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 Smlouvu o externí spolupráci při

Čerti i s Mikulášem jsou za dveřmi

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 17. října
2017 a 6. listopadu 2017:

RM Brumov-Bylnice
vzala na vědomí

 mezitímní účetní závěrku Města
Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, IČ:
00283819,
763 31 Brumov-Bylnice
k 30. 9. 2017 s výsledkem hospodaření
25 265 164, 94 Kč
 mezitímní účetní závěrku k 30. 9.
2017 příspěvkové organizace Služby
města Brumov-Bylnice, okres Zlín, ul.
Mýto čp. 461, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČO: 49156799 s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 1 750 250, 42 Kč
 mezitímní účetní závěrku k 30. 9.
2017 příspěvkové organizace Základní

škola Brumov-Bylnice,
okres Zlín,
Družba 1178, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČO: 70877718 se záporným výsledkem
hospodaření ve výši -40 712, 42 Kč
 mezitímní účetní závěrku k 30. 9.
2017 příspěvkové organizace Mateřská
škola Brumov-Bylnice,
okres Zlín,
Družba 1212, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČO: 75021960 s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 9 082, 75 Kč
 mezitímní účetní závěrku k 30. 9.
2017 příspěvkové organizace - Dům dětí
a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín,
Široká 184, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČO: 74043220 s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 163 678, 52 Kč

schválila

 výpůjčku nebytových prostor v objektu
čp. 862, který je součástí pozemku parc. č.
1042 a přilehlé části zahrady parc. č. 1045/1
o rozloze cca 2500 m2 v k. ú. Brumov
za účelem provozování denního stacionáře
pro seniory do užívání Charity Valašské
Klobouky, IČ: 73633607, se sídlem Školní
944, 766 01 Valašské Klobouky

interním auditu, uzavíranou s Ing. Gitou
Štolfovou,
registrovanou Komorou
auditorů ČR s oprávněním provádět
auditorskou činnost pod č. 1782
 Smlouvu o zřízení účtu k přijímání plateb
přes platební terminál v UniCredit Bank
 Platební a storno podmínky Městské
turistické ubytovny Brumov-Bylnice
 Ceník za ubytování v Městské turistické
ubytovně Brumov-Bylnice s účinností
od 1. 1. 2018
1 noc 200 Kč/osoba/noc
2 – 3 noci 190 Kč/osoba/noc
4 a více nocí 175 Kč/osoba/noc
cena za ubytování skupiny
(40 a více osob) 175 Kč/osoba/noc
 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci
při tvorbě, aktualizaci a správě digitální
technické mapy obce
 zřízení služebnosti – zřídit, umístit
a provozovat stavbu „Brumov-Bylnice,
Výměna dvou mostů (ev. č. P2 a P3)
na Hodňovském potoce“ k pozemku parc.
č. 1852/1 v k. ú. Brumov v ulici Hodňov
za cenu 10 000 Kč + DPH
 Plán inventur k okamžiku sestavení
účetní závěrky k 31. 12. 2017, dle kterého
proběhne inventarizace majetku a závazků
Města Brumov-Bylnice za rok 2017
 darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého
daru ve výši 2 000 Kč společnosti Babybox
pro odložené děti – STATIM, z. s., IČO:
27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 104 00
Praha 10 za účelem výměny babyboxu pro
novorozence v Krajské nemocnici Tomáše
Bati ve Zlíně
 uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny s dodavatelem NWT a.s.,
IČO: 63469511, nám. Míru 1217, 768 24
Hulín, s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

neschválila

 zřízení služebnosti k obecnímu pozemku
parc. č. 1492/19 v k. ú. Bylnice v ulici
Říky za účelem přístupu na zahradu parc.
č. 207 v k. ú. Bylnice z důvodu toho, že
předmětný obecní pozemek je veřejně
přístupným pozemkem, který dle ÚPN –
výkresu dopravní infrastruktury je součástí
ploch dopravní infrastruktury a jako takový
slouží k přístupu k sousedním pozemkům
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 jako zástupce Města Brumov-Bylnice
ve Školské radě při příspěvkové organizaci
Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, na volební období 2018 – 2020:
 pí P. Miklasovou, trvale bytem
Brumov-Bylnice
 p. Mgr. T. Naňáka, trvale bytem
Brumov-Bylnice
pí Mgr. G. Lysákovou, trvale bytem
Brumov-Bylnice

souhlasí

 s uzavřením smlouvy o možnosti
provést stavbu – umístění zpevněných
odstavných ploch pro stojany na kola
na obecním pozemku parc. č. 297/1 v k.
ú. Brumov v sídl. Družba vedle stávajících
chodníků před jednotlivými vchody
bytového domu čp. 1191-1195, který je
součástí pozemku parc. č. 291 v k. ú.
Brumov
 s přijetím darů pro příspěvkovou
organizaci Základní škola BrumovBylnice, okres Zlín, ve výši 15 000 Kč,
od Nadačního fondu Josefa Luxe, IČO:
25951165, se sídlem Dvořisko 37, 565 01
Choceň
 s čerpáním ﬁnančních prostředků
z
rezervního
fondu
příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže, okres
Zlín,
ve výši max. 50 000 Kč pro
účely nákupu dlouhodobého majetku
příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V PROSINCI 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 7. 12. 2017, 14. 12.2017,
21. 12. 2017, 28. 12. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět:
Pátek: 1. 12. 2017, 8. 12. 2017,
15. 12. 2017, 22. 12. 2017, 29. 12. 2017.
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie:
Pátek: 1. 12. 2017, 8. 12. 2017,
15. 12. 2017, 22. 12. 2017, 29. 12. 2017.
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec:
Pátek: 1. 12. 2017, 8. 12. 2017,
15. 12. 2017, 22. 12. 2017, 29. 12. 2017.
Z důvodu směnnosti pracovníků
sběrných vozů poskytovatele tímto
opakovaně žádáme občany, aby ponechávali naplněné popelnice ve svozový termín přistavené k vyprázdnění
v době od 6.00 do 22.00 hod.

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V PROSINCI 2017
Pátek 1. 12. 2017: směsné plasty
Středa 6. 12. 2017: papír a lepenka +
nápojové kartony
Středa 13. 12. 2017: bílé a barevné
sklo
Pátek 15. 12. 2017: směsné plasty
Středa 20. 12. 2017: papír a lepenka +
nápojové kartony
Pátek 29. 12. 2017: 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. Odpad
lze mimořádně odevzdat také do velkoobjemových kontejnerů, které budou ve dnech 22. 12. 2017 - 2. 1. 2018
přistaveny na sídlištích. Předejde se
tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.

MIMOØÁDNÉ
PØISTAVENÍ KONTEJNERÙ
Mimořádné přistavení kontejnerů
na tříděný a objemný odpad od pátku
22. 12. 2017 do úterý 2. 1. 2018.
Z důvodu očekávané zvýšené produkce obalových odpadů v období vánočních
a novoročních svátků budou mít občané
města možnost odkládat uvedené odpady
do objemných kontejnerů.
Kontejnery budou umístěny na viditelných stanovištích na sídlišti Družba
a na sídlišti Rozkvět v brumovské části
města. Do těchto kontejnerů lze odkládat
pouze papírové a lepenkové obaly, plastové obaly a rozměrné odpady komunálního charakteru, které nelze umístit do popelnic. Kontejnery slouží ke zlepšení veřejného pořádku ve městě po dobu vánočních a novoročních svátků. Je proto
nepřípustné je zneužívat pro odkládání
stavebních, nebezpečných a směsných
komunálních odpadů. Tyto patří do prostor sběrného dvoru nebo do nádob na komunální odpad.
Děkujeme za pochopení.

2

OMEZENÍ PROVOZU SBÌRNÉHO
DVORU V DOBÌ VÁNOÈNÍCH SVÁTKÙ
Upozorňujeme občany a smluvní
partnery města, že sběrný dvůr bude
v pondělí dne 25. 12. 2017 (1. svátek vánoční) a v úterý dne 26. 12. 2017 (2. svátek vánoční) z důvodu státních svátků
uzavřen.

UPOZORNÌNÍ PRO SMLUVNÍ
PARTNERY MÌSTA
Žádáme smluvní partnery města,
kteří na základě smlouvy o poskytování
služeb využívají systému svozu odpadu
organizovaného městem, aby písemné
objednávky na svoz odpadu v r. 2018
zasílali na adresu: Město BrumovBylnice, H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, e-mailem na adresu:
radnice@brumov-bylnice.cz
nebo
elektronicky, prostřednictvím datové
schránky, na adresu Města BrumovBylnice (ID datové schránky: rqcb3a2).
Do objednávky je nutné uvést požadavek
na počet vyprázdněných popelnic v r.
2018 (á 110 litrů) a četnost svozů dle
údajů uvedených ve smlouvě o svozu
a zneškodnění komunálních odpadů.
Pro upřesnění uvádíme taxativně stanovenou četnost svozů, které jsou zajišťovány prostřednictvím dodavatelské ﬁrmy: 12 svozů - pro měsíční interval svozu, 26 svozů - pro čtrnáctidenní interval
svozu a 52 svozů - pro týdenní interval
svozu.
Toto upozornění se NETÝKÁ občanů
města, kteří za svoz odpadů hradí místní poplatek, ale pouze podnikatelských
subjektů a organizačních složek, kteří
mají s Městem Brumov-Bylnice uzavřenu platnou smlouvu na systém svozu komunálního a tříděného odpadu organizovaného městem.
Správní odbor

UPOZORNÌNÍ
MAJITELÙM PSÙ
Vážení občané, na základě velmi
častých stížností občanů města BrumovBylnice, včetně místních částí Svatý
Štěpán a Sidonie, upozorňujeme majitele
psů na dodržování obecně závazné
vyhlášky č. 3/2007, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích a vymezují prostory pro
volné pobíhání psů, na základě které
je na všech veřejných prostranstvích
na
území
města
Brumov-Bylnice
možný pohyb psů pouze na vodítku
a s náhubkem, pokud nošení náhubku
není pro daný druh psa nevhodné.

3

r o čník XXI I I . • číslo 12 • prosinec 2 017
V návaznosti na tuto výše uvedenou
obecně závaznou vyhlášku a na základě
současné situace ve městě upozorňujeme
majitele psů, že porušování této obecně
závazné
vyhlášky
je
považováno
za přestupek dle ustanovení § 4 odst.
2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, za který lze uložit pokutu až
do výše 100 000 Kč.
Dále se množí stížnosti občanů
na neuklizené exkrementy od psů
na místních komunikacích, chodnících,
cyklostezce a na místech, kde si hrají
malé děti.
Tímto apelujeme na majitele psů, aby
nezanedbávali povinnost odstranění
a úklidu psích exkrementů, která je
uložena zákonem. Zanedbání povinnosti
jejich úklidu je považováno za přestupek
dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
za který lze uložit pokutu až do výše
20 000 Kč.
Závěrem upozorňujeme, že městská
policie vykonává zvýšený dohled
na dodržování výše jmenované obecně
závazné vyhlášky č. 3/2007 a zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Věříme, že dojde ve městě ke zlepšení
situace.
Městská policie Brumov-Bylnice

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme
k narození dítìte...
Aneta Tkadlecová narozena dne 24. 10. 2017
Nataniel Timčák narozen dne 9. 11. 2017

Blahopøejeme
k uzavøení sòatku...
Ing. Pavel Konečný a Mgr. Marie
Kolínková uzavřeli sňatek dne 14. 10.
2017 na zámku Nový Světlov
Ing. Rudolf Chovanec a Jana Krahulcová
uzavřeli sňatek dne 11. 11. 2017

Rozlouèili
se...
èili jsme
j
Zdeňka Kubišová zemřela dne 21. 10.
2017 ve věku 79 let, Brumov, Hrbáč čp.
1144
Marie Nováková zemřela dne 6. 11. 2017
ve věku 88 let, Brumov, Zátiší čp. 636
Milán Mituník zemřel dne 8. 11. 2017
ve věku 87 let, Bylnice, Hliníky čp. 196

Blahopøejeme...

Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane
navždy s námi.

Srdce, které miluje, je stále mladé.
Dne 25. října 2017 oslavil
80. narozeniny
pan František Lysáček.
Do dalších let přeje hodně zdraví,
pohody, štěstí a elánu manželka
a synové s rodinami.
Redakce MZ se omlouvá za chybné zveřejnění příjmení v listopadovém čísle.

Dne 2. listopadu 2017 jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily Holbové, roz. Strnadové.
S láskou vzpomínají manžel, dcera
Lenka, dcera Libuše s rodinou.

Roky běží, jak klidný řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí a nedají
zapomenout.

Dne 28. října 2017 oslavili
„ZLATOU SVATBU“
František a Ludmila Hořákovi
z Brumova-Bylnice.
Hodně zdraví, štěstí a Božího
požehnání do dalších společných let
přejí synové a dcera s rodinami.

Vzpomínáme...

Dne 9. listopadu 2017 jsme vzpomněli
30. výročí úmrtí mého manžela
pana Stanislava Ovesného.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Liba, synové s rodinami a ostatní
příbuzenstvo.

Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen
vzpomínky zůstávají dál.

... a když mě budeš potřebovat,
prostě si jen v srdci zašeptej mé
jméno. Budu tam...

Dne 17. července a 14. prosince 2017
uplynulo 8 let, co nás navždy opustili
drazí rodiče
Amálie a František Tesařovi.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 4. prosince 2017 vzpomeneme
2. výročí úmrtí, kdy nás opustil náš
manžel, tatínek a děda,
pan Ladislav Strnad.
S láskou vzpomíná celá rodina. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.



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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen
v srdcích velkou bolest zanechal.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez
Tebe žít, láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 5. prosince 2017 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí mého manžela,
tatínka, dědečka,
pana Františka Šebáka
z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinou.
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Dne 18. prosince 2017 vzpomeneme
2. výročí úmrtí
pana Františka Fojtíka.
S láskou vzpomínají manželka, synové
s rodinami a vnoučata.

Dne 20. prosince 2017 by se dožila 90-ti
let naše maminka, babička a prababička,
paní Marie Běhunčíková
ze Svatého Štěpána.
Zemřela 20. dubna t. r.
Dne 20. ledna 2018 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava Běhunčíka.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
a vnučky s rodinami.



Díky za všechno, čím jsi pro nás byl,
díky za každý den, který jsi s námi žil.

PROGRAM RMC MALENKA - PROSINEC 2017
ÚT 5. 12.
ST 6. 12.

Dne 11. prosince 2017 by se dožil 80 let
manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Kafka.
S láskou vzpomíná manželka, dcera
a 2 synové s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (v 10.00 hodin)
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ DĚTÍ A MAMINEK
(pro předem přihlášené)
ČT 7. 12.
VÁNOČNÍ DÍLNA PRO MAMINKY - STROMEČKY
KE DVEŘÍM, DEKORACE (od 8.00 do 16.00)
SO 9. 12.
VÁNOČNÍ JARMARK V BRUMOVĚ-BYLNICI
(Přijďte podpořit naše centrum zakoupením výrobků,
které jsme s láskou pro Vás vyrobili!)
ÚT 12. 12. ŠIKULKY - VÁNOČNÍ TVOŘENÍČKO PRO DĚTI!!
ST 13. 12.
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ
ČT 14. 12.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
ÚT 19. 12. ZAVŘENO
ST 20. 12.
POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU
21. 12. - 2. 1. 2018 ZAVŘENO
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.

Dne 17. prosince 2017 si připomeneme
2. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Aloisie Pospíšilové.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Naši milí příznivci!
Dovolujeme si popřát Vám i Vašim rodinám požehnaný vánoční čas, pokoj,
lásku a porozumění. Ať rozzářené očička Vašich dětí jsou Vám nejkrásnějším
dárkem!
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám po celý rok 2017 projevovali svou
účastí na našich aktivitách a věříme, že se budeme setkávat i v nadcházejícím
roce 2018!
Vaše Malenka
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

- PROSINEC
2017
rPROGRAM
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I . • čísloSTACIONÁØE
12 • prosinec
2 017
 4. 12. ROZHOVORY O VÍŘE - 9.00 hod.
 9. 12. PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK – prodej výrobků denního
stacionáře na brumovském náměstí - 9.00 hod.
 12. 12. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ dětí z MŠ Brumov-Bylnice – 9.30 hod.
 20. 12. PEČENÍ VÁNOČKY – 9.30 hod.

DDM BRUMOV-BYLNICE - PROSINEC 2017
Připravujeme:







ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY (13. 12.)
ZÁPASY 5. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ LIGY
VÝSTAVA BETLÉMKŮ (viz plakátek)
VÁNOČNÍ TURNAJ V RINGU
VÁNOČNÍ RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Informujeme:
26. a 27. října 2017, tj. v době podzimních prázdnin, jsme pro děti pořádali
hned několik akcí. Mohly se zúčastnit výletu do Galaxie Zlín nebo si přijít zahrát
přímo do DDM sportovní hry jako ringo, přehazovanou s dvěma míči a obrácenou
vybíjenou. Vítězem turnaje v ringu a přehazované se stali Vítek Rumplík, Marek
Vašíček a Jožka Kozáček. Další den bylo na programu ﬂorbalové dopoledne, turnaj
v bowlingu a odpolední lezení na umělé stěně. Největší zájem byl letos o Galaxii
Zlín. Celkem se „Podzimních prázdnin s DDM“ zúčastnilo téměř 90 dětí.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586
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ZNOVUZROZENÍ KULTURISTIKY
V BRUMOVÌ-BYLNICI
Od dob Evy Sukupové se tento sport
dostal do zapomnění, ale to se poslední léta
daří odvrátit rodákům z Brumova-Bylnice
Petru Mackovi a Romanu Ivanišovi, kteří
v něm sklízí veliké úspěchy na světové
úrovni. Tito dva borci v letošní podzimní
sezóně naturální kulturistiky vybojovali
několik bronzových a stříbrných medailí.
Jednalo se o mezinárodní soutěže, které
byly následující: ICN Pražský Pohár 2017,
Grand Prix Slovakia Nitra, ICN Road to
Natlypia, Hungarian INBA Elite Tour.
Mistrovství Evropy Bosna a Hercegovina
2017. Na každé z těchto soutěží dokázali
tito borci urvat nějaký cenný kov! Tímto
skvělým způsobem reprezentují nejenom
sebe, ale i naše město Brumov-Bylnice.

HOKEJOVÝ CLUB BBSS A HOKEJOVÁ
AKADEMIE INFORMUJE...

REKAPITULACE 10. ROÈNÍKU
BÌHU NADÌJE 2017
Běh naděje je svým rozsahem zcela
mimořádná humanitární akce zaměřená na podporu výzkumu léčby rakoviny spojená s veřejnou sbírkou. Běh naděje je sportovně společenská akce organizovaná dle Principů pořádání Běhu
naděje a její organizování není omezeno teritoriálně ani věkově. Zdůrazňuje
význam prevence nejen tohoto onemocnění, ale i jiných civilizačních chorob.

Letos se uskutečnilo 51 běhů v obcích a městech v celé České republice. Celkem se účastnilo přes 13 000 aktivních účastníků a přes 50 000 pasivních účastníků. Na účet sbírky bylo
v letošním roce vybráno 436 956 Kč.
Nadace ČEZ přispěla na sbírkový účet
50 000 Kč.
Šek na částku 480 000 Kč bude předána panu Prof. Dr. Janu Starému, přednostovi Klinické dětské hematologie
a onkologie FN v Motole.
Mgr. Dagmar Krahulová

Ruské turné 2018
Mladší a starší žáci
našeho klubu se zúčastní od 28. ledna
do 4. února 2018 již
IV. mezinárodního hokejového turné, tentokrát do Ruské federace. Naši borci odehrají 4 mezinárodní
utkání ve městech Moskva, Tutajev, Rybinsk a Jaroslavl, navštíví historické centrum Moskvy, památník tragické letecké
události v Jaroslavle a setkají se s významnými osobnostmi kulturního, společenského a sportovního života. V pátek 2. 2.
2018 od 12:30 hod odehrají mezinárodní
hokejové utkání s týmem Elektrostal při
příležitosti oslav 80. výročí založení města Tutajeva a otevření zrekonstruované arény.

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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KRASOBRUSLAØSKÝ ODDÍL HC
BBSS NA PRVNÍCH ZÁVODECH

EMHL - EUROMINIHOKEJLIGA
Po roční pauze jsme do této
mezinárodní hokejové ligy pro nejmladší
hráče přihlásili tým Hokejové akademie
přípravky U10. Hraje se turnajově
v různých městech Evropy. Naše první
vystoupení na mezinárodní úrovni
proběhlo v sobotu 14. 10. 2017 v Budapešti.
Druhý turnaj se konal na našem zimním
stadionu v sobotu 11. 11. 2017 a na ledě se
sešly týmy z Vídně, Trnavy, Bratislavy,
Budapešti a Brumova-Bylnice. Našimi
soupeři byly týmy Vídně,
Trnavy
a Bratislavy, s každým jsme odehráli
po dvou utkáních. Naše mladé hokejové
naděje svou hrou vzorně reprezentovaly
naše barvy a kromě jednoho malého
zaváhání,
všechny soupeře porazily,
gratulujeme.
Sestava našeho týmu:
Jiří Kolínek, Tomáš Bublák - brankaři,
Jakub Beňačka, Mirek Kristín, Jan
Vaškůj, Jiří Hlavička, Adrian Macháč,
Adrian Jakůbek, Radim Řepka, Adam
Rekem, Tomáš Vilímek, Martin Novák,
Michal Kaiser.
HA Brumov-Bylnice - Gladiátor
Trnava 4:5, 4:1
HA Brumov-Bylnice - Wiesbaden
Tiger 8:1, 9:0
HA Brumov-Bylnice - KHL Bratislava
5:4, 6:5
Děkujeme
všem
hráčům
za předvedenou hru, vynikající výsledky
a rodičům za jejich podporu.

V neděli 22. 10. 2017 se naše mladé
krasobruslařky zúčastnily svých prvních skutečných závodů. Tříletá usilovná dřina, ranní vstávání na tréninky,
nespočet bolavých pádů a někdy i slziček, obětavost rodičů - to všechno obnáší tento krásný sport. Na první závody - Velká cena Kopřivnice 2017 - přihlásila trenérka Ilona Křivdová celkem
6 děvčat.
V kategorii Nejmladší žačky B, kde
soutěžilo celkem 11 krasobruslařek,
předvedly porotě své vystoupení Vaselinka Potapenko, Liduška Stašová, Amelka Vaňková a Zuzanka Vaňková, v kategorii Nováčci mladší dívky, kde bylo přihlášeno 10 soutěžících, jsme měli také zastoupení - Bětuška Moravčíková a Lenička Vaňková.
Konkurence byla veliká, startovala
děvčata, která už měla za sebou několik závodů. Velká nervozita byla znát už
v šatně, děvčata se navzájem povzbuzovala a dodávala si odvahu, podpora rodinných příslušníků a trenérky byla veliká. Mlha nad ledovou plochou nás zaskočila, ale všem se vystoupení povedlo, někomu víc, někomu s menšími chybičkami, ale hlavně si to holky užily a poprvé
ochutnaly těžký krasobruslařský chlebíček. Na pořadí až tak nezáleží, ale holky se v těžké konkurenci neztratily a daly
svým vystoupením všem znát, že je třeba
do budoucna s námi počítat. Dětské šampíčko po závodech a pochvala od trenérky všem vykouzlila krásný úsměv. Děvčata si odnesla pěkné dárky od pořadatelů,
diplom a medaili.
Nejmladší žačky B
6. místo Liduška Stašová, 2007
7. místo Zuzanka Vaňková, 2008
9. místo Amelka Vaňková, 2008
11. místo Vaselinka Potapenko, 2008

1. MÁJ 2018 - KULTURNÍ
A SPOLEÈENSKÁ AKCE HC BBSS
Zveřejňujeme
první
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.






Zimní stadion Brumov-Bylnice
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Nováčci nejmladší dívky
6. místo Lenička Vaňková, 2010
10. místo Bětuška Moravčíková, 2011
Děkujeme všem našim závodnicím
za vzorné reprezentování klubu, rodičům
za jejich podporu a přejeme další pěkné
úspěchy na soutěžích.

KRASOBRUSLAŘSKÝ ODDÍL HC BBSS
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

II.KRASOBRUSLAŘSKOU VÁNOČNÍ EXHIBICI

VÝSTAVA K 130. VÝROÈÍ VLÁRSKÉ
DRÁHY A K 90. VÝROÈÍ DRÁHY
PRESIDENTA MASARYKA
V příštím roce budeme v městském
muzeu instalovat výstavu k 130. výročí
Vlárské dráhy a k 90. výročí zahájení
provozu na trati Bylnice – Vsetín.
Budování
„Masarykovy
dráhy“
ze Vsetína do Bylnice,
jedné
z nejnáročnějších v celé republice,
započalo 28. května 1923. V letech 1923 –
1924 byly prováděny pouze menší práce.
Vlastní stavba byla provedena v letech
1925 až 1928. Stavba celé dráhy měla být
ukončena 1. července 1926. Prodloužení
stavební doby bylo způsobeno jednak
ﬁnančními obtížemi, ale hlavně obtížemi
rázu technického. Stavba tak byla
dokončena a odevzdána do provozu
v říjnu 1928 za účasti ministra železnice
Josefa V. Najmana.
Prosíme
proto
spoluobčany
o zapůjčení fotograﬁí,
dokumentů
a dalších předmětů, které se vztahují
k tomuto tématu.

NA ZIMNÍM STADIONU BRUMOV-BYLNICE

NEDĚLE 17.12.2017 V 15:00 HOD
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA PROGRAM MLADÝCH
KRASOBRUSLAŘŮ. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO,
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. TĚŠÍME SE NA VÁS.
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INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
V měsíci říjnu proběhlo pasování žáků
2. ročníku ZŠ Brumov-Bylnice na čtenáře.
Zábavným dopolednem je provázeli včelí
medvídci Čmelda a Brumda z knihy
Jiřího Kahouna. S autorem a jeho tvorbou
se seznámili také žáci 3. ročníku.

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko

ŠTÌDRÝ DEN NA HRADÌ

PROSINEC 2017
AKCE VE MĚSTĚ
pátek: 1. prosince 2017, 16:00 hodin
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční akce na náměstí pro malé i dospělé s mikulášskou nadílkou pro nejmenší
a doprovodným programem dětí MŠ, žáků ZŠ, CM Kaňúr a voňavými dobrotami
k občerstvení.
pátek: 1. prosince 2017, 20:00 hodin
KALI PETER PANN
Jedinečný koncert se speciálním show k novému albu DEZERT. Dále vystoupí DJ
LOWA, STREET X, MONEY TOO. Bližší informace na fb BX Agency.

Kastelán hradu Brumov zve
všechny k tradiční štědrodenní
procházce na hradní vrchol.
Zkraťte si čekání na Ježíška
popovídáním s přáteli
při koledách a svařáku.
Neděle 24. 12. 2017,
od 11:00 do 15:00 hod.

sobota: 9. prosince 2017, 9:00 – 13:00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Tradiční přehlídka vánočních výrobků a voňavých dobrot sladkých, mastných i k pití.
se koná na náměstí. V doprovodném programu vystoupí děti z MŠ, soubory Trávnica
a DH Brumovjanka.
úterý: 13. prosince 2017, 19:00 hodin
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
Koncertní vystoupení známého českého zpěváka popmusic a country hudby.
Bližší informace na www.haryagency.cz.
Vstupné: 330 Kč
úterý: 19. prosince 2017, 18:00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT S BÁROU BASIKOVOU A PĚVECKÝM SBOREM
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Předvánoční vystoupení české popové a muzikálové zpěvačky a sboru Základní školy
Brumov-Bylnice pod vedením Mgr. Ivy Pánkové.
Vstupné: 220 Kč, předprodej v městském muzeu na Podzámčí

INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Od 27. 12 2017 do 1. 1. 2018
bude městská knihovna uzavřena.
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

KALENDÁØ SIDONIE 2018

pátek: 29. prosince 2017, 20:00 hodin
DISCO SHOW
Podrobné informace na fb BX AGENCY.
Nenechte si ujít plesovou sezónu 2018:
6. 1. Skautský ples, 12. 1. Městský ples, 19. 1. Valašský bál, 20. 1. Hasičský bál ve
Svatém Štěpáně, 27. 1. Ples FC ELSEREMO, 9. 2. Školní ples, 11. 2. Dětský karneval,
13. 2. Fašanková veselice, 17. 3. DISCO ples

Spolek Svatá Sidonie vydal kalendář
na rok 2018. Letos je zaměřený na zvířata a rostliny vyskytující se v okolí osady.
Je možné jej zakoupit v informačním středisku Brumov-Bylnice, nebo na předvánočním jarmarku.

Příjemné chvíle vánočních svátků,
štěstí, zdraví a spokojenost v roce 2018
přejí pracovníci Městského kulturního střediska.
 Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v BrumověBylnici na sídl. Rozkvět. Tel.: 724 968 677.

 Zpracuji jednoduché i podvojné účetnictví, mzdy, daně. Vše spolehlivě, rychle a levně.Tel.: 605 953 817.

 Ploché střechy, terasy, balkony, izolování základů novostaveb, vše foliovým
systémem Fatrafol.
R. Lysák – hydroizolace. Tel. 737 903 986.

 Prodám vozík za auto, sušičku na prádlo zánovní a větší domácí pekárnu
na chléb. Tel: 607 267 819.

Kadeřnictví Dům U Slunce na náměstí,
NOVĚ MOŽNOST I BEZ OBJEDNÁNÍ.
Tel. 605 566 931,
www.kadernictvibrumov.cz.
Koupím motocykl Simson 3000 Kč.
Tel. 736 741 967.
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Rybová Chmela Winterová

Foto – Adam Holý / Design – 2014 Designers

Špalková Janěková ml. Prachař
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Lutz Hübner
Michal Kotrouš
Thomas Zielinski

www.divadloverze.cz

Kulturní dům Brumov-Bylnice
Pátek 2. března 2018 od 19 hodin
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Vstupné v předprodeji: 250 Kč,
na místě 280 Kč
Předprodej zajišťuje městské muzeum
na Podzámčí, po-pá 8 – 15.30 hodin
Nevíte, čím udělat svým blízkým a přátelům radost pod vánočním
stromečkem? Darujte jim kulturní zážitek!
Od 1. prosince 2017 nabízíme našim divákům VÁNOČNÍ SLEVU
10 % na divadelní představení „ÚČA MUSÍ PRYČ“, které se bude
konat 2. března 2018 v kulturním domě v Brumově-Bylnici.
Sleva platí při zakoupení vstupenek do 22. prosince 2017.



VÁNOÈNÍ KONCERT BÁRY BASIKOVÉ

EĂďşĚŬĂƉƌĄĐĞ͗

A PÌVECKÉHO SBORU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V BRUMOVÌ-BYLNICI

ǌĂŵĢƐƚŶĄŵǀǇƐŽŬŽƓŬŽůƐŬǇǀǌĚĢůĂŶĠŚŽ
ĨǇǌŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚĂŶĂũĂŬǉŬŽůŝǀƷǀĂǌĞŬ

KULTURNÍ DÙM BRUMOV-BYLNICE
ÚTERÝ 19. PROSINCE 2017 OD 18.00 HODIN
VSTUPNÉ: 220 KÈ

ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞďƌƵŵŽǀďǇůŶŝĐĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵͬŵŽď͘ϳϯϭϲϭϬϴϵϵ

PØEDPRODEJ VSTUPENEK ZAJIŠŤUJE MÌSTSKÉ MUZEUM NA PODZÁMÈÍ
DENNÌ OD 8 DO 15.30 HODIN
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M÷STSKÉ KULTURNÍ STąEDISKO
v Brumovø-Bylnici
Vás zve na

14. PąEDVÁNOéNÍ JARMARK
sobota 9. prosince 2017 od 9 hodin
na brumovském námøstí
K vidění budou:
zUkázky lidových řemesel a dovedností
zZdobení a prodej vánočních perníčků
zVýroba a prodej vánočních ozdob
zVýroba vánočních věnců, svícnů, prodej drobného vánočního
zboží a dárků

V kulturním programu vystoupí dechová hudba Brumovjanka, pěvecký soubor Trávnica
a děti z mateřské školy v Brumově-Bylnici.
V jídelně pana Josefa Trčky můžete ochutnat pravou valašskou kyselicu a další dobrot y.
Těšit se můžete na zabíjačkové dobrot y od ﬁrmy Ritter, na zvěřinový guláš, steaky, výborné
valašské frgály a koláčky a na zahřátí bude slivovica
a i svařřák.
Město
Brumov-B
Byln
nicce

Partneři akce: Město Brumov-Bylnice, TRYON, s. r.. o.,, Elseremo a. s.

DTP PHM

di

h

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

OHLÉDNUTÍ 2017.
w w w.br umo v -b y l n i ce . cz

Fotoklub KFA Brumov-Bylnice
Mìstský
Vás zve do Betléma v Horním Lidči

ZPRAVODAJ
na výstavu fotograﬁí

E L E KBylnice,
T R O Svatý
V B Štěpán,
R U M Sidonie
OVĎ NA
Brumov,

N Á M Ď S T 14
Í

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.

Vánoēní nabídka – akce na vybrané elektrospotâebiēe
AKCE NA SUŠIýKY PRÁDLA V ENERGET. TěÍDċ A++
¾ Vánoÿní osvćtlení klasické i LED, vnitĕní i venkovní, náhradní žárovky, svícny atd.
<E^ha/<zWKdZs/E͕ZDK^<z͕^DKKd,/D/yZz
¾¾ AKCE
- šlehaÿe, šlehaÿe s mísou, mixery, kuchyďské roboty, mikrovlnné trouby
¾ <DZE/<zʹƉƵůƚŽǀĠŝƓƵƉůşŬŽǀĠƌƽǌŶǉĐŚǀĞůŝŬŽƐƚş
¾ AKCE - kontaktní grily, sendviÿovaÿe, topínkovaÿe, odšĝavďovaÿe, krájeÿe, sušiÿky
¾ <sz^sʹ<E1^>sϱϬϬ͕ͲĂǎϭϬϬϬ͕Ͳ<ē
¾¾ AKCE
- vysavaÿe, remosky, peÿící pánve, tlakové krnce, žehliÿky, holící strojky
<^WKZ<zƐŬůŽŬĞƌĂŵŝĐŬĠŝŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠ͕K^sWZ
¾¾ AKCE
LED ŽÁROVKY, LED PÁSKY, LED SVÍTIDLA, LED SVÍTILNY,
NABÍJECÍ SVÍTILNY
<ŶĂsEKE1^s1Ez͕^dZKD<z͕,s
/<z͕WzZD/z
¾ VELKÝ
AKCE - VÝBċR
stojací VÁNOýNÍHO
lampy, lampiÿky,
lustry, Avenkovní
svítidla, LED
reflektory
LEDdćtské
OSVċTLENÍ
NÁHRADNÍCH
ŽÁROVEK
¾ AKCE - kuchyďské krájeÿe, sušiÿky potravin, váhy – osobní i kuchyďské, kávovary
þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486
¾ AKCE - METEOSTANICE, teplomćry, pĕepćĝové ochrany, nabíjeÿky, mćĕiÿe spotĕeby
AKCE na praēky, suši«ky prádla, sporáky, mrazni«ky, lednice
þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002,
tel. 577 330 485, 776 330 486




Miroslav PinĐák
Martin Kĥižka
Martin TrĆka

!POZOR!
nabízím

KADEŘNICKÉ SLUŽBY
K VÁM DOMŮ
(kadeřnictví
v Nedašově stále v provozu)

Naňáková Alena
tel. 724 758 110

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
městského zpravodaje bude
8. prosince 2017.
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