
Dále je ještě možnost do poloviny září přihlašovat se na kurzy cvičení maminek a dětí dle různých věkových kategorií a na kurzy pro těhotné. Vše o kurzech
na našich webových stránkách, nebo přímo v centru.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - ZÁØÍ 2016
 5. 9. BIBLICKÁ HODINA – v 9.00 hod.
 14. 9. PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU s kytarou a písničkou s panem
Vilímkem – 9. 30 hod.
 21. 9. POUTNÍ ZÁJEZD DO ŽAROŠIC – 7.00 hod.
 26. 9. PEČENÍ HODOVÝCH KOLÁČŮ – 9.00 hod.
 27. 9. MŠE SVATÁ - 9.30 hod.
Denní stacionář pořádá poutní zájezd do Žarošic se zastávkou u Vlčnovských
búd, odjezd v 7.00 hod. od MEZu, další zastávky u staré měšťanky, kulturního
domu a Obuvi Tarabus, cena 250 Kč, je možné objednat oběd za 80 Kč (je nutné
nahlásit při přihlašování!), osobně ve stacionáři nebo na tel.: 605 063 239.

UPOZORNÌNÍ
Milí rodiče, od října budou 2x do měsíce v MŠ Brumov, sídl. Družba probíhat
„Hry rodičů s dětmi“. Přihlásit se mohou rodiče s dětmi ve věku od 2 let v průběhu září v Mateřské škole Brumov. Pro tyto děti, které ještě nenavštěvují mateřskou
školu, budou připraveny zábavné činnosti organizované paní učitelkami. Umožníme jim seznámit se s prostředím MŠ a s paní učitelkami, to jim určitě usnadní pozdější nástup do MŠ.
Zdena Barboříková, ředitelka MŠ

BRUMOV-BYLNICE
rKROUŽKY
o čník XXIDDM
I . • čísl
o 9 • zář í 2016
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VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Milé děti, nový školní rok již klepe na dveře a my přicházíme s nabídkou a přehledem zájmových kroužků. Doufáme, že si každý z Vás některý kroužek vybere
a naše nabídka Vás i Vaše rodiče osloví.
Podrobnější informace naleznete v září na našich webových stránkách http://
ddmbylnice.hyperlinx.cz a dále na letáčcích, které Vám budou rozdány ve škole.
Kroužky budou začínat postupně od 19. září 2016. Těšíme se na Vás.
HUDBA a TANEC
FLÉTNIČKA ŠKOLÁČKŮ – výuka na ﬂétničku, zdravé pískání zábavnou formou
FLÉTNA ŠKOLÁKŮ – výuka na ﬂétnu, zdravé pískání, noty
TÁBOROVÁ KYTARA – výuka na kytaru, písně k táboráku pro začátečníky i mírně pokročilé
COUNTRY TANCE – základní prvky tance, nácvik, vystoupení
MAŽORETKY – základy rytmiky; prvky, které musí ovládat každá mažoretka
MODERNÍ TANCE – různé druhy moderních tanců, sestavy
DISCODANCE – základní pohybové prvky tance, secvičování sestav
BYLNIČÁNEK – základy lidových tanců formou hry, nácvik
JAZYK, TVOŘIVOST, TECHNIKA
ANGLICKÁ KONVERZACE - rozvíjení slovní zásoby a konverzačních schopností
ANGLIČTINA HROU – základy jazyka a výslovnost zábavnou formou pro 1. stupeň
PRIMA VAŘEČKA – pečení, vaření a smažení různých dobrot
KERAMIKA – práce s hlínou, výroba drobných keramických předmětů
PSANÍ VŠEMI DESETI – výuka psaní na klávesnici všemi deseti prsty (program
Mount Blue)
ZÁBAVA A HRY NA PC – práce s počítačem, internet, vyhledávání aj.
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ – stavba plastikových a papírových modelů letadel a vojenské techniky
MLADÝ RYBÁŘ – základy rybaření, znalost rybolovu, rybářský lístek
SPORT
FLORBAL – pravidla, základy herních činností, samotná hra (od přípravky po náctileté)
ŠACHY – základy hry, rozvíjení myšlení, soutěže
STOLNÍ TENIS – základy a pravidla hry, trénink, soutěže
JIU-JITSU – základy sebeobrany, různé prvky a hmaty jiu-jitsu
RINGO – pravidla, základní herní činnosti, samotná hra (+ netradiční hry)
ODBÍJENÁ – základy hry, pravidla a soutěže
SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ – základní plavecké styly, hry ve vodě a soutěže
BRUSLENÍ PRO RADOST – volné bruslení, různé hry na ledě pro děti i rodiče
MLADÝ ZDRAVOTNÍK – základy první pomoci, ošetření pacienta, soutěže
BROUČCI – cvičení maminek s dětmi, různé tanečky, hry, cviky na nářadí
LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ – základy lezení s horním jištěním i jako prvolezec,
hry na stěně, uzlování, strečink
AQUA AEROBIC – relaxační cvičení ve vodě
PRO DOSPĚLÉ PŘIPRAVUJEME:
RUČNÍ PRÁCE
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
KALANETIKA
AQUA AEROBIC
ANGLICKÁ KONVERZACE

POZVÁNKA
Hokejový club BBSS zve všechny příznivce ledního hokeje
na tradiční mezinárodní přátelské hokejové utkání extraligových týmů mužů
HC Dukla Trenčín – HKM Zvolen
Čtvrtek 1. 9. 2016
Začátek 18:00 hod.
Zimní stadion Brumov-Bylnice
Přijďte se podívat na zajímavé hokejové utkání,
občerstvení zajištěno.

HOKEJOVÝ CLUB
INFORMUJE …
 13. 8. 2016 pořádal HC BBSS Přípravný letní turnaj v ledním hokeji pro ročníky
2003 – 2004 (starší žáci). Turnaje se zúčastnily čtyři týmy z Čech i Slovenska (Ševci
Zlín 2003, HK MD Šumperk, HC Topolčany, HC Brumov-Bylnice) a naši borci se
umístili na pěkném 3. místě. Ceny předával starosta města Brumov-Bylnice Zdenek Blanař. Děkujeme.

 14. 8. 2016 se uskutečnil na našem zimním stadionu další Přípravný letní hokejový turnaj a to týmů přípravky ročník
2007 – 2009. V turnaji se proti sobě utkalo
celkem pět klubů, které dovezly vždy dva
týmy, tým A ročník 2007 - 2008 a tým B
ročník 2008 - 2009 (Dukla Trenčín, MHC
Martin, GKS Tychy - Polsko, HC Oceláři
Třinec, HC Brumov-Bylnice). Naši hráči
se umístili s týmem A na 3. místě a s týmem B na 5. místě. I na tomto turnaji předával ceny starosta města Brumov-Bylnice Zdenek Blanař.

 První víkend v září 3. a 4. 9. 2016 pořádá HC BBSS již III. ročník Memoriálu Josefa Maňáka – turnaj amatérských hokejových týmů Valašské hokejové ligy - VHL
 Valašská hokejová liga začne svůj 8. ročník v pátek 9. 9. 2016
 Od 9. 9. 2016 začíná hokejová sezona
2016/2017 pro všechny naše mládežnické
týmy. Svoje první mistrovské utkání odehrají mladší a starší žáci s VSK Technika
Brno na zimním stadionu v Boskovicich
v pátek 9. 9. 2016, liga staršího dorostu má
svůj první mistrovský zápas naplánovaný
na pátek 16. 9. 2016 a to s týmem HC Zubr
Přerov na jejich ledě v Přerově. Týmy přípravky do dnešního dne zatím rozlosování nemají.
 Od 11. září 2016 bude opět pravidelně
probíhat BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI a to každou neděli od 13:00 do 14:15 hod. Sledujte
naše stránky hokejbrumov.cz – rozpis ledu.
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU

nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož sezona sa valí do babího léta, s návščevnosťú, myslím, za prázdniny spokojenost a k temu zas aj přispjél Kašpar
z Prahy ze svojú divadelní produkcú. Sice
sem sa ten víkend moc nevyspál, ale spokojený sem býl. To Rozmarné léto bonus bych nakonec doporučíl všeckým vidět dvakráť. První den sem sa dobře bavíl
a druhý deň sem byl uřehtaný bo nekteré věci sem textově a myšlénkově dotáhl
až napodruhé raz. No a při posledním hudebním čísle sem mosél dosť dávat pozór,
abych nemosél měnit prádlo. A pohádka? Chvílu pro dospělé, chvílu pro děcka,
teda dosť aj netradiční, překvapivé fórky.
Hlavně sem na začátku fakt znervózňél,
či fakt néni ten kašpárek nejaký chycený,
no po pár minutách ně odlehlo. No a pak
zařvál pozďéjc políbený dračisko a to prádlo sem vymňénit mosél.
A rychlo do září. No hlavně mňa těší,
že už začíná škola. Takéj ste sa děcka těšíli tak jak já? Hneď první zářijový pátek přihrčí s Malovaným na skle Městské divadlo ze Zlína, moc sa těším. A v sobotu 24. září po trhoch na náměstí bude
na hradě od večera Strašidélný hrad a dúfám, že počasí výjde a že sa nám to bude
lúbit, teda, že budem strachy dělat aj víte
kam. Tož náhradní propriety s sebú. Každý podle teho, jak velký je strašpytél.
Kastelán

Rozmarné léto - bonus

Výstava: „Cesta Ludvíka Vaculíka z Řehonůřky do Prahy a zpět“
Městské muzeum v Brumově-Bylnici
a rodina Ludvíka Vaculíka vás srdečně
zvou na výstavu „Cesta Ludvíka Vaculíka
z Řehonůřky do Prahy a zpět“. Výstava
fotograﬁí ze šuplíků Vaculíkovy rodiny
a ilustrace Jana Vaculíka k „tatovým“
knížkám je instalována ve výstavním
sále městského muzea na Podzámčí
do konce roku 2016.
Přišel nápad uspořádat fotograﬁckou
výstavu k nedožitým 90. narozeninám
Ludvíka Vaculíka a tak rodina prohledala
šuplíky a přihrádky ve svých počítačích
a pokusila se roztřídit obrázky do jednotlivých panelů. Nakonec byla zvolena forma, která umožňuje zaplnit plochu a nechává i otevřené místo pro přidání dalších fotek. Bílé místo je jak nedopsaný

list papíru a dává možnost, aby si každý
představil, jak by ho ještě využil. Většinu
černobílých fotek dělal sám pan Vaculík,
pár jich pochází od Josefa Zemana. Barevné snímky pochází taky od různých
přátel. Průvodní text k jednotlivým tématům vybral Milan Samek, který se na přípravě výstavy podílel s Janem a Ondřejem Vaculíkovými. Právě on zná dobře
dílo pana Vaculíka a má taky dobře vedený archiv.
Srdečně zveme k návštěvě!
Významnou součástí tvorby pana
Vaculíka byly jeho fejetony, které psal
po celé tvůrčí období. Tento fejeton byl
uveřejněn v Lidových novinách v roce
2002 ve sloupku „Poslední slovo“.
Brumov to nechce!
Ludvík Vaculík
„Mlynáři žili ve mlýně, kováři u své
kovárny, rolníci ve svém dvoře. Až uhlobaroni se zjemněle odtáhli od svých
baní. A prostředí, jaké stvořili, nechali
nižším lidem. – A takové chování jeví jakýsi továrník, dokonce cizinec, který si
chce zařídit tavírnu hliníku v Brumově,
nad svatým Janem u potoka. Lidé si to nepřejí a dneska večer se sejdou, aby pověděli, co si o tom myslí.
V tom kraji je bída o práci. Hliníkárna by prý zaměstnala asi patnáct lidí:
z toho několik odborníků povolaných
odjinud, takže okolo nich by podělkovalo asi sedm hloupých Valachů…
Tak se jednou vyjádřil o dělnících
jakýsi přijdený soudruh v závodě
MEZ. Já se divím, proč se hliník netaví
tam, kde se s ním potom dělá. A slovo
tavírna je klamný název: ve skutečnosti
by se ten kov dobýval ze všelijakého
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průmyslového odpadu, tedy způsobem,
na jaký tu nikdo není zvědavý. Dvojměstí
Brumov-Bylnice leží v chráněné oblasti
Bílých Karpat a jednou tam už případ
otrávené vody měli.
Je to jistě užitečná činnost: vyleptávat, vyškrabovat, vymontovávat, grilovat či škvařit a dynstovat z čehosi aluminium, ale proč si to ten pán nedělá tam, kde žije? Ten člověk, zatím, nepronikl korupční cestou do obecního zastupitelstva, takže to jeho úmysly odmítá. Na dnešním shromáždění však jistě
vystoupí nějaký jeho koupenec, aby ten
plán obhájil. A bude jistě přednášet důvody opřené o odborný posudek: že ta
činnost ničemu neuškodí, když… Na takových „když“ se k nám uvedla už mnohá škoda, na nich se vdírají do krajiny betonáři a kdosi se pořád nevzdává myšlenky otevřít v Beskydech uhelné doly.
Dnes večer však nepůjde v BrumověBylnici jen o hliník a o životní prostředí:
to já bych si ani nebral za téma, to je
omleté. Půjde o váhu občanské vůle
a rozhodnutí, což je téma republikové:
„Nevadí, že to ničemu neškodí, ale
nechejte si to, my to nechcem!“ Ve sporu
se možná ozvou i slova „veřejný zájem“.
Zájem podezřelého aluministy je však jen
osobní. Je jistě veřejným zájmem, aby se tu
našla, přivedla, založila dobrá práce pokud
možno v objektech bývalého podniku
MEZ, který vychoval dvě generace dobrých
dělníků. Oblíbeným trikem podvodníků
bylo koupit nějakou fabriku a zavřít ji.
Nové podnikání na vykradených místech
musí být založeno na českých penězích
a bude se možná muset budovat jakoby
znovu. Přejeme si ovšem, aby vláda nebo
autonomní orgány hledaly a nacházely
řešení, ale myslím si, jestli nakonec
nezbude to poslední: aby pár chytrých
a podnikavých lidí se rozhlédlo po světě,
postřehlo nějakou potřebu a vymyslelo si
důvtipný program. Jako asi před sto lety
jeden švec!“

Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
program září 2016
AKCE VE MĚSTĚ
pátek: 2. září 2016, 20:00 hodin – hrad Brumov

MALOVANÉ NA SKLE
Nejslavnější zbojnický muzikál o nejslavnějším slovenském hrdinovi,
i o Já
Jánošíkovi. O jeho duši, o souboji o ni mezi andělem a čertem. O mužích s valaškami proklatě nízko, o ženách milujících i zrádných. Trochu lidové, trochu
rockové. Trochu poetické, trochu syrové. Na skle malované. Krví?
Hraje divadlo Městské divadlo Zlín. Předprodej vstupenek v městském muzeu.
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě
středa: 14. září 2016, 16:00 hodin

O ZLÉ KRÁLOVNĚ
Rozmarná pohádka na motivy českých klasických pohádek v podání herců
Slezského divadla Opava.
Vstupné: 40 Kč
pondělí – středa: 19. – 21. září 2016, 9:00 – 17:00 hodin

DĚTSKÝ BAZÁREK
Rodičovské centrum Malenka pořádá již tradiční podzimní bazárek dětského
oblečení, kočárků, hraček a jiných dětských potřeb. Maminky, pro další podrobnější informace se hlaste v rodičovském centru.
sobota: 24. září 2016, 9:00 hodin

SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY
regionálních potravin, domácích výpěstků a výrobků s doprovodným programem na náměstí.
sobota: 24. září 2016, 19:00 hodin – hrad Brumov

STRAŠIDELNÝ HRAD
Tradiční zábavný večer se strašidelnými stanovišti a doprovodným programem pro děti i dospělé. Občerstvení zajištěno. Bližší informace o programu
na plakátech akce.
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné 120 Kč
neděle: 25. září 2016, 14:00 hodin

HODOVÝ KONCERT
s dechovou hudbou Brumovjanka a jejich krásnými písničkami na náměstí.
Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí se koncert koná v kulturním domě.

PŘIPRAVENO NA ŘÍJEN 2016:
2. 10. 13. 10. –
21. 10. –
28. 10. -

Manželský čtyřúhelník - divadlo
Káča a vodník – divadlo pro děti
Divoké kočky – Travesti show
Se Sobotou a Šimkem – zábavný pořad

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Občanské sdružení za zdravé město
ve spolupráci s fotoklubem KFA Brumov-Bylnice
vás zve na výstavu fotograﬁí

PERSONA

M. Pinďák, M. Křižka, M. Trčka

Galerie Na hradě, hrad Brumov
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POZVÁNKA NA CHOVATELSKOU VÝSTAVU
Základní organizace Českého svazu chovatelů Brumov-Bylnice zve všechny příznivce chovatelství a milovníky zvířat
na tradiční Místní výstavu králíků, holubů a drůbeže.
Výstava se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka, který bude taky v neděli předávat čestné
ceny nejlepším chovatelům.
Výstava bude otevřena v sobotu 17. 9. 2016 od 13 do 18 hod. a v neděli 18. 9. 2016 od 8 do 15 hod.
Čestné ceny budou předány po ukončení výstavy.
Přijďte se podívat na šlechtěná zvířata našich chovatelů nebo i rozšířit naše řady.
Nabízíme vám prodej zvířat, kolo štěstí a občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.
Za výbor ZO ČSCH Brumov-Bylnice Zdenek Šuchma

INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
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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 Přijmeme usměvavou aktivní prodavačku (prodavače)
pro prodej nábytku ve Valašských Kloboukách. Váš CV
zašlete prosím na info@nabytekrosenberg.cz. Telefon
603 214 086.
 Radek Šnajdr - zednické
práce, od chodníku po fasádu, od návrhu řešení přes dodávku a realizaci k vaší spokojenosti. Tel.: 604 822 360.
 Prodám byt 2+1 v Brumově, sídl. Rozkvět.
Kontakt 737 558 642.
 Prodáme dům v klidné lokalitě Bylnice.
Tel. 777 342 927.
 Restaurace a hotel ARÉNA
na zimním stadionu v září zahajuje rutinní provoz. Nabízíme stylové ubytování v klimatizovaných pokojích, možnost konání oslav, večírků,
porad, školení, valných hromad. Využijte nekuřácké
prostory restaurace, zasedací
místnosti a salonku. Polední
menu již od 11:00 hodin. Pro
své zákazníky připravujeme
věrnostní program. Informace nonstop na 778 749 487
 Restaurace a hotel ARÉNA rozšiřuje pracovní místa. Hledáme kolegy na pozici: recepční, pokojská, kuchař - kuchařka, servírka, pomocná síla do kuchyně.
Informace na 778 749 487.
 PŘIJĎTE VYZKOUŠET!!!
Vibrační posilovací stroj – 1.
návštěva zdarma, 10 min.
= 1 hod. tréninku v posilovně. Zpevňuje svaly, spaluje
tuk, minimalizuje bolest beder a kloubů, zlepšuje krevní
oběh a odtok lymfy. Kontakt
Eva Seifertová: 605 180 180,
w w w. s a l o n - e v a - b r u m o v-bylnice.cz, nově nás najdete v budově vedle Penny
– vchod od Revelu. Dále nabízím pedikúru, manikúru, modeláž nehtů
a dárkové poukazy.
!!! PRODEJ POVLEČENÍ - bavlněného, krepového, ﬂanelového, damaškového a saténového, zavinovaček, ubrusů, ručníků, osušek a dalšího bytového textilu od českého
výrobce z Val. Příkaz za dobré ceny!!! Možnost zakoupení dárkových poukazů. (Prodejna v budově vedle Penny - prodej z rampy). Prodejní doba: PO, ÚT, ČT, PÁ 10 – 12,
14 –17 hod., středa zavřeno, sobota 8 –11
hod. Eva Seifertová (kontakt: 605 180 180).

Domácí frgály
-J7H:8B¶?C@¤Ā?Ñ
Dvoutěstové i klasické
Dagmar Dorňáková
Tel.: 736 148 261
Brumov-Bylnice

3521-(0+(=.¤+269§7/¤+2%<78m,
sídl. Družba, Brumov. Komplet zařízený
vč. pračky. Po část. rekonstrukci
(plast.okna,kuchyň, vstupní dveře), bytový dům
zateplen, nová fasáda, lodžie.
9ROQØLKQHG7HO
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

INZERCE

OÈKOVÁNÍ PSÙ A KOÈEK

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

NÁMĎSTÍ

ÿ
E R N Í ÿ E K s.r.o.
AKCE NA ÚSPORNÉ SUŠIÿKY PRÁDLA A++
AKCE NA ÚSPORNÉ SUŠIÿKY PRÁDLA A++
¾
¾
¾
¾
¾
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AKCE MRAZNIČKY – pultové i šuplíkové různých velikostí
AKCE VYSAVAČE – AKČNÍ SLEVA 500,- až 1000,-Kč
AKCE SPORÁKY elektrické i kombinované, ODSÁVAČE PAR
AKCE VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE –akční ceny + výhodné sety
AKCE NA PRAČKY V TŘÍDĚ A+++ velký výběr přímo na prodejně

V sobotu 3. září 2016 proběhne
v městských částech Svatý Štěpán
a Sidonie povinné očkování
zdravých psů a koček proti vzteklině.
Svatý Štěpán u obchodu: 8:00 – 9:00 h.
Sidonie u mostku: 9:00 – 9:30 hodin
Sidonie Hostinec U Pekařů: 9:30 –
10:00 hodin
Sidonie u křížku: 10:00 – 10:30 hodin
Cena očkování – 200 Kč

AKCE: SUŠIČKY POTRAVIN, REMOSKY, ZAVAŘOVACÍ HRNCE
ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486

INFORMACE Z MEDIÁLNÍ
KOMISE A REDAKÈNÍ RADY
9ROHMDSLĠQHRPH]HQÚ

YURGLQÚ6ODY1(7XĽRG60 .ÊPÚV¬ÌQÚ

GRYĠHFKV¬W¬YË5RG400.ÊPÚV¬ÌQÚ

Tarif S1

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
1,33 Kč, SMS: 1,20 Kč

Tarif S5

N EOM EZ
EN Ý
WDULI

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
neomezeně, SMS: neomezeně, Data: 0,5 Gb

Tarif S3

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
1,00 Kč, 200 volných minut, SMS: 1,20 Kč

Tarif S6

N EOM EZ
EN Ý
WDULI

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
neomezeně, SMS: neomezeně, Data: 1,5 Gb

Možnost individuálních cen! Nabídka platí pro nové nebo stávající zákazníky SlavNET. Ceny jsou uvedeny
včetně DPH. Přesné znění tarifů naleznete na www.slavnet.cz.

Informace a servis:

571 113 814

Email:

Váš internet provider

PRELO#VODYQHWF]

ZZZVODYQHWF]

Vzhledem k tomu, že dochází k rozporům
ke zveřejnění některých příspěvků v městském
zpravodaji, připomínáme pravidla, která byla
schválená již v roce 2011:
1. Příspěvky ke zveřejnění v městském zpravodaji od přispěvatelů se přijímají do 10. dne v měsíci. Příspěvky předané po 15. dnu v měsíci nebudou již zveřejněny v aktuálním čísle, ale až v následujícím.
2. Články zájmových organizací budou zveřejňovány 2x ročně (pololetní shrnutí činnosti). Rozsah
max. 30 řádků formátu A4 + 2 fotograﬁe.
3. Zhodnocení proběhlé akce shrnout do jednoho
příspěvku.
4. Připomínky občanů k činnosti MěÚ zveřejňovat až po konzultaci s vedením města či vedoucím odboru.
Placené příspěvky (schváleno v roce 2009;
aktualizováno 2010 a 2013 – změna DPH):
Vzpomínky, blahopřání:

Verš, text
121 Kč

1 foto, verš, text
157 Kč

2 foto, verš, text
194 Kč
Inzerce:
Řádková inzerce do 25 slov: 61 Kč

jednoduchý inzerát, tj. jednoduché a stručné nabídky prodejů, pronájmů, poděkování.

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

1 cm²
10 Kč

1 cm² (opakovaná reklama nad 6 měsíců) 9 Kč
- celá stránka (A4)
4.170 Kč
Redakční rada

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice,
763 31, IČO283819. www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2100 ks, vychází měsíčně, neprodejné, REG 370508695.
DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl, tel.: 604 604 674, www.phmstudio.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů
se nemusí shodovat s názorem redakce Městského zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky.
E - mail: mestskyzpravodaj@centrum.cz, tel: 577 330 503

