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ZPRAVODAJ
B r u m o v, B y l n i c e , S v a t ý Š t ě p á n , S i d o n i e

ročník XXIII.

číslo 6

červen 2017
ru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení objektu, Sidonie – objekt občanské vybavenosti“ (hodnocení dle základního
hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
ceny bez DPH) - takto:
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zrušila

 Bezpečnostní komisi při Radě města
Brumov-Bylnice, zřízenou dne 13. 11.
2014, usnesením Rady města BrumovBylnice č. 10/2014
neschválila

 peněžitý dar pro Spolek přátel valašských aktivit, se sídlem Koželužská 692,
766 01 Valašské Klobouky na turnaj
v malé kopané – Valachy CUP 2017

Léto a čas koupání je za dveřmi

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 2. května
2017:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 Smlouvy o dílo s panem F. Rakem, IČ:
61714224, Brumov-Bylnice, na údržbu
obecních pozemků v lokalitách Březová
a Drahy
 realizaci zastřešení kontejnerových
stanovišť, umístěných u silnice č. II/495
a I/57 v následujících lokalitách:

ul. Široká u obecního objektu čp. 146

ul. Mýto u provozní budovy Služeb
města Brumov-Bylnice čp. 461

ul. Mýto naproti obchodního centra
„U Macháčů“
 místní část Sidonie Vlára, parkoviště
u obecního domu čp. 9

ul. Jiřího Středovského v brumovské
části města

 odprodej nepotřebného movitého majetku – Traktorový přívěs BSS, PS2 08.06
AGRO, tonáž 8 tun, inv. č. 6/510, rok zavedení do provozu 1993, do majetku P. Lysáka, trvale bytem Brumov-Bylnice, za cenu
21 000 Kč s DPH
 pacht obecního zemědělského pozemku parc. č. 2380/3 o výměře 1813 m2
v k. ú. Brumov v lok. Na Americe za cenu
2 000 Kč/ha/rok do užívání J. Gažíkové,
trvale bytem Slavičín
 Dohodu o provedení technického zhodnocení majetku – nádvoří CZT v pronájmu příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice, evidenční číslo majetku 500
 Dohodu o provedení technického zhodnocení majetku - buňka v areálu sběrného dvoru v pronájmu příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice, evidenční číslo majetku 7/410

rozhodla

 o zrušení výběrového řízení na zakázku „Instalace IRC pro ZŠ Brumov-Bylnice“
v souladu s bodem 11. výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
 na základě doporučení komise o výbě-

souhlasí

 s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu – uložení plynovodní přípojky k RD čp. 417 v ulici Lůčky do obecního
pozemku parc. č. 877 v k. ú. Bylnice
 s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu – uložení nové přípojky
splaškové kanalizace k RD čp. 395 v ulici Na Poříčí do obecního pozemku parc.
č. 760/1 v k. ú. Bylnice
 s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu – uložení plynovodní přípojky
a kabelové přípojky NN k RD čp. 769 v ul.
Kloboucká do obecního pozemku parc.
č. 1307 v k. ú. Brumov
 s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu – uložení potrubí kolektoru tepelného čerpadla k RD čp. 974 v ul.
Březová do obecních pozemků parc.
č. 1703/3 a 1704/2 v k. ú. Brumov
 s vykopáním sondy na obecním pozemku parc. č. 2739/1 v k. ú. Brumov v lok.
Kanajka za účelem zjištění vydatnosti
vodního pramene. Tento souhlas nenahrazuje povinnost žadatele vybudovat případnou studnu na předmětném obecním
pozemku dle platných právních předpisů

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

Mìstský

ZPRAVODAJ
 s čerpáním Fondu investic příspěvkové
organizace Mateřská škola BrumovBylnice, okres Zlín, Družba 1212, BrumovBylnice 763 31 na ﬁnancování malířských
prací v MŠ Družba v Brumově-Bylnici
ve výši 156 212 Kč a v MŠ Sv. Štěpán ve výši
81 564 Kč. Celkem o čerpání Fondu investic
ve výši 237 776 Kč
 s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské
školy Brumov-Bylnice, okres Zlín
 s čerpáním Fondu investic příspěvkové
organizace Služby města Brumov-Bylnice
jako doplňkového zdroje ﬁnancování
projektové dokumentace na „Rekonstrukci
soustavy CZT Brumov-Bylnice“ ve výši
279 244 Kč
 s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín:

ve výši 3 000 Kč - od Ing. A. Ovesného,
Brumov-Bylnice, na školní výlet pro třídu
6. A

ve výši 2 000 Kč – od pí Ž. Hrnčiříkové,
Brumov-Bylnice, na školní výlet pro třídu
6. A
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

ÚØAD PRÁCE
ÈESKÉ REPUBLIKY
Výjezdní pracoviště Úřadu práce ČR,
KoP Valašské Klobouky se nově nachází v kanceláři č. 109, přízemí Městského
úřadu Brumov-Bylnice, H. Synkové 942,
763 31 Brumov-Bylnice. Provozní doba
každé úterý od 8:00 do 11:00 hod.
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka ve Zlíně
y
Kontaktní pracoviště Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 177
766 01 Valašské Klobouky
www.uradprace.cz

PODÌKOVÁNÍ
Děkujeme občanům za spolupráci
a
skutečně
vstřícný
přístup
ke studentům Mendelovy univerzity
v Brně, zahradnické fakulty, v prvním
květnovém týdnu v rámci akce „Studie
sídelní zeleně ve městě BrumovBylnice“. Výsledky jejich práce můžete
zhlédnout na Městském úřadě BrumovBylnice, správním odboru, v kanceláři
č. 216, 2. patro, v provozní dobu MěÚ.
Zároveň pro Vás připravujeme
prezentaci těchto výsledků ve velké
zasedací místnosti za účasti studentů.
O termínu prezentace Vás budeme
informovat prostřednictvím webových
stránek města a místního rozhlasu.
Správní odbor MěÚ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V ÈERVNU 2017
Rodinné domy v Brumově-Bylnici
Čtvrtek:
1. 6. 2017, 8. 6. 2017, 15. 6.
2017, 22. 6. 2017, 29. 6. 2017
Sídliště Družba a Rozkvět
Pátek: 2. 6. 2017, 9. 6. 2017, 16. 6.
2017, 23. 6. 2017, 30. 6. 2017
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie
Pátek: 2. 6. 2017, 9. 6. 2017, 16. 6. 2017,
23. 6. 2017, 30. 6. 2017
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 2. 6. 2017, 9. 6. 2017, 16. 6. 2017,
23. 6. 2017, 30. 6. 2017

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V ÈERVNU 2017
Středa 7. 6. 2017: plasty
Středa 14. 6. 2017: plasty, bílé sklo
+ barevné sklo
Středa 21. 6. 2017: plasty, papír
a lepenka + nápojové kartony
Středa 28. 6. 2017: plasty, papír
a lepenka + nápojové kartony
Uvedené termíny svozu tříděných
odpadů platí pro odpad umístěný
v kontejnerech i pytlích určených pro
tříděný odpad.
Upozornění
Žádáme občany ulic v domovní
zástavbě ve městě, jejichž kontejnerová stanoviště na tříděný odpad nejsou vybavena oranžově označenými kontejnery na nápojové kartony
(tj. kompozitní obaly), aby tyto kompozitní obaly umísťovali do modře zbarvených kontejnerů na papír
a
lepenku.
Odběratel
odpadu následně zajistí oddělení nápojových
kartonů
od
papíru
a lepenky na třídící lince. Děkujeme
za vyhovění našemu požadavku.

O DOTAÈNÍM PROGRAMU
DEŠŤOVKA - „MODRÁ ÚSPORÁM“
Ministerstvo životního prostředí chce
v rámci tzv. ekoinovací motivovat lidi, aby
začali hospodařit s dešťovou vodou. Dohání tak problém, který započal již před dvaceti lety v důsledku klimatických změn.
„Vodní blahobyt skončil,“ říká minis-
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tr životního prostředí Richard Brabec,
„Musíme si vážit vody, která nám napadne v podobě srážek.“ Celý program
se skládá z několika dílčích složek, jež
se zabývají i opatřeními na zemědělské
a lesní půdě, především však ve městech, kde se kvůli betonovému zalití nemůže voda vsáknout do půdy.
„Čechy jsou střechou Evropy,
máme vodu jenom tu, která nám
spadne.“ Toto prohlášení uvedl rovněž
ministr životního prostředí p. Richard
Brabec.
Dotační program s pracovním názvem Modrá úsporám a oﬁciálním pojmenováním Dešťovka je určen také pro
občany, kteří si problém s nedostatkem
pitné vody uvědomují, smýšlejí ekologicky a chtějí ušetřit za drahou pitnou vodu. Dotační program Dešťovka je
rozdělen do čtyř kategorií a měl by být
spuštěn 29. 5. tohoto roku. Nejjednodušší kategorií jsou dotace pro majitele rodinných i bytových domů na podzemní
(především plastové) nádrže na dešťovou vodu. Tato voda se dá používat
na zalévání zahrady, splachování toalety či úklid v domě. Ušetříte tak až
přes polovinu denní spotřeby drahé pitné vody. Navíc stát přispěje až 50 %,
a to nejen na koupi nádrže, ale také
projekt, instalaci a čerpadlo. Dotovat
se budou nádrže větší než dva tisíce litrů, nicméně se předpokládá, že majitelé
zvolí rezervoáry objemnější.
Dotace na nádrže pro zálivku zahrady jsou určené lidem z oblastí trpících nedostatkem pitné vody
Další kategorie programu Dešťovka jsou určené lidem, kteří nedostatkem pitné vody postiženi nejsou. Nejvíce dotovaná kategorie vyžaduje stavební zásahy v domě, protože je potřeba rozvést samostatné trubky na dešťovou vodu nebo tzv. šedou vodu, tedy vyčištěnou odpadní vodu z van a umyvadel. Tento typ dotací nabízí až trojnásobně vyšší částku. Žadatelé mohou dostat
až 60 tisíc korun. Ministr životního prostředí Richard Brabec předpokládá, že
opětovné využívání vody z domácností
bude za 20 let naprosto běžné. Splachování WC pitnou vodou považuje za barbarství. „V některých zemích se splachování pitnou vodou považuje za něco nepřípustného,“ dodává.
Podmínkou pro získání dotace je
zpracování projektu umístění a instalace stavebních zásahů, v případě zřízení rozvodů dešťové vody v objektu. Další podmínkou je pořízení nové homologované záchytné nádrže na dešťovou
vodu. Na stávající již instalovaná zařízení se dotace nevztahují.
Podrobné informace o projektu
občané města získají např. na adrese:
www.dotace-na-destovou-vodu.cz
info@destovka.eu
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme
novomanželùm…
Pavel Kafka a Bc. Michaela Kopačková
uzavřeli sňatek dne 22. 4. 2017 v kostele
v Nedašově
Jiří Šuráň a Lenka Bobotová uzavřeli
sňatek dne 22. 4. 2017
Antonín Hradil a Jana Švachová uzavřeli sňatek dne 28. 4. 2017
Roman Marcaník a Michaela Molková
uzavřeli sňatek dne 29. 4. 2017
Ondřej Ptáček a Lucia Vaculová uzavřeli sňatek dne 6. 5. 2017
Jan Káňa a Aneta Kolínková uzavřeli
sňatek dne 13. 5. 2017
Radomír Matocha a Magdaléna Frolová uzavřeli sňatek dne 20. 5. 2017

Blahopøejeme
rodièùm…
Štěpán Šenkeřík narozen dne 25. 4. 2017

Rozlouèili jsme se...
Marie Běhunčíková zemřela dne 20. 4.
2017 ve věku 89 let, Svatý Štěpán čp. 116
Eva Slobodová zemřela dne 26. 4. 2017
ve věku nedožitých 78 let, Svatý Štěpán čp. 123
Vladimír Krajči zemřel dne 3. 5. 2017
ve věku 69 let, Brumov, 1. května čp. 1242
Anna Repová zemřela dne 6. 5. 2017
ve věku 74 let, Svatý Štěpán čp. 96
Václav Novák zemřel dne 7. 5. 2017
ve věku 27 let, Brumov, Pivovarská čp. 968
Vojtěch Miklas zemřel dne 10. 5. 2017
ve věku 71 let, Bylnice, Svárov čp. 550
Arnošt Fuček zemřel dne 15. 5. 2017
ve věku 62 let, Brumov, Družba čp. 1211
Marie Lysáčková zemřela dne 22. 5. 2017
ve věku nedožitých 69 let, Bylnice, Vlárská
č.p. 526

Blahopøejeme …
Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel
a žije v srdcích dál.

Dne 3. června 2017 oslaví
90. narozeniny
paní Amalie Macků.
Hodně zdraví, štěstí a Božího
požehnání přejí do dalších let děti
s rodinami.


Vzpomínáme...
Léto když hýřilo květem,
loučil se s tímto světem. A ráno, když
začínal den, usnul svůj věčný sen.

Dne 30. května 2017 jsme vzpomněli
21. smutné výročí úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka,
pana Josefa Lysáčka
z Bylnice 506.
S láskou vzpomínají manželka, děti,
vnuci Filípek a Nicolásek.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 2. června 2017 vzpomeneme
25. výročí úmrtí
paní Marie Rosenbergové
z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkují vnuci
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Kdo radost a lásku rozdával, ten
neodešel, ale žije v srdcích dál.

Dne 2. června 2017 vzpomeneme
17. výročí, kdy nás navždy opustila
naše manželka, maminka, babička
a prababička,
paní Marie Dušovská.
S láskou stále vzpomínají manžel, dcera
Dana, vnučky Elenka
a Radka s rodinami.

Měl jsi rád život, chtěl jsi s námi žít,
přišla však nemoc zlá, musel jsi odejít.

Blahopøejeme …

Dne 20. května 2017 oslavil své
85. narozeniny náš rodák
a obětavý člověk,
Ing. Ivan Moravčík.
Přejeme mu pevné zdraví, stále čistou mysl, radost, lásku a pokojné stáří
v kruhu svých blízkých. Vážíme si Vás
jako člověka i všeho, co jste pro Sidonku udělal. Pane Moravčíku děkujeme! S láskou všichni Mí Sidonští.

Dne 1. června 2017 vzpomeneme
nedožitých 80 let
pana Pavla Bobota.
Dne 28. března 2017 jsme vzpomněli
17. smutné výročí jeho úmrtí.
Vzpomínají manželka, synové a dcery
s rodinami.

Dne 6. června 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí našeho
syna Karla Řepky.
S láskou vzpomínají rodiče, synové
a sourozenci s rodinami.
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi
pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví lidé by
neměli umírat.

Dne 9. června 2017 by se dožil 90ti let
náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Alois Mišák
z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkujeme těm, kdo
jej znali. Manželka Anežka
a všech 11 dětí s rodinami.

Opustil jsi předčasně, co měl jsi rád a my
na Tebe můžeme jen vzpomínat. Čas
plyne dál a nevrátí, co vzal. Kdo Tě znal,
vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 9. června 2017 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí našeho syna,
bratra, vnuka, synovce a strýce,
pana Vojtěcha Maniše.
S láskou v srdci vzpomíná a za tichou
vzpomínku všem děkuje rodina
Manišova.

Dne 11. června 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
pan nprap. Tomáš Bublák.
S láskou vzpomínají manželka, syn
Tomášek, dcera Karolínka a ostatní
příbuzenstvo.

Měl jsem vás všechny rád a chtěl jsem
ještě žít, ale přišel krutý osudný den
a musel jsem odejít.

Dne 13. června 2017 vzpomeneme
17. smutné výročí od tragické smrti
našeho syna,
pana Josefa Floreše.
S úctou a láskou vzpomínají rodiče, bratr
Rostislav s rodinou a sestra Jana.
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Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.

Dne 17. června 2017 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Josefa Polácha
z Brumova.
S láskou a vděčností vzpomínají
manželka a synové.

A za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla,
za život jaký byl.

Dne 18. června 2017 si připomeneme
12. výročí úmrtí
pana Františka Běleje.
S láskou a úctou vzpomínají všichni
členové rodiny Bělejovy.

Smrt ukončuje život, nikoliv vztah.
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 10. června 2017 uplyne 13 let
od úmrtí naší maminky,
paní Anděly Svobodové.
Za tichou vzpomínku děkují synové
s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 14. června 2017 vzpomeneme
2. výročí úmrtí tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Josefa Vančuříka.
S úctou a láskou vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 19. června 2017 uplynou tři roky,
co zemřel
pan Ing. Ivan Skoumal.
Moc na tebe vzpomínáme! Manželka,
celá rodina a přátelé z Bylnice.
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Odešlas, v našich srdcích však zůstaneš.

Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát,
tichou modlitbu odříkat, pokojný spánek
přát a s bolestí v srdci vzpomínat.
Žádný čas není tak dlouhý, aby se dalo
zapomenout.

Dne 20. června 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše drahá manželka, maminka
a babička,
paní Věra Strnková.
Za tichou modlitbu děkuje manžel,
syn, dcera s rodinou, rodina Strnkova
a Janáčova.

Ruku už nemůžeme dát, abychom Ti
k narozeninám mohli přát. Jen modlitbu
a kytičku na hrob dáme a s láskou
na Tebe vzpomínáme.

Dne 28. června 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana Josefa Vaňka
ze Svatého Štěpána.
S láskou vzpomínají manželka, děti
s rodinami, snacha s dětmi a ostatní
příbuzenstvo.

Odešel jsi, ale v našich srdcích jsi stále
s námi.



PROGRAM RMC MALENKA - ÈERVEN 2017
ČT 1. 6.
ÚT 6. 6.

Dne 27. června 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek a dědeček,
pan Vojtěch Krahulec.
Stále vzpomínají manželka, syn, dcera,
dcera s přítelem, vnuk a vnučka.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

Dne 28. června 2017 vzpomeneme
nedožitých 80 let našeho manžela,
dědečka a pradědečka,
pana Miroslava Bartošky.
Dne 20. července 2017 uplyne 12
smutných let od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

ST 7. 6.
ČT 8. 6.
ÚT 13. 6.
ST 14. 6.
ČT 15. 6.
ÚT 20. 6.
ST 21. 6.
ČT 22. 6.
ÚT 27. 6.
ST 28. 6.
ČT 29. 6.

SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY - LOUTKOVÉ DIVADÉLKO, angličtina pro nejmenší
(pro předem přihlášené)
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY - LETNÍ VĚNEC NA DVEŘE
(TVOŘENÍ MAMINEK), angličtina pro nejmenší
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – OPIČKA Z PAPÍRU, KOŠÍČEK Z PAPÍRU
– tvoření maminek a dětí
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
„VAŘÍME-NEVAŘÍME, PEČEME-NEPEČEME“
– kurz zdravého vaření a pečení pro maminky s paní Martinou
Ritterovou, cena 250 Kč (hlídání dětí 50 Kč)
VOLNÁ HERNA
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.
Dne 28. června 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek, bratr, švagr
a strýc,
pan František Bačo.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
synové, dcera, bratr s rodinou a ostatní
příbuzenstvo.

UPOZORNĚNÍ:
Dne 27. 6. 2017 od 9.30 do 11.30 hod. bude v pizzerii Gusto probíhat kurz zdravého vaření a pečení s paní Martinou Ritterovou. Minimální počet předem přihlášených je deset účastnic, jinak kurz neproběhne. Hlídání dětí bude naše centrum
zajišťovat za poplatek 50 Kč. Bližší informace o programu kurzu naleznete na letáčcích.
Přejeme Vám a Vašim rodinám léto plné sluníčka a odpočinku a těšíme se
na příměstské tábory s Vašimi dětmi!!!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

6

Vážení přátelé,
chtěl bych Vás prostřednictvím krátké zprávy informovat o plánovaných změnách,
v naší Charitní pečovatelské službě, která je poskytována na území města BrumovBylnice a spádových obcí.
Od 1. července 2017 dojde ke změně sídla Charitní pečovatelské služby
v Brumově-Bylnici - vznikem bytového domu Měšťanka, zřizovaného městem, se
sídlo pečovatelské služby přesune z ulice Vlárská č.p. 288 na ulici 1. května č.p. 1104
v Brumově-Bylnici.
Ambulantní péče – od stejného data dochází také k rozšíření našich terénních
služeb o službu ambulantní. V rámci projektu přestavby bývalé školy na bytový dům
byla realizována také přestavba části sklepních prostor na ambulantní středisko pečovatelské služby. Středisko bude sloužit k provádění tělesné hygieny ve velmi dobrých podmínkách. Je zde instalována polohovací vana, kde bude možné provést koupel za pomoci hydraulického zvedáku i u téměř zcela imobilních klientů naší služby.
K vybavení patří také prostorný bezbariérový sprchový kout a stejně tak bezbariérové WC. To vše bude k dispozici našim klientům pro zkvalitnění péče o ně.
Velmi nás těší zájem vedení Města Brumov-Bylnice o pomoc při zkvalitňování
péče o vlastní občany a tímto se připojujeme k poděkování za realizaci tak objemného projektu jakým byla přestavba školy na bytový dům.
Jménem Charity Valašské Klobouky Mgr. Tomáš Naňák, ředitel

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - ÈERVEN 2017






1. 6. VYSTOUPENÍ MAŽORETEK pod vedením sl. Trčkové - v 9.30 hod.
5. 6. BIBLICKÁ HODINA – v 9.00 hod.
13. 6. BESEDA – o Izraeli - s paní Markétou Janochovou – v 9.30 hod.
22. 6. MŠE SVATÁ - 9.30 hod.
27. 6. POUTNÍ ZÁJEZD NA SVATÝ HOSTÝN – v 7.00 hod.
Denní stacionář pořádá Poutní zájezd na Svatý Hostýn, který se koná
27. 6. 2017, odjezd v 7.00 hod. od Obuvi Tarabus, další zastávky u kulturního
domu, Měšťanky a MEZu. Cena 250 Kč. Hlásit se můžete osobně ve stacionáři
nebo na tel.: 605 063 239.

DDM BRUMOV-BYLNICE
ÈERVEN 2017
Informujeme:

la hlídka ve složení Jan Šerý, Filip Nevrlka, Lucie Šenkeříková, Karolína Ovesná
a Amálie Kozlová. V rámci doprovodných aktivit se mohly všechny hlídky seznámit s vybavením vozidla zdravotnic-

 21. dubna 2017
se v DDM BrumovBylnice a okolí konal již třetí ročník Soutěže mladých zdravotníků. Do soutěže se přihlásilo sedm
hlídek v mladší a osm hlídek ve starší kategorii z Brumova-Bylnice, Valašských Klobouk, Štítné nad Vláří, Lidečka a Nedašova. Mladé zdravotníky čekalo osm stanovišť, z nichž si na čtyřech vyzkoušeli poskytnutí laické první pomoci. S modelovými situacemi, zástava základních životních funkcí u kojence, řeznou ránou nebo popáleninami, si nejlépe poradily hlídky mladých zdravotníků
z Valašských Klobouk pod vedením paní
Ludmily Šulcové. Místní mladí zdravotníci z Brumova-Bylnice ve složení: Eliška Naňáková, Veronika Naňáková, Šárka
Strnková, Anežka Ovesná a Julie Švachová obsadili druhé místo ve starší kategorii a třetí místo v mladší kategorii obsadiSoutěž mladých zdravotníků

ké záchranné služby a s činností jeho
osádky, vyzkoušely si svou zručnost a vyslechly si moderní poznatky v oblasti
dentální hygieny.
 23. dubna 2017 se děvčata z tanečních kroužků DDM Brumov-Bylnice zúčastnila soutěže „MIA festival Otrokovice“. O tom, že byla velmi úspěšná, svědčí 1. místo mažoretek z Brumova-Bylnice
a 2. místa mažoretek ze Štítné nad Vláří a Diskodance „TS Waves“. Všem holkám a jejich vedoucím moc blahopřejeme, děkujeme za účast a přejeme mnoho
dalších úspěchů.
 25. dubna 2017 proběhlo na novém
dopravním hřišti v areálu ZŠ BrumovBylnice „OBLASTNÍ KOLO DOPRAVNÍ
SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ“.
Vítězem mladší kategorie se stala ZŠ
Vlachovice a v kategorii starších si
nejlépe vedla ZŠ Gabry a Málinky ze
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Štítné nad Vláří. Nejlepším jednotlivcem
v kategorii mladších byla Zuzka Havlíková
ze ZŠ Vlachovice a ve starší kategorii to
byl Petr Masař ze ZŠ a MŠ Nedašov.
 6. května 2017 byla oﬁciálně zahájena
sezóna na hradě Brumov za přítomnosti
starosty města pana Zdenka Blanaře
a kastelána hradu. Součástí akce byl
i 21. ročník šachového turnaje dětí
a mládeže o pohár kněží Mariánů.
Turnaj byl zahájen ráno v Kulturním
domě Brumov-Bylnice, kterého se
zúčastnilo přes 80 hráčů ve dvou
kategoriích. Finále má podobu tzv.
“živých šachů“, které představují děti
ze ZŠ Brumov-Bylnice. Vítězem celého
turnaje se stal Oliver Spaček z Osuské,
SR. Nejlepší z
místních hráčů byl
Lukáš Solař na 7. místě a David Kroupa
na 8. místě.
Doprovodný program
zajišťovaly děti z tanečních kroužků DDM
Brumov-Bylnice. Vystoupily zde mladé
mažoretky se skladbou „Barbie svět“ a „Já
s písničkou jdu jako ptáček“. Bylničánek
vystoupil s „Jarním pásmem“ a děvčata
z discodanců se skladbou „Bill a Ben jsou
zpátky“. Hlavním lákadlem pro děti byl
kouzelník Šeklin, který zaujal všechny
přítomné svými kouzelnickými triky.
Pro malé návštěvníky byl přichystán
skákací hrad a ukázky šermířské skupiny
VALMONT. Velké poděkování patří
účinkujícím dětem, jejich vedoucím
a všem sponzorům.
 11. května 2017 proběhlo na hřišti
v Bylnici okresní ﬁnále fotbalového
turnaje žáků 1. stupně „McDonald‘s Cup
2016/2017“. Hrálo se ve dvou kategoriích
- mladší a starší po šesti týmech, přičemž
vítězové si zajistili postup do krajského
kola. V letošním ročníku se nejlépe vedlo
v kategorii mladších ZŠ Gabry a Málinky
ze Štítné nad Vláří, která si odnesla zlaté
medaile a v kategorii starších slavila
úspěch za 1. místo domácí ZŠ BrumovBylnice. Blahopřejeme.
 Děkujeme všem vedoucím kroužků za obětavou práci ve školním roce
2016/2017 a těšíme se na další spolupráci v příštím roce.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

NABÍDKA LETNÍCH PØÍMÌSTSKÝCH TÁBORÙ 2017
DDM BRUMOV-BYLNICE
 LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - „TANEČNÍ TAJUPLNÝ OSTROV“
Termín: 10. 7. – 14. 7. 2017
Určeno: pro děti 5 - 12 let
Cena: 950 Kč (vstupné, odměny a potřeby na tábor)
Program: nácvik tanečních sestav, hry, soutěže výlety do přírody a další aktivity

 LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - „KRTEČEK NA PRÁZDNINÁCH“
Termín: 10. 7. - 14. 7. 2017
Určeno: pro děti 1. - 4. ročníku
Cena: 1.200 Kč (vstupné a cestovné na jednotlivé akce, sladkosti a odměny)
Program: jízda na kole i koloběžce, lanové centrum Luhačovice, koupaliště
Duha, Galaxie Zlín, ZOO Lešná, Envicentrum Vysoké Pole, projížďka na konících, výroba z keramiky, různé hry a další aktivity
 LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ - FLORBALOVÝ TÁBOR
Termín: 10. 7. - 14. 7. 2017
Určeno: pro děti 3. - 6. ročníku
Cena: 1.000 Kč (odměny do soutěží, pronájem tělocvičny, doprava a vstupné
do aquaparku, 1x společný oběd v Topas klubu a další náklady)
Program: zaměřené především na ﬂorbal, ale nebudou chybět i ostatní sportovní aktivity - lezení na umělé stěně, výjezd na horském kole, celodenní výlet do aquaparku, ringo, netradiční přehazovaná, obrácená vybíjená, bowling a jiné aktivity
 LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNĚ - ZÁBAVNÝ TÁBOR
Termín: 17. 7. – 21. 7. 2017
Určeno: pro děti od 2. ročníku
Cena: 900 Kč (odměny do soutěží, vstupné a cestovné, 1x oběd a další náklady)
Program: sportovní turnaje, výšlap do přírody, návštěva aquaparku a další aktivity
 LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - „KRTEČEK - MALÝ CESTOVATEL“
Termín: 17. 7. – 21. 7. 2017
Určeno: pro děti 4. - 8. ročníku
Cena: 2.250 Kč (doprava a vstupné na jednotlivé akce, odměny)
Program: hrad Bouzov, muzeum Tatra Kopřivnice, KOVOZOO Staré Město a další výlety
 LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - „ŠMOULOVÉ SE UČÍ MAŽORETKÁM “
Termín: 17. 7. – 21. 7. 2017
Určeno: pro děti od 6ti let
Cena: 900 Kč (vstupné, odměny a potřeby na tábor)
Program: tančení, výlet do Luhačovic, „Šmoulí party s přespáním v DDM
a další aktivity
 LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ LEZECKÝ TÁBOR - „FARAONŮV POKLAD“
Termín: 24. 7. – 28. 7. 2017
Určeno: pro děti ZŠ
Cena: 1.050 Kč (2x oběd, aquapark, cestovné, bowling a další náklady)
Program: lezení na umělé stěně, návštěva aquaparku, výlet na Pulčínské
skály a různé hry
Informace:
závaznou přihlášku i s penězi je nutné odevzdat v DDM BrumovBylnice do 28. 6. 2017. Přihlášku si můžete vyzvednout v DDM nebo si
ji stáhnout na našich webových stránkách. Tel.: 605 433 128, 577 330 586,
Web: ddmbylnice.hyperlinx.cz

ZŠ Brumov-Bylnice, 1. místo
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jen silnicí. Když pak 1. května 1945 vyhodili Němci i propust a nadjezd u Svatého Štěpána, spojení se Slovenskem bylo
úplně zastaveno. Téhož dne asi ve 2 hodiny ráno opustili stanici všichni Němci.
Dne 1. května 1945 v 6.30 hodin se objevili osvobozující rumunské jednotky. A tím
skončila pro zaměstnance i ostatní obyvatele nejhroznější vojna v dějinách. Provoz byl znovu zahájen ve směru do Bylnice 11. srpna 1945 v 10.30 hod., ve směru
do Horného Srní 23. září 1945 v omezeném provozu.
Argaláš Mojmír,
přednosta stanice ve výslužbě

SEZNAM SPONZORÙ
DÌTSKÉHO KARNEVALU
26. 2. 2017
INTECH TZB s. r. o. – Černíček Dušan,
Ivanišová Marie – daňová poradkyně, 4P
INVEST, CEBES a. s., Autodílna Polomík
Milan, Řepka Aleš OSVČ, Elseremo,
a.s., Mikš Petr OSVČ, Zemní práce
Štefan Pišoja, Lysák Pavel – soukromý
zemědělec, DEMONS z.s., Spáčil Tomáš,
KD Brumov Bylnice, Muzeum BrumovBylnice, Ing. Zemánek Karel TNZ, s.r.o.,
Město Brumov-Bylnice, AUTO BKP spol.
s.r.o. Baklík Petr, Otec Zdeněk Grass,
Otec Karel Matlok, manželé Cíchovi,
Geprt Rudolf – penzion Ostružná,
Prodejna Sára, Minář Zdeněk – hypotéky,
investice, Hospoda Návojná Svobodová
Vlasta, Canada Pub Zlín, Restaurace
U osla Zlín, Taxi 14014 Zlín, Květinářství
Chlupáčková, Šenkeřík Radim VODO
TOPO, Krahulcová Eliška, Autoškola
– Marková Lenka, Parma Jiří – skokan
na lyžích - Park hotel Ostružná, RENO
GIPS Stanislav Hudeček, Kadeřnictví
Michaela Vrzalíková, Masáže Lumen S.
Polomíková, Hokejový klub BBSS, PET
chov, s.r.o., Papírnictví Pavla Miklasová,
Lékárna Na náměstí, Darinka - Novák,
Autodoprava Josef Kříž, Kosmetika Jana
Matochová, Drogerie František Jedlička
Redakce se omlouvá organizátorům
za opožděné zveřejnění příspěvku.

HISTORIE
ŽELEZNIÈNÍCH STANIC
Bylnice a Vlárský průsmyk
Nedávno jsme si připomněli 72. výročí
ukončení druhé světové války. Z doby
okupace se téměř nezachovaly žádné
dokumenty nebo kroniky železniční
stanice Bylnice a Brumova, ze kterých
bychom mohli vycházet, všechny byly
Němci zabaveny a odvlečeny neznámo
kam. Čerpám z vyprávění v té době
sloužících železničářů a ze zdrojů
Národního památkového úřadu v Praze.
Okupaci zaplatil životem zdejší zaměstnanec - výpravčí Josef Soural, rodák
z Hartvíkovic u Třebíče, starosta místního Sokola. Nezradil své spolupracovníky
zapojené do protiněmecké činnosti a zemřel v koncentračním táboře. Z pietního
aktu při odhalení pamětní desky na budově žel. stanice Bylnice dne 28. července 1946 je přiložená fotograﬁe. Úsek trati z Vlárského průsmyku a tratí do Uherského Brodu a do Horní Lidče byl zničen.
Byly vyhozeny železniční a silniční mosty, propustky, koleje, výhybky a všechno
zabezpečovací zařízení včetně telegraﬁckého spojení. S velkým elánem všech oby-
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vatel železničních institucí se podařilo obnovit provoz na Veselí n. Moravou již 11.
srpna 1945 a na odbočnou trať do Horní
Lidče dne 7. února 1946.
Více informací se již podařilo získat
o událostech železniční stanice Vlárský
průsmyk. Pronikavější změny a vzrušení
nastaly ve stanici 14. března 1939, prohlášením samostatného Slovenského státu.
Již příští den byl napaden na hranici odstřelováním vlak 709, v němž jelo české
četnictvo ze Slovenska domů. Odtržením
Slovenska vyhlášením protektorátu se
hranice posunula do stanice Vlárský průsmyk. Dne 16. března byl zřízen německý celní úřad a hranice obsazeny německými celníky. Pasovou kontrolu na silnici
i ve vlacích provádělo Gestapo. Ze stanice se stala pohraniční přechodová stanice v plném rozsahu. Dne 20. března 1939
převzaly dopravu všech vlaků na a ze Slovenska slovenské čety. Telegrafní a telefonické spojení bylo pouze ze stanice Horné
Srnie, která se stala rovněž přechodovou
stanicí. Z penzionovaných německých zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásili do činné služby, byla zřízena kontrola
všech našich hovorů se Slovenskem. Přenášení důležitých a samozřejmě tajných
zpráv se udržovalo prostřednictví spolehlivých slovenských vlakových a lokomotivních čet. Začátkem roku 1945 bylo
jasněji vidět, jak se pomalu německá říše
hroutí. Nejprve začaly jezdit vlaky s prchajícím německým a maďarským obyvatelstvem. Pak následovaly vlaky s lupem
z východu. Vlaky byly přeplněny továrním zařízením, celými sklady zboží, potravinami.
Útrapy s ústupem se zde neprojevily,
protože se německá armáda neodvážila
ustupovat zdejšími horským nepropustným terénem. Prošlo jen několik boje neschopných skupin.
Dne 13. dubna 1945 byl zastaven veškerý provoz ve stanici. Týž den vyhodili
Němci do vzduchu oba železniční mosty
mezi stanicemi Vlárský průsmyk a Horné Srnie. Pak zničili výhybky, zabezpečovací zařízení, telegrafní a telefonní spojení. Ve stanici zůstalo pouze Gestapo a pár
celníků. Provoz přes hranici byl veden

VALACHY CUP SE VRACÍ
Po velmi úspěšném prvním ročníku se
vrací Valachy Cup – turnaj v malé kopané.
Oproti minulému roku dochází ke změně
místa konání. Letos se turnaj uskuteční v Bylnici. Prvního ročníku se zúčastnilo 10 týmů,
letos je kapacita plánována na 12 družstev.
Zbývá ještě několik volných míst, registrace
týmů je možná na adrese turnajkopana@seznam.cz nebo na telefonu 731 549 921. Turnaj startuje v sobotu 1. 7. 2017 v 10:00 hodin
v areálu fotbalového hřiště v Bylnici. Hraje
se s rozestavením 4+1.
Srdečně jsou zváni také diváci, neboť
v rámci turnaje bude po celý den probíhat
bohatý doprovodný program. Na své si přijdou také děti, jelikož nebude chybět skákací hrad, malování na obličej ani animátorský
program bratrů Chabičovských. Po skončení turnaje začíná v 19:30 večerní program,
kdy vystoupí kapely Great Way (punk-rock /
Kroměříž), Šamat (rock-alternative/Valašské
Klobouky) a Criminal Colection (pop-punk
/Vsetín). Poté se o zábavu postará místní DJ.
Vstupné je dobrovolné.
Na akci vás srdečně zve tým organizátorů
ze Spolku přátel valašských aktivit.

Fotoklub KFA
Brumov-Bylnice
Vás zve do městského muzea
na
retrospektivní výstavu fotograﬁí

OHLÉDNUTÍ 2017.
Výstava zrcadlí 70 let historie
fotograﬁckého sdružení
v Brumově-Bylnici.
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
ČERVEN 2017
AKCE VE MĚSTĚ

sobota 3. června 2017, 15:00 – 18:00 hodin – náměstí v Brumově

KOUZLO JMÉNEM JAWA
Fotoklub KFA Brumov-Bylnice ve spolupráci s motoklubem Horní Lideč pořádá
výstavu historických motocyklů a fotograﬁí pro velké i malé diváky.
(V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín)

neděle 4. června 2017, 13:00 – 18:00 hodin – hrad Brumov

DĚTSKÝ DEN
Na nedělní zábavné odpoledne zve všechny děti i rodiče SRPŠ Brumov-Bylnice.

úterý 6. června 2017, 16:00 hodin

HÁDEJ, KDO JSEM alias Tvoje tvář má známý hlas
Žáci ZŠ ve spolupráci s MKS Brumov-Bylnice Vás srdečně zvou na hudební soutěžní program. Přijďte i Vy svým hlasem rozhodnout o vítězi této zábavné show.
Vstupné: dobrovolné

středa 7. června 2017, 9:00 a 10:30 hodin

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI
Výchovná ekologická pohádka, ve které kromě herců hrají i látkové loutky, je
protkaná písničkami. Představí ji Divadlo dětí Karlovarského hudebního divadla. Představení je pro děti MŠ a ZŠ.
Vstupné: 20 Kč

sobota 17. června 2017, 15:00 hodin

HRADNÍ DŽBÁNEK
Sobotní odpoledne s dobrou muzikou a dobrým mokem pořádá BlizixXx. Bližší
informace na plakátech a FB Robert Lysák.

čtvrtek 22. června 2017, 18:30 hodin

AKADEMIE HUDBY A POHYBU
Žáci Základní umělecké školy Valašské Klobouky pod vedením svých učitelů pořádají tradiční přehlídku hudebního a tanečního žánru.

pátek 23. června 2017, 19:30 hodin

RYCHLÉ ŠÍPY
spisovatele Jaroslava Foglara se hned po premiéře staly jednou z nejúspěšnějších
komedií Slováckého divadla. Jedná se o název klubu pěti hochů, v jehož čele stojí klaďas Mirek Dušín. Jeho opakem a také soupeřem je Bratrstvo kočičí tlapky,
kde vládne Dlouhé Bidlo.
Předprodej vstupenek v městském muzeu 9 – 17 hodin. Tel: 577 330 138,
731 083 442.
Vstupné: 220 Kč

sobota 24. června 2017

FARNÍ DEN
Farnost Brumov-Bylnice zve na sobotní zábavné odpoledne na hradě, které
bude zahájeno mší svatou. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá
do kulturního domu.

OHLÉDNUTÍ
ZA OSLAVOU DNE MATEK
Dne 14. 5. 2017 se uskutečnila oslava
Dne matek v kulturním domě v Brumově.
Všechny přítomné přivítal pan starosta
Blanař, poděkoval maminkám, babičkám
za jejich obětavost, lásku, vyzdvihl úctu
k mateřství, životu a rodinným hodnotám.
Oslavenkyním přišly popřát k jejich
svátku děti se svým vystoupením, při kterém všem předvedly svůj talent, nadání
a ochotu se se svým nadšením pro dobrou věc, jakou je právě tato událost podělit s ostatními.
V úvodu vystoupily děti z MŠ v krojích
s valašským pásmem, následoval koncert
známé české hudebnice A. Frašové inspirovaný divadlem Semafor, doplněný
její hrou na saxofon. Žačky ZUŠ Ilona
Bařinková a Eliška Pinďáková předvedly
svou hru na saxofon spolu s A. Frašovou
a působily jako sehrané trio.
Po přestávce se představila místní
schola a scholička, která naše farníky doprovází na každé nedělní dětské mši svaté a její prezentaci paní Frašová dost vysoce chválila.
V podání bývalých žaček ZŠ Báry Bojkové, Báry Solařové a Martiny Petrůjové,
našich známých místních zpěvaček, zazněla skladba Aleluja, která vždy dojme
a jejich hlasy všichni ocení. Mládež předvedla pantomimu, zaujala svým pojetím
daného tématu. Se svým přáním maminkám vystoupil také ředitel Charity pan
Tomáš Naňák.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
organizátorům této pěkné akce, moderátorům Monice a Matějovi, dětem a mládeži, kteří svůj volný čas dokáží vložit do rozvíjení svých schopností, předvést je a rozdávat tak radost druhým. Velký dík patří také učitelkám MŠ, ZUŠ, ZŠ
za jejich přípravu našich dětí a čas věnovaný této akci. RMC MALENKA patří dík
za výrobu milých přáníček. Věříme, že se
tato akce bude opakovat a možná se stane i tradicí....
Radoslava Kostková

SK DEMONS - UPOZORNÌNÍ


pátek: 30. června 2017, 20:00 hodin

O SMOLÍČKOVI
Známá pohádka o malém pacholíčkovi, zlatoparohatém jelenovi a jeskyňkách
s líbeznými hlásky v podání slavičínského souboru SemTamFór na hradě Brumov.
Vstupné: 50 Kč

Nenechte si ujít v o prázdninách:
Záměna, Višňový sad, Mikulášovy prázdniny – divadla na hradě, SMBK, Pohádkový hrad

Kvůli četným problémům s chováním návštěvníků areálu bike parku na bývalém koupališti důrazně žádáme o dodržování provozního řádu,
se kterým je nutno se seznámit ještě
před vstupem do areálu nebo na webových stránkách charityjam.cz!
Bc. Karel Vaněk, předseda
Sportovního klubu DEMONS
a Erik Figar

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Dne 18. 5. 2017 proběhla v městské
knihovně zajímavá beseda s paní Evou
Matulovou na téma Karma v číslech, planetách a tarotových kartách. Návštěvníci se názorně dozvěděli o vlivu postavení
planet při jejich narození na lidský charakter.

PROJEKT
TAJNÝ ŽIVOT MÌSTA
Na jaře letošního roku se třída 7.A zapojila
do projektu Tajný život města. Jedná se o projekt, ve kterém pomocí aplikace Pl@ntNet poznáváme různé stromy, keře, květiny rostoucí v našem městě a jeho okolí. Pokud i vám se
líbí různobarevné květy, stromy, keře a chtěli byste znát jejich názvy, stačí si do svého mobilu stáhnout aplikaci Pl@ntNet, která na základě vaší fotograﬁe rostlinu rozpozná. Je to
zajímavé doplnění vašich procházek a výletů.
Projekt je organizován neziskovou organizací Tereza a podporován společností Veolia.
Více na www.tajnyzivotmesta.cz
Magdaléna Ordeltová

HRADNÍ DŽBÁNEK
Pivní slavnosti na hradě Brumov

17. èervna 2017
Více než 15 druhů
čepovaných piv ze 7 pivovarů,
bohaté občerstvení
Otevření areálu ve 13:00 hodin
Hudební program:

14:00 - 18:00 Vincúch (cimbálová
muzika)

18:30 - 19:30 Fextap (reggae,
boombap)

20:00 - 21:00 Filip Fryzelka (acoustic pop)

21:15 - 23:00 Waťák (Kabát Revival)
DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE o věcné
ceny a poháry

Pití půllitru na čas - 18:00

Hod sudem do dálky - 19:30

Držení tupláku na čas - 21:00
VSTUPNÉ - 150 Kč v předprodeji online v síti smsticket.cz a v Městském
infocentru Brumov-Bylnice
Vstupné na místě 190 Kč

KOUPÍM POZEMKY
v k. ú. Svatý Štěpán. Cena 30 Kč/m².
Jen seriózní jednání.
Tel. č. 778 872 774.


Zpracuji jednoduché i podvojné účet-

nictví, mzdy, daně. Vše spolehlivě, rychle a levně. Tel: 605 953 817.
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Oživlý komiks
Jaroslav Foglar, Robert Bellan

Rychlé šípy
Režie: Robert Bellan
• Nejhranější komedie Slováckého divadla
• Přes 400 repríz
• Více než 100.000 diváků

VSTUPNÉ: 220 KČ.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
V MĚSTSKÉM MUZEU 9 – 17 HODIN.
TEL: 577 330 138, 731 083 442

KD BRUMOV- BYLNICE
PÁTEK 23. ČERVNA 2017, 19:30 HODIN

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
!!! ELEKTRICKÉ ZAVAaOVACÍ HRNCE V AKCI !!!
¾
¾
¾
¾
¾
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!!! AKCE LED ŽÁROVKY – AKCE NA VESTAVNÉ SPOTġEBIÿE !!!


þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577

330 485, 776 330 486

POZVÁNKA NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ

OÈKOVÁNÍ PSÙ A KOÈEK
V pátek dne 9. června 2017 proběhne
v městské části Bylnice povinné
očkování zdravých psů a koček proti
vzteklině.
Obchod Vlára
15.00 – 16.00
Obchod u Šerých
16.00 – 16.30
MVDr. Petr Hrnčiřík
16.30 – 17.00
V sobotu dne 10. června 2017
proběhne očkování v městské části
Brumov
Parkoviště u MEZu
8.00 – 9.00
Parkoviště u KD
9.00 – 9.30
Cena očkování 200 Kč, nový očkovací
průkaz 5 Kč.

Fotoklub KFA Brumov-Bylnice Vás zve
do vinotéky na náměstí na výstavu fotograﬁí
Vladimíra Štěpánka.
Výstava bude otevřena do konce června.

CYKLOTOULKY
VALAŠSKOU KRAJINOU
Seznam předepsaných míst:

Hlavní sponzor akce:

UPOZORNĚNÍ:
Za bezpečnost účastníků při jízdě na kole a zdolávání
předepsaných míst zodpovídají rodiče nebo jimi pověřené
odpovědné osoby starší 18-ti let.
Používejte řádně vybavené kolo a cyklistickou přilbu!

Mediální partner:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Letecké srdce - památník
(Šanov)
Turistická zvonice Střelná
Kaplička na Kůtoch
Rybník Potůčková
Chata Gilianka
Javorník
Hložecká kaple
Chata MS Javorník
Kaple u Huberta
Kapľnka na Brezové

Akce pro rodiče s dětmi, kteří chtějí formou výjezdů na kolech navštívit zajímavá místa. Neplatí se žádné startovné a není potřeba se registrovat. Úkolem
je zdolat v daném termínu alespoň 8 z předepsaných míst, vyfotit se u nich a na závěr poslat všechny fotky na email martaptacek@seznam.cz. Speciální
odměnu obdrží ti, kdo objezdí všech 10 míst. S fotkami je také nutné poslat jména všech účastníků, ročník narození, bydliště a tel. kontakt. Podmínkou
této akce je, aby ji absolvovalo dítě a rodič, případně rodičem pověřená odpovědná osoba starší 18-ti let. Každý, kdo tedy zdolá 8-10 míst a splní vše
výše uvedené, bude pozván na vyhlášení výsledků a předání cen do DDM Brumov-Bylnice. Veškeré informace, včetně doporučených tras a fotek
jednotlivých míst, najdete na: http://ddmbylnice.hyperlinx.cz v sekci „CYKLOTOULKY“. Informovat se můžete také na tel. 739 344 055 - Martin Ptáček.

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice,
763 31, IČO283819. www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2100 ks, vychází měsíčně, neprodejné, reg. č.: MK ČR E 13078,
DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl, tel.: 604 604 674, www.phmstudio.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se
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