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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 15. července 2019:

RM Brumov-Bylnice schválila
 rozšíření zakázky „Oprava MK Lůčky,
Brumov-Bylnice“ o rekonstrukci pěšího chodníku
v této ulici a to za nabídkovou cenu 1,239.409,62
Kč vybraného zhotovitele (Strabag, a.s.) při použití jednotkových cen jednotlivých položek z výběrového řízení na opravu komunikace
 ukončení nájemní smlouvy o pronájmu prostor ordinace praktického lékaře v přízemí Městského zdravotnického střediska Brumov-Bylnice
čp. 1189 uzavřené dne 31. 1. 2017 mezi Městem
Brumov-Bylnice a MUDr. Monika Bártíková, s.r.o.,
k datu 31. 7. 2019

zřízení služebnosti umístění a provozování stavby Města Brumov-Bylnice „Cyklostezka
Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky
– Brumov“ na pozemku parc. č. 1927/1 v k. ú.
Brumov v majetku ČR – Povodí Moravy, za cenu
34 272 Kč + DPH


 zřízení služebnosti umístění a provozování
stavby Města Brumov-Bylnice „Brumov-Bylnice,
účelová komunikace u ČOV“ na pozemku parc. č.
1266/3 v k. ú. Bylnice v majetku ČR – SŽDC, za
cenu 16 000 Kč + DPH
 zřízení služebnosti umístění a provozování
stavby Města Brumov-Bylnice „Brumov-Bylnice,
účelová komunikace u ČOV“ na pozemcích parc.
č. 1356/1, 2544 a 2546/1 v k. ú. Bylnice v majetku ČR – Povodí Moravy, za cenu 46 266 Kč + DPH

uzavření Zmluvy o výpožičke mezi Městem
Brumov-Bylnice a Obcí Horné Srnie o výpůjčce 6
ks skříňových vitrín v majetku Obce Horné Srnie
v rámci projektu „Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo“


 zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení
vedení telekomunikační přípojky k zamýšlené novostavbě bytového domu v sídl. Družba do obecního pozemku parc. č. 329/72 v k. ú. Brumov za
cenu 1 000 Kč + DPH

rozpočtové opatření č. 4/2019, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny: (viz tabulka)


 poskytnutí dotace Vzdělávacímu a komunitnímu centru Integra Vsetín, o.p.s, za účelem
financování poskytování sociální služby odborné
sociální poradenství ve výši 2000 Kč

Poř.
č.

Příjmová část
tř/položka

Kč

1a)

4/4116

400 000,00

1b)
2a)

3b)

2

úpravu ceníku - Přílohy č. 1 Provozního řádu
víceúčelového hřiště Pod Strání a Přílohy č. 1 Provozního řádu víceúčelového hřiště Rozkvět


 poskytnutí finančního daru na částečné
pokrytí nákladů spojených s akcí Freestyle BMX
Challenge ve výši 2 000 Kč
 ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových
prostor v suterénu KD Brumov-Bylnice č. p. 1188,
uzavřené dne 27. 4. 2011 mezi Městem Brumov-Bylnice a Hokejovým clubem BBSS, z.s., Družba
1223, 763 31 Brumov-Bylnice

RM Brumov-Bylnice souhlasí
 s montáží klimatizačního zařízení v prostorách zubní laboratoře v objektu Městského zdravotnického střediska čp. 1189 s tím, že nájemce
provede instalaci zařízení na své náklady a bude
jeho umístění konzultovat s odborem investic
a majetku města z důvodu zachování vnějšího
vzhledu objektu
 s poskytnutím prostor kadeřnictví v patře objektu KD Brumov-Bylnice čp. 1188 do podnájmu
pí Válkové a pí Pšenicové, které budou kadeřnictví
a s ním spojené služby provozovat po dobu nepřítomnosti nájemce s tím, že nájemce po dobu
své nepřítomnosti zajistí řádné placení nájmu,
vyúčtování služeb apod
 s přijetím účelově neurčených darů dle zřizovací listiny určených pro Dům dětí a mládeže
Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, za období leden – červen 2019 v celkové výši
41 600 Kč
 s položením chráničky HDPE a telelekomunikačního kabelu pod nově rekonstruované
chodníky a do ploch veřejné zeleně a se zřízením
služebnosti pro zmíněný účel ve prospěch „Oprávněného“ – firmy Slavnet s.r.o. Slavičín a firmy
UnArtel Slavičín s.r.o. pro dotčené pozemky v majetku města – parc. č. 553/5, 1804/42, 1027/5,

§/položka

 s položením chráničky a telekomunikačního
kabelu pod nově rekonstruovaný chodník a se
zřízením služebnosti pro zmíněný účel firmy Slavnet s.r.o. Slavičín pro dotčené pozemky v majetku
města parc. č. 732, 760/1 a 877 v k. ú. Bylnice,
a to za celkovou cenu 100 tis. Kč (100 Kč/bm za
služebnost sítě, zbývající část ceny je za zábor pozemků v majetku města
 s položením chráničky a telekomunikačního optického kabelu do chodníku na pozemku
parc.č. 1024 v k.ú. Brumov na ul. J. Polácha poblíž objektu čp. 1413 a se zřízením služebnosti
pro Oprávněného – firmu Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 a to za cenu 100 Kč/bm za
služebnost sítě

RM Brumov-Bylnice nesouhlasí
 s podpisem potvrzení o zániku předkupního
práva Města Brumov-Bylnice k pozemku parc. č.
1317/11 v k. ú. Bylnice v ulici Pilařská s tím, že
vlastník pozemku se má ve věci zrušení předkupního práva obrátit na své právní zástupce

RM Brumov-Bylnice rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku a
montáž 9ti kusů oken do jižní fasády přízemí tělocvičny, kterou je nabídka firmy DOORS CZ, s.r.o.,
Lipina 72, provozovna Křekov 53, 766 01 Val. Klobouky, IČ 27686507 ve výši 166.752,- Kč bez DPH

RM Brumov-Bylnice trvá
 na ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku
p. č. 282/10 v k. ú. Brumov uzavřené dne 28. 8.
2009 mezi Městem Brumov-Bylnice a Hokejovým
clubem BBSS, z.s., Družba 1223, 763 31, a vyklizení předmětného obecního pozemku

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Předmět rozpočtového opatření č. 4/2019

Kč
Ostatní neinvestiční transfery ze SR – navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MK
ČR na obnovu zdí vstupu dolního hradu a další související práce
400 000,00

3 166,40

2b)

3a) 3421/5171

 poskytnutí finančního daru na pokrytí nákladů spojených s účastí kroužku minimažoretky na
Mistrovství Evropy International majorettes competition ve výši 5 000 Kč

Výdajová část

3322/5171

4/4116

 finanční dar ve výši 8 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Brumov na výdaje spojené s pořádáním soutěže „O pohár starosty města Brumov-Bylnice“

1804/1, 1024, 1804/37, 590/3, 756, 745, 1011,
1804/40, 771, 1804/39,1029/24, 1804/38, 948,
1031, 1078/1, 941, 934, 938, 935, 933, 930,
916, 929/1, 928, 924, 1804/36, 920/1, 942, 895,
877, 826, 851, 1804/37 všechny v k.ú. Brumov a
to za celkovou cenu, sestávající z ceny za služebnost a zábor veřejného prostranství (100 Kč/bm
za služebnost sítě, zbývající část ceny bude za zábor pozemků v majetku města, odpovídající ceně
50% zemních prací v rekonstruovaných chodnících a 50% ceny za montáž nové zámkové dlažby)

Zachování a obnova kulturních památek – zvýšení běžných výdajů za účelem obnovy
zdí vstupu dolního hradu a další související práce
Ostatní neinvestiční transfery ze SR – navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MZe
ČR na vyklizování nebo přibližování dříví koněm

1032/5169

3 166,40

100 000,00

Podpora ostatních produkčních činností – zvýšení výdajů spojených s vyklizováním
nebo přibližováním dříví koněm

Využití volného času dětí a mládeže – přesun běžných výdajů na kapitálové za
účelem výměny prvků dětských hřišť
3421/6121

100 000,00

Využití volného času dětí a mládeže – zvýšení kapitálových výdajů přesunem
z běžných výdajů za účelem výměny prvků dětských hřišť
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Informace z radnice
Další informace k zajištění činnosti praktické lékaře v našem městě po ukončení činnosti MUDr. Bartíkové

Jak jsme Vás v minulém čísle zpravodaje informovali, intenzivně řešíme zajištění činnosti praktického lékaře v našem městě.
Máme za sebou jednání s pojišťovnou VZP, krajským úřadem Zlínského kraje a taky lékaři z okolí. Nyní Vám můžeme sdělit, že
se nám podařilo vyjednat zahájení činnosti dalšího praktického lékaře od listopadu letošního roku. V současné době probíhají
administrativní kroky k možnosti zahájení činnosti. O dalším postupu k zahájení činnosti dalšího praktického lékaře Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím sdělovacích kanálů města (web, mobilní rozhlas, zpravodaj).
Vedení města

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu komunálního
odpadu z popelnic v září 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici
– občané:

Čtvrtek: 5. 9. 2019, 12. 9. 2019, 19. 9. 2019,
26. 9. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů v sídlištích Družba
a Rozkvět – občané:

Pátek: 6. 9. 2019, 13. 9. 2019, 20. 9. 2019,
27. 9. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:

Pátek: 6. 9. 2019, 13. 9. 2019, 20. 9. 2019,
27. 9. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec – občané:
Pátek: 6. 9. 2019, 13. 9. 2019, 20. 9. 2019,
27. 9. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic Termíny svozu tříděného odpadu
a kontejnerů pro smluvní partnery v září 2019
města
Úterý: 3. 9. 2019
bílé a barevné sklo,
(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:
Čtvrtek: 5. 9. 2019, 12. 9. 2019, 19. 9. 2019,
26. 9. 2019 - provozovny v domovní zástavbě
v Brumově-Bylnici
Pátek: 6. 9. 2019, 13. 9. 2019, 20. 9. 2019,
27. 9. 2019 - 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: 5. 9. 2019, 19. 9. 2019 - provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici
Pátek: 6. 9. 2019, 20. 9. 2019 - provozovny
v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech
Svatý Štěpán a Sidonie.
Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Čtvrtek: 5. 9. 2019 - provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici
Pátek: 6. 9. 2019 - provozovny v sídlišti Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie.

směsné plasty

Středa:

4. 9. 2019
papír a lepenka +
kompozitní obaly (tj. nápojové kartony)

Středa: 11. 9. 2019
Úterý:

směsné plasty

17. 9. 2019
papír a lepenka +
kompozitní obaly (tj. nápojové kartony), směsné plasty.

Středa: 25. 9. 2019

směsné plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný
odpad. Opakovaně žádáme občany, aby
v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu
do prostor sběrného dvoru v sídlišti
Družba, který je pro tento účel zřízen.
Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť
kontejnerů.

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY – zkušební provoz
Jde o rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů rostlinného charakteru na území města
Město Brumov-Bylnice tímto opatřením vychází vstříc našim občanům, kteří produkují větší množství biologicky rozložitelných odpadů ať již
z důvodu pěstitelství nebo z důvodu větší rozlohy pozemku, který využívají jako sad či zahradu.
Je pochopitelné, že kapacity domovních kompostérů v době vegetační sezóny jsou omezené. Mnohým občanům kompostéry nestačí
pojmout vyprodukované množství bioodpadu, a tento pak v lepším případě končí v popelnicích (což není přípustné) a v horším případě
v korytě místních řečišť.
Tomuto nepovolenému ukládání bioodpadu chceme zkušebním zavedením nové služby pro naše spoluobčany zabránit!
Možnost odkládat bioodpad do velkoobjemových kontejnerů ocení všichni zodpovědní občané města, kterým záleží na tom, aby jejich
prostředí bylo upravené. Jsme přesvědčeni, že využíváním této služby dojde postupně také ke zlepšení stavu úklidu veřejných prostranství.
Objemné kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu budou zkušebně přistaveny v 8 lokalitách našeho
města. Jedná se o následující lokality:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brumov-Bylnice, prostor v areálu hřiště Rozkvět. Přistavení každý sudý týden v pátek a v sobotu.
Brumov-Bylnice, prostor u sportovního hřiště v ul. Na Vyhlídce. Přistavení každý lichý týden v pátek a v sobotu.
Brumov-Bylnice, prostor u dětského hřiště v ul. Říky. Přistavení každý lichý týden, v pátek a v sobotu.
Brumov-Bylnice, prostor u „Domu holubářů“ v blízkosti cyklostezky v ul. Lůčky. Přistavení každý sudý týden v pátek a v sobotu.
Svatý Štěpán, prostor u kulturního domu. Přistavení každý lichý týden v úterý a ve středu.
Svatý Štěpán, prostor u Výletiště „Chaloupka“. Přistavení každý sudý týden v  úterý a ve středu.
Sidonie – Vlára, prostor v blízkosti bytového domu čp. 9. Přistavení každý lichý týden v  úterý a ve středu.
Sidonie – střed v blízkosti obecního domu. Přistavení každý sudý týden v úterý a ve středu.
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dokončení ze str. 3
Věříme, že naši spoluobčané budou využívat tuto službu s maximální
zodpovědností a do kontejnerů budou ukládat pouze drobné ořezy
ze živých plotů (keře), posekanou travní hmotu, nakrácenou slámu,
seno, shnilé ovoce a zeleninu a různé druhy plevelů.
Svoz objemných kontejnerů naplněných biologicky rozložitelným
odpadem rostlinného původu budou zajišťovat Služby města
Brumov-Bylnice periodicky po dobu vegetačního období.
Do objemných kontejnerů je přísně zakázáno odkládat komunální
odpad, stavební odpad, nebezpečný odpad živočišného původu
a ořezy ze stromů! Bezplatný odvoz ořezů ze stromů si mohou
zájemci objednat telefonicky na Službách města Brumov-Bylnice Objemný kontejner na bioodpad
(tel. 577 330 144).
V případě opakovaného zjištění komunálních odpadů nebo odpadů jiného charakteru, než je určeno, bude služba s okamžitou platností
v městské nebo místní části, kde bude znečištění zjištěno zastavena. Spoléháme na poctivost a zodpovědnost velké většiny našich
spoluobčanů, a věříme, že k podobnému opatření nebudeme nuceni přistoupit.
První přistavení kontejnerů bude v úterý 3. 9. 2019 Svatý Štěpán u výletiště a Sidonie střed a v pátek 6. 9. 2019 Brumov hřiště Rozkvět
a v Bylnici u „Holubářů“.

Informace k Územní studii sídelní zeleně v Brumově-Bylnice

Svod povrchové vody přímo do kanalizace lze nahradit např. tzv. dešťovou zahradou:
Jelikož si město Brumov-Bylnice zaslouží komplexní, ucelený a systematický přístup k údržbě,
rekonstrukcím a realizacím sídelní zeleně, bylo
zadáno zpracování Územní studie sídelní zeleně, která se věnuje všem místním částem, tedy
Brumovu, Bylnici, Svatému Štěpánu i Sidonii.
Během jara byly provedeny terénní šetření a sběr
informací od občanů (prostřednictvím dotazníku
- děkujeme všem za čas strávený vyplňováním).
Studie je nyní zpracována a projednána a bude
registrována jako veřejně přístupný dokument.
Celkově se v řešeném území nachází poměrně
velké množství ploch zeleně. Ty, ačkoli nejsou prostorově rozsáhlé, významně utváří vnímání obce
a podílí se značnou měrou na stavu mikroklimatu.
V plochách řešených FKJZ se nachází nesmírný
potenciál a možnost pozvednout estetickou kvalitu sídla, jeho mikroklima i biologickou hodnotu
na velmi vysokou úroveň.
Mezi místa, zasluhující rychlou obnovu, patří
například zeleň na hlavních silničních průtazích
městem, zeleň u cyklostezky, plocha před areálem
služeb města, zeleň v ulici Široká, výletiště Chaloupky ve Svatém Štěpánu nebo okolí drážního
domku v Sidonii.
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Problémem, zasluhujícím rychlý zákrok, je také
šíření křídlatky a ukládání stavebního a biologického odpadu na břehy vodních toků. Dochází tak
k ničení koryt řek, vytváření nových míst pro bujení křídlatky, negativnímu ovlivnění kvality vody
a také problémům při zvýšení hladiny za vydatnějších dešťů.
Další podstatnou disproporcí je množství zeleně
versus možnosti péče a údržby. Je proto nutné
volit takové vegetační prvky v zeleni, které jsou
méně náročné, ale je třeba balancovat také estetickou stránku a nezabředávat do unifikovanosti
ploch ve snaze šetřit finance a energii.
Velkým střetem zájmu je ochrana stromů. Bezpečnostní hlediska jsou v sídle samozřejmě na prvním místě, nicméně kvalitní odbornou péčí lze
v bezpečném stavu udržet i odumírající stromy
a získat tím čas pro zapěstování náhradních výsadeb, je - li k tomu prostor. Staré stromy mají zcela
nenahraditelnou funkci nejen pro lidi, ale také pro
biodiverzitu.
V době, kdy řešíme nedostatek srážek a klima
v zástavbě během letních měsíců, je třeba intenzivně řešit také nakládání se srážkovou vodou (ze
střech a zpevněných ploch). V řadě ploch bude

možno drobnými terénními úpravami a volbou
vhodných vegetačních prvků docílit velmi významných změn.
Věříme, že studie výrazně napomůže ke zvýšení
kvality sídelní zeleně ve městě. Jisté je, že nikdy
není možno najít řešení, se kterými by se ztotožnili všichni obyvatelé, je proto důležité v rámci
jednotné koncepce řešit plochy různého charakteru, komunikovat s občany při plánování nových
realizací a také Vás informovat o způsobech péče
o zeleň.
Na pořízení Územní studie sídelní zeleně bude
do konce letošního roku požádáno o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí.
Územní studie sídelní zeleně je k nahlédnutí
na Městském úřadě Brumov-Bylnice (správní odbor, 1. patro, kancelář č. 209) a do měsíce bude
zveřejněn také na webových stránkách města.
V současné době probíhá příprava realizačních
projektů vycházejících z Územní studie sídelní zeleně, a to „Odpočinková zóna – lesopark“
a „Obnova doprovodní zeleně podél silnice I/57
v Brumově-Bylnici“, na jejichž realizaci bude taktéž požádáno o dotaci do konce letošního roku.
Vedení města a správní odbor MěÚ
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Konzultační dny pro žadatele o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace III. vlna“
po předchozí registraci žadatelů od 2. 9. 2019 na adrese www krzlinsky.cz/kotliky
Konzultační dny nabízíme:
1. Ve Valašských Kloboukách dne 16. 9. 2019 (Valašské podnikatelské
centrum s.r.o. “Podnikatelský inkubátor“, Reprezentační sál, Smetanova 1080, 766 01 Valašské Klobouky. Doba konzultací: 10.00
hodin – 18.00 hodin
2. Ve Vsetíně 18. 9. 2019 (Městský úřad Vsetín, Zasedací místnost č.
123, Svárov 1080, 755 01 Vsetín)
3. V Kroměříži 25. 9. 2019 (Radnice, Velká zasedací místnost, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž)
4. V Uherském Hradišti 26. 9. 2019 (Klub kultury, Malý sál, Hradební
1198, 686 01 Uherské Hradiště)
Konzultace s registrovanými žadateli o poskytnutí „Kotlíkových dotací“
budou ve všech uvedených městech probíhat vždy od 10:00 do 18:00
hod. Registrace žadatelů bude zahájena pouze elektronicky od 2. 9. 2019
na adrese: www.kr-zlinsky.cz/kotliky (čas může být upraven dle požadavků
na registrace).
Dne 21. 9. 2019 mohou žadatelé o „kotlíkové dotace“ využít informačního
stánku na Dni Zlínského kraje (14|15 BAŤŮV INSTITUT). S dotazy se žadatelé mohou obrátit písemně na e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz. Konzultace je
samozřejmě možné sjednat i osobně, po předchozí telefonické domluvě na
Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru strategického rozvoje, se sídlem T.
Bati 21, 761 90 Zlín. Tel. 577 043 111.
Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna
Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 15. října
2019 od 8:00 hodin.
Pro koho je dotace určena?
Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území
Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou soustavu
a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci!
Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně
se 3 bytovými jednotkami.
Na co je dotace určena?
Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo
2. emisní třídy za nový ekologický zdroj tepla:
• kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
• plynový kondenzační kotel
• tepelné čerpadlo
Vzor fotodokumentace k žádosti o kotlíkovou dotaci
Špatná fotodokumentace – není
Správná fotodokumentace – kotel
vidět napojení na komín
zapojený na komín a otopnou
soustavu

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ podporovaných
z kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách https://svt.sfzp.cz.
V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je
povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je
určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.
Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od
15. 7. 2015.
Jaká je výše dotace?
• tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
• automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
• kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
• plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše
95 000 Kč
Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle
realizována v prioritní obci.
Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?
• nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
• novou otopnou soustavu
• rekonstrukci stávající otopné soustavy
• nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
• projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti)
Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat?
• fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu
• revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle)
• souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku
V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:
• stávajícího starého plynového kotle
• stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporáku
• stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyšší
• stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
Vzor fotodokumentace odpojeného starého kotle
k vyúčtování kotlíkové dotace
Odpojený kotel

Původní místo po odpojeném kotli

Ministerstvo životního prostředí
www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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ANKETA – KVALITA INFORMOVANOSTI VE MĚSTĚ BRUMOV-BYLNICE
Vážení občané, zajímá nás Váš názor týkající se informování občanů ze strany města Brumov-Bylnice. Proto oceníme, když věnujete pár minut vyplněním
následujícího dotazníku. Anketu je možné vyplnit a odevzdat na podatelně městského úřadu, na webových stránkách města nebo prostřednictvím aplikace
Mobilní rozhlas do 15. září 2019. Za Váš čas i odpovědi děkujeme.

1. Zajímá Vás dění v Brumově-Bylnici nebo důležité informace z našeho města?
a) ano, zajímá
b) občas
c) ne, nezajímám se o dění ve městě

2. Jaké zdroje informací o dění ve městě v současné době využíváte?
a) web města
b) zpravodaj města
c) Mobilní rozhlas
d) úřední deska
e) hlášení městského rozhlasu
f) jiné

3. Jakou formu komunikace od města preferujete?
a) tištěnou – zpravodaj, plakáty, letáky
b) elektronickou – web, mobilní rozhlas

4. Jak často navštěvujete webové stránky města?
a) denně
b) jednou týdně
c) méně než jednou týdně
d) nenavštěvuji

12. Hlášení městského rozhlasu hodnotíte jako:
a) potřebné – dozvím se aktuální informace
b) nepotřebné – obtěžuje mě
c) je mi to jedno – nevadí mně

13. Byli byste pro zrušení městského rozhlasu?
a) ano
b) ne

14. Víte o nové komunikační platformě Mobilní rozhlas, kterou od
dubna 2019 město zavedlo?
a) ano, využívám ji
b) ano, mám v plánu se zdarma zaregistrovat
c) nevím
d) nezajímá mě to

15. Pokud Mobilní rozhlas využíváte, jak byste jej ohodnotili? (1 –
nejhorší, 10 – nejlepší)
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 – 8 – 9 – 10

16. Zde máte možnost vyjádřit se k Mobilnímu rozhlasu (frekvence
zpráv, informovanost…)

5. Jak hodnotíte webové stránky města? (1 – nejhorší, 10 – nejlepší)
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 – 8 – 9 – 10

6. Zde máte možnost vyjádřit se k webovým stránkám města
(vzhled, přehlednost, informovanost…)

7. Dostáváte zpravodaj města do své poštovní schránky?
a) ano
b) ne

8. Víte o možnosti prohlédnout si zpravodaj v elektronické verzi,
který je uložen na webových stránkách města?

17. Víte o mobilní aplikaci Zlepšeme Česko, která je součástí Mobilního rozhlasu a díky které nám můžete zasílat podněty (černé
skládky, zatoulaní psi, nefunkční veřejné osvětlení, poškozený
městský mobiliář, nebezpečné situace jako hrozící pád stromu…) a díky tomu tak pomáhat zlepšovat naše město?
a) ano, vím
b) ne, ale zdarma si ji nainstaluji
c) ne, nezajímá mě to

18. Nyní máte prostor pro Vaše připomínky k informovanosti občanů v našem městě.

a) ano
b) ne

9. Přistoupili byste z hlediska úspor města a ekologii k elektronické verzi zpravodaje, který by Vám přišel e-mailem?
a) ano
b) ne, chci dostávat tištěný zpravodaj města

10. Jak hodnotíte Zpravodaj města Brumov-Bylnice? (1 – nejhorší,
10 – nejlepší)
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10

11. Zde máte možnost vyjádřit se ke zpravodaji města (vzhled, přehlednost, informovanost…)

19. Uvítali byste více podobných anket, kterými byste nám mohli
sdělit svůj názor?
a) ano
b) ne

20. Ve které části města bydlíte?
a) Brumov
b) Bylnice
c) Sv. Štěpán
d) Sidonie
e) jsem nerezident

6

září 2019 • ročník XXV • číslo 9

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Marie Stachová narozena dne 22. 6. 2019 ve Zlíně
Matteo Šerý narozen dne 10. 7. 2019 ve Zlíně
Mia Hořáková narozena dne 11. 7. 2019 ve Vsetíně
Tamara Švédová narozena dne 12. 7. 2019 ve Zlíně
Ondřej Novosád narozen dne 16. 7. 2019 ve Vsetíně
Filip Skuček narozen dne 18. 7. 2019 ve Zlíně
Amálie Struhařová narozena dne 29. 7. 2019 ve Zlíně
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Finanční dar při narození dítěte je 3000 Kč a bude rodičům vyplacen
při předložení rodného listu dítěte na Městském úřadě Brumov-Bylnice,
matrika a evidence obyvatel (přízemí, dveře č. 104).

Blahopřejeme

Blahopřejeme novomanželům…
Libor Macek a Karolína Vančuříková uzavřeli sňatek dne 22. 7. 2019 ve
Valašských Kloboukách
Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Rozloučili jsme se…
Josef Švach zemřel dne 14. 7. 2019 ve věku 92 let, Brumov, Družba
1205
Anna Běhunčíková zemřela dne 29. 7. 2019 ve věku 85 let, Svatý Štěpán 118
Marie Šerá zemřela dne 2. 8. 2019 ve věku nedožitých 69 let, Brumov,
Am. Kutinové 675
Petr Kos zemřel dne 10. 8. 2019 ve věku 74 let, Sidonie 32
Radka Pinďáková zemřela dne 11. 8. 2019 ve věku nedožitých 47 let,
Svatý Štěpán čp. 14.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

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

Manželé Zdeněk a Marie Minářovi oslaví dne 20. září 2019 50 let společného života.
Při této příležitosti přejí hodně zdraví, štěstí a spoustu dalších společně prožitých let
syn Zdeněk a dcera Pavlína s rodinou.

Vzpomínáme…
Nezemřeli, spí. Mají-li sen, je krásný. Zdá se jim o těch, které milovali a kteří milovali je.
Dne 18. července 2019 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Miroslava Vaňka
a 22. srpna 2019 jsme vzpomněli 28. výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní Jaroslavy Vaňkové z Brumova.
Za tichou vzpomínku děkují synové s rodinami.

Odešli jste náhle, jak osud si to přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváte dál.
Dne 30. srpna 2019 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí paní Františky Berkové
a 14. října 2019 tomu budou 2 roky, co nás navždy opustil pan Vladimír Berka.
S úctou a láskou vzpomínají synové s rodinami.

Roky běží jak řeky proud, jen vzpomínky se vracejí
a nedají zapomenout.
Dne 31. srpna 2019 by se dožil 110 let pan
Vincenc Kostka ze Svatého Štěpána, v únoru jsme si
připomněli 20. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná rodina Šenkeříkova.

… a já měl život tolik rád.
Dne 7. září 2019 by se dožil 55 let pan Karel Řepka
a dne 6. června 2019 jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí.
S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci s rodinami
a synové.

Roky běží, jako řeky proud, jen vzpomínky se vracejí
a nedají zapomenout.
Dne 8. září 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí našeho
bratra a strýce, pana Karla Smolíka.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal. Dík za
všechno, čím jsi pro nás byl, za každý den,
kdy jsi s námi žil.
Dne 12. září 2019 uplynou 4 roky, co nás navždy
opustil náš manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Fojtík.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Jenom svíci hořící a hezkou kytici vám na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou na vás vzpomínat.
Dne 9. září 2019 vzpomeneme 10. výročí od úmrtí maminky, babičky a prababičky, paní Milady Goláňové
a dne 16. ledna 2019 uplynulo 11 let od úmrtí tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Bohuslava Goláňa.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Eliška s rodinou.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 14. září 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka,
pana Jana Častulíka z Brumova.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Odešel, ale přece je stále s námi…
Dne 15. září 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí od
úmrtí pana Ladislava Ruprechta.
S láskou vzpomínají dcera a vnuk s rodinou.

Skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.
Dne 16. září 2019 by se dožila 80 let naše maminka a
babička, paní Ludmila Vaculíková a dne 29. září 2019
uplynou 2 roky od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 18. září 2019 vzpomeneme 39. smutné výročí
úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Vincence Častulíka z Brumova.
S láskou vzpomíná syn s rodinou.

Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.
Dne 27. září 2019 vzpomeneme 15. výročí od úmrtí mého tatínka, pana Aloise Kosa
a 18. září 2019 vzpomeneme 4. výročí úmrtí mé maminky,
paní Emílie Kosové ze Sidonie.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 24. září 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky, paní Vlasty Ivanišové.
Stále s láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 24. září 2019 vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka a
pradědečka, pana Zdeňka Pavlíka. Dne 27. března
2019 by se dožil 95 let.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

To nejdražší, co jsem měla, krutý osud vzal, zůstaly slzy
v očích a v srdci velký žal.
Dne 24. září 2019 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí
mého drahého manžela, pana Ladislava Lysáka z Bylnice.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka, rodina
Hlochova a Lenka s rodinou.

Zhaslo mně slunce, utichl hlas, přestalo srdce bít a já
tak mladá musela od vás odejít.
Dne 24. září 2019 by se dožila naše maminka, babička,
sestra a švagrová, paní Ludmila Podušelová 70 let a dne
8. října 2019 vzpomeneme 40 let,
co nás navždy opustila.
S láskou vzpomínají děti a sourozenci s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Jak tiše žil, tak tiše odešel. Skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.
Dne 25. září 2019 vzpomeneme 3. výročí úmrtí mého
manžela, našeho tatínka a dědečka,
pana Josefa Lukaštíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 8. října 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí mého
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Martina Fojtíka.
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 29. září 2019 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jana Vrány.
Dne 7. září 2019 vzpomeneme 4. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Jiřiny Vránové.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.

PROGRAM RMC MALENKA ZÁŘÍ 2019
ÚT
3. 9.
ST
4. 9.
ČT
5. 9.
PO 9. 9. - ST 11. 9.
ČT
12. 9.
ÚT 17. 9. – ČT 19. 9.
ÚT
24. 9.
ST
25. 9.
ČT
26. 9.

ŠIKULKY – HŘÍBCI A MUCHOMŮRKY Z PAPÍRU – tvoření maminek a dětí
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
PODZIMNÍ BAZÁREK Brumov-Bylnice (KULTURNÍ DŮM)
VOLNÁ HERNA
PODZIMNÍ BAZÁREK Val. Klobouky (PASTORAČNÍ SÁL)
ŠIKULKY – VLAŠTOVKY – tvoření maminek a dětí
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hodin,odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
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UPOZORNĚNÍ
V měsíci říjnu plánuje RMC Malenka „Charitní kavárničku“. Celý týden si budete moci
v Malence pochutnat na dobré kávě a dobrotách. Výtěžek z kavárny bude použit na
provoz našeho centra. Můžete se ještě přihlašovat do kurzů cvičení maminek a dětí od 3
měsíců do 1 roku.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov,
tel.: 733 755 932
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PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE
BRUMOV-BYLNICE ZÁŘÍ 2019
2. 9. Hovory o víře – s otcem Richardem v 9.30 hod.
10. 9. Zahájení školního roku s kytarou v 9.30 hod.
16. 9. Povídání s p. Naňákem o návštěvě Mons. Jana Graubnera
na Ukrajině v 9.30 hod.
26. 9. Pečení hodových koláčů v 9.00 hod.

Poděkování
Život člověka je jako strom, roste, sílí. Po čase zestárne – je tu stáří, které
přináší starosti. K vyřešení problémů, aby se další léta stala snesitelnější
pro něj, ale i pro jeho nejbližší potřebuje podat pomocnou ruku. Mě se tato
situace dotkla a byla jsem nucena požádat stacionář v Brumově o pomoc
s maminkou, abych mohla dále pracovat. Proto velmi děkuji, oceňuji a vážím
si pečovatelek a ostatních pracovníků stacionáře, kteří s láskou a péčí se o
tyto lidi starají. Ještě jednou velké díky.
Iva Bližňáková

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Školní rok 2019/20 bude zahájen v pondělí 2. září
2019 v 8.00 hodin.
Slavnostní zahájení školního roku proběhne pro všechny žáky 1. - 9. ročníku a přípravné třídy od 8.00 hodin
na školním nádvoří I. stupně ZŠ.
Prvňáčci si přinesou aktovku a přezůvky, děti z přípravné třídy přezůvky. Žáci 1. ročníku a přípravné třídy odejdou po slavnostním
zahájení do tříd i se svými rodiči. Třídní učitelky předají rodičům potřebné
informace a dokumenty. Poté mohou odejít s rodiči domů.
Žáci 2. – 9. ročníku odcházejí po slavnostním zahájení domů.
Školní družina a školní klub budou 2. 9. 2019 v provozu.
Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11.00 do 12.00 hodin.
V případě nepříznivého počasí se slavnostní zahájení školního roku uskuteční od 8.00 hodin ve třídách, všichni žáci si přinesou přezůvky, blok a psací
potřeby. Třídnické práce skončí v 8.45 hodin.
Přeji úspěšný vstup do nového školního roku.
Mgr. Roman Rydval, ředitel ZŠ Brumov-Bylnice

DDM BRUMOV-BYLNICE
KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Milé děti, přinášíme Vám nabídku a přehled zájmových kroužků
vedených pod DDM Brumov-Bylnice v novém školním roce. Podrobnější informace naleznete v průběhu září na našich webových
stránkách http://ddmbylnice.hyperlinx.cz a dále na letáčcích, které Vám budou rozdány ve škole.
Kroužky budou začínat v průběhu druhé poloviny měsíce září,
přesný termín se včas dozvíte. Těšíme se na Vás a věříme, že si
každý z Vás z naší nabídky něco vybere.

JAZYK
ANGLICKÁ KONVERZACE - rozvíjení slovní zásoby a konverzačních
schopností
ANGLIČTINA HROU – základy jazyka a výslovnost zábavnou formou pro 1. stupeň
RUSKÝ JAZYK - základy jazyka a výslovnost pro začátečníky

TVOŘIVOST, TECHNIKA, PŘÍRODA
KERAMIKA – práce s hlínou, výroba drobných keramických předmětů
PSANÍ VŠEMI DESETI – výuka psaní na klávesnici všemi deseti prsty zábavnou formou (Mount Blue)
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ – stavba plastikových a papírových modelů letadel a vojenské techniky
SLADKÝ BAR – příprava koutku dobrot, které budou lahodit oku
i chuti
MLADÝ RYBÁŘ – základy rybaření, znalost rybolovu, rybářský lístek
MYSLIVOST – myslivecká a lovecká tématika a s tím související
činnosti v přírodě

HUDBA A TANEC
TÁBOROVÁ KYTARA – výuka na kytaru, písně k táboráku pro začátečníky i mírně pokročilé
FLÉTNIČKA - výuka na flétnu, zdravé pískání

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

MAŽORETKY – rytmika a prvky tance, které musí ovládat každá
mažoretka, vystoupení
MODERNÍ TANCE – různé druhy moderních tanců, sestavy
TANEČNÍ SKUPINA „WAVES“ - základní pohybové prvky diskotance, secvičování sestav
BYLNIČÁNEK – základy lidových tanců formou hry, nácvik

SPORT
FLORBAL – pravidla, základy hry od přípravky po náctileté
ŠACHY – základy hry, rozvíjení myšlení, soutěže
STOLNÍ TENIS – základy a pravidla hry, trénink, soutěže
JIU-JITSU – základy sebeobrany, různé prvky a hmaty JIU-JITSU
RINGO – základy hry, pravidla a samotná netradiční hra
ODBÍJENÁ – základy hry, pravidla a soutěže
SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ – základní plavecké styly, hry ve vodě a soutěže
BRUSLENÍ PRO RADOST – volné bruslení, různé hry na ledě pro
děti i rodiče
MLADÝ ZDRAVOTNÍK – základy první pomoci, ošetření pacienta,
soutěže
BROUČCI – cvičení maminek s dětmi, různé tanečky, hry, cviky na
nářadí
LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ – základy lezení s horním jištěním i jako
prvolezec, hry, uzlování
AQUA AEROBIC – relaxační cvičení ve vodě
SPORTOVNÍ-MODERNÍ GYMNASTIKA – prvky gymnastiky (tance,
kruhy, přeskoky, trampolína apod.)

PRO DOSPĚLÉ PŘIPRAVUJEME:
•
•
•
•

RUČNÍ PRÁCE
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
KALANETIKA
AQUA AEROBIC
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HOKEJOVÝ KLUB INFORMUJE...
Léto s Hokejovou akademií 2019

Tradiční hokejový kemp organizovaný naším klubem, Léto s Hokejovou akademií, otevřel svou třetí sezónu. Tentokrát se uskutečnil pro hráče ročník
narození 2005 - 2011. Cílem našeho kempu bylo
rozšířit teoretické poznatky a praktické zkušenosti hráče ledního hokeje. Dále upevňovat zdraví,
rozvíjet tělesnou zdatnost, upevňovat hráčský
kolektiv a rozvíjet kulturně společenské návyky
a estetické cítění.
Hráči se svými rodiči se dostavili na prezenci v neděli 30. 6. 2019 v 17:00 hod. Všichni
účastníci obdrželi stejné žluté batůžky a červená trička a po odevzdání potřebných potvrzení
se informační schůzka pro rodiče a hráče konala na travnatém hřišti vedle zimního stadionu.
Po představení trenérů a asistentů, kteří se o hráče budou starat, následovalo krátké seznámení
s programem našeho kempu. Hráči si odnesli své
hokejové výstroje do připravených šaten a šli se
společně s trenéry ubytovat na Hotel Arena, který
je součástí zimního stadionu. Zde mají zajištěny
také snídaně, obědy a večeře. Šatny se nacházely rovněž v areálu hotelu. Dále se hráči seznámili s ostatními sportovišti, které po dobu kempu
využívali. Všech 42 hráčů s trenéry společně povečeřeli a večerka ve 22:00 hod ukončila dnešní
den. Je třeba se dobře vyspat, protože zítra začíná jak pro hráče, tak pro trenéry a asistenty
hodně práce.
Po včerejším seznámení se v pondělí jelo už naplno. Získanou energii vydatnou snídaní bylo
třeba užitečně spálit. A to byl pravý čas na agility
biatlon, který prověřil všestrannost všech dětí.
Dopolední trénink na ledě byl veden jako powerskating formou hry a odpolední ledová plocha patřila lednímu hokeji. Svou výtvarnou dovednost
předvedli hráči při odpoledním odpočinku - malování plakátů na dveře svých pokojů se stalo tradicí a podílelo se na něm celé osazenstvo pokoje.
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V parném dni přišlo vhod koupání na městském
koupališti, které završilo dnešní den. Jídlo je vynikající, talířky se po našich strávnících nemusí
skoro vůbec umývat.
Úterý 2. 7. 2019 máme za sebou další den sportovního kempu. Hokejová část na ledě byla zaměřena na práci s pukem a další sportovní aktivity
- kliky, skákání přes švihadlo a plavání - opět prověřily všestrannost hráčů. Společenský kvíz byl
něco jako „třešnička na dortu“. Malí i velcí se
s ním poprali opravdu statečně. Opět výborné jídlo během celého dne zajistilo potřebnou energii
pro zdolávání všech sportovních i společenských
úskalí.
Středeční den nesl název „Olympijský“. V 7:30 hodin se budíčkem nastartoval již čtvrtý den našeho
kempu. Dvoufázový trénink na ledě a osvěžení
v bazénu mají hráči každý den. Dnešek byl výjimečný tím, že si naši borci splnili sen a zúčastní
se olympiády, která je specialitou našeho kempu.
Plnily se různé disciplíny, sbíraly body a na závěr
bylo vyhodnocení. Všichni hráči ji zvládli na výbornou, za to Bobřík mlčení v poledním klidu byl
pro některé velkým oříškem.
Letní soustředění se nám překulilo do druhé poloviny. Hráči už mají za sebou čtyři dny intenzivního
tréninku na ledě, svou všestrannost si mohli prověřit v různých sportovních disciplínách a vědomostní a společenské kvízy provětraly také jejich
šedé buňky mozkové. Dneska si ještě „vyzkoušeli“
život zálesáků při opékání špekáčků a stezce odvahy, kterou pro ně trenéři připravili.
Páteční den byl opět ve znamení sportu. Dneska
jsme byli ale také jako diváci. Závod BMX, který
se každoročně koná v areálu bývalého koupaliště
– Bikepark, se poprvé uskutečnil ve dvou dnech.
Umění, které předváděli závodníci na speciálních
kolech, bralo dech všem divákům. Někteří naši
hráči ví, o čem je řeč, protože tento sport také

provozují. Pěkné zpestření na ukončenou se všem
moc líbilo. Pomalu se budeme loučit, poslední den
je za námi. V sobotu dopoledne jsme ještě potrénovali na ledě a končíme.
Léto s Hokejovou akademií 2019 je už minulostí. Děkujeme všem hráčům za výbornou přípravu
na sezonu 2019/2020 po dobu kempu, trenérům
a asistentům za trpělivost, obětavost a starost
o mladé hokejové naděje, kolektivu Hotelu Arena
za výborné jídlo a perfektní ubytování a těšíme se
opět za rok na dalším letním soustředění u nás
na Zimním stadionu Brumov-Bylnice.

Brankářský minikemp
Hokejový club Brumov-Bylnice pořádal na svém
zimním stadionu dvoudenní minikemp pro brankáře ročník 2003 a mladší. Kempu se zúčastnili
brankáři našeho klubu a také jeden zahraniční
brankář z nedalekého Slovenska.
První den poctil svou návštěvou mladé brankáře Matěj Kristín, bývalý mládežnický reprezentant
Slovenska, Dukly Trenčín a francouzské nejvyšší
soutěže, který dnes obléká dres slovenského
extraligového týmu z Nových Zámků. Podělil se
o své zkušenosti a samozřejmě se s hráči i vyfotografoval. První den byl zaměřený na techniku
bruslení, v druhém dni jsme se věnovali technice
zákroků. Na suchu jsme se v obou dnech zaměřili
formou her a soutěží na obratnost, rychlost reagovat, stabilitu, mobilitu a flexibilitu pohybu. Všem
se dvoudenní minikemp líbil a v započaté tradici
budeme pokračovat i v příštích letech.

Úterý 3. 9. 2019 v 17,00 hodin
HC PSG Zlín – HK Dukla Trenčín.
Extraliga muži ČR – SK.
Lední hokej ZS Brumov–Bylnice.
Přijďte fandit!!!
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Noční nohejbalový turnaj

POZVÁNKA
NA VÝSTAVU
DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA

26. července 2019 proběhl v Bylnici na hřišti za
hojné účasti diváků již 19. ročník tradičního nočního nohejbalového turnaje. Všem děkujeme za
účast a výhercům obzvlášť GRATULUJEME. Dále
bychom rádi poděkovali i osobám, které se s námi
podíleli na přípravě celého turnaje. Ještě jednou
všem MOC DĚKUJEME!!!!!

Základní organizace Českého svazu chovatelů
v Brumově–Bylnici zve všechny příznivce chovatelství do svého chovatelského areálu v sídlišti Rozkvět na tradiční

1. MÍSTO – RAFOŠI
2. MÍSTO – PRAŽANKA
3. MÍSTO – FC BYLNICE
Bc. Lubomír Černíček a Kamil Bělej
Vítězný tým Rafoši

Místní výstavu králíků, holubů,
drůbeže a exotického ptactva.
Zahájení proběhne v sobotu 21. 9. 2019 po
odborném posouzení od 14.00 do 18.00 hodin. V neděli 22. 9. 2019 se výstava otevře
v 8.00 a ukončena bude v 15.00 hodin, kdy
proběhne vyhodnocení výstavy a předání čestných cen nejlepším chovatelům.
Součástí výstavy bude i prodej chovných zvířat, ukázka Králičího hopu mladými chovatelkami naší ZO a Tombola živých zvířat v kole
štěstí.
Zároveň Vás zveme na bohaté občerstvení jak
k jídlu, tak k pití.

2. místo Pražanka

3. místo FC Bylnice

Srdečně zve za Výbor ZO
Šuchma Zdenek – jednatel.

HRADNÍ ZPRÁVY

nechajte vybubnovat na příkaz hradního pána
Tož tak jak sa řítí sezóna do podzima, neslušno pověděné, ke koncu, tož tak rychlo neco o tem co
v září na hradě.
Divadélní sezóna v luftě, letní kina v luftě, leto v luftě, tak tož v září ešče totok, než bude v luftě šecko…
Hneď v pátek, 6. září navečér, divadélní příběh chlapca zpod hradu Brumova MY SME VALAŠI. Zahraje ochotnický
súbor JUNIOR Lípa.
Za dva týdně pak v sobotu 21. září STRAŠIDELÁK se strašéním, programem a ohněm a aj s občerstvéním. Šecko
začne při setmňéní.
No a na Svatého Václava jako súčást Václavského dňa přichystál BX Agency hradní Pochod za burčákem. Z náměstí
na hrad za zdravým mokem, kulturú aj gastronómijú, sa možete vydat 28. září, od 15téj hodiny.
A protože tu néni šecko přesně a podrobně, sledujte www.hradbrumov.cz.
Tam sa šecko objeví včas a podrobně a přesně.
Tož si přejme hezké počasí do teho závěru sezóny v babím létě, nech šecko úsilí pořadatélú nevyletí do luftu.
Kastelán

Nové hlediště na brumovském hradě

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Informace z městské knihovny

Městská knihovna v Brumově-Bylnici
zve rodiče na
mateřské dovolené na

Půjčovní doba od 2. září 2019
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO (sudá)

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00

zavřeno
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
9.00 – 11.00
www.brumov-bylnice.knihovna.cz,
on-line katalog
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

Tvořivé dopoledne
se čtením
středa 11. září 2019
v 10.00 hodin

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – září 2019

pátek: 6. září 2019, 19:00 hodin – hrad Brumov
MY JSME VALAŠI
Poslední představení divadelního léta 2019 v podání Amatérského ochotnického souboru Lípa JUNIOR. Příběh malého chlapca
Ozéfka, který tráví prázdniny u dědy v Brúnově, na motivy Amálie Kutinové napsala a režírovala místní rodačka paní Hana Váňová.
V případě deště hrajeme v kulturním domě.
Vstupné: 70 Kč
pondělí - středa: 9. – 11. září 2019, 9:00 - 17:00 hodin
PODZIMNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK
Tradiční akce rodičovského centra Malenka pro mladé maminky. Informace o průběhu na stránkách nebo přímo v rodičovském
centru.
Vstupné: 100 Kč
neděle: 15. září 2019, 16:00 hodin
POHÁDKA TŘI MALÁ PRASÁTKA
v podání Hoffmannova divadla z Uherského Hradiště. Pohádka s loutkami a písničkami je určena těm nejmenším a vypráví příběh podle staroanglických pohádek.
Vstupné: 50 Kč
sobota: 21. září 2019, hrad Brumov
STRAŠIDELNÝ HRAD
Sobotní pozdní odpoledne a večer na hradě ukončí sezónu 2019. Bližší informace na plakátech a stránkách hradu Brumov.
sobota – neděle: 28. a 29. září 2019 - náměstí, hrad
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
sobota: 28. 9. 2019
9 – 13 hodin Farmářské trhy – náměstí
			
10 – 11,30 hodin DAREBAND – koncert vsetínské folkové skupiny
			

14 – 15,30 hodin MAXÍCI / Maxim Turbulenc/ – vystoupení nejen pro děti

			
od 15,00 hodin – Nebuď doma, pojď na hrad – burčákový pochod na hrad se zastávkami
			 ochutnávek burčáku a mladých vín s doprovodným programem, soutěže
neděle: 29. 9. 2019

14 - 16,00 hodin – 10 let Brumovjanky – promenádní koncert s hosty

Nenechte si ujít v v říjnu 2019:
Nosáček – pohádkové představení
Čarodějky v kuchyni – divadelní představení – M. Dolinová, S. Pogodová, V. Navrátil, L. Ondřej, M.Duchek
AKT – divadlo DNO Vizovice uvádí další Cimrmany
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Inzerce

Inkubátor Val. Klobouky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BRUMOVĚ-BYLNICI

od 5. 9. 2019 – každý čtvrtek 17.30 - 18.45
JÓGA-VITAL – otevřená lekce
od 10. 9. 2019 - každé úterý 18.00-19.30
KRANIOSAKRÁLNÍ JÓGA – otevřená lekce

BÍLÁ HORA TROCHU JINAK

Vás zve na autorské čtení a besedu

více info na:
joga-terapie.webnode.cz,
kontakt - Dita Svitálková,
605 918 393

MĚSTSKÉ MUZEUM V BRUMOVĚ-BYLNICI
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÝSTAVU
BRUMOVSKÝ HRAD V PROMĚNÁCH STALETÍ

Pondělí 30. 9. 2019
Výstava je věnována všem obětavým nadšencům, občanům brumovským i odborníkům různých profesí, kterým se za podpory institucí státní správy a především pak radnice města Brumova-Bylnice
podařilo zachránit pozůstatky kdysi slavného královského hradu před úplným zánikem a nabídnout
opravený hradní areál široké veřejnosti. V současné době je tak brumovský hrad důstojnou dominantou
krajiny jižního Valašska a vizitkou města, které se dokáže postarat o své kulturní dědictví.

Výstava je otevřena denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

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

v 17,30 hodin
Městská knihovna – naučné oddělení
Román Krvavý měsíc na horou Liliavou, mapující období i osud stavovského
povstání v Čechách, představí autor JOSEF ŠPIDLA. Připomínka 400. výročí
bitvy na Bílé hoře, která přepsala tehdejší politickou mapu Evropy.
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ELEKTRO V BRUMOVĚ NA

NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.
AKCE - LED LAMPIČKY KLASICKÉ i SE STMÍVÁNÍM






AKCE PRAČKY –v akci pračky v nejúspornější třídě A+++ od 5.999,AKCE VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE – VÝHODNÉ SETY
AKCE SPORÁKY – sklokeramické, kombinované, indukční
AKCE KOMBINOVANÉ LEDNICE S MRAZÁKEM v en.třídě A++
AKCE na ŠUPLÍKOVÉ i PULTOVÉ MRAZNIČKY v třídě A++ !!!

!!! AKCE SUŠIČKY OVOCE – 5TYPŮ, ZAVAŘOVACÍ EL. HRNCE !!!

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

330 485, 776 330 486

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka říjnového čísla bude
10. září 2019.

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
V sobotu 14. září 2019 proběhne v městských částech Svatý Štěpán
a Sidonie povinné očkování zdravých psů a koček proti vzteklině.

Svatý Štěpán u obchodu:
8.00 – 9.00 hod.
Sidonie u mostku:
9.00 – 9.30 hod.
Sidonie Hostinec U Pekařů:
9.30 – 10.00 hod.
Sidonie u křížku:
10.00 – 10.30 hod.

Cena očkování – 250 Kč
Inzerce
Prodám Váš dům, byt, chatu i pozemek. Vypracuji odhad ceny nemovitostí. Zajistím Vám
výhodnou hypotéku. Bc. Zuzana Moravčíková, realitní makléřka, Brumov-Bylnice a okolí,
AGENTURA ZVONEK, tel.: 604 660 536,
e-mail: moravcikova@zvonek.cz.

srdečně zve děti,
jejich rodiny a blízké na
KURZ PLAVÁNÍ
v bazénu při ZŠ Brumov-Bylnice.
Kurz o 10 lekcích je určen pro děti
od 6 měsíců do 12 let.
Součástí kurzu je také sauna
a babymasáž vedená instruktorkou.
Plaveme v soboty v 9 ‒ 12 hodin
ve vodě teplé 30 °C.
Vítáme oba rodiče!
Začínáme 5. října 2019!
Bližší info a přihlášky na
www.plavacek-deti.cz,
telefon 603 187 693 nebo
e-mail brumov@plavacek-deti.cz

Antonín Pecha se obrací na občany Brumova-Bylnice, zda ve svých rodinných dokladech
nemají písemnou informaci starosty Josefa Pecla o osvobození Brumova-Bylnice dne 1. 5.
1945 a zda si nepamatují vyprávění svých příbuzných o tom, jak v roce 1939 při bourání
staré radnice na náměstí byla v základech této stavby nalezena kamenná socha.
Tel. 577 331 035.
Nabízím individuální výuku ruského jazyka. Používám kreativní výukový materiál – výuka
slovní zásoby, přísloví, říkanky, přirovnání, slovní gymnastika, básně… ne vědecký přístup,
ale přizpůsobivý k aktuálně komunikačním potřebám studenta. Rusky rodilá mluvčí Olga,
tel.: +420 777 139 197.
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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