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Zlínský kraj bude poskytovat dotace na výmìnu kotlù v domácnostech

Základní informace k programu
Program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje bude určen
pro majitele rodinných domů ve Zlínském kraji (fyzické osoby vlastnící nebo
spoluvlastnicí objekt), využívající jako
hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva
s ručním přikládáním. Tento starý zdroj
tepla bude moci být vyměněn za:
Kotel na pevná paliva
Plynový kondenzační kotel
Tepelné čerpadlo
 Instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé
vody
„Mikro“ energetická opatření

Dotaci však nebude možné využít na:
1) Výměnu kotle spalujícího výhradně
biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu.
2) Výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva.
3) Výměnu zdroje tepla, který není
hlavním zdrojem vytápění a není prokazatelně v provozu. (Lze tedy vyměnit kotel
v rodinném domě, který je vytápěn dvěma zdroji, pokud se jedná o výměnu zdroje, který je hlavním zdrojem vytápění.)
4) Výměnu zdroje tepla v rodinných
domech, kde byl v minulosti, nejdříve
od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů
Zelená úsporám, Nová zelená úsporám
nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a Ministerstva životního prostředí). Ve všech případech,
kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších
pravidel podpory zakotvené ve smlouvě
o poskytnutí podpory.

prosinec 2015
Podporu bude možné poskytnout také
na již provedenou výměnu starého kotle,
pokud bude zrealizována po 15. 7. 2015
(včetně) a pokud nově instalovaný zdroj
tepla bude splňovat požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a bude uveden v seznamu registrovaných výrobků, zveřejněném na www.opzp.
cz. V tomto případě doporučujeme případným žadatelům, aby si při výměně zajistili
fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci odstranění starého
kotle, fotodokumentaci instalace nového
zdroje tepla, potvrzení o likvidaci starého
kotle (ze sběrného dvora nebo oprávněné
ﬁrmy), faktury týkající se realizace výměny zdroje tepla a doklady o úhradě výdajů
spojených s výměnou. Kompletní seznam
dokumentů, které budou muset být přiloženy k žádosti o dotaci a následně s vyúčtováním poskytnuté dotace, bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu.
Na výměnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje bude poskytnuta
v jednotlivém případě dotace ve výši 70 %
- 85 % z výdajů vynaložených na výměnu
kotle, na provedení „mikro“ energetického opatření a na související práce. Maximální výše dotace je však dána příslušným
procentem z nejvýše 150 tis. Kč. Konkrétní
procento bude odpovídat typu nově instalovaného zdroje tepla a místu (obci) realizace výměny.
Předpokládáme vyhlášení programu
na konci roku 2015 s příjmem žádostí
od ledna 2016 (tyto termíny jsou orientační).
Žádost o získání dotace bude muset být
vyplněna na předepsaném formuláři, který
bude zveřejněn společně s vyhlášením
Programu, a bude možné ji předkládat
osobně anebo poštou na Krajský úřad
Zlínského kraje. Aktuální informace sledujte
na http://www.kr-zlinsky.cz/program-vymenyzdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotaceop-zp--cl-3259.html.
Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo můžete využít telefonické kontakty pracovníků Oddělení dotačních programů:
577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 577 043 833
(Ing. Kristýna Drahotůská), 577 043 826
(Ing. Petr Valášek).
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CHCETE MÌNIT KOTEL
A ÈERPAT DOTACI?
Na posledním zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje byla schválena věcná a ﬁnanční speciﬁkace Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, jejíž součástí je podrobné uvedení základních parametrů podpory. Na realizaci programu v kraji je na období 12/2015
– 4/2018 předběžně vyčleněna částka
155 milionů korun.
V rámci programu mohou z maximální částky 150 000 Kč žadatelé
z Brumova-Bylnice, Nedašova, Štítné
nad Vláří a Valašských Klobouk získat dotaci 70 až 85 %! Co je podmínkou získání dotace? Vlastnit pevně zabudovaný starý kotel na tuhá paliva
(uhlí, dřevo), který je používán k vytápění vlastního domu. Dotaci lze získat i tehdy, pokud je současně v domě,
kromě starého kotle na tuhá paliva,
také kotel na zemní plyn.
Ve spolupráci s ředitelkou Energetické agentury Zlínského kraje
(EAZK) paní Ing. Miroslavou Knotkovou proběhne v úterý 1. prosince
2015 od 16:00 hodin v kavárně kulturního domu „Konzultační seminář
o kotlíkových dotacích“ pro občany
Brumova-Bylnice. Pokud Vás zajímají bližší podmínky pro čerpání dotace,
neváhejte a přijďte. Konzultanti krajské Energetické agentury rádi zodpoví vaše dotazy. Zároveň jsou připraveni poradit, jak žádat a jak efektivně
získat dotace na zateplení rodinných
domů z programu „Nová zelená úsporám“. Souhrn možností získání dotací z obou programů můžete získat
na portále www.eazk.cz.
Mgr. Milena Kovaříková
předsedkyně dozorčí rady EAZK

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 6. října,
15. října, 20. října a 29. října 2015:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 pronájem prostor ambulance očního
lékaře o výměře 72 m2 v objektu Městského
zdravotnického střediska Brumov-Bylnice
čp. 1189, který je součástí pozemku parc.
č. 286 v k. ú. Brumov za cenu 400 Kč/
m2/rok + provozní náklady do užívání
právnické osoby MUDr. Vít Machů, s.r.o.

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie


pacht obecních zemědělských
pozemků parc. č. 5976/1, 5976/4 a 5977/1
o celkové výměře 5,4 ha v k. ú. Svatý
Štěpán v lokalitě „Pasínek“ s účinností
od 1. 1. 2016 za cenu 2 000 Kč/ha/rok
do užívání P. Štěpančíka, IČ: 72019204,
bytem Štítná nad Vláří
 odprodej nepojízdného autobusu
IVECO SOR C 7,5, rok výroby 1995,
inv.č. 940, za cenu 21 780 Kč vč. DPH
do majetku ﬁrmy VANado s.r.o., IČ:
65278534, se sídlem Kloboucká 763,
763 31 Brumov-Bylnice
 zřízení služebnosti vedení inženýrské
sítě (stavba „Štěpán, Machala, venk.NN“)
přes obecní pozemky parc. č. 49, 53/3,
53/5, 53/6, 113/2 a 113/4 v k. ú. Svatý
Štěpán za cenu 7 000 Kč + DPH
 převod mobilní buňky inv.č. 841
a mobilní buňky Renata inv.č. 842
z užívání příspěvkové organizace
DDM Brumov-Bylnice zpět do užívání
zřizovatele a zároveň darovat movitý
majetek Města Brumov-Bylnice –
mobilní buňku inv.č. 841 a mobilní
buňku Renata inv.č. 842 do majetku
zájmové organizace FC Triodyn Bylnice
 „Smlouvu o externí spolupráci při
interním auditu“, uzavíranou s Ing. Gitou
Štolfovou,
registrovanou
Komorou
auditorů ČR s oprávněním provádět
auditorskou činnost pod č. 1782
 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o
zabezpečení
provedení
zápisů
do informačního systému územní
identiﬁkace mezi Městem BrumovBylnice a Obcí Nedašov
 zřízení služebnosti inženýrské sítě
– STL plynovodní přípojka k RD čp.
28 v ulici Mýto, k obecnímu pozemku
parc. č. 1432/5 v k. ú. Bylnice v lokalitě
Kapitánka v rozsahu 1,64 m2 dle GP č.
1217-145/2015 ze dne 23. 9. 2015 za cenu
100 Kč + DPH
 „Smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje“ č. D/1867/2015/KH, ve výši
21 000 Kč na výdaje spojené s činností
jednotky sboru dobrovolných hasičů
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu
Zlínského kraje“ číslo D/2385/2015/
ŽPZE na hospodaření v lesích ve výši
60 144 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu
Zlínského kraje“ číslo D/2437/2015/
ŽPZE na hospodaření v lesích ve výši
43 078 Kč
 peněžitý dar ve výši 15 000 Kč pro
p. M. Beňa na vydání knihy „Oči války“
 „Potvrzení o přijetí dotace“ v souladu
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
z Ministerstva životního prostředí
ze dne 19. 10. 2015 na realizaci akce
„CZ.1.02/7.1.00/15.29254 Zahrada MŠ
Svatý Štěpán“ v rámci Operačního
programu Životní prostředí
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souhlasí



s bezúplatným využitím mostu
k hasičské zbrojnici SDH Svatý Štěpán
a obecního pozemku parc. č. st.11 v k.
ú. Svatý Štěpán ke zřízení dočasného
příjezdu k RD čp. 135

rozhodla

 o výběru nejvhodnější nabídky
na dodávku „Modernizace jevištní
technologie KD Brumov-Bylnice“ dle
absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč
bez DPH:
Pořadí č. 1
Art
Lighting
Production,
s.r.o.,
Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna,
IČ: 25569627
Nabídková cena: 4 497 282 Kč bez DPH
Pořadí č. 2
ETS Stage Technology, a. s., Komenského
427, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 29230128
Nabídková cena: 4 777 558 Kč bez DPH
Pořadí č. 3
Elseremo, a.s., Kloboucká 865, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ: 25565893
Nabídková cena: 4 839 207 Kč bez DPH
 o výběru nejvhodnější nabídky
na stavební práce „Brumov-Bylnice –
zateplení Sadílkovo“, dle hodnotících
kritérií
nejnižší
nabídkové
ceny
a nejkratší doby realizace v kalendářních
dnech, takto:
Pořadí č. 1
RENO-gips s. r. o, Hrbáč 1168, 763 31
Brumov-Bylnice
Nabídková cena: 441 491,19 Kč bez DPH
Doba realizace v kalendářních dnech: 26
Počet bodů celkem: 96,15
Pořadí č. 2
Filmont, s. r. o., Cyrilometodějská 578,
766 01 Valašské Klobouky
Nabídková cena: 545 000 Kč bez DPH
Doba realizace v kalendářních dnech: 43
Počet bodů celkem: 74,57
Pořadí č. 3
INSTOP, spol. s. r. o., Obchodní 16, 763 21
Slavičín
Nabídková cena: 532 900 Kč bez DPH
Doba realizace v kalendářních dnech: 59
Počet bodů celkem: 73,39
 o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny
zadané v otevřeném podlimitním řízení
na veřejnou zakázku na stavební práce
„Stavební úpravy bývalé základní školy
na bytový dům“:
Pořadí č. 1
Nabídka č. 5 - Zlínské stavby, a.s., se sídlem
K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 25317300
Nabídková cena bez DPH: 34 943 835 Kč
Pořadí č. 2
Nabídka č. 18 - KKS, spol. s r.o., se sídlem
Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 42340802
Nabídková cena bez DPH: 35 709 249 Kč
Pořadí č. 3
Nabídka č. 15 - OMLUX, spol. s r.o., se
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sídlem Pod Vysílačem 422/31, 72528
Ostrava – Lhotka, IČ: 61944840
Nabídková cena bez DPH: 37 778 789,32 Kč
 o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace (DSP,
DPS, inženýrská činnost) na veřejnou zakázku „Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh,
úsek Valašské Klobouky – Brumov““, dle
hodnotících kritérií nejnižší nabídkové
ceny, takto:
Pořadí č. 1
Dopravní projektování spol. s. r. o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava
Nabídková cena: 484 000 Kč bez DPH
 o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce „Stavební úpravy hřiště Rozkvět – I. etapa – SO 01 Sportovní hřiště“,
dle hodnotících kritérií nejnižší nabídkové ceny a nejkratší doby realizace v kalendářních dnech, takto:
Pořadí č. 1
ELCOMAT SERVICE, s.r.o., Nedašov 300,
763 32 Nedašov
Nabídková cena: 518 308 Kč bez DPH
Doba realizace v kalendářních dnech: 26
Pořadí č. 2
TM Stav, spol. s. r. o., Jasenice 729, 755 01
Vsetín
Nabídková cena: 582 785 Kč bez DPH
Doba realizace v kalendářních dnech: 20
Pořadí č. 3
Boss Company s. r. o., Ocelkova 643/20,
198 Praha 9
Nabídková cena: 510 587,84 Kč bez DPH
Doba realizace v kalendářních dnech: 50
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE K VÝMÌNÌ PRÙKAZÙ OZP
A PØÍSPÌVKU NA MOBILITU OD 1. 1. 2016
Koncem roku 2014 informovala Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně své klienty dopisem o tom, že je třeba se v průběhu roku 2015 dostavit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR v místě trvalého bydliště a požádat o výměnu průkazu
osoby se zdravotním postižením (OZP).
Dosud si svůj průkaz v rámci ČR nevyměnila asi 1/3 držitelů těchto průkazů.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku,
je tato věc alarmující. Proto doporučujeme klientům, kteří si dosud nepožádali
na Úřadu práce o výměnu průkazů, aby
tak učinili ve vlastním zájmu co nejdříve.
Pokud nebude o výměnu průkazů OZP
požádáno do 31. 12. 2015, nebude prů-

kaz od 1. 1. 2016 platný, byť by na něm
byla uvedena platnost delší. Prakticky to
bude znamenat, že od 1. 1. 2016 nebude moci klient využívat výhody a beneﬁty plynoucí z držitelství průkazu OZP
a přestane klientovi platit i Evropský parkovací průkaz, který je vázán na držitelství průkazu OZP (typ ZTP, ZTP/P).
Dále sdělujeme klientům, že podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
končí platnost rozhodnutí o přiznání
příspěvku na mobilitu těm příjemcům,
kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu rozhodnutím v letech 2012 až 2013
(jedná se o většinu klientů). Tito klienti
si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost
o příspěvek na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování Úřadem práce
formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou a součástí tohoto dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis bude rozesílán klientům
na přelomu měsíců listopad a prosinec
2015. Novou vyplněnou žádost o příspěvek na mobilitu bude nutné podat po 1. 1.
2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. Nemá smysl podávat žádost dříve než v lednu 2016, úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož
v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. K nové žádosti o příspěvek na mobilitu bude třeba předložit platný průkaz
OZP (tj. ZTP nebo ZTP/P - nově vyměněný) a občanský průkaz.
Klienti, kteří požádali o příspěvek
na mobilitu v roce 2013, ale rozhodnuto
ve věci bylo až v roce 2014 a byl jim přiznán příspěvek na mobilitu podle předpisů účinných od 1. 1. 2014 nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední. Tito klienti obdrží
od Úřadu práce v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. V případě, že
tito klienti mají nárok na průkaz ZTP
nebo ZTP/P (a budou mít průkaz i fakticky řádně do konce roku 2015 vyzvednutý) bude jim příspěvek na mobilitu v lednu 2016 přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud tito klienti nebudou mít vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P, budou vyzváni k tomu, aby si o průkaz OZP přišli
znovu řádně požádat a dle posouzení jejich zdravotního stavu pro nárok na průkaz jim bude následně vydáno rozhodnutí o nároku na příspěvek na mobilitu. Pokud se klient nedostaví a o průkaz OZP
si znovu nepožádá, bude zahájené řízení ukončeno zamítnutím nároku na příspěvek na mobilitu pro nesplnění zákonných podmínek.
Správní odbor

UPOZORNÌNÍ
1. Žádáme občany, kteří ještě
neuhradili poplatek za komunální odpad
a za psa, aby tak učinili co nejdříve:
 převodem na účet Města BrumovBylnice, č. účtu: 19-1407101369/0800, VS
1340 + číslo domu
 v hotovosti – pokladna MěÚ BrumovBylnice, dveře č. 305
2. Žádáme občany, aby věnovali pozornost termínům splatnosti pohledávek.
Předejde se tak jejich zbytečnému navyšování a následnému vymáhání, viz níže
uvedené informace:
Rada města Brumov-Bylnice schválila svým usnesením č. 293/2015 ze dne
6. 10. 2015:
a) dodatek č. 1 k metodickému pokynu
č. 01/2015 „Postup při vymáhání plnění
OZV Města Brumov-Bylnice“, který stanovuje za každé zaslání upomínky, urgenčního dopisu, výzvy k zaplacení a platebního výměru navýšení poplatku o 50 Kč
– v návaznosti na platné vyhlášky o místních poplatcích
Poplatek se vztahuje na pohledávky
vůči Městu Brumov-Bylnice z místních
poplatků (za komunální odpad, za psa,
z veřejného prostranství)
b) dodatek č. 1 k organizační směrnici č. 03/2015 „Pohledávky“, který stanovuje, že ke každé zaslané upomínce, výstraze a výpovědi z nájmu náleží dlužníkovi poplatek ve výši 50 Kč za příslušné
oznámení
- dále budou dlužníkovi účtovány výdaje spojené s případným podáním žaloby
na úhradu dlužné částky
Poplatek se vztahuje na pohledávky
vůči Městu Brumov-Bylnice vzniklé z nájemného bytových i nebytových prostor
a dalších soukromoprávních obchodních
vztahů.
Finanční odbor, Investiční odbor

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V PROSINCI 2015
Termíny svozu odpadu z popelnic
pro rodinné domky v Brumově-Bylnici,
občané:
Čtvrtek: 3. 12. 2015, 10. 12. 2015, 17. 12.
2015, 31. 12. 2015
Svoz ve čtvrtek dne 24. 12.
2015 se nebude konat z důvodu
posunu
svozových
termínů
v období vánočních svátků. Náhradní
svoz za čtvrtek 24. 12. 2015 (Štědrý den)
proběhne mimořádně ve středu 23. 12.
2015.
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Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět, občané:
Pátek: 4. 12. 2015, 11. 12. 2015, 18. 12.
2015
Páteční svozy ve dnech 25. 12. 2015
a 1. 1. 2016 na sídlištích Družba a Rozkvět
se nebudou konat z důvodu posunu svozových termínů v období vánočních svátků. Náhradní svoz za pátek 25. 12. 2015
(1. svátek vánoční) proběhne mimořádně
ve středu 23. 12. 2015.
Náhradní svoz za pátek 1. 1. 2016
(Nový rok) proběhne mimořádně ve čtvrtek 31. 12. 2015.
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie - občané:
Pátek: 4. 12. 2015, 11. 12. 2015, 18. 12.
2015
Páteční svozy ve dnech 25. 12. 2015
a 1. 1. 2016 se v místních částech Sv. Štěpán a Sidonie nebudou konat z důvodu
posunu svozových termínů v období vánočních a novoročních svátků. Náhradní
svoz za pátek 25. 12. 2015 (1. svátek vánoční) proběhne mimořádně ve středu
23. 12. 2015. Náhradní svoz za pátek 1.
1. 2016 (Nový rok) proběhne mimořádně
ve čtvrtek 31. 12. 2015.
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí a Blizákovec:
Pátek: 4. 12. 2015, 11. 12. 2015, 18. 12.
2015
Středa: 23. 12. 2015 (náhradní svoz
za 1. svátek vánoční), 30. 12. 2015 (náhradní svoz za Nový rok)

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V PROSINCI 2015
Pátek:
Úterý:
Úterý:

4. 12. 2015 plasty
8. 12. 2015 bílé a barevné sklo
8. 12. 2015 papír a lepenka
+ nápojové kartony
Pátek: 18. 12. 2015 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
23. 12. 2015 - 4. 1. 2016 přistaveny na sídlištích. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.
Mimořádné přistavení kontejnerů
na tříděný a objemný odpad od středy
23. 12. 2015 do pondělí 4. 1. 2016
Z důvodu očekávané zvýšené produkce obalových odpadů v období vánočních
a novoročních svátků budou mít občané

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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.
Děkujeme za pochopení.
Upozornění na omezení provozu
sběrného dvoru v době vánočních a novoročních svátků
Upozorňujeme občany a smluvní partnery města, že sběrný dvůr bude ve dnech
24. 12. 2015 - 26. 12. 2015 a v pátek 1. 1.
2016 z důvodu státních svátků uzavřen.
Otevřeno bude ve dnech 21. 12. 2015 - 23.
12. 2015 a ve dnech 28. 12. 2015 - 31. 12. 2015
v provozní dobu, tj. od 9.00 do 16.00 hodin.
Upozornění po smluvní partnery
města
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. 2016
zasílali písemně na adresu: Město BrumovBylnice, H. Synkové 942, 763 31 BrumovBylnice, e-mailem na adresu: radnice@
brumov-bylnice.cz
nebo
elektronicky
prostřednictvím datové schránky na adresu
Města
Brumov-Bylnice
(ID
datové
schránky: rqcb3a2). Do objednávky je nutné
uvést požadovaný počet vyprázdněných
popelnic v r. 2016 (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
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VÝZNAMNÉ ENVIROMENTÁLNÍ OCENÌNÍ
UDÌLENÉ MÌSTU BRUMOV-BYLNICE
Ve Zlínském kraji od roku 2007 probíhá soutěž O keramickou popelnici,
ve které obce a města zapojené do systému autorizované obalové společnosti
EKO-KOM a.s. soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu. Soutěž konkrétně hodnotí
množství vytříděných odpadů přepočtené
na jednoho obyvatele města nebo obce.
Město Brumov-Bylnice bylo za dobu
trvání soutěže již potřetí vyhodnoceno
na medailových pozicích.
V roce 2015 získalo výjimečně 2 ocenění:
1. místo v rámci všech měst Zlínského kraje v kategorii „Skokan roku“ za třídění komodit papír, plasty, sklo a nápojový karton.
3. místo v rámci všech měst Zlínského kraje v kategorii „Města“ ve třídění
komodit papír a lepenka, plasty, bílé a barevné sklo a nápojový karton.
Poděkování za toto významné ocenění
patří všem občanům a smluvním partnerům města, kteří odpad pečlivě třídí a odkládají na místa k tomu určená, tj. do prostoru kontejnerových stanovišť. V neposlední řadě zasluhují ocenění také odpovědní pracovníci města, kteří kvalitně organizují systém odpadového hospodářství
ve městě a zajišťují pečlivé zasílání výkazů o množství separovaných odpadů autorizované obalové společnosti.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, to především
v tříděném sběru využitelných složek.
Hodnotí se také systém hospodaření s odpady pro občany. Porovnání obcí se provádí především na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. v
rámci jejich pravidelného vykazování.
Správní odbor

5

r o čník XXI . • číslo 12 • prosinec 2 015
Fotodokumentace vítězů jednotlivých soutěžních kategorií je zveřejněna
na úřední tabuli a je k nahlédnutí rovněž
na webových stránkách města.
Město Brumov-Bylnice tímto vyslovuje všem účastníkům soutěže poděkování za příkladnou péči při údržbě sadebních ploch a květinových výsadeb, které
zkrášlují ulice našeho města.
Správní odbor

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme rodièùm...

VÝSLEDKY 12. ROÈNÍKU SOUTÌŽE
„ROZKVETLÉ MÌSTO„
Rada města Brumov-Bylnice na svém zasedání konaném dne 6. října 2015 rozhodla
o pořadí uchazečů „Rozkvetlé město“ navrženém Komisí životního prostředí při
Radě města Brumov-Bylnice následovně:
a) Kategorie občané města:
1. místo: Bohumil Lysák, Brumov-Bylnice
2. místo: Dana Tulpová, Brumov-Bylnice
3. místo: Simona Šánková, Brumov-Bylnice
 výši odměn pro vítěze v následující
hodnotě:
1. místo – poukaz na nákup zahradnického zboží v hodnotě 1500 Kč.
2. místo – poukaz na nákup zahradnického zboží v hodnotě 1000 Kč.
3. místo – poukaz na nákup zahradnického zboží v hodnotě 500 Kč.
Diplom za vzornou prezentaci zahradních výsadeb ve městě:
Marie Švachová, Brumov-Bylnice
Pavel Hořák, Brumov-Bylnice
Libuše Miklasová, Svatý Štěpán, BrumovBylnice
Čestné
uznání
za
příkladnou
prezentaci sadových a zahradních úprav
ve městě:
Milada Tkadlecová, Brumov-Bylnice
Jana a Kamil Krahulcovi, Sidonie, BrumovBylnice
Kamil Schenk, Brumov-Bylnice
Marie a Tadeáš Remešovi, Brumov-Bylnice
b) Kategorie podnikatelské subjekty
a organizační složky:
1. místo - Kloboucká lesní, s.r.o., Pilařská
321, Brumov-Bylnice: 1500 Kč.
2. místo - Kadeřnictví Vlasta Janáčková,
Mýto 139, Brumov-Bylnice: 1000 Kč.
3. místo - Základní škola, Družba 1178,
Brumov-Bylnice: 500 Kč.
Diplom za vzornou prezentaci zahradních výsadeb ve městě:
Osadní výbor Svatý Štěpán

Klára Šenkeříková narozena dne 3. 10. 2015
Kryštof Hořák narozen dne 21. 10. 2015
Tereza Vaculíková narozena dne 21. 10.
2015
Max Lucas Kolínek narozen dne 11. 11.
2015

Dne 22. prosince 2015
oslaví 77. narozeniny naše maminka
a babička,
paní Rosálie Strnková
a 2. ledna 2016 oslaví 80. narozeniny
náš tatínek a dědeček,
pan Jan Strnka.
Všechno nejlepší do dalších let, hodně
zdraví a rodinné pohody přejí synové
Josef s rodinou, Jiří a vnučka Klára
s rodinou.

Blahopøejeme
novomanželùm...
Ing. Michal Lakatoš a Lucie Illková, BA
(HONS), uzavřeli sňatek dne 7. 11. 2015
v kostele sv. Václava v Brumově-Bylnici


Rozlouèili jsme se
Alois Křek zemřel dne 23. 10. 2015
ve věku 84 let, Bylnice, Mýto čp. 39
Jan Svoboda zemřel dne 23. 10. 2015
ve věku 74 let, Bylnice, Lůčky čp. 421
Ema Hořáková, Bylnice čp. 542
Antonín Švach zemřel dne 30. 10. 2015
ve věku 70 let, Sidonie čp. 104
Stanislav Holba zemřel dne 10. 11. 2015
ve věku 68 let, Bylnice
Karel Fuček, zemřel dne 15. 11. 2015 ve
věku 70 let, Sv. Štěpán čp. 87

Blahopøejeme...

Dne 10. prosince 2015
oslaví 75. narozeniny naše maminka,
babička a prababička,
paní Marie Hovězáková
z Bylnice.
Za všechnu péči a lásku děkují dcery
s rodinami a syn Karel.

Dne 11. prosince 2015
se dožívá významného životního
jubilea 80 let
paní Zdeňka Polerecká.
Do dalších let hodně zdraví přeje
syn Mirek a dcera Ilona
s rodinami.


Vzpomeneme...

Dne 11. listopadu 2015 by se dožil 80 let
pan Miroslav Polerecký.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout.

Jsou lidí,, kteří pro nás znamenají víc, než
ostatní. O to těžší je naučit se žít bez nich.

.
Dne 17. července a 14. prosince 2015
uplyne 6 let, co nás navždy opustili drazí
rodiče Amálie a František Tesařovi.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Když zemře maminka, i slunce zajde.
V duši se rozhostí zvláštní chlad.
Těžko pak ve světě ještě se najde, kdo by
jak maminka uměl mít rád.

Odešli jste tiše
tiše, jak osud si přál
přál, však
v našich srdcích a vzpomínkách žijete
dál.
Dne 20. prosince 2015 vzpomeneme
10. výročí úmrtí mé maminky a naší
babičky,
paní Ludmily Uchytilové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera
s rodinou.
Dne 13. prosince 2015 si připomeneme
1. smutné výročí, kdy navždy odešla
naše maminka, babička a prababička,
paní Marie Šuláková.
V květnu si připomeneme nedožitých
60 let našeho bratra a strýce,
pana Jana Šuláka,
který nás opustil 16. února 2012.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
rodina.

Odešla … Jediná na světě, jež nikdy
nezradí, na ni nám zůstane nejhezčí
vzpomínka, to byla nejdražší, to byla
maminka.
Dne 1. prosince 2015 to bude 15 let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka,
paní Věra Fajtová.
S láskou a úctou vzpomíná manžel,
tchýně, děti, vnoučata Julie, Filip, Daniel,
Denis a sestra s rodinou.

Miloval jsem Vás všechny, chtěl jsem
s Vámi žít. Vzpomeňte na mě, já nechtěl
odejít.

Dne 14. prosince 2015 vzpomeneme
20. výročí úmrtí naší maminky, babičky,
sestry a švagrové,
paní Marie Červenkové.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Nezemřeli. Spí. Mají-li sen, je krásný.
Zdá se jim o těch, které milovali
a kteří milovali je. Odešli, ale jsou stále
ve vzpomínkách s námi.

Dne 21. prosince 2015 vzpomínáme
11. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka
a dědečka,
pana Františka Strnada
a 23. prosince 2015 vzpomeneme
5. výročí, co nás navždy opustil náš milý
syn, bratr a strýc,
pan Ivan Strnad.
Za tichou vzpomínku a modlitbu děkuje
rodina.

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

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 10. prosince 2015 by se dožil 85 let
můj milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Břetislav Pánek
ze Svatého Štěpána.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 16. prosince 2015 tomu bude již
10 let, kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a prababička,
paní Marie Lysáková z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
a vnuci s rodinami.



Dne 29. prosince 2015 vzpomeneme
1. výročí úmrtí, kdy nás navždy
opustil náš manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Miloslav Bělej z Bylnice.
S láskou vzpomínají, manželka a děti
s rodinami.
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PROGRAM RMC MALENKA - PROSINEC 2015
 ÚT 1. 12.
 ST 2. 12.
 ČT 3. 12.
 SO 5. 12.







ÚT 8. 12.
ST 9. 12.
ČT 10. 12.
SO 12. 12.
15.- 18. 12.
ÚT 22. 12.

ŠIKULKY
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
ODPOLEDNÍ VÁNOČNÍ DÍLNA OD 13.30 hod.
(stromeček ke dveřím, svícen)
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI (10.00 hod.)
ÚČAST NA MIKULÁŠSKÉM JARMARKU
ve Valašských Kloboukách
ŠIKULKY, KOLEDOVÁNÍ DĚTÍ MŠ Z TŘÍDY ŽABIČEK
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
SKOKÁNCI
ÚČAST NA PŘEDVÁNOČNÍM JARMARKU v Brumově
ZAVŘENO
VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU
(můžete přinést ochutnávku vánočního cukroví)

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:
Srdečně zveme na mikulášskou nadílku a na odpolední vánoční dílnu!
RMC Malenka Brumov Bylnice přeje všem pokojné prožití vánočních svátků
v kruhu svých nejbližších a vše dobré v novém roce 2016.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - PROSINEC 2015



 1. 12.
 7. 12.
 12. 12.
 15. 12.

ZDOBENÍ PERNÍKŮ - v 9.00 hod.
BIBLICKÁ HODINA - v 9.00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
– prodej výrobků denního stacionáře - v 9.00 hod.
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ DRUŽBA - v 9.30 hod.

MATERIÁLNÍ SBÍRKA NA POMOC UPRCHLÍKŮM
Stále je možné přispět na podporu uprchlíkům ve sběrných táborech na slovinských a srbských hranicích. S blížícím se zimním obdobím se situace ve sběrných
táborech zhoršuje a je potřeba zajistit nejnutnější potřeby lidí.
Seznam potřebných věcí pro děti, ženy a muže:
 zimní bundy
 rukavice
 čepice
 zimní / pevné boty
 ponožky (nové)
 deky / spací pytle
 hygienické potřeby

DDM BRUMOV-BYLNICE
- PROSINEC 2015

Připravujeme:

 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY (9. 12.)
 VÁNOČNÍ TURNAJ DOSPĚLÝCH
VE STOLNÍM TENISE PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE (18. 12.)
 VÁNOČNÍ TURNAJ V RINGU (28. 12.)
 VÁNOČNÍ RYBÁŘSKOU SOUTĚŽ
(29. 12.)
Informujeme:
 28. října 2015 jsme pořádali v místním stacionáři 2. ročník turnaje v petangu
s názvem „Valašská kula“, kterého se zúčastnilo 12 dětí a 10 dospělých. Soutěžící byli rozděleni do několika skupin a dva
nejlepší hráči z každé skupiny poté postupovali do vyřazovacích bojů. Vítězem turnaje se stal Tomáš Naňák, na 2. místě se
umístil obhájce z minulého roku Michal
Strnad a bronzovou medaili si odnesla
Marcela Fritschková.
 29. a 30. října 2015 proběhly „Podzimní prázdniny s DDM“, kterých se zúčastnilo celkem 65 dětí. Děti si mohly vybrat ze čtyř akcí. Ve čtvrtek jsme pořádali
zájezd do Galaxie Zlín a turnaj v ringu. Vítězem turnaje v ringu se stala dvojice David Kolínek a Marek Vašíček. V pátek se
uskutečnily hned dva turnaje, a to v bowlingu a stolním tenise. V bowlingu si z kluků vedl nejlépe Vojtěch Sopek a z děvčat
to byla Simona Fojtíková. Turnaj ve stolním tenise probíhal ve dvou kategoriích
- mladší a starší. V kategorii mladších se
na 3. místě umístil Tomáš Kolínek, druhý
skončil Honza Rydval a vítězem se stal Jakub Šenkeřík. Ve starší kategorii byl na 3.
místě Josef Holba, stříbro získal Jakub Fojtík a zlatou medaili si domů odnesl Marek Gajdoš.
 „Tvorba rodokmene“ - první schůzka
bude v úterý 1. 12. 2015 v DDM BrumovBylnice od 16:00 do 18:00 hodin. Více
informací najdete na plakátku na jiném
místě tohoto zpravodaje.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

Sběrným místem pro město Brumov-Bylnice je denní stacionář v pracovních
dnech v době od 7.00 do 15.30.
Děkujeme za případnou pomoc.
www.valklobouky.charita.cz

Valašská kula - 3. ročník turnaje

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

STUDIJNÍ VZDÌLÁVACÍ ZÁJEZD ŽÁKÙ ZŠ BRUMOV-BYLNICE
DO PORTSMOUTH VE VELKÉ BRITÁNII

Poslední říjnový týden ve dnech 25. až
31. 10. 2015 se 15 jazykově nadaných žáků
z naší školy s paní učitelkou Bařinkovou zúčastnilo studijního vzdělávacího zájezdu
do Portsmouth ve Velké Británii. Díky projektu MŠMT Výzva č. 56, do něhož se naše
škola zapojila, jsme dostali možnost poznat život ve Velké Británii a vyzkoušet si
své jazykové dovednosti. Také jsme si mohli na vlastní kůži ověřit či zjistit, zda dokážeme být samostatní a pohotoví a do jaké míry
zvládneme komunikaci v hostitelských rodinách a výuku s různými rodilými mluvčími.
Cesta z Brumova-Bylnice až do Portsmouth trvala víc než 24 hodin. Jeli jsme
autobusem přes Německo, Belgii a Francii
do přístavu Calais, kde jsme se po důkladné
pasové kontrole nalodili na trajekt a ten nás
dopravil přes kanál La Manche do britského přístavu Dover. Hned po příjezdu do cíle
nás čekala celodenní prohlídka Portsmouth, jednoho z největších a nejdůležitějších
přístavů ve Velké Británii. Dominantu města tvoří 170 metrů vysoká vyhlídková věž
ve tvaru lodní plachty Spinnaker Tower,
z níž je vidět celý přístav i okolní ostrůvky. Také návštěva doků s prohlídkou lodí
Warrior a Victory a okružní plavba přístavem byla pro nás suchozemce velkým zážitkem. Ohromnou radost nám udělal rozchod na hlavní nákupní třídě v Portsmouth,
kde jsme mohli napást oči a třeba i utratit
nějakou tu libru v populárních obchodech
Primark či Poundland. Ve večerních hodinách nás čekalo první setkání s hostitelskými rodinami, u kterých jsme byli ubytovaní po dvojicích či trojicích. Plni očekávání,
ale i obav jsme opustili paní učitelku a ostatní spolužáky a statečně se vydali do našeho
přechodného bydliště. Následující tři dny

Naši žáci u Stonehenge

nás vždy dopoledne čekala výuka s rodilými mluvčími v místním komunitním centru
a po typicky anglickém obědě ve formě balíčku (obložený chleba či bulka, ovoce, sladkost a nezbytný balíček bramborových lupínků různých příchutí) jsme se vydávali
na výlety do okolí.
Druhý den jsme navštívili nejstarší prehistorickou památku Stonehenge a zhlédli
jsme listinu základních práv a svobod Magnu Chartu uloženou v katedrále v městečku Salisbury. Katedrála v Salisbury se pyšní nejvyšší věží.
Třetí den jsme vyrazili do přístavu Southampton, odkud v roce 1912 poprvé vyplul
Titanic. Rychlým trajektem jsme se přesunuli na ostrov Wight a tam si prohlédli sídlo královny Victorie Osborn House s nádhernými zahradami a parkem. Zjistili jsme,
jak se lidé a auta přepravují přes řeku, přes
kterou nevede žádný most – takzvaným
plovoucím řetězovým mostem. Další den
jsme navštívili naučný komplex Beaulieu
s National Motor Museum, kde jsme mohli
na vlastní oči vidět auta a stroje z Top Gear,
a také slavná ﬁlmová auta (Harry Potter,
Mr. Bean, Wallace a Groomit, James Bond,
Elvis Presley,…).
Program byl opravdu rozmanitý a náročný, ale asi nejvíc jsme se unavili a nachodili
poslední den, který jsme celý strávili v Londýně. Vyzkoušeli jsme jízdu přeplněným
londýnským metrem, plavbu lodí po řece
Temži a také cestu červeným dvoupatrovým autobusem. Viděli jsme známé budovy a symboly Londýna, například London
Eye, Big Ben, Houses of Parliament, Westminsterské opatství, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Greenwich, hrad Tower, Tower Bridge, the Shard,
Globe Theatre, St. Paul’s Cathedral a další.
Londýn se nám moc líbil, i přesto, že byl velice rušný a plný lidí a měli jsme co dělat,
aby se nikdo z nás neztratil.
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Večer jsme znavení vyrazili na zpáteční cestu. Domů jsme přijeli šťastně,
plní zážitků, nových zkušeností a snad
i o něco chytřejší. K celkové pohodě
a hladkému průběhu celého zájezdu přispěli zkušení, ochotní a pohodoví páni řidiči a vynikající slečna průvodkyně. Myslíme, že za všechny zúčastněné můžeme
říct, že se nám pobyt vydařil a byl pro nás
přínosem. Jsme rádi, že nám škola poskytla tuto příležitost. Více fotograﬁí ze zájezdu najdete na webových stránkách naší
školy.
Barbora Solařová (9.A),
Gabriela Seifertová (9.B),
Mgr. Ilona Bařinková

HC BBSS INFORMUJE...
Ve dnech 27. 10. – 29.
10. 2015 absolvovala delegace Hokejového clubu BBSS tvořená jeho
členy v čele s prezidentem Jaroslavem Vaňkem
cestu do Francie, která byla dlouhodobě plánovaná v rámci projektu rozšiřování mezinárodní spolupráce našeho klubu. Představili náš hokejový klub, jeho činnost, navázali kontakty a spolupráci v oblasti pořádání hokejových kempů na našem zimním stadionu. Také jednali o možnostech francouzských týmů účastnit se mezinárodních hokejových turnajů mládeže, které u nás pořádáme. Další cesty v rámci
tohoto projektu jsou plánovány do hokejového Švýcarska, Bělehradu a Zagrebu, kde bude dále pokračovat prezentace našeho klubu a možnost další
spolupráce.

 V měsíci prosinec 2015 proběhnou
na Zimním stadionu Brumov-Bylnice mezinárodní hokejové turnaje jak žáků, tak
mužů, na které vás tímto zveme:
11. 12. 2015 – Vánoční policejní turnaj
mužů IPA
27. - 28. 12. 2015 – V.ročník Vánočního
mezinárodního turnaj žáků ročník 2004
a mladší
29. 12. 2015 – Vánoční hokejový turnaj
přípravky ročník 2006-2007
30. 12. 2015 – Vánoční hokejový turnaj
straších žáků ročník 2002-2003
 Pro hráče Hokejové akademie budou o vánočních svátcích opět připraveny
soutěže a hry s trenéry.
 Štědrý den – soutěže na ledě, ocenění a dárky pod stromečkem
 Silvestr – veselé skotačení na ledě,
rozloučení s rokem 2015
 Nový rok na ledě – ve sváteční den
bude pro hráče HA připraveno bruslení
a hry

r o čník XXI . • číslo 12 • prosinec 2 015
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KNIŽNÍ NOVINKA Z PROSTØEDÍ
BRUMOVA-BYLNICE

Delegace HC Brumov-Bylnice ve Francii
Vánoční program na zimním stadionu
Brumov-Bylnice najdete na hokejbrumov.
cz v sekci Rozpis ledu.
 HOKEJOVÉ TURNÉ DO KANADY
A USA
Hokejový club BBSS přihlásil tým svých
žáků na světový hokejový turnaj v Torontu
(Kanada), který se uskuteční 1. – 3. 4. 2016.
Zástupci a hráči HC BBSS odletí 31. 3. 2016
z Varšavy přímým letem do Toronta, kde je
bude očekávat náš kanadský partner, s kterým jsme připravili doprovodný program
pro všechny účastníky turné až do odletu
9. 4. 2016 – např. Niagarské vodopády jak
z kanadské, tak z americké strany, hokejová síň slávy v Torontu Hockey Hall of Fame,
tréninkové centrum v Torontu, návštěva

dvou hokejových utkání NHL – Toronto :
Florida a v americkém Buffalu Buffalo : Columbus a další prohlídky a zajímavosti kanadských i amerických měst.
 V rámci 30. výročí obnovení ledního hokeje v Brumově-Bylnici proběhne 12.
12. 2015 na našem zimním stadionu beneﬁční hokejové utkání, ve kterém si své hokejové umění opráší hráči týmů 80-tých let
(do roku 1990) TJ MEZ Brumov, TJ Zeveta
Bojkovice, VŠ Technika Gottwaldov, Rudá
hvězda Uherské Hradiště, TJ Sokol Želechovice, TJ Sokol Buchlovice, Vlárské strojírny Slavičín, Spartak Valašské Klobouky,
TJ Družstevník Vlachovice. Zveme všechny
příznivce ledního hokeje na toto ojedinělé
utkání.

Koncem listopadu vyšla kniha
s názvem „Oči války“. Autor Miroslav
Beňo ji napsal na základě vzpomínek
své maminky a pojednává o dramatických událostech z konce II. světové války, kdy se při přechodu fronty do smrtelného ohrožení dostávají členové rodiny hajného Josefa Pavelky z Bylnice. Ti kvůli bombardování bydlí dočasně na hájence v Nadříčí ve Svatém Štěpáně, kam přijdou
v poslední den války ustupující Němci. Ve vzpomínkách hlavních hrdinek, sester Jarmily a Marty Pavelkových, pak probíhají další příběhy z jejich dětství i období války. Děj knihy se odehrává v celém našem městě
a jeho blízkém okolí. Kniha je sepsána na základě skutečných událostí.
Všechny postavy v ní zmíněné v danou dobu opravdu žily a vystupují
pod svým skutečným jménem. V jednotlivých kapitolách tak „ožívá“ více
našich bývalých spoluobčanů, mezi
kterými nechybí ani tehdejší fotbalisté SK Brumov.

Knihu vydalo Nakladatelství Kanárek, má 192 stran textu a její součástí je i 29 historických fotograﬁí města, rodiny Pavelků či fotbalistů SK
Brumov. Její vydání ﬁnančně podpořilo Město Brumov-Bylnice. Můžete si ji objednat na webových stránkách Nakladatelství Kanárek (www.
nkanarek.cz). Možný je i osobní odběr po domluvě na tel. 737 847 082.
Knihu si můžete zakoupit i v Knihkupectví Bureš ve Valašských Kloboukách, na Mikulášském jarmeku ve Val. Kloboukách, na jarmarku v Brumově nebo při slavnostním
křtu. Ten proběhne v pátek 4. prosince 2015 od 17.00 hodin v prostorách
Městského muzea Brumov-Bylnice.
Jste srdečně zváni.
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
PROSINEC 2015
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INFORMACE Z MÌSTSKÉ
KNIHOVNY BRUMOV-BYLNICE
Městská knihovna v BrumověBylnici upozorňuje občany, že bude
od 21. do 31. 12. 2015 uzavřena.

AKCE
sobota: 12. prosince 2015, 9:00 – 14:00 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Tradiční přehlídka vánočních výrobků a voňavých dobrot sladkých, masných i k pití
se koná na náměstí. V doprovodném programu vystoupí soubory Trávnica a Závršan
a DH Brumovjanka.
neděle: 13. prosince 2015, 17:00 hodin

ADVENT
Baladický příběh z beskydských hor podle Jarmily Glazarové představí Divadelní
soubor Jana Honsy Karolinka v režii Gustava Řezníčka.
Vstupné: 100 Kč
úterý: 15. prosince 2015, 17:00 hodin

VÁNOČNÍ KORÁLKY
Vánoční program v podání žáků Základní školy Brumov-Bylnice .
Vstupné: dobrovolné

INFORMACE
REDAKÈNÍ RADY
Příspěvky do lednového čísla
městského zpravodaje budou přijímány do 4. 12. 2015.
Redakční rada

ŠTÌDRÝ DEN NA HRADÌ

sobota: 19. prosince 2015, 15:00 hodin

POPLETENÉ VÁNOCE
Veselá hudební pohádka o tom, co všechno se může stát, když nebeská trojice Mikuláš,
Andělka a Čert Brbla popletou své přípravy na Vánoce. Hraje Divadlo Silesia Ostrava.
Vstupné: 50 Kč
neděle: 20. prosince 2015, 19:00 hodin

FLERET - VÁNOČNÍ KONCERT
Zahájení koncertu se ujímají žáci Základní školy Brumov-Bylnice svým valašským hudebním pásmem a pak v aranžmá folk – rockové skupiny Fleret budou znít známé koledy české i moravské.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – 577 330 138.
Vstupné: 220 Kč
Za případné nutné změny v programu se předem omlouváme!

Nenechte si ujít plesovou sezónu 2016:

Kastelán hradu Brumov Vás
všechny srdečně zve na tradiční
zpříjemnění čekání na Ježíška,
procházku
na
hradní
vrchol.
Tentokráte po nových schodech
a cestě. Tradičně s malým kulturním
programem a tradičně s teplým
občerstvením charakteru tekutého…

9. 1. Skautský ples, 15. 1. Valašský bál, 16. 1. Reprezentační ples FC ELSEREMO,
23. 1. Myslivecký ples, 29. 1. Školní ples, 5. 2. Městský ples, 6. 2. Hasičský bál ve Svatém
Štěpáně, 7. 2. Dětský karneval, 9. 2. Fašanková veselice, 12. 3. DISCO ples

Volný vstup do hradu bude tedy
ve čtvrtek, 24. prosince 2015, v době
od 11:00 do 15:00 hodin. Kulturní
program je směřován mezi dvanáctou
a čtrnáctou hodinu.

Příjemné sváteční chvíle, štěstí, zdraví a spokojenost v roce 2016
přejí pracovníci Městského kulturního střediska

 Hledám pronájem menšího bytu
v Brumově-Bylnici.
Kontakt: tel. č. 723 784 068,
e-mail: eva.sebakova1220@seznam.cz.

P\EVODYNEMOVITOSTÍprávnĢkvalitnĢalevnĢ
VYMÁHÁNÍPOHLEDÁVEKibezplatebpƎedem
web:www.advokatͲzlinsko.cz|tel.608979055
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Fotoklub KFA Brumov-Bylnice
vás zve na
výstavu fotografií do Galerie G
ve Valašských Kloboukách.
Slavnostní vernisáž výstavy
proběhne v pátek 4. 12. 2015
v 17.00 hodin.

Vala
š

i

Miroslav Pinďák
Martin Křižka
 Koupíme byt v Brumově-Bylnici 3 + 1
nebo 4 + 1. Telefon: 732 282 571.
 Hledáme byt 3+1/3kk, 4+1/4kk ke kou-

pi v Brumově–Bylnici, sídliště Družba,
nebo dům. Nejsme realitní kancelář. Tel.
702 469 932.

MĚS
MĚSTSKÉ
KULTURNÍ STŘEDISKO
v Brumově-Bylnici Vás zve na

Město
Brumov-Bylnice

12. PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
sobota 12. prosince 2015 od 9 hodin
s
na brumovském náměstí

K vidění
v
budou:
U
Ukázky lidových řemesel a dovedností
Z
Zdobení a prodej vánočních perníčků
V
Výroba a prodej vánočních ozdob

V
Výroba
vánočních věnců, svícnů, prodej drobného vánočního
z
zboží
a dárků
V kulturním programu vystoupí na náměstí dechová hudba Brumovjanka, pěvecký sbor Trávnica a folklórní soubor Závršan. V městském muzeu
na Podzámčí bude k vidění vánoční výstava betlémů a tetičky ze souboru Závršan vám ukáží, jak se kdysi dralo peří, lámal len a předlo
na kolovrátku. Můžete zde ochutnat i pravou valašskou kyselicu.
Těšit se můžete na zabíjačkové dobroty od ﬁrem Ritter a Valčík, na zvěřinový guláš, steaky, výborné valašské frgály a koláčky a na zahřátí bude
slivovica i svařák.
Partneři akce: Město Brumov-Bylnice, OS TRIODYN MEZ BRUMOV, TRYON, s. r. o., Elseremo a. s.

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

12

NÁSTROJÁRNA VIZET, S.R.O. VALAŠSKÉ KLOBOUKY PØIJME
DO PRACOVNÍHO POMÌRU FRÉZAØE NA KLASICKOU FRÉZKU F3A
Náplň práce:
 vertikální a horizontální frézování dílů forem a drobných dílů přípravků
Požadujeme:
 vyučen, praxe v oboru
 samostatnost při práci
 orientace v technické výrobní dokumentaci
Nabízíme:
Více informací:
 práci v dobrém kolektivu
Ing. Karel Vlček
 dobrý výdělek
VIZET, s. r. o. Brumovská 1049, Valašské Klobouky
 standardní beneﬁty a bonusy
tel.: 577 320 175, mob.: 777 770 420, e-mail: info@vizet.cz
 Opravy plochých střech, teras, balkonů, izolování základů novostaveb vše foliovým systémem FATRAFOL. R. Lysák, tel.
737 903 986.
 Budova bývalého obchodu smíšeného
zboží v Sidonii čp. 135 k okamžitému pronájmu nebo prodeji. Prosím kontaktujte majitele na: sidonak26@gmail.com.
 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, ST, PÁ 10
– 12, 14 –17 hod., čtvrtek zavřeno, sobota 8
–11 hod.
Děkuji Vám za přízeň. Na další spolupráci se těší a přeje Vám úspěšný rok 2016
Eva Seifertová (kontakt: 605 180 180).

ELEKTROVBRUMOV4NANÁM4STÍ

,ERNÍ,EKs.r.o.
Vánoþní nabídka – akce na vybrané elektrospotĜebiþe

¾ Vánoÿní osvćtlení klasické i LED, vnitĕní i venkovní, náhradní žárovky, svícny atd.
¾ AKCE - šlehaÿe, šlehaÿe s mísou, mixery, kuchyďské roboty, mikrovlnné trouby
¾ AKCE - kontaktní grily, sendviÿovaÿe, topínkovaÿe , odšĝavďovaÿe, krájeÿe, sušiÿky
¾ AKCE - vysavaÿe, remosky, peÿící pánve, tlakové krnce, žehliÿky, holící strojky
¾ AKCE - LED ŽÁROVKY, LED PÁSKY, LED SVÍTIDLA, LED SVÍTILNY, NABÍJECÍ SVÍTILNY
¾ AKCE - stojací lampy, lampiÿky, dćtské lustry, venkovní svítidla, LED reflektory
¾ AKCE - kuchyďské krájeÿe, sušiÿky potravin, váhy – osobní i kuchyďské, kávovary
¾ AKCE - METEOSTANICE, teplomćry, pĕepćĝové ochrany,nabíjeÿky, mćĕiÿe spotĕeby
AKCE na praþky, sušiþky prádla, sporáky, mrazniþky,lednice
þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486

AUTOBAZAR
AUTOZASTAVÁRNA
Dovoz kvalitních aut
- pouze Německo

Výkup IHNED
email:koupelnykolinek@seznam.cz
mobil: 605 297 036

Ͳ3DNÁVRHYͲINTERIÉROVÉDVE\EͲPOSUVNÉDVE\E
ͲOPRAVYNÁBYTKUͲTRUHLÁ\SKÉKOVÁNÍajiné…

www.koupelnykuchyneͲkolinek.webnode.cz

nejvyšší cena
Zprostředkování prodeje
Výhodný prodej na splátky
Levné zákonné pojištění

Prodloužená záruka
www.auto-m.cz
Tel: 777 750 025

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice,
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