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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 12. března 2018 a 26. března 2018:

RM Brumov-Bylnice schválila:
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 2531/15, 2481/27, 2481/1,
2465/1, 2455, 2464/1, 2406/168, 2282/29,
2476/5, 2469/4, 2469/3, 2466/1, 2463/3,
2463/2, 2456/1, 2458/14, 2283/12 a 2372/17
v k. ú. Bylnice a části pozemku parc. č. 5914/4
v k. ú. Svatý Štěpán v majetku Singulární společnosti Bylnice do užívání Města BrumovBylnice za účelem vybudování a provozování stavby „Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Bylnice
– Sv. Štěpán“


uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k části pozemků parc. č. 1356/1, 2544 a 2546/1 v k. ú. Bylnice
v majetku ČR – Povodí Moravy s.p. pro realizaci
zamýšlené stavby „Brumov-Bylnice, Účelová komunikace u ČOV“


 Příkazní smlouvu mezi Městem BrumovBylnice a společností Equica, a.s. IČ: 26490951,
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, pro výkon oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR
a dalšími obecně závaznými právními předpisy
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 8/2018“ p. Kebískovi v celkové
výši 3 000 Kč

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 9/2018“ spolku HÁČKO, z.s. v celkové výši 35 000 Kč


Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 10/2018“ spolku Tenis Club
Brumov v celkové výši 45 000 Kč


Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 11/2018“ SDH Brumov v celkové
výši 40 000 Kč


Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 12/2018“ spolku Školní klub při
ZŠ Brumov-Bylnice v celkové výši 40 000 Kč


Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 13/2018“ p. Zvoníčkovi v celkové
výši 3 000 Kč


Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 14/2018“ SDH Bylnice v celkové
výši 20 000 Kč


Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 18/2018“ Moravskému rybářskému svazu v celkové výši 8 000 Kč


2

 zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků Města Brumov-Bylnice za rok 2017 včetně
návrhů na vyřazení majetku v celkové pořizovací hodnotě 351 088,21 Kč, z toho:

• Město Brumov-Bylnice

celkem 77 201,90 Kč

- DHM

50 000,00 Kč

- DDHM

3 959,00 Kč

- OE (neúčetně)

23 242,90 Kč

• Základní škola Brumov-Bylnice

celkem 174 079,17 Kč

- DHM

21 725,13 Kč

- DDHM

152 354,04 Kč

• Služby města Brumov-Bylnice
- DDHM

celkem 57 581,54 Kč
57 581,54 Kč

• Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice
-DDHM
- OE (neúčetně)

celkem 42 225,60 Kč
5 998,40 Kč
36 227,20 Kč

 pacht obecních pozemků parc. 1781
(419 m2), 1782/1 (253 m2) a 1783 (25 m2) v k. ú.
Brumov v lok. Zápotočí k zemědělskému využití
za cenu 100 Kč/rok do užívání p. Lorence, trvale
bytem Brumov-Bylnice

 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (dále jen NFP) č. Z SKCZ304021C863
s poskytovatelem NFP (Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
k projektu „Historie pro budoucnost“

 ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor zubní ambulance v patře objektu
městského zdravotnického střediska čp. 1189,
který je součástí pozemku parc. č. 286 v k. ú.
Brumov uzavřené dne 16. 5. 2003 mezi Městem
Brumov-Bylnice a MUDr. J. Valešem s účinností
k 31. 5. 2018

 Příkazní smlouvu na výkon zadavatelských
činností pro VZ „Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh,
úsek Bylnice-Svatý Štěpán“ s firmou MCI SERVIS
s.r.o., IČ: 27718158, se sídlem Pod Vodojemem
2607, 760 01 Zlín

 zřízení služebností inženýrských sítí k zamýšleným prodejnám „LRC – store“ do obecních
pozemků: umístění přípojky vody v délce cca
29 m a splaškové kanalizace v délce cca 21,15 m
do obecních pozemků parc. č. 360/11, 360/19,
432/86 a 432/95, umístění přípojky NN v délce
cca 34,4 m do obecních pozemků parc. č. 360/19,
432/86, 432/95 a 432/97 a umístění přípojky plynu v délce cca 18 m do obecních pozemků parc.
č. 186, 340/4, 340/6 a 340/7, vše v k. ú. Brumov
v sídl. Družba za cenu 100 Kč/m + DPH
 zřízení služebností inženýrských sítí – umístění přípojky vody v délce cca 2,7 m, splaškové
kanalizace v délce cca 19,5 m a dešťové kanalizace v délce cca 9 m do obecního pozemku parc.
č. 576/1 v k. ú. Bylnice v ulici Hliníky za cenu
3 000 Kč/m + DPH
 program akcí na hradě Brumov na turistickou
sezónu 2018
 Dohodu o poskytnutí právních služeb
s Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, se sídlem: Advokátní kancelář, Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice, IČ: 43989667
 Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru
pro stavbu Zateplení BD č.p. 35 v Sidonii mezi
Městem Brumov-Bylnice a firmou H & B REAL,
a.s., se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
IČ: 45197504

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 20/2018“ Českému červenému
kříži Sidonie v celkové výši 16 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 21/2018“ Valašské nadaci v celkové výši 15 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 22/2018“ Českému svazu chovatelů ZO Brumov-Bylnice v celkové výši 4 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 23/2018“ Fotoklubu KFA BrumovBylnice v celkové výši 16 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 24/2018“ Občanskému sdružení
Za zdravé město v celkové výši 5 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 25/2018“ Sdružení pro rozvoj
a podporu školství, z.s. v celkové výši 15 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2018 č. 26/2018“ Římskokatolické farnosti
Brumov v celkové výši 14 000 Kč
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Informace z radnice
RM neschválila:
pronájem části obecního pozemku parc. č. 302/3 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Brumov v sídl. Družba
k zamýšlenému účelu, z důvodu prodeje obdobného sortimentu v městském sportovním a rekreačním
areálu


RM rozhodla:
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Parkoviště Rozkvět II, BrumovBylnice“ podle hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH) takto:


Výsledné
pořadí

Účastník

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1.

TM Stav, spol s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín IČ : 48399477

614 713,00 Kč

2.

STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín IČ: 60838744

724 258,00 Kč

RM souhlasí:

s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu – uložení přípojky splaškové kanalizace k RD
čp. 953, který je součástí pozemku parc. č. 518
v k. ú. Brumov na nám. H. Synkové v délce 1 m
do obecního pozemku parc. č. 549 v k. ú. Brumov


s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu – uložení plynové přípojky k RD čp. 1391 v ulici Mlýnská do obecního pozemku parc. č. 2242
v k. ú. Brumov


s čerpáním Fondu investic příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice na pořízení
nového sypače BBS 1000 pro umístění do korby
Multicaru M26


 s pořízením nového teleskopického manipulátoru Manitou MLT 737 130 PS formou finančního
leasingu

s termínem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Brumov-Bylnice, příspěvková organizace, okres Zlín, pro školní rok
2018/2019, v pondělí 7. května 2018 v době
od 9:00 do 16:00 hodin.



INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU
SVOZ ODPADŮ
Termíny svozu komunálního odpadu z popelnic v květnu 2018
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 3. 5. 2018, 10. 5. 2018, 17. 5. 2018,
24. 5. 2018, 31. 5. 2018
Sídliště Družba a Rozkvět:
Pátek: 4. 5. 2018, 11. 5. 2018, 18. 7. 2018, 25. 5.
2018
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 4. 5. 2018, 11. 5. 2018, 18. 5. 2018, 25. 5.
2018
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí, Hluboče
a Blizákovec:

 s uzavřením smlouvy o možnosti skladovat palivové dřevo na obecním pozemku parc. č. 840/1
v lokalitě Kopec v k. ú. Brumov za protihodnotu
pravidelného čištění a údržby roštů na MK v ulici
Kopec a pravidelnou údržbu uličky na pozemku
parc. č. 673 v k. ú. Brumov v lokalitě Kopec

Pátek: 4. 5. 2018, 11. 5. 2018, 18. 5. 2018, 25. 5.
2018

RM jmenovala:

(podnikatelské subjekty a organizační složky)

 pí Bc. Zuzanu Smolkovou, bytem Štítná nad
Vláří-Popov, na pracovní místo ředitelky Mateřské
školy Brumov-Bylnice, příspěvková organizace,
okres Zlín, s účinností od 1. 4. 2018

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V KVĚTNU 2018
Pátek

4. 5. 2018:

směsné plasty

Středa

9. 5. 2018:

bílé a barevné sklo, papír a lepenka + nápojové kartony

Pátek

11. 5. 2018:

směsné plasty

Pátek

18. 5. 2018:

směsné plasty

Středa

23. 5. 2018:

papír a lepenka + nápojové kartony

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery
města
Červená známka – týdenní interval svozu v daném roce:
Čtvrtek: 3. 5. 2018, 10. 5. 2018, 17. 5. 2018, 24.
5. 2018, 31. 5. 2018 (provozovny v domovní zástavbě v Brumově - Bylnici).
Pátek: 4. 5. 2018, 11. 5. 2018, 18. 5. 2018, 25. 5.
2018 (provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět
a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie).
Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní týden v daném roce:
Čtvrtek: 3. 5. 2018, 17. 5. 2018 (provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici).

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených
pro tříděný odpad.
Pro zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství ve městě bylo dne 9. 4. 2018 přikročeno k posílení
kontejnerových hnízd v ul. Mýto a v ul. Říky v bylnické části města o 2 ks kontejnerů na nápojové
kartony (oranžové značení).
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.

Pátek: 4. 5. 2018, 18. 5. 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:
Čtvrtek: 3. 5. 2018 (provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 4. 5. 2018 (provozovny v sídlišti Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie).

Psí výkaly kolem nás
Určitě si nejeden občan či návštěvník města využívající cyklostezky všiml, že tato komunikace (a nejen tato, ale i téměř každá druhá ulice či travnatá
plocha ve městě) je bohatě lemovaná výkaly od psů.
Opravdu nechápeme některé pejskaře, proč se takto chovají a takovou špínu po sobě zanechávají bez úklidu… Proto se ptáme: „To máte i své dvorky či
zahrádky u obydlí takto zaneřáděné výkaly? Co si o našem městě pomyslí cizí návštěvníci? Že jsme tady všichni špinavci?“
K cyklostezce chodí na procházku nebo si hrát také děti s rodiči. Snad už všichni víme, že psí exkrementy jsou pro člověka nebezpečné. A to nemluvě
o absolutním hnusu, když travnaté plochy ve městě kosí pracovníci služeb města.
Apelujeme tedy na většinu pejskařů; skutečně se zamyslete sami nad sebou a nad svým chováním při venčení psích mazlíčků…
Správní odbor MěÚ
S výše uvedeným se plně ztotožňuje i vedení města a všichni nespokojení občané
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SPALOVÁNÍ ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ, EVIDENCE PÁLENÍ
Požárům a planým poplachům lze předejít dodržováním stanovených pravidel. Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením
rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních
porostů. V těchto měsících také narůstá počet
výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných
hasičů k požárům travních a lesních porostů nebo
na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru
nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy,
které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady. Jen za poslední období
evidují krajští hasiči 11 událostí, při kterých došlo
k požárům travních porostů nebo k pálení klestu
a dřevních materiálů bez ohlášení. K tomu, aby
se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům
hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky a obecná pravidla požární bezpečnosti.
Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
(dále jen zákon) ve znění pozdějších předpisů, je
mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku
požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů,
při skladování a používání hořlavých nebo požár-

ně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (§
17, odst. (1), písm. a).
Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování
porostů (§ 17 odst.3, písm. f) zákona).
U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst. (2) zákona uvedeno, že
právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou
činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních
předpisů nejsou tímto dotčena.
Další podzákonným právním předpisem, který tuto problematiku řeší je Nařízení Zlínského
kraje č. 3, ze dne 28. 11.2012, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Pro naše město je územně příslušná ohlašovna
HZS Zlínského kraje na adrese:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - Stanice Valašské Klobouky se sídlem Brumovská
710, 766 01 Valašské Klobouky. Telefon +420
950 671 111, +420 950 671 250.
Ohlašování pálení suchých rostlinných materiálů
a palivového dřeva ve venkovním prostředí je uvedeno na www. hzszlk.eu a oznamuje na webovém
formuláři: paleni.hzszlk.eu.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD
Termín pro uhrazení poplatku je do 31. května
2018.
Výše poplatku je 500 Kč za osobu za kalendářní
rok.
Platbu můžete provést:
• v hotovosti nebo platební kartou v pokladně
MěÚ, dveře č. 305
• na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu: 191407101369/0800, variabilní symbol 1340 a číslo popisné.
Finanční odbor MěÚ

Poděkování
Vyslovujeme tímto poděkování účastníkům akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“, kteří v sobotu dne 7. 4. 2018 zajistili úklid vybraných lokalit
ve městě od drobných odpadků obalového charakteru. Organizačně tuto akci zaštítil zapsaný spolek SAMOSATO.
Mladá generace občanů našeho města tím dává dobrý příklad i ostatním našim spoluobčanům, že jim není lhostejný stav veřejných prostranství a čistoty
ve městě, a jsou ochotni také, v mezích možností, přispět svým dílem k udržení čistoty města.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme se...
Josef Krahulec zemřel dne 21. 3. 2018 ve věku 80 let, Svatý Štěpán čp. 2

Blahopřejeme k narození dítěte…
Eliška Řičánková narozena dne 16. 3. 2018 v Ostravě-Porubě
Veronika Vaňková narozena dne 24. 3. 2018
Filip Struhař narozen dne 31. 3. 2018

Hedvika Micháliková zemřela dne 28. 3. 2018 ve věku nedožitých 55 let,
Bylnice, Záhumení čp. 504
Josef Frajt zemřel dne 14. 4. 2018 ve věku 68 let, Brumov, Družba čp.
1199

Tomáš Lorenc narozen dne 11. 4. 2018

Ferdinand Michálik zemřel dne 15. 4. 2018 ve věku 81 let, Bylnice, Široká čp. 90

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínáme…
Život se nezastaví, jde dál,
jen krátké vzpomínky zůstaly nám.
Dne 4. dubna 2018 jsme vzpomněli 13. výročí úmrtí
pana Vojtěcha Rosenberga.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkují děti s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 22. května 2018 vzpomeneme 42. výročí
úmrtí naší drahé mamnky, babičky a prababičky,
paní Hedviky Častulíkové z Brumova.
S láskou vzpomínají syn, vnuci
a ostatní příbuzenstvo.

Život se nezastaví, jde dál,
jen smutná vzpomínka zůstává nám.
Dne 4. května 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka,
pana Ladislava Louckého z Bylnice.
Vzpomínají dcery Laďka a Yvetta s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 26. dubna 2018 uplynulo 27 let od úmrtí
našeho drahého tatínka a dědečka,
pana Milana Rožnovjáka.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
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Kdo v srdcích žije – neumírá.
Dne 4. května 2018 by se dožila 100 let naše maminka, babička a prababička, paní Marie Ovesná.
Letos také uplynulo 27 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jana Ovesného.
S láskou a úctou vzpomínají čtyři dcery s rodinami.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je
v srdci smutek a tiché vzpomínání.
Dne 20. listopadu 2012 nás opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička, paní Viktorie
Ptáčková, která by se 6. května dožila 85 let.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.
Dne 4. února 2018 jsme vzpomněli 3. výročí, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Josef Ptáček.
S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout.
Dne 8. května 2018 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Jana Bačo z Bylnice.
Vzpomínají děti s rodinami.

Čas běží a my už jen vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Všichni, kteří jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
Dne 8. května 2018 vzpomeneme na 8. výročí úmrtí
paní Jiřiny Bečákové.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.
Dne 9. května 2018 vzpomeneme 11. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a strýce,
pana Ladislava Šatku ze Sidonie.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Nikdy nezapomeneme.
Dne 10. května 2018 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí pana Vojtěcha Miklase.
Vzpomínají manželka, děti Blanka a Jitka s rodinami,
6 vnoučat a pravnučka.

Za předobrá srdce rodičů na světě náhrady není…
Dne 11. května 2018 vzpomeneme již 25. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jana Holby.
Dne 24. ledna 2018 uplynulo 8 let od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Štefánie Holbové.
Neustále s úctou a láskou vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Čas bolest zahojí, ale nedá zapomenout.
Dne 18. května 2018 vzpomínáme 15. výročí úmrtí
naší drahé manželky, maminky a babičky,
paní Zdeňky Oklešťkové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel Jiří, synové Jiří
a Pavel s rodinami.

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.
Dne 22. května 2018 uplyne rok od úmrtí naší drahé
manželky, maminky a babičky, paní Marie Lysáčkové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti
s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Odešel jsi a přece jsi stále s námi.
Dne 28. května 2018 vzpomeneme 8. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš drahý bratr a strýc,
pan Stanislav Měšťánek.
S láskou a úctou vzpomínají sestra Věra, synovec
Pavel a neteř Věra.

V žádném slunci není tolik jasu, tolik květů v žádné
lučině, v žádném poli tolik žlutých klasů,
co je lásky v srdci matčině.
Dne 18. dubna 2018 uplynulo 9 let od úmrtí naší
maminky, paní Anděly Chuchmové.
S láskou vzpomíná syn Ladislav s rodinou.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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PROGRAM RMC MALENKA - KVĚTEN 2018
ÚT 1. 5.		
ST 2. 5.
ČT 3. 5.
ÚT 8. 5.
ST 9. 5.
ČT 10. 5.
ÚT 15. 5.
ST 16. 5.
ČT 17. 5.
ÚT 22. 5.
ST 23. 5.
ČT 24. 5.
ÚT 29. 5.
ST 30. 5.
ČT 31. 5.

STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO
VOLNÁ HERNA
STAVĚNÍ MÁJÍČKU
STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – SLONÍK Z PAPÍRU (tvoření dětí a maminek)
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – PEČEME NA PODPORU „DOBROČINNÉ KAVÁRNY“
VOLNÁ HERNA
PEČENÍ NA PODPORU „DOBROČINNÉ KAVÁRNY“

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod., odpolední dílny probíhají od 13.30
do 17.30 hod.

UPOZORNĚNÍ
Každou středu probíhají kurzy cvičení maminek
a dětí, ve věkové kategorii od 1 – 3 let.
V týdnu od 4. 6. – 8. 6. 2018 bude v našem centru probíhat „DOBROČINNÁ KAVÁRNA“, do které
se můžete také zapojit! Buďto upečením nějaké
dobroty nebo posezením v „naší“ kavárně a zakoupením dobré kávy, nějaké dobroty nebo drobností, které budou připraveny v Malence. Výtěžek
z kavárny bude věnován na podporu projektu
„Kontejner pro Zambii“. Bližší informace o projektu i o celém programu „DOBROČINNÉ KAVÁRNY“
naleznete na plakátcích i na našich stránkách!
Věříme, že společně podpoříme dobrou věc! Těšíme se na společné chvíle!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE KVĚTEN 2018
7. 5.
15. 5 .
23. 5.
28. 5.
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HOVORY O VÍŘE – s Otcem Richardem v 9.30 hod.
JARNÍ OČISTA ORGANISMU - pracovnice Lékárny na námětí
TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME – srdíčka z drátků – v 9.30 hod.
MŠE SVATÁ V DENNÍM STACIONÁŘI - v 9.30 hod.

Denní stacionář pořádá v úterý 12. 6. 2018 Poutní zájezd na Svatý Hostýn.
Cena 250 Kč, odjezd v 7.00 hod. od Obuvi Tarabus, další zastávky u kulturního domu, měšťanky a MEZu. Hlásit se můžete osobně ve stacionáři nebo
na tel.: 605 063 239.
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DDM BRUMOV-BYLNICE KVĚTEN 2018
Připravujeme:
• McDONALD’S CUP 2018 – OKRESNÍ KOLO
ŽÁKŮ ZŠ V KOPANÉ
• HRADNÍ VĚŽ - šachový turnaj a zahájení sezóny hradu Brumov
• 4. ročník - CYKLOTOULKY VALAŠSKOU KRAJINOU
• UKONČENÍ 5. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ LIGY
• ZA POHÁDKOU NA KOLECH
• UKONČENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM

Informujeme:
• 16. března 2018 proběhly v KD Klobučan ve Val.
Kloboukách „Závěrečné taneční žáků ZŠ“, kterých
se zúčastnili kromě samotných účastníků kurzu
také jejich rodiče, příbuzní a kamarádi. Děti předvedly, co se všechno pod vedením paní Mileny
Šmigurové na kurzu naučily. Nechyběla ani různá
vystoupení a spoustu další zábavy. Celý večírek
byl velmi příjemný a věříme, že na něho budou
všichni dlouho vzpomínat.
• 28. března 2018 jsme pořádali společně se ZŠ
Brumov-Bylnice již 5. ročník velikonočního nohejbalového turnaje žáků, kterého se zúčastnilo celkem 10 týmů rozdělených podle věku na mladší
a starší kategorii. V kategorii mladší se na 3. mís-

tě umístilo družstvo DDM Brumov-Bylnice, druzí skončili kluci reprezentující ZŠ Slavičín-Vlára
a vítězem se stala ZŠ Brumov-Bylnice. Ve starší
kategorii turnaj ovládli hoši ze ZŠ Slavičín-Vlára, stříbrné medaile vybojovalo družstvo DDM
Slavičín a bronz si odnesla domácí ZŠ Brumov-Bylnice. Za DDM Brumov-Bylnice bychom chtěli
poděkovat z brumovské základní školy Mgr. Jiřímu Trčkovi za spoluorganizaci a zajištění pěkných
sportovních cen pro účastníky turnaje a panu
Romanu Fojtíkovi za pomoc a přípravu některých
dětí na tento turnaj.
• 29. března 2018 proběhl v DDM „Velikonoční
turnaj v ringu“, kterého se zúčastnilo 26 dětí
rozdělených do osmi týmů. Hrálo se ve dvou čtyřčlenných skupinách každý s každým na dva hrané
sety do deseti bodů. Dvě nejlepší družstva z každé skupiny postupovala do semifinále a ostatní
týmy si zahrály už jen o umístění. Vítězem celého
turnaje se stala trojice Johana Solařová, Karolína
Ptáčková a Jožka Kozáček reprezentující zájmový
kroužek „Ringo“.
• „Cyklotoulky valašskou krajinou 2018“ je 4. ročník dlouhodobější akce pro rodiče s dětmi, kteří chtějí formou společných výjezdů na kolech
navštívit zajímavá místa v okolí Brumova-Bylnice. Tato akce bude zahájena na Den rodin, tj.
15. května 2018, a potrvá až do 31. října 2018.
Více informací najdete před jejím zahájením
na webových stránkách DDM a taktéž v příštím
čísle zpravodaje.

Letní příměstské tábory
DDM Brumov-Bylnice
2018
termín od 2. do 4. července 2018:
• LPT „ Mini mažoretky“
termín od 9. do 13. července 2018:
• LPT „Krteček“
• LPT „Discodance“
termín od 16. do 20. července 2018:
• LPT „Florbalový“
• LPT „Adrenalinový“
• LPT „Mažoretky“
termín od 23. do 27. července 2018:
• LPT „Sportovně-zábavný“
• LPT „Mažoretky“
termín od 30. července do 3. srpna 2018:
• LPT „Lezecký“

Podrobné informace o těchto příměstských táborech najdete v průběhu měsíce května na našich webových stránkách
a taktéž v dalším čísle zpravodaje.

Turnaj ve stolním tenisu
24. března 2018 proběhl v DDM Brumov-Bylnice kontinentální turnaj
ve stolním tenisu za účasti 32 hráčů a hráček z České i Slovenské
republiky.
Děkujeme sponzorům: hlavní sponzor Petr Sopek SP Elamont, Elseremo Kozubík, Suob Krůželovi, Kloboucká lesní Dorňák, Drogerie Teta
Valašské Klobouky, Drogerie Teta Brumov, Proton Valašské Klobouky,
Lékárna na náměstí Brumov, Papírnictví Miklasová, Potraviny Macháč,
Potraviny Švéda, Hospoda Milan Hošek, Hospoda na hřišti Bylnice,
Lékárna Valašské Klobouky na náměstí, Herman sport Valašské Klobouky, Zámečnictví Tkadlec, Klempířství Pecl, Kámen Rejda, Lékárna
středisko, ŠBB elektro.
Josef Zvoníček, Antonín Strnad a Martin Ptáček

Účastníci nohejbalového turnaje

Děkujeme

Jménem kolektivu zaměstnanců DDM Brumov-Bylnice, dětí a jejich rodičů děkujeme hokejovému klubu HC BBSS za využívání ledové plochy
pro naše zájmové kroužky k výuce bruslení.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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neděle 1. 7. – sobota 7. 7. 2018
hráči ročník 2009 – 2004

telefon +420 777 800 548/9
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8. slavnostní večer k ukončení hokejové sezóny 2017/2018
sobota 2. června 2018
začátek v 18:00 hod., prezence od 17:30 hod.
Zimní stadion Brumov-Bylnice

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

POZVÁNKA
pro člena Hokejové akademie
na
7. řádnou valnou hromadu
Hokejové akademie

POZVÁNKA
pro člena HC BBSS
na
28. řádnou valnou hromadu
Hokejového clubu BBSS, z.s.

Neděle 3. června 2018
Prezence od 17:45 hod., začátek 18:00 hod.
restaurace Zimní stadion Brumov-Bylnice

Neděle 3. června 2018
Prezence od 15:45 hod., začátek 16:00 hod.
restaurace Zimní stadion Brumov-Bylnice

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Volba orgánů VH
Zpráva o činnosti HA za rok 2017
Zpráva o hospodaření HA za rok 2017
Zpráva dozorčí rady za rok 2017
Diskuze
Plán činnosti a hospodaření pro rok 2018
Návrhy na doplnění – diskuze
Rekapitulace přijatých usnesení k jednotlivým bodům
Různé
Závěr
Výkonný výbor HA

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Volba orgánů VH
3. Zpráva o činnosti HC za rok 2017
4. Zpráva o hospodaření HC za rok 2017
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2017
6. Diskuze
7. Plán činnosti a hospodaření pro rok 2018
8. Návrhy na doplnění – diskuze
9. Rekapitulace přijatých usnesení k jednotlivým bodům
10. Různé
11. Závěr
Výkonný výbor HC BBSS

SOU Valašské Klobouky otevře v novém školním
roce 2018/2019 nový čtyřletý maturitní obor!
Jak jste uspěli u přijímaček a zda budete od září studovat
tam, kde jste původně chtěli, byste už měli vědět, ale pokud
vás na školu nevzali, nezoufejte, ještě není vše ztraceno.
SOU Valašské Klobouky vyhlásí další kola přijímaček. Hlavně
nepodlehněte stresu, pokud jste nebyli ke studiu přijati. Existuje stále možnost studovat na naší škole čtyřletý maturitní
obor, tříletý učební obor a dvouleté nástavbové studium.

PH

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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HRADNÍ ZPRÁVY
nechajte vybubnovat na příkaz hradního pána
Tož tu jak to včíl čtete, už by mělo byt po Valpuržinéj noci anebo zrovna probíhá. To podla teho,
jak sa vám totok dostane do ruk.
A tým teda tyto zprávy budú takéj spišéj zvací.
5. května v sobotu po poledni zas budú poskakovat živé šachové figurky po hradní šachovnici a s tým spojeným celým programem
slavnostního zahájení sezóny na hradě. Slunko bude určitě (něgdy sa potfora schovává za mraky a bečí),
přindite si udělat hezké odpoledňa na hrad.
26. května, takéj v sobotu, zas bude hrad cílem bajkového závodu Hradní okruh. Jede sa za každého počasí, fandí sa za každého počasí, tož, dojdite podpořit ty svoje rodinné závoďáky. Ty velké s cílem na hradě a ty prťavější
a o to lepší dole na náměstí. Děcké závody dopoledňa. Hlavní závod odpoledňa.
Důležité je takéj to, že sme sa rozhodli opravy dolního hradu,
keré už opravdu proběhnú, přizpůsobit sezóně a že šecky tradiční aj netradiční akce na hradě budú
až do konca srpna podle tradic a plánu.
A gdyby sa neco v programu změnílo nebo přibýlo, dáme vědět na www.hradbrumov.cz. V květnu aj daléj v sezóně. Hradní program už sa na stránkách hradu plní v svojich kolónkách jak má byt. Velikonoce sa návščevnícky povédly,
tož nech to tak ide daléj.
Kastelán

Informace z městské knihovny
NOC S ANDERSENEM
Den 23. března 2018 proběhl v městské knihovně
v Brumově-Bylnici 18. ročník mezinárodní akce
Noc s Andersenem. Program byl věnován 90. výročí vydání knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi
a kočičce a proto byly děti a knihovnice převlečeny do kostýmů pejsků a kočiček. Celý zábavný
večer se odvíjel v tomto duchu.
Více fotografií najdete na: https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz/
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
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Příběh jednoho tajemství

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – květen 2018
sobota: 5. května 2018, 13:00 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA HRADĚ –
HRADNÍ VĚŽ

Tradiční otevření brány hradu Brumov, zahájení turistické sezóny a finále šachového turnaje na hradě
s bohatým doprovodným programem a občerstvením.
neděle: 6. května 2018, 9.00 hodin

Byl jednou jeden dům, ba co říkáme, že byl, on ještě pořád je. Jeho okna jsou plná kytek
a když vejdete dovnitř, můžete se nechat unést křídly bezpočtu barevných motýlků. Ještě
pořád nevíte? Tak my vám to prozradíme. Je to dům dětí a mládeže a nachází se v Bylnici,
přímo na rozcestí. Už jeho logo napovídá, že v domě, kde pobývají děti, musí být milo a veselo. A že je to pravda, jsme se my, děti z MŠ Sv. Štěpán, mohly přesvědčit již podruhé. Již
podruhé jsme se tady setkaly s laskavou, přívětivou Maruškou Vaško a také s její kolegyní,
usměvavou Fanynkou Daňovou. Již podruhé jsme měly možnost zabořit ruce do měkké
hlíny a tvarovat ji dle svých představ a fantazie. A tak jsme válely, uhlazovaly a zdobily,
prostě jsme se zaujetím sobě vlastním tvořily. Co? To je právě to naše velké tajemství. Můžeme vám jen prozradit, že jsme přitom myslely na člověka všem lidem nejbližšího, na naše
maminky, které již brzy oslaví svůj svátek. Náš tajný výrobek je totiž určen právě jim. Atak
teď už víte, že v Bylnici na rozcestí je jeden dům. Dům, ve kterém pobývají děti a s nimi ti,
kdo pro ně vymýšlí a organizují početné zajímavé aktivity. Dům, kde se za pomoci naší milé
Marušky Vaško zrodilo i to naše krásné tajemství. Děkujeme.
Děti z MŠ Sv. Štěpán

OSLAVY SVATÉHO FLORIÁNA

Tradiční oslava patrona hasičů. V 9.00 hodin mše
svatá na náměstí, od 14.00 hodin na náměstí bohatý
kulturní program se skupinou Klasik Band a občerstvením.
neděle: 20. května 2018, 19:30 hodin

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Divadelní komedie o vztazích mezi tchýní a zetěm,
snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem
a matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými.
V inscenaci uvidíte Lucii Zedníčkovou, Danu Homolovou, Annu Kulovanou a Martina Krause.
Předprodej vstupenek v městském muzeu –
577 330 138, 731 083 442.
Vstupné: 180 Kč
sobota: 26. května 2018

HRADNÍ OKRUH

15. ročník mezinárodního závodu horských kol s cílem závodu na dolním nádvoří brumovského hradu.
středa: 30. května 2018, 16:00 hodin

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI

Divadelní pohádka pro děti a jejich rodiče o tom, jak
zvítězí láska nad zlem.
Vstupné: 50 Kč

Nenechte si ujít v červnu 2018:

Akademie ZŠ Brumov-Bylnice k 20. výročí otevření
školy, Akademie Základní umělecké školy, Farní den
na hradě Brumov, divadelní představení na hradě
„Noc na Karlštejně“

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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E L E KT R O V B R U M O V Ě N A

N Á M Ě ST Í

Č E R N Í Č E K s.r.o.
AKCE - PŘIJÍMAČE DVB-T2 PRO PŘÍJEM NOVÉHO DIG. POZEMNÍ VYSÍLÁNÍ
Vakci PRODLUŽKY ksekačkám, stavební prodlužky - prof





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

SOLÁRNÍ ZAHRADNÍ SVÍTIDLA, NÁHRADNÍ BATERIE DO SVÍTIDEL

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

485, 776 330 486

Inzerce
Pronajmu byt 1+1 na sídlišti Družba v Brumově.
Částečně zařízený.
Bližší informace na telefonu: 605 543 403.
Koupím palivové dřevo v metrech, měkké nebo tvrdé, i čerstvé.
Telefon 728 530 379, e-mail robert346@seznam.cz.

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31, IČO 283819.
www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2300 ks, vychází měsíčně, neprodejné, REG 370508695. DTP, tisk: Jena Šumperk, www.jenasumperk.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusí shodovat s názorem redakce Městského zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo
krátit a upravovat příspěvky. E-mail: mestskyzpravodaj@centrum.cz, tel: 577 330 503
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