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Houbařská sezóna ještě nekončí

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 11. září 2017,
21. září 2017 a 3. října 2017:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 rozpočtové opatření č. 2/2017, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:
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 zřízení služebnosti inženýrské sítě –
uložení optického kabelu do obecních
pozemků parc. č. 274/5, 274/9, 274/12,
274/13, 274/18, 274/19, 302/2, 302/38
a 302/40 v k. ú. Brumov v sídl. Družba
a parc. č. 1492/2, 1492/3, 1492/4, 1492/5
a 1492/127 v k. ú. Bylnice v ul. Říky v délce cca 350 m za cenu 100 Kč/m + DPH.
Zřízení služebnosti se podmiňuje uložením chráničky HDPE 40 do realizovaných výkopů, která bude v majetku Města
Brumov-Bylnice
 přidělení bytu č. 15 v BD Měšťanka panu
F. Tkadlecovi, Štítná nad Vláří – Popov
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v BD Měšťanka o změnu smlouvy o nájmu bytu (ze stávajícího nájemce na osobu
spolubydlící, která splňuje podmínky pravidel). Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem P. Sukupem, Valašské Klobouky
 Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště Pod Strání, Brumov-Bylnice
 Smlouvu o poskytnutí dotace č.
D/1976/2017/ŠK na akci „Víceúčelové
sportovní hřiště Brumov-Bylnice – Pod
Strání“
 pronájem části obecního pozemku
parc. č. 500/82 v k. ú. Bylnice v ulici
Záhumení o výměře 20 m2 za účelem
umístění přístřešku pro parkování
osobního automobilu za cenu 500 Kč/rok
do užívání M. Lysáčkové, trvale bytem
Brumov-Bylnice.
Účinnost
nájemní
smlouvy se podmiňuje tím, že nájemce
je povinen do šesti měsíců od uzavření
nájemní
smlouvy
získat
souhlas
stavebního úřadu se stavbou přístřešku.
V případě, že nájemce tento souhlas
nezíská, nájemní smlouva zaniká
 zřízení služebnosti inženýrské sítě –
uložení kabelového vedení NN do obecních pozemků parc. č. 1303/7, 1304,
1317/2 a 1317/33 v k. ú. Bylnice v ulici Pilařská v délce cca 59 m za cenu 100 Kč/ m
+ DPH
 Harmonogram pro sestavení návrhu
rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok
2018
 po doporučení komise životního prostředí schvaluje následující pořadí soutěže „O rozkvetlé město“:
Právnické osoby:
1. místo: Kloboucká lesní, s.r.o., BrumovBylnice
2. místo: Kadeřnictví Vlasta Janáčková,
Brumov-Bylnice
3. místo: Dům U Slunce s.r.o., BrumovBylnice
Diplom: Základní škola Brumov-Bylnice
Fyzické osoby:
1. místo: P. Charvátová, Brumov-Bylnice
2. místo: S. Šánková, Brumov-Bylnice
3. místo: L. Masařová, Brumov-Bylnice
Diplom: F. Kafková, Brumov-Bylnice
D. Lukáčová, Brumov-Bylnice
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

 Veřejnoprávní smlouvu č. 33/2017
o poskytnutí dotace vzdělávacímu, sociálnímu a kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Slavičín ve výši
80 000 Kč
 odprodej stavebního pozemku parc.
č. 1496/220 o výměře 876 m2 v k. ú.
Bylnice v ulici Slunečná za účelem
výstavby RD za cenu 650 Kč + DPH
do majetku manželů Lysáčkových, oba
trvale bytem Brumov-Bylnice
 odprodej stavebního pozemku parc.
č. 1496/213 o výměře 829 m2 v k. ú. Bylnice v ulici Slunečná za účelem výstavby RD
za cenu 650 Kč + DPH do majetku Ing. P. Konečného, trvale bytem Brumov-Bylnice,
Družba 1211, a Mgr. M. Kolínkové, trvale
bytem Brumov-Bylnice
 bezúplatný převod pozemku parc.
č. 1899/3 o výměře 1074 m2 v k. ú.
Brumov v ul. Hrbáč z majetku ČR –
Státní pozemkový úřad do majetku Města
Brumov-Bylnice
 stanovy Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko (sídlo: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky, IČ:
70285195)
 zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

rozhodla

 na základě doporučení hodnotící komise a podle zvoleného způsobu hodnocení nabídek o pořadí nabídek uchazečů na stavební práce veřejné zakázky
malého rozsahu “Brumov-Bylnice, Výměna dvou mostů (ev.č. P2 a P3) na Hodňovském potoce“ následovně:
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souhlasí

 se zápisem dvou kluboven v budově
č. p. 146 (tzv. „Horní škola“) do rejstříku
škol a školských zařízení v ulici Široká
pro Dům dětí a mládeže, okres Zlín, příspěvková organizace
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Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného dne 21. září 2017:

ZM Brumov-Bylnice
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schválilo

 zprávu tajemníka MěÚ BrumovBylnice o činnosti Rady města BrumovBylnice za období od 22. 6. 2017 do 20. 9.
2017
 navýšení neinvestičního příspěvku
o částku 244 000 Kč z rozpočtu města
na rok 2017 příspěvkové organizaci Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín,
p. o.,
 rozpočtové opatření č. 4/2017, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:
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INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V LISTOPADU 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 2. 11. 2017, 9. 11. 2017,
16. 11. 2017, 23. 11. 2017, 30. 11. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět:
Pátek: 3. 11. 2017, 10. 11. 2017,
24. 11.2017
Náhradní svoz odpadu za pátek 17. 11.
2017, kdy je státní svátek, proběhne
mimořádně ve středu 15. 11. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:
Pátek: 3. 11. 2017, 10. 11. 2017,
24. 11. 2017
Náhradní svoz odpadu za pátek 17. 11.
2017, kdy je státní svátek, proběhne
mimořádně ve středu 15. 11. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec:
Pátek: 3. 11. 2017, 10. 11. 2017,
24. 11. 2017
Náhradní svoz odpadu za pátek 17. 11.
2017, kdy je státní svátek, proběhne
mimořádně ve čtvrtek 16. 11. 2017

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V LISTOPADU 2017
Středa 8. 11. 2017: bílé a barevné sklo,
papír a lepenka + nápojové kartony
Pátek 10. 11. 2017: směsné plasty
Pátek 24. 11. 2017: směsné plasty
Středa 29. 11. 2017: papír a lepenka
+ nápojové kartony
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.
Správní odbor

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme
k narození dìťátka...
Marián Ďulík narozen dne 7. 9. 2017
Václav Záhorovský narozen dne 7. 9. 2017
Ondřej Stach narozen 12. 9. 2017 ve Zlíně
David Ťašký narozen dne 22. 9. 2017

Srdce, které miluje, je stále mladé.
Dne 25. října 2017 oslavil
80. narozeniny
pan František Lysák.
Do dalších let přeje hodně zdraví,
pohody, štěstí a elánu manželka
a synové s rodinami.

Blahopøejeme
k uzavøení sòatku...
Josef Mišo a Romana Měřičková uzavřeli
sňatek dne 23. 9. 2017
Stanislav Lamačka a Marta Žáčková
uzavřeli sňatek dne 29. 9. 2017
Petr Kafka a Helena Kolářová uzavřeli
sňatek dne 30. 9. 2017
Martin Vaculík a Vendula Matulová
uzavřeli sňatek dne 30. 9. 2017
Marián Vojtko a Eva Bartošáková
uzavřeli sňatek dne 7. 10. 2017
MVDr. Lucie Fojtíková a Ing. Michal
Petráš uzavřeli sňatek dne 7. 10. 2017

Dne 4. listopadu 2017 oslaví krásné
životní jubileum 90 let
naše maminka, babička
a prababička,
paní Anděla Vilímková.
Do dalších let jí přejeme pevné
zdraví a spokojenost. Přejí
syn Lubomír a dcera Radmila
s rodinami.

Rozlouèili jsme se...
Ludmila Vaculíková zemřela dne 29. 9.
2017 ve věku 78 let, Brumov, 1. května
čp. 1055
Pavlína Kozubíková zemřela dne 3. 10.
2017 ve věku nedožitých 89 let, Brumov,
Hrbáč čp. 1145
Vladimír Berka zemřel dne 14. 10. 2017
ve věku 67 let, Sv. Štěpán čp. 1
Josef Bližňák zemřel dne 15. 10. 2017
ve věku 79 let, Brumov, Družba čp. 1197
Josef Pavlík zemřel dne 15. 10. 2017
ve věku nedožitých 60 let, Brumov,
Rozkvět čp. 703

Dne 8. listopadu 2017 oslaví krásné
životní jubileum 80 let
naše maminka a tchýně,
paní Marie Juřicová.
Do dalších let mnoho zdraví, štěstí
a Božího požehnání jí přejí syn Josef
a snacha Michaela.

Blahopøejeme...

Dne 14. října 2017 oslavili
"ZLATOU SVATBU“,
50 let společného života manželé
Stanislav a Ludmila Hudečkovi
ze Sv. Štěpána.
Hodně štěstí, zdraví a mnoho
dalších společných let přeje syn
a dcera s rodinami.

Dne 19. listopadu 2017 oslaví naše
maminka Anna Kostková životní
jubileum 70 let a 22. ledna 2018 se
dožije 80 let náš tatínek
Milan Kostka.
Dne 11. listopadu 2017 uplyne
50 let, kdy si řekli své „ano“.
Maminko a tatínku, do dalších
společných let Vám přejeme hodně
zdraví, štěstí, životního elánu
a Božího požehnání. S láskou přejí
děti s rodinami.
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Vzpomínáme...


Díky za život s Tebou, díky za to, že jsi
s námi byla a budeš…

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

Dne 6. října 2017 uplynulo 7 let od úmrtí
pana Františka Bližňáka
z Bylnice.
S láskou v srdci vzpomíná celá rodina.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.

Dne 12. října 2017 jsme vzpomněli na
2. smutné výročí úmrtí mojí manželky,
maminky, babičky,
paní Marie Bělejové.
S láskou a úctou vzpomíná manžel, dcery
a vnoučata, Robert, Filip, Alex, Šimon,
Matýsek a vnučka Mařenka.
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Dne 25. října 2017 uplynuly 2 roky, co jsi
nás náhle, Emičko, opustila.
S obrovskou láskou a velkou bolestí
v srdci na Tebe stále vzpomínáme Tvoje
maminka, tatínek, bratříček, prarodiče
a strýčkové s rodinami.

Už je to dlouhých dvacet let, co zavřely
se navždy oči Tvoje. Pro Tebe přestaly
hvězdy svítit a slunce hřát, ale vzpomínka
na Tvoje upřímné objetí nás nepřestane
nikdy hřát. Budeme navždy s láskou
vzpomínat.

Dne 27. října 2017 jsme vzpomněli
20. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka
pana Františka Chuchmy.
Děti Josef, František, Marie a Ladislav
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

…a zůstaly jen oči plné slz.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
tichou modlitbu odříkat a pokojný spánek
přát.

Dne 2. listopadu 2017 vzpomeneme
3. výročí úmrtí mého manžela, našeho
tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Karla Jelínka
z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Marta a dcera Zdeňka a syn Karel
s rodinami.

Žít v srdcích, která zde zanecháváme,
znamená nezemřít… T. Campbell

Dne 5. listopadu 2017 uplyne 35 let,
co nás navždy opustil náš tatínek
a dědeček,
pan Antonín Chuchma
a 31. července 2017 jsme si připomněli
33. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Marie Chuchmové.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Dík za všechno, čím jsi pro nás byla, dík
za každý den, kdy jsi s námi žila.

Dne 13. října 2017 jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí
paní Marie Řepkové
a dne 14. října 2017 jsme vzpomněli
12. smutné výročí úmrtí
pana Vladimíra Řepky.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 1. listopadu 2017 uplyne 20 let
od úmrtí mého manžela,
pana Josefa Pinera.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a dcery s rodinami.

Dne 5. listopadu 2017 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní Dagmar Gajdošíkové.
S láskou a úctou vzpomínají děti a ostatní
příbuzenstvo.
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Tolik jsi miloval život a s námi jsi chtěl
být, ale osud byl tak krutý a nenechal Tě
žít.

Dne 5. listopadu 2017 vzpomeneme
15. výročí, kdy nás opustil náš tatínek,
pan František Pinďák.
S láskou vzpomínají manželka, syn Pavel
a dcera Hanka s rodinami.

Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.

Největší láska na světě umírá, když
oko maminky navždy se zavírá. Chtěla
jsi, maminko, s námi tu být, osud však
rozhodl, musela jsi odejít.

Dne 20. listopadu 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí, doby plné smutku
a bolesti, kdy nás navždy opustila
milovaná maminka, babička
a prababička,
paní Viktorie Ptáčková.
S úctou a láskou vzpomíná dcera Libuše
s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 30. listopadu 2017 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
paní Lidmily Ďulíkové
ze Sv. Štěpána.
S láskou vzpomíná celá rodina. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.

Život zemřelých je uložen v paměti
živých… Marcus Tullius Cicero

Nezemřel ten, kdo v srdcích našich žije.

Dne 14. listopadu 2017 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky,
paní Josefky Krahulcové
ze Sidonie.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Radek a Karel s rodinami.

Dne 25. listopadu 2017 si připomínáme
2. výročí úmrtí manžela, tatínka
a dědečka, Jindřicha Pecla.
S láskou vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinami.

Dne 30. listopadu 2017 si připomeneme
10. výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka,
pana Ladislava Plevy
a dne 10. ledna 2018 uplyne 5 let
od smrti naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Emílie Plevové.
S láskou a úctou vzpomínají synové
s rodinami.

Čas rychle běží, ale bolest v srdci zůstává.

Dne 14. listopadu 2017 uplyne 30 let
od úmrtí našeho syna a bratra,
pana Ivo Šimšálka.
Letos by se dožil 50ti let. S láskou
vzpomínají rodiče a sestra.

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - LISTOPAD 2017
 1. 11. TVOŘENÍ Z KERAMIKY – zvoneček, svícen – 9.30 hod.
 6. 11. ROZHOVORY O VÍŘE - s Otcem Richardem – 9.00 hod.
 14. 11. TVOŘENÍ VÁNOČNÍHO PŘÁNÍ - z quillingu - 9.30 hod.
 21. 11. MŠE SVATÁ VE STACIONÁŘI – 9.30 hod.
Tvoření adventních věnců bude probíhat už v pátek 1. 12. 2017 od 9.00 hod.
Prosím, přineste si vlastní vytvořené základy.

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

PROGRAM RMC MALENKA - LISTOPAD 2017
 ST 1. 11.
 ČT 2. 11.
 ÚT 7. 11.
 ST 8. 11.
 ČT 9. 11.
 ÚT 14. 11.
 ST 15. 11.
 ČT 16. 11.
 ÚT 21. 11.
 ST 22. 11.
 ČT 23. 11.
 ÚT 28. 11.
 ST 29. 11.
 ČT 30. 11.

VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – loutkové divadélko
VOLNÁ HERNA
SEMINÁŘ „STARÁME SE O PLEŤ“ – s paní Štachovou,
od 9.30 hod. (pro předem přihlášené zájemce)
ŠIKULKY - PÍSKOHRANÍ (rodiče a děti tvoří obrázek z písku)
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY - KERAMIKA PRO DĚTI (společné tvoření rodičů
a dětí)
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY - GLAZOVÁNÍ KERAMIKY
VOLNÁ HERNA
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

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
V centru probíhá kurz angličtiny pro nejmenší děti a také cvičení maminek a dětí.
Další kurzy budou začínat až v novém roce 2018.
Srdečně zveme na seminář s paní Štachovou „Staráme se o pleť“, prosíme, přihlašujte se závazně předem v RMC Malenka! Cena 80 Kč, hlídání dětí zajištěno!
Srdečně zveme na VÝROBU ADVENTNÍCH VĚNCŮ, ve čtvrtek 30. 11. od 8.00
do 17.00 hodin. Přineste si pouze kulatý základ a svíčky, ostatní bude zajištěno!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

PROJEKT „72 HODIN“
Že je naše město Brumov-Bylnice moc
krásné, o tom není jistě pochyb. Že je
však potřeba neustále pracovat na tom,

aby bylo ještě krásnější, s tím budete
také určitě všichni souhlasit. A i z tohoto
důvodu se zapojila paní učitelka Jana
Černíčková se svými mladými svěřenci
ze třídy 9. A do projektu „72 hodin“. Slovo
dalo slovo a po konzultaci s paní učitelkou
jsme se dohodly, že i v naší mateřské škole
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DDM BRUMOV-BYLNICE
- LISTOPAD 2017
Připravujeme:

SPORTOVNÍ TURNAJ
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
CYKLOTOULKY VALAŠSKOU
KRAJINOU (ukončení 3. ročníku
a předání cen v DDM)
Informujeme:
13. října 2017 byl v DDM zahájen miniturnajem 5. ročník „Zimní nohejbalové ligy“. Soutěž potrvá až do konce
dubna 2018.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

ve Sv. Štěpáně je neustále co zvelebovat,
aby byla ještě malebnější, ještě krásnější
a aby nám v ní bylo ještě lépe.
S paní učitelkou Janou Černíčkovou
jsme dohodly jejich návštěvu na pátek 13.
října. A věřte nebo ne, ukázalo se, že to
byla opravdu šťastná volba. Studenti z 9.
A třídy (někteří z nich naši bývalí žáčci),
zaplnili už od samého rána naši školku
smíchem, veselím, radostí a pohodou.
Malí i velcí si k sobě ihned našli cestu
a po chvíli si všichni společně hráli,
zpívali a tančili. Nejen hrou a zábavou
však živ je člověk, proto se i naši starší
kamarádi posléze chopili připraveného
nářadí a než byste několikrát oběhli
školku, lemovala plot naší zahrady řada
čerstvě vysázených tújí. Jak však všichni
jistě víte, v každé školce mají hlavní slovo
pohádky.
A v každé pohádce je potřeba splnit víc
než jeden úkol. A tak bylo - nebylo, na naší
zahradě byl jeden moc smutný dřevěný
zahradní domeček. A tentokrát přišly
na řadu pestré barvy, štětce a několik
párů šikovných rukou děvčat z 9. A.
A z původně nevzhledné boudy na hračky
tu najednou stál domek, který by nám
mohla závidět kdejaká pohádka. Domek
plný barev, kytek a zvířátek, domek,
na který je radost pohledět.
A abychom zůstali u těch pohádek.
Bylo – nebylo, jedno krásné město,
Brumov-Bylnice. A v tom městě byla jedna
velká základní škola a v té škole jedna
paní učitelka se svou třídou 9. A. A ta paní
učitelka se svými studenty v jeden šťastný
páteční den přinesla radost do naší školky.
A ta školka, jak už teď víte, se nachází
v malebné části Brumova-Bylnice, ve Sv.
Štěpáně. Kdo nevěří, ať k nám přijede,
zastaví se u plotu s řadou nově vysazených
tújí a zahledí se na krásný malovaný
domeček jako z pohádky.
Děkujeme. Děti a paní učitelky
MŠ Sv. Štěpán
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BÌH NADÌJE
16. 9. 2017 se v Brumově Bylnici konal
II. ročník Běhu naděje (v České republice
se konal již X. ročník a účastnilo se ho 39
obcí a měst). V letošním roce byly připraveny tři tratě různé obtížnosti. Účastníci
při zápisu obdrželi drobné předměty s logem Běhu naděje (balonky, odrazky, náramky) a po absolvování tratě diplom.
Po doběhnutí všech závodníků začal
doprovodný program, ve kterém vystoupila dětská cimbálová muzika a taneční soubor MALÝ KLOBUČÁNEK z DDM Valašské Klobouky. Kdo chtěl, mohl si nechat
změřit krevní tlak a vyzkoušet si umělé
dýchání na ﬁguríně. Na závěr k poslechu
a tanci zahrála kapela HEADMASTER.
Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům, kteří s organizací Běhu naděje pomohli. Také je potřeba poděkovat za ﬁnanční přispění Městu Brumov-Bylnice,
ing. Josefu Lysáčkovi z Valašských Klobouk, Petru Sehnalovi z Bortic a Petru
Macháčovi z Valašských Klobouk.
Dále poděkování patří předsedovi FC
Bylnice Petru Lysákovi za bezplatný pronájem celého areálu, manželům Sudickým za vzornou obsluhu, Romanu Macků za zhotovení plánků tratí, Petru Škrabalovi a jeho kapele, tajemníku MěÚ
Brumov-Bylnice Kamilu Sedlačíkovi.
A nesmím zapomenout na účastníky,
kteří přispěli na konto Běhu naděje 2017
částkou 4 060 korun. DÍKY.
Háčko z.s.

HOKEJOVÝ CLUB BBSS A HOKEJOVÁ
AKADEMIE INFORMUJE…
Soustředění mladých ruských hokejistů
V termínu 30. 10. – 5. 11. 2017 proběhne
na našem zimním stadionu hokejové soustředění mladých ruských hokejistů z družebního města Tutajev. Pod vedením našich trenérů bude probíhat intenzivní příprava jak na suchu, tak na ledě. Celé soustředění včetně ubytování, stravy a proná-

jmu veškerých prostor na sportování hradí náš klub.
Ruské turné 2018
Mladší a starší žáci našeho klubu se zúčastní od 28. ledna do 4. února 2018 již IV.
mezinárodního hokejového turné, tentokrát do Ruské federace. Naši borci odehrají
4 mezinárodní utkání ve městech Moskva,
Tutajev, Rybinsk a Jaroslavl, navštíví historické centrum Moskvy, památník tragické letecké události v Jaroslavle a setkají
se s významnými osobnostmi kulturního,
společenského a sportovního života. V pátek 2. 2. 2018 od 12:30 hod. odehrají mezinárodní hokejové utkání s týmem Elektrostal při příležitosti oslav 80. výročí založení města Tutajeva a otevření zrekonstruované arény.
Karpatská mládežnická hokejová liga
Týmy Hokejové akademie dorostu se
v letošním roce přihlásily do mezinárodní hokejové soutěže Karpatská mládežnická hokejová liga. Jako zástupce České republiky se utkají celkem v osmi turnajích
s týmy z Polska, Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. První turnaj proběhl ve dnech 25. – 27. 8. 2017 na Slovensku
v Trebišově a ve Vranově. Utkání na mezinárodním poli mají naši borci za sebou
a nevedli si vůbec špatně, tým U16 skončil
na 5. místě a tým U18 se umístil na 4. místě. Další turnaj proběhne 10. – 12. listopadu 2017 v Polsku a na Ukrajině.
Capri-Sun Cup v Boskovicích
Naše nejmladší hokejové naděje – týmy
přípravky Hokejové akademie – se 16.
září 2017 zúčastnily prestižního hokejového turnaje Capri-Sun Cup, kde změřily
své síly s týmy z celé republiky. Nešlo tady
o umístění, ale o to, aby si děti zahrály.
Všichni zúčastnění obdrželi medaile a věcné dárky. Do této akce se přihlásil i náš
klub a organizátory budeme v září v roce
2018 a 2019.
EMHL – EuroMiniHokejLiga
Po roční pauze jsme do této mezinárodní hokejové ligy pro nejmladší hráče přihlásili tým Hokejové akademie přípravky
U10. Hraje se turnajově v různých městech Evropy. Naše první vystoupení na mezinárodní úrovni proběhlo v sobotu 14. 10.
2017 v Budapešti. O turnaji na našem zimním stadionu vás budeme včas informovat.

4. ROÈNÍK TOPASOVÉ
TENISOVÉ LIGY
Přes léto se uskutečnil již 4. ročník Topasové tenisové ligy, do které se letos přihlásilo 14 hráčů. Po odehrání základních
skupin vyvrcholila soutěž závěrečným
turnajem, který opanoval hráč ze sousedního Štěpána, Pavel Nevrlka. Druhé místo
obsadil Jan Valenčík, ze třetího stupínku
se pak radoval Zbyněk Raška. Jako každý rok provázela turnaj výborná a přátelská atmosféra, bylo k vidění spousty vypjatých zápasů a momentů. Ke zkvalitnění celé soutěže přispěl také nemalý počet
sponzorů, včetně města Brumov-Bylnice.
Všem, kteří se tímto dílem na turnaji podíleli, organizátoři Topasové tenisové ligy
2017 děkují.

S NADSÁZKOU NÁM ØÍKAJÍ
TIŠÍ BLÁZNI
Dovolil bych si přestavit náš pobočný spolek Slavičín MRS Brno, který v regionu Újezdu, Valašských Klobouk, Brumova-Bylnice,
Štítné nad Vláří, Slavičína, Petrůvky a Vlachovic hospodaří na základě dekretů vydaných ministerstvem zemědělství na tocích
a nádržích. Patříme k největším spolkům
regionu. Spolek však není spojen s konkrétním městem nebo obcí, nevlastníme žádnou nemovitost, která by se s naším spolkem
identiﬁkovala. Snad i proto nejsme příliš „vidět“.
Členění členské základny spolku
v regionu:
Valašské Klobouky
147 členů
Brumov - Bylnice
207 členů
Štítná nad Vláří
59 členů
Slavičín
209 členů
Vlachovice
54 členů
Újezd
25 členů
ostatní
51 členů
Hospodaření na svěřených revírech
má přesně stanovená pravidla:
 staráme se o běžnou údržbu, o čistotu
svěřených toků a nádrží
 zajišťujeme opravy technickohospodářských zařízení rybníků (hráz, bezpečnostní přepad, výpusť)
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 udržujeme a opravujeme splávkování
pstruhových potoků
 zajišťujeme výkon rybářského práva
na svěřených revírech
 vyhodnocujeme kvalitu vod v tocích,
řešíme havárie, uplatňujeme náhrady
za škody na rybí obsádce
 spolupracujeme s akademií věd na ichtiologickém průzkumu Vláry
 monitorujeme výskyt predátorů
 podle zarybňovacího plánu revírů realizujeme výsadbu ryb do svěřených revírů
 zajišťujeme odchov kapra na chovných
rybníčcích
 zajišťujeme odchov pstruha potočního
- ještě před 10ti lety měl odchov pstruha
pro spolek nezanedbatelný ekonomický
přínos včetně odlovu generačních kusů
 veškerá naše činnost je ve prospěch
CHKO BK
 při domech dětí a mládeže ve Valašských Kloboukách, Brumově-Bylnici, Štítné nad Vláří a Slavičíně organizujeme
kroužky mladých rybářů, organizujeme
vánoční soutěž v rybolovné technice a závody dětí a mládeže
 organizujeme školení a zkoušky pro
nové členy našeho spolku
Práce našeho spolku je realizována
malými brigádními skupinami. Každá brigádní skupina vedena aktivistou má svěřený potok, část vodního toku, vodní nádrž. Hospodářský odbor stanovuje pro
každou brigádní skupinu úkoly a splnění
těchto úkolů je podmíněno vydání povolenky na příští rok.
Náklady na hospodaření kryje spolek
výhradně z příspěvků členů spolku:
- členské příspěvky člena pobočného
spolku 550 Kč
- povolenka mimopstruhová 950 Kč
- povolenka pstruhová 1000 Kč
- brigádnická povinnost členů
Ostatní příjmy tvoří drobné sponzorské dary cen na rybářské závody a dětské
soutěže.

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
Spolek hospodaří s hrubým obratem
cca 800 tis. Kč, z toho je zarybňovací povinnost ze zákona cca 400 tis. Kč. Ostatní náklady tvoří náklady na rybochovná zařízení, údržbu, opravy a pronájem
vodních nádrží, výkon rybářského práva, ochrana a čistota vod, administrativní
činnost (výdej povolenek, náklady schůze, aktivů, školení hospodářů, rybářské
stráže…), spolková činnost ve prospěch
občanů, dětí a náklady spojené s organizací rybářských závodů.V posledních letech se potýká spolek se schodkovým hospodařením vyvolaným vysycháním chovných pstruhových potoků, snížením odchovu vlastní násady pstruha, zvýšení nákladů na pořízení násady pstruha, nedostatečným průtokem vody v lovných potocích, výskytem predátorů, snížením výskytu ryb v pstruhových potocích a tím
i snížení přirozené reprodukce. Toto vše,
společně se snížením tržeb za pstruhové
povolenky vytváří začarovaný kruh. Spolek musí udržet zarybnění alespoň na stávající úrovni a musíme doufat, že se ostatní negativní vlivy upraví.
S pozdravem Petrův zdar
Ing. Zdeněk Juřík, předseda pobočného spolku Slavičín
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Dětské závody proběhly pod hlavičkou
města Valašské Klobouky a zúčastnily se
jich děti organizované v kroužcích domů
dětí a mládeže, Slavičín, Valašské Klobouky, Brumov- Bylnice a Štítná nad Vláří. Závody dospělých se uskutečnily pod hlavičkou města Slavičín.
Výbor pobočného spolku si dovoluje
poděkovat všem, kteří přispěli svým darem nebo příspěvkem k organizaci tradičních rybářských závodů. Jejich vstřícný přístup je pro nás o to cennější v době,
kdy řešíme úbytek pstruha potočního v revírech Vlára a Kloboučka, vlivem vysychání toků a vlivem zvýšení počtu predátorů.

RYBÁØSKÉ ZÁVODY
NA RYBNÍKU SLAVÍK
Ve čtvrtek dne 28. 9. 2017 se uskutečnily pod hlavičkou Moravského rybářského
svazu, pobočného spolku Slavičín dětské
rybářské závody a v sobotu 30. 9. 2017 rybářské závody dospělých. Účastníky závodů přivítalo slunečné počasí a změny v organizaci závodů, hodnocení úlovků a oceňování vítězů, které pro tento rok připravil
výbor pobočného spolku. Ryby závodící
rybáře úplně neignorovaly, děti organizátory odměnily sluníčky v očích a na své si
přišli i skalní fandové našeho spolku. Tradičně jsme pro ně připravili rybí speciality.

Výsledky dětských závodů:
Eliška Poláchová - kapr 53 cm
Lukáš Fojtík - kapr 52 cm
Vít Kašša - kapr 51,5 cm
Výsledky závodů dospělých:
Josef Malaník -12,84 kg
Arnošt Gorecký – 9,35 kg
Stanislav Pleva – 7,9 kg
Nejtěžší kaprovitá ryba
Tomáš Strnad – kapr 3,5 kg
Nejtěžší dravá ryba
Josef Malaník – štika 1,4 kg
Ing. Zdeněk Juřík,
předseda rybářského spolku
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
AKCE VE MĚSTĚ

VZPOMÍNKA NA
JIØÍHO KOHOUTKA

LISTOPAD 2017

pátek: 3. listopadu 2017, 19:00 hodin
VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
Další divadelní hra geniálního Járy Cimrmana v podání Divadla nahodilých
ochotníků z Vizovic.
Vstupné: 80 Kč
pátek: 10. listopadu 2017, 9:00 hodin
POTKALI SE U KOLÍNA
Pohádka pro děti z mateřských škol.
pátek: 10. listopadu 2017, 18:00 hodin, KD SVATÝ ŠTĚPÁN
KONCERT ANDREY FRAŠOVÉ
Vstupné: dobrovolné
pátek: 17. listopadu 2017, 20:00 hodin
RETRO PÁRTY „VELKÝ GATSBY“
Párty ve stylu románu Velký Gatsby – hudba, výzdoba, drinky – vše bude tématicky řazeno od 20. do 60. let minulého století. Více na www.partyvalassko.cz.
neděle: 19. listopadu 2017, 16:00 hodin
ČERT HUDRYÁŠ
Veselá pohádka pro děti a jejich rodiče v podání ostravského divadla Silesia.
Vstupné: 50 Kč

Dne 5. listopadu 2017 uplyne 10 let
od okamžiku, kdy nás všechny předčasně
opustil archeolog a především člověk velkého srdce PhDr. JIŘÍ KOHOUTEK, CSc.
(*30. 7. 1952, +5. 11. 2007). Celou vahou
své lidské i profesní osobnosti se stal hybnou silou vrácení historie našemu hradu
Brumov.
Zapálil pochodeň, která v rukou mnoha dalších hoří i dnes.

sobota: 25. listopadu 2017, 19:00 hodin
COMMEDIA FINITA
Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové. Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších a pádech umělkyně, ale především o závisti a malosti,
které jako důvěrné známé provázejí i naše životy. V hlavních rolích Anna Kulovaná, Kateřina Macháčková, Valerie Zawadská a další.
Předprodej vstupenek v městském muzeu na Podzámčí.
Vstupné: 230 Kč
čtvrtek: 30. listopadu 2017, 16:00 hodin
NÁVŠTĚVA V PEKLE
Pohádka pro děti a jejich rodiče.
Vstupné: 50 Kč

Nenechte si ujít v prosinci 2017:
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU – pátek 1. prosince
KALI A PETER PAN - pátek 1. prosince
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL – sobota 9. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT S JAKUBEM SMOLÍKEM – středa 13. prosince
ADVENT S BÁROU – úterý 19. prosince
TANEČNÍ PÁRTY – pátek 29. prosince

 Koupím palivové dřevo v metrech,
měkké nebo tvrdé, i čerstvé.
Telefon 728 530 379,
e-mail robert346@seznam.cz.

KADEŘNICTVÍ Dům U Slunce na náměstí – nově možnost I BEZ OBJEDNÁNÍ.
Tel. 605 566 931, www.kadernictvibrumov.cz.

 Zpracuji jednoduché i podvojné účetnictví, mzdy, daně. Vše spolehlivě, rychle
a levně. Tel: 605 95 38 17.

 Prodám byt 3+1 v OV na sídl. Družba v Brumově-Bylnici. Byt je kompletně
zrekonstruovaný, velmi pěkný. Cena 1,3
mil. Kč. Tel. 739 664 097. RK nevolat.

Jiří Kohoutek vedl v letech 1977 – 1982
archeologický průzkum hradní výšiny
a doslova z popela a zapomnění vrátil
se svými spolupracovníky tomuto místu
jeho historii opřenou o vědecký výzkum
a bádání v archivech. Historie hradu žijící v krásné literatuře a lidovém ústním
podání dostala novou dimenzi. Podařilo
se určit vcelku těsné údobí, kdy mohl být
hrad založen a to do období počátku 13.
století. Podařilo se zachytit jeho stavební
vývoj od počátku až do jeho konce po devastujících požárech. Podařilo se objevit
osídlení hradní výšiny ještě před postavením hradu dřevěnou ostrožnou. Podařilo se objevit reálnou historii hradu jako
hradu královského, posléze jako sídla významných českých a uherských šlechtických rodů.
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Po Jirkově předčasném odchodu žijí
jeho práce a myšlenky dál a jako drobné
poděkování pořádáme na hradě naučně
vědomostní soutěž pro žáky základních
škol regionu věnovanou jeho památce.
Závěrem chci přidat osobní doušku.
Při různých příležitostech a provádění
návštěv po hradě často narážíme na co,
proč a jak … a … odpovědět již Jiří nemůže. V těchto chvílích si říkám, proč jsem
se víc neptal, víc nezjišťoval… Nikdo nevíme, jak je nám či druhým vyměřeno a proto se ptejme, proto zjišťujme a proto buďme vděčni za každou chvíli s kýmkoliv,
koho máme rádi a kdo je nám blízký. Děkuji všem, kteří jste Jirku Kohoutka znali,
že si na něj v tyto dny vzpomenete a věnujete mu v úctě a pokoře tichou vzpomínku.
Za všechny přátele a vděčné
Miroslav Obadal, kastelán na Brumově
Druhým obdobím, kdy Jiří vdechl život tomuto místu, je rok 2000. Podařilo se
v krátké době přichystat hrad k otevření pro
turistickou veřejnost. Byly vytvořeny expozice, kterým byl vdechnut nadčasový charakter. Hrad Brumov byl zpřístupněn veřejnosti a stává se jedním z center kulturního
i jiného dění města i okolí.

Jiří se stal osobností archeologie a vědeckého bádání nejen v oblasti jihovýchodní
Moravy, jeho práce a vědecké bádání daleko překročily hranice našeho regionu.
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Fotoklub KFA
Brumov-Bylnice
Vás zve do městského muzea
retrospektivní výstavu
fotograﬁí

OHLÉDNUTÍ 2017.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
městského zpravodaje bude
10. listopadu 2017.
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INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
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
www.brumov-bylnice.knihovna.cz,
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz
tel. 577 330 503
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
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VELKÝ VÝBċR VÁNOýNÍHO LED OSVċTLENÍ A NÁHRADNÍCH ŽÁROVEK
þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486


INFORMACE Z MEDIÁLNÍ
KOMISE A REDAKÈNÍ RADY
Placené příspěvky (schváleno
v roce 2009; aktualizováno 2010
a 2013 – změna DPH):
Vzpomínky, blahopřání:
Verš, text
121 Kč


1 foto, verš, text
157 Kč

2 foto, verš, text
194 Kč
Inzerce:
Řádková inzerce do 25 slov: 61 Kč

jednoduchý inzerát, tj. jednoduché
a stručné nabídky prodejů, pronájmů, poděkování.

Řádková inzerce nad 25 slov:
97 Kč. Obsáhlejší znění inzerátu
– kratší oznámení, tj. nad 25 slov
včetně předložek a spojek.
Reklama:
1 cm²
10 Kč


1 cm² (opakovaná reklama nad
6 měsíců)
9 Kč

celá stránka (A4)
4.170 Kč
Redakční rada

BRAND Jeans s.r. o.

Ing. Veronika Brandová
Tel.: 777 090 049
v.brandova@centrum.cz

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. č.: MK ČR E 13078,
DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl, tel.: 604 604 674, www.phmstudio.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se
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