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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 5. dubna
2016 a 20. dubna 2016:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 uzavření nájemní smlouvy SM 1/2016
o pronájmu nemovitého majetku Města
Brumov-Bylnice příspěvkové organizaci
Služby města Brumov-Bylnice, IČ:
49156799, se sídlem Brumov-Bylnice,
Mýto čp. 461
 uzavření nájemní smlouvy SM 2/2016
o pronájmu movitého majetku Města
Brumov-Bylnice příspěvkové organizaci
Služby města Brumov-Bylnice, IČ:
49156799, se sídlem Brumov-Bylnice,
Mýto čp. 461
 pacht části obecního pozemku parc.
č. 915/1 v k. ú. Brumov v sídlišti Rozkvět
o výměře 30 m2 za účelem zřízení
zahrádky za cenu 100 Kč/rok do užívání
M. Řemeslníčka, trvale bytem BrumovBylnice
 pacht části obecního pozemku parc.
č. 2301/3 v k. ú. Brumov o výměře 513
m2 za cenu 2 Kč/m2/rok do užívání V.
Chuchmy, trvale bytem Brumov-Bylnice
 zřízení služebnosti inženýrské
sítě – uložení kabelového vedení NN
a kabelových skříněk do obecního
pozemku parc. č. 1492/5 v k. ú. Bylnice
v ulici Říky za cenu 3 000 Kč + DPH
 zřízení služebnosti inženýrské sítě
uložení přípojky vodovodu ke stavbě
„Stavební úpravy bývalé základní školy
na bytový dům ul. 1. května, BrumovBylnice“ do pozemku parc. č. 266/1 v k. ú.
Brumov v majetku ČR – ŘSD ČR za cenu
3 300 Kč + DPH
 zřízení služebnosti inženýrské sítě –
uložení přípojky teplovodu a napájecího
vedení NN ke stavbě „Stavební úpravy
bývalé základní školy na bytový dům ul.
1. května, Brumov-Bylnice“ do pozemku
parc. č. 266/1 v k. ú. Brumov v majetku
ČR – ŘSD ČR za cenu 630 Kč + DPH

Louky rozkvetly pampeliškami

 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 7/2016“
Červenému kříži Sidonie“ v celkové
výši 12 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 8/2016“
panu I. Kebískovi v celkové výši 5 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 9/2016“
spolku OS HÁČKO v celkové výši
30 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 10/2016
SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů
Brumov v celkové výši 25 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 11/2016“
spolku Školní sportovní klub při ZŠ
v celkové výši 38 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č.
12/2016“ Valašské nadaci v celkové
výši 10 000 Kč

 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2016 č. 13/2016“ Českému
svazu chovatelů celkové výši 3 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 14/2016“
spolku Občanské sdružení za zdravé město
v celkové výši 7 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2016 č. 15/2016“ spolku
Sdružení pro rozvoj a podporu školství, z.s.
v celkové výši 13 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 16/2016“
Římskokatolické farnosti Brumov v celkové
výši 10 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2016 č. 17/2016“ Valašskému
klubu plastikových modelářů v celkové výši
6 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 18/2016“ SH
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Bylnice
v celkové výši 15 000 Kč
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Příkazní smlouvu o zpracování
výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Svoz a likvidace odpadů“ s ﬁrmou MCI
SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607,
760 01 Zlín
 Smlouvu o vzájemné spolupráci –
realizace stavby „Parkoviště Družba
u ZS, Brumov-Bylnice“ uzavřenou mezi
spolkem HC BBSS, Družba 1223, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ: 40994961 a Městem
Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ: 00283819
 přidělení bytu č. 3 v domě Sidonie
35, Brumov-Bylnice, paní M. Kubišové.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 2. 5.
2016 na dobu určitou (3 měsíce) s možností
jejího prodloužení za podmínky řádného
plnění povinností nájemce.

neschválila



vybudování
požadované
cesty
k pozemku parc. č. 654/5 v k. ú. Brumov
v ulici Hodňov přes obecní pozemek parc.
č. 654/4
 zřízení požadované služebnosti cesty
k pozemku parc. č. 654/5 v k. ú. Brumov
v ulici Hodňov přes obecní pozemek parc.
č. 654/4
 požadované napojení rozvodu vody
a el. energie z objektu MŠ Družba a jeho
uložení do obecních pozemků parc. č.
360/9, 360/11, 432/95 a 432/86 v k. ú.
Brumov

souhlasí

 s parkováním zaměstnanců a návštěvníků Zimního stadionu Brumov-Bylnice,
který je součástí pozemku parc. č. 282/5
v k. ú. Brumov na veřejných parkovištích v sídl. Družba v rozsahu 17 parkovacích míst pro osobní automobily a 2 místa pro invalidy. Jedná se konkrétně o parkoviště u zimního stadionu a KD na pozemcích parc. č. 280, 281/1 a 274/8, parkoviště u ZŠ na pozemku parc. č. 274/12,
parkoviště u MZS na pozemcích parc. č.
288/1 a 288/1 a parkoviště u sportovního
a rekreačního areálu na pozemcích parc.
č. 302/38, 302/43 a 302/46 v k. ú. Brumov
a parc. č. 1492/144 v k. ú. Bylnice.

rozhodla

 o vyřazení nabídky uchazeče BOSS
Company s.r.o., Ocelkova 643/20,
198 00 Praha 9, IČ: 28817184, z dalšího
hodnocení vyhlášené výběrové řízení
na zakázku malé hodnoty na stavební
práce „Přístavba kuželny, nástavba
a úpravy tělocvičny Brumov-Bylnice – SO
06 - Parkoviště“ z důvodu neprokázání
splnění profesních a technických
kvaliﬁkačních předpokladů dle čl. 18
a 19 Oznámení výběrového řízení –
zadávacích podmínek
 o výběru nejvhodnější nabídky
výběrového řízení na zakázku malé
hodnoty na stavební práce „Přístavba
kuželny, nástavba a úpravy tělocvičny

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
Brumov-Bylnice – SO 06 - Parkoviště“,
dle stanoveného hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídkové ceny – takto:
Pořadí č. 1
STRABAG a.s., Jiráskova 701, 755 01
Vsetín, IČ: 60838744
Nabídková cena: 1 156 961 Kč bez DPH
Pořadí č. 2
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ
s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad
Moravou, IČ: 26229455
Nabídková cena: 1 209 607 Kč bez DPH
Pořadí č. 3
TM Stav, spol. s. r. o., Jasenice 729, 755 01
Vsetín
Nabídková cena: 1 265 915 Kč bez DPH
Pořadí č. 4
ELCOMAT SERVICE, s.r.o., Nedašov 300,
763 32 Nedašov, IČ: 02815435
Nabídková cena:
1 415 369 Kč bez DPH
Pořadí č. 5
KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín,
IČ: 42340802
Nabídková cena: 1 533 772 Kč bez DPH
Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
konaného dne 21. dubna 2016:

ZM Brumov-Bylnice
schválilo

 v souladu s ustanovením § 84 písm. c)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a § 5 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších
předpisů,
Statut
Fondu
regenerace a obnovy MPZ města BrumovBylnice
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 19/2016“
spolku Sportovnímu klubu Demons, z.s.
v celkové výši 45 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 20/2016“
spolku Junák – český skaut, středisko
Brumov-Bylnice, z.s.
v celkové výši
75 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 21/2016“
spolku SPORTcentrum Bylnice, o.s.
„středisko pro volný čas“ v celkové výši
80 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 22/2016“
spolku Sportovnímu klubu Brumov-Bylnice,
z.s. v celkové výši 95 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 23/2016“
spolku Fotoklub KFA Brumov-Bylnice
v celkové výši 23 000 Kč
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 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 24/2016“
Římskokatolické farnosti Brumov v celkové
výši 300 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice na rok 2016 č. 25/2016“
spolku Sportovnímu klubu BrumovBylnice, z.s. v celkové výši 447 671 Kč
 rozpočet dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Jižní Valašsko na rok 2016,
jehož příjmy činí 5 418 595 Kč, výdaje
ve výši 5 418 595 Kč a saldo příjmů a výdajů
0 Kč
 odkoupení pozemků parc. č. 5928/14
(494 m2), 5928/15 (119 m2) 5928/19 (78
m2), 5928/20 (733 m2) a 5928/21 (37 m2)
v k. ú. Svatý Štěpán do majetku Města
Brumov-Bylnice za cenu 50 Kč/m2
(73 050 Kč). Náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí Město Brumov-Bylnice.
 odkoupení pozemku parc. č. 273/4 v k. ú.
Brumov o výměře 85 m2 do majetku Města
Brumov-Bylnice za cenu 25 Kč/m2. Náklady
spojené s převodem nemovitostí uhradí
Město Brumov-Bylnice.
 odprodej části obecních pozemků parc.
č. 1627, 1648/3, 1651/2, 1657 a 1658/2 v k.
ú. Brumov (dle GP č. 360-16/2015 nově
vzniklé pozemky parc. č. 1650/12 o výměře
1556 m2, 1650/15 o výměře 50 m2, 1650/16
o výměře 8 m2, 1650/17 o výměře 45 m2,
1650/18 o výměře 2 m2 a 1650/19 o výměře
8 m2) za cenu dle znaleckého posudku
do majetku státního podniku Lesy České
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova
1106, 501 68 Hradec Králové, za účelem
majetkového vypořádání vodního toku.
Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí kupující.
 odprodej části obecních pozemků parc.
č. 1492/95 a 1492/154 v k. ú. Bylnice v ulici
Říky v šířce záboru sousedními stavbami
(cca 25 m2, přesná výměra bude stanovena
geometrickým zaměřením) za cenu 80 Kč/
m2 + DPH, do majetku manželů Lysákových,
oba trvale bytem Brumov-Bylnice. Náklady
spojené s převodem nemovitostí uhradí
kupující.
 odkoupení pozemků parc. č. 6117/20
o výměře 19 m2 a parc. č. 6117/21 o výměře
3 m2 v k. ú. Svatý Štěpán do majetku Města
Brumov-Bylnice za cenu 70 Kč/m2. Náklady
spojené s převodem nemovitostí uhradí
Město Brumov-Bylnice.
 darovat obecní pozemky parc. č. 1457
o výměře 349 m2 a parc. č. 1460 o výměře 18
m2 v k. ú. Bylnice do majetku SK Bylnice, z.s.,
se sídlem Mýto 44, 763 31 Brumov-Bylnice
za účelem majetkového vypořádání
sportovního areálu Pod Strání. Součástí
darovací smlouvy bude předkupní právo
Města Brumov-Bylnice k předmětným
pozemkům. Náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí obdarovaný.
 rozpočtové opatření č. 1/2016, které
obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

r o čník XXI I . • čísl o 6 • č e r ve n 2 016
PĜíjmová þást
PoĜ.
þ. §/položka Kþ
1a)

1b)

Výdajová þást
§/položka
Kþ

PĜedmČt rozpoþtového opatĜení þ. 1

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - zvýšení
kapitálových výdajĤ souvisejících se stavebními
2219/6121 1 450 000,00
pracemi "PĜístavba kuželny, nástavba a úpravy
tČlocviþny Brumov-Bylnice - SO 06 - ParkovištČ"
Základní školy - snížení kapitálových výdajĤ
urþených na zateplení Základní školy Brumov-1 450
Bylnice z dĤvodu pĜesunu výdajĤ na financování
3113/6121
000,00
stavebních prací "PĜístavba kuželny, nástavba a
úpravy tČlocviþny Brumov-Bylnice - SO 06 ParkovištČ"

vyslovilo

 podporu k přihlášení trenéra Hokejového clubu BBSS, spolek, Družba 1223, IČ:
40994961, do výběrového řízení vyhlášeného Českým svazem ledního hokeje na projekt Trenér mládeže do „malých“ klubů
souhlasí

 s prodloužením lhůty pro vybudování hrubé stavby RD na pozemku parc. č.
1496/167 v k. ú. Bylnice do 31. 12. 2016.
vydalo

 s účinností od 1. 1. 2017 obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2016, o zřízení městské policie.
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V ÈERVNU 2016
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek:
2. 6. 2016, 9. 6. 2016,
16. 6. 2016, 23. 6. 2016, 30. 6. 2016
Sídliště Družba a Rozkvět:
Pátek: 3. 6. 2016, 10. 6. 2016,
17. 6. 2016, 24. 6. 2016
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 3. 6. 2016, 10. 6. 2016,
17. 6. 2016, 24. 6. 2016
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 3. 6. 2016, 10. 6. 2016,
17. 6. 2016, 24. 6. 2016

UPOZORNÌNÍ
Žádáme občany ul. Amálie Kutinové a sídliště Rozkvět v brumovské
části města, aby dbali na pečlivé třídění odpadů na kontejnerovém stanovišti naproti bytového domu čp. 675.
Místní kontejnery jsou určeny výhradně pro ukládání papíru a lepenky,
plastů, bílého a barevného skla, nápojových kartonů, bioodpadu a drobných elektrozařízení. Určení komodit,
pro které jsou kontejnery určeny, je
také uvedeno na informačních samolepkách vylepených na těchto kontejnerech. V místě uvedeného stanoviště kontejnerů byly v rozporu s obecně závaznou vyhláškou opakovaně
zjištěny odpady, které nebyly odloženy na místo k tomu určené. Jednalo se např. žehlící prkno, obaly od stavebního materiálu. Pro uvedené odpady jsou zdarma k dispozici shromažďovací prostředky umístěné v prostorách sběrného dvoru v sídlišti Družba u budovy CZT čp. 1217. V případě
zjištění původce znečištění bude takové jednání dále posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku podle ustanovení § 47 odst. (1) písm. h)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění.

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V ÈERVNU 2016
Pátek
Úterý
Pátek
Pátek
Úterý

3. 6. 2016: plasty
7. 6. 2016: bílé a barevné sklo
10. 6. 2016: plasty
17. 6. 2016: plasty
21. 6. 2016: papír
a lepenka + nápojové kartony
Úterý 24. 6. 2016: plasty
Uvedené termíny svozu tříděných
odpadů platí pro odpad umístěný
v kontejnerech i pytlích určených pro
tříděný odpad.
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ZAVEDENÍ SYSTÉMU TØÍDÌNÍ
BIOODPADU VE MÌSTÌ
Město Brumov-Bylnice v průběhu měsíce května zajistilo umístění hnědých
kontejnerů na bioodpad na stanovištích
u bytových domů ve městě.
Občané rodinných domů mají možnost
i nadále ukládat bioodpady do pronajatých nebo vlastních kompostérů na biood-

pad. V případě většího množství bioodpadu lze odpad rostlinného původu bezplatně odložit do objemného kontejneru v areálu CZT u objektu čp. 1217 v sídlišti Družba.
Bioodpad rostlinného původu, bez příměsí odpadu živočišného původu, je nejlépe krátkodobě skladovat v uzavřeném kbelíku s víkem, pytli nebo sáčku na bioodpad
do doby jeho naplnění. Nejvhodnějšími
shromažďovacími prostředky jsou speciální recyklovatelné sáčky vyrobené z kukuřičného škrobu, které jsou biodegradabilní. Postačí však i obyčejné papírové
svačinové sáčky nebo papírové ubrousky. Odpad v těchto sáčcích nebo vysypaný ze sáčku či shromažďovacího kbelíku,
je možné odložit do výše uvedených kontejnerů, ne však vedle něj! Bioodpad se nesmí do kontejneru vložit v plastových či
silonových sáčcích!
Co patří do nádoby na bioodpad:
Zbytky ovoce a zeleniny, plevel, tráva,
listí, nastříhané větve, slupky z ovoce
a zeleniny, skořápky
z vajec a ořechů, kuchyňský odpad z domácností rostlinného
původu jako jsou ořezy listové a kořenové
zeleniny, dále seno, sláma, kávová sedlina, sypané čaje, hlína z květináčů, uhynulé květiny a rostliny, stonky, semena, piliny, hobliny, dřevní štěpka, popel ze dřeva,
papír z recyklovatelných obalů.
Co nepatří do nádoby na bioodpad:
Zbytky jídel, oleje a tuky, uhynulá zvířata a zvířecí exkrementy, kamení a smetky
z chodníků, stavební odpad, jednorázové
pleny, popel z uhlí, mléko a mléčné výrobky, zbytky masa a výrobky z něj, ryby a výrobky z nich, dřevotříska, textil, nebezpečný odpad - např. chemikálie, léky, baterie,
tříditelný odpad (papír, plasty sklo, nápojové kartony, kovy). Pro tyto odpady jsou určeny popelnice a kontejnery na tříděný odpad a shromažďovací prostředky umístěné
ve sběrném dvoru.
Zkrátka do kontejnerů na bioodpad
není přípustné odkládat žádné odpady živočišného původu a odpady které nepodléhají rozkladným procesům.
Bioodpad z kontejnerů bude svážen
sběrnými vozidly Služeb města BrumovBylnice po naplnění shromažďovacích prostředků a následně zpracován v prostoru
komunitní kompostárny.
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Mìstský

ZPRAVODAJ
ÚDRŽBA A KÁCENÍ STROMÙ
VE MÌSTÌ
V případě kácení stromů ve městě se
jedná o speciﬁckou, citlivou a veřejností
sledovanou záležitost, ke které je nutné,
obzvláště ve fázi případného rozhodování o povolení k pokácení dřevin, přistupovat velmi zodpovědně.
Při volbě vhodného zásahu u konkrétního stromu vycházíme především z jeho
aktuálního zdravotního stavu, z perspektivy jeho dalšího vývoje v dané lokalitě
a z požadavků uživatele zeleně.
Dále je nutné brát do úvahy několik dalších důležitých faktorů, jako například:
význam stromů pro kvalitu života
 skutečnost, že stromy zlepšují mikroklima, zachycují prach a škodliviny, zmírňují vítr, poskytují útočiště řadě živočichů
a mohou také zvyšovat atraktivitu určitých lokalit
skutečnost, že neuvážené kácení může
snížit čistotu ovzduší s negativním dopadem na lidské zdraví
 případné ohrožení zdraví lidí či jejich
majetku z důvodu ulamování velkých větví nebo padání poškozených stromů
často velmi silný vztah lidí ke stromům
pokácené stromy je nutné nahradit novou výsadbou
Pokud po tomto komplexním posouzení dospějeme k názoru, že ošetřování předmětného stromu je neperspektivní a neekonomické, teprve potom přichází řešení formou povolení k pokácení, samozřejmě při dodržení podmínek platných zákonů.
Pokusme se nyní o krátké připomenutí,
jak byla v období posledních cca 8 let tato
problematika řešena v Brumově-Bylnici,
tedy v katastrálním území Brumov,
Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie.
Agendu povolování kácení dřevin rostoucích mimo les zajišťuje na městském
úřadě správní odbor, který velmi úzce
spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Díky této spolupráci
a získaných dotací, jak na dendrologické
posudky tak i odborné ořezy dřevin, má
město významné stromy (jako např. velké
čtyři lípy u kašny na náměstí, či vzrostlé
stromy v areálu hradu Brumov, lípa u horní brány na hřbitově nebo dřeviny u kostela) odborně ošetřeny odbornou ﬁrmou.
V letošním roce budou takto ošetřeny další 4 velké lípy ve městě.
Za poslední období byla řešena celá
řada návrhů na kácení stromů na území města na základě podnětů občanů či
výsledků místních šetření a kontrol stavu dřevin, ze kterých připomínáme například mimořádná šetření stavu dřevin,
které byly zaměřeny na vybrané lokality
s větším pohybem obyvatel s cílem předejít jejich možnému ohrožení pádem poškozených dřevin nebo odstranění vývra-

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
tů a zátarasů z průtočného proﬁlu toku
ohrožujících povodňovou bezpečnost.
Na základě podaných žádostí jednotlivých vlastníků dřevin je ročně vedeno
okolo 30 správních řízení. Při každém
povolovacím řízení k pokácení dřevin je
součástí rozhodnutí také ustanovení o nařízení náhradní výsadby na pozemku žadatele.
Pro informaci zde uvedeme, že za posledních cca 8 let bylo na pozemcích Města Brumov-Bylnice vysazeno celkem 9 lip,
20 ovocných stromů, 142 ostatních stromů, 1911 ostatních dřevin včetně keřů.
Byla provedena komplexní úprava zeleně v areálu mateřské školy na Družbě a ve Svatém Štěpánu, u základní školy na Družbě, u budovy bývalé mateřské
školy v Sidonii a v rámci nové výstavby
infrastruktury v ulici Slunečná.
Nová výsadba dřevin proběhla i na základě realizačního dotačního projektu Generelu zeleně města Brumov-Bylnice. Jednalo se o založení a regeneraci sídelní zeleně, kde ve třech lokalitách města bylo
vysázeno celkem 852 ks dřevin.
Na závěr si dovolujeme apelovat
na všechny vlastníky dřevin rostoucích
mimo les, aby jim věnovali patřičnou
pozornost, pravidelným ošetřováním je
chránili před poškozením. Tím předcházejí nejen ohrožení zdraví a majetku občanů, ale zvyšují i životnost a vitalitu stromů, tudíž zodpovědně přistupují k přírodě a ke svému okolí.

UPOZORNÌNÍ PRO POØADATELE
TANEÈNÍCH ZÁBAV, DISKOTÉK
S blížícím se létem a s tím spojeným
častějším pořádáním různých tanečních
zábav, diskoték a jiných podobných akcí
upozorňujeme pořadatele těchto akcí
na povinnosti vyplývající z platné a účinné obecně závazné vyhlášky č. 4/2007,
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
Pořadatel výše uvedených akcí je
mimo jiné povinen minimálně 7 dnů
před konáním akce oznámit Městskému
úřadu Brumov-Bylnice:
 druh akce, datum konání, počátek, konec a místo konání akce
 předpokládaný počet osob, které se
akce zúčastní
 počet členů pořadatelské služby
 označení druhu hudební produkce
a jejího provozovatele
Úplné znění předmětné obecně závazné vyhlášky stanovující povinnosti pořadatele akcí je k dispozici na webových
stránkách města.
Správní odbor
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme rodièùm...
Lucie Fojtíková narozena dne 4. 4. 2016
Rozálie Slováčková narozena dne 20. 4.
2016

Rozlouèili jsme se
Ludmila Ordeltová zemřela dne 23. 4.
2016 ve věku 89 let, Brumov, A. Kutinové
čp. 675
Marie Florešová zemřela dne 8. 5. 2016
ve věku nedožitých 88 let, Brumov,
1. května čp. 1243
Aloisie Kozáčková zemřela dne12. 5.
2016 ve věku 86 let, Brumov čp. 986

Blahopøejeme...

Dne 4. června 2016 oslaví krásné
životní jubileum 85. narozeniny naše
maminka, babička a prababička,
paní Marie Horáková
z Brumova.
Hodně štěstí, pevné zdraví, máme
Tě moc rádi, mami, přejeme Ti
k narozeninám, ať roky jdou krokem
a s každým dalším rokem jenom
kveteš nám.
Děti s rodinami.

Vzpomínáme…
Jen vzpomínky nám zůstaly na roky
kdysi šťastné, máme je v srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

Dne 16. května 2016 jsme vzpomněli
nedožitých 84 let naší maminky,
paní Františky Bartlové a 28.
května 2016 nedožitých 90 let našeho
tatínka, pana Bohuslava Bartla.
S úctou a láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
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Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná
ve svém životě, velká ve své lásce
a dobrotě.

Dne 2. června 2016 vzpomeneme
24. výročí úmrtí
paní Marie Rosenbergové
z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkují vnuci
s rodinami.

Čas plyne,
l
vzpomínky
k zůstávají.

Dne 10. června 2016 vzpomeneme
12. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Anděly Svobodové.
Za tichou vzpomínku děkují synové
s rodinami.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen
vzpomínka v našich srdcích zůstává dál.

Prázdný je domov, smutno v něm…
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Dne 13. června 2016 vzpomeneme
16. smutné výročí od tragické smrti
našeho syna,
pana Josefa Floreše.
S úctou a láskou vzpomínají rodiče, bratr
Rostislav s rodinou a sestra Jana.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

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

Dne 2. června 2016 vzpomeneme
16. výročí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka, babička
a prababička,
paní Marie Dušovská.
S láskou vzpomínají manžel,
dcera Dana, vnučky Elenka a Radka
s rodinami.

Dne 10. června 2016 vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Marty Gabrielové
a dne 5. června 2016 6. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka,
pana Václava Gabriela.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 14. června 2016 vzpomeneme
1. výročí úmrtí manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Josefa Vančuříka.
S úctou a láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Odešel jsi tiše, jak osud si přál, však
v našich vzpomínkách, tatínku, žiješ dál.
Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky
zůstanou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 9. června 2016 vzpomeneme
20. výročí úmrtí manžela, tatínka
a dědečka,
pana Jana Opata.
S láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Dne 12. června 2016 vzpomeneme
nedožitých 95 let tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Josefa Bařinky
z Brumova č. 799.
24. března uplynulo 40 let od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkují manželka
Anna a syn Josef s rodinou.

Dne 17. června 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Josefa Polácha
z Brumova.
S láskou a vděčností vzpomínají
manželka, synové René a Ivo s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
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ZPRAVODAJ
...a láska zůstala, ta neumírá.

PROGRAM
DENNÍHO
- ÈERVEN 2016
Brumov,
Bylnice,
Svatý STACIONÁØE
Štěpán, Sidonie
 6. 6.
 14. 6.
 15. 6.
 24. 6.
 28. 6.

19. června 2016 jsou to dva roky od smrti
ing. Ivana Skoumala.
S velkou láskou na něj vzpomínají
manželka, sourozenci s rodinami
a přátelé z Bylnice.

Odešla a přece je stále s námi.

Dne 23. června 2016 tomu bude 15 let,
co zemřela moje manželka, naše
maminka a babička,
paní Marta Lysáčková.
S láskou vzpomíná manžel a děti
s rodinami.

BIBLICKÁ HODINA – v 9.00 hod.
POUTNÍ ZÁJEZD NA SVATÝ HOSTÝN – v 7.00 hod.
d.
UKÁZKA SBÍRKY SVATEBNÍCH OZNÁMENÍ s paní Janou Jánošíkovou - v 9.30 hod.
ŽIVOT NA VALAŠSKU – historický vývoj valašských chalup –
s panem Pavlem Mašláněm – v 9.30 hod.
MŠE SVATÁ - 9.30 hod.

PROGRAM RMC MALENKA - ÈERVEN 2016
 ST 1. 6.
 ČT 2. 6.

Očím se ztratila, ale v srdcích zůstane
s námi navždy.

Dne 20. června 2016 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí naší drahé
maminky, babičky a prababičky,
paní Emílie Vaňkové.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.
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 ÚT 7. 6.
 ST 8. 6.
 ČT 9. 6.
 ÚT 14. 6.
 ST 15. 6.
 ČT 16. 6.
 ÚT 21. 6.
 ST 22. 6.
 ČT 23. 6.
 ÚT 28. 6.
 ST 29. 6.
 ČT 30. 6.

CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ (8.30 - 10.30), VOLNÁ HERNA
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ A KÁCENÍ MÁJÍČKU
(od 15.30 sraz u Malenky, potom se přesuneme na farní
zahradu. Za nepříznivého počasí se akce bude konat ve stejný
čas přímo v centru)
DOPOLEDNE MALENKA UZAVŘENA!
ŠIKULKY (PLETEME NÁRAMKY PŘÁTELSTVÍ)
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ŠIKULKY, LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ŠIKULKY (DĚTI TVOŘÍ OBRAZ PRO MALENKU - STROM –
ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ)
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
KATECHEZE S OTCEM KARLEM PRO MAMINKY
ŠIKULKY (SKLÁDÁME KONÍČKA Z PAPÍRU)
CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ, VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
RMC Malenka nabízí pro Vaše děti na letní prázdniny jako každoročně dva příměstské tábory. Letos bude táborové téma „OLYMPIJSKÉ HRY“. Proběhnou v termínech 18. 7. - 22. 7. 2016 a 15. 8. - 19. 8. 2016. Bližší informace na plakátcích nebo
přímo v centru.
Dále nabízíme TVOŘIVÝ VÍKEND PRO ŽENY, v termínu 29. 7. - 31. 7. 2016,
který bude probíhat v místním stacionáři. Bližší informace také na plakátcích
nebo v Malence. Těšíme se na léto s Vámi! Krásné prázdniny a zaslouženou
m!
dovolenou všem!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

Kdo byl milován, není zapomenut.

DDM BRUMOV-BYLNICE
- ÈERVEN 2016
Dne 29. června 2016 vzpomeneme
15. výročí, kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a prababička,
paní Marie Vrátníková.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují děti s rodinami
a rodina Křižkova.

Informujeme:
 29. dubna 2016 proběhlo v DDM
Brumov-Bylnice vyhlášení výsledků „3.
ročníku Zimní nohejbalové ligy“ o pohár
starosty města Brumova-Bylnice. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 týmů a celkem
bylo odehráno 63 utkání. Turnaj probíhal
od října 2015 do dubna 2016. Na 3. místě se umístilo se ziskem 24 bodů družstvo
Staré Páky ve složení Tomáš Naňák, Ton-

da Strnad a Martin Ptáček, druhá skončila se stejným počtem bodů Kypa, kterou
reprezentovali Petr Hořák, Alois Sucháček, František Hořák a Radim Sucháček
a vítězným týmem se stali se ziskem 30
bodů MačetoFci ve složení Lukáš Kostka, Ondra Polách a Daniel Hořák. Součástí vyhlášení výsledků byl také závěrečný
přátelský miniturnaj, jehož vítězem se stalo družstvo Husí Rýnek - trojice Josef Lysák, Petr Krůžela a Jiří Křek.
 V pátek 29. dubna 2016 se opět
po roce vydaly hlídky mladých zdravotníků do Brumova-Bylnice. Přijely si
zde vyzkoušet své znalosti a dovednos-
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ti z oblasti poskytování laické první pomoci. Pro letošní ročník jsme využili prostory tělocvičny ZŠ a přilehlého okolí, díky kterému se v pozici diváků ocitla i spousta kolemjdoucích. Na šestnáct
soutěžních týmů z Lidečka, Valašských
Klobouk, Vsetína, Nedašova, Štítné nad
Vláří a Brumova-Bylnice čekalo osm stanovišť. V mladší kategorii první i druhé
místo obsadila hlídka z Valašských Klobouk a na třetím místě skončila hlídka
z ČČK Lidečko. Ve starší kategorii rovněž zvítězila hlídka z Valašských Klobouk před dvěma domácími hlídkami
z Brumova-Bylnice. Zpestřením pro soutěžící hlídky bylo stanoviště procvičující
zručnost a představivost, setkání s hasiči z HZS Zlínského kraje, nebo povídání
s fyzioterapeutkou, která děti seznámila
se základy tejpování. Slunečné počasí znásobilo pohodovou atmosféru a hladký průběh celé soutěže, která se mohla uskutečnit
i díky podpoře Města Brumov-Bylnice a řady
sponzorů.
 4. května 2016 se v areálu fotbalového stadiónu Pod Strání v Bylnici uskutečnilo přeložené okrskové kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. I když se náhradní termín projevil na počtu soutěžních družstev, na kvalitu soutěže to nemělo vliv. V mladší i ve starší kategorii
si nejlépe vedla družstva ze ZŠ Vlachovice a zajistila si postup do okresního kola
v Otrokovicích. V mladší kategorii druhé
místo obsadila ZŠ Nedašov a třetí příčku
žáci ze ZŠ Brumov-Bylnice. Ve starší kategorii druhé místo vybojovala ZŠ Gabry a Málinky ze Štítné nad Vláří. Soutěžící plnili úkoly z teoretické znalosti poskytování první pomoci, pravidel silničního provozu, z jízdy zručnosti a z praktické jízdy podle pravidel na silnici. V jednotlivcích si nejlépe vedla Zuzana Havlíková v mladší kategorii a Michaela Havlíková v kategorii starší. Obě soutěžící reprezentovaly ZŠ Vlachovice.
 5. května 2016 proběhlo na hřišti
v Bylnici okresní ﬁnále fotbalového turnaje žáků 1. stupně „McDonald‘s Cup
2015/2016“. Hrálo se ve dvou kategoriích
- mladší a starší, přičemž vítězové si zajistili postup do krajského kola. V mladší kategorii se na 3. místě umístila ZŠ Mánesova Otrokovice, druhá skončila ZŠ Fryšták
a nejlépe si vedla ZŠ Gabry a Málinky ze
Štítné nad Vláří, která se umístila s plným
počtem bodů na nejvyšší příčce. Ve starší
kategorii si bronzové medaile odnesla ZŠ
Brumov-Bylnice, druhé skončilo družstvo
ze ZŠ Slušovice a nejlepším týmem se stala ZŠ Slavičín -Vlára.
Děkujeme všem vedoucím kroužků za obětavou práci ve školním roce
2015/2016 a těšíme se na další spolupráci v příštím roce.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

NABÍDKA LETNÍCH PØÍMÌSTSKÝCH TÁBORÙ 2016
DDM BRUMOV-BYLNICE
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR - „LETEM SVĚTEM“
Termín:
11. 7. – 15. 7. 2016
Určeno:
pro děti od 6-ti let
Cena:
750 Kč (vstupné, odměny a potřeby na tábor)
Program: nácvik tanečních sestav, choreograﬁe, soutěže a taneční hry, dobrodružná výprava po okolí - hledání pokladu, výroba různých drobných dárečků,
malování na obličej, míčové hry a jiné aktivity
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „KRTEČEK NA CESTÁCH“
Termín:
11. 7. - 15. 7. 2016
Určeno:
pro děti 1. - 5. ročníku
Cena:
1.200 Kč (vstupné a cestovné na jednotlivé akce, sladkosti
a odměny)
Program: jízda na kole i koloběžce, výroba krtečkových kalendářů z keramiky, lanové centrum Luhačovice, koupaliště Duha, exkurze a projížďka na koních
ve stájích Lipina, turnaj v bowlingu, výlet na hrad Helfštýn a do ZOO na Svatém
Kopečku, výroba dobrot v kuchyňce, hry v přírodě a DDM
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ FLORBALOVÝ TÁBOR
Termín:
11. 7. - 15. 7. 2016
Určeno:
pro děti od 3. ročníku
Cena:
1.100 Kč (odměny do soutěží, pronájem tělocvičny, doprava
a vstupné do aquaparku, 1x společný oběd v Topas klubu a další náklady)
Program: zaměřené především na ﬂorbal, ale nebudou chybět i ostatní sportovní aktivity - frisbee, výjezd na horském kole, celodenní výlet do aquaparku,
ringo, netradiční vybíjená a bowling
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNĚ - ZÁBAVNÝ TÁBOR
Termín:
18. 7. – 22. 7. 2016
Určeno:
pro děti od 3. ročníku
Cena:
1.000 Kč (odměny do soutěží, vstupné do aquaparku a na koupaliště, 1x společný oběd, drobné občerstvení a další náklady)
Program: seznámení s hrou frisbee, turnaj v ringu, míčové hry - přehazovaná,
netradiční vybíjená, návštěva koupaliště a výlet do aquaparku, turistika - výšlap
do přírody, výjezd na horském kole a zajímavá přednáška o holubech
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ ADRENALINOVÝ TÁBOR
Termín:
18. 7. – 22. 7. 2016
Určeno:
pro pokročilejší táborníky od 5. ročníku nahoru
Cena:
1.600 Kč (doprava a vstupné na jednotlivé akce, odměny)
Program: lanové centrum Gibon park Rožnov pod Radhoštěm, lezecká stěna
ve Zlíně, Jurkovičova rozhledna, jízda na motokárách ve Zlíně, turnaj v bowlingu, návštěva koupaliště v Uh. Hradišti a Brumově-Bylnici, paintball ve Val. Meziříčí, hry na PC a v přírodě, hledání pokladu a další aktivity
Informace:
závaznou přihlášku i s penězi je nutné odevzdat v DDM Brumov-Bylnice
do 28. 6. 2016. Přihlášku si můžete vyzvednout v DDM nebo si ji stáhnout na našich webových stránkách. Tel.: 605 433 128, 577 330 586, Web: ddmbylnice.hyperlinx.cz

MÍSTNÍ ZDRAVOTNÍCI
OBHAJUJÍ VÍTÌZSTVÍ
Podobně, jako v předchozích ročnících, se i letos 10. května 2016 místní zdravotníci zúčastnili soutěže Českého červeného kříže mladých zdravotníků ve Zlíně.
Účastníci kroužku mladého zdravotníka
se po celý rok pilně připravovali a snažili
se být pohotoví v každé situaci. Soutěžící

se utkali ve dvou kategoriích. Mladší kategorii zastupovala jedna hlídka a starší dvě
místní hlídky. Soutěžící si hravě poradili
jak s obvazovou technikou, tak i s transportem raněného, či znalostí v dopravních značkách. Mimo tyto znalosti si děti
dokázaly perfektně poradit při různých
modelových situacích, jako např. autonehoda s dvěma raněnými. Nejen že zvládly
zajistit technickou první pomoc na laické
úrovni, ale i s přehledem provedly efektiv-
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ní kardiopulmonální resuscitaci novorozenci a zajistily vážně raněného řidiče až
do příjezdu profesionálů. Mladší i jedna
ze starších hlídek si odnesla skvělé 5. místo. Druhá ze starších hlídek, kterou tvořily: Eliška Naňáková, Anežka Ovesná, Veronika Naňáková, Šárka Strnková a Tereza Lysáčková, si vybojovala neuvěřitelné
1. místo, a tím i postup do krajského kola,
které se bude konat 3. 6. 2016 ve Znojmě.
Šerá Kateřina - vedoucí mladých
zdravotníků v Brumově

HRADNÍ VÌŽ 2016
V sobotu 7. 5. 2016 se uskutečnil již 20.
ročník šachového turnaje mládeže o pohár
kněží Mariánů. Turnaj byl zahájen ráno
v Kulturním domě Brumov-Bylnice, kterého se zúčastnilo celkem 83 hráčů ve dvou
kategoriích a to mladší a starší. Celý turnaj řídil a rozhodčím turnaje byl pan Jiří
Častulík. Samotné ﬁnále šachového turnaje s názvem „Hradní věž“ probíhalo odpoledne na hradě Brumov a při této příležitosti byla také započata hradní sezóna 2016, kterou slavnostně zahájil starosta města Brumov-Bylnice pan Zdenek
Blanař a kastelán hradu Brumov Miro-

slav Obadal. Do ﬁnálového kola postoupil Vraj Karel – Sokol Hošťálková a Hronek Martin – ŠK Zlín. Finálové kolo má
podobu tzv. “živých šachů“, které představují děti ze ZŠ Brumov-Bylnice. Vítězem
celého turnaje se stal po namáhavém boji
Vraj Karel – Sokol Hošťálková. Celý program byl doprovázen vystoupením dětí z tanečních kroužků DDM Brumov-Bylnice.
Vystoupily zde mladé mažoretky, Bylničánek, Discodance aj. Pro malé návštěvníky byla přichystána lukostřelba, skákací hrad, ukázky šermířské skupiny a také
sladká cukrová vata. Na samotný závěr
celé akce vystoupili na hradě mladí bikeři z Demons Brumov-Bylnice v čele s mistrem republiky riderem Davidem Janáčem, kteří zde na přichystané rampě prováděli velmi náročné a nebezpečné triky. Závěrem bychom chtěli tímto poděkovat účinkujícím dětem a jejich vedoucím,
za jejich čas a píli při přípravě vystoupení.

Výsledky mladší kategorie:
1. Černý Michal – Šk Zlín-Malenovice
2. Vávra Jan – Šk Staré město
3. Kopecký Matěj – Zbrojovka Vsetín
Výsledky starší kategorie:
1. Vraj Karel – Sokol Hošťálková
2. Hronek Martin – Šk Zlín
3. Krejča Jakub – Sokol Hošťálková

ODBOJ SKUPINY TARZAN
Úloha odboje skupiny Tarzan při osvobozování Brumova ve 2. světové válce
dne 1. 5. 1945. Prosím, poskytněte informace o odbojové skupině Tarzan v působnosti města Brumov ke konci 2. světové
války. Antonín Pecha. Tel. 577 331 035.

ATELIÉR VLÁRSKÉHO UMÌNÍ
A HISTORIE
Antonín Pecha Vaculík informuje občany Brumova-Bylnice, že zde naleznou
historii našeho města v období od 60 000
let př. n. l. až do našeho roku 2016. Historie je podložena vědeckými zprávami archeologů.
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HC BBSS INFORMUJE
23. a 24. 4. 2016 probíhal na našem
zimním stadionu turnaj elitních extraligových in line hokejových týmů Čech, Moravy a Slovenska, II. Memoriál Karla Rachůnka a Pavla Demitry. Zúčastnilo se ho
6 vynikajících in line hokejových týmů,
které byly rozlosovány do dvou skupin.
Skupina A
1. IHC OLOMOUC EAGLES
2. FEVRA BLUE VIPERS BRATISLAVA
3. IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI
Skupina B
1. DUBNICA WILD KINGS
2. IHC UHERSKÝ BROD
3. IHC ZLÍN DEVILS
Každý tým odehrál tři utkání, z toho
dvě o umístění ve skupině a jedno utkání o celkové umístění v neděli 24. 4. 2016.
Slavnostní symbolické buly vhodila sestra a otec tragicky zesnulého hokejisty Pavla Demitry.
Konečné umístění týmů
1. IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI
2. IHC ZLÍN DEVILS
3. DUBNICA WILD KINGS
4. IHC OLOMOUC EAGLES
5. IHC UHERSKÝ BROD
6. FEVERA BLUE VIPERS BRATISLAVA
Slavnostního ukončení turnaje se zúčastnili významní hosté: Karel Rachůnek otec hokejistů Rachůnkových, Pavel
Demitra otec Pavla Demitry, Braňo Puliš
skaut NHL Valcouver Canucks, Roman
Trenčan manažer WILD KINGS, Julius
Prekov ředitel divize OLD HEROLD, viceprezident IHC Martin Mecera. Prezident
HC BBSS se s hosty sešel v restauraci
na zimním stadionu a seznámil je s historií a dalšími záměry a plány našeho klubu.

27. 4. 2016 zavítal na náš zimní stadion
hlavní trenér týmu mužů HC Slovan Bratislava pan Miloš Říha se sportovním ředitelem týmu panem Oldřichem Šteﬂem. Se
svým týmem u nás v červenci 2016 uspořádají letní soustředění týmu HC Slovan
Bratislava. Přijeli se podívat na náš zimní stadion a prohlédnout si prostory jak
ubytovací tak sportoviště pro toto soustředění. Tým HC Slovan Bratislava se
pod vedením Miloše Říhy dostal v sezoně
2015/2016 do osmiﬁnále KHL, kde vypadl s CSKA Moskva. Sportovní i ubytovací prostory se jim líbily a začátkem května
2016 své soustředění potvrdili.

LEDOVÁNÍ NA STADIONU
1. 7. - 3. 7. 2016

NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ
od ročníku 2007 a mladší
- zdarma zapůjčení výstroje
- poznáš nové kamarády
- přijď se podívat na náš trénink
PDLOKFEEVV#DWODVF]
WHO
ZZZKRNHMEUXPRYF]


Ledování na Zimním stadionu
Brumov-Bylnice začne 1. 7. 2016 a ledová
plocha bude připravena od 3. 7. 2016
opět k užívání.
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nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož máme za sebú prvních pár akcí
a počasí zatím přálo. Valpuržina noc, myslím, dobré. Šermířské vystúpení, ohňová
UV šou sa podařili a miss čarodelnicu sme
takéj zvolili. Enom ta zima, co sa se tmú přihnala, tá byla, co?
10. ročník sútěže O zlatý klíč k brumovskému hradu, memoriál Jiřího Kohoutka
byl celý na Karlovské téma. Děcka prokazovaly znalosti ze všeckého možného z doby
Karla IV. a takéj něco zručnosti, třeba střelba na terč z luku, práca s balancovníkem
a jinačí. Tož nakonec putovní trofej Zlatý
klíč získalo družstvo sedmáků ze ZŠ Slavičín, druzí o chlup byli žáci ze ZŠ Horní Lideč a třetí místo obsadilo družstvo naší ZŠ
v Brumově-Bylnici. Zahájení a ukončení
s předáním cen vítězům si vzal na starosť
starosta města. Súčástů bylo aj vystúpení
SHŠ Valmont o příjezdu Karla do Čech.
Slavnostní zahájení s živýma šachama, turnajem Hradní věž sa podařilo velice. Hojná divácká účast, slavnostní otevření hradní brány starostú aj s výstřelem z kanona, vystúpení děcek z DDM
v Brumově-Bylnici, živá hudba a nakonec aj ukázka skákání na rampě s kolama
s DEMONS Brumov-Bylnice bylo silné podívání… Všeci byli dobří, ale co předváďál
na provizorní rampě David Janáč, to bylo
neco, říká sa dneska TOP.
Takéj už realizujeme projekt s našú základní školú, kostýmované prohlídky pro
dětské výlety a podobně. Cesta za osobnosťama doby Karla IV. je nad moje očekávání a to, co s deváťákama nachystaly paní
učitelky Tomášková a Sudická, překonalo
moje představy. Děkuju týmto aj té naší ZŠ
za vstřícnost a ochotu takúto věc připravit.
A co v červnu? Tož takto jednoducho.
1. června, ve středu, na Den dětí tu bude
na hradě odpoledňa hraná Kašpárkova pohádka. 5. června, v nedělu, Dětský den. 10.
června, v pátek, ochotnické divadlo ze vsetínského gymnázia s Nejkrásnější válkú.
26. června, v nedělu odpoledňa, Pes Guráš,
no jasné, hudební pohádka pro děcka a rodiny na konec školního roka.
Všecko o zahájení akcí, cenách a jiné věciska nandete zavčasu na stránkách hradu,
plakátoch a bude vyvolávané městským
rozhlasem. Těšíme sa všeci na Vás, keří vyšlápnete nových 102 schodů na hradní kopec a eště kúsek k temu.
KASTELÁN

Kostýmované prohlídky na hradě už běží…

DIVADELNÍ LÉTO NA HRADÌ 2016
Letošní 9. ročník Divadelního léta
na hradě Brumov začíná již 26. června
v neděli hudební pohádkou nejen pro
děti – „PES GURÁŠ“ v podání herců divadla Silesia Opava. Příběh na motivy
hanáckých pohádek o tom, proč pes začal štěkat na kočky a ty naháněly myšky.
V sobotu 9. července se představí Nezávislá divadelní scéna SemTamFór Slavičín s představením „JMÉNO“. Představení o tom, že s příbuznými, partnery a přáteli je to jako s knihami – mít je
doma, ještě neznamená mít je přečtené.
V pátek 22. a v sobotu 23. července
přivítáme podeváté na hradě Brumov
pražský divadelní soubor Kašpar, který
přiveze představení „ROZMARNÉ LÉTO
- BONUS“. Text představení volně navazuje na Rozmarné léto a najdeme zde to,
co původní příběh zatajil, vynechal či

opomenul – skrytá tajemství, rozhovory šeptané i scény s hvězdičkou. Nechybí ani nové písně, kouzla a triky i fakta
historická.
V neděli 24. července Kašpar pobaví
malé i velké diváky pohádkou „O POLÍBENÉM DRAKOVI“. Mladý princ, moudrý král, krásná princezna a tajemná černá paní. A velmi svérázný šašek, svůdné
mořské panny a samozřejmě drak!
Divadelní léto zakončí v pátek 2. září
herci Městského divadla Zlín s představením „MALOVANÉ NA SKLE“ – zbojnický muzikál o nejznámějším slovenském hrdinovi Jánošíkovi.
Předprodej vstupenek bude zajišťovat
městské muzeum a infocentrum na Podzámčí. Na všechna představení vás co
nejsrdečněji zveme!
Městské kulturní středisko
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
program červen 2016
AKCE VE MĚSTĚ

středa: 1. června 2016, 16:00 hodin – hrad Brumov

KAŠPÁRKOVY POHÁDKY
Hoffmannovo divadlo z Uherského Hradiště uvádí na brumovském hradě veselou pohádku o Kašpárkovi, který si u krále
hádankami vyhádá princeznu. Ta ho ale nechce, protože čeká na opravdového prince.
V případě deštivého počasí se představení koná v kulturním domě.
Vstupné: 30 Kč

čtvrtek: 2. června 2016, 18:00 hodin

GENEALOGIE ON - LINE
Problematiku tvorby rodokmenů za využití internetových zdrojů a další možnosti hledání informací ve fondech státních
okresních archivů představí Mgr. David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně.
Přednáška se koná ve velkém sále kulturního domu.

neděle: 5. června 2016 – hrad Brumov

DĚTSKÝ DEN
SRPŠ Brumov-Bylnice zve na tradiční zábavné odpoledne na hrad Brumov pořádané ke Dni dětí. Čeká na Vás zábavný
a kulturní program. Občerstvení zajištěno. Bližší informace na plakátech.

pátek: 10. června 2016, 19:00 hodin – hrad Brumov

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Muzikál Vladimíra Renčína a Jindřicha Brabce na motivy antické komedie Lysistráta o vztahu mužů a žen ve starém Řecku,
jejich bojů a dominantním postavení.
Muzikál představí ochotníci vsetínského gymnázia v režii Mgr. Miroslava Urubka.
V případě deště hrajeme v kulturním domě.
Vstupné: 70 Kč

pátek 17. června 2016, 17:00 hodin

Miroslav Pinďák, Martin Křižka, Martin Trčka - PERSONA
Slavnostní vernisáž výstavy portrétních fotograﬁí Miroslava Pinďáka, Martina Křižky a Martina Trčky v hradní galerii
pořádá fotoklub KFA Brumov-Bylnice ve spolupráci s Občanským sdružením za zdravé město.

pátek: 24. června 2016, 19:00 hodin

AKADEMIE HUDBY A POHYBU
Setkání s žáky Základní umělecké školy Valašské Klobouky, kteří se na jevišti představí ve dvou uměleckých oborech –
taneční a hudební.

neděle: 26. června 2016, 16:00 hodin – hrad Brumov

PES GURÁŠ
Příběh pro nejmenší a jejich rodiče o odvážném psovi, který svou chytrostí a lstí oklame zlého vládce lesa, je napsán
na motivy hanáckých pohádek. Rozehrává rozmanité situace, ve kterých musí pomoci děti. Hraje divadlo Silesia Ostrava.
V případě deště se představení koná v kulturním domě!
Vstupné: 50 Kč

Nenechte si ujít v o prázdninách:
Jméno – divadlo SemTamFór - hrad,
Rozmarné léto Bonus – divadlo Kašpar - hrad,
O políbeném drakovi – Kašpar – hrad,
Červencová noc – areál Pod strání,
SMBK – Hradfest – hrad, SMBK - náměstí,
Pohádkový hrad
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO BRUMOV-BYLNICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PŘEDNÁŠKU

GENEALOGIE ON-LINE
PROBLEMATIKU TVORBY RODOKMENŮ ZA VYUŽITÍ
INTERNETOVÝCH ZDROJŮ A PODROBNOSTI O DALŠÍCH
MOŽNOSTECH HLEDÁNÍ INFORMACÍ VE FONDECH
STÁTNÍCH OKRESNÍCH ARCHIVŮ PŘEDSTAVÍ
MGR. DAVID VALŮŠEK,
ŘEDITEL STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE ZLÍNĚ.
PŘEDNÁŠKA SE KONÁ
VE ČTVRTEK 2. ČERVNA 2016 OD 18 HODIN
VE VELKÉM SÁLE KULTURNÍHO DOMU V BRUMOVĚ-BYLNICI.

12

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

Verš, text
121 Kč

1 foto, verš, text
157 Kč

2 foto, verš, text
194 Kč
Inzerce:

Řádková inzerce do 25 slov: 61 Kč
jednoduchý inzerát, tj. jednoduché
a stručné nabídky prodejů, pronájmů, poděkování.

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

1 cm²
10 Kč

1 cm² (opakovaná reklama nad
6 měsíců)
9 Kč

celá stránka (A4)
4.170 Kč
Redakční rada

KVÌTINOVÝ DEN
Ve středu 11. května 2016 se
konal již 20. ročník sbírky Český
den proti rakovině, známý pod názvem „Květinový den“. Český den proti rakovině je asi
nejstarší, nejznámější a velmi prestižní sbírková akce probíhající v ulicích měst a obcí
po celé republice. Letošní sbírka byla zaměřena na prevenci nádorů prsu u žen i u mužů.
Jde o jedno z nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění v evropské populaci
s výskytem 63 případů na 100 000 žen. Občané Brumova-Bylnice přispěli v letošním
roce koupí žluté kytičky – měsíčku lékařského – na výzkum rakoviny neuvěřitelnou částkou 10 627 korun. Všem, kteří přispěli, ze srdce děkujeme.
Háčko, z. s.

r o čník XXI I . • čísl o 6 • č e r ve n 2 016
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Pelety
START
5390 Kč/t

'"

Brikety
VÁLEC
4990 Kč/t

+420 778 700 776

www.waldera.cz

Poděkování
Mockrát děkuji neznámému poctivému
nálezci za vrácení ztracené peněženky.
Věra Vančuříková

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

ELEKTRO V BRUMOVĎ NA NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
!!!ELEKTRICKÉZAVAaOVACÍHRNCEVAKCI!!!
¾
¾
¾
¾
¾

AKCEPRAKY–vakcipraēkyvnejúspornĢjšítƎídĢA+++od5.999,Ͳ
AKCEMYKYNÁDOBÍ–VOLN STOJÍCÍiVESTAVNÉ,45cmi60cm
AKCESPORÁKY–sklokeramické,kombinované,indukēní
AKCEKOMBINOVANÉLEDNICESMRAZÁKEMven.tƎídĢA++
AKCEnaŠUPLÍKOVÉiPULTOVÉMRAZNIKYvtƎídĢA++!!!

!!! AKCE LED ŽÁROVKY – AKCE NA VESTAVNÉ SPOTġEBIÿE !!!

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

V pátek dne 3. 6. 2016 proběhne
v městské části Bylnice
povinné očkování zdravých psů a koček
proti vzteklině.
Obchod Vlára
15.00 – 16.00
Obchod u Šerých
16.00 – 16.30
MVDr. Petr Hrnčířík 16.30 – 17.00

330 485, 776 330 486

OÈKOVÁNÍ PSÙ A KOÈEK
V sobotu dne 4. 6. 2016 proběhne
očkování v městské části Brumov
Parkoviště u MEZu 8.00 - 9.00
Parkoviště u KD
9.00 – 9.30
Cena 200 Kč.
Nový očkovací průkaz 5 Kč.
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PŘIJĎTE VYZKOUŠET!!! Vibrační posilovací stroj – 1. návštěva zdarma, 10
min. = 1 hod. tréninku v posilovně. Zpevňuje svaly, spaluje tuk, minimalizuje bolest beder a kloubů, zlepšuje krevní oběh
a odtok lymfy. Kontakt Eva Seifertová:
605 180 180, www.salon-eva-brumov-bylnice.cz, nově nás najdete v budově vedle Penny – vchod od Revelu. Dále nabízím pedikúru, manikúru, modeláž nehtů
a dárkové poukazy.
!!! PRODEJ POVLEČENÍ - bavlněného,
krepového, ﬂanelového, damaškového
a saténového, zavinovaček, ubrusů, ručníků, osušek a dalšího bytového textilu
od českého výrobce z Val. Příkaz za dobré ceny!!! Možnost zakoupení dárkových
poukazů. (Prodejna v budově vedle Penny - prodej z rampy). Prodejní doba: PO,
ÚT, ČT, PÁ 10 – 12, 14 –17 hod., středa zavřeno, sobota 8 –11 hod. Eva Seifertová
(kontakt: 605 180 180).
Pronajmu byt 3+1 na sídl. Družba
v Brumově-Bylnici. Tel.: 603 988 217.
Prodám zděnou chatu v lokalitě Hluboče – KÚ Bylnice. Cena dohodou.
Tel. 603 936 098.

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

