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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 8. dubna 2020 a 27. dubna 2020.

RM Brumov-Bylnice schválila

 pronájem movitého majetku - osobního automobilu DACIA SANDERO, za účelem provozování
služby „senior taxi“ a kotce pro odchycené psy,
inv.č. 1085, do užívání příspěvkové organizace
Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ: 49156799, se sídlem BrumovBylnice
 prominutí placení nájemného za duben
2020 dle smluv o pronájmu majetku uzavřených
mezi Městem Brumov-Bylnice a jednotlivými nájemci, kteří byli dotčeni omezením provozu v souvislosti s trvajícím nuceným stavem a krizovými či
mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření
onemocnění COVID-19
 prominutí placení nájemného za pronájem
prostor v objektu městského zdravotnického střediska za duben 2020 dle smluv o pronájmu uzavřených mezi Městem Brumov-Bylnice a jednotlivými nájemci, v souvislosti s trvajícím nuceným
stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními,
které mají bránit šíření onemocnění COVID-19
 uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti pro výběr dodavatele akce „Zateplení BD Družba 1220, Brumov-Bylnice“ s příkazníkem PORADENSTVÍ P+P s.r.o., IČ: 01892568, se
sídlem Lipová 126, 751 14 Dřevohostice
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 12/2020 spolku Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Brumov - Bylnice, pobočný
spolek, Družba 1178, 76331 Brumov-Bylnice,
IČO: 68730373 v celkové výši 33 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 13/2020 spolku Tenisový Club
Brumov, Družba 1218, 76331 Brumov-Bylnice,
IČO: 40942058 v celkové výši 29 000 Kč

Příjmová část
Poř.
č. tř/položka
Kč

8/8115

172 000,00

4/4116

34 174,00

4/4116

1/1122

Výdajová část
§/položka

Kč

6320/5163

172 000,00

1032/5169

34 174,00

6171/5011,
5031, 5032,
5139

191 710,00

191 710,00

-161 130,00
6399/5345
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 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 14/2020 spolku Háčko, z.s., Družba 1196, 76331 Brumov-Bylnice, IČO: 70283117
v celkové výši 29 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 15/2020 spolku Českomoravský
svaz chovatelů poštovních holubů, místní spolek
Bylnice, z.s., Družba 1188, 76331 Brumov-Bylnice,
IČO: 00443204 v celkové výši 5 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 16/2020 J. Zvoníčkovi, BrumovBylnice, v celkové výši 3 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 17/2020 I. Kebískovi, BrumovBylnice, v celkové výši 5 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 20/2020“ spolku Český červený
kříž Sidonie, Sidonie, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČO: 00426547 v celkové výši 9 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 21/2020“ Valašské nadaci, Francova Lhota čp. 10, IČO: 25842871 v celkové výši
10 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 22/2020“ spolku Český svaz chovatelů ZO Brumov-Bylnice, Mlýnská 662, 763 31
Brumov-Bylnice, IČO: 70288712 v celkové výši
7 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 23/2020“ spolku Fotoklub KFA
Brumov-Bylnice, z.s., Na Vyhlídce 792, 763 31
Brumov-Bylnice, IČO: 26642425 v celkové výši
12 500 Kč

-161 130,00

 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 24/2020“ spolku Občanské sdružení Za zdravé město, z.s., Na Vyhlídce 792, 763
31 Brumov-Bylnice, IČO: 26552914 v celkové výši
5 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 25/2020“ spolku Sdružení pro
podporu a rozvoj školství, z.s., Družba 1178, 763
31 Brumov-Bylnice, IČO: 69652155 v celkové výši
15 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2020 č. 26/2020“ Římskokatolické
farnosti, 1. května, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO:
65823095 v celkové výši 18 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 27/2020 spolku Moravský rybářský svaz Slavičín, Osvobození 255, 763 21 Slavičín, IČO: 00557242 v celkové výši 8 000 Kč
 „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 28/2020 spolku Sportovní klub
DEMONS, z.s., Družba 1188, 763 31 BrumovBylnice, IČO: 26638576 v celkové výši 40 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 1/2020 HCBBSS z.s.,
Družba 1223, 763 31 Brumov-Bylnice v celkové
výši 49 500 Kč
 zřízení služebnosti umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení v rozsahu
1 m2 do obecního pozemku parc. č. 1024 v k. ú.
Brumov v ul. Jos. Polácha za cenu 100 Kč + DPH
 Protokoly z provedených veřejnosprávních
kontrol příspěvkových organizací – Základní škola
Brumov-Bylnice a Mateřská škola Brumov-Bylnice
 Rozpočtové opatření č. 1/2020, které obsahuje následující rozpočtové změny:

Předmět rozpočtového opatření č. 1
Pojištění funkčně nespecifikované - zvýšení běžných výdajů z důvodu změny smlouvy, týkající se pojištění majetku města a zřízených příspěvkových organizací
Změna krátkodobých peněžních prostředků - zvýšení financování z důvodu navýšení
běžných výdajů určených na pojištění majetku města a zřízených příspěvkových
organizací
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MZe
ČR na vyklizování nebo přibližování dříví koněm, obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů
Podpora ostatních produkčních činností - zvýšení výdajů spojených s vyklizováním
nebo přibližováním dříví koněm, obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MPSV
ČR na výkon sociální práce
Činnost místní správy - navýšení běžných výdajů spojených s výkonem sociální práce
Daň právnických osob za obce - snížení příjmů z důvodu vyšší daně z příjmu
za město za rok 2019
Ostatní finanční operace - snížení výdajů za účelem platby daně z příjmu za město
za rok 2019
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 služebnost stavby - umístění a strpění stavby „Rozšíření datové sítě města Brumov-Bylnice“
a umožnění vstupu a vjezdu k předmětné stavbě
za účelem provádění její údržby a oprav - na pozemku parc. č. 1624/25 v k.ú. Brumov a zároveň
uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti č. 769/2020-SML
s Povodím Moravy, s.p., IČO: 70890013, na pozemek parc. č. 1624/25 v k.ú. Brumov, v předloženém znění. Celková výměra předmětu nájmu je
20,1 m2. Nájemné činí 1 000 Kč/rok
 výši vstupného do venkovního prostoru hradu Brumov bez zpřístupnění expozic ve výši:
• osoby od 6 let věku (včetně) - 20 Kč bez nároku na průvodcovské služby nebo slevové
systémy
• děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P - vstup
zdarma
 licenční smlouvu k SW KLID k systému ochrany v oblasti správy majetku

 Smlouvu o užití Ortofota ČR, archiválie ÚAZK a Leteckého měřického snímku,
č. 134038/20
 hromadnou licenční smlouvu mezi městem
a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., o veřejném provozování
VP_2020_59539

RM Brumov-Bylnice souhlasí

 s realizací projektu s názvem „Vybudování
přírodní zahrady při ZŠ Brumov-Bylnice“ evidované pod unikátním číslem „1190700441 na parcele č. 274/1 v katastrálním území Brumov
 s poskytnutím parkovišť u služeb města
a u pneuservisu při vjezdu do Brumova-Bylnice
pro uskutečnění akce – 2. Valašský Škoda sraz
dne 11. 7. 2020

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu komunálního odpadu
z popelnic v červnu 2020

Termíny svozu tříděného odpadu
v červnu 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici – občané:

Úterý
2. 6. 2020:
Středa 3. 6. 2020:
Pondělí 8. 6. 2020:
Středa 10. 6. 2020:
		
Středa 17. 6. 2020:
Pondělí 22. 6. 2020:
		
Středa 24. 6. 2020:

Čtvrtek: 4. 6. 2020, 11. 6. 2020, 18. 6. 2020,
25. 6. 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic a kontejnerů v sídlištích Družba a Rozkvět – občané:
Pátek: 5. 6. 2020, 12. 6. 2020, 19. 6. 2020,
26. 6. 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic v místních
částech Svatý Štěpán a Sidonie – občané:
Pátek: 5. 6. 2020, 12. 6. 2020, 19. 6. 2020,
26. 6. 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic pro ulice
Hodňov, část ulice Podzámčí a Blizákovec –
občané (sváží SM Brumov-Bylnice):
Pátek: 5. 6. 2020, 12. 6. 2020, 19. 6. 2020,
26. 6. 2020

Zpřísněný monitoring
kontejnerových stanovišť
ve městě
Z důvodu opakovaného ukládání tříděných odpadů mimo kontejnery na některých stanovištích ve městě (zejména ul.
Široká, Mýto, Družba), ke kterému docházelo v jarních měsících, bude v následujícím období zpřísněn dohled na dodržování
pravidel veřejného pořádku. V této souvislosti opakovaně upozorňujeme občany, že
v případě naplnění kontejnerů je možné
tento odpad bezplatně uložit do prostor
sběrného dvoru, který je pro tento účel
zřízen. V případě, že u vyjmenovaných stanovišť nedojde ke zlepšení situace, budou
místa monitorována s využitím záznamové
techniky, která umožní strážníkům městské policie identifikovat původce znečištění, který bude pokutován.

směsné plasty
bílé a barevné sklo
směsné plasty
papír a lepenka
+ kompozitní obaly
směsné plasty
papír a lepenka
+ kompozitní obaly
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.

Informace o zahájení vysílání DVB-T2
Brumov-Bylnice
Dne 31. 5. 2020 bylo zahájeno zkušební vysílání v novém formátu DVB-T2 veřejnoprávního
multiplexu na TV kanálu č. 24 a to z převaděče
umístěného na hradě. Vyzařovací diagram, tedy
pokrytí území je stejné jako u vysílání formátu
DVB-T z hradu.

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery
města (podnikatelské subjekty a organizační složky)
Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:
Provozovny v domovní zástavbě v BrumověBylnici:
Čtvrtek: 4. 6. 2020, 11. 6. 2020, 18. 6. 2020,
25. 6. 2020
Provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 5. 6. 2020, 12. 6. 2020, 19. 6. 2020,
26. 6. 2020

Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Provozovny v domovní zástavbě v BrumověBylnici:
Čtvrtek: 11. 6. 2020, 25. 6. 2020
Provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 12. 6. 2020, 26. 6. 2020

Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Provozovny v domovní zástavbě v BrumověBylnici:
Čtvrtek: 4. 6. 2020
Provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 5. 6. 2020

Seznam stanovišť a termínů přistavení objemných kontejnerů
na bioodpad na území města

Objemné kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu jsou opět
od 12. května 2020 přistaveny v 8 lokalitách našeho města. Jedná se o následující lokality:
1. Brumov-Bylnice, prostor v areálu hřiště Rozkvět. Přistavení každý sudý týden v pátek a v sobotu.
2. Brumov-Bylnice, prostor u sportovního hřiště v ul. Na Vyhlídce. Přistavení každý lichý týden v pátek
a v sobotu.
3. Brumov-Bylnice, prostor u dětského hřiště v ul. Říky. Přistavení každý lichý týden, v pátek a v sobotu.
4. Brumov-Bylnice, prostor u „Domu holubářů“ v blízkosti cyklostezky v ul. Lůčky. Přistavení každý sudý
týden v pátek a v sobotu.
5. Brumov-Bylnice, prostor u křižovatky Hrbáč a Slunečná. Přistavení každý sudý týden v úterý
a ve středu
6. Svatý Štěpán, prostor u kulturního domu. Přistavení každý lichý týden v úterý a ve středu.
7. Svatý Štěpán, prostor u Výletiště „Chaloupka“. Přistavení každý sudý týden v  úterý a ve středu.
8. Sidonie – Vlára, prostor v blízkosti bytového domu čp. 9. Přistavení každý lichý týden v  úterý
a ve středu.
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.
Upozorňujeme, že do objemných kontejnerů je přísně zakázáno odkládat komunální odpad, stavební
odpad, nebezpečný odpad živočišného původu a ořezy ze stromů!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Adam Vyskočil narozen dne 3. března 2020 ve Zlíně
Matyas Řehák narozen dne 23. března 2020 ve Zlíně
Sofie Urbanová narozena dne 1. května 2020 v Uherském Hradišti
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).

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

Rozloučili jsme se…

Františka Lysáčková zemřela dne 16. dubna 2020 ve věku 92 let, Sidonie
čp. 110
Josef Dittrich zemřel dne 19. dubna 2020 ve věku 81 let, Brumov, Zátiší
čp. 655
Mgr. Jana Bařinková zemřela dne 2. května 2020 ve věku 77 let
Vladimír Pecl zemřel dne 13. května 2020 ve věku 62 let, Bylnice, Vlárská
č. p. 295
Josef Žižka zemřel dne 14. května 2020 ve věku nedožitých 47 let,
Brumov, Družba č. p.1220
Bohuslav Fojtík zemřel dne 14. května 2020 ve věku 94 let, Brumov, Fr.
Louckého čp. 876
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřejeme...
Dne 3. května 2020 oslavila naše maminka,
babička a prababička,
paní Marie Strnadová krásných 90 let.
Do dalších let jí přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Děti s rodinami – Jarmila, Marie, Františka, Josef.

Dne 6. června 2020 oslaví 50 let společného života manželé
Jarmila a Ladislav Smolíkovi z Brumova.
Vše nejlepší do dalších let přeje syn Ladislav
a dcera Monika s rodinami.

Dne 14. května 1960 si Marie Kolínková a Václav Lysák slíbili lásku,
úctu, věrnost a tento slib jim vydržel celých 60 let.
Za jejich celoživotní lásku, dar života jim děkují
a do dalších společných let přejí zdraví a Boží požehnání
děti Jitka, Václav a Josef s rodinami.

Dne 20. června 2020 oslaví 50 let společného života naši rodiče
František a Ludmila Masařovi ze Sidonie.
Hodně zdraví a Božího požehnání ze srdce přejí
dcera Jitka a dcera Světlana s manželem Milanem
a dětmi Martinem a Jirkou.

Vzpomínáme…
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 23. ledna 2020 jsme vzpomněli nedožitých 80 let mého manžela, tatínka a dědečka,
pana Františka Kolínka. 12. května 2020 jsme vzpomněli 30. výročí úmrtí našeho syna
Františka a 3. dubna 2020 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí našeho vnuka Michálka.
Za tichou vzpomínku děkuje všem rodina Kolínkova a Šiškova.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, modlitbu tichou odříkat a pokojný spánek přát.
Dne 4. dubna 2020 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí pana Vojtěcha Rosenberga
a dne 2. června 2020 vzpomeneme 28. výročí úmrtí paní Marie Rosenbergové z Bylnice.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkují děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.
Dne 22. května 2020 jsme vzpomněli 3. smutné
výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky a babičky,
paní Marie Lysáčkové z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti
s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 30. května 2020 jsme vzpomněli 24. výročí,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Lysáček z Bylnice, čp. 506.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti
a vnuci Filípek, Nicolásek a Andreásek.
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Odešla jsi tiše, jak osud si přál, však vzpomínka na
Tebe nám stále zůstává.
Dne 2. června 2020 vzpomeneme 20 let od úmrtí
mojí maminky, babičky, prababičky
a praprababičky, paní Marie Dušovské.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Chybíš nám…
Dne 2. června 2020 by se dožila naše maminka,
paní Marie Žůrková 100 let.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkují dcery s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své
nejdražší zde člověk ukládá a vzpomínky se stále vrací.
Dne 7. června 2020 vzpomeneme 15. výročí úmrtí
našeho syna, bratra a strýce Zdeňka Kozáčka.
S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci s rodinami,
Veronika a ostatní příbuzenstvo.

Je těžké věřit tomu, že nevrátíš se nikdy domů.
Odešel jsi tak náhle a Tvá ústa milá
nám sbohem dáti nestačila.
Dne 13. června 2020 vzpomeneme 20. výročí
od tragické smrti našeho syna Josefa Floreše.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr Rostislav s rodinou
a sestra Jana s rodinou.

Odešel jsi, však v srdcích nás,
kteří tě měli rádi, stále zůstáváš.
Dne 17. června 2020 vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí mého syna, našeho tatínka, dědečka, bratra
a strýce, pana Stanislava Zvoníčka.
S láskou a úctou vzpomínají maminka Františka,
dcera Linda, zeť Tomáš, vnuci Zdeněk a Oldřich, syn
Tomáš, sestra Jana s rodinou a Alena.

Čas prý rány hojí, je to však jen zdání. Stále v srdci
bolest je a tiché vzpomínání.
Dne 17. června 2020 vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí pana Josefa Polácha z Brumova.
S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, modlitbu odříkat
a pokojný spánek přát.
Dne 18. června 2020 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
paní Marie Fojtíkové ze Sv. Štěpána.
S láskou vzpomíná manžel, syn, dcera s rodinou a
ostatní příbuzenstvo.

...nikdy nezapomeneme...
Dne 20. června 2020 vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše drahá manželka,
maminka a babička, paní Věra Strnková.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel, syn, dcera
s rodinou, rodina Strnkova a Janáčova.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 18. června 2020 uplyne 15 let od úmrtí pana Františka Běleje
a 4. ledna 2020 jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí paní Marie Bělejové.
S láskou a úctou vzpomínají všichni členové rodiny Bělejovy.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Štěstí je poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit,
Smutek je dvojnásobný, když ti z něj nemá kdo
pomoci.
19. červen 2020 - je dnem, kdy před šesti lety zemřel
Ing. Ivan Skoumal.
Za vzpomínku děkuje manželka za celou rodinu
a přátelé z Bylnice.

Odešel jsi a přece jsi stále s námi.
Dne 29. června 2020 vzpomeneme smutné 30. výročí
ode dne, kdy od nás navždy odešel náš milovaný syn
Jiří Šimoník.
Stále vzpomíná maminka, bratři s rodinami
a celá rodina.

Prázdný je domov bez Tebe, neslyšet Tvoje kroky ani hlas, avšak dá-li pán Bůh, na věčnosti se spolu sejdeme zas.
Dne 27. června 2020 vzpomeneme 4. výročí úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka,
pana Vojtěcha Krahulce.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera, syn, dcera s manželem, vnuk a vnučka a ostatní příbuzní.

INFORMACE HOKEJOVÉHO CLUBU BBSS, Z.S.
V návaznosti na postupné uvolňování vládních nařízení začíná náš klub postupnou přípravu na sezónu 2020/2021. Úvodní mikrocyklus přípravného
období 4. 5. – 10. 5. 2020 probíhal sociálně-interakční formou individuálního tréninku hráčů podle zadání trenérů v příslušné kategorii. Od 11. 5. 2020
probíhají již tréninky s trenéry dle daného rozpisu jednotlivých kategorií.
PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ: 4. 5. – 30. 6. 2020
PŘEDSOUTĚŽNÍ OBDOBÍ: 1. 7. – 31. 8. 2020
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ: 1. 9. 2020 – 31. 3. 2021
PŘECHODNÉ OBDOBÍ: 1. 4. – 30. 4. 2021

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

Přípravné období se bude skládat z 9týdenní sportovní přípravy v každé kategorii HC BBSS. Organizace tréninkového procesu bude v souladu s nařízením vlády ČR s ohledem na vývoj
situace v ČR v souvislosti s pandemií koronaviru.

HOKEJOVÁ AKADEMIE

Svůj provoz v souladu s nařízením vlády ČR s ohledem na vývoj pandemie
koronaviru začala i hokejová akademie. Informace o daných sportovních aktivitách najdete na stránkách www.akademiebrumov.cz, e-mail: info@akademiebrumov.cz, tel.:571 896 830, facebooková stránka: Hokejová akademie
Brumov-Bylnice, Fitness. Těšíme se na Vás.
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NABÍDKA LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2020
DDM BRUMOV-BYLNICE
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice připravuje na letní prázdniny několik příměstských táborů. Vzhledem k situaci, která ještě stále přetrvává, jsou termíny
táborů zatím předběžné. V případě, že nebudou jiná nařízení vlády, budou tyto termíny zachovány a měnit se nebudou. O případných změnách Vás budeme
informovat.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – „Keramický ateliér aneb Čáry máry pod
kočáry“
Termín:
Určeno:
Cena:

2. 7. – 10. 7. 2020 (mimo dny 4. až 6. 7. – VOLNO)
pro děti 1. – 7. třídy ZŠ
1.700 Kč (vstupné a cestovné na jednotlivé akce, odměny a další
náklady)
Program: výlet do keramické dílny a exkurze do sklárny, tvorba vlastních
výrobků, hry

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ CYKLO-SPORTOVNĚ-ZÁBAVNÝ TÁBOR
Termín:
Určeno:

3. 7. – 10. 7. 2020 (mimo dny 4. až 6. 7. - VOLNO)
pro děti od ukončené 3. třídy ZŠ (zdatné na kole, tzn.,
že zvládnou i náročnější trasy )
Cena:
1.000 Kč (odměny do soutěží, drobné občerstvení
a další náklady)
Program: výjezdy na horském kole, sportovní turnaje a lezení na umělé
stěně

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – „Putování se skřítky“

Termín:
Určeno:
Cena:
Program:

6. 7. – 10. 7. 2020
pro děti ve věku 4 - 7 let
1.000 Kč (odměny a potřeby na tábor)
hledání pokladu, stavění domečku pro skřítky, hry a další aktivity

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „TLAPKOVA PATROLA ZASAHUJE“
Termín:
Určeno:
Cena:

13. 7. - 17. 7. 2020
pro děti 1. - 4. třídy ZŠ
1.500 Kč (vstupné a cestovné na jednotlivé akce, sladkosti
a odměny)
Program projížďka na konících, cestování-výlety, výroba z keramiky, hry
a další aktivity

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ FLORBALOVÝ TÁBOR

Termín:
Určeno:
Cena:
Program:

13. 7. - 17. 7. 2020
pro děti 2. - 6. třídy ZŠ
1.200 Kč (odměny do soutěží, drobné občerstvení a další náklady)
florbal, ringo, přehazovaná, vybíjená, výjezd na horském kole
a jiné aktivity

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „KOUZELNÁ BERUŠKA A ČERNÝ KOCOUR“
Termín:
Určeno:
Cena:
Program:

13. 7. – 17. 7. 2020
pro děti ve věku 7 let a více
1.100 Kč (odměny a potřeby na tábor)
nácvik mažoretkové sestavy, hledání pokladu, malování na trička,
výroba šperků a mýdel, hry

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ ADRENALINOVÝ TÁBOR
Termín:
Určeno:
Cena:
Program:

20. 7. – 24. 7. 2020
pro děti od ukončené 4. třídy
1.800 Kč (doprava a vstupné na jednotlivé akce)
lanové centrum, laser aréna, paintball, jízda na motokárách,
aquapark a jiné

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „ZÁHADY SCOOBY DOO“
Termín:
Určeno:
Cena:

27. 7. – 31. 7. 2020
pro děti od ukončené 2. třídy – 6. třídy
1.400 Kč (vstupné a cestovné na jednotlivé akce, sladkosti
a odměny)
Program: dobrodružné výlety – Baligova studánka, rozhledna Královec,
Sv. Hostýn a další

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „JUMANJI – Vítejte v džungli!“
Termín:
Určeno:
Cena:

3. 8. – 7. 8. 2020
pro děti od 3. – 5. třídy
1.200 Kč (vstupné a cestovné na jednotlivé akce, sladkosti
a odměny)
Program: sportovní aktivity, dobrodružné výlety po okolí, opékání špekáčků
a další

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „DĚTSKÁ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA“
Termín:
Určeno:
Cena:

10. 8. – 14. 8. 2020
pro děti od 1. – 3. třídy
1.200 Kč (vstupné a cestovné na jednotlivé akce, sladkosti
a odměny)
Program: sportovní aktivity – basketbal, fotbal, vybíjená, florbal, turistika
a další

Informace: závaznou přihlášku i s penězi je nutné odevzdat v DDM Brumov-Bylnice do 30. 6. 2020.
Přihlášku si můžete vyzvednout v DDM nebo si ji stáhnout na našich webových stránkách.
Tel.: 605 433 128, 577 330 586, web: ddmbylnice.hyperlinx.cz

Činnost Městské knihovny v Brumově-Bylnici v době nouzového stavu – koronavir
V březnu 2020 – v době ohrožení koronavirem
– se ze dne na den uzavřely knihovny. Pro nás
knihovnice a uživatele knihovny to byla velmi
špatná zpráva. První dny jsme neustále telefonicky a písemně řešily s uživateli i občany města, co
bude dál. Bylo nám hodně líto jak seniorů, dětí,
studentů, tak všech našich čtenářů. Ne všichni
senioři umí na počítačích nebo číst e-knihy. Děti,
i když nemohly přijít k zápisu, ale maminky je
i tak připravovaly, také potřebovaly knížky. Rovněž studenti po nás požadovali povinnou četbu.
A protože jsme velmi aktivní knihovnice, tak jsme
se rozhodly, že rozjedeme roznášku knih. Po dohodě se zřizovatelem knihovny jsme naplno rozjely uvedenou akci.
Nejdříve jsme pečlivě prostudovaly nařízení vydané Oddělením vývoje a výzkumných laboratoří,
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odbor ochrany knihovních fondů NK ČR týkající
se – manipulace s knihami v době ohrožení koronavirem a jak chránit sebe i uživatele.
Knihy jsme dezinfikovaly, ponechaly v oddělené místnosti 4 dny v karanténě. Používaly jsme
ochranný oděv, rukavice a roušky. Nejdříve jsme si
stanovily jeden den v týdnu, ale nakonec jsme jezdily na kole i autem skoro každý den. Během tohoto nouzového stavu jsme tuto službu poskytly
301 registrovaným i neregistrovaným uživatelům
knihovny a rozvezly a předaly jsme celkem 1460
publikací. Knihy jsme po celou dobu vždycky vydezinfikovaly, ukládaly do karantény a neustále
přísně dodržovaly příkazy a nařízení.
Česká televize z této roznáškové akce udělala
reportáž, kterou odvysílala v hlavních zprávách
v Událostech dne 3. 4. 2020. Touto aktivitou

jsme zaujaly i redakci časopisu Čtenář, oslovili nás
a náš příběh zveřejní v nejbližším čísle.
pokračování na vedlejší straně
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Ze života ve městě
V době nouzového stavu jsme nezahálely a zapojovaly se
i do dalších akcí:
• S pracovnicí kulturního domu M. Večeřovou
jsme ušily v osobním volnu cca 360 ks roušek
pro seniory, známé, rodinu a jednu organizaci.
• 1x kompletovaly letáky charity a mobilního
rozhlasu pro občany města (4000 ks A5).
• Vyřadily jsme 1256 publikací. Část jsme vydezinfikovaly a připravily pro nově zřizovanou
knihobudku ve městě. Vyřazení katalogů uvedených publikací a zápisy do databáze úbytků.

• V knihovně zpracováváme měsíčník – Zpravodaj města Brumov-Bylnice. Tento měsíčník
jsme v době nouzového stavu nejen zpracovaly, ale i 2x roznesly se všemi pracovníky
městského kulturního střediska do všech
domácností v Brumově-Bylnici, Sv. Štěpán
a Sidonii.
• Připravily jsme nové přednášky pro školy – ZŠ
Brumov-Bylnice, ZŠ Nedašov, MŠ BrumovBylnice a Sv. Štěpán a obsáhlou přednášku
o Boženě Němcové + kvízy, soutěže.
• Před otevřením knihovny jsme znovu vydezinfikovaly všechny knížky a regály.
• V tomto roce jsme se přihlásily do Projektu
virtuální univerzita třetího věku – VU3V. Po 3.
přednášce, které se aktivně zúčastnilo 29 seniorů, byl vyhlášený nouzový stav. Opět zklamání pro nás i posluchače. Takže jsme všem
přednášky vytiskly a rozvezly, aby mohli studovat doma.
• Nakoupily jsme nové knížky i do MK Nedašov,
Nedašova Lhota, Návojná. Tady jsme rovněž
provedly ruční a elektronické zápisy do přírůstkových seznamů a do databáze přírůstků
knih a nové katalogy.
• Tvorba nového knihovního a půjčovního řádu
knihoven.

4. 5. 2020 jsme knihovnu opět otevřely
Pro čtenáře jsme k tomuto datu nakoupily knihy, tyto jsme zpracovaly a připravily k otevření
knihovny (ruční a elektronický přírůstkový seznam, tvorba katalogů, obalování).

I když je knihovna zavřená, knihovnická činnost,
která není vidět, pořád funguje.
V době nouzového stavu jsme ani jedenkrát nezapomněly na dodržování dezinfekce, hygienu,
rozestupy, rukavice a roušky. Jsem ráda, že máme
pochopení u našeho zřizovatele, který nás podporuje a vychází nám vstříc k jejich i naší spokojenosti.
Jana Surovcová,
vedoucí Městské knihovny v Brumově-Bylnici

CYKLOTOULKY
VALAŠSKOU KRAJINOU
Seznam předepsaných míst:

Hlavní sponzor akce:

UPOZORNĚNÍ:
Za bezpečnost účastníků při jízdě na kole a zdolávání
předepsaných míst zodpovídají rodiče nebo jimi pověřené
odpovědné osoby starší 18-ti let.
Používejte řádně vybavené kolo a cyklistickou přilbu!

Mediální partner:












Turistická zvonice Střelná
Rozhledna Čubův kopec
Dřevěný kříž s puklým srdcem
Kaple na Dělanovci
Pozorovatelna Durch
Rybník Košárka
Chlebová pec v Sidonii
Zimec (Měsíční údolí)
Poustevna Jana Křtitele
Památník Ploština

Akce pro rodiče s dětmi, kteří chtějí formou výjezdů na kolech navštívit zajímavá místa. Neplatí se žádné startovné a není potřeba se registrovat. Úkolem
je zdolat v daném termínu alespoň 9 z předepsaných míst, vyfotit se u nich a na závěr poslat všechny fotky na email martaptacek@seznam.cz. Speciální
odměnu obdrží ti, kdo objezdí všech 10 míst. S fotkami je také nutné poslat jména všech účastníků, věk, případně bydliště a tel. kontakt. Podmínkou
této akce je, aby ji absolvovalo dítě a rodič, případně rodičem pověřená odpovědná osoba starší 18-ti let. Každý, kdo tedy zdolá 9-10 míst a splní vše
výše uvedené, bude pozván na vyhlášení výsledků a předání cen do DDM Brumov-Bylnice. Veškeré informace, včetně doporučených tras a fotek
jednotlivých míst, najdete na: http://ddmbylnice.hyperlinx.cz v sekci „CYKLOTOULKY“. Informovat se můžete také na tel. 739 344 055 - Martin Ptáček.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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ELEKTRO V BRUMOVĚ NA

NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.
!!! ELEKTRICKÉ ZAVAŘOVACÍ HRNCE V AKCI !!!






AKCE PRAČKY i SUŠIČKY PRÁDLA v nejúspornější třídě A+++
AKCE DVB-T2 PŘIJÍMAČE PRO TV VYSÍLÁNÍ, DVB-T2 ANTÉNY
AKCE SPORÁKY – sklokeramické, kombinované, indukční
PRODLUŽKY NA BUBNU i KLASICKÉ délky10-15-20-25-30-50metrů
AKCE na ŠUPLÍKOVÉ i PULTOVÉ MRAZNIČKY v třídě A++ !!!

!!! AKCE LED ŽÁROVKY – AKCE ZAHRADNÍ SOLÁRNÍ SVÍTIDLA !!!

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

330 485, 776 330 486

Půjčovní doba knihovny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota 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

Ceník služeb knihovny
Tisk, kopírování:
1 stránka A4 černobíle		
4,00 Kč
1 stránka A4 černobíle – oboustranně 6,00 Kč
1 stránka A4 barevně		
8,00 Kč
1 stránka A4 barevně – oboustranně 15,00 Kč
1 stránka A3 černobíle		
6,00 Kč
1 stránka A3 černobíle – oboustranně 10,00 Kč
1 stránka A3 barevně		
13,00 Kč
1 stránka A3 barevně – oboustranně 25,00 Kč
Příplatek za kopírování z vázaných
dokumentů 1 stránka A4 a větší
2,00 Kč
Laminování
A5		
5,00 Kč
A4		
10,00 Kč
A3		
15,00 Kč
Obalování knih
Malý formát		
Velký formát		

10,00 Kč
15,00 Kč

Kroužková vazba plastová / kovová
Do 25 listů
30,00 Kč
40,00 Kč
Do 50 listů
50,00 Kč
60,00 Kč
Do 100 listů
70,00 Kč
80,00 Kč
Do 150 listů
90,00 Kč
100,00 Kč
Do 200 listů
110,00 Kč
120,00 Kč
Městský zpravodaj
Vzpomínka (verš, text)		
Vzpomínka (1 foto, verš, text)		
Vzpomínka (2 foto, verš, text)		
Osobní poděkování		
Řádková inzerce – do 25 slov		
Řádková inzerce nad 25 slov		
Plošná reklama (1 cm2)

Inzerce

Koupím stavební pozemek, zachovalý rodinný dům nebo dům k demolici v BrumověBylnici. Tel. 737 600 981.

150,00 Kč
200,00 Kč
250,00 Kč
100,00 Kč
80,00 Kč
120,00 Kč
12,00 Kč

V pátek dne 5. června 2020
proběhne v městské části Bylnice
povinné očkování zdravých psů a koček
proti vzteklině.

NOVINKA: PAPÍRNICTVÍ na Družbě. Dárky U nás oznamují rozšíření sortimentu
o papírenské, školní a kancelářské potřeby. Papírnictví a Dárky U nás, Družba 1224,
Brumov-Bylnice (vedle Penny), www.obchodunas.cz
NOVINKA: EXTRA FRUIT- ledová dřeň plná ovocné chuti. Kopečková zmrzlina RAW,
točená RETRO Vanilka. Káva a Frappé v klidném prostředí obchodní zóny na Družbě.
Zmrzlina U nás, Družba 1224, Brumov-Bylnice (vedle Penny), www.obchodunas.cz
Rychlá půjčka 5–30 000Kč. Express cash, tel. 603 795 335.

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka ČERVENCOVÉHO čísla bude 8. června 2020.

V sobotu dne 6. června 2020
proběhne očkování
v městské části Brumov.

Cena čipování 400 Kč, očkování 250 Kč,
nový očkovací průkaz 5 Kč.

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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