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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 8. ledna
2018 a 22. ledna 2018:

RM BRUMOV-BYLNICE
 schválila

 Hmotnou zainteresovanost zaměstnanců Města Brumov-Bylnice a vedoucích
příspěvkových organizací zřízených Městem Brumov-Bylnice v roce 2018
 Metodický pokyn městského úřadu
č. 01/18 – Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vypracovaný na účetní období roku 2018
 ukončení nájemní smlouvy uzavřené
dne 30. 6. 2015 mezi Městem BrumovBylnice a MUDr. Anna Bernardy s. r. o.,
IČ: 04123191, se sídlem Loučka čp. 49,
PSČ: 756 44, na pronájem nebytových
prostor ambulance praktického lékaře
pro děti a dorost v objektu Městského
zdravotnického střediska Brumov-Bylnice
čp. 1189, který je součástí pozemku parc. č.
286 v k. ú. Brumov, s účinností k 28. 2. 2018

 Střednědobý výhled příspěvkové
organizace Základní škola BrumovBylnice, Družba 1178, okres Zlín na rok
2019 až 2020
 Střednědobý výhled příspěvkové
organizace Mateřská škola BrumovBylnice, Družba 1212, okres Zlín na rok
2019 až 2020
 Střednědobý výhled příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže BrumovBylnice, Mýto 184, okres Zlín na rok 2019
až 2020
 Střednědobý výhled příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice,
Mýto 461, okres Zlín na rok 2019 až 2020
 Rozpočet příspěvkové organizace
Základní škola Brumov-Bylnice, Družba
1178, okres Zlín na rok 2018
 Rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola Brumov-Bylnice, Družba
1212, okres Zlín na rok 2018
 Rozpočet příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
Mýto 184, okres Zlín na rok 2018
 Rozpočet příspěvkové organizace
Služby města Brumov-Bylnice, Mýto 461,
okres Zlín na rok 2018
 Pravidla pro čerpání sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance Města Brumov-Bylnice na rok 2018
Organizační směrnici č. 01/2018 „Poskytování stravovacích poukázek zaměstnancům Města Brumov-Bylnice“

 Dodatek č.19 Přílohy č. 2 (podpisový řád) Organizační směrnice městského
úřadu č. 05/04/01 – Oběh účetních dokladů v souvislosti s jeho změnami:
Bc. Jana Novosádová – referent ﬁnančního odboru s přiřazeným podpisovým
oprávněním pod pořadovým číslem 6,
platnost podpisového oprávnění nastává
od 23. 1. 2018
Mgr. Marie Konečná – referent správního odboru – sociální pracovník pod pořadovým číslem 20, platnost podpisového
oprávnění nastává od 23. 1. 2018
 Smlouvu o spolupráci, která se týká
propagace a prezentace Města BrumovBylnice na webovém portálu www.nasevalassko.info
 uzavření smluv o dílo na organizaci výběrových řízení pro akce „Oprava hasičské zbrojnice SDH Svatý Štěpán“, „Zateplení bytového domu č.p. 35 v Sidonii“
a „Hrad Brumov – obnova dolního hradu“
 uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Brumov-Bylnice a Základní školou
Brumov-Bylnice na přípravu, výrobu a výdej jídla ve školní jídelně

 odvolala

 paní Z. Barboříkovou z pracovního
místa ředitelky Mateřské školy BrumovBylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, na základě vlastního vzdání se pracovního místa ředitelky mateřské školy
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 konkurs na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky Mateřské školy
Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková
organizace s předpokládaným nástupem
v březnu 2018

 jmenovala

 v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3
vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky Mateřská
škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, v tomto složení:
Předseda komise:
Kamil Macek, člen Rady města
Brumov-Bylnice
Členové komise:
MUDr. Milan Švach,
člen Rady města Brumov-Bylnice
Mgr. Věra Korcová, Krajský úřad
Zlínského kraje,
odbor školství, mládeže a sportu
Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka Mateřské školy Valašské Klobouky, okres Zlín,
příspěvková organizace
Dana Urbanová, pedagogický pracovník Mateřské školy Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace
Bc. Lea Boďová, školní inspektor
České školní inspekce,
Zlínský inspektorát

 pověřila

 Ing. Kamila Sedlačíka, tajemníka
MěÚ Brumov-Bylnice, funkcí tajemníka
konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky Mateřská škola Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

 souhlasí

 s přijetím nadačních příspěvků pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
za účelem poskytnutí zálohy na obědové
služby v celkové výši 16 498 Kč a příspěvku na stravování od BBH – nadační fond
ve prospěch 2 nezletilých dětí v celkové
výši 9 200 Kč
 s přijetím účelově neurčených darů
pro příspěvkovou organizaci Dům dětí
a mládeže, okres Zlín, za období červen –
prosinec 2017 v celkové výši 9 000 Kč
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

BRUMOV, BYLNICE, SVATÝ ŠTĚPÁN, SIDONIE

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY
V BRUMOVÌ-BYLNICI
Za ﬁnanční podpory Úřadu práce ČR
byla od ledna 2018 ve městě BrumovBylnice zřízena nová služba občanům
našeho města – asistent prevence
kriminality (dále jen „APK“).
Mezi priority činnosti APK patří:
1. provádění dohledu v součinnosti s městskou policií při zabezpečování bezpečnosti a veřejného pořádku
ve městě
2. předcházení společensky nežádoucímu jednání
3. upozorňování občanů na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města vztahujících se k jejich bezpečnosti a ochraně veřejného pořádku
4. oslovování osob narušujících základní společenské normy, pravidla a veřejný pořádek
5. přispívání k zjišťování přestupkové
a jiné nežádoucí činnosti
6. poskytování základního doporučení
osobám se sníženou pracovní a sociální
kompetencí včetně odkazování na kompetentní instituce základního poradenství a komunikace s osobami pod vlivem
návykových látek
7. upozorňování na základní standardy
bezpečnosti a veřejného pořádku
8. informování městské policie o skutečnostech mající vliv na bezpečnostní
situaci ve městě a na veřejný pořádek
9. působení na děti a mladistvé v oblasti zjištěných negativních jevů; zejména
záškoláctví, kouření, konzumace alkoholických nápojů, drog v rámci realizace speciﬁckých preventivních činností
10. výchovně vzdělávací působení
v rámci volnočasových aktivit
Funkci APK ve městě vykonává paní
Hana Mikšová a sídlí v přízemí budovy Městského úřadu Brumov-Bylnice
v kanceláři č. 109, e-mail: hanamiksova.
meu@brumov-bylnice.cz.
Vedení města

VÝBÌR POPLATKÙ V MÍSTNÍCH
ÈÁSTECH
Občané částí Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie budou mít možnost
uhradit místní poplatek za odpad
a místní poplatek ze psů v termínech:
19. 4. 2018 Bylnice Hasičská
zbrojnice 9.00 – 13.30 hodin
 24. 4. 2018 Svatý Štěpán Obecní
dům 8.30 – 11.00 hodin
26. 4. 2018 Sidonie budova bývalé MŠ 8.30 – 11.00 hodin
Finanční odbor MěÚ
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INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V BØEZNU 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v BrumověBylnici – občané:
Čtvrtek: 1. 3. 2018, 8. 3. 2018,
15. 3. 2018, 22. 3. 2018, 29. 3. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů v sídlištích Družba
a Rozkvět – občané:
Pátek: 2. 3. 2018, 9. 3. 2018, 16. 3. 2018,
23. 3. 2018
Středa: 28. 3. 2018 – náhradní svoz
za státní svátek dne 30. 3. 2018 (Velký pátek)
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:
Pátek: 2. 3. 2018, 9. 3. 2018, 16. 3. 2018,
23. 3. 2018
Středa: 28. 3. 2018 – náhradní svoz
za státní svátek dne 30. 3. 2018 (Velký pátek)
Termíny svozu odpadu z popelnic
pro ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec:
Pátek: 2. 3. 2018, 9. 3. 2018, 16. 3. 2018,
23. 3. 2018
Čtvrtek: 29. 3. 2018 – náhradní svoz
za státní svátek dne 30. 3. 2018 (Velký pátek)
Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery
města (podnikatelské subjekty a organizační složky)
Červená známka - týdenní interval svozu v daném roce:
Čtvrtek: 1. 3. 2018, 8. 3. 2018,
15. 3. 2018, 22. 3. 2018, 29. 3. 2018
(provozovny v domovní zástavbě
v Brumově-Bylnici)
Pátek: 2. 3. 2018, 9. 3. 2018, 16. 3.
2018, 23. 3. 2018 (provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie)
Středa: 28. 3. 2018 – mimořádný
termín tj. náhradní svoz za státní svátek dne 30. 3. 2018 (Velký pátek)
Žlutá známka - svoz každý sudý
kalendářní týden v daném roce:
Čtvrtek: 8. 3. 2018, 22. 3. 2018
(provozovny v domovní zástavbě
v Brumově-Bylnici)
Pátek: 9. 3. 2018, 23. 3. 2018
(provozovny
v
sídlišti
Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie)
Zelená známka – svoz v první kalendářní týden kalendářního měsíce
v daném roce:
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Čtvrtek: 1. 3. 2018 (provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici)
Pátek: 2. 3. 2018 (provozovny v sídlišti
Družba a Rozkvět a v místních částech
Svatý Štěpán a Sidonie)

VZPOMÍNÁME...


Kdo s vámi žil, ten ví, co ztratil. Už
nepohladíte, neporadíte, odešli jste tiše,
jak osud si to přál.
Dne 21. února 2018 uplynulo 21 let
od úmrtí
pana Oldřicha Konečného.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V BØEZNU 2018
Pátek 2. 3. 2018: směsné plasty
Pátek 9. 3. 2018: směsné plasty
Středa 14. 3. 2018: bílé a barevné sklo,
papír a lepenka + nápojové kartony
Pátek 16. 3. 2018: směsné plasty
Pátek 23. 3. 2018: směsné plasty
Pondělí 26. 3. 2018: papír a lepenka +
nápojové kartony
Středa 28. 3. 2018: směsné plasty
Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených
pro tříděný odpad. Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění
kontejnerů odevzdali tříděný odpad
v provozní dobu do prostor sběrného
dvoru v sídlišti Družba, který je pro
tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
BLAHOPØEJEME
K NAROZENÍ DÍTÌTE…
Lilien Bačová narozena dne 6. 1. 2018
Kristýna Berková narozena dne 9. 1. 2018,
Svatý Štěpán čp. 127
Soﬁe Vilímková narozena dne 16. 1. 2018
Filip Míča narozen dne 22. 1. 2018
Kristýna Bečáková narozena dne 27. 1. 2018

Člověk odchází, ale všechno krásné,33
co nám dal, zůstává.

Dne 19. prosince 2017 uplynulo 38 let,
kdy tragicky zahynul náš tatínek,
pan Miroslav Beňo
a dne 3. února 2018 jsme vzpomněli
smutné 12. výročí úmrtí naší maminky
a babičky,
paní Elišky Beňové z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají a všem
za tichou vzpomínku děkují dcery
s rodinami.

Odešli, ale zůstali v srdcích těch, kteří je
měli rádi.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád,
nezapomene.

Dne 22. února 2018 jsme vzpomněli
19. výročí úmrtí našeho syna,
pana Petra Krahulce.
S úctou a láskou vzpomínají rodiče
a bratři s rodinami.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé
zdání, stále je v srdci smutek a tiché
vzpomínání.

Dne 13. února 2018 by se dožila 100 let
paní Marie Loucká
a 1. března 2018 by oslavil
své 107. narozeniny její manžel
pan Bedřich Loucký.
S úctou a láskou vzpomínají jejich děti,
snacha a jejich rodiny. Děkujeme všem,
kteří na manžele Loucké z Brumova
vzpomenou s námi.

Dne 1. března 2018 vzpomeneme
2. výročí od úmrtí
pana Josefa Matějíčka.
S úctou a láskou vzpomínají manželka,
děti s rodinami a ostatní příbuzní.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají nám.
Odešel jsi, ale přece jsi stále s námi.

ROZLOUÈILI JSME SE...
Božena Staníková zemřela dne 30. 1. 2018
ve věku nedožitých 93 let, Brumov, Na Vyhlídce čp. 794
Marie Březáčková zemřela dne 6. 2. 2018
ve věku 91 let, Brumov, Fr. Louckého čp.
885
Martin Krůžela zemřel dne 6. 2. 2018
ve věku 34 let, Brumov, Družba čp. 1207
Štěpánka Holčáková zemřela dne 7. 2. 2018
ve věku 82 let, Brumov, Fr. Louckého čp.
878
Věra Slaběňáková zemřela dne 13. 2. 2018
ve věku 67 let, Brumov, Kopec čp. 909

Dne 17. února 2018 jsme vzpomněli
nedožitých 80. narozenin
paní Bedřišky Pinďákové.
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují syn, dcera, zeť
s rodinami a ostatní příbuzní.



Dne 1. března 2018 vzpomeneme
nedožitých 60 let našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka,
pana Petra Kolínka.
Dne 29. dubna 2018 uplynou 4 smutné
roky od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka, bratr
a děti s rodinami.
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 1. března 2018 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
paní Františky Smržové.
S láskou vzpomínají dcery s rodinou
a ostatní příbuzní.

Dne 16. března 2018 si připomeneme
8. výročí, kdy nás opustil náš bratr
Jan Lysák
z Bylniček.
S láskou vzpomínají sourozenci.

Čas běží a už jen vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme.
Všichni, kteří jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.

Dne 3. března 2018 uplyne 5 let,
co nás navždy opustila
paní Marie Strnková.
Za tichou vzpomínku děkují děti
s rodinami.
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Díky za všechno, čím jsi pro nás byl, díky
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 26. března 2018 by se dožil 70 let
pan František Juřica.
S láskou vzpomínají manželka, děti,
vnoučata a pravnoučata.

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.

Dne 18. března 2018 by se dožil 60 let
pan Vlastimil Ivaniš.
Stále vzpomíná maminka, dcery
s rodinami, manželka a ostatní
příbuzenstvo.

Dne 29. března 2018 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Josefa Šenkeříka
z Brumova.
Za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcery s rodinami.

Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají nám.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska,
úcta a vzpomínky zůstávají dál.

Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás,
za všechna milá slova a starosti
zachováme v srdci, drahý tatínku,
pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 15. března 2018 tomu bude již 19 let,
co nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček,
pan František Kříž.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 22. března 2018 vzpomeneme
7. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Zuzany Matějíčkové
a dne 19. února 2018 jsme vzpomněli
29 let úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Antonína Matějíčka.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 29. března 2018 uplyne 20 let
od úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Běhunčíka
ze Svatého Štěpána.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

55

R O Č N Í K X X I V. • Č Í S L O 3 • B Ř E Z E N 2 018

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU MÌÚ BRUMOV-BYLNICE - ÚSEK MATRIKY, EVIDENCE OBYVATEL
A SBORU PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI – ROK 2017
Vážení občané, stalo se již zvykem,
že je vám každoročně prostřednictvím
městského zpravodaje předkládána
zpráva
správního
odboru
MěÚ
Brumov-Bylnice, která zahrnuje údaje
za uplynulý rok, v níž jste částečně
seznámeni s informacemi z úseku
matriky, evidence obyvatel a Sboru
pro občanské záležitosti. Tato zpráva
byla vypracována z podkladů, které
byly ohlašovně obyvatel známy k 31.
12. 2017. Je nutno opět připomenout,
že do níže uvedených výpočtů nejsou
započítáváni
cizinci,
kteří
jsou
přihlášeni na území města BrumovaBylnice, ale pouze osoby se státním
občanstvím ČR. Věříme, že tyto údaje
budou pro vás zajímavé.
Ke dni 31. 12. 2017 bylo přihlášeno
v Brumově-Bylnici k trvalému pobytu
celkem 5.514 obyvatel (5.533 v závorkách budou uváděny pro srovnání
číselné údaje z roku 2016), z toho se
jednalo o 2.773 mužů (2.781) a o 2.741
žen (2.752). Závěr: Počet občanů
města Brumova-Bylnice se dlouhodobě
každoročně snižuje. V roce 2000 zde bylo
přihlášeno 6.096 obyvatel.
Evidence 5.514 občanů v místních
částech města:
v Brumově
3.110 obyvatel (3.113)
v Bylnici
1.867 obyvatel (1.870)
ve Sv. Štěpáně
288 obyvatel (295)
v Sidonii
249 obyvatel (255)
Průměrný věk všech občanů města
činil 42 let (42), z toho u mužů to bylo
40 let (40) a u žen 44 let (44). V populaci obyvatel našeho města je nejpočetněji
zastoupen u mužů už šestým rokem ročník 1975 – 68 mužů (69) a u žen se jedná
o ročník 1958 a 1970 – 52 žen (52).
Narození:
V roce 2017 se občankám našeho města narodilo celkem 68 dětí (61 + 1 dítě se
narodilo cizince, ale jeho otcem byl občan Brumova-Bylnice, čímž dítě rovněž
získalo trvalý pobyt v Brumově-Bylnici,
tzn., celkem 62 dětí), z toho 36 chlapců
(34) a 32 děvčat (28).
Brumov
43 dětí (44)
Bylnice
20 dětí (15)
Sv. Štěpán
2 děti (3)
Sidonie
3 děti (0)
Průměrný věk rodiček (žen s trvalým
pobytem v Brumově-Bylnici) činil 30,38
let (31,09). Nejstarší matce bylo 42 let
(43) a nejmladší 18 let (21).
Ve 27 (21) případech se dítě narodilo
neprovdaným ženám s průměrným věkem 28,85 let (29,42).

Nejužívanější jména:
228x Josef (237) + 10x Jozef (10)
271x Marie (279) + 1x Maria + 9x Mária
Nejužívanější příjmení:
94x Lysák (95)
79x Lysáková (80)
Nejčastěji dávané jméno u novorozených dětí: u děvčátek se jednalo o jméno Adéla a Sára (3x), u chlapců Jan, Vojtěch, Jakub, David, Štěpán, Michael a Vít
(2x). První dítě r. 2017 se narodilo dne 2.
1. 2017.
Uzavření manželství:
V rámci reformy státní správy vstoupil v platnost od 1. 7. 2012 registr obyvatel a v návaznosti na CzechPoint, jehož
prostřednictvím úřad získává informace
o evidenčních změnách obyvatel, se zrušily i oznamovací povinnosti ohlašovně
obyvatel. Prostřednictvím měsíčního výpisu z CzechPointu na základě žádosti získá ohlašovna obyvatel pouze změny týkající se narození, přihlášení, odstěhování
a úmrtí a např. změna rodinného stavu se
nenabízí, tzn. že změna rodinného stavu
muže, který většinou při sňatku příjmení
nemění, se nezjistí. Je tedy více než pravděpodobné, že celkový počet sňatků občanů Brumova-Bylnice v roce 2017 je vyšší než počet sňatků, který registruje ohlašovna obyvatel – 39 sňatků (53). Z výše
uvedeného důvodu je tato zpráva zaměřena pouze na sňatky, které byly uzavřeny
v Brumově-Bylnici.
Na území města Brumova-Bylnice
bylo uzavřeno v roce 2017 celkem 34
sňatků (24). Jednalo se o 13 sňatků (12)
uzavřených před Římskokatolickou církví
v kostele sv. Václava a 21 občanských
sňatků (12), z čehož 12 sňatků (9) bylo
uzavřeno v areálu hradu a 9 sňatků (3)
v obřadní síni městského úřadu. Na jiném
než radou města stanoveném místě
konání svatebních obřadů nebyl uzavřen
žádný sňatek (0). Z počtu 34 sňatků
pouze v 6 případech měli oba snoubenci
trvalý pobyt v Brumově-Bylnici, v 17
případech byl občanem našeho města
jeden snoubenec a v 11 případech se
jednalo o oba snoubence z cizích obcí.
Z 12 sňatků na hradě bylo uzavřeno 6
sňatků, kdy se jednalo o oba snoubence
z cizích obcí, ve 4 případech byl občanem
našeho města jeden snoubenec a pouze
ve 2 případech se jednalo o sňatek,
kdy oba snoubenci měli trvalý pobyt
v Brumově-Bylnici.
Na území města Brumova-Bylnice byly
uzavřeny 3 sňatky s cizincem (občané
Slovenské republiky). V cizině byl uzavřen 1 sňatek občana Brumova-Bylnice
s cizinkou (občanka Slovenské republiky).

Průměrný věk ženicha – občana města
Brumova-Bylnice byl 35,16 let.
Průměrný věk nevěstyy – občanky města Brumov-Bylnice byl 32,34 let.
Připomínám, že se jedná pouze o snoubence, kteří uzavřeli sňatek v BrumověBylnici.
Celkový počet rozvodů manželství
z pohledu evidenčního, tzn. že se jedná
o rozvod občana, který má trvalý pobyt
v Brumově-Bylnici a sňatek byl uzavřen
i mimo území Brumova-Bylnice, není
ohlašovně obyvatel znám, protože se tato
informace ohlašovně již neoznamuje.
Rozvody z pohledu matričního, tzn. že
sňatky byly uzavřeny v Brumově-Bylnici:
Na základě zaslaných rozsudků okresních
soudů bylo provedeno do matriční knihy
manželství 5 zápisů o rozvodu manželství
(4). Lze předpokládat, že počet rozvodů
není konečný.
Úmrtí:
V roce 2017 bylo zaznamenáno celkem
67 úmrtí občanů města Brumov-Bylnice
(55).
Zemřelo 39 mužů (31) a 28 žen (24).
Z toho bylo:
z Brumova
34 občanů (35)
24 občanů (13)
z Bylnice
ze Sv. Štěpána
6 občanů (2)
ze Sidonie
3 občané (5)
Na území našeho města zemřelo v r.
2017 celkem 22 občanů (18), z toho:
v Brumově zemřelo
7 občanů (11)
v Bylnici
9 občanů (3)
ve Sv. Štěpáně
6 občanů (1)
v Sidonii
0 občanů (3)
Z toho se jednalo o 14 mužů (8) a 8
žen (10).
44
občanů
města
Zbývajících
Brumova-Bylnice zemřelo v jiných obcích
ČR a 1 občan Brumova-Bylnice zemřel
v cizině. Průměrný věk všech zemřelých
občanů našeho města činil 77,87 let
(74,92 let), u mužů 73,77 let (72,17 let)
a u žen 83,58 let (78,46 let). Nejstaršímu
muži bylo v době úmrtí 92 let a 8 měsíců
(92 let a 6 měsíců), nejmladšímu 27 let a 2
měsíce (30 let a 9 měsíců); nejstarší ženě
bylo 93 let a 5 měsíců (93 let a 6 měsíců)
a nejmladší bylo 68 let a 9 měsíců (49 let
a 8 měsíců).
Přihlášení občanů z cizích obcí k trvalému pobytu v Brumově-Bylnici:
Do Brumova-Bylnice se v roce 2017 přistěhovalo celkem 73 občanů (53), z toho
32 mužů (24) a 41 žen (29):
do Brumova se přihlásilo 44 občanů (31)
do Bylnice
26 občanů (17)
do Sv. Štěpána
0 občanů (2)
do Sidonie
3 občané (3)
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Průměrný věk všech přihlášených občanů činil 31,52 let (36,01), u mužů 30,56
let (35,16), u žen byl průměrný věk 32,27
let (36,72).
Přehlášení v rámci katastru obce
Brumova-Bylnice:
V rámci katastru obce se v roce 2017
přehlásilo celkem 83 občanů (74), z toho
41 mužů (41) a 42 žen (33), z toho:
z Brumova se přehlásilo 56 občanů (45)
z Bylnice
22 občanů (25)
ze Sv. Štěpána
2 občané (2)
ze Sidonie
3 občané (2)
Z tohoto počtu obyvatel se následně
v rámci katastru obce přihlásilo:
do Brumova
57 občanů (52)
do Bylnice
23 občanů (21)
do Sv. Štěpána
1 občan (1)
do Sidonie
2 občané (0)
Průměrný věk přehlášených občanů byl 37,67 let (33,74), u mužů 34,91 let
(31,59) a u žen byl průměrný věk 40,36 let
(36,42).
V roce 2017 bylo zaregistrováno
celkem 8 (13) žádostí o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu a následné
přihlášení na adresu ohlašovny obyvatel,
tj. adresu Městského úřadu BrumovBylnice. Ve všech případech se jednalo
o její přidělení na základě rozhodnutí
správního řízení. K 31. 12. 2017 bylo
přihlášeno na této adrese celkem 168
osob (170).
Odhlášení z Brumova-Bylnice do cizí
obce:
Z Brumova-Bylnice se v roce 2017 odhlásilo do cizích obcí ČR celkem 92 občanů + 1 občan ukončil trvalý pobyt v ČR
prohlášením, tedy celkem 93 občanů (99
+ 2), z toho 37 mužů (50) a 56 žen (51):
z Brumova se odhlásilo 57 občanů (62)
z Bylnice
26 občanů (31)
ze Sv. Štěpána
2 občané (7)
ze Sidonie
8 občanů (1)
Průměrný věk všech odhlášených občanů byl 32,28 let (27,71), u mužů 31,51 let
(27,93) a u žen 33,27 let (27,49).
Nejstarší občané města k 31. 12. 2017:
Brumov: 1 občan roč. 1920 (97 let)
Bylnice: 1 občanka roč. 1917 (100 let) nejstarší občanka města Brumov-Bylnice
Svatý Štěpán: 1 občanka roč. 1926 (91 let)
Sidonie: 1 občan roč. 1926 (91 let)
Na městském úřadě jsou zřízena čtyři pracoviště CzechPointu. Z možné nabídky v loňském roce žádali občané prostřednictvím matriky, paní Ing. Zuzany
Kolínkové, paní Evy Markové, paní Daniely Rakové a paní Ing. Hany Schnarr pouze o výpisy z rejstříku trestů fyzických
osob, z rejstříku trestů právnických osob,
z katastru nemovitostí, z veřejného rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku a dále požadovali
konverze dokumentů, zneplatnění dato-
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vých schránek a zřízení nových a žádali
o identiﬁkaci fyzické osoby. Celkem bylo
vydáno 185 ks výpisů vč. konverzí listin
(165).
V r. 2017 Sbor pro občanské záležitosti
sdružoval celkem 23 členů. Obětavé práce
členek sboru, kterou vykonávaly pro naše
dříve narozené občany ve svém volném
čase, si hluboce vážíme, považujeme ji
za velmi záslužnou a za jejich ochotu
a obětavost jim vyslovujeme touto
cestou velké poděkování. Poděkování si
jistě zaslouží i pracovní kolegové, kteří
zajišťovali vyvěšování smutečních parte
v Sidonii a ve Svatém Štěpáně - paní
Ing. Zuzana Kolínková, paní Bc. Alena
Hořáková a paní Eva Marková a dále pan
RNDr. Milan Vilímek, paní Eva Marková,
paní Daniela Raková a paní Mgr. Hana
Schnarr, kteří zajišťovali zveřejňování
parte na internetových stránkách města
a na infokanálu pro občany místní
části Sidonie. Rovněž děkujeme i paní
Anně Valčíkové, která již mnoho let
zajišťuje zveřejňování smutečních parte
v bylnické části města. Dále vyslovujeme
poděkování
panu
Mgr.
Zdeňku
Kozubíkovi a slečně Martině Petrůjové,
kteří zajišťovali hudební doprovody
a recitace při občanských svatebních
obřadech, slavnostních a vzpomínkových
akcích SPOZ. Je třeba poděkovat i všem,
kteří se sborem spolupracovali při akci
„Vítání občánků“, a to především dětem
z Mateřských škol Družba a ze Svatého
Štěpána a jejich učitelkám a rovněž i panu
Stanislavu Florešovi za fotografování.
V neposlední řadě děkujeme všem, kteří
se zúčastnili pietního aktu „Vzpomínkový
podvečer“, který se konal za účelem uctění
památky našich zesnulých spoluobčanů pan Mgr. Zdeněk Kozubík zajistil hudební
vstupy za pěveckého doprovodu paní
Adély Jelínkové a již výše uvedená slečna
Martina Petrůjová, která zajistila recitační
vstupy. Poděkování přísluší i pracovníkům
Služeb města Brumova-Bylnice, kteří
odpovídali za technické zabezpečení
uvedené akce, ﬁrmě Květiny Chlupáčková,
s. r. o., Brumov-Bylnice, za krásnou
květinovou výzdobu smuteční síně a panu
Antonínu Pechovi za zapůjčení dvou
dřevěných soch „Hložecká madona“
a „Maminka“.
Všem rodičům narozených dětí v r.
2017 bylo zasíláno jménem SPOZ písemné blahopřání k narození děťátka.
Finanční příspěvek ve výši 2500 Kč/1
dítě, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Brumova-Bylnice č.
3/13/2017/186 ze dne 9. 2. 2017, byl rodičům předáván na akci „Vítání občánků“, příp. jim byl zasílán. Vítání se v loňském roce uskutečnilo celkem čtyřikrát
a zúčastnilo se ho 48 dětí v doprovodu
svých rodičů a blízkých. Na vítání, které se uskuteční v r. 2018, bylo převedeno
ještě 15 dětí narozených v r. 2017.
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Snoubencům, kteří uzavřeli manželství
v obřadní síni MěÚ v BrumověBylnici a v areálu hradu, byl současně
předáván dárek - rodinná kronika - pro
ukládání matričních dokladů a každý
novomanželský pár, který uzavřel sňatek
na hradě, byl dále obdarován sadou
dvou sklenic ze zeleného skla - imitace
historického skla. Při svatebních obřadech
v Brumově-Bylnici a na základě získané
informace o uzavření manželství bylo
novomanželům předáváno jménem SPOZ
blahopřání k uzavření manželství.
Členky sboru u příležitosti významného
životního jubilea, tj. 75., 80., 85. a 90. narozenin a každý následující rok výše, navštívily celkem 136 našich spoluobčanů (106).
Jménem SPOZ bylo v průběhu roku zasláno písemné blahopřání dalším 196 občanům (209) u příležitosti jejich životních
jubileí (70, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88 a 89
let). V lednu r. 2018 zástupci města Brumov-Bylnice za přítomnosti ředitele ČSSZ
ve Zlíně navštívili nejstarší občanku města Brumov-Bylnice u příležitosti jejího významného životního jubilea - 100 let, které
oslavila v prosinci r. 2017.
Zlaté, Diamantové, Kamenné svatby
a dále jubilea u příležitosti 90., 95. a 100.
narozenin a každý další rok výše, byla zaznamenána do kroniky SPOZ, která byla
vedena paní Marií Strnadovou, členkou
SPOZ, za což jí tímto vyslovujeme velké
poděkování. Celkem bylo zapsáno 38 zápisů (18).
Za SPOZ v roce 2017 bylo vystaveno
celkem 461 (410) písemných blahopřání
u příležitosti narození, uzavření sňatků,
Zlatých, Diamantových a Kamenných svateb a životních jubileí tzv. „kulatých“ i „nekulatých“ a 72 kondolencí (60), tj. celkem
533 písemnostíí (470).
Rovněž nelze nevzpomenout pietní
akt „Vzpomínkový podvečer“, který se
konal dne 29. 10. 2017 za účelem uctění
památky našich zesnulých spoluobčanů,
kteří zemřeli v době od 30. 10. 2016
do 15. 10. 2017. Matrikářkou bylo zhotoveno
smuteční tablo, na kterém bylo zveřejněno
celkem 63 fotograﬁí spoluobčanů, z toho
se ve 2 případech jednalo o bývalé občany
města Brumov-Bylnice, jejichž pozůstalí
projevili zájem o zveřejnění na smutečním
tablu. V případě úmrtí občana BrumovaBylnice byla zasílána jménem SPOZ
blízkým pozůstalým písemná kondolence
s průvodním dopisem s informacemi pro
pozůstalého partnera.
Letitou tradicí SPOZ se stala návštěva
našich spoluobčanů i bývalých občanů,
kteří jsou umístěni v několika blízkých
sociálních zařízeních, aby jim byl předán
drobný dárek. Také letos začátkem ledna
zástupci SPOZ v Brumově-Bylnici navštívili Dům pokojného stáří Naděje v Nedašově, Ústav sociální péče v Návojné a Domov
pro seniory v Loučce. Jménem SPOZ bylo
zasláno občanům města a bývalým spolu-
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občanům novoroční blahopřání do vzdálených sociálních ústavů, a to do Domova pro
seniory Loučka, do Domu s pečovatelskou
službou v Bojkovicích, do Domova pro osoby se zdravotním postižením na Velehradě,
do Domova pro seniory v Burešově, do Domova pro seniory Kobylá nad Vidnavkou
a do Domova důchodců Hvězda ve Zlíně.
Tímto se obracíme na veřejnost s prosbou
o sdělení příp. další informace o umístění
občana našeho města v sociálním zařízení.
Tak jako každý rok připomínám, že
i v roce 2017 byl dodržován způsob zveřejňování informací v rubrice „Společenská
kronika“ ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Všechny informace byly
zveřejňovány pouze na základě písemné-

ho souhlasu všech přímo zúčastněných, tj.
alespoň jednoho z rodičů narozeného dítěte, obou snoubenců a příbuzného zemřelého občana. Obsah zveřejněné písemné informace si stanovoval žadatel.
SPOZ dále zajišťoval zveřejňování
oznámení o úmrtí občanů prostřednictvím městského rozhlasu, webových stránek města a v neposlední řadě i ve vývěsních skříňkách ve všech místních částech
města. Následně bylo zajištěno i poděkování za účast spoluobčanů na pohřbu.
Na závěr této zprávy je třeba zdůraznit,
že vše, co souvisí se záležitostmi SPOZ, je
zajišťováno zdarma a bez správních poplatků.
Zpracovala Zdeňka Svačková,
matrikářka

PROGRAM RMC MALENKA - BØEZEN 2018

DDM BRUMOV-BYLNICE
- BØEZEN 2018

PØIPRAVUJEME:
 ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ PRO ŽÁKY
9. ROČNÍKU

 3. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM
TENISE PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE (24. března - viz plakátek)
 5. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE MEZI OKOLNÍMI ZŠ
 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY S DDM
- velikonoční tvoření, sportovní aktivity

INFORMUJEME:


 ČT 1. 3.
 ÚT 6. 3.
 ST 7. 3.
 ČT 8. 3.
 12. 3. - 15. 3.
 ÚT 20. 3.
 ST 21. 3.
 ČT 22. 3.
 ÚT 27. 3.
 ST 28. 3.
 ČT 29. 3.

SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ŠIKULKY - JARNÍ KYTIČKY (tvoření maminek a dětí)
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
DUCHOVNÍ OBNOVA SE SESTROU VERONIKOU
BARÁTOVOU (pro předem přihlášené) – MALENKA UZAVŘENA
ŠIKULKY - KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ s Aničkou Masařovou
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
VOLNÁ HERNA
PLETENÍ POMLÁZEK, VELIKONOČNÍ DEKORACE

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
Každý pátek v měsíci březnu probíhají v Malence kurzy cvičení maminek a dětí
do 1 roku a kurz angličtiny pro nejmenší (vše pro předem přihlášené zájemce).
Od 19. 3. 2018 budou v centru k dispozici formuláře na Jarní bazárek (9. 4. 11. 4. 2018), vratná záloha 50 Kč.
Srdečně zveme na kurz studené kuchyně, ve kterém se můžete mimo jiné těšit na přípravu vaječné tlačenky, vlašského salátu nebo domácí játrové paštiky.
Přihlašujte se předem, cena 100 Kč. Kurz se bude konat pouze v případě alespoň
6 přihlášených zájemců.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

13. ledna 2018 se v Otrokovicích
v kongresovém a kulturním centru Beseda uskutečnilo jedno ze semiﬁnálových
kol taneční soutěže Děti ﬁtness. Naše mažoretky z DDM Brumov-Bylnice zatancovaly svoji sestavu s velkým nasazením, radostí a vybojovaly si krásné 1. místo, které
si zasloužily. Bylo to příjemné sobotní dopoledne strávené společně s dětmi a jejich
rodiči. Děkuji rodičům za podporu a milou společnost a holkám za krásné vystoupení. Klára Trčková
 2. února 2018 se mladí ﬂorbalisté DDM Brumov-Bylnice (ročník 2008
a mladší) zúčastnili ﬂorbalového turnaje v Luhačovicích, kde se představilo celkem 8 týmů. Hrálo se ve dvou skupinách
po čtyřech a nejlepší dvě družstva postupovaly do semiﬁnálových bojů. Ve skupině jsme nejprve porazili DDM Luhačovice „B“ 7:0 a stejným výsledkem skončilo v náš prospěch i utkání proti Halenkovicím. V posledním zápase naší skupiny jsme zvítězili nad SVČ Staré Město 8:0
a zajistili si tak postup z 1. místa. V semi-

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - BØEZEN 2018

 5. 3.
 16. 3.
 20. 3.
 29. 3.

HOVORY O VÍŘE - v 9.30 hod.
JARNÍ TVOŘENÍ - s paní Blažkovou a paní Tomčalovou
– v 9.30 hod.
MŠE SVATÁ v denním stacionáři – v 9.30 hod.
TRÉNINK PAMĚTI - v 9.30 hod.

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle
odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního
vzdělávání dítěte a možných způsobech
jejího plnění.
Žádost o odklad s oběma přílohami
(doporučující posouzení - viz výše- §37,
odst. 1) je nutné předat základní škole
do 30. 4. 2018 – dřívější termín byl až
do 31. května (doporučujeme včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení).
Více informací najdete na webových
stránkách školy.

ﬁnálovém utkání, s DDM Luhačovice „A“,
se štěstí přiklonilo více na soupeřovu stranu, který ve vyrovnaném souboji zvítězil nakonec 2:1, když rozhodující branka
padla 20 sekund před koncem. O 3. místo jsme si zahráli opět s týmem SVČ Staré
Město a znovu jsme byli úspěšní a po výsledku 3:1 jsme si zaslouženě odnesli pohár a bronzové medaile. Na 2. místě se
umístil tým DDM Luhačovice „A“ a vítězem celého turnaje se stalo FBC Slovácko. Nejlepším střelcem našeho týmu byl
Matěj Ptáček, který vstřelil 12 gólů. Všem
klukům patří velké poděkování za předvedené výkony a za perfektní reprezentaci DDM Brumov-Bylnice a našeho města.
Tým DDM Brumov-Bylnice: Roman Liška, Miroslav Kristín, Matěj Ptáček, Václav Holba, Adam Machuča, Jakub Rydval
a Kryštof Černíček.
 Děkujeme všem vedoucím zájmových kroužků a dětem za vystupování
na kulturních a společenských akcích pořádaných v Brumově-Bylnici.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

ZÁPIS DÌTÍ DO 1. TØÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRUMOVBYLNICE PRO ŠKOLNÍ ROK
2018/2019

...

Vážení rodiče,
k zápisu dětí do 1. třídy základní školy zvu
všechny rodiče s dětmi
narozenými v období
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 (k 1. 9. 2018
tedy dovrší 6 let věku) a rodiče s dětmi,
které mají odklad školní docházky. Pod-

le novely školského zákona mohou přijít
k zápisu i rodiče s dítětem, které dosáhne šesti let v období od 1. 9. 2018 do 30.
6. 2019, podmínkou jeho přijetí jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která
k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce dítěte.
Zápis se uskuteční ve středu 4. dubna 2018 v době od 13 do 17 hodin ve žlutém podlaží (přízemí) I. stupně ZŠ. Přineste s sebou prosím rodný
list dítěte. Náhradní termín je 11. dubna
2018 od 13 hodin po telefonické domluvě s Mgr. I. Pinďákovou.
Od 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela školského zákona, která se týká také
průběhu zápisu do první třídy a vyřizování žádostí o odklad školní docházky.
§36 (4) Zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30.
dubna kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku.
§ 37 Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce
podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4.
toho roku), odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky,
může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku

Přemýšlíte, zda je vaše dítě zralé k zahájení školní docházky? Věnujte prosím
pozornost tomu, co by mělo znát a umět
šestileté dítě:
zvládnout sebeobsluhu (oblékání, zapínání, zavazování tkaniček, používání
příboru)
 znát zásady osobní hygieny (smrkání do kapesníku, mytí rukou, sebeobsluha na WC)
 znát zásady slušného chování (pozdrav, prosba, poděkování)
umět se 10 minut soustředit na zadanou práci nebo činnost
 zvládat jednoduché domácí práce,
které mu rodiče svěří
umět spolupracovat s ostatními žáky
 umět správně vyslovovat všechny
hlásky, umět formulovat své požadavky,
mít dostatečnou slovní zásobu
 znát barvy, prostorové vztahy (vpravo, vlevo, nahoře, dole…)
umět správně držet tužku, nůžky
šestileté dítě má mít dostatečně rozvinutou hrubou i jemnou motoriku (obratnost v pohybu, zručnost), zárukou je dostatek pohybu dítěte, manipulace s drobnými předměty, stříhání, skládání apod.
Šestileté dítě má vědět, že si jeho rodiče najdou čas, aby si společně povídali,
poslouchali pohádky, odpovídali na otázky, společně se radovali a společně zmírňovali dětská trápení. Rodiče mají své
dítě učit zodpovědnosti, pracovitosti,
ohleduplnosti. Šestileté dítě nemá mít
ve svém běžném každodenním slovníku
vulgární výrazy a nemá řešit nenadálé
situace agresivitou. Je vhodné, aby dítě
před zahájením povinné školní docházky navštěvovalo poslední ročník mateřské školy.
Není důležité, aby dítě před nástupem
do školy umělo číst a počítat, ale aby
umělo naslouchat a pozorovat, to znamená, aby umělo vnímat.
Budoucím prvňáčkům i jejich rodičům
přeji hodně úspěchů a radosti.
Mgr. Roman Rydval,
ředitel ZŠ Brumov-Bylnice
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Zveme budoucí prvňáčky
a jejich rodiče
(ale i další zájemce) na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
I. stupně ZŠ Brumov–Bylnice
ve středu 7. 3. 2018
v době od 14.00 do 17.00 hodin

Vyučující i žáci vás ochotně provedou
učebnami i školní družinou.
Můžete si prohlédnout učebnice, pomůcky a vyzkoušet zajímavé úkoly.

HOKEJOVÝ CLUB BBSS
INFORMUJE …
Hokejového turné Rusko 2018 – ohlédnutí a poděkování
Hokejové turné hráčů našeho klubu začalo v neděli 28. 1. 2018 příletem
do Moskvy. Postupně jsme navštívili družební města Tutajev, Rybinsk, Jaroslavl, Pereslavl, Elektrostal a hlavní město
Ruské federace Moskvu. V každém městě odehráli naši mladší a starší žáci přátelské hokejové utkání, změřili své hokejové
umění s hráči hokejových škol, akademií
a klubů v Rusku a získali další nové přátele. Zástupci našeho klubu navázali další přátelské a družební vztahy v rámci hokejových soustředění a výměnných pobytů sportovců.
Ve městě Tutajevv si v pondělí 29. 1.
2018 vyzkoušeli v -15°C a za vydatného
sněžení hokejové utkání pod širým nebem – winter classic.
Mladší žáci: HK Tutajev – HC BrumovBylnice 6:3
Starší žáci: HK Tutajev– HC BrumovBylnice 2:7
Obě utkání přenášely dvě ruské
regionální televize.

Další soupeřem byly týmy z města Rybinsk, kde se v úterý 30. 1. 2018 naši hráči
s trenéry a doprovodem přesunuli. V nově
rekonstruované hale proběhlo slavnostní
zahájení a nechyběly hymny obou států.
Mladší žáci: HK Rybinsk – HC BrumovBylnice 2:5
Starší žáci: HK Rybinsk – HC BrumovBylnice 4:6
Velkým zážitkem byla návštěva památníku tragické letecké události v Jaroslavle ve středu 31. 1. 2018. Uctěním památky hokejistů a doprovodu týmu Lokomotiv Jaroslavl jsme vzpomněli také
na naše hráče Karla Rachůnka, Josefa Vašíčka a Jana Marka a slovenského hráče
Pavla Demitru, kteří byli mezi zemřelými.
Týmy Lokomotiv Jaroslavl byly velmi silné a daly našim borcům na ledě pořádně
zabrat.
Mladší žáci: Lokomotiv Jaroslav – HC
Brumov-Bylnice 13:3
Starší žáci: Lokomotiv Jaroslav – HC
Brumov-Bylnice 9:2

Další přátelská hokejová utkání se
odehrála ve čtvrtek 1. 2. 2018 ve městě
Pereslavl.
Mladší žáci: HK Pereslavl – HC BrumovBylnice 10:2
Starší žáci: HK Pereslavl – HC BrumovBylnice 12:1
Poslední utkání odehráli naši hráči
v pátek 2. 2. 2018 s týmy Elektrostal.
Mladší žáci: Elektrostal – HC BrumovBylnice 5:5
Starší žáci: Elektrostal – HC BrumovBylnice 6:4
V pátek ve večerních hodinách odjela celá naše výprava do hlavního města
Moskvy. V Českém domě jsme měli zajištěno perfektní ubytování i stravu. V sobotu 3. 2. 2018 proběhla prohlídka reprezentačních prostor české ambasádyy a setkání se zástupci ambasády bylo pro všechny
velkou poctou a zážitkem. Ve všech městech, která jsme v rámci našeho turné navštívili, předali naši zástupci upomínkové předměty našeho města a hokejového
klubu a každému městu byla věnována
pamětní plaketa s názvem daného města.
Svůj pobyt ukončila naše výprava v neděli 4. 2. 2018 odletem z moskevského letiště Šeremetěvo.
Dovolte nám poděkovat touto cestou
všem, kteří pomohli našemu klubu tuto
akci uskutečnit, organizátorům a zástupcům navštívených ruských měst za jejich
výbornou organizaci, zabezpečení a hlavně přátelské jednání v navazování a upevňování družebních vztahů mezi kluby
a městy.
Naši borci se v rámci turné po Ruské
federaci dostali do celostátní Ruské televize a byla s nimi natočena reportáž z jejich
turné. Více najdete na videu na http://
gtk.tv/news/80367.ns
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PØIPRAVUJEME:
Velikonoční mezinárodní turnaj pro
ročník 2010 a mladší
Již VII. ročník hokejového turnaje pro
nejmladší hokejisty proběhne ve dnech 24.
a 25. 3. 2018 na našem zimním stadionu.
Přihlášeno je celkem 8 týmů: HC Bílí Tygři Liberec, HC Černí Vlci Rožnov pod Radhoštěm, HC Brumov-Bylnice, HC Lvi Břeclav, HOBA Bratislava, HC Choceň, MHK
Dubnica, EAC Junior Capitals Vídeň, které budou dva dny svádět tuhé boje o prvenství na malém hřišti.
1. máj 2018 - kulturní a společenská
akce HC BBSS
Zveřejňujeme informace o plánované
kulturní a společenské akci, kterou bude
Hokejový club BBSS pořádat v úterý 1.
května 2018 na Svátek práce. Akce proběhne za účasti významných sportovních,
kulturních a společenských osobností, začátek je plánovaný na 10:00 hod. od autobusové zastávky u MEZu směrem na fotbalový a zimní stadion Brumov-Bylnice, kde
proběhne hlavní program celé akce. Již teď
si rezervujte svůj čas na tuto jedinečnou
akci, kde se pobavíte, zasoutěžíte si nebo si
jen tak zpříjemníte volný den.

PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM
ŠKOLNÍHO PLESU
Milí přátelé - sponzoři,
dne 9. února 2018 jsme v Kulturním
domě v Brumově-Bylnici uspořádali školní ples. Letošní 19. ročník se mimořádně
vydařil a k jeho příjemné atmosféře jistě přispěla i bohatá tombola, kterou jsme
mohli díky Vaší vstřícnosti návštěvníkům plesu nabídnout. Těší nás, že můžeme výtěžek školního plesu použít na školní a mimoškolní činnost žáků. Děkujeme
Vám a přejeme Vám úspěšný rok 2018.
Věříme, že se i Vy budete setkávat s porozuměním svých obchodních partnerů
a zájmem zákazníků.
Mgr. Roman Rydval
a Ludvík Martinka, Markéta Martinková,
Mgr. Bronislav Šenkeřík za SRPŠ z.s.

INZERCE
 Nabízím

doučování
českého
a anglického jazyka pro děti 1. a 2. stupně
základní školy. Materiály přizpůsobím
potřebám dítěte. Doučování by probíhalo
v odpoledních hodinách, o víkendu se
dokážu časově přizpůsobit. Valašské
Klobouky a okolí, po domluvě jsem
ochotná přijet. Cena dohodou. Kontakt:
608 290 151
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MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
PROGRAM – BŘEZEN 2018
LEDEN 2018

AKCE

 pátek 2. března 2018, 19:00 hodin

ÚČA MUSÍ PRYČ
Dynamická komedie s brilantním slovním humorem se odehrává v 5. třídě základní školy. Zde se sešli rodiče žáků a očekávají příchod jejich učitelky. Emoce vřou.
Vstupenky k zakoupení v městském muzeu, tel. 577 330 138, 731 083 442.
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, na místě 280 Kč
 neděle 4. března 2018, 13:00 hodin
ČIPERKOVÉ
Srdečně vás společně s Vašimi dětmi zveme na úžasné zábavné odpoledne s ČIPERKY - nejznámější česká, dětská kapela, kterou denně na youtube sledují tisíce dětí.
Čiperkové zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Zpívají dětské
písničky, jak z vlastní tvorby, tak převzaté. Po vystoupení bude možné s Čiperky
dovádět, udělat si fotky a pěkně se pobavit.
Před vystoupením s Čiperky si s vámi zadovádí tanečnice skupiny Waves, které
budou s dětmi tancovat, hrát a soutěžit o drobné věci a sladkosti. Děti si můžou
nechat udělat oblíbený face painting neboli malování na tvář.
Vstupné: 150 Kč
 pondělí 5. března 2018, 17:30 hodin

KUBA OČIMA PETRA NAZAROVA
Cestovatelská beseda s cestovatelem a spisovatelem Petrem Nazarovem v městské knihovně v oddělení naučné literatury.
 sobota 17. března 2018, 20:00 hodin

DISCO PLES ANEB CESTA KOLEM SVĚTA
Disco Ples už po šesté! Přijďte se s námi podívat do destinací, o kterých si necháváte zdát. KD BUDE NAZDOBEN PODLE RŮZNÝCH SVĚTOVÝCH MÍST.
Plesem nás provede česká herecká hvězda - Jiří Mádl. Za mixem se objeví 5 DJ,
např. známý DJ a producent DJ Sukowach, BlizixXx, LowMoney...
Módní přehlídka, barmanská show, taneční vystoupení, fotokoutek, aftermovie, animátoři v kostýmech, velká tombola, prostorné bary, včetně jednoho baru
pouze na světové míchané drinky.
Předprodej probíhá v Městském informačním středisku Brumov-Bylnice.
Vstupné: 199 Kč v předprodeji, s místenkou 220 Kč

Nenechte si ujít v dubnu 2018:
7. 4. 2018 – Densing Yvning – ples křesťanské mládeže
9. - 11. 4. 2018 – Jarní bazárek
14. 4. 2018 – Hudební festival – SDH Bylnice
21. 4. 2018 – KŠANDA – divadelní představení
28. 4. 2018 – Valpuržina magická noc na hradě + pohádka O nezbedné čarodějnici

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
AKCE – SUŠIÿKY PRÁDLA S TEP. ÿERPADLEM A++ od 9.990,-

AKCE – VYPÍNAÿE A ZÁSUVKY ABB TANGO, LEVIT, TIME, SWING
¾
¾
¾
¾
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Milé dČti, když se po doþtení poslední veþerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás nČkdy, co dČlají knížky v noci?

Jestli ne a zajímá vás to, mĤžete s námi v naší knihovnČ strávit

v pátek 23. bĜezna 2018 Noc s Andersenem


ýekají na Vás pohádky, vČdomostní i zábavné kvízy, soutČže, hry, hádanky a spousta další zábavy.
Pokud je Vám 8 - 10 let a máte zájem zažít s námi toto dobrodružství, vyzvednČte si v knihovnČ co nejdĜíve pĜihlášku a nejpozdČji
do pátku 16. bĜezna 2018 ji vyplnČnou a podepsanou od rodiþĤ odevzdejte. Poþet nocležníkĤ je omezen na 20 dČtí,
proto neváhejte a pĜihlášku odevzdejte co nejdĜíve.
VezmČte si s sebou spacák, karimatku, svaþinu a pití,
ale hlavnČ dobrou náladu a chuĢ se bavit.

MČstská knihovna
Družba 1188
763 31 Brumov-Bylnice
Tel.: 577 330 503
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz
www.brumov-bylnice.knihovna.cz 
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NTS
S Prometal Machining
Machining, ss.r.o.
r o se sídlem ve Slavičíně
je dceřinou společností významné holandské průmyslové
skupiny NTS-Group. Zabýváme se zakázkovou výrobou částí
strojů a technologických zařízení v procesu CNC obrábění,
tváření plechů, práškového lakování a montáží.
Firma od svého založení (1997) sídlí ve městě Slavičín
ve Zlínském kraji ve svých vlastních moderních prostorách.
V současné době máme 190 zaměstnanců. Nezaměstnáváme
agenturní zaměstnance vzhledem k tomu, že atmosféra u nás
je spíše rodinného rázu. Jsme rádi, když noví zaměstnanci
najdou v naší ﬁrmě dlouhodobé uplatnění a seberealizaci.
V důsledku dalšího rozvoje naší společnosti nabízíme tyto
volné pracovní pozice:
Svářeč
Požadavky:
- platný svářečský průkaz, metoda 135 (MAG),
- znalost čtení výkresové dokumentace,
- uvítáme znalost svařování metodou 141 (TIG),
- ochota pracovat ve dvousměnném provozu.
Mechanik – brusič
Požadavky:
- manuální zručnost,
- samostatnost,
- vyučen v oboru výhodou,
- ochota pracovat ve dvousměnném provozu.
Obsluha ohraňovacího lisu
Požadavky:
- manuální zručnost,
- vhodné pro absolventy SOU strojírenského zaměření,
- ochota pracovat ve dvousměnném provozu.
Obsluha CNC – soustružník
Požadavky:
- SOU vzdělání strojírenského zaměření,
- praxe v oboru,
- tvorba programu,
- čtení technické dokumentace,
- samostatnost,
- manuální zručnost,
- ochota pracovat ve dvousměnném provozu.
Nabízíme:

Obsluha CNC – frézař
Požadavky:
- SOU vzdělání strojírenského zaměření,
- znalost čtení výkresové dokumentace,
- manuální zručnost,
- samostatnost,
- spolehlivost,
- ochota pracovat v třísměnném provozu.
Montér
Požadavky:
- SOU vzdělání strojírenského zaměření, popřípadě
příslušná praxe,
- znalost čtení výkresové dokumentace,
- dobrá schopnost orientovat se v montážních návodech,
- manuální zručnost,
- samostatnost,
- spolehlivost,
- ochota pracovat v dvousměnném provozu.
Zámečník/mechanik
Požadavky:
- SOU vzdělání strojírenského zaměření nebo příslušná praxe
- znalost čtení výkresové dokumentace
- manuální zručnost
- samostatnost
- spolehlivost
- ochota pracovat ve dvousměnném provozu

Malíř se znalostí lakování komaxitem
Požadavky:
- SOU vzdělání
- příslušná praxe výhodou
- znalost čtení výkresové dokumentace
- manuální zručnost
- samostatnost
- spolehlivost
- ochota pracovat ve dvousměnném provozu

- zajímavé mzdové ohodnocení
- kariérový růst a zvyšování Vaší kvaliﬁkace
- výborné technické zázemí a moderní pracovní prostředí
- ﬁremní beneﬁty: pět týdnů dovolené, ﬁnanční příspěvky ke spoření, výuka cizích jazyků v rámci pracovní doby, 13. plat,
stravenky, odměny, sociální program a ﬁremní akce min.2x do roka

Nástup možný ihned
Zájemci kontaktujte ing. Gabrielu Králíkovou, tel: 774 177 023, e-mail: gabriela.kralikova@nts-group.nl
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S DDM DO ITÁLIE

DDM Valašské Klobouky pořádá
zahraniční zájezd na
Palmovou riviéru do Alby Apriatica
v termínu 29. 6. do 8. 7. 2018.
Ubytování v apartmánovém domě Abruzzo
100 metrů od pláže.
Cena pobytu děti – 8 250 Kč, dospělí
8 350 Kč – polopenze.
Informace a závazné přihlášky
Mgr. Krahula Evžen – 732 108 138
nebo DDM Valašské Klobouky – paní
Tarabusová Hana – 731 163 592.
 Zpracuji jednoduché i podvojné účetnictví,
mzdy, daně. Vše spolehlivě, rychle a levně.
Tel: 605 953 817.
 Koupím palivové dřevo v metrech, měkké
nebo tvrdé, i čerstvé. Telefon 728 530 379, e-mail
robert346@seznam.cz.
 Provádíme malířské a natěračské práce všeho

druhu. Tel: 736 266 602.
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EUROCORP TRADE s.r.o.
Sychrov 1061, 766 01 Valašské Klobouky
ŠTĚPÁN,
tel: +420 577SIDONIE
321500, fax:+420 577 320800
www.eurocorptrade.cz

EUROCORP TRADE s.r.o., hledá do svého pracovního týmu nové kolegy
na pozici ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NAD 3,5 TUNY

AUTOBAZAR

Jsme specialisté
na značku ŠKODA
(25 vozů Škoda ihned k prohlédnutí)

Plus další značky v nabídce
Dále zajistíme dovoz všech značek
kvalitních vozů z Německa
Naše služby:

VÝKUP VOZIDEL
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ prodeje
Vaše auto i na PROTIÚČET
Výhodný PRODEJ NA SPLÁTKY
LEVNÉ zákonné POJIŠTĚNÍ
Prodloužená ZÁRUKA

www.auto-m.cz
Volejte: 777 750 025

Obchodní společnost Eurocorp Trade, s. r. o. působí na trhu již 20 let.
Provozuje vlastní autodopravu, která slouží převážně k přepravě vlastních
surovin a zároveň poskytuje i přepravu zboží po celé EU dle potřeb svých
zákazníků.
Co Vám můžeme nabídnout:
- volné víkendy – práce vždy od pondělí do pátku
- moderní vozový park
- zajímavé mzdové ohodnocení
- 25 dnů dovolené
- mobilní telefon i pro soukromé užití
- příjemnou pracovní atmosféru a přátelský kolektiv
- jistotu zaměstnání v prosperující české společnosti
- pracovní smlouvu na dobu neurčitou
K práci budete potřebovat:
- řidičský průkaz sk. C+E
- platný profesní průkaz a psychotesty
Výhodou je bydliště v okolí Valašských Klobouk.
Přidat se do našeho pracovního týmu můžete ihned, tak neváhejte a staňte se
součástí úspěšně se rozrůstající společnosti.
Bližší informace získáte na tel.: 777 716 796 nebo e-mailové adrese:
matula@eurocorp.cz
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