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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 11. února 2016
a 1. března 2016:

RM Brumov-Bylnice
schválila


pronájem
nebytových
prostor
cukrárny o výměře 43,5 m2 v objektu
čp. 1002 (Sadílkovo), který je součástí
pozemku parc. č. 504 v k. ú. Brumov
ke komerčnímu využití za cenu 1 050 Kč/
m2/rok + provozní náklady do užívání
L. Sucháčkové, IČ: 45464669, BrumovBylnice
 Smlouvu o nájmu plynárenského
zařízení
–
číslo
smlouvy
9416000044/4000200317 s nájemcem
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem na pronájem plynovodu
STL 63 vč. přípojek v lokalitě Hrbáč II –
nyní ul. Slunečná

 nájemní smlouvu a dohodu o narovnání
pro stavbu „Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh,
úsek Brumov-Bylnice, 2.etapa“ od Povodí
Moravy, s.p., závod Střední Morava,
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské
Hradiště
 zprávu o výsledcích inventarizace
majetku a závazků Města Brumov-Bylnice
za rok 2015 včetně návrhů na vyřazení
majetku viz tabulky č. 2 a 3 v celkové
pořizovací hodnotě 669 077,79 Kč, z toho:
Město Brumov-Bylnice celkem
377 799,90 Kč
DHM 328 306,90 Kč
DDHM 46 176,00 Kč
OE (neúčetně) 3 317,00 Kč
Základní škola Brumov-Bylnice
celkem 252 041,74 Kč
DDHM 159 555,89 Kč
DHM 92 485,85 Kč
Služby města Brumov-Bylnice
celkem 13 756,20 Kč
DDHM 10 571,20 Kč
Materiál 3 185,00 Kč
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice
celkem 25 479,95 Kč
OE (neúčetně) 25 479,95 Kč

příspěvků občanům města BrumovBylnice na provádění kastrací koček
a kocourů na rok 2016
 pronájem části obecního pozemku
parc. č. 1496/193 v k. ú. Bylnice v ul.
Hrbáč o výměře 300 m2 pro účely
chovu
drobného
hospodářského
zvířectva za cenu 2 Kč/m2/rok na dobu
do 31. 12. 2016 s měsíční výpovědní
lhůtou do užívání manželů Macháčových,
oba trvale bytem Brumov-Bylnice
 pronájem části obecního pozemku
parc. č. 53/13 v k. ú. Svatý Štěpán (vjezd
k RD čp. 149) za cenu 5 Kč/m2/rok
do užívání P. Hůdkové, trvale bytem Svatý
Štěpán, Brumov-Bylnice
 pronájem části obecního pozemku
parc. č. 5509/1, jehož součástí je stavba
sušáku na hadice inv.č. 2/711, a části
obecního pozemku parc. č. st. 10, jehož
součásti je budova čp. 35 (obecní dům)
v k. ú. Sidonie k umístění, instalaci
a provozování zařízení k zajišťování sítí
a poskytování služeb elektronických
komunikací za cenu 20 000,00 Kč/
rok do užívání společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:
04084063 se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3
 odprodej nefunkčního movitého
majetku – motocykl Babeta typ 210.100,
inv. č. 6/580, rok pořízení 1992,
do majetku M. Vaculčíka, trvale bytem
Brumov-Bylnice
 peněžitý dar ve výši 20 000 Kč pro
spolek Hokejový club BBSS, se sídlem
Družba 1223, 763 31 Brumov-Bylnice,
na hokejové turné do Kanady a Toronta
 Dodatek k licenční smlouvě č. 95117
uzavřený mezi ﬁrmou TRIADA, spol.
s. r. o., U Svobodárny 12/1110, 190 00
Praha 9 a Městem Brumov-Bylnice
na poskytování uživatelských práv
k modulárnímu počítačovému programu
MUNIS za cenu 42 400 Kč bez DPH

souhlasí

 s montáží klimatizačního zařízení
v objektu Městského zdravotnického
střediska k zajištění klimatizace ordinace
MUDr. Slovákové, praktické zubní
lékařky

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

Mìstský

ZPRAVODAJ
 s přijetím daru pro příspěvkovou
organizaci Základní škola BrumovBylnice, okres Zlín, ve výši 31 454 Kč,
od EDUin, o. p. s., Veslařský ostrov 62,
147 00 Praha 4, Podolí, na realizaci
projektu Poznáváme školu jinak –
Projektový den v programu Extra třída
 se zasíláním blahopřání jubilantům
města Brumov-Bylnice prostřednictvím
Sboru pro občanské záležitosti při
Městském úřadu Brumov-Bylnice

Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
konaného dne 11. února 2016:

ZM Brumov-Bylnice
schválilo

 v souladu s ustanovením § 85 písm. j)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
uzavření smlouvy o přijetí úvěru k účelu
proﬁnancování investiční akce „Stavební
úpravy bývalé základní školy na bytový
dům“ v maximální výši 25 000 000 Kč,
s Komerční bankou, a.s. se sídlem
Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1
 rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok
2016, jehož příjmy činí 96 069 100 Kč,
výdaje ve výši 139 438 100 Kč a saldo
příjmů a výdajů – 43 369 000 Kč,
které je kryto ﬁnančními prostředky
z přijatého dlouhodobého úvěru ve výši
16 000 000 Kč, vlastními ﬁnančními
zdroji ze zůstatků minulých let ve výši
23 669 000 Kč a aktivními dlouhodobými
operacemi řízení likvidity 3 700 000 Kč
 objem závazných ﬁnančních ukazatelů
dle § 12 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění, příspěvky
příspěvkovým
organizacím
Města
Brumov-Bylnice ve výši:
Neinvestiční příspěvek Mateřské
škole Brumov-Bylnice, okres Zlín
1 210 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Základní
škole Brumov-Bylnice, okres Zlín
6 250 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Domu dětí
a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín
890 000 Kč
Investiční příspěvek Domu dětí
a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín
100 000 Kč

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
Neinvestiční příspěvek Službám
města Brumov-Bylnice, okres Zlín
5 500 000 Kč
Investiční příspěvek Službám města
Brumov–Bylnice, okres Zlín
800 000 Kč
 využití případného přebytku rozpočtu
města 2016 ve prospěch ﬁnancování
rekonstrukce bývalé školy na bytový dům
s cílem snížit čerpání úvěru na tuto akci
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice č. 1/2016“ FC TRIODYN
Bylnice, o.s. v celkové výši 220 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice č. 2/2016“ FC ELSEREMO
BRUMOV, z.s. v celkové výši 570 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice č. 3/2016“ HOKEJOVÉMU
CLUBU BBSS v celkové výši 590 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice č. 4/2016“ CHARITĚ
VALAŠSKÉ KLOBOUKY v celkové výši
450 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice č. 5/2016“ CHARITĚ
VALAŠSKÉ KLOBOUKY na provoz RMC
MALENKA 50 000 Kč
 odprodej obecního pozemku parc. č.
1938/3 o výměře 16 m2 v k. ú. Brumov
v lokalitě Podsedky za cenu 25 Kč/
m2 do majetku J. Nováka, trvale bytem
Brumov-Bylnice.
Náklady
spojené
s převodem nemovitostí uhradí kupující.
 odprodej části obecních pozemků parc.
č. 281/1 a 282/3 v k. ú. Brumov v sídlišti
Družba o výměře cca 300 m2 (přesná
výměra bude stanovena geometrickým
zaměřením) za účelem majetkového
vypořádání zimního stadionu za cenu 200
Kč/m2, k ceně bude přičtena příslušná
sazba DPH, do majetku spolku Hokejového
clubu BBSS, IČ: 40994961, se sídlem
Družba 1223, 763 31 Brumov-Bylnice
 darovat ve smyslu dříve přijatého
usnesení č. 10/23/2006/424 ze dne 14.
9. 2006 část obecního pozemku parc. č.
282/3 v k. ú. Brumov v sídlišti Družba
o výměře cca 500 m2 (přesná výměra bude
stanovena geometrickým zaměřením)
do majetku spolku Hokejového clubu
BBSS, IČ: 40994961, se sídlem Družba
1223, 763 31 Brumov-Bylnice, s tím, že
tento pozemek bude zatížen služebností
ve prospěch Města Brumov-Bylnice –
možnost využívání parkovacích míst
veřejností. Náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí nabyvatel.
 vyřazení nedokončené investice „Studna
Sidonie“ v účetní hodnotě 76 388 Kč
z účetní evidence Města Brumov-Bylnice
coby zmařené investice
 bezúplatné nabytí nemovité věci, a to
pozemku stavební parcela č. 11, součástí
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je stavba: bez čp/če, doprava, stavba stojí
na pozemku parc. č. st. 11, zapsané na listu
vlastnictví č. 60000 pro kat. území Sidonie,
obec Brumov-Bylnice, z vlastnictví České
republiky do vlastnictví Města BrumovBylnice, včetně souhlasu s podmínkami
uvedenými v Čl. IV Smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. UZSVM/BZL/802/2016-BZLM
 dle § 44 písm. c) stavebního zákona
pořízení rozšíření změny č. 1 Územního
plánu Brumov-Bylnice pro dílčí změny
v lokalitách č. 3, č. 4 a č. 5:
 lokalita 3 - Brumov-Bylnice, silnice
I/57 – obchvat města - vypuštění obchvatu
města Brumov-Bylnice, který je vymezen
jako veřejně prospěšná stavba - návrhová
plocha dopravní infrastruktury – silniční
doprava (kód plochy DS 141, DS 142, DS
143, DS 144, DS 145, DS 146, DS 147 a DS
148)
 lokalita 4 - Bylnice, Blizákovce
I – změna plošného a prostorového
uspořádání části návrhové plochy
dopravní infrastruktury - silniční doprava
(kód plochy DS) a části stávající plochy
zemědělské (kód plochy Z) na plochu
bydlení – bydlení individuální (kód plochy
BI), a to na části pozemku parc.č. 1527/2
v k.ú. Bylnice
 Lokalita 5 - Bylnice, Blizákovce
II - změna plošného a prostorového
uspořádání návrhové plochy dopravní
infrastruktury - silniční doprava (kód
plochy DS) z části na plochu bydlení
– bydlení individuální (kód plochy BI)
a zčásti na plochy zemědělské (kód plochy
Z), a to na pozemku parc.č. 1529 a části
pozemku parc.č. 1527/3 v k.ú. Bylnice

neschválilo

 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 53/13 v k. ú. Svatý Štěpán vzhledem
ke skutečnosti, že se jedná o veřejně
přístupný obecní pozemek
 odprodej obecních pozemků parc. č.
5641/21, 5855/1, 5855/2 a 6235 v k. ú.
Svatý Štěpán z důvodu zachování přístupu
k zemědělským pozemkům v dotčených
lokalitách

stanovilo

 objem závazných ﬁnančních ukazatelů,
tj.
osobních
nákladů
hrazených
z neinvestičního příspěvku zřizovatele
na rok 2016 následovně:
Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín……………………………………….120 000 Kč
Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín………………………………………..686 500 Kč
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres
Zlín………………………………….201 000 Kč
 ve smyslu ustanovení § 71 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, paušální
částku na rok 2016 pro poskytnutí náhrady
ušlého výdělku neuvolněným členům
ZM, kteří nejsou v pracovním nebo

r o čník XXI I . • čísl o 4 • dub en 2016
jiném obdobném poměru, v souvislosti
s výkonem jejich funkce, a to ve výši
100 Kč / 1 zasedání ZM. Paušální částka
bude vyplacena v závislosti na počtu
absolvovaných zasedání ZM 1x za rok, a to
ve výplatním termínu za měsíc prosinec
roku 2016

zmocnilo

 radu města ke schvalování vnitřních
rozpočtových změn, které neovlivní
v jednotlivém případě celkové příjmy
a výdaje do výše 300 000 Kč včetně
 radu města ke schvalování rozpočtových
změn, týkajících se přijetí ﬁnančních darů
 radu města ke schvalování rozpočtových
změn týkajících se přijetí účelových dotací
a případné realizace výdajů vázaných
k těmto dotacím

vydalo

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016,
kterou se mění obecně závazná vyhláška
města
Brumov-Bylnice
č.
7/2008,
o stanovení míst, ve kterých mohou být
provozovány výherní hrací přístroje
ve znění obecně závazné vyhlášky č.
3/2012, č. 3/2013 a č. 2/2014
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V DUBNU 2016
Pátek 1. 4. 2016: plasty
Pátek 8. 4. 2016: plasty, bílé a barevné
sklo
Pátek 15. 4. 2016: plasty
Úterý 19. 4. 2016: papír a lepenka
+ nápojové kartony
Pátek 22. 4. 2016: plasty
Pátek 29. 4. 2016: plasty
Uvedené termíny svozu tříděných
odpadů platí pro odpad umístěný
v kontejnerech i pytlích určených pro
tříděný odpad. Opakovaně žádáme
občany, aby v případě přeplnění
kontejnerů odevzdali tříděný odpad
v provozní dobu do prostor sběrného
dvoru v sídlišti Družba, který je pro
tento účel zřízen. Předejde se tak
zbytečnému znečišťování veřejných
prostranství u stanovišť kontejnerů.

VÝBÌR POPLATKÙ
V MÍSTNÍCH ÈÁSTECH
Občané částí Bylnice, Svatý Štěpán,
Sidonie budou mít možnost uhradit místní
poplatek za odpad a místní poplatek ze
psů v termínech:
 7. 4. 2015 Bylnice Hasičská zbrojnice
9.00 – 13.30 hodin
12. 4. 2015 Svatý Štěpán Obecní dům
9.00 – 13.00 hodin
14. 4. 2015 Sidonie Budova bývalé MŠ
10.00 – 13.00 hodin
Finanční odbor MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V DUBNU 2016
Rodinné domy v Brumově-Bylnici
Čtvrtek: 7. 4. 2016, 14. 4. 2016,
21. 4. 2016, 28. 4. 2016
Rodinné domy v Brumově-Bylnici
Pátek: 1. 4. 2016, 8. 4. 2016,
15. 4. 2016, 22. 4. 2016, 29. 4. 2016
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie
Pátek: 1. 4. 2016, 8. 4. 2016,
15. 4. 2016, 22. 4. 2016, 29. 4. 2016
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 1. 4. 2016, 8. 4. 2016,
15. 4. 2016, 22. 4. 2016, 29. 4. 2016

SVOZ NEBEZPEÈNÝCH ODPADÙ
A VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAØÍZENÍ
PODLÉHAJÍCÍCH ZPÌTNÉMU ODBÌRU
V sobotu dne 23. 4. 2016 se v našem
městě uskuteční mobilní svoz nebezpečných odpadů a vysloužilých elektrozařízení a spotřebičů, který bude provádět
smluvní poskytovatel města společnost
Joga Luhačovice, s.r.o. v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Časový harmonogram přistavení sběrných vozidel na jednotlivá stanoviště:
1. Sídliště Rozkvět v brumovské části
města, parkoviště u prodejny potravin čp.
674: 8.00 - 8.40 hod.
2. Parkoviště u podnikatelské zóny
MEZ v ul. Kloboucká u čp. 865 v brumovské části města: 8.50 - 9.30 hod.
3. Sídliště Družba u čp. 1188, parkoviště
u kulturního domu v brumovské části města: 9.40 - 10.20 hod.
4. Parkoviště naproti budovy bývalé
„Mototechny“ u čp. 175 v ul. Mýto v bylnické části města: 10.30 - 11.10 hod.
5. Parkoviště v blízkosti žst. Bylnice
v ul. Vlárská u čp. 317 v bylnické části města: 11.20 - 12.00 hod.
6. Svatý Štěpán, parkoviště u průmyslové budovy čp. 139 (dříve středisko podniku
MEZ): 12.10 - 12. 50 hod.
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7. Sidonie - parkoviště u budovy hostince „Vlára“ u čp. 9: 13.00 - 13.20 hod.
8. Sidonie - prostory naproti budovy čp.
35 u hasičské zbrojnice: 13.30 - 14.00 hod.
Náklady spojené s odstraněním odpadů
svezených při mobilním svozu budou hrazeny z rozpočtu Města Brumov-Bylnice. Pro
občany s trvalým pobytem na území města a pro vlastníky rekreačních objektů,
kteří mají ve městě uhrazen místní poplatek za odpad je tedy tato služba prováděna ZDARMA. Pro podnikatelské subjekty
je tato služba prováděna za úplatu po předchozí písemné dohodě se zástupcem společnosti Joga Luhačovice, s.r.o..
Při pojízdném svozu budou k odběru
přijaty následující druhy odpadů: baterie
a akumulátory, nefunkční domácí elektronika a elektrospotřebiče tj. radiopřijímače, televizory, videorekordéry a videopřehrávače, CD a DVD přehrávače a rekordéry, recivery, konzoly, set top boxy, tunery, domácí kina, satelitní přijímače, audiosestavy (minivěže), zesilovače, reproduktory, hudební aparatury, cívkové a kazetové
magnetofony, radiovysílačky, PC sestavy tj.
osobní počítače, tablety, notebooky, elektronické čtečky, tiskárny, kopírky, ﬂash disky, CD disky, DVD disky, úložiště dat, interní i externí hard disky, vypalovačky, disketové, CD a DVD jednotky, routery, modemy, zesilovače, scannery, analogové a digitální fotoaparáty, ledničky, mrazničky,
vařiče, elektrické sporáky, pračky, sušičky, myčky, vysavače, odsavače par, pečící
a mikrovlnné trouby, výbojky, halogenky,
zářivky, osvětlovací a topná tělesa, pevné
i mobilní telefony, nabíječky, ostatní domácí elektrospotřebiče jako např. holicí strojky, depilační přístroje, fény, mixery, kráječe, kuchyňské roboty, mixery, toustovače,
rychlovarné konvice, elektrické hodiny,
pojistkové skříně, jističe, elektrické nářadí, měřící přístroje, diagnostické přístroje,
vyřazená elektronická a elektrická zařízení obsahující nebezpečné látky, vyřazené
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyjeté motorové, převodové a hydraulické oleje, vazelíny, odpadní ředidla a rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika, vyřazené chemikálie,
odpady obsahující ropné látky, plechovky
se zbytky barev, spreje, kovové, skleněné
a plastové nádoby se zbytkovým obsahem
chemikálií, čistící tkaniny a textil znečištěný ropnými látkami, olejové automobilové
ﬁltry, ojeté pneumatiky bez disku, monočlánky, odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů, staré kosmetické přípravky, nebezpečný odpad komunálního charakteru, který nelze umístit do popelnice (např. prošlé léky a léčiva, cytostatika, domácí chemické přípravky na čištění, izolační materiály, asfaltové lepenky,
znečištěné textilie od olejů apod.).
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Upozorňujeme občany, aby nefunkční elektrospotřebiče dodávali kompletní, tj. včetně všech pohonných jednotek a napěťových zdrojů. Pokud se jedná o audio nebo video zařízení opatřené dálkovým ovládáním, je potřebné takové zařízení dodat včetně ovladače.
V případě dodání neúplných elektrozařízení nejsou provozovatelé kolektivních systémů povinni bezplatně odebrat
taková zařízení a městu je účtován poplatek za jejich likvidaci.
Upozornění!
Do režimu bezplatného odběru nespadají pneumatiky, za jejichž odběr a následnou likvidaci jsou všichni původci povinni uhradit poplatek
ve výši dle platného sazebníku Služeb
města Brumov-Bylnice, odvíjejícího se
od hmotnosti pneumatik. Například
za odběr 1 ks pneumatiky od osobního
automobilu se platí částka 20 Kč.
Při pojízdném svozu nebudou přijímány následující odpady: ledničky
a mrazničky bez kompresoru, neúplné
elektrospotřebiče, autovraky a jejich části, rozměrný objemný odpad jako jsou
např. koupelnová a kuchyňská jádra, bioodpad (posečená tráva, listí, větve, výhony, znehodnocené potraviny apod.),
stavební odpad (omítky, zdivo, tašky, obklady, překlady, nosníky, cihly, suť a zejména azbestové výrobky jako např. krytiny, komínovky, azbestocementové desky apod.). Při svozu dále nebude odebírán kovošrot, dřevo, dřevotřískové desky, plastové, skleněné a kovové obaly
bez obsahu škodlivin, neznečištěný textil a oděvy, koberce, linolea a podlahoviny. Dále nebudou odebírány odpady komunálního charakteru, které lze odložit
do popelnice a také odpady tříditelné,
které patří do kontejnerů na tříděný odpad (biologicky rozložitelné komunální
odpady, papír a lepenka, nápojové kartony, bílé a barevné sklo, plasty a PET láhve, staré oděvy a textil, boty).
Správní odbor

INFORMACE O POSTUPNÉM
ZAVEDENÍ SYSTÉMU TØÍDÌNÍ
BIOODPADU VE MÌSTÌ
Město Brumov-Bylnice prostřednictvím
Služeb města Brumov-Bylnice během
jarního období postupně zavede systém
třídění bioodpadů ve městě. Třídění
bioodpadů
kontejnerovým
sběrem
v předpokládané četnosti svozu 1 x za 14
dnů je zaváděno pro občany v bytových
domech na sídlištích Družba a Rozkvět
a v bytových domech v Bylnici a Sidonii.
Bioodpady
budou
mít
občané
uvedených
bytových
domů
nově

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
za povinnost ukládat do hnědě
zbarvených kontejnerů o objemu á 1100
litrů s horním výsypem, které budou
postupně rozmístěny na stávajících
sběrných hnízdech u bytových domů
nebo v jejich blízkosti.
Občané rodinných domů mají
možnost i nadále ukládat bioodpady
do
pronajatých
nebo
vlastních
kompostérů na bioodpad. V případě
většího množství bioodpadu lze odpad
biologického původu bezplatně odložit
do objemného kontejneru v areálu CZT
u objektu čp. 1217 v sídlišti Družba.
Co je bioodpad?
Je to odpad, který podléhá aerobnímu
(za přístupu kyslíku) nebo anaerobnímu
(bez přístupu kyslíku) biologickému
rozkladu. V komunální sféře jsou
nejčastějšími druhy bioodpadů odpady
z údržby zahrádek a veřejné zeleně,
rostlinné zbytky, zbytky se zeleniny
a ovoce z domácností.
Proč třídit bioodpad?
Směsný komunální odpad obsahuje až
40 % kompostovatelné složky, kterou lze
dále využít.
 Pokud bioodpad od směsného
komunálního
odpadu
nevytřídíme,
na řízené skládce v něm následně
probíhají procesy, které způsobují únik
metanu do ovzduší, což negativně
přispívá ke skleníkovému efektu.
Tříděním bioodpadu plníme požadavky
legislativy ČR a EU na omezování
ukládání bioodpadů na skládky (od roku
2024 bude jeho skládkování v České
republice zakázáno).
Jak třídit bioodpad?
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.
Následně je tento odpad odkládán
do kontejneru s horním výsypem,
podobně jako je tomu u tříděných odpadů
(papír, plasty, sklo a nápojové kartony).
Je nepřípustné tento odpad odkládat
do prostoru vedle kontejneru.
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
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a výrobky z něj, ryby a výrobky z nich,
dřevotříska, papír, sklo, plasty, textil,
kovy a 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.
Přínosy zavedení třídění bioodpadu
ve městě
 Kompost vrací do půdy humus
a minerální látky.
 Chováme se ekologicky i ekonomicky
podobně jako je tomu ve vyspělých
zemích.
 Nevytváříme nepovolené skládky
a nezatěžujeme povolené řízené látky
produkty, které podléhají rozkladu
a následně zatěžují ovzduší produkcí
metanu.
Vyrábíme si poměrně nízkými náklady
cenné přírodní hnojivo do truhlíků,
na zahrádku a podporujeme ohumusení
a biodiverzitu pozemků veřejné zeleně.
Správní odbor

KASTRACE KOÈEK
A KOCOURÙ
Kastrace koček a kocourů na území
města Brumov-Bylnice pro rok 2016
a pravidla pro poskytování ﬁnančních
příspěvků občanům města BrumovBylnice na provádění kastrací koček
a kocourů
Kastrace koček a kocourů je provedení
operačního
zákroku
veterinárním
lékařem a spočívá v odstranění pohlavních
žláz zvířete, čímž je zabezpečen efekt
sterilizace, tedy zbavení schopnosti
rozmnožování zvířete.
Cíle:
 snížení počtu toulavých a pohozených
koček a kocourů v ulicích města,
z toho plynoucí zabránění nadměrného
přemnožení těchto zvířat ve městě,
 snížení nebezpečí roznášení nakažlivých onemocnění přenášených těmito zvířaty.
Pravidla:
1. Vztahuje se na zákroky prováděné
u koček a kocourů ve vlastnictví a péči občanů s místem trvalého bydliště na území
města Brumov-Bylnice.
2. Pro rok 2016 je stanovena výše ﬁnančního příspěvku za provedený veterinární úkon, tzn. kastraci kočky nebo kocoura ve výši 200 Kč.
3. Celkový objem ﬁnančních prostředků učených pro tento účel na rok 2016 činí
5 000 Kč.
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4. Finanční příspěvek v daném kalendářním roce bude městem poskytnut pouze do vyčerpání objemu ﬁnančních prostředků určených pro tento účel, nerozhodne-li rada města jinak.
5. Finanční příspěvek je možno čerpat pouze na výše uvedený veterinární zákrok v roce 2016 provedený u veterinárního lékaře po předložení dokladu
o zaplacení a ověření totožnosti žadatele na Městském úřadě Brumov-Bylnice, ﬁnančním odboru, H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice.
6. Částka bude žadateli proplacena
v hotovosti (do maximální výše dvou kastrací zvířat za rok).
Správní odbor

NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA
VE MÌSTÌ BRUMOV-BYLNICE
TERÉNNÍ PROGRAMY AGARTA
Máte podezření, že vaše dítě bere drogy? Všimli jste si u něj/ní nezvyklých změn
nálad a chování? Máte otázky a nejasnosti
a nevíte, kde se zeptat? Nebo sami užíváte
drogy a chcete s tím něco dělat? Chcete se
dozvědět více informací o drogové závislosti? Kontaktujte nás, můžeme vám pomoci.
Od roku 2016 pracujeme i ve vašem městě.
KDO JSME?
Terénní programy AGARTA - sociální
služba pro osoby ohrožené drogovou závislostí, uživatele nealkoholových návykových
látek a jejich blízké (rodiče, partnery apod.).
Pracujeme v přirozeném prostředí uživatelů drog, tedy na ulici, v parcích, sociálně vyloučených lokalitách, hernách, barech atd.
POSKYTUJEME:
Informační servis, poradenství (i pro rodiče a osoby blízké), výměnný program, krizová intervence, testy (na infekční choroby,
HIV, žloutenku typu C, drogové a těhotenské testy) v K-centru Klíč ve Vsetíně. To vše
anonymně a zdarma!
PROVOZNÍ DOBA:
Středa 14.00 - 18.00 Valašské Klobouky,
Brumov-Bylnice, po telefonické domluvě
možno i v jiném čase.
KONTAKT:
E-mail: terenniprogramy@agarta.cz
Telefon: 571 436 900, 737 451 756,
739 829 678. Více informací najdete
na našich webových stránkách
http://www.agarta.cz/

Veronika Lysáková narozena dne 16. 2.
2016
František Matějíček narozen dne 17. 2.
2016
Zuzana Čechová narozena dne 18. 2. 2016
Vojtěch Pecl narozen dne 7. 3. 2016

Rozlouèili jsme se
František Hudeček zemřel dne 28. 2. 2016
ve věku 81 let, Svatý Štěpán čp. 9
Josef Matějíček zemřel dne 1. 3. 2016
ve věku 70 let, Brumov, J. Středovského
čp. 1075
Božena Fojtíková zemřela dne 2. 3. 2016
ve věku 84 let, Brumov, Č. Kramoliše čp.
1015
Štěpánka Souralová zemřela dne 2. 3.
2016 ve věku 88 let, posledně bytem
Brumov, Družba čp. 1208
Miroslav Kostka zemřel dne 6. 3. 2016
ve věku 85 let, Sidonie čp. 120
Lubomír Janáček zemřel dne 10. 3. 2016
ve věku 67 let, Bylnice, Říky čp. 1320
Marie Lysáková zemřela dne 14. 3. 2016
ve věku 93 let, Brumov, Kamenec čp. 842
Vlasta Machů zemřela dne 16. 3. 2016 ve
věku nedožitých 74 let, Brumov

Nicolas Dobrodinský narozen dne 3. 2.
2016
Terezie Vaňková narozena dne 12. 2. 2016
Michal Kozubík narozen dne 13. 2. 2016

Čas pl
plyne
ne jako voda,
oda
zapomenout se však nedá.

V měsíci únoru uplynulo 37 let od úmrtí
pana Františka Lysáka
a dne 7. dubna 2016 by se dožil 70 let.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.

Blahopøejeme...

Dne 8. dubna 2016 oslaví naše
maminka, babička a prababička,
paní Anna Valčíková
krásných 75 let.
Hodně Božího požehnání, zdraví,
radosti a lásky přejí manžel a děti
s rodinami, vnuci a pravnuci.

Dne 19. února 2016 jsme vzpomněli
27 let úmrtí
pana Antonína Matějíčka,
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
a 22. března 2016 5 let úmrtí
paní Zuzany Matějíčkové,
naší maminky, babičky a prababičky.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
a celá rodina.

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, nezemřel.

Dne 8. dubna 2016 oslaví své životní
jubileum - 70. narozeniny
pan Josef Smolík
z Brumova.

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme rodièùm...

Vzpomínáme…

Hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přejí manželka Milada,
dcery Renata a Šárka s manžely,
dcera Michaela, vnučky Renča, Ráďa
a Kačka, vnuci Kuba a Dan.

Dne 2. března 2016 tomu bylo 25 let,
kdy nás navždy opustil náš tatínek,
pan Jan Šenkeřík
a dne 2. července 2016 tomu bude 33 let,
kdy nás navždy opustila naše maminka,
paní Karolína Šenkeříková.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
tichou modlitbu odříkat
a pokojný spánek přát.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 4. března 2016 jsme vzpomněli
2. výročí úmrtí
paní Anežky Rubačové.
Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 7. dubna 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Antonína Tocháčka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcery Zdenka a Jitka s rodinami.

Pravou hodnotu člověka poznáš až tehdy,
je-li mrtev.

Odešel jsi tiše, jak osud si přál, však
v našich vzpomínkách, tatínku, žiješ dál.

Dne 15. března 2016 uplynulo již 17 let
od úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka a dědečka,
pana Františka Kříže.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 9. dubna 2016 vzpomeneme
3. výročí úmrtí
pana Jiřího Dobíška.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkují
manželka a synové s rodinou.

Neplačte, že jsem odešla, ten klid
a mír mi přejte, jen věčné světlo
vzpomínky mi v srdci zachovejte.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí
ptáci, své nejdražší zde člověk ukládá
a vzpomínky se vrací.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout.

Dne 10. dubna 2016 vzpomeneme
15. výročí úmrtí
paní Františky Dorňákové.
S úctou a láskou vzpomínají děti
s rodinami.

Ruku Ti nemůžeme dát, abychom Ti
k narozeninám mohli přát, jen modlitbu
a kytičku na hrob dáme a s láskou na Tě
vzpomínáme.

Dne 10. dubna 2016 vzpomeneme
nedožité 50. narozeniny
pana Radka Ivaniše.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera, syn, maminka, bratr s rodinou,
švagrová s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

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

Dne 21. března 2016 jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí
paní Marie Onderkové
z Brumova.
Vzpomíná dcera Marie s rodinou
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 4. dubna 2016 vzpomeneme
11. výročí úmrtí
pana Vojtěcha Rosenberga.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkují děti s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 12. dubna 2016 vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Zdeňky Smolíkové
a 3. prosince 2015 uplynulo 16 let
od úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Ludvíka Smolíka.
S láskou vzpomíná syn Pavel s rodinou.
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To nejdražší, co jsme měli, krutý osud
vzal. Zůstaly slzy v očích a v srdci velký
žal. Proč osud byl tak krutý, nedal Tobě
žít? Proč jsi musel od nás odejít?

Dne 13. dubna 2016 vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka, dědečka a bratra,
pana Karla Lysáka
z Bylnice.
21. dubna 2016 by se dožil 65 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera Milena s rodinou
a syn Jaroslav s rodinou.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

Dne 14. dubna 2016 vzpomínáme
13. výročí úmrtí Františka Slováčka
z Brumova.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka,
dcera a syn s rodinami.

Ruku Ti už nemůžeme dát, abychom Ti
k narozeninám mohli přát. Jen modlitbu
a kytičku na hrob dáme a s láskou
na Tebe zavzpomínáme.
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 21. dubna 2016 vzpomeneme
nedožitých 80 let
pana Josefa Bačo
a dne 16. ledna 2016 uplynulo 34 let,
kdy nás navždy opustil.
S láskou vzpomíná manželka a dcera
Jana s rodinou.

Dne 26. dubna 2016 uplyne 25. výročí
úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka,
pana Milana Rožnovjáka.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Odešla a přece je stále s námi.

Těžko je zapomenout, když slzy v očích
stojí, těžko je vzpomínat, když srdce stále
bolí.

Dne 23. dubna 2016 si vzpomeneme
na nedožitých 90 let a třetí výročí úmrtí
paní Boženy Lysákové.
Vzpomínají dcery Alena a Marie
s rodinou, vnučka Markétka, pravnučka
Amálka.

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

Dne 26. dubna 2016 uplyne rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek,
pan Marcel Tomeček.
Vzpomínají manželka, syn, dcera
a ostatní příbuzenstvo.

Odešel jsi, ale přece jsi stále s námi.

Žádný čas není tak dlouhý, aby se dalo
zapomenout.

Dne 16. dubna 2016 si připomeneme
nedožitých 100 let našeho tatínka,
dědečka, pradědečka,
pana Václava Fojtíka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

Dne 25. dubna 2016 uplynou 2 roky
od úmrtí naší maminky, babičky,
prababičky a praprababičky,
paní Anděly Lysáčkové
z Maděrovca.
S úctou a láskou vzpomínají děti
s rodinami a ostatní příbuzní. Kdo jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 29. dubna 2016 vzpomeneme
2. smutné výročí, kdy nás opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan Petr Kolínek.
S láskou vzpomínají manželka, bratr
a děti s rodinami.


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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

RMC MALENKA VÁS ZVE
NA CVIÈENÍ RODIÈÙ S DÌTMI

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - DUBEN 2016
 4. 4.
 12. 4.
 21. 4..
 27. 4.

BIBLICKÁ HODINA – v 9.00 hod.
BESEDA O MYSLIVOSTI s Otcem Markem – v 9.30 hod.
MŠE SVATÁ v denním stacionáři – v 9.30 hod.
PŘEDMÁJOVÝ KONCERT dětí ze ZUŠ – v 9.30 hod.

PROGRAM RMC MALENKA - DUBEN 2016
 ÚT 5. 4.
 ST 6. 4.
 ČT 7. 4.
 ÚT 12. 4.
 ST 13. 4.
 ČT 14. 4.
 ÚT 19. 4.
 ST 20. 4.
 ČT 21. 4.
 ÚT 26. 4.
 ST 27. 4.
 ČT 28. 4.

ŠIKULKY (MALÝ ZAHRADNÍK)
VOLNÁ HERNA
SEMINÁŘ O FINANCÍCH - od 10.00 hod. beseda
s Mgr. Ing. Davidem Šmejkalem, ředitelem Poradny
při ﬁnanční tísni, o.p.s.
ŠIKULKY (ZVÍŘÁTKA Z PAPÍRU)
PLETENÍ KOŠÍČKU Z PEDIGU, VOLNÁ HERNA
FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ, od 9.00 hod. s paní Evou Strapinovou
z fotoateliéru Val. Klobouky, SKOKÁNCI
ŠIKULKY, LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ŠIKULKY (MALÝ KUCHTÍK - děti si připravují chutnou
svačinku)
KATECHEZE S OTCEM KARLEM PRO MAMINKY,
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:
Stále se můžete přihlašovat na kurzy cvičení maminek a dětí i kurz cvičení
těhotných žen, více informací na plakátcích nebo přímo v RMC.
Srdečně zveme na SEMINÁŘ O FINANCÍCH a také na FOTOGRAFOVÁNÍ
DĚTÍ, bližší info na plakátcích nebo přímo v našem centru.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932
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Pro děti od 3 měsíců do 2let
(Děti budou rozděleny do skupinek
dle věku)
S dětmi do 1 roku se zaměříme
na správnou manipulaci s dítětem
a seznámíme se s aktivitami, které
podporují správný vývoj dítěte - to vše
hravou formou za doprovodu rytmických
básniček a písniček. Naučíme se také,
jak děťátko správně masírovat.
U starších nás čekají hry, cvičení,
běhání, tancování se zaměřením
na rozvoj psychomotorického vývoje.
Hlaste se průběžně, cvičení začne
vždy, když bude dostatečný počet dětí
v určité věkové skupině.
Cvičení obsahuje 8 lekcí, cena 500 Kč.
Těší se na Vás: Mgr. Alena Kristínová
(fyzioterapeutka).
Další informace získáte a hlásit se můžete na
tel. č. 733 691 572 nebo e-mail:
mariettaa@seznam.cz
HLÍDÁNÍ DĚTÍ JINÉHO VĚKU
ZAJIŠTĚNO V MALENCE!

DDM BRUMOV-BYLNICE
- DUBEN 2016
Připravujeme:

 TURNAJ MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
V HALOVÉ KOPANÉ

 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
OKRSKOVÉ KOLO DOPRAVNÍ
SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ
 SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ



Informujeme:
23. února 2016 jsme se zúčastnili
ve Slavičíně ﬂorbalového turnaje žáků 3.
až 5. třídy. Mladí ﬂorbalisté ze zájmového
kroužku DDM Brumov-Bylnice sehráli
celkem 8 utkání, ve kterých 5krát zvítězili
a 3krát prohráli. Vedli si velmi dobře
a na turnaji se umístili na krásném 3.
místě. Se ZŠ Slavičín Malé Pole jsme
dokonce, z důvodu stejného počtu bodů,
bojovali o 2. místo v nájezdech, které jsme
jen těsně prohráli 1:2. Nejlepšími střelci
našeho družstva byli Vilém Běhunčík se
sedmi brankami a čtyřikrát se treﬁl Filip
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Nevrlka. Celkovým vítězem turnaje se stala
ZŠ Slavičín - Vlára, kterou jsme jako jediní
tým dokázali porazit. Klukům patří velké
poděkování a gratulace za předvedené
výkony. Reprezentovali nás: Jirka Novák,
Lukáš Ďulík, Víťa Rumplík, Vojta Minář,
Artur Janáč, Jakub Martinka, Jindřich
Fojtík, Martin Jenyš, Vilém Běhunčík,
Kryštof Smolík a Filip Nevrlka.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

MATEØSKÁ ŠKOLA
BRUMOV – BYLNICE
l i
Mateřská škola Brumov – B
Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace OZNAMUJE RODIČŮM, kteří
mají zájem přihlásit své děti do mateřské školy na školní rok 2016/2017,
že žádosti o přijetí si mohou vyzvednout v Mateřské škole DRUŽBA
v Brumově-Bylnici 13. 4. 2016 a 14.
4. 2016 od 9.00 do 13.00 hod. (rodný
list dítěte s sebou).
Vyplněné žádosti s potvrzením lékaře o zákonném očkování je nutné
dodat do mateřské školy do 22. 4.
2016, poté začne probíhat správní řízení o přijetí dětí do mateřské školy
podle stanovených kritérií.

PODÌKOVÁNÍ
V sobotu 12. března 2016 se uskutečnil
v motorestu Šafrán další ročník turnaje
o hodnotné ceny v mariáši. Zvítězil v něm
Josef Válek z Valašské Bystřice. Nejlepší
z brumovských hráčů byl Jaroslav Kolínek
na druhém místě. Děkujeme srdečně
touto cestou všem sponzorům, kteří se
na této akci podíleli.
Konečný Zdeněk

nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Chtěl jsem napsat, že zima už je pryč
a jaro je tu, ale když vlastně žádná zima
nebyla, tak jaro je tu od podzimu. Roční
období se stahují už jen na tři a to na jaro,
léto a prodloužený podzim.
Každopádně jako každý rok se 1. dubna
2016 otevřou do sezóny brány hradu
Brumov.
Letos se celá návštěvní sezona ponese
v duchu velkého výročí narození našeho
největšího panovníka. Hrad Brumov je
jedním z nemnoha míst tohoto koutu naší
vlasti, kde je věrohodně zdokumentován
pobyt a činnost Karla IV. Roku 1342 zde
nechal vyhotovit a podepsal listiny a několik
dní zde pobýval.
I proto jsme náš hrad přihlásili do Spolku
karlovských míst se sídlem v Praze. Budeme
se prezentovat v pražském informační
středisku sdružení u Karlova mostu,
na internetových stránkách SKM, zároveň
v prohlídce expozic hradu a při některých
akcích bude toto téma rozvinuto a chystáme
ve spolupráci se Základní školou v BrumověBylnici komentovanou a hranou prohlídku
hradu s Karlem IV. Také soutěž O zlatý klíč
proběhne v duchu karlovského tématu.
Další úspěšnou kulturní akcí na hradě
bude hojně navštěvované Divadelní léto
na hradě. Opět se podařilo domluvit
několik velice zajímavých představení
i s pohádkami pro děti. Dále na hradě
proběhnou akce tradiční jako Pohádkový
hrad, Dětský den, Slavnostní zahájení
sezony s živými šachy, Strašidelný hrad
a jiné….

Taktéž zájem o svatební obřady
na hradě přetrvává a několik jich je už
objednáno.
Tak jen přeji nám všem, turistům,
návštěvníkům akcí a pořadatelům, aby
nás „nezlobilo“ počasí a abychom si
sezónu 2016 na hradě užili v plné parádě
a jak jsem někde zachytil… Jediné, co nám
nikdo nikdy nevezme, jsou naše zážitky.
Tak ať jich máme letos co nejvíce a co
nejhezčí.
Zde na závěr uvádím seznam letošních
plánovaných akcí. Z nepředvídatelných
důvodů může docházet ke změnám,
mohou se objevit akce další. Sledujte
proto průběžně „hradbrumov.cz“ kde
se budeme snažit vše včas prezentovat
a podchytit. Dále budeme informovat
pomocí městského rozhlasu a městského
zpravodaje.

 23. 4. Memoriál Šedého vlka - skautský
soutěžní den
 30. 4. Valpuržina noc - čarodelnická
noc na hradě
 4. 5. O zlatý klíč k brumovskému
hradu - memoriál Jiřího Kohoutka - soutěž
pro děti
 7. 5. Slavnostní zahájení sezony,
Hradní věž
 21. 5. cíl závodu horských kol Hradní
okruh
 5. 6. Dětský den, zábavné odpoledne
 26. 6. Hudební pohádka Pes Guráš,
Silesia Opava
 9. 7. JMÉNO, divadelní představení
Nezávislé divadelní scény SEMTAMFÓR
Slavičín
 22. a 23. 7. Divadelní představení
Kašpar Praha
 24. 7. Divadelní pohádka Kašpar Praha
 19. 8. HRADFEST multižánrový hud.
festival
 28. 8. Pohádkový hrad
 2. 9. Malované na skle, MD Zlín
 24. 9. Strašidelný hrad aneb přiďte si
nadělat do gatí...
KASTELÁN

HC BBSS INFORMUJE
Hokejové turné KANADA, USA 2016
31. 3. 2016 – 10. 4. 2016
Po úspěšném hokejovém turné
do Ruska v roce 2014 se naši mladí hráči
opět vydají za hranice našeho státu.
Tentokrát to bude až za oceán, do kolébky
ledního hokeje Kanady a USA. 19
hráčů Hokejového clubu BrumovBylnice bude v zámoří reprezentovat
naše město Brumov-Bylnice, Zlínský
kraj a především svůj klub a Českou
republiku na mezinárodním hokejovém
turnaji žáků v Torontu ve dnech 1. - 3.
4. 2016. Další program turné zahrnuje
Brumovští hráči s panem starostou Zdenkem Blanařem
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návštěvu dvou hokejových utkání
NHL (Maple Leafs Toronto - Florida
Panther v Torontu, Buffalo - Columbus
v Buffalo USA), sehrání minimálně dvou
přátelských hokejových utkání, návštěvu
Niagarských vodopádů, oceán akvária,
obuvnického muzea a jiné zajímavé
aktivity. Věříme, že si všichni účastníci
přivezou nezapomenutelné zážitky a také
my se s vámi o ně budeme průběžně dělit
na našich stránkách hokejbrumov.cz.
V. ročník MEZINÁRODNÍHO
VELIKONOČNÍHO TURNAJE
Ve dnech 2. a 3. dubna 2016 proběhne
poslední akce této sezóny na ledové
ploše Zimního stadionu Brumov-Bylnice.
Své síly na malém hřišti – minihokej
- změří hráči ročníku 2007 a mladší,
kteří se k nám již tradičně sjedou z celé
České republiky a Slovenska. Přijďte
vytvořit všem mladým hokejistům velkou
hokejovou atmosféru a povzbudit je v
nelehkých utkáních.
IN–LINE PLOCHA na Zimním
stadionu Brumov-Bylnice
od 15. dubna 2016 bude opět
v provozu in-line plocha na Zimním
stadionu Brumov-Bylnice. Týmy, skupiny,
organizace i jednotlivci si už nyní mohou
zamluvit rezervaci na tel 777 80 548/9
nebo na hcbbss@atlas.cz.
II. ročník Memoriálu Karla
Rachůnka a Pavla Demitru
23. – 24. 4. 2016 proběhne na ZS
Brumov-Bylnice již II. ročník in-line
turnaje, kterého se zúčastní elitní
seniorské extraligové inline hokejové
týmy IIHF – IHC Berounští Medvědi,
IHC Olomouc Eagles, Fevra Blue Vipers
Bratislava, ILHK Hradec Králové, IHC
Zlín Devils, Dubnica Wild Kings, IHC
Night Birds Přerov, IHC Nový Jičín.
Zveme všechny na jedinečnou akci, vstup
zdarma.
Slavnostní ukončení sezony
2015/2016
28. 5. 2016 se uskuteční v pořadí
šestý Galavečer - slavnostní ukončení
sezony 2015/2016, na kterém přivítáme
významné
osobnosti
sportovního,
kulturního a společenského života.
26. Valná hromada HC BBSS
Oznamujeme všem členům Hokejového clubu Brumov-Bylnice, že 26. Valná hromada se uskuteční 29. 5. 2016 v restauraci na Zimním stadionu Brumov-Bylnice, začátek 18:00 hod.

INFORMACE Z MÌSTSKÉ
KNIHOVNY
BRUMOV-BYLNICE
Půjčovní doba
PO 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
ÚT 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
ČT 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
PÁ 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
SO (sudá) 9.00 – 11.00
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
program duben 2016
AKCE VE MĚSTĚ
sobota: 2. dubna 2016, 19:30 hodin

DENSING IVNYNG
Ples křesťanské mládeže naší a jejich přátel a známých. K poslechu a tanci
hraje skupina H.U.M.O.R.. Bližší informace na plakátech.
Vstupné: 100 Kč
pondělí: 4. dubna 2016, 17:00 hodin

HAVAJSKÉ OSTROVY
očima cestovatele a spisovatele Petra Nazarova, který nám představí slovem
i fotograﬁemi tuto část světa. Beseda se koná v kavárně kulturního domu.
úterý: 5. dubna 2016, 19:30 hodin

domácí.stesti.hned
Příběh manželského páru “v krizi“.
Ona se naplno věnuje své manažerské práci, manžel skládá hudbu a stará se
o domácnost a její pohodlí. Ale tohle nefunguje. Najmou si hospodyni, která
jim razancí kulometu převrátí domácnost naruby a uvede je zpět do „štěstí
manželského“. V komedii plné mouder a rad našich babiček, které ještě
nic nepřekonalo, uvidíme Ivu Hüttnerovou, Michaelu Dolinovou a Davida
Suchařípu.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – tel. 577 330 138.
Vstupné: 140 Kč
sobota: 16. dubna 2016, 20:00 hodin

DISCO SHOW
Bližší informace na plakátech nebo na facebooku DJ Roberta Lysáka.
sobota: 30. dubna 2016, 18:00 hodin

VALPURŽINA NOC aneb magická noc na hradě
Podle lidových zvyků se sejdeme na hradě Brumov u zapáleného ohně a oslavíme
příchod jara. Čarodějnice s košťaty a metlami jsou vítány. Doprovodný program
i občerstvení zajištěny.
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné 120 Kč

Nenechte si ujít v květnu 2016:
Pohádka z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky
Slavnostní otevření hradu – Hradní věž
Grafologie – beseda
Výstava modelů – plastikoví modeláři

 Opravy plochých střech, teras, balkonů, izolování základů novostaveb vše foliovým systémem FATRAFOL. R. Lysák, tel.
737 903 986.

 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-evabrumov-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. Eva
Seifertová (kontakt: 605 180 180).
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INFORMACE Z MEDIÁLNÍ
KOMISE A REDAKÈNÍ RADY
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.

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

11
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
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ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
AKCELEDŽÁROVKY–LEDPÁSKYͲLEDSVÍTIDLA
PRODLUŽKY10MǦ20MǦ30MǦ50Minabubnu(profi)
¾
¾
¾
¾
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

AKCENAÚSPORNÉPRAKYA+++OD5.990,ͲVAKCITAKÉSUŠIKY
AKCEKUCHYGSKÉROBOTY,ŠLEHAE,TYOVÉMIXÉRY,REMOSKY
AKCESPORÁKYMORA–SKLOKERAMICKÉ,KOMBINOVANÉ
AKCEMRAZNIKYšuplíkovéipultové,AKCENEREZLEDNIKY

AKCE: MIMOġÁDNÁ NABÍDKA VENKOVNÍCH i FASÁDNÍCH SVÍTIDEL

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

330 485, 776 330 486

NOVÌ OTEVØENO

Studio Tea
HAIR & BEAUTY

Kadeřnictví (dámské, pánské, dětské)
společenské účesy
prodlužování vlasů
manikúra, nehtová modeláž
prodlužování řas

společenské líčení
Navštivte nás v Brumově v kulturním domě
v 1. patře naproti knihovny
(po - pá 9 – 18 hod, so - ne dle objednání)
Kadeřnické služby provádíme i u vás doma
tel. 774 669 771
facebook: Hairdresser-Tereza Hudečková



MĢstskáknihovna
vBrumovĢͲBylnici
poƎádácestovatelskoupƎednášku

HAVAJSKÉOSTROVY
Kde:Kavárnakulturníhodomu
Kdy:pondĢlí4.dubna2016
Zaēátek:v17,00hodin


DOMÁCÍ FRGÁLY
SVATEBNÍ KOLÁČ.KY
Dvoutěstové i klasické
DAGMAR DORŇÁKOVÁ
Tel.: 736 148 261
Brumov - Bylnice

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

