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Bylnice

FAŠANKY 2017
Tradiční fašankový průvod prošel naším městem v sobotu 25. února 2017, v posledním víkendu před Popeleční středou.
V bylnické části města připravili fašankový průvod fotbalisté z FC Bylnice. Průvodu
vévodil koňský povoz s proviantem a hudbou a řadou známých postav z pohádek.
Tradiční fašankový průvod proběhl
v tento den i v Sidonii. Jako v minulých
letech ho pořádala pobočka místního červeného kříže a dobrovolníci z řad místních obyvatel. Průvod obešel celou osadu od Kopanic až po Vláru a domy na slovenské straně hranice. Protože v letošním
roce nebyl k dispozici povoz s koněm, absolvovaly celou cestu údolím fašanky pěšky. Všem účastníkům patří poděkování,
stejně tak i místním obyvatelům za pohostinnost. Fašankový průvod s hudbou prošel i Svatým Štěpánem.
Masopustní doba byla symbolicky uzavřena pochováním basy při fašankové veselici v úterý 28. února 2017 v kulturním
době. Již tradičně tuto akci pořádá pro
své členy i občany města Klub důchodců
v Brumově-Bylnici. Po průvodu masek se

konal obřad pochovávání basy, který připomínal klasický pohřeb. V letošních přímluvách zaznělo mimo jiné:
„Toš drahá Alžbětko, basičko naša
milá, rok rychlo utékl a je tu zas tá tvoja chvíla. A když sa někdo lúčí, měl by
aj bilancovat, jestli byl co platný, jestli sa
uměl chovat.

duben 2017
Ano, moji milí, po roku nastal čas a fašanky sů tady zas. Ten čas rychlo letí, jak
když sa cérečka do kola zatočí a naša
Trávnica letos slaví už desáté výročí. Deset roků zpíváme a písničků radost děláme. A rádi sme tu po roku zas, nech sa
aj našim sálem rozezní náš hlas. Celý
rok sme sa snažili a mnohé s Trávniců
prožili. Zas zpívali sme v Praze u svatého Vojtěcha aj u svatej Voršily, písničky
lidi těšily. Nás těšila krása hlavního města, byla do Prahy aj z Prahy veselá cesta. Šak si aj na cestách zpíváme a zážitky do svojích srdéčék sbíráme. Zpívali
sme v hotelu Moskva na Plesu růží, zpíváme každému, kdo po písničce túží. Aj
naše město sme zastůpili a na reprezentaci měst a vesnic regiónů vystůpili. Důchodcom v Klobůkoch, na hodách v Divnicích, všade se rozléhala naša písnička a smích. Jarmarkem v Brumově naše
písničky zněly a mnozí přítomní si ich
s nama pěli. Šak je to náměstí krásné,
když celé svítí a všade plno lidí, dobré
jídlo, pití. A dobrá nálada, lidé si štěstí
přejů, kalíšek vypijů a písničky si pějů.
Sotva stačíme okem mrknút, další rok
sa otočí a aj naše mažoretky slaví už desáté výročí. Potu, dřiny užily si, ale také
radostí, že jim eště pořád slůžíja ty jejich
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votnictví sa budeme z dálky dívat. Šak nad
tů našu slivovičku néni! Poléčí, zahřeje,
aj náladu změní. A kdo ju užívá tak jak
medecínu, nemá zlů náladu, chřipku ani
rýmu.
Zatím co sa mnozí u televize válí, ten
Klub důchodců, ten vůbec nezahálí. Chodíme krajem, je to krása, zpíváme si, až
srdce jásá. Na Kochavec, na Pulčiny, přes
kopce a přes bystřiny, sem tam dobrá slivovička nohy pohání, až na Tarandové je
slyšet naše zpívání.
No, my všeci důchodci sil máme dosti,
jak na starosti, tak na radosti. A já vím Alžbětko, co ti vadí, že důchodci sů v našem
městě aktivnější, než ti mladí.“
Všem zúčastněným patří naše poděkování za udržování této milé lidové tradice!

INFORMACE Z RADNICE

Sidonie
staré kosti. Majů staré heslo léty prověřené a při každém vystúpení dycky ověřené – „Kdo sa hýbe, veselí, tomu Pán
Bůh aj pevné zdraví nadělí.“ Ale než
to výročí oslavíme, tak eště co sa stalo za rok ve městě, zhodnotíme. Náměstíčko si všeci užíváme, šak celé jag dyby
sa otevřelo světu! Ale v tej dolní části si
člověk skoro nohy zláme, šak každý kus
chodníku jiný je tu! Tož nohy sa nám heglů, do země hledíme a kdy to bude rovné,
jak na horním konci, to pořád nevíme. Aj
na sídlišti Družba chodníky samé jamy,
přiďte sa tam podívat, uvidíte sami. U zastávky pod lipů půl hektara starej slámy,
mohly by ju vypásat aspoň dvě tři krávy.
Máme pěknů cyklostezku, mostek pěkně
spravený, ale přejít s kočárkama u sběrného dvora, to je horor pro ženy! Trochu
sme si pobrblali, ale co sa stalo za ten
rok v našém městě, to všeci víme, a včil
to tady spolu zhodnotíme. Tá naša měšťanka nás všecky spojovala a tolik zážitků ve stěnách uchovala! Celá sa změnila pod svojů pokličků, my starší v ní pořád máme tu našu školičku. Za tůto dominantu už sa nemosíme stydět, je celá
v novém kabátku a je ju dobře vidět. A senioři už si možů zpívat, jak sa bude v nových bytoch bývat. Aj v bylnickéj škole sa
dvě třídy upravily, aby z nich dvě nové
klubovny pro děti byly. Tož včil sa radujů modeláři a aj mladým tanečníkom sa
tam dobře daří. A tá naša cyklostezka,
tá je čím dál delší, nás včecky, co máme
kola, toto dílo těší! Pojedeme v pohodě
až po sútok z Vlárů, uvidíš tam na kole
cérečku aj babku starů. A tam na Rozkvětě vzniklo hřiště nové, s umělým povrchem a víceúčelové. Neměli by děcka
špek na svojém břuchu, dyby sportovaly
tam na čerstvém vzduchu! Všeci to chců
řešit dietama, upravovat děckám stravu,
jak dyby nepoznali tů příčinu pravů. Že
dnes za tým počítačem děti enom leží, je

třeba sa hýbat, to je oč tu běží! Aj aut přibývá a parkovišť je málo a tak sa aj v tomto směru ledacos udělalo. Začaly sa řešit parkovací místa, výměna narušených
dvů mostků už sa také chystá.
V ulici Vlárská byl konečně předlážděný chodník a tak si tam nikdo nevyvrtne
kotník. Šak aj u hřbitova sa to mění! Proběhla tam modernizace sociálního zařízení. Cestů na Holý vrch už do výmolů nespadnete a když tam budete, tož sa
rozhlédněte! Osvětlení máme nové, děcka nové hřiště, nezbývá nám než sa těšit
na to, co sa chystá příště!
Těšíme sa z každého vylepšení města,
pro všecky je dobré, když je rovná cesta.
Každé nové vydláždění naše město v lepší a bezpečnější změní. Bezpečnost především, kde je nebezpečno, tam radší nelezu,
možná sa dočkáme aj kruháča u MEZu.
Mnohé sa udělalo, mnohé sa plánuje, tož nech sa realizuje a dotuje! Ale tady
dneska, nech sa radší notuje. Je lepší písnička, než myslet na to, co sa s tým světem
děje, abyzme neměli ten pocit beznaděje.
Že sa svět zblázníl, to už všeci víme, snáď
si s tým už nejak poradíme.
Léky pořáď podražujů, nám z neznámých důvodů, všeci radší začnem jezdit
na Provodov pro vodu. Budem věřit na zázraky, písničky si zpívat, na to naše zdra-

Fašanková veselice v KD

Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 9. února
2017, 13. února 2017 a 28. února 2017:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 smlouvu o přijímání platebních karet –
Proﬁ platební terminál KB SmartPay, mezi
Městem Brumov-Bylnice a Komerční bankou, a. s.
 zprávu o výsledcích inventarizace
majetku a závazků Města Brumov-Bylnice
za rok 2016 včetně návrhů na vyřazení
majetku v celkové pořizovací hodnotě
1 191 502,76 Kč, z toho:

Město Brumov-Bylnice
celkem 39 219,00 Kč
DDHM 35 270,00 Kč
OE (neúčetně) 3 949,00 Kč

Základní škola Brumov-Bylnice
celkem 914 928,21 Kč
DDNM 5 950,00 Kč
DHM 637 890,48 Kč
DDHM 271 087,73 Kč

Služby Města Brumov-Bylnice
celkem 21 994,15 Kč
DDHM 21 994,15 Kč

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice
celkem 53 007,40 Kč
DDHM 37 885,00 Kč
OE (neúčetně) 15 122,40 Kč

Mateřská škola Brumov-Bylnice
celkem 162 354,00 Kč
DHM 113 098,00 Kč
DDHM 49 256,00 Kč
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 Pravidla pro poskytování ﬁnančních
příspěvků občanům města BrumovBylnice na provádění kastrací koček
a kocourů na rok 2017
 pronájem prostor zubní laboratoře
o celkové výměře 56 m2 v patře objektu
městského zdravotnického střediska čp.
1189, který je součástí pozemku parc. č.
286 v k. ú. Brumov za cenu 400 Kč/m2/
rok + provozní náklady do užívání Romana Saňáka, DiS., IČ: 01353179, Komenského 10, 763 21 Slavičín
 pronajmout nebytové prostory pohostinství ve Svatém Štěpánu (tj. prostory
pohostinství v Kulturním domě Sv. Štěpán čp. 113 a prostory pohostinství na Výletišti Sv. Štěpán) za cenu 15 000 Kč/rok
+ provozní náklady, do užívání ﬁrmy PISUD s.r.o., IČ: 29206243, se sídlem Mýto
5, Brumov-Bylnice
 pronájem prostor ordinace o výměře 98 m2 podlahové plochy v přízemí objektu městského zdravotnického střediska čp. 1189, který je součástí pozemku parc. č. 286 v k. ú. Brumov, za účelem
provozování ordinace praktického lékaře za cenu 400 Kč/m2/rok + provozní náklady do užívání MUDr. Monika Bartíková s.r.o., IČ: 04899733, se sídlem Nevšová 46, 763 21 Slavičín a zároveň schválila
odpuštění placení nájemného za první tři
měsíce užívání prostor ordinace praktického lékaře v přízemí objektu městského
zdravotnického střediska čp. 1189, který je součástí pozemku parc. č. 286 v k.
ú. Brumov, z důvodu zvýšených nákladů
nájemce na zařízení nové ordinace
 ukončení nájemní smlouvy o pronájmu
části obecního pozemku parc. 840/1 v k. ú.
Brumov uzavřené mezi Městem BrumovBylnice a J. Holbou dne 11. 8. 2003 se zpětnou účinností k 31. 12. 2016
 zřízení služebnosti inženýrské sítě –
uložení kabelového vedení NN do obecního pozemku parc. č. 6129/26 v k. ú. Sidonie v délce 18 m za cenu 100 Kč/m2 +
DPH
 zveřejnění nabídky odprodat nepotřebný majetek hasičského dopravního
automobilu Avia 31, SPZ: ZL64-25, inv.
č. 28/03, rok zavedení do provozu 1990,
za cenu dohodou
 uzavření „Smlouvy o podmínkách
a právu provést stavbu č. SML/0040/17“
mezi Městem Brumov-Bylnice a Zlínským krajem zastoupeným ŘSZK
 Smlouvu o technické podpoře k softwaru Stavební úřad mezi fa VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2,
160 00 Praha 6 a Městem Brumov-Bylnice,
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
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 o zrušení výběrového řízení na zakázku
„Instalace IRC pro ZŠ Brumov-Bylnice“
 o výběru nejvhodnější nabídky na akci
“Výměna dvou mostů (ev. č. P2 a P3)
na Hodňovském potoce - DSP, DPS, IČ, AD“
dle hodnotících kritérií (celková nabídková
cena bez DPH a termín realizace v kalendářních dnech) takto:

Pořadí č. 1
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 46974806, s výsledným počtem bodů 92,50 (nabídková cena
242 100,00 Kč bez DPH; termín realizace:
240 kalendářních dnů)

Pořadí č. 2
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČ:
42767377, s výsledným počtem bodů 64,99
(nabídková cena: 419 910,00 Kč bez DPH;
termín realizace: 159 kalendářních dnů).

Pořadí č. 3
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia
33, 700 30 Ostrava-Zábřeh; IČ: 27764613,
s výsledným počtem bodů 60,77 (nabídková cena: 475 000,00 Kč bez DPH; termín realizace: 150 kalendářních dnů).

souhlasí

 s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu – umístění kanalizační přípojky
k zamýšlené novostavbě RD na pozemku
parc. č. 1320 v k. ú. Bylnice v ulici Pilařská
do obecního pozemku parc. č. 1317/15 v k.
ú. Bylnice
 s navrženou změnou trasy vedení optické
v sídl. Družba v rámci stavby „Slavnet, Brumov, sídl. Družba“
 s uzavřením smlouvy o umístění zařízení pro příjem internetu ﬁrmy SlavNET, Nad
Výpustou 513, 763 21 Slavičín, v obecním
bytovém domě čp. 1220, který je součástí
pozemku parc. č. 432/35 v k. ú. Brumov
Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
konaného dne 9. února 2017:

ZM Brumov-Bylnice

rozhodla

schválilo

 o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Rekonstrukce stávajícího antukového
hřiště v Brumově-Bylnici – areál Pod Strání“, dle hodnotícího kritéria (nejnižší nabídkové ceny bez DPH), takto:

 rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok
2017, jehož příjmy činí 94 190 900 Kč, výdaje ve výši 121 293 000 Kč. Splátka úvěru 5 000 000 Kč a saldo příjmů a výdajů
– 27 202 100 Kč je kryto ﬁnančními pro-

středky z přijatého dlouhodobého úvěru
ve výši 1 678 058 Kč, vlastními ﬁnančními zdroji ze zůstatků minulých let ve výši
30 524 042 Kč
 objem závazných ﬁnančních ukazatelů
dle § 12 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, příspěvky příspěvkovým organizacím Města Brumov-Bylnice
ve výši:

Neinvestiční příspěvek Mateřské škole
Brumov-Bylnice, okres Zlín 1 240 000 Kč

Neinvestiční příspěvek Základní škole
Brumov-Bylnice, okres Zlín 6 300 000 Kč

Neinvestiční příspěvek Domu dětí
a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín
821 000 Kč

Neinvestiční příspěvek Službám města
Brumov-Bylnice, okres Zlín 5 500 000 Kč

Investiční příspěvek Službám města
Brumov–Bylnice, okres Zlín 515 000 Kč

Investiční příspěvek Základní škole
Brumov-Bylnice, okres Zlín 1 447 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice č. 1/2017 - SK Bylnice,
z.s. v celkové výši 240 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice č. 2/2017 - FC ELSEREMO
BRUMOV, z.s. v celkové výši 620 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice č. 3/2017 - HOKEJOVÉMU CLUBU BBSS, z.s. v celkové výši
650 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice č. 4/2017 - CHARITĚ
VALAŠSKÉ KLOBOUKY v celkové výši
450 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice č. 5/2017 - CHARITĚ
VALAŠSKÉ KLOBOUKY na provoz RMC
MALENKA 50 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice č. 6/2017 - Římskokatolické farnosti Brumov v celkové výši
300 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice č. 7/2017 - Fotoklubu
KFA Brumov-Bylnice, z.s. v celkové výši
75 000 Kč
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 bezúplatný převod pozemku parc. č.
174 v k. ú. Brumov do majetku Města
Brumov-Bylnice za účelem majetkového
vypořádání veřejné účelové komunikace. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí Město Brumov-Bylnice
 odprodej obecního pozemku parc. č.
2312 o výměře 553 m2 v k. ú. Brumov v lokalitě Židáky za cenu 10 Kč/m2 do majetku S. Bačo, trvale bytem Brumov-Bylnice.
Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí kupující.
neschválilo

 odprodej obecního pozemku parc. č.
2009/3 v k. ú. Brumov v lokalitě Březová
z důvodu zajištění přístupu k sousedním pozemkům v majetku třetí osoby a z důvodu
zachování prostoru pro skladování dřeva
 odprodej požadované části obecního pozemku parc. č. 464/1 v k. ú. Brumov v ul.
1. května vzhledem ke stavební čáře v dané
části ulice a rovněž vzhledem k vedení inženýrských sítí.
stanovilo

 objem závazných ﬁnančních ukazatelů,
tj. osobních nákladů hrazených z neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2017
následovně:

Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín 120 000 Kč

Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín 798 700 Kč

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín 233 000 Kč
zmocnilo

 radu města ke schvalování vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní v jednotlivém případě celkové příjmy a výdaje rozpočtu, do výše 300 000 Kč včetně
 radu města ke schvalování rozpočtových
změn, které ovlivní v jednotlivém případě
celkové příjmy a výdaje rozpočtu do výše
150 000 Kč včetně, s tím že v rámci rozpočtového opatření nebudou použity ﬁnanční
prostředky z běžného účtu města
 radu města ke schvalování rozpočtových
změn, týkajících se přijetí ﬁnančních darů
 radu města ke schvalování rozpočtových
změn týkajících se přijetí účelových dotací a případné realizace výdajů vázaných
k těmto dotacím.
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V DUBNU 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 6. 4. 2017, 13. 4. 2017,
20. 4. 2017, 27. 4. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět:
Pátek: 7. 4 2017, 21. 4. 2017, 28. 4. 2017
Středa: 12. 4. 2017 (mimořádný náhradní svoz za státní svátek v pátek
dne 14. 4. 2017)
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie:
Pátek: 7. 4. 2017, 21. 4. 2017, 28. 4.
2017
Středa: 12. 4. 2017 (mimořádný náhradní svoz za státní svátek v pátek
dne 14. 4. 2017)
Termíny svozu odpadu z popelnic
pro ulice Hodňov, část ulice Podzámčí a Blizákovec:
Pátek: 7. 4. 2017, 21. 4. 2017, 28. 4.
2017
Čtvrtek: 13. 4. 2017 – náhradní svoz
za státní svátek dne 14. 4. 2017 (Velký pátek)

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V DUBNU 2017
Středa: 5. 4. 2017 směsné plasty
Úterý: 11. 4. 2017 bílé a barevné sklo
Středa: 19. 4. 2017 směsné plasty, 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.
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ODPOVÌÏ NA DOTAZY OBÈANÙ
VE VÌCI SPUŠTÌNÍ APLIKACE
„ÈISTÝ KOMÍN“
V průběhu měsíce února jsme obdrželi několik telefonických i osobních dotazů od občanů města na spuštění aplikace „Čistý komín“, která anonymně poukazuje na znečišťování ovzduší ze strany některých majitelů spalovacích zařízení. Projekt byl sice původně podpořen
MŽP ČR ke zmapování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, ale výstupy z projektu uvedené v mapě na webových
stránkách obecně prospěšné společnosti „Čisté nebe“ nelze použít jako důkazní prostředek v případném přestupkovém řízení na úseku porušování práva při ochraně ovzduší. Přestupkové řízení na úseku ochrany ovzduší, v případě prokazatelného porušení zákonných
předpisů, je oprávněn vést pouze orgán veřejné správy zmocněný zákonem
(v našem případě ORP Valašské Klobouky) a důkazní prostředky si zjišťuje adresně.
Pro informovanost občanům uvádíme
důvody uvedené zřizovatelem, pro které byla aplikace spuštěna. V této souvislosti uvádíme, že níže uvedené informace zobrazené kurzívou neodráží stanovisko města ani orgánů veřejné správy
k této problematice, jsou názorem soukromé obecně prospěšné společnosti.
Projekt webové a mobilní aplikace
„Čistý komín“ si podle údajů zřizovatele
klade za cíl osvětovou metodou upozornit na problematiku znečišťování ovzduší nevhodným způsobem vytápění v domácnostech. Citujeme vyjádření zřizovatele ke spuštění aplikace (text kurzívou):
„Věříme, že tím, že společně vytvoříme mapu čoudících komínů, se nám
podaří zapůsobit na “špindíry - komíny” a motivovat veřejnost ke změně: výměně starého kotle za nový, volbě ekologičtějšího paliva apod. Naším přáním
je, aby všechny čoudící komíny a zdroje znečištění postupně přešly na čistější způsob vytápění, tak, že naše děti budou znát v budoucnosti pouze „čistý komín“. Bližší informace o projektu, včetně odkazu na mobilní aplikace k ukládání fotograﬁí kouřících komínů a podmínek pro zveřejňování, lze nalézt na webu
společnosti Čisté nebe. Zjištěný čoudící
komín je možno do mapy přidat po stažení mobilní aplikace do svého telefonu
nebo tabletu.
Čistý komín si klade za cíl motivovat
veřejnost ke zlepšení způsobu vytápění v domácnostech. Čistý komín je pouze prostředkem k poukázání na problém
lokálních topenišť a jeho výstupy nejsou
právně závazné a nemohou být využity
v přestupkovém řízení s majitelem objek-
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tu. Aplikace umožňuje uživatelům umístit fotograﬁe znázorňující objektivní stav,
tedy charakter a tmavost kouře u konkrétního komínu v dané lokalitě a daném
čase.
Přípustnost tmavosti kouře stanoví právní předpis a k měření se používá Ringelmannova metoda. Aplikace nehodnotí, pouze přináší společný prezentační prostor jejím uživatelům. Iniciátorem projektu je nezisková organizace
Čisté nebe, jejímž posláním je prosazovat
právo obyvatel na čistý vzduch. Již dříve
jsme vám přinesli mobilní aplikaci určenou pro zjištění aktuálního stavu ovzduší v místě, kde se právě nacházíte." Konec citace.
Jak jsme již uvedli, realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost
Čisté nebe. Tato společnost není orgánem veřejné správy na úseku ochrany ovzduší, nemá tedy žádné kontrolní ani jiná zmocnění stanovené právními předpisy. Nenese tedy ani zodpovědnost za případné dodatečné úpravy anonymních obrazových záznamů, neboť je
sdílí od anonymních poskytovatelů. Názor na vypovídající schopnost a „objektivitu“ anonymně pořízených fotograﬁí (u kterých není vyloučena retuš a barevná úprava např. ve fotoshopu), navíc
zveřejněných na soukromém webu obecně prospěšné společnosti, nechť si udělá každý sám.
Oﬁciální postup nahlášení na podezření z nepřípustného obtěžování kouřem nebo pálení odpadů v lokálních topeništích rodinných bytových domů je
následovný. Podání musí splňovat náležitosti uvedené v ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu,
v platném znění. Podání musí být zasláno věcně a místně příslušnému orgánu
veřejné správy, který je oprávněn tuto
záležitost řešit. Tento je povinen dle
ustanovení § 42 správního řádu podnět
přijmout a vyhodnotit.
Oprávnění provést kontrolu spalovacího zdroje u fyzických osob má v našem městě Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, školství a památkové péče, se sídlem Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky (emailová adresa: zp@mu-vk.cz).
Miroslav Froněk, správní odbor

SVOZ NEBEZPEÈNÝCH
ODPADÙ A VYSLOUŽILÝCH
ELEKTROZAØÍZENÍ
V sobotu dne 22. 4. 2017 se v našem
městě uskuteční mobilní svoz nebezpečných odpadů a vysloužilých elektrozařízení
a spotřebičů, který bude provádět smluvní
poskytovatel společnost Joga Luhačovice,
s.r.o. v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Časový harmonogram přistavení sběrných vozidel na jednotlivá stanoviště:
1. Sídliště Rozkvět v brumovské části města, parkoviště u prodejny potravin čp. 674:
8.00 - 8.40 hod.
2. Parkoviště u podnikatelské zóny MEZ
v ul. Kloboucká u čp. 865 v brumovské
části města: 8.50 - 9.30 hod.
3. Sídliště Družba u čp. 1188, parkoviště u kulturního domu v brumovské části
města: 9.40 - 10.20 hod.
4. Parkoviště naproti budovy bývalé „Mototechny“ u čp. 175 v ul. Mýto v bylnické
části města: 10.30 - 11.10 hod.
5. Parkoviště v blízkosti žst. Bylnice v ul.
Vlárská u čp. 317 v bylnické části města:
11.20 - 12.00 hod.
6. Svatý Štěpán, parkoviště u průmyslové
budovy čp. 139 (dříve středisko podniku
MEZ): 12.10 - 12. 50 hod.
7. Sidonie - parkoviště u budovy hostince
„Vlára“ u čp. 9: 13.00 - 13.20 hod.
8. Sidonie - prostory naproti budovy čp.
35 u hasičské zbrojnice: 13.30 - 14.00 hod.
Náklady spojené s odstraněním
odpadů svezených při mobilním svozu
budou hrazeny z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice. Pro občany s trvalým
pobytem na území města a pro vlastníky
rekreačních objektů, kteří mají ve městě
uhrazen místní poplatek za odpad, je
tedy tato služba prováděna ZDARMA.
Pro podnikatelské subjekty je tato služba
prováděna za úplatu, po předchozí
písemné nebo telefonické dohodě se
zástupcem společnosti Joga Luhačovice,
s.r.o. se sídlem Uherskobrodská 984,
763 26 Luhačovice (tel. 603 290 730).
Při pojízdném svozu budou k odběru
přijaty následující druhy odpadů: baterie
a akumulátory, nefunkční domácí elektronika a elektrospotřebiče tj. radiopřijímače, televizory, videorekordéry a videopřehrávače, CD a DVD přehrávače a rekordéry, recivery, konzoly, set top boxy,
tunery, domácí kina, satelitní přijímače,
audiosestavy (minivěže), zesilovače, reproduktory, hudební aparatury, cívkové
a kazetové magnetofony, radiovysílačky,
PC sestavy tj. osobní počítače, tablety, notebooky, elektronické čtečky, tiskárny, kopírky, ﬂash disky, CD disky, DVD disky,
úložiště dat, interní i externí hard disky,
vypalovačky, disketové, CD a DVD jednotky, routery, modemy, zesilovače, scannery, analogové a digitální fotoaparáty, ledničky, mrazničky, vařiče, elektrické sporáky, pračky, sušičky, myčky, vysavače,
odsavače par, pečící a mikrovlnné trouby,
výbojky, halogenky, zářivky, osvětlovací
a topná tělesa, pevné i mobilní telefony,
nabíječky, ostatní domácí elektrospotřebiče jako např. holící strojky, depilační přístroje, fény, mixery, kráječe, kuchyňské
roboty, toustovače, rychlovarné konvice,
elektrické hodiny, pojistkové skříně, jističe, elektrické nářadí, měřící přístroje, diagnostické přístroje, vyřazená elektronic-
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ká a elektrická zařízení obsahující nebezpečné látky, vyřazené zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyjeté motorové, převodové a hydraulické oleje, vazelíny, odpadní ředidla a rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, brzdové
kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující
nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika, vyřazené chemikálie, odpady obsahující ropné látky, plechovky se zbytky barev, spreje, kovové, skleněné a plastové
nádoby se zbytkovým obsahem chemikálií, čistící tkaniny a textil znečištěný ropnými látkami, olejové automobilové ﬁltry,
ojeté pneumatiky bez disku, monočlánky,
odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů, staré kosmetické přípravky, nebezpečný odpad komunálního
charakteru, který nelze umístit do popelnice (např. prošlé léky a léčiva, cytostatika, domácí chemické přípravky na čištění, izolační materiály, asfaltové lepenky,
znečištěné textilie od olejů apod.).
Upozorňujeme občany, aby nefunkční elektrospotřebiče dodávali kompletní,
tj. včetně všech pohonných jednotek a napěťových zdrojů. Pokud se jedná o audio
nebo video zařízení opatřené dálkovým
ovládáním, je potřebné takové zařízení
dodat včetně ovladače. V případě dodání neúplných elektrozařízení nejsou provozovatelé kolektivních systémů povinni
bezplatně odebrat taková zařízení, a městu je účtován poplatek za jejich likvidaci.
Upozornění!
Do režimu bezplatného odběru nespadají pneumatiky, za jejichž odběr a následnou likvidaci jsou všichni původci povinni uhradit poplatek ve výši dle platného sazebníku Služeb města Brumov-Bylnice, odvíjejícího se od hmotnosti pneumatik. Například za odběr 1 ks pneumatiky od osobního automobilu o průměrné hmotnosti
7 kg se platí částka 20 Kč.
Při pojízdném svozu nebudou přijímány následující odpady: ledničky a mrazničky bez kompresoru, neúplné elektrospotřebiče, autovraky a jejich části, rozměrný objemný odpad jako jsou např.
koupelnová a kuchyňská jádra, bioodpad
(posečená tráva, listí, větve, výhony, znehodnocené potraviny apod.), stavební odpad (omítky, zdivo, tašky, obklady, překlady, nosníky, cihly, suť a zejména azbestové výrobky jako např. krytiny, komínovky,
azbestocementové desky apod.). Při svozu dále nebude odebírán kovošrot, dřevo,
dřevotřískové desky, plastové, skleněné
a kovové obaly bez obsahu škodlivin, neznečištěný textil a oděvy, koberce, linolea
a podlahoviny. Dále nebudou odebírány
odpady komunálního charakteru, které
lze odložit do popelnice a také odpady tříditelné, které patří do kontejnerů na tříděný odpad (papír a lepenka, nápojové kartony, bílé a barevné sklo, plasty a PET láhve, staré oděvy a textil, boty).
Správní odbor
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme rodièùm...
Eliška Lorencová narozena dne 3. 2. 2017
Vít Kozubík narozen dne 10. 2. 2017
Soﬁe Bližňáková narozena dne 11. 2. 2017
Tereza Novosádová narozena dne 23. 2.
2017
Filip Macháč narozen dne 13. 2. 2017
Jolana Loucká narozena dne 3. 3. 2017

Blahopøejeme
k uzavøení sòatku…
Ondřej Žamboch a Šárka Sopková
uzavřeli sňatek dne 25. 2. 2017



Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka,
byla ta nejdražší, byla to maminka.

Dne 20. března 2017 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky,
paní Františky Bartlové
ze Sidonie.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Rozlouèili jsme se...
Marie Rejthárková, roz. Macháčová,
zemřela dne 19. 2. 2017 ve věku 54 let,
posledně bytem Brumov, Družba čp. 1196
Antonín Urban zemřel dne 28. 2. 2017
ve věku 80 let, Brumov, Rozkvět čp. 714
Bohuslav Staník zemřel dne 1. 3. 2017
ve věku 92 let, Brumov, Na Vyhlídce čp.
794

Odešel… Zhasly oči, které vždycky jen
s láskou na nás hledívaly, umlkla ústa,
jenž nikdy nedovedla ranit, dotlouklo
srdce otcovo nejlaskavější.

Vzpomínáme...
Dne 26. března 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana Zdeňka Mikše.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho
měli rádi.

Dne 3. dubna 2017 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana Aloise Dorňáka
z Brumova.
S láskou vzpomíná pozůstalá rodina.

Život se nezastaví, jde dál, jen krátké
vzpomínky zůstaly nám.

Dne 4. dubna 2017 vzpomeneme
12. výročí úmrtí
pana Vojtěcha Rosenberga.
Za tichou vzpomínku děkují děti
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

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

Prázdný a smutný je domov bez vás,
těžké je zapomenout.
Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo
zapomenout.

Dne 23. února 2017 jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí
paní Amálie Kostkové
a dne 13. března 2017 uplynulo 8. výročí
úmrtí
pana Františka Kostky.
S láskou vzpomínají synové s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 1. dubna 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana Jana Fojtíka
z Bylnice.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 9. dubna 2017 vzpomeneme
4. výročí úmrtí
pana Jiřího Dobíška.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje
celá rodina Dobíškova.
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Roky běží jak řeky proud, vzpomínky
zůstávají a nedají zapomenout.


Jak tiše žil, tak tiše odešel.
Kdo lásku a dobro rozdával, ten žije
v našich srdcích dál.

Dne 10. dubna 2017 vzpomeneme
16. výročí úmrtí
paní Františky Dorňákové.
S láskou vzpomínají synové s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

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

Dne 13. dubna 2017 uplyne 14 let
od úmrtí
pana Františka Slováčka.
Vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.

Odešel jsi nečekaně, na rozloučení
nebyl čas, vzpomínky na Tebe
však zůstávají v nás.

Dne 20. dubna 2017 vzpomeneme
30. výročí úmrtí naší drahé maminky,
babičky, prababičky,
paní Josefy Bělejové.
Zároveň si 29. července 2017
připomeneme nedožitých 90 let.
S láskou, úctou a vděčností vzpomíná
celá rodina. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě, velká ve své
lásce a dobrotě.
Dne 12. dubna 2017 vzpomeneme
nedožitých 95 let naší milované
maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Matějíčkové.
Dne 16. června 2017 uplyne 5 smutných
let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera
s rodinami. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Rok k roku se pomalu přidává, jen tiché
vzpomínky tady nechává. Život má každý
vymezený jak luční květ, který rozkvete,
uschne a nikdy nevrátí se zpět.

Dne 14. dubna 2017 vzpomeneme
12. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček,
pan František Polách
a dne 12. května 2017 by se dožil 80 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Život jde dál jako tiché vody proud,
ale bolest v srdci zůstává a nedá
zapomenout.

Dne 23. dubna 2017 tomu bude 1 rok,
kdy nás opustila naše maminka, babička
a prababička,
paní Ludmila Ordeltová.
S láskou a úctou vzpomínají synové
s rodinami a ostatní příbuzní.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji
měli rádi.

Dne 13. dubna 2017 vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka, dědečka a bratra,
pana Karla Lysáka
z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera Milena s rodinou a syn Jaroslav
s rodinou. Za tichou vzpomínku
děkujeme.



Dne 19. dubna 2017 by se dožila 80 let
naše maminka, babička a prababička,
paní Jiřina Janáčová
a dne 23. května 2017 uplyne 10 let
od úmrtí našeho tatínka,
pana Miroslava Janáče.
Za vzpomínku děkují děti s rodinami.

Dne 25. dubna 2017 uplynou 3 roky
od úmrtí naší maminky, babičky,
prababičky a praprababičky,
paní Anděly Lysáčkové
z Maděrovca.
S úctou a láskou vzpomínají děti
s rodinami a ostatní příbuzní.
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Odešel jsi, ale přece jsi stále s námi.
Prázdný je domov,
d
smutno je vněm,
ě
cestička na hřbitov zůstala jen.

Dne 26. dubna 2017 uplynou 2 roky
od úmrtí
pana Marcela Tomečka
a 15. září 2017 by se dožil 40 let.
S láskou v srdci vzpomíná manželka
s dětmi a ostatní příbuzenstvo.

CHARITA VALAŠSKÉ KLOBOUKY
ve spolupráci
s městem Brumov-Bylnice

Dne 29. dubna 2017 vzpomeneme
3. smutné výročí, kdy nás opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan Petr Kolínek.
S láskou vzpomínají manželka, bratr
a děti s rodinami.


PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - DUBEN 2017





6. 4.
12. 4.
19. 4.
27. 4.

TVOŘENÍ Z KERAMIKY –ZVONEČEK - v 9.30 hod.
PEČENÍ VELIKONOČNÍCH KUŘÁTEK – v 9.00 hod.
RWANDA – beseda s Otcem Markem v 9.30 hod.
MŠE SVATÁ – v 9.30 hod.

PROGRAM RMC MALENKA - DUBEN 2017
 3. 4. - 5. 4.
 ČT 6. 4.
 ÚT 11. 4.
 ST 12. 4.
 ČT 13. 4.
 ÚT 18. 4.
 ST 19. 4.
 ČT 20. 4.
 ÚT 25. 4.
 ST 26. 4.
 ČT 27. 4.

JARNÍ BAZÁREK, Malenka uzavřena
SKOKÁNCI, montessori dílnička
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI I MAMINKY
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY, LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ – beseda s pí Zdenkou Urbanovou
od 9.30 hod., vstup 60 Kč
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
Srdečně zveme na VELIKONOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNIČKU PRO MAMINKY
I DĚTI, dne 11. 4. 2017. Také zveme na besedu PRVNÍ POMOC U DĚTÍ, dne
25. 4. 2017 od 9.30 hod.!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

VYHLAŠUJE
SBÍRKU NEPOTŘEBNÉHO
TEXTILU
 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 obuv – veškerou nepoškozenou
 hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční:
dne:
24. - 25. dubna 2017
čas:
14.30 – 16.30 hodin
místo: POZOR ZMĚNA!!!
Prostor garáží v nově zrekonstruované budově bývalé „měšťanky“ v Brumově.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme
na tel.: 739 524 368.

ZÁPIS DÌTÍ DO 1. TØÍDY ZŠ
BRUMOV-BYLNICE PRO ŠKOLNÍ
ROK 2017/2018
Vážení rodiče,
k zápisu dětí do 1. třídy základní školy zvu všechny rodiče s dětmi narozenými
v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 (k 1. 9.
2017 tedy dovrší 6 let věku) a rodiče s dětmi, které mají odklad školní docházky.
Podle novely školského zákona mohou
přijít k zápisu i rodiče s dítětem, které dosáhne šesti let v období od 1. 9. 2017 do 30.
6. 2018, podmínkou jeho přijetí jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce dítěte.
Zápis se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 v době od 13 do 17 hodin ve žlutém podlaží (přízemí) I. stupně ZŠ.
Přineste s sebou prosím rodný list dítěte.
Náhradní termín je 12. dubna 2017
ve 13.00 hodin po telefonické domluvě
s Mgr. I. Pinďákovou.
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Od 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela
školského zákona, která se týká také průběhu zápisu do první třídy a vyřizování
žádostí o odklad školní docházky.
§36 (4) Zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30.
dubna kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku.
§ 37
Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. toho
roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost
k plnění povinné školní docházky, může
ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek
plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího
plnění.
Žádost o odklad s oběma přílohami
(doporučující posouzení - viz výše- §37,
odst. 1) je nutné předat základní škole do 30. 4. 2017 – dřívější termín byl
až do 31. května (doporučujeme včas se
objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC).
Přemýšlíte, zda je vaše dítě zralé k zahájení školní docházky? Věnujte prosím
pozornost tomu, co by mělo znát a umět
šestileté dítě:
 zvládnout sebeobsluhu (oblékání, zapínání, zavazování tkaniček, používání příboru)
 znát zásady osobní hygieny (smrkání
do kapesníku, mytí rukou, sebeobsluha
na WC)
 znát zásady slušného chování (pozdrav, prosba, poděkování)
 umět se 10 minut soustředit na zadanou práci nebo činnost
 zvládat jednoduché domácí práce, které mu rodiče svěří
 umět spolupracovat s ostatními žáky
 umět správně vyslovovat všechny hlásky, umět formulovat své požadavky, mít
dostatečnou slovní zásobu
 znát barvy, prostorové vztahy (vpravo,
vlevo, nahoře, dole…)

 umět správně držet tužku, nůžky
 šestileté dítě má mít dostatečně rozvinutou hrubou i jemnou motoriku (obratnost v pohybu, zručnost), zárukou je dostatek pohybu dítěte, manipulace s drobnými předměty, stříhání, skládání apod.
Šestileté dítě má vědět, že si jeho rodiče najdou čas, aby si společně povídali, poslouchali pohádky, odpovídali
na otázky, společně se radovali a společně zmírňovali dětská trápení. Rodiče mají
své dítě učit zodpovědnosti, pracovitosti, ohleduplnosti. Šestileté dítě nemá mít

ve svém běžném každodenním slovníku
vulgární výrazy a nemá řešit nenadálé
situace agresivitou. Je vhodné, aby dítě
před zahájením povinné školní docházky
navštěvovalo poslední ročník mateřské
školy. Není důležité, aby dítě před nástupem do školy umělo číst a počítat, ale aby
umělo naslouchat a pozorovat, to znamená, aby umělo vnímat.
Budoucím prvňáčkům i jejich rodičům
přeji hodně úspěchů a radosti.
Mgr. Roman Rydval,
ředitel ZŠ Brumov-Bylnice

DDM BRUMOV-BYLNICE - DUBEN 2017
Připravujeme:

 TURNAJ PŘÍPRAVEK V HALOVÉ KOPANÉ
 4. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE MEZI
OKOLNÍMI ZŠ
 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY S DDM - velikonoční tvoření, sportovní aktivity
 OKRSKOVÉ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ
 SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Informujeme:
 Letošních jarních prázdnin s DDM, které byly od 13. do 17. února 2017, se zúčastnilo téměř 130 dětí. V pondělí čekal děti v Topas klubu turnaj v bowlingu, kterého se zúčastnilo přes 20 dětí. Mezi žáky 1. stupně byl nejlepší René Fojtík, v kategorii 2. stupně zvítězil Michal Matůš. V úterý jsme se jeli podívat do kina ve Val.
Kloboukách na animovaný ﬁlm v 3D projekci - Odvážná Vaiana: Legenda o konci
světa. Poté následovala návštěva muzea. Ve středu čekal děti výlet do Galaxie Zlín,
kde zažily spoustu zábavy. Ve čtvrtek byly připraveny dokonce tři akce pro děti
různého věku - pro ty starší zájezd do laser arény a pro mladší ﬂorbalové dopoledne nebo lezení na umělé stěně. Všechno jsme zakončili v pátek turnajem v přehazované, jehož vítězem se stala trojice Vít Rumplík, Josef Struhař a Matěj Ptáček.
 Volné - rodinné lezení s instruktorem je nově k dispozici i každé pondělí
od 16:30 do 18:00 hodin. Přijďte se podívat a vyzkoušet si novou lezeckou stěnu.
Sportovní obuv nutná. Čtvrteční termín od 18:00 do 19:15 hodin zůstává stejný.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586 + foto 24, 25

Bowling s DDM
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Laser aréna

ÈERNÁ NEDÌLE
Psal se 28. duben 1957 a ručička hodin
se blížila k půl čtvrté ráno. Toto nedělní
časné ráno na nádraží v Bylnici nijak nenasvědčovalo tomu, že je den pracovního
klidu. Vesele se tu bavila skupinka mladých lidí, čekajících na svůj vláček, který
je doveze blíže k jejich domovům. K nádraží se scházeli další cestující, kteří spěchali do práce, domů nebo odjížděli k nedělní
návštěvě známých a příbuzných.
Poté, co odjel vlak do Trenčianské Teplé, počkal výpravčí ještě na dva spěchající
opozdilce a chystal se dát znamení k odjezdu motorového vlaku do Horní Lidče.

Železniční neštěstí 28. dubna 1957

V té době se už naplňoval osudový
okamžik. V sousední železniční stanici Brumov zastavil nad ránem nákladní
vlak, k němuž tu měli připojit nákladní
vagón naložený kládami. Bylo kolem půl
čtvrté ráno, když posunovači začali s vagónem manipulovat. Přemístili ho z páté
koleje na třetí a podložili pouze kusem
dřeva místo toho, aby jej řádně zajistili
k tomu určenou zarážkou. Aniž si svou
chybu uvědomili, pokračovali v posunu.
Když jela parní lokomotiva po sousední
koleji, tak se dal otřesy a vlastní váhou
vůz naložený kulatinou do pohybu a začal ujíždět po spádu směrem k Bylnici.
Klesání tu dosahuje až patnácti promile.
Posunovači to sice okamžitě zpozorovali a snažili se vagón všemi prostředky zastavit, ale vše už bylo marné. Jeden z že-
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lezničářů dokonce na rozjetý vagón naskočil, ale brzda nebyla vůbec funkční.
A tak se vyděšeným zaměstnancům obsluhové čety vagón vzdaloval do tmy. Odjel ze stanice a zamířil do nedalekého tunelu. Jeho rychlost stále narůstala. Bezmocnost, kterou umocňovalo vědomí železničářů, že v protisměru má v této době
vyjíždět osobní vlak z Bylnice, přerůstala
v hrůzu z hrozící katastrofy.
Výpravčí dal v Bylnici znamení k odjezdu a vlak nabíral rychlost k táhlému
stoupání. V motoráku jelo dvacet cestujících. Když zjistil výpravčí v Brumově, že ujel ze stanice naložený vagón,
volal ihned telefonicky do Bylnice, aby
vlak nevypravovali. To však již bylo pozdě. Výpravčí v Bylnici se právě vracel
do kanceláře, když slyšel zvonění. Okamžitě použil signalistu na stavědle a poslal jej se svítilnou, aby vlak zastavil.
Vlak tudy už ale projel. Výpravčí pak
ještě duchapřítomně poslal na kole staničního dělníka k viaduktu, aby se pokusil vlak zastavit. Trať z Bylnice směrem k Brumovu vede velkým obloukem
v hlubokém zářezu do svahu. K viaduktu po silnici je cesta o polovinu kratší
než po kolejích a existovala tak teoreticky možnost motorák tu dostihnout. Ale
motorák byl vysoko nad silnicí a signalizaci dělníka si v motoráku nevšimli,
a tak se ho nepodařilo zastavit. Na jednokolejné trati se proti sobě řítily neovladatelný a stále se zrychlující vagón
s kládami a motorový osobní vlak, jehož
strojvedoucí neměl o hrozícím nebezpečí žádné tušení. Mučivé okamžiky prožívali železničáři v obou stanicích, kteří
o nevyhnutelné tragédii věděli.
Motorák se střetl s naloženým vagónem klád v plné rychlosti. Hromová
rána porušila klid v dalekém okolí. Většina cestujících byla vymrštěna nárazem
ze sedadel. Z nákladního vlaku se uvolnily klády, které drtily stěny motoráku
a demolovaly vše, co jim stálo v cestě.
Ve vlaku zahynul strojvedoucí i se svým
pomocníkem. Smůlu měl i cestující, který tímto vlakem přijel v noci do Bylnice, zaspal a nestačil vystoupit ve Valašských Kloboukách. Také skupina mladých lidí, jedoucí z taneční zábavy, která
seděla v přední části motoráku, doplatila na srážku vlaků. Bilance železničního
neštěstí, na jehož začátku stála zbytečná
nesvědomitost posunovačů, byla tragická. Na místě vyhaslo deset lidských životů, mezi nimi i šest mladých lidí, vracejících se ze zábavy. Nejvíce obětí bylo
z nedalekých Valašských Klobouk, kde
se také konal za účasti celého městečka
společný pohřeb.
Zatímco pozůstalí oplakávali své
blízké, konal se soud s viníky celé tragédie. Byly vyneseny čtyři rozsudky odnětí svobody. Na zbytečně zmařených deseti lidských životech to však již nic nezměnilo.
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FOTOKLUB KFA
BRUMOV-BYLNICE
Fotoklub KFA Brumov-Bylnice patří mezi historicky nejúspěšnější fotokluby v České republice. Reprezentuje velmi významně město doma i v zahraničí. I proto má fotoklub KFA tu
čest hostit v Brumově-Bylnici elitní
české fotokluby ve dnech 2. – 4. června 2017, kdy proběhne vyhodnocení 56. ročníku prestižní klubové fotograﬁcké soutěže Český ráj. Akce bude
spojena s řadou fotograﬁckých výstav
a společenských akcí se značným kulturním přesahem.
V letošním roce fotoklub KFA
Brumov-Bylnice slaví 70 let sdružování fotografů amatérů. Vznik fotograﬁckého sdružení ve městě se
váže na rok 1947. Nadšené fotoamatéry vedl pan Václav Novák. Významným mezníkem v historii fotoklubu byl podzim 1970. Činnost se
přenesla do tehdy nově otevřeného
kulturního domu. Fotoklub formoval dlouhá léta pan Vladimír Štěpánek. V roce 2000 se z KFA vyčlenila fotoskupina Andromeda. Začátek nového tisíciletí je obdobím
významných úspěchů fotoklubu.
V současné době předsedá fotoklubu Miroslav Pinďák.
Rok 2017 bude v Brumově-Bynici
pro návštěvníky i obyvatele města ve znamení fotograﬁe. Nejde jen
o závěrečnou konferenci v jednom
červnovém víkendu, kdy město navštíví desítky špičkových fotografů ze všech koutů České republiky, ale ve městě budou celou sezónu k vidění zajímavé fotograﬁcké
výstavy.
avy.

Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
AKCE VE MĚSTĚ

DUBEN 2017

pondělí: 3. dubna 2017 – středa: 5. dubna 2017
DĚTSKÝ BAZÁREK
Tradiční akce pro maminky – veškeré informace podá pořadatel - rodičovské
centrum Malenka.
pátek: 7. dubna 2017, 19:00 hodin
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU !
Manželé Evženie a Jaroušek Hádaví jsou jako oheň a voda, neexistuje nic, na co
by měli stejný názor. Do jejich „hádavého života“ nečekaně vstoupí lákavá nabídka zúčastnit se nové reality show. Báječná hra o tom, co všechno jsou lidé
schopni udělat pro peníze. Dvě hodiny smíchu a písniček.
Předprodej vstupenek v městském muzeu 577 330 138.
Vstupné: 200 Kč

neděle: 9. dubna 2017, 14:30 – 17:00 hodin

ČIPERKOVÉ
Na příjemně strávené nedělní odpoledne Vás zvou ČIPERKOVÉ, nejsledovanější dětské zpívající hvězdičky internetu. Kromě vystoupení Čiperků se děti vyřádí při disco tancích a hrátkách s vedoucí taneční skupiny WAVES.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – tel. 577 330 138.
Vstupné: od jednoho do sta let 100 Kč

úterý: 11. dubna 2017, 12:00 – 17:00 hodin

VELIKONOČNÍ JARMARK v městském muzeu
s ukázkami zdobení kraslic a možností zakoupení ozdob a produktů, které symbolizují jaro.

Středa 12. dubna 2017, 18:00 hodin

JIŽNÍ AMERIKA
Cestovatelská přednáška Petra Nazarova v kavárně kulturního domu, pořádá
městská knihovna.

pátek: 21. dubna 2017, 10:00 hodin, MŠ

KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Pohádkový příběh na motivy české pohádky o chytrých kůzlátkách a vlkovi,
kterému se přes veškerou snahu nepodařilo kůzlátka přechytračit. Nápadité
představení, u kterého se pobaví děti i dospělí.
Vstupné: 30 Kč

pátek: 21. dubna 2017, 17:00 hodin

OHLÉDNUTÍ 2017
Slavnostní vernisáž fotograﬁcké výstavy k 70. výročí vzniku sdružení amatérských fotografů (později KFA) v městském muzeu.

sobota: 22. dubna 2017

Aktuální výstavy
vy::
výstavy:

 od 21. 4. 2017 Ohlédnutí 2017 Městské muzeum - retrospektivní
výstava KFA s vernisáží 21. 4. 2017
(17.00 hodin)
 od 28. 4. 2017 - Vladimír Štěpánek
- Fotograﬁe - Vinotéka na náměstí
- výstava bromostříbrných mistrovských fotograﬁí Vladimíra Štěpánka
 od 5. 5. 2017 Fotograﬁe - M. Pinďák, M. Křižka, M. Trčka - Galerie
na hradě - tradiční výsava velkoformátových fotograﬁí s vernisáží 5. 5.
2017 v 17.00 hodin
KFA

INTOLERANCE + ORTEL
Koncertní vystoupení kapel v kulturním domě pořádá SDH Bylnice. Více informací na plakátech a u pořadatele.

pátek: 28. dubna 2017, 19:00 hodin

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

Nenechte si ujít v květnu 2017:
O křišťálovém srdci – pohádka, Slavnostní otevření hradu – Hradní věž, Den
matek – KDU-ČSL, Výstava modelů – plastikoví modeláři, Hradní okruh, DENSING IVNYNG, Beseda s astroložkou Evou Matulovou
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PROGRAM KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A JINÝCH AKCÍ
NA HRADÌ BRUMOVÌ V ROCE 2017
28. dubna 2017, pátek, 19:00 h.
Valpuržina noc (magický večer)
Kastelán
5. května 2017, pátek, 17:00 h.
Vernisáž výstavy fotograﬁí v hradní galerii
KFA, kastelán
6. května 2017, sobota, 13:00 h.
Hradní věž, Slavnostní zahájení sezony (živá šachovnice s doprovodným
programem)
Valašská nadace a kastelán
20. května 2017, sobota, 13:00 h.
Hradní okruh (cíl závodu MTB na dolním nádvoří)
Město Brumov-Bylnice, KOLO-BĚŽKY
4. června 2017, neděle, 13:00 h.
Dětský den (zábavné rodinné odpoledne)
SRPŠ při ZŠ Brumov-Bylnice
10. - 11. června 2017, sobota, neděle, 10:00 h.
Středověk s SHŠ Valmont (dobový víkend plný šermu, tance a zábavy)
SHŠ VALMONT
17. června 2017, sobota, 15:00 h.
Pivní džbánek (odpoledne a večer s hudbou a lahodným mokem)
BX Agency a kastelán
23. a 24. června 2017, pátek (odpoledne a večer) a sobota (den)
Farní dny na hradě
ŘK farnost Brumov
30. června 2017, pátek, 16:00 h.
Divadelní pohádka (SEMTAMFÓR)
MKS Brumov-Bylnice
15. července 2017, sobota, 20:00 h.
Divadelní představení (SEMTAMFÓR)
MKS Brumov-Bylnice
21. a 22. července 2017, pátek a sobota, vždy 20:00 h.
Divadelní představení VIŠŇOVÝ SAD (NDS Kašpar)
MKS Brumov-Bylnice
23. července 2017, neděle, 14:00 h.
Dětské divadelní představení MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY (NDS Kašpar)
MKS Brumov-Bylnice
27. srpna 2017, neděle, 12:00 h.
Pohádkový hrad (zábavné odpoledne pro děti a celé rodiny s doprovodným
programem)
JUNÁK Brumov-Bylnice
3. září 2017, neděle, 16:00 h.
Dětské divadelní představení OPICE ŽOFKA (MD Zlín)
MKS Brumov-Bylnice

Vyjma těchto akcí je o sobotách naplánováno v sezoně devět svatebních termínů, může docházet ke změnám v programu nebo jeho doplňování v průběhu sezony. V době svatebních obřadů bývá hrad vždy asi na dvě hodiny pro veřejnost
uzavřen. Veškerý obsah akcí a informace o nich, jakož i změny v programu, najdete aktuálně na www.hradbrumov.cz.
Všichni pořadatelé akcí se těší na Vaši návštěvu a všichni věříme, že se turistická sezona na hradě vydaří a že si každý aspoň jednu akci na hradě najdete
a navštívíte. Budeme se těšit.
Kastelán
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
Vyhlášení druhého kola tzv. kotlíkových
dotací schválila Rada Zlínského kraje. Mezi
žadatele rozdělí 34,4 milionu korun. Oproti
prvnímu vyhlášení však budou omezeny typy
zdrojů, které bude možné s podporou dotací
instalovat, a to pouze na obnovitelné zdroje
energie – tedy buď tepelná čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu (dřevo, dřevěné pelety či brikety, apod.). To bylo podmínkou Ministerstva životního prostředí, které program
výměny zdrojů tepla v domácnostech administruje a které kraji dodatečné peníze poskytlo. Příjem elektronických formulářů žádosti bude zahájen 19. dubna 2017 v 8 hodin a ukončen 21. dubna 2017 ve 13 hodin.
Kraj si však vyhrazuje právo ukončit příjem
elektronických formulářů žádosti i dříve, a to
v případě, že budou přijaty elektronické formuláře žádosti s celkovou požadovanou výší
dotace dosahující alespoň 150 % ﬁnanční alokace pro toto kolo. S tím souvisí další novinka
oproti prvnímu kolu kotlíkových dotací. Tou
bude zřízení tzv. zásobníku projektů, do nějž
budou zařazeny všechny žádosti o dotaci, které splní všechna kritéria, avšak nebudou moci
být ihned podpořeny z důvodu nedostatku ﬁnančních prostředků. V případě navýšení ﬁnančních prostředků na druhou výzvu však
bude možné z tohoto zásobníku tyto žádosti
přímo podpořit.
Kontaktní osoby pro kotlíkové dotace:
Ing. Petr Hasala (tel. 577 043 825), Ing. Barbora Kubernátová (tel. 577 043 843), Ing. Kateřina Válková (tel. 577 043 838), Ing. Alena Trčková (tel. 577 043 834), Ing. Lenka Peterková
(tel. 577 043 783), Ing. Ludmila Vaňková (tel.
577 043 419)

AKTUÁLNÌ VYHLÁŠENÉ VÝZVY
Zlínský kraj vyhlašuje 2. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, tzv. kotlíkových
dotací. Příjem žádostí bude zahájen 19. 4. 2017
od 8:00 hod. Zásadní změny oproti 1. výzvě:

Žádost o poskytnutí dotace lze vyplnit
a odeslat výhradně prostřednictvím elektronického formuláře.

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně
biomasa nebo za tepelné čerpadlo.
Předkládání žádosti o dotaci probíhá
ve dvou krocích:
1. Vyplnění a odeslání elektronického formuláře žádosti. Formulář žádosti včetně návodu na jeho vyplnění naleznete v dokumentech ke stažení.
2. Doručení žádosti o dotaci vč. příloh v listinné podobě (osobně, poštou či kurýrní službou) nebo do datové schránky Zlínského kraje. Žádost s přílohami musí být doručena nejpozději do 10 kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře.
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VELIKONOÈNÍ VÝŠLAP

7. SLAVNOSTNÍ VEÈER K UKONÈENÍ HOKEJOVÉ SEZÓNY 2016/2017
6/$912671Ë9(ý(5.8.21ý(1Ë+2.(-29e6(=Ï1<

Přejeme
veselé
Velikonoce
a zveme vás na tradiční Velikonoční výšlap na Vršatec, který se uskuteční v neděli 16. 4. 2017. Odchod
z Brumova-Bylnice v 9 hodin, ze
Sidonie v 10 hodin.
Při přátelském posezení v restauraci na Vršatci probereme zimní běžecko-lyžařskou sezonu, svou
účast zapíšeme do naší kroniky
a v 13 hodin bude společné fotografování. Přijeďte na kole, přijďte
pěšky srdečně zvou KOLO-BĚŽKY.
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Pozvánka
pro člena Hokejové akademie
na
6. řádnou valnou hromadu
Hokejové akademie
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Neděle 28. května 2017



Prezence od 17:45 hod., začátek 18:00 hod
restaurace Zimní stadion Brumov-Bylnice
PROGRAM :
1. Zahájení
2. Volba orgánů VH
3. Zpráva o činnosti HC za rok 2016
4. Zpráva o hospodaření HC za rok 2016
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2016
6. Diskuze
7. Plán činnosti a hospodaření pro rok 2017
8. Návrhy na doplnění – diskuze
9. Rekapitulace přijatých usnesení k jednotlivým bodům
10. Různé
11. Závěr
Výkonný výbor HA

Èas na re
habilitaci
Nově otevřená - soukromá rehabilitace

RehaTime

.
Budova Hokejové akademie, Družba 1180, Brumov-Bylnice.
Manuální a mobilizační techniky,
metoda Ludmily Mojžíšové,
dynamická neuromuskulární
stabilizace, elektroléčba, ultrazvuk a další.
Mgr. Lenka Juřicová, tel. 731 610 899
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POZVÁNKA
DO MđSTSKÉHO MUZEA
VELIKONOCE – SVÁTKY SYMBOLIZUJÍCÍ
UKġIŽOVÁNÍ KRISTA A JEHO
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A SVÁTKY PLNÉ
LIDOVÝCH OBYÿEJĩ A ZVYKĩ
ZVEME NA PRODEJNÍ VELIKONOÿNÍ JARMARK
S UKÁZKAMI ZDOBENÍ KRASLIC
ÚTERÝ 11. DUBNA 2017 OD 12 DO 17 HODIN




JIŽNÍ AMERIKA

PØEDNÁŠKA PETRA NAZAROVA
Přednáška
Petra Nazarova;
čtyřměsíční
putování
napříč
Jižní Amerikou.
- ètyømìsíèní
putování
napøíè
Jižní
Amerikou
Datum: 12. 4. 2017
Kdy: 18. 00 hodin
12. 4. 2017  18.00 hodin kavárna
,EF,BWÈSOBLVMUVSOÓIPEPNVW#SVNPWʏ#ZMOJDF

kulturního domu v Brumově-Bylnici
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ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

AUTOBAZAR UHERSKÝ BROD

Jsme specialisté
na značku ŠKODA

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
<Ͳs^dsE^WKd\/ʹs|,KE^dzͲ
dZKhzнsZE^<zнK^sWZнDz<z
¾
¾
¾
¾

(25 vozů Škoda ihned k prohlédnutí)

Plus další značky v nabídce
Dále zajistíme dovoz všech značek
kvalitních vozů z Německa
Naše služby:

VÝKUP VOZIDEL
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ prodeje
Vaše auto i na PROTIÚČET
Výhodný PRODEJ NA SPLÁTKY
LEVNÉ zákonné POJIŠTĚNÍ
Prodloužená ZÁRUKA

www.auto-m.cz
Volejte: 777 750 025
Prodám RD
v Brumově-Bylnici U Vodárny, kompletně
rekonstruovaný, jen vážnému zájemci. Tel:
608 98 33 35.

NÁMĎSTÍ

<E>ZKs<zʹ>W^<zʹ>dZh/ʹ^s1d/>
<j^WKZEWZ<zннн͕^ha/<z^dW͘ZW>Dнн
<^WKZ<zDKZʹ^<>K<ZD/<͕<KD/EKsE
<DZE/<zƓƵƉůşŬŽǀĠŝƉƵůƚŽǀĠ͕EZŬŽŵďŝŶ͘>E/



AKCE NA AUTOMATICKÉ ZAVAġOVACÍ HRNCE SMALT i NEREZ


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

330 485, 776 330 486

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
- PÙJÈOVNÍ DOBA
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
zavřeno
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
(sudá)
9.00 – 11.00
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

http://brumov-bylnice.knihovna.cz/

 Provedu kvalitně malířské a natěračské práce. Telefon: 736 266 602.
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vvt

Jeďte pohodlně
přímým vlakem z Bylnice
do Přerova, Olomouce a Prahy
8.38
14.47
denně
pá, so, ne
do Trenčína, Piešťan a Nitry
19.13
13.13
13.13
denně
sobota
pá, ne
do Nitry

do Nitry

od dubna

denně

pátky a
víkend
y
2×

denně

do Trenčína

rychlé Wi-Fi připojení
elektrické zásuvky
voda zdarma
a nabídka minibaru

Jízdní řád a jízdenky
na arriva-vlaky.cz

Fotoklub KFA
Brumov-Bylnice
Vás zve do městského muzea
na slavnostní vernisáž
retrospektivní výstavy fotograﬁí

OHLÉDNUTÍ 2017.
Výstava zrcadlí 70 let historie
klubu fotografů amatérů
v Brumově-Bylnici.

pátek 21. dubna 2017, 17.00 hodin

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
nemusí shodovat s názorem redakce Městského zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. Uzávěrka vždy do 10. dne v měsíci.
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