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INFORMACE Z RADNICE
RM Brumov-Bylnice schválila:

ganizace Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1212, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČ: 75021960 a rozdělení výsledku hospodaření:
přidělení do fondu rezervního 3 748,83 Kč

 účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2017 ve výši 174 718,53 Kč příspěvkové
organizace Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1178, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
70877718 a rozdělení výsledku hospodaření: přidělení do fondu rezervního 87 418,53 Kč, přidělení do fondu odměn 87 300 Kč

 účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok
2017 ve výši 1 036 371,78 Kč příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice, okres
Zlín, ul. Mýto čp. 461, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČ: 49156799 a rozdělení výsledku hospodaření:
přidělení do fondu rezervního 786 371,78 Kč, přidělení do fondu odměn 250 000 Kč


účetní závěrku příspěvkové organizace Dům
dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, Mýto
184, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 75043220
a výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši
14 008,51 Kč a rozdělení výsledku hospodaření:
přidělení do fondu rezervního 14 008,51 Kč

 pronájem části obecního pozemku parc. č.
464/1 v k. ú. Brumov o výměře 50 m2 za účelem
parkování osobního automobilu za cenu 100 Kč/
rok. Pronájem se podmiňuje tím, že nájemce bude
povinen osobní automobil parkovat tak, aby neomezil provoz na sousední křižovatce silnice I/57
a ulice Školní, na předmětném pozemku nebude
umístěno žádné zařízení nebo stavba pro reklamu

Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 4. června 2018 a 21. června 2018:

účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2017 ve výši 3 748,83 Kč příspěvkové or

a dále, že nájemce bude povinen strpět případný zásah do stavby zpevněné parkovací plochy
z důvodu vedení inženýrských sítí v předmětném
obecním pozemku jejich oprav, údržby apod.
 částečnou kompenzaci nákladů na opravy
a rekonstrukce prostor u zadního vchodu do budovy domu čp. 1002 „Sadílkovo“ do výše 2 čtvrtletních nájmů za užívání předmětných prostor.
Náklady budou kompenzovány formou vzájemného zápočtu pohledávek. V případě, že nájemce
ukončí nájemní vztah před uplynutím sjednaného
období, propadá neuhrazená část ve prospěch
Města Brumov-Bylnice.
 Organizační směrnici č. 3/2018, nakládání
s osobními údaji
 Metodický pokyn č. 2/2018 pro naplnění povinností vůči subjektům údajů
 Smlouvu o mlčenlivosti a ochraně důvěrných
informací, dále Smlouvu o zpracování osobních
údajů včetně příloh

rozpočtové opatření č. 1/2018, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:



Poř.
č.

Příjmová část
tř/položka

Kč

1a)

4/4111

146 700

4/4111

15 000

1b)
2a)

4/4116

Neinvestiční přijaté transfery z VPS – navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace na volbu
prezidenta republiky
146 700

Volba prezidenta republiky - navýšení výdajů spojených s volbou prezidenta republiky
Neinvestiční přijaté transfery z VPS - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace na doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR

15 000

458 580,80

Volby do Parlamentu ČR - zvýšení výdajů spojených s doplňujícími volbami do Senátu
Parlamentu ČR
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – dotace z MŠMT určená
Základní škole Brumov-Bylnice na projekt prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v rámci OP Výzkum, vývoj
a vzdělání

3113/5336
4/4116

Předmět rozpočtového opatření č. 1
Kč

6114/5019-5175

3b)
4a)

§/položka

6118/5019-5175

2a)
3a)

Výdajová část

458 580

282 000

Základní školy - zvýšení neinvestičního příspěvku z důvodu přijetí průtokového transferu z MŠMT určeného ZŠ Brumov-Bylnice
Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu – navýšení příjmů na základě poskytnutí dotace z Úřadu práce

4b)

8/8115

90 000

Změna krátkodobých peněžních prostředků – příjem doplatku dotace z Úřadu práce
určené na mzdy pracovníků z r. 2017

4c)

5311/5011-5032

192 000

Bezpečnost a veřejný pořádek - navýšení výdajů na úhradu mezd zaměstnancům
přijatých z Úřadu práce v r. 2018 (preventista)

5a)

3322/5493

120 000

Zachování a obnova kulturních památek – účelové neinvestiční transfery fyzickým
osobám - navýšení přídělu do Fondu regenerace a obnovy MPZ

5b)

8/8115

120 000

 Veřejnoprávní smlouvu č. 32/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši
3 000 Kč ČSCHPH Bylnice

Dohodu o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice III/50736: Brumov“ s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70934860, se sídlem K majáku 5001,
761 23 Zlín, č. SML/0261/18


 uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny s dodavatelem NWT a.s., IČO:
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Změna krátkodobých peněžních prostředků – zvýšení financování z důvodu navýšení
základního přídělu do FRMPZ
63469511, nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 finanční příspěvek na 9. ročník veřejné charitativní cyklotour „Na kole dětem“ ve výši 2 000 Kč
 uzavření smlouvy o zřízení bankovního účtu
u ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna
 výběr nejvhodnější nabídky k projektu:
„Svatý Štěpán – Dopravní automobil“ za cenu
884 305 Kč bez DPH a pověřuje starostu města

podpisem kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení společností HAGEMANN a.s., 710 00 Slezská
Ostrava, Hradní 27/37, IČ 26826925

RM Brumov-Bylnice rozhodla:
 na základě doporučení komise o výběru
nejvhodnějších nabídek pro podlimitní veřejnou
zakázku na dodávky HW a SW vybavení pro regionální datové centrum města Brumov-Bylnice
v rámci projektu „Modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů
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v Brumově-Bylnici“ zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení, které bylo zahájeno uveřejněním výzvy na profilu města Brumov-Bylnice dne
17. 5. 2018, a o pořadí dalších podaných nabídek
konkrétně takto:
1. místo - vybraný dodavatel:
ProComputer, s.r.o., se sídlem L. Vachy 199,
Zlín – Prštné, IČ: 26930111,
s nabídkovou cenou 1 056 940 Kč bez DPH

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU – SVOZ ODPADŮ

RM Brumov-Bylnice souhlasí
 s parkováním osobních automobilů zákazníků zamýšlené prodejny v objektu čp. 1005,
který je součástí pozemku parc. č. 586/4 v k. ú.
Brumov, na veřejných parkovištích na H. Synkové
v rozsahu 2 parkovacích míst
 s čerpáním Fondu investic příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres
Zlín na financování pořízení osobního motorového vozidla DACIA Dokker pro účely provozu DDM
Brumov-Bylnice ve výši maximálně do 110 000 Kč

TERMÍNY SVOZU
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Termíny svozu odpadu z popelnic
V SRPNU 2018
v srpnu 2018
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 2. 8. 2018, 9. 8. 2018, 16. 8. 2018,
23. 8. 2018, 30. 8. 2018
Sídliště Družba a Rozkvět:
Pátek: 3. 8. 2018, 10. 8. 2018, 17. 8. 2018,
24. 8. 2018, 31. 8. 2018

Termíny svozu tříděného odpadu
v srpnu 2018
Středa 1. 8. 2018 - směsné plasty
Pátek

3. 8. 2018 - bílé a barevné sklo

Středa 8. 8. 2018 - směsné plasty

Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:

Pátek

Pátek: 3. 8. 2018, 10. 8. 2018, 17. 8. 2018,
24. 8. 2018, 31. 8. 2018

Středa 15. 8. 2018 - směsné plasty

Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí, Hluboče
a Blizákovec:
Pátek: 3. 8. 2018, 10. 8. 2018, 17. 8. 2018,
24. 8. 2018, 31. 8. 2018

10. 8. 2018 - papír a lepenka + nápojové kartony

Středa 22. 8. 2018 - směsné plasty
Pátek

24. 8. 2018 - papír a lepenka + nápojové kartony

Středa 29. 8. 2018 - směsné plasty

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery Uvedené termíny svozu tříděných odpadů
platí pro odpad umístěný v kontejnerech
města
i pytlích určených pro tříděný odpad. Opa(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:
Čtvrtek: 2. 8. 2018, 9. 8. 2018, 16. 8. 2018,
23. 8. 2018, 30. 8. 2018 – provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici.
Pátek: 3. 8. 2018, 10. 8. 2018, 17. 8. 2018,
24. 8. 2018, 31. 8. 2018 – provozovny v sídlišti
Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie.
Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Čtvrtek: 9. 8. 2018, 23. 8.2018 – provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici
Pátek: 10. 8. 2018, 24. 8. 2018 – provozovny
v sídlišti Družba a Rozkvět a místních částech
Svatý Štěpán a Sidonie.
Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Čtvrtek: 2. 8. 2018 - provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici

kovaně 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.

UPOZORNĚNÍ PRO
NÁJEMCE
HROBOVÝCH MÍST
Žádáme nájemce hrobových míst na místním hřbitově v Brumově-Bylnici, aby
do 15. 10. 2018 vyklidili prostory mezi
jednotlivými hrobovými místy, zejména
prostory za náhrobky. Po tomto termínu
provede vyklizení správce hřbitova.
Děkujeme za pochopení.

Pátek: 3. 8. 2018 - provozovny v sídlišti
Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz

Jaroslav Šerý,
Služby města Brumov-Bylnice

 s přijetím účelově neurčených darů pro Dům
dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace v celkové výši 50 500 Kč
 s realizací projektu OP VVV s názvem „Učíme
se pro život II“ z Výzvy č. 63 – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ-ZŠ-ŠD-ŠK“ vyhlášené MŠMT ČR

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

UPOZORNĚNÍ PRO
MAJITELE A NÁJEMCE
PROVOZOVEN
NA ÚZEMÍ MĚSTA
PRODUKUJÍCÍCH
ODPADY
V souvislosti se vznikem nových provozoven
na území města a také s pronájmem těchto
provozoven ze strany jejich majitelů třetím
osobám upozorňujeme právnické osoby,
osoby samostatně výdělečně činné a organizační složky na zákonnou povinnost si sjednat svoz odpadů prostřednictvím oprávněné osoby na místo k tomu určené. Tato
povinnost vyplývá ze zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Místem k tomu určeným je pouze řízená
skládka nebo recyklační zařízení schválené
pro tento účel příslušným orgánem veřejné
správy. V případě původců odpadů působících na území města Brumov-Bylnice je to
nejbližší řízená skládka S03 Smolina u Valašských Klobouk. Smlouvu o svozu odpadů
je možné uzavřít se smluvními partnery provozovatele řízené skládky, kterými jsou Město Brumov-Bylnice, Joga Luhačovice s.r.o.,
Valašskokloboucké služby s.r.o.
Povinností majitelů a nájemců provozoven
je vést zákonnou evidenci v rozsahu prováděcí vyhlášky. Průběžná evidence odpadů
se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje
naplnění shromažďovacího nebo sběrového
prostředku, převzetí odpadu od původce
nebo oprávněné osoby, nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech,
kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů
a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních
intervalech. Podrobný způsob vedení průběžné evidence odpadů je upraven v ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…

Rozloučili jsme se…

Adam Kolaja narozen dne 12. 5. 2018

Josef Janáček zemřel dne 8. 7. 2018 ve věku 83 let, Svatý Štěpán čp. 62

Ela Hořáková narozena dne 5. 6. 2018

Vojtěška Masařová zemřela dne 15. 7. 2018 ve věku 67 let, Bylnice, Záhumení čp. 506

Nikola Pinďáková narozena dne 7. 6. 2018
Jan Hnulík narozen dne 21. 6. 2018 ve Vsetíně
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Blahopřejeme novomanželům…

Jan Vajďák a Martina Kostková uzavřeli sňatek dne 23. 6. 2018 v kostele
sv. Václava v Brumově-Bylnici
Bc. Přemysl Bíla a Ing. Tereza Zábelová uzavřeli sňatek dne 7. 7. 2018
v Pozlovicích

Ludmila Danielová zemřela dne 18. 7. 2018 ve věku 73 let, Svatý Štěpán
čp. 81
Ladislav Polášek zemřel dne 18. 7. 2018 ve věku 61 let, Bylnice, U Dráhy
čp. 458
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Žádáme občany, aby si vyzvedávali v městské knihovně
i muzeu fotografie zveřejněné v rubrice Společenská kronika.

Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Blahopřejeme…
Dne 31. srpna 2018 oslaví 50 let společného života manželé Růženka a Radomír Krahulcovi ze Sidonie.
Ze srdce přejeme hodně zdraví, štěstí, plno dalších prožitých klidných společných chvil
a za všechno moc děkují syn Radek a dcera Táňa s rodinou.
Máme vás moc rádi!

Vzpomínáme…
Byl jsi tu s námi, na to nejde zapomenout.
Dne 28. července 2018 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí pana Stanislava Jahody.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

I když každý lidský život jednou vyhasne, přesto vzpomínka na Tebe zůstává.
Dne 7. srpna 2018 vzpomeneme 30. výročí úmrtí pana Karla Kostky ze Sv. Štěpána.
Vzpomínají manželka Růžena, syn Rostislav s rodinou, syn Karel s rodinou,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzenstvo.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal, dík za všechno, čím jsi pro nás byl, za každý den, kdy jsi pro nás žil.
I když jsi odešel, v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 7. srpna 2018 by se dožil 70 let pan Stanislav Ptáček z Brumova.
Dne 22. června 2018 jsme si připomněli smutných 23 let, co nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 9. srpna 2018 vzpomeneme 19. výročí úmrtí tatínka a dědečka, pana Jaroslav Deklevy
a dne 12. října 2018 uplyne 12 let od úmrtí maminky a babičky, paní Aloisie Deklevové.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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Nechtěla jsem odejít, tak moc jsem chtěla s vámi být.
Dne 12. srpna 2018 uplyne rok od úmrtí paní Marie Hovězákové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami, syn Karel a ostatní příbuzenstvo.

„Kdo Tě miloval a měl rád, nemůže zapomenout.
Skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.“
Dne 15. srpna 2018 tomu bude pět let, co nás opustila naše manželka, maminka a babička
paní Jiřina Adamušková.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a syn Jaromír s rodinou.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.
Dne 16. srpna 2018 vzpomeneme 30. výročí, kdy ve věku 41 let zemřel můj manžel,
náš tatínek a dědeček, pan Josef Hůdek.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, dcery Pavlína a Lenka s rodinami.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil. Odešla jsi tiše, jak osud si to přál.
Dne 26. srpna 2018 vzpomeneme 1. smutné výročí, co nás navždy opustila paní Ludmila Surovcová.
Není na světě většího bolu, než na Tebe vzpomínat a nebýt všichni spolu.
S láskou vzpomíná manžel František, syn Luboš a dcera Ivana s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 28. srpna 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Ludvíka Bařinky.
Vzpomíná celá rodina.

Větší bolesti na světě není, než smutek z náhlého rozloučení.
Dne 28. srpna 2018 vzpomeneme 3. výročí od úmrtí paní Věry Lysákové.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Blanka.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 29. srpna 2018 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Karla Polácha.
Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

Přišla ta hodina… Tvé oči zahalila tma nekonečné noci, mlčení bez konce uzavřelo ústa Tvá.
Dne 30. srpna 2018 uplyne 1 . výročí plné bolesti a smutku z náhlého úmrtí pana Pavla Vlčka.
Všechno je pryč, ale vzpomínat s láskou nepřestanou rodiče, sestra Hana,
synovci Petr, Vašek, Dominik a ostatní příbuzní.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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DEVÁTÝ ROČNÍK CHARITY JAMU BYL REKORDNÍ
V sobotu 7. 7. 2018 se v areálu bývalého brumovského koupaliště uskutečnil již IX. ročník charitativního závodu Charity Jam, který je každoročně
pořádán na podporu několika dětí či dospělých
osob s handicapem. Letošní ročník byl rekordní,
a to hned v několika ohledech. Již v dopoledních
hodinách začaly do areálu proudit davy diváků,
což dávalo tušit, že návštěvnost bude opět velmi
vysoká. Nakonec se na místě sešlo zhruba 3000
lidí. Více jak 50 jezdců (nejen z ČR, ale i ze zahraničí) předvedlo v průběhu celého dne úžasné triky,
nad kterými se tajil dech. Už během kvalifikace
toho bylo k vidění opravdu hodně.

6

Po šestnácté hodině pak na scénu nastoupil
brumovský kulturista Petr Macek, který zde za vřelé podpory diváků vytvořil nový český rekord, když
udělal 340 dřepů s činkou o hmotnosti rovnající
se jeho tělesné váze. Z každého dřepu dal finanční
hotovost do veřejné sbírky.
Vzápětí pak již všichni napjatě vyčkávali na vyhlášení veřejné sbírky. Když se na šeku objevila částka 335.230 Kč, mnozí tomu nemohli uvěřit, a došlo i na slzy dojetí. Celý výtěžek byl přímo na místě
rozdělen mezi pět rodin. Letošní ročník podpořil
Elišku Grygarovou z Uherského Hradiště, Ládíka
Matúšů z Valašských Klobouk, trojčata Koláčkova

z Újezdu u Brna, Alžbětku Chromíkovou ze Štítné
nad Vláří a Mirka Dobrovského z Bohuslavic nad
Vláří. Den uzavřely finálové jízdy, během nichž ze
sebe závodníci dostali maximum a opět je provázela elektrizující atmosféra speakerů a diváků.
Organizační tým Charity Jamu touto cestou ze
srdce děkuje široké veřejnosti, všem sponzorům,
partnerům, divákům a pořadatelům závodu. Bez
vás by to zkrátka nešlo… Děkujeme, že společně
s námi pomáháte dobré věci a budeme se znovu
těšit příští rok.
Tým Charity Jamu
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HOKEJOVÝ CLUB BBSS INFORMUJEME…
Ve dnech 1. – 7. 7. 2018 proběhl letní kemp s názvem II. Léto s HA 2018, který pořádal náš klub.
Zúčastnilo se ho celkem 36 mladých hokejistů,
kteří si pod vedením našich zkušených trenérů
zasportovali, oprášili šedé buňky mozkové ve vědomostních testech a splnili náročný odznak zdatnosti. Velký ohlas u kluků měl Olympijský den,
kdy naši borci plnili různé disciplíny, sbírali za své
výkony bodíky a nakonec si získané body mohli
směnit v malé „směnárně“ za drobné upomínkové předměty, puky, cukrovinky, apod. Poslední den
proběhl na ledě malý turnaj o čtyřech družstvech.

Všichni si vybojovali pěkné medaile a brankaři byli
oceněni i věcnou cenou. Při slavnostním zakončení se každý účastník se všemi rozloučil, obdržel
od trenérů diplom za splnění odznaku zdatnosti
a odnesl si domů malý dárek a na památku zůstalo všem tričko našeho kempu. Kluci si našli nové
kamarády, utužili stávající přátelství a odnesli si
spoustu krásných zážitků, jak ze stezky odvahy,
tak z opékání, držení bobříka mlčení a dalších
aktivit. Všem děkujeme za účast, trenérům za jejich vytrvalost a trpělivost a těšíme se na setkání
v roce 2019.

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
SE VRACÍ
V sezoně 2018/2019 se mohou všichni příznivci ledního hokeje a skalní fanoušci našeho klubu těšit na mistrovská utkání mužů,
které se opět po 3 letech vrací na náš led.
Tým tvořený našimi odchovanci a členy HC
BBSS se pokusí navázat na výborné výkony
minulého mužstva a budou hrdě reprezentovat náš klub, ve kterém vyrostli. Rozpis
mistrovských utkání budeme včas inzerovat.

FC BRUMOV
V pondělí 9. 7. 2018 začal náš A-tým a B-tým společnou letní krátkou
přípravu na novou sezonu 2018/2019. V novém ročníku bude A-tým hrát
po pádu z divize Krajský přebor pod novým trenérským duem - Pavel Charvát a Zdeněk Žáček. Oběma jmenovaným přejeme mnoho sportovních úspěchů
v našem klubu a pokud možno rychlý návrat do divizních vod. Připomínáme, že
nový hrací čas se přesunuje na sobotní odpoledne. První mistrovské utkání v novém ročníku odehrají naši kluci v Luhačovicích proti místnímu týmu a hned poté
doma 18. 8. 2018 od 17 hodin proti Bystřici p. H..
Náš B-tým (Benfika) povede i v letošní sezoně Libor Kubiš a opět bude zapracovávat naše mladé nadějné talenty. První mistrovské utkání sehraje B-tým v neděli
12. 8. 2018 od 10 hod. proti Slušovicím. U B-týmu zůstává hrací den stejný a to
neděle dopoledne od 10 hodin!
Dále bychom chtěli naše fanoušky informovat o novém názvu klubu a tím je FC
Brumov, v názvu klubu již nefiguruje firma ELSEREMO, které tímto děkujeme
za dlouholetou podporu klubu.
Závěrem chceme požádat naše fanoušky a lidi, co mají rádi fotbal ve městě, aby
zachovali přízeň našemu klubu a chodili podporovat naše hráče v co největším
počtu na naše utkání ať se jedná o jakýkoliv brumovský oddíl. Děkujeme.
Lukáš Juřica

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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HRADNÍ ZPRÁVY

nechajte vybubnovat na příkaz hradního pána
Tož tak, čas letí jak hlúpý. Ešče sa leto ani nerozjelo a už sa slunko odrazilo od Kozoroha a valí si to k rovníku a já
su už v deprési bo už zas vidím ty říjnové plískanice a zimu a mlžisko a … nechám teho, je ešče leto a užívajme si ho
plnýma hrsťama.
Z teho co býlo sem neviďél přesdstavéní od Semtafóru bo sem prodávál v pokladni a nejak ně to nevyšlo to vidět tož spoléhám na Semtamfóry, že to bylo dobré … a na druhú stranu sem si nenechál újít Noc na Kárlštejně
od MD Zlín. Dobré bylo, myslím, né? Lidí diváků navalených až na stromoch, hérci si zas neco přidali a myslím jeden
z vrchólů sezóny na hradě. Víc jak pětset diváků je sukcés a enom škoda, že hrad néni nafukovací. Tož a včíl budem
povinně slavit každého štvrtého císařův svátek!!!
V srpnu nás gvúlivá opravám dólního hradu čeká enom jedna akca, která nešla vypustit ani náhodú. Na konci prázdnin Pohádkový hrad. Bez toho to néjde ani Ň. Trochu sa mosí obmotat kolem téj stavby ale věřím, že sa povede.
Skauti s Tondú sú šikovní.
Ná a od zářího sa uvidí podla teho, jak sa posune to opravování, co a jak. Expozice ostávajú přístupné, svaťby skoro
každý týdeň. Tož leto buď pochválené a nech sa nám ten jeho závěr šeckým podaří užit každý podla svojeho najlepšího.

Kastelán

Opravy dolního hradu započaly...

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – srpen 2018

sobota 11. srpna 2018

SKLÁŘSKÉ DNY V SIDONII

14:00 – 20:00 ukázka výroby skla, trh, soutěže pro děti, výstava fotografií
14:30 – 16:00 CM Kaňůr
19:00 – 21:00 Symbioza
21:30 – 00:00 Dj Cyprian
Srdečně zvou pořadatelé, občerstvení zajištěno.
neděle 26. srpna 2018, 12.00 – 18:00 hodin

POHÁDKOVÝ HRAD

Tradiční nedělní srpnové odpoledne pro děti i rodiče ve světě pohádek se zábavnými stanovišti, soutěže, atrakce i kulturní program připravují skauti a skautky z Brumova-Bylnice a Bratři Salesiáni

Nenechte si ujít v září 2018:
Kulturní dům:
		
		

Dětský bazárek
Republiko má středisková – divadelní představení s Ivo Šmoldasem
O pejskovi a kočičce – divadelní pohádka

Náměstí – Hodový trh, Hodový koncert
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SKAUTI Z BRUMOVA-BYLNICE A SALESIÁNI SPOLUPRACOVNÍCI ACS
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA POHÁDKOVÝ HRAD 2018, KTERÝ
SE KONÁ V NEDĚLI 26.8.2018 OD 12 DO 18 HODIN
NA BRUMOVSKÉM HRADĚ. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

„Designed by brgfx / Freepik“

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

SPONZOŘI
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

ING. MICHAELA ŠOJDROVÁ

POSLANKYNĚ EVOPSKÉHO PARLAMENTU

ROBERT SOŠKA
LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ
PAPÍRNICTVÍ P.MIKLASOVÁ
AUTOOPRAVNA M.POLOMÍK
ZÁŠTITU PŘEVZAL: SENÁTOR PATRIK KUNČAR

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Sklářské dny
Sidonie
230 LET OD ZALOŽENÍ SKLÁREN

Sobota 11. 8. 2018
Sidonie „náměstí“
Prodej občerstvení (guláš, gril a další slané
i sladké dobroty a nápoje).
Pořádají:
Osadní výbor Sidonie (s podporou Města
Brumov-Bylnice) a Svatá Sidonie z.s.

Neděle | 12. 8. 2018 |11:00
Mše svatá
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PROGRAM:
14:00 – 20:00

ukázka výroby skla, trh,
soutěže pro děti, výstava fotografií
14:30 – 16:00

CM Kaňůr
19:00 – 21:00

Symbioza
21:30 – 00:00

Dj Cyprian
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MÁ VLÁRA –
kniha

Nová reprezentativní obrazová publikace fotografa
Antonína Kostky v česko-anglické jazykové mutaci
obsahuje soubor unikátních černobílých fotografií
bělokarpatských světelných nálad na moravsko–slovenském pomezí, snímaných nezřídka za extrémního
počasí. Kniha je rozčleněna do tří tematických kapitol
a černobílé fotografické obrazy v excelentním, technicky brilantním provedení v ní defilují od širokoúhlých
panoramat až po intimní přírodní zátiší.
Fotografie v knize obsažené byly nasnímané v katastrálních územích obcí Brumov-Bylnice, Nedašov, Nedašova
Lhota, Sidonie, Svatý Štěpán, Štítná nad Vláří a na slovenské straně Bílých Karpat na územích obcí Bolešov,
Červený Kameň, Horné Srnie, Mikušovce a Vršatecké
Podhradie.
Nádherná obrazová imprese vytištěná na kvalitním křídovém papíře vychází v citlivé grafické úpravě Ladislava
Pekárka. Knihu je možné objednat e-mailem na adrese: magda.vokacova31@gmail.com nebo telefonicky
na č. 00420 603340814.
Mgr. Magda Vokáčová

ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY
OZNAMUJE:
Školním rokem 2018/2019 se otevírá již 2. ročník Literárně - dramatického oboru pro děti,
které se chtějí zdokonalit v hereckém umění.
Stále máme volná místa, přihlaste se e-mailem
na: zusvk@seznam.cz

Informace
z městské knihovny
PŮJČOVNÍ DOBA BĚHEM PRÁZDNIN
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

10.00 – 12.00 12.30 – 14.00
10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
zavřeno
10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
10.00 – 12.00 12.30 – 14.00

SO

zavřeno

Dne 25. 9. 2018 v 18.00 hodin proběhne
v Městské knihovně v Brumově-Bylnici
beseda se známou spisovatelkou
Kateřinou Dubskou.

Služby knihovny:
• tisk, kopírování A4, A3 černobíle, barevně
• laminování A4, A3
• skenování
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz
tel.: 577 330 503, e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Uzávěrka záříjového čísla bude
10. srpna 2018.

Nová zubní ordinace v Brumově-Bylnici.
Přijímáme nové pacienty. Objednání na čísle: 605 104 140.
Více informací na facebookových stránkách:
Zubní ordinace MDDr. Katarína Zámečníková
Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj
vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31, IČO 283819. www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu
Jana Surovcová, náklad 2300 ks, vychází měsíčně, neprodejné, REG
370508695. DTP, tisk: Jena Šumperk, www.jenasumperk.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusí shodovat
s názorem redakce Městského zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo
krátit a upravovat příspěvky. E-mail: mestskyzpravodaj@centrum.cz, tel:
577 330 503
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