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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 14. května 2018:

RM Brumov-Bylnice schválila:
bezúplatný převod nepotřebného majetku –
mobilní buňka-sociální, inv. č. 831, s tím, že nabyvatel nejpozději do 14 dnů od nabytí mobilní
buňky zajistí její odstranění z obecního pozemku


uzavření smlouvy o právu provést stavbu
k pozemku parc. č. 2569/3 v k. ú. Bylnice v majetku spol. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se
sídlem T. Bati 383, 760 49 Zlín za účelem realizace zamýšlené stavby „Brumov-Bylnice, Účelová
komunikace u ČOV“


 uzavření smlouvy o právu provést stavbu
k pozemku parc. č. 118/1 v k. ú. Svatý Štěpán
v majetku spol. Lesy ČR, s.p., lesní správa Luhačovice za účelem realizace zamýšlené stavby „Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Svatý Štěpán
– státní hranice ČR/SR“
 zřízení služebnosti uložení STL plynovodní
přípojky k rodinnému domu v ulici Lůčky do obecního pozemku parc. č. 877 v k. ú. Bylnice za cenu
1 000 Kč + DPH
 dle ustanovení § 85 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, peněžité dary níže uvedeným neziskovým organizacím ve výši:

Nemocnice Milosrdných bratří
Vizovice

Zastupitelstva Zlínského kraje, usnesení č. 0313/
Z12/18, ze dne 23. 4. 2018, na pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro
JPO V Svatý Štěpán ve výši 300.000 Kč, uzavřené
mezi Městem Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové
942, 763 31 Brumov-Bylnice a Zlínským krajem,
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
 uzavření Nájemní smlouvy č.755/23/3142/18
se společností NESSY, spol. s r.o., se sídlem Hořická ul. 28, 500 02 Hradec Králové, na pronájem
elektronického pokladního a odbavovacího systému n-tree ve Sportovním a rekreačním areálu
Brumov-Bylnice

RM Brumov-Bylnice rozhodla
na základě doporučení komise o výběru nejvhodnějších nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky na „Modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů
v Brumově-Bylnici“ zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení, které bylo zahájeno uveřejněním výzvy na profilu města Brumov-Bylnice dne
3. 4. 2018, a to konkrétně:


• Část B – Konferenční a ozvučovací systém pro
město Brumov-Bylnice
Obchodní firma: MINISTR SYSTEMS s.r.o.
Sídlo: Pod Hrází 91, Spojil, 530 02 Pardubice
IČ: 01863045
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 158 350

10 000 Kč

Český svaz včelařů BrumovBylnice

• Část C – Personální systém pro město BrumovBylnice

8 000 Kč

Dům sociálních služeb Návojná

2 000 Kč

Základní škola Horní Lideč

5 000 Kč

Obchodní firma: Kvasar, spol. s r.o.
Sídlo: K Pasekám 3679, 760 01 Zlín,
P.O.BOX 141
IČ: 00569135
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 191 600

dle ustanovení § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů Veřejnoprávní smlouvu č. 28/2018,
29/2018 a 30/2018 o poskytnutí dotace níže uvedeným neziskovým organizacím ve výši:


AGARTA, z.s.

10 000 Kč

Charita Vsetín

3 000 Kč

Elim Vsetín, o.p.s

4 000 Kč

 Protokoly z provedených veřejnosprávních
kontrol příspěvkových organizací za rok 2017
(služby města, dům dětí a mládeže)
 finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč na provoz
Linky bezpečí
 Smlouvu o poskytnutí účelové investiční
dotace z Fondu Zlínského kraje dle rozhodnutí
Zastupitelstva Zlínského kraje, usnesení č. 0313/
Z12/18, ze dne 23. 4. 2018, na pořízení nové
požární techniky - nákup dopravního automobilu
pro JPO III Brumov ve výši 300.000 Kč, uzavřené
mezi Městem Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové
942, 763 31 Brumov-Bylnice a Zlínským krajem,
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z Fondu Zlínského kraje dle rozhodnutí
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• Část D – Elektronické formuláře pro město
Brumov-Bylnice
Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha
IČ: 63078236
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 263 500
• Část E – Modernizace komunikační infrastruktury ve městě Brumov-Bylnice
Obchodní firma: UnArtel s.r.o.
Sídlo: Slavičín, Dlouhá 300
IČ: 29284074
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 597 024
• Část F – Vybavení pro evidenci, správu
a inventarizaci majetku města Brumov-Bylnice
Obchodní firma: GORDIC spol. s r.o.
Sídlo: Erbenova 4, 586 01 Jihlava
IČ: 47903783
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 172 000
 o vyřazení nabídek uchazečů na zakázku
„Hrad Brumov – obnova dolního hradu“ z dalšího
hodnocení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek:

• BEKOS stavby s. r. o., IČO: 03867404, Sv. Štěpán 118, 763 31 Brumov-Bylnice
• František Juřica, IČO: 63393123, Svárov 92,
763 31 Brumov-Bylnice
 že nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Hrad Brumov
obnova dolního hradu“ podle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH je
firma 4P INVEST, s.r.o., IČO: 27740498, Kloboucká
1411, 763 31 Brumov-Bylnice, s celkovou nabídkovou cenou 4 067 840,65 Kč bez DPH

RM Brumov-Bylnice souhlasí
 s užitím znaku města Brumov-Bylnice na dresech Sport Klubu Kopec při různých sportovních
aktivitách
 s přijetím nadačních příspěvků od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. za účelem poskytnutí zálohy na obědové služby v celkové výši
4 059 Kč ve prospěch 5 nezletilých dětí

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU – SVOZ ODPADŮ

Termíny svozu komunálního
odpadu z popelnic v červenci 2018
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Středa: 4. 7. 2018 (náhradní svoz za státní
svátek ve čtvrtek dne 5. 7. 2018)
Čtvrtek: 12. 7. 2018, 19. 7. 2018, 26. 7. 2018
Sídliště Družba a Rozkvět:
Sobota: 7. 7. 2018 (náhradní svoz za státní svátek v pátek dne 6. 7. 2018)
Pátek: 13. 7. 2018, 20. 7. 2018, 27. 7. 2018
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:
Sobota: 7. 7. 2018 (náhradní svoz za státní svátek v pátek dne 6. 7. 2018)
Pátek: 13. 7. 2018, 20. 7. 2018, 27. 7. 2018
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí, Hluboče
a Blizákovec:
Středa: 4. 7. 2018 (náhradní svoz za státní svátek v pátek dne 6. 7. 2018)
Pátek: 13. 7. 2018, 20. 7. 2018, 27. 7. 2018

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery
města
(podnikatelské subjekty a organizační složky)
Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:
Středa: 4. 7. 2018 (náhradní svoz za státní svátek ve čtvrtek dne 5. 7. 2018)
Čtvrtek: 12. 7. 2018, 19. 7. 2018, 26. 7. 2018
– provozovny v domovní zástavbě v BrumověBylnici.
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Sobota: 7. 7. 2018 (náhradní svoz za státní svátek v pátek dne 6. 7. 2018)
Pátek: 13. 7. 2018, 20. 7. 2018, 27. 7. 2018 –
provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie.

TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ČERVENCI 2018
Pondělí: 2. 7. 2018

bílé a barevné sklo

Úterý:

3. 7. 2018

směsné plasty

Středa:

11. 7. 2018

směsné plasty

Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:

Čtvrtek: 12. 7. 2018

papír a lepenka + nápojové kartony

Středa:

18. 7. 2018

směsné plasty

Čtvrtek: 12. 7. 2018, 26. 7. 2018 – provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici
Pátek: 13. 7. 2018, 27. 7. 2018 – provozovny
v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech
Svatý Štěpán a Sidonie.

Středa:

25. 7. 2018

papír a lepenka + nápojové kartony, směsné plasty

Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Středa: 4. 7. 2018 - provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici (náhradní
termín svozu za státní svátek ve čtvrtek dne
5. 7. 2018)
Sobota: 7. 7. 2018 – provozovny v sídlišti
Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie (náhradní termín svozu
za státní svátek v pátek dne 6. 7. 2018)

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.

Informace k nové verzi zpravodaje
Na konci roku 2017 proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku „Městský zpravodaj – grafická
příprava a tisk“ a Rada města Brumov-Bylnice dne 4. 12. 2017 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, která byla zároveň i nejlevnější nabídkou. O výsledku tohoto výběrového řízení byla veřejnost
informována na 2. straně letošního únorového vydání městského zpravodaje.
Na margo uvedeného je potřeba také poznamenat, že současná plnobarevná verze zpravodaje města na kvalitním křídovém papíře je navíc levnější oproti předchozí podobě městského zpravodaje,
tzn. vyšší kvalita za nižší cenu.
Vedení města

SOUTĚŽ „ROZKVETLÉ MĚSTO“
Komise životního prostředí při Radě města
Brumov-Bylnice oznamuje všem zájemcům
o účast v již tradičním XV. ročníku soutěže „Rozkvetlé město“, že písemné přihlášky do této
soutěže mohou odevzdat nejpozději do úterý
31. 7. 2018. Soutěž je vyhlášena pro následující
kategorie:
a) květinová výzdoba oken a výsadby v předzahrádkách na balkonech a terasách rodinných
a bytových domů
b) zahradní, květinová a výsadbová úprava
vstupních prostorů firem, prodejen a budov,
ve kterých sídlí podnikatelské subjekty a organizační složky působící na území města

Na přihlašovacím listu zájemci o účast v soutěži
uvedou svoje jméno, příjmení, datum narození
a přesnou adresu objektu, u kterého jsou realizovány výsadby.
Zájemci z řad podnikatelských subjektů a organizačních složek ve městě uvedou do přihlášky
název subjektu dle živnostenského rejstříku, IČ
a rovněž přesnou adresu objektu, u kterého jsou
umístěny výsadby.
Formuláře přihlašovacích listů jsou kromě tohoto vydání městského zpravodaje k dispozici
v pracovní dobu na podatelně budovy Městského
úřadu v Brumově-Bylnici nebo v kanceláři č. 233
správního odboru.



Do soutěže budou přijaty pouze řádně vyplněné
a podepsané přihlášky. Vyplněné přihlášky lze také
zaslat poštou na adresu: Městský úřad BrumovBylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
nebo je odevzdat přímo do schránky určené pro
připomínky občanů umístěné na stěně v přízemí
budovy radnice. Vyhodnocení soutěže budou provádět členové komise životního prostředí, kteří
návrh pořadí účastníků soutěže předají Radě města Brumov-Bylnice ke konečnému schválení.
Výsledky soutěže budou na podzim tohoto roku
zveřejněny, a vítězové vyhlášených kategorií oceněni.
Komise životního prostředí
při RM Brumov-Bylnice

Přihlašovací list do soutěže „ROZKVETLÉ MĚSTO“
Jméno a přímení uchazeče (název subjektu *):
.....................................................................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu (sídla subjektu*):
.....................................................................................................................................................................................................................
Adresa objektu, u kterého jsou výsadby umístěny:
.............................................................................................……………...........................................................................................................
Datum narození uchazeče:
..............................................................
*IČO: ....................................................
V Brumově - Bylnici dne: ………….................................................…...…. Vlastnoruční podpis: .....…...............…....................………………….
* – vyplňují pouze zástupci podnikatelských subjektů a organizačních složek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…

Rozloučili jsme se…

Eliška Čechová narozena dne 4. 5. 2018

Pavel Bačo zemřel dne 16. 5. 2018 ve věku 48 let, Bylnice, Chaloupky
čp. 141

Matyáš Ordelt narozen dne 24. 4. 2018

Emma Fojtíková narozena dne 7. 5. 2018
Adéla Remová narozena dne 14. 5. 2018
Julie Gogelová narozena dne 24. 5. 2018
Lucie Ritterová narozena dne 31. 5. 2018
Adam Vaněk narozen dne 6. 6. 2018

Ludmila Uherková zemřela dne 23. 5. 2018 ve věku 47 let, Brumov,
J. Středovského čp. 1092
Anna Miklasová zemřela ve věku 96 let, Bylnice, Svárov čp. 122
Alois Vaculík zemřel dne 4. 6. 2018 ve věku 65 let, Brumov, Na Vyhlídce
čp. 822

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Ludvík Martinka zemřel dne 8. 6. 2018 ve věku nedožitých 80 let, J. Středovského čp. 1079

Blahopřejeme novomanželům…

Michaela Matulová zemřela dne 12. 6. 2018 ve věku nedožitých 29 let,
Bylnice, Hrbáč čp. 1298

Pavel Vilímek a Lucie Truchla uzavřeli sňatek dne 26. 5. 2018 na hradě
Brumov

Eva Bařinková zemřela 14. 6. 2018 ve věku 50 let, Brumov, Družba čp.
1213

Josef Novák a Tereza Tomášková uzavřeli sňatek dne 2. 6. 2018 na hradě
Brumov

Stanislav Zvoníček zemřel dne 17. 6. 2018 ve věku 66 let, Bylnice, Široká
čp. 89

Thomas Franz Hornung a Alena Krahulcová uzavřeli sňatek dne 22. 6.
2018

Marie Fojtíková zemřela dne 18. 6. 2018 ve věku 77 let, Svatý Štěpán
čp. 137

Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřejme…
Dne 5. července 2018 oslaví 60 let společného života
manželé Emílie a Ladislav Bližňákovi ze Svatého Štěpána.
Hodně zdraví, štěstí a spoustu krásných chvil
prožitých v klidu a radosti přejí dcery s rodinami.

Dne 23. června 2018 oslavil své 75. narozeniny tatínek, dědeček a manžel František Kozubík z Bylnice.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti nejen jemu,
ale i jeho manželce Anastásii Kozubíkové, která ho provází na jeho cestě životem,
a se kterou dne 23. ledna 2018 oslavili 50 let společného života.
Přejí dcery Jana, Pavla, Milena s rodinami.

Vzpomínáme…
Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš, tatínku, dál. Roky plynou
jak tiché řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.
Dne 26. června 2018 jsme vzpomněli 1. výročí, kdy
nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Josef Hošek z Brumova.
Tatínku, chybíš nám, nikdy nezapomeneme. Manželka, šest dětí s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Chybíš nám…
Dne 3. července 2018 vzpomeneme 2. smutný rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,
manželka, babička, sestra a teta,
paní Marie Lysáková.
Není na světě většího bolu, než na Tebe vzpomínat
a nebýt všichni spolu. Děkujeme všem, kteří
s láskou vzpomenou s námi.

Člověk odchází, ale všechno krásné, co vám dal, zůstává.
Dne 2. července 2018 vzpomeneme 35. výročí úmrtí paní Karolíny Šenkeříkové
a 2. března 2018 jsme vzpomněli 27 let od úmrtí pana Jana Šenkeříka.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Eliška s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací,
láskou, obětavostí.
Dne 3. července 2018 uplyne 1. výročí, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka, babička
a prababička, paní Marie Kozubíková.
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

4

Očím ses ztratil – ale v srdci zůstaneš navždy.
Dne 5. července. 2018 vzpomeneme smutné 4. výročí
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka
a bratra, pana Emila Dittricha.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera,
vnoučata a bratr s rodinou.
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Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.
Dne 7. července 2018 vzpomeneme 9. výročí úmrtí
tatínka, dědečka, pana Josefa Gajdošíka.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 12. července 2018 uplyne 2. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Antonín Hořák z Bylnice.
S láskou vzpomínají manželka, synové Libor a Toník
s rodinami, dcera Božena, 8 vnoučat, 10 pravnoučat
a 2 prapravnoučci.

Roky tiše běží, jak klidný řeky proud, jen vzpomínky se vracejí a nedají zapomenout.
Dne 10. července 2018 vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Emila Chuchmy.
Dne 23. června 2018 uplynulo 11 let od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Anny Chuchmové.
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Kdo žije v myslích svých drahých, neumřel.
Je jenom daleko.
Dne 28 července 2018 uplyne 5 let od úmrtí
pana Dobroslava Strnky.
S láskou vzpomíná manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Kdo byl milován, nezemřel, ale odešel daleko.
Dne 21. července 2018 by se dožil 60 let náš manžel,
tatínek a dědeček, pan Alois Strnka
a dne 2. září 2018 vzpomeneme 13. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil.
S úctou a láskou vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička na hřbitov zůstala v něm.
Dne 17. července 2018 uplyne 5. výročí úmrtí paní Marie Masaříkové.
V červenci 2018 uplyne 21 let od úmrtí pana Rudolfa Masaříka.
Za tichou vzpomínku děkuje snacha Věra, vnuci a pravnuci.

Nechtěl jsem odejít, tak moc jsem chtěl s vámi být.
Jak zlomený kvítek jsem k zemi spad a nestačil ani
sbohem dát.
Dne 21. července 2018 uplynou 3 roky od úmrtí
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Nováka.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají nám.
Dne 22. července 2018 tomu bude 10 let, co nás
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Stanislav Urbánek.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

A za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla,
za život jaký byl …
Dne 25. července 2018 uplyne rok od úmrtí
pana Stanislava Vančuříka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti
s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil. Už nepohladíš,
neporadíš, odešel jsi tiše, jak osud si to přál.
Dne 25. července 2018 vzpomeneme 1. smutné
výročí, co nás navždy opustil pan Jaroslav Konečný.
S láskou vzpomíná manželka Alena, David a Martin,
maminka Věra a babička Anežka.

Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají nám.
Dne 26. července 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Karla Dorňáka.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Roky běží jak řeky proud, jen vzpomínky se vracejí
a nedají zapomenout.
Dne 27. července 2018 vzpomeneme 4. smutné výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Petra Magliče a dne 14. října 2018
si připomeneme 70 let od jeho narození.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti
a vnučky. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Byl jsi tu s námi, na to nejde zapomenout.
Dne 13. července 2018 vzpomeneme nedožitých 86 let našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka,
bratra a švagra, pana Josefa Kříže a dne 15. července 2018 10. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku všem děkují manželka,
děti s rodinami, sestry, švagr a ostatní příbuzenstvo.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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PROGRAM RMC MALENKA
ČERVENEC, SRPEN 2018
2. 7. – 6. 7.

MALENKA UZAVŘENA

ÚT 10. 7.

VOLNÁ HERNA

ČT 12. 7.

VOLNÁ HERNA

ÚT 17. 7.

VOLNÁ HERNA

ČT 19. 7.

VOLNÁ HERNA

ÚT 24. 7.

VOLNÁ HERNA

ČT 26. 7.

VOLNÁ HERNA

30. 7. – 3. 8.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I. „SE ŠMOULY VZHŮRU
ZA DOBRODRUŽSTVÍM“

6. 8. – 10. 8.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „English Summer Adventure“

13. 8. – 17. 8.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II. „SE ŠMOULY VZHŮRU
ZA DOBRODRUŽSTVÍM“

20. 8. – 24. 8.

MALENKA UZAVŘENA

27. 8. – 31 .8.

VOLNÁ HERNA

www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

DDM BRUMOV-BYLNICE - ČERVENEC 2018
• 11. května 2018 byl ukončen závěrečným miniturnajem 5. ročník „Zimní nohejbalové ligy“,
kterého se v sezóně 2017/2018 zúčastnilo celkem 6 týmů. Hrálo se 3x každý s každým na tři
vítězné sety. Na třetím místě se letos umístila
trojice Josef Lysák, Petr Krůžela a Jiří Křek, druzí
byli Tonda Strnad, Tomáš Naňák a Martin Ptáček
a zlaté medaile a putovní pohár si odnesli opět
po roce Daniel Hořák, Ondra Polách, Lukáš Kostka a Ondřej Sucháček.
• 31. května 2018 se kluci 3. až 5. třídy navštěvující zájmový kroužek florbalu při DDM Brumov-Bylnice zúčastnili Mezinárodního florbalového
turnaje ve Slavičíně, kde si vedli velmi dobře. Ze
šesti zápasů získali plný počet 18 bodů a se skórem 39:3 se umístili zaslouženě na 1. místě. Nejlepšími střelci našeho týmu byli Filip Nevrlka (12
gólů) a Jakub Martinka (11 gólů). Reprezentovali
nás: Ondra Hudek, Jakub Martinka, Adam Dorňák, Matěj Miklas, Filip Nevrlka, Radim Hnaníček, Vojtěch Struhař, Kryštof Černíček, Matěj Ptáček, Mirek Kristín, Jakub Fojtík a Roman Liška.
• 1. června 2018 se po vítězství a postupu z oblastního kola ve Zlíně vydaly obě hlídky z našeho
zdravotního kroužku na krajské kolo Soutěže
mladých zdravotníků do Znojma. V soutěži,
ve které se setkaly vítězné hlídky oblastních
kol ze Zlínského a Jihomoravského kraje, se ani
naši mladí zdravotníci neztratili. Úspěšnější byla
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Upozorňujeme, že od 27. 8. 2018 se budou
vydávat v našem centru formuláře na „Podzimní bazárek“.
Milí rodiče, přejeme Vám a Vašim rodinám
krásné léto a spoustu milých chvil s Vašimi
blízkými a přáteli! Vaše Malenka.

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.

Informujeme:

UPOZORNĚNÍ

mladší hlídka, která se umístila na 2. místě (Lucie Šenkeříková, Jan Šerý, Karolína Ovesná, Alice
Janáčková a Gabriela Kozáčková). Na šesti zdravotnických stanovištích (v praktickém provedení
první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků,
v dopravě postižených, zdravotních znalostech
a v obvazové technice) ztratila hlídka 7 bodů
a nestačila tak pouze na vítěznou hlídku z ČČK
Lidečko. Starší hlídka se v nabité konkurenci
na stupně vítězů nedostala (Eliška Naňáková,
Veronika Naňáková, Amálie Kozlová, Marie Fritschková a Julie Švachová). Pro všechny hlídky to
byla velká zkušenost a ujištění, že věnovat se nacvičování poskytování první pomoci a záchraně
lidského života a zdraví je ta správná věc. Velké
poděkování patří vedoucí zdravotního kroužku
Katce Šeré, která se dětem v kroužku věnuje již
několik let. O tom, že to dělá správně, svědčí
dobrá parta a pravidelné úspěchy na místních,
oblastních, krajských i celostátních soutěžích.
• Připomínáme, že od 15. května 2018 probíhá
4. ročník akce pro rodiče s dětmi „Cyklotoulky
valašskou krajinou“, která potrvá až do 31. října
2018. Neváhejte a přidejte se i vy. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách
v záložce „CYKLOTOULKY“.

FINANČNÍ POMOC
PRO RODINY S VÁŽNĚ
NEMOCNÝM DÍTĚTEM
Tři rodiny z Brumova-Bylnice již dostaly finanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním.
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny
by potřebovaly finanční podporu, je mnohem
více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Dárci pravidelně každý měsíc podporují rodiny
s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,
těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii
Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích
křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné
také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými
poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny
s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.

Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí
pomoc nadaci doporučit.

http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586
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Ze života ve městě

KVĚTINOVÝ DEN V BRUMOVĚ-BYLNICI

Hokejový club BBSS

Dne 16. 5. 2018 proběhl již 22. ročník celostátní
sbírky „Český den proti rakovině“. Letošní sbírka
byla na prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku. V České republice je stále vysoký výskyt tohoto onemocnění. Velký podíl na tomto onemocnění
má především nesprávný životní styl – konzumace
uzeného, smaženého, grilovaného masa, obezita,
pití alkoholu, kouření, sedavé zaměstnání, chronická zánětlivá onemocnění střevní sliznice.
V Brumově-Bylnici se tato akce pořádá již řadu
let. V letošním roce bylo vybráno celkem 11. 443

V neděli 1. 7. 2018 zahajujeme sezonu na ledové
ploše. Naše děti mají první týden v červenci sportovní kemp. Do Brumova-Bylnice přijedou na hokejové kempy organizované významnými hokejisty
a odborníky (Oto Haščák, Peter Kopecký Rastislav
Minárik, Martin Neoral, Jano Pardavý, Tomáš Kapusta,…) hráči a děti z celé Evropy a Ameriky. Budeme se snažit o bezproblémový průběh.
V neděli 16. září 2018 v 16:30 hod. zahajuje náš
tým krajské ligy mužů první kolo soutěže Jihomoravského a Zlínského kraje. Přijďte povzbudit
naše borce. Děkujeme.

korun. Všem, kteří koupením měsíčku lékařského
podpořili výzkum rakoviny, děkujeme.
HÁČKO z. s.

HOKEJOVÁ AKADEMIE
Neděle 1. 7. 2018 den otevřených dveří ve fitness - v tento den si můžete bezplatně vyzkoušet
nové posilovací stroje, specializované trenéry a další zázemí. Připravili jsme pro vás nové trendy
ve cvičení pod dohledem osobních trenérů.
Člen Hokejové akademie Petr Macek dosáhl mnoha významných úspěchů v naturální kulturistice
v letošní jarní sezoně – Mistr České republiky, 2. místo na Mezinárodním mistrovství ČR, 3. místo
na Mezinárodním německém šampionátu, 4. místo na Mezinárodním mistrovství SK a 6. místo
na Mistrovství světa. Kvalifikoval se na Natural Olympia v Las Vegas, kde zamíří v listopadu 2018.
Dne 7. 7. 2018 na Charity Jam IX. se pokusí o vytvoření českého rekordu v maximálním počtu
dřepů s činkou o hmotnosti rovnající se jeho tělesné váze. Přijďte povzbudit a gratulujeme.

Petr Macek, kulturista z Fit studia Brumov

MAŽORETKY Z BRUMOVA-BYLNICE SE ZÚČASTNILY FINÁLE V PRAZE
Dne 15. 4. 2018 se děvčata, která navštěvují
kroužek mažoretek, zúčastnila soutěže Děti fitness v Otrokovicích. Zde si ze semifinálového kola
odvezla domů krásné 1. místo, čímž si vybojovala
postup do finále, to se konalo 2. 6. 2018 v Praze.
Naše mini mažoretky se v letošním roce zúčastnily
více soutěží, poté postoupily do finále, což bylo
pro všechny velkým úspěchem. Kadetky jsou již
zkušenější, jelikož zde děvčata chodí již třetím
rokem.
Do Prahy jsme jely s holkami už v pátek ráno.
Po příjezdu jsme se společně ubytovali a poté
jsme se vydali na náplavku, kde jsme měli domluvenou plavbu po Vltavě. Ta se holkám i rodičům
velmi líbila a bylo zajímavé vidět památky Prahy
z paluby lodě.
V sobotu nastal očekávaný den D. Hned ráno jsme
zamířili do Paláce Lucerna, kde se konalo finále.
Byl to veliký den pro všechny. Po příchodu do Lucerny nás všechny zaujala krása a tajuplnost budovy. Tuto sobotu soutěžily pouze mažoretky, a to
na úrovni hobby nebo professional. Holky byly
v kategorii hobby, jelikož trénujeme jednou týdně. Obě naše skupiny měly silné soupeře. V šatně
jsme se na naše vystoupení pečlivě připravili. Poté
jsme se šli nachystat na nástup. První byla kategorie mini mažoretek, kde soutěžila naše děvčata
z mateřské školy se sestavou „Tanec princezen“.
Holky byly malinko nervózní, ale po nástupu
na jeviště to ze všech opadlo a svojí odtančenou
sestavou ohromily diváky i porotu.
V naší věkové kategorii i v celém finále byla děvčata nejmladší. Porota byla složena z odborníků
a lektorů tance pro mažoretky. Kadetky soutěžily
v další věkové skupině. Zde se potvrdilo, že náročné tréninky se vyplatily a holky zatančily svoji
sestavu „Magic“ skvěle. Rodiče a příbuzní podporovali a povzbuzovali holky po celou dobu vy-

stoupení na velké scéně. Po odtančení všech týmů
v prvním bloku následovalo vyhlášení. Při nástupu
už stoupala nervozita, jak to celé dopadne.
Mini mažoretky se umístily na krásném 2. místě
a kadetky obsadily 3. místo. Po vyhlášení byla
veliká radost a slzy štěstí. Ráda bych dodala, že
jak našim mini mažoretkám, tak kadetkám uteklo
vyšší umístění pouze o 1 bod.
Na finále vystupovaly za mini mažoretky J. Balci,
M. Běhunčíková, M. Beňová, N. Beňová, N. Hrnčiříková, L. Juřicová, V. Křeková, A. Mikuličková, L.
Slováčková, E. Vaňková, N. Zvonková.
Za kadetky vystupovaly M. Běhunčíková, N. Beňová, K. Bubláková, K. Cingálková, A. Hnilová, L.
Hořáková, A. Janáčková, V. Kruželová, Š. Měšťán-

ková, N. Rajznauerová, S. Šánková, T. Ščuglíková,
B. Šenkeříková, K. Šuráňová, J. Švédová, L. Vaňková, Z. Vaňková.
V neděli dopoledne byl volný program, šli jsme
si projít Prahu a odpoledne se společně vydali
na cestu domů.
V závěru bych chtěla děvčatům poděkovat za příjemně strávený víkend a super vystoupení, které
jsme si všichni moc užili. Věřím, že jsme si všichni
domů odvezli spoustu zážitků. Děkuji i rodičům
za skvělou podporu a doprovod. Těším se na naši
další spolupráci.
A především děkujeme všem sponzorům.
Vedoucí kroužku Klára Trčková

Mažoretky v Praze

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

nechajte vybubnovat na příkaz hradního pána
Tož myslím, že to poznáte. Negdy nic nic a potem frk frk. Tož včíl frk frk. Po otevření hradu do sezóny a bajkových závodoch nebo dalších akcách, o kterých sa nezmiňuju, bo gdyž to včíl píšu tak nevím, či ich počasí nevyžene
z hradu, začne to pravé hradní ořechové, divadélní léto a vůbec letní akce. Do teho sa ešče namíše konečně snáď
to opravování a snáď teda „způsob tohoto leta bude poněkud překotným“.
Esli toto dostanete do rúk v pátek, tož stihnete aj rodinné představení Semtamfórú na konec školního roka a aj
v sobotu Noc na Karlštejně od MD Zlín a tí, jak známé o nich, to dycky majú nejak ináč a dycky je to zážitek, tož
určitě dolezte (teda pardón, dondite, dolezu já).
A gdyž toto dostanete do rúk až v pondělí, tož klídek, dlúhý kúř a pohodička. Divadélní léto bude pokračovat v červencu daléj. 20. a 21. 7., teda v pátek a v sobotu, dvoják Cyráááno od Kašparů z Prahy. Já sa těším. Ověřéná klasika
v nastudování Kašparů určitě bude hodná teho, abysme to zkukli. A hneď za týdeň, 28. 7. v sobotu, Semtamfórská Pravda, asi zas břuchrvúcí konverzačka, dúfám, ešče sem to neviďél, ale ať to bude jak to bude, oni sú dobří
a dycky pobavíja. Těším sa na ně.
Tož co nakonec tejto rychlovky. Poslál sem na šecky sérvry s počasím žádosti o počásko nejaké to bezdeščové,
akorát na ten norský sem připójíl stížnost, že gdyž má pršat a oni to předpovídajú, tož jim to vycházá a to ňa víte
co… bo lepší je gdyž valíja, že bude pršat a nevíde to. No… šak ale nakonec příroda a tak budem dúfat.
Tož nejlepší, co sa dá, je sledovat jak obvykle www.hradbrumov.cz a tam sa dovíte aktuálně šecko a aj gdyž sa zdá,
že je to negdy na poslední chvílu, tak opravdu na poslední chvílu, bo to chcem mět na hradě a přesné počásko je tak
až deň dopředu.
Šeckým přeju hezké prázdniny a dovče a gdyž sa při tem zjevíte aj na hradě, tož budu rád, bo strašidél je nedostatek a odmítajú sa zjevovat, tož sa zjevujte aspoň vy a budem sa tam strašit jeden druhého.
Tož už sa těším jak ňa postrašíte, třebás svojú přítomnosťú na divadlách.

Strašidlo kastelán

! HRADNÍ UPOZORNĚNÍ !

V průběhu měsíce června započaly práce na obnově a opravách opevnění
„dolního“ hradu. Z tohoto důvodu dochází k nezbytnému vykácení náletových dřevin potřebné k provedení záchranných a stavebních prací v souladu
s projektem schváleným všemi dotčenými orgány státní správy.

Kastelán

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – červenec 2018

AKCE VE MĚSTĚ
Pátek 20. července + sobota 21. července 2018 21:00 hodin – hrad Brumov

CYRANO

Divadelní spolek Kašpar představí příběh francouzského spisovatele satirických cestopisů, plný hrdosti a lásky. Proslulost tomuto literátovi dodal dramatik Edmond Rostand veršovanou divadelní hrou Cyrano z Bergeracu z roku 1897.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – tel: 577 330 138.
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 280 Kč
sobota 28. července 2018, 20:00 hodin – hrad Brumov

PRAVDA

„Kdyby lidé přestali lhát, byl by konec civilizace.“
Kde je pravda? Je nutné ji říkat? Tak jako je pravda ve víně usazená až u dna, tak v této francouzské komedii o čtveřici Pařížanů se pravda
objeví až na konci. Nebo ne?
Komedii uvede slavičínský SemTamFór.
Vstupné: 100 Kč
V případě deštivého počasí se představení přesunou do kulturního domu.

Nenechte si ujít v srpnu 2018:
11. 8. 2018 – Sklářské dny v Sidonii
26. 8. 2018 – Pohádkový hrad
PŘEJEME VŠEM SLUNEČNÉ, PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ
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Ze života ve městě

POZVÁNKA NA 11. BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Letos už pojedenácté hostí hrad Brumov divadelní soubory v rámci akce
„Brumovské divadelní léto“. Snažíme se tak divákům nabídnout klasické
divadlo v podání pražského divadelního spolku Kašpar. 20. a 21. července 2018 přiveze Kašpar na hrad příběh plný hrdosti a lásky „Cyrano
z Bergeracu“, který rozhodně nezestárnul. Klasickou romantickou hru
Kašpaři představují jako tragickou komedii o člověku, jehož nezávislost
je tvrdě vykoupena bolestí a smutkem.
„Milí Brumovští i Bylničtí, srdečně vás všechny zvu na Brumovský
hrad, kam letos přivezeme Cyrana z Bergeracu, a budu doufat, že se
tam setkáme!! My už se na vás moc těšíme (jako ostatně každý rok)
a věřím, že nebudete zklamáni, neb je to krásná inscenace a my ji hrajeme moc rádi. A u Vás je vždycky mimořádně krásně! Za nás všechny
Kašpary posílám pozdravení a na brzkou shledanou!“
Eva Elsnerová

„Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Jak známo, velký nos velkého
ducha značí…“ – Cyrano v podání Martina Hofmanna

V dalších rolích se představí Eliška Boušková, Lukáš Jůza, Aleš
Petráš, Míla Tichý, Pavel Lagner a Štěpán Coufal

Roxana v podání Evy Elsnerové

PŘEDPLATNÉ
DO MĚSTSKÉHO DIVADLA ZLÍN

Poděkování

Děkujeme paní učitelce Bc. Michaele Petrů a Haně Holbové z MŠ BrumovBylnice za úžasnou péči o naše děti.
Rodiče dětí z Broučků a Motýlků

Městské divadlo Zlín zahájilo předplatitelskou sezónu 2018/2019.
V této sezóně pro Vás chystáme kromě činoherních představení i jeden
muzikál. Rezervace je možné učinit přes web,

a Fotoskupina
ANDROMEDA
Brumov-Bylnice

e-mailem: prodej@divadlozlin.cz
a na tel. 577 636 207, 419, 220.

Školní akademie
Když jsem odcházela v úterý na školní akademii, naprosto jsem nečekala,
s jakými úžasnými pocity a hrdostí bývalé kantorky se budu vracet. Nádherný, dokonalý, pestrý program s perfektní organizací, nápaditým využitím
techniky a hlavně vtipným obsahem a nadšením všech účinkujících i ohlasem diváků to skutečně bralo za srdíčko…
Celý nabitý sál obsazený do posledního místečka na závěr aplaudoval vestoje
a děkoval tak všem 222 účinkujícím a obětavým pedagogům, kteří předvedli
20 vystoupení s takovým příkladným nadšením…
Vím z vlastních zkušeností, kolik času, námahy, starostí, někdy i strastí obnáší každá taková akce, ale také radosti a zdravé pýchy, když se dílo takto
podaří. Děkuji ze srdce za nezapomenutelné zážitky a přeji všem bývalým
kolegům hodně zdraví, pevné nervy a hodně, hodně radosti z dalších podobných akcí a mladým umělcům splnění všech životních snů…
Bývalá kolegyně Věra Popelková

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

Vás zvou na výstavu fotografií

KRAJINY KARPAT

bromostříbrné želatinové fotografie

Antonína Kostky

Výstava bude otevřena od 9. 7. 2018 do 31. 8. 2018
ve Vinotéce Brumov,
nám. H. Synkové 998 v Brumově-Bylnici.
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E L E KT R O V B R U M O V Ě N A N Á M Ě S T Í

Č E R N Í Č E K s.r.o.
ELEKTRICKÉ ZAVAŘOVACÍ HRNCE VAKCI od 1690,-Kč






AKCE PRAČKY – v akci pračky v nejúspornější třídě A+++ od 5.999,AKCE MYČKY NÁDOBÍ – VOLNĚ STOJÍCÍ i VESTAVNÉ, 45cm i 60cm
AKCE SPORÁKY – sklokeramické, kombinované, indukční
AKCE KOMBINOVANÉ LEDNICE S MRAZÁKEM v en.třídě A++
AKCE na ŠUPLÍKOVÉ i PULTOVÉ MRAZNIČKY v třídě A++ !!!

Inzerce
Prodáme zděný byt 3+1 v OV se zahrádkou
a garáží v Brumově.
Tel. 733 121 068.

Uzávěrka srpnového čísla bude

!!! AKCE LED ŽÁROVKY – AKCE NA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE !!!

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

10. července 2018.

485, 776 330 486

Informace
z městské knihovny
PŮJČOVNÍ DOBA BĚHEM PRÁZDNIN
PO

10.00 – 12.00

12.30 – 14.00

ÚT

10.00 – 12.00

12.30 – 17.00

ST

zavřeno

ČT

10.00 – 12.00

12.30 – 17.00

PÁ

10.00 – 12.00

12.30 – 14.00

SO

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

Český svaz zahrádkářů
v Brumově-Bylnici
nabízí pro nadcházející sezonu brigádnickou činnost
na pálení slivovice a dále pak na zpracování ovoce,
např. sušení, vaření povidel či moštování. Práce je
vhodná pro muže i ženy.
Bližší informace vám podá předseda zahrádkářů, pan
Ladislav Rožnovják na tel. č. 605 381 548.

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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