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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice konané dne 10. prosince a 21. prosince 2018:

RM Brumov-Bylnice schválila

 rozpočet příspěvkové organizace Základní
škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, na rok 2019
 střednědobý výhled příspěvkové organizace
Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, na období 2020 – 2021

Poř.
Příjmová část
č. tř/položka
Kč
1a)
4/4216
1 765 562,00

2a)

4/4116

1 465 732,00

3113/5336

2b)
3a)

4/4116

208 740,00

1032/5169

3b)

4a)

4/4116

22 374,00
5512/
5134-5171

4b)
5a)

4/4122

11 000,00

3421/5336

5b)
6a)
6b)

Výdajová část
§/položka

3631/6121

1b)

3429/
2111,2112

200 000,00
3429/50195171

 zvýšení objemu závazných finančních ukazatelů dle § 12 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:
• neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín
o 1 456 732 Kč
• neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres
Zlín o 11 000 Kč
 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. § 102
odpisový plán příspěvkových organizací Města
Brumova-Bylnice pro rok 2019 v předložené výši:
• Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín
237 766 Kč
• Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres Zlín,
přísp. organizace 446 087 Kč
• Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, přísp. organizace 2 248 792 Kč
• Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres
Zlín, přísp. organizace 171 348 Kč
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 rozpočet příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, na rok 2019
 střednědobý výhled příspěvkové organizace
Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, na období 2020 – 2021
 rozpočet příspěvkové organizace Mateřská
škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, na rok 2019

 střednědobý výhled příspěvkové organizace
Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, na období 2020 – 2021
 rozpočet příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, na rok 2019
 střednědobý výhled příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín,
příspěvková organizace, na období 2020 – 2021
 rozpočtové opatření č. 7/2018, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny (tabulka):

Předmět rozpočtového opatření č. 7/2018

Kč
Ostatní investiční přijaté dotace ze SR - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace
z MPO ČR za účelem financování projektu "Snížení energetické náročnosti VO B-B EFEKT 2018"
1 765 562,00 Veřejné osvětlení - zvýšení kapitálových výdajů za účelem financování projektu "Snížení energetické náročnosti VO B-B - EFEKT 2018"
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - navýšení příjmů z důvodu přijetí průtokové
dotace z MŠMT ČR určené Základní škole B-B na projekt prioritní osy 3 Rovný přístup
ke kvalitnímu vzdělávání
1 465 732,00 Základní školy - zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ z důvodu přijetí průtokové dotace
z MŠMT
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z Mze ČR
na vyhotovení lesních hospodářských plánů, obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů,
vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou
208 740,00
Podpora ostatních produkčních činností - zvýšení výdajů spojených s hospodařením
v lesích - vyhotovení lesních hospodářských plánů, obnovu, zajištění výchovu lesních
porostů, vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MV ČR
na výdaje za uskutečněný zásah a vybavení SDH
22 374,00
Požární ochrana - dobrovolná část - zvýšení běžných výdajů za účelem financování
výdajů v rámci uskutečněného zásahu SDH a na vybavení SDH
Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu -navýšení příjmů z důvodu přijetí průtokové dotace ze Zlínského kraje určené DDM B-B na realizaci akce " Soutěž mladých
zdravotníků"
11 000,00
Využití volného času dětí a mládeže - zvýšení neinvestičního příspěvku DDM B-B
z důvodu přijetí průtokové dotace ze ZK
Ostatní zájmová činnost a rekreace - zvýšení příjmů ze vstupného a prodeje zboží
v SARA
200 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace - zvýšení výdajů v rámci letní sezóny v SARA
 smlouvu s Ing. arch. Petrem Zámečníkem,
o výkonu architektonické činnosti na rok 2019
 smlouvu o poskytování právních služeb
s Mgr. Miroslavem Remešem
 Plán činnosti Rady města a návrh termínů
zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

RM Brumov-Bylnice neschválila

 konání hudební akce Metal Feast Open Air
na hradě Brumov

RM Brumov-Bylnice souhlasí

 s přijetím darů pro příspěvkovou organizaci
Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace. Dary budou využity na pořízení didaktických pomůcek, výtvarných potřeb,
stavebnic a vybavení herních koutů v MŠ. Celková
částka za sponzorské dary činí 69.170 Kč
 s přijetím nadačních příspěvků pro příspěvkovou organizaci Základní škola Brumov-Bylnice,

okres Zlín. Nadační příspěvky organizace WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., IČO: 24231509, Vladislavova 152/4, Praha 4, 140 00, budou využity jako
zálohy na obědové služby poskytované v období
od 1. 1. 2019 do 28. 6. 2019 ve prospěch dvou
nezletilých dětí ve výši 5.568 Kč
 s přijetím darů pro příspěvkovou organizaci
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín,
příspěvková organizace, v celkové výši 11.500 Kč
- s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín,
na dofinancování nákupu elektrického výklopného kotle do školní jídelny ve výši 24.991 Kč
 peněžitý dar neziskové organizaci Naděje, pobočky Nedašov, IČO: 00570931, se sídlem Nedašov 161, 763 32 Nedašov, na provoz v roce 2018
ve výši 17.000 Kč
 peněžitý dar na podporu akce „Cvičíme pro
Barunku“ za účelem nákupu zdravotních pomůcek ve výši 2.000 Kč
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 peněžitý dar panu Mackovi, za vzornou reprezentaci města Brumov-Bylnice, ve výši 3.000 Kč

Poř.
č.
1a)

Příjmová část
tř/položka
4/4216

 rozpočtové opatření č. 8/2018, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny (tabulka):

Výdajová část

Kč
-959 374,00

§/položka

Kč

1b)

3612/6121

-590 000,00

1c)

5512/6121

-369 374,00

2b)

3612/6121

-32 771,00

2c)

5512/6121

-2 856,00

2219/6121

-4 317,00

5512/6123

-43 198,00

7a)

3113/6121

181 000,00

7b)

3612/5171

-181 000,00

8a)

5512/6121

200 000,00

8b)

3612/5171

-200 000,00

1032/5171

295 000,00

2a)

3a)

4/4216

-35 627,00

4/4216

-4 317,00

3b)

4a)

4/4222

-43 198,00

4b)
5a)

4/4121

26 600,00

5b)

8/8115

-26 600,00

6a)

4/4232

706 763,00

6b)

8/8115

-706 763,00

9a) 1032/2111

295 000,00

9b)

 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 23/2018 ze
dne 4. 6. 2018 na stavbu „Hrad Brumov – obnova
dolního hradu“
 Příkazní smlouvu na kompletní podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova krajiny na k. ú.
Brumov“
 odprodej zbytků poškozeného vozidla Škoda Rapid, reg. zn. 5Z73656, společnosti FRKAL

Předmět rozpočtového opatření č. 8/2018
Ostatní investiční přijaté dotace ze SR - snížení příjmů z důvodu opravy rozpočtového opatření č. 3 a č. 5, kterým se navyšovaly dotace již schválené v rozpočtu
2018, určené na "Zateplení bytového domu č.p. 35 v Sidonii" a na provedení úprav
hasičské zbrojnice SDH Sv. Štěpánu
Bytové hospodářství - snížení kapitálových výdajů z důvodu opravy rozpočtového
opatření č. 3
Požární ochrana - dobrovolná část - snížení kapitálových výdajů z důvodu opravy
rozpočtového opatření č. 5
Ostatní investiční přijaté dotace ze SR - snížení příjmů z důvodu přijetí nižších dotací
určených na "Zateplení bytového domu č.p. 35 v Sidonii" a na provedení úprav hasičské zbrojnice SDH Sv. Štěpánu
Bytové hospodářství - snížení kapitálových výdajů z důvodu přijetí nižší dotace určené
na "Zateplení bytového domu č.p. 35 v Sidonii"
Požární ochrana - dobrovolná část - snížení kapitálových výdajů z důvodu přijetí nižší
dotace určené na provedení úprav hasičské zbrojnice SDH Sv. Štěpánu
Ostatní investiční přijaté dotace - snížení příjmů z důvodu přijetí nižší dotace ze SFDI
za účelem budování Cyklostezky B-V-V, úsek Val. Klobouky - Brumov
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - snížení kapitálových výdajů z důvodu
přijetí nižší dotace ze SFDI za účelem budování Cyklostezky B-V-V, úsek
Val. Klobouky – Brumov
Investiční přijaté transfery od krajů - snížení příjmu z důvodu přijetí nižší dotace
od Zlínského kraje za účelem pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Požární ochrana - dobrovolná část - snížení kapitálových výdajů z důvodu přijetí nižší
dotace od Zlínského kraje za účelem pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - zvýšení příjmu od obcí za přestupky projednávané v rámci správního řízení
Změna krátkodobých prostředků na účtech - snížení financování z důvodu zvýšení
příjmu od obcí za přestupky projednávané v rámci správního řízení
Investiční přijaté transfery od EU - zvýšení příjmů z důvodu přijetí dotace za projekt
"Na bicykli po stopách historie"
Změna krátkodobých prostředků na účtech - snížení financování z důvodu zvýšení
příjmu z důvodu přijetí dotace za projekt "Na bicykli po stopách historie"
Základní školy - zvýšení kapitálových výdajů z důvodu dofinancování technického
zhodnocení osvětlení tělocvičny v Základní škole B-B
Bytové hospodářství – přesun běžných výdajů na kapitálové na § Základní školy
z důvodu dofinancování technického zhodnocení osvětlení tělocvičny
Požární ochrana - dobrovolná část - zvýšení kapitálových výdajů z důvodu dofinancování úprav hasičské zbrojnice SDH Sv. Štěpánu
Bytové hospodářství - přesun běžných výdajů na kapitálové na § Požární ochrana
z důvodu dofinancování úprav hasičské zbrojnice SDH Sv. Štěpánu
Podpora ostatních produkčních činností - zvýšení příjmů spojených s hospodařením
v lesích
Podpora ostatních produkčních činností - zvýšení výdajů spojených s opravou
lesního mostu "Na Americe"

a spol. s r.o., IČ: 44017537, za cenu 35.000 Kč
včetně DPH
 Pojistnou smlouvu o skupinovém úrazovém
pojištění
Nejdůležitější informace z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného
dne 29. listopadu 2018:

Poř. Příjmová část
č. tř/položka Kč
1a)

§/položka
2219/6121

Výdajová část
Kč
-750 000,00

1b)

3639/6121

750 000,00

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

ZM Brumov-Bylnice schválilo

 jednací řád Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
 zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice
o činnosti Rady města Brumov-Bylnice za období
od 1. 11. 2018 do 28. 11. 2018
 rozpočtové opatření č. 6/2018, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny (tabulka):

Předmět rozpočtového opatření č. 6/2018
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - přesun kapitálových výdajů za účelem vybudování
odpočívadla na cyklostezce Bečva-Vlára-Váh, včetně sociálního zařízení na sídlišti Družba
Komunální služby a územní rozvoj - zvýšení kapitálových výdajů za účelem dofinancování vybudování odpočívadla na cyklostezce Bečva-Vlára-Váh, včetně sociálního zařízení na sídlišti Družba
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 následující pravidla rozpočtového provizoria
pro rok 2019:

•

do schválení ročního rozpočtu pro rozpočtové
období roku 2019 budou příjmy naplňovány
podle obecně závažných vyhlášek o místních
poplatcích, ze správních poplatků, daní, dotací a z vlastní činnosti,

•

na běžné výdaje města a zřízených příspěvkových organizací (na provoz, nutné opravy,
údržbu majetku, mzdové výdaje…) budou
uvolňovány prostředky max. ve výši rozpočtu
minulého roku
dále budou hrazeny závazky z roku 2018
splatné v roce 2019 plynoucí z uzavřených
smluv, splátky dle splátkových kalendářů
plynoucích z uzavřených smluv a náklady
na rozpracované investiční akce z roku 2018
zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo

•

•

do doby schválení rozpočtu města nebudou
zahajovány nové investiční akce

 odprodej obecního pozemku parc. č. 293/2
o výměře 57 m2 v k. ú. Bylnice v ulici Svárov
za účelem majetkového vypořádání zahrady u RD
za cenu 50 Kč/m2
 odprodej stavebního pozemku parc. č.
1496/210 o výměře 829 m2 v k. ú. Bylnice v ulici
Slunečná za účelem výstavby RD za cenu 650 Kč
+ DPH

odkoupení části pozemku parc. č. 594/1 v k.
ú. Brumov o výměře 1 m2 (díl „c“ nově vzniklého
pozemku parc. č. 606/1 dle GP č. 1458-155/2018)
do majetku Města Brumov-Bylnice za účelem majetkového vypořádání místní komunikace v ulici
Fr. Louckého za cenu 100 Kč


ukončení pořizování Změny č. 1 Územního
plánu Brumov-Bylnice


 dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e), § 47
odst. 5 a § 55 odst. 1 stavebního zákona Zprávu
o uplatňování Územního plánu Brumov-Bylnice
za uplynulé období 10/2014 – 8/2018, a to včetně pokynů pro zpracování Změny č. 2 Územního
plánu Brumov-Bylnice

ZM Brumov-Bylnice zvolilo

• na volební období r. 2018 - 2022:
jednotlivé členy kontrolního výboru:
• Ing. Vojtěch Loucký, člen
• Ivo Dorňák, člen
• Miloslav Bublák, člen
• Pavla Hrnčiříková, členka
jednotlivé členy finančního výboru:
• Ing. Josef Fritschka, člen
• Ing. Karel Staník, člen
• Marie Manová, členka
• Bc. Lenka Vilímková, členka
jednotlivé členy Osadního výboru Sv. Štěpán:
• Libuše Miklasová, předsedkyně výboru
• Jana Kostková, členka
• Martin Berka, člen
• Martin Nevrlka, člen
• Josef Kostka ml., člen

jednotlivé členy Osadního výboru Sidonie:
• Mgr. Pavel Mašláň ml., předseda výboru
• Ing. Silvie Minářová, členka
• Ing. Stanislav Bařinka, člen
• Adriana Krahulcová, členka
• Mgr. Iva Dočárová DiS., členka

ZM Brumov-Bylnice souhlasí

 s tím, aby Město Brumov-Bylnice pokračovalo v jednání o odkoupení pozemků bývalého parkoviště Mototechny v ulici Mýto, pozemky parc.
č. 110/1, 110/2 a 110/3 v k. ú. Bylnice za navrženou cenu 550 000 Kč

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu odpadu z popelnic
v únoru 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné
domky v Brumově-Bylnici – občané:
Čtvrtek: 7. 2. 2019, 14. 2. 2019, 21. 2. 2019,
28. 2. 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic a kontejnerů v sídlištích Družba a Rozkvět – občané:
Pátek: 1. 2. 2019, 8. 2. 2019, 15. 2. 2019,
22. 2. 2019

Pátek: 8. 2. 2019, 22. 2. 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: 7. 2. 2019 (provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici).
Pátek: 1. 2. 2019 (provozovny v sídlišti Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie).

Termíny svozu odpadu z popelnic v místních
částech Svatý Štěpán a Sidonie – občané:
Pátek: 1. 2. 2019, 8. 2. 2019, 15. 2. 2019,
22. 2. 2019

Termíny svozu tříděného odpadu
v únoru 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic pro ulice
Hodňov, část ulice Podzámčí a Blizákovec:
Pátek: 1. 2. 2019, 8. 2. 2019, 15. 2. 2019, 22.
2. 2019

Pátek

1. 2. 2019: papír a lepenka + kompozitní obaly (nápojové kartony)

Úterý

5. 2. 2019: bílé (čiré) a barevné sklo

Středa 6. 2. 2019: směsné plasty

spolufinancování
realizovaného
projektu „Na bicykli po stopách histórie (kód:
304021C933)“ ve výši rozdílu celkových výdajů
projektu a poskytnutého NFP v souladu s podanou žádostí o změnu projektu (tj. maximálně
ve výši 257 089 EUR = 10 % z celkových způsobilých výdajů HCP)

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery
města

Středa 13. 2. 2019: směsné plasty

(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Středa 20. 2. 2019: směsné plasty

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:

Středa 27. 2. 2019: směsné plasty

ZM Brumov-Bylnice neschválilo

Čtvrtek: 7. 2. 2019, 14. 2. 2019, 21. 2. 2019,
28. 2. 2019 (provozovny v domovní zástavbě
v Brumově-Bylnici).



 vzhledem k platnému ÚPN odprodej obecního pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Svatý Štěpán

ZM Brumov-Bylnice jmenovalo

 pana Kamila Macka, starostu města Brumov
‑Bylnice, jako určeného zastupitele, který bude
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 stavebního
zákona spolupracovat s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace - Městský úřad Brumov-Bylnice, na činnostech vyplývajících ze stavebního zákona, a to po dobu délky funkčního období
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, tj. v letech
2018-2022
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Pátek: 1. 2. 2019, 8. 2. 2019, 15. 2. 2019,
22. 2. 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:

Pátek

15. 2. 2019: papír a lepenka + kompozitní obaly (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.

Čtvrtek: 7. 2. 2019, 21. 2. 2019 (provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici).
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Informace z radnice

INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH MĚSTA BRUMOV-BYLNICE
MÍSTNÍ POLATEK ZA ODPAD
Sazba místního poplatku za odpad za rok 2019
činí 500 Kč za osobu a kalendářní rok (dle OZV
č. 2/2017).
Termín pro uskutečnění platby je do 31. 5. 2019
Poplatek za odpad platí fyzická osoba:
• která má v obci trvalý pobyt – tato povinnost
se vztahuje i na osoby s trvalým pobytem
na adrese H. Synkové 942
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Způsob platby poplatku:
1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně
MěÚ, dveře č. 305
2. poštovní poukázkou typu „A“ na účet města
u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:
19-1407101369/0800,
3. bezhotovostním převodem na účet města
u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:
19-1407101369/0800.

Při platbě poštovní poukázkou a bezhotovostním
převodem uvádějte pro vaši identifikaci: Variabilní
symbol = 1340 a číslo popisné plátce a zvláštní
číslo místní části města trvalého pobytu plátce
(1-3), kde 1-Brumov-Bylnice, 2-Svatý Štěpán,
3-Sidonie.
Další informace:
• poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit
tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku
• při narození dítěte v průběhu roku je povinností rodičů do 15 kalendářních dnů zajistit
jeho zaregistrování u správce poplatku, to je
na finančním odboru MěÚ, dveře č. 305 a následně uhradit poměrnou část poplatku za příslušný rok
• povinnost provést zaregistrování do 30 kalendářních dnů od vzniku poplatkové povinnosti a zajistit uhrazení poměrné části poplatku
v příslušném roce mají také občané, kteří
v průběhu roku získají místo trvalého pobytu
v Brumově-Bylnici
Vybrané úlevy a osvobození:
• úleva ve výši 50% sazby poplatku se poskytuje studentům studujícím mimo území města
Brumov-Bylnice, kteří jsou v průběhu školního roku ubytováni v sídle školy mimo město
a předloží správci poplatku doklad o studiu
a doloží doklad o ubytování

• od poplatku se osvobozuje každá fyzická
osoba s trvalým pobytem na území města
Brumov-Bylnice starší 80 let
• od poplatku se osvobozují poplatníci se zvlášť
těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držitelé dokladu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, na základě předložení dokladu
(ZTP/P)
• od poplatku se osvobozuje každé třetí a další
dítě z dětí do 15 let, žijících ve společné domácnosti a s trvalým pobytem na území města
Brumov-Bylnice
• od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří se z důvodu pobytu v zahraničí či pobytu
v jiné obci zdržují na území města Brumov
-Bylnice méně než 30 kalendářních dnů v příslušném kalendářním roce, na základě předložení dokladů prokazujících tyto skutečnosti
Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku
za odpad je uveden v Čl. 6, OZV č. 2/2017. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených vyhláškou (nejpozději do 31. 12.
2019), nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Smluvní poplatek pro podnikatelské subjekty:
Smluvní cena pro podnikatelské subjekty a organizační složky využívající systém svozu odpadu organizovaný Městem Brumov-Bylnice za rok 2019
činí 120 Kč včetně DPH, vztaženo na 1 ks svezené
popelnice.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Základní sazba ročně:

Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
a) za provádění výkopových prací: 3 Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje: 30 Kč
c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb: 10 Kč
d) za umístění stavebního zařízení: 2 Kč
e) za umístění reklamního zařízení: 40 Kč
f) za umístění skládek: 3 Kč

a) v rodinných domech a jiných objektech
• za prvního psa 120 Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180 Kč
b) v bytových domech s počtem bytů větším než 3
• za prvního psa 1 400 Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 100 Kč
Snížená sazba ročně:
a) u držitele psa v bytových domech, který je
poživatelem invalidního, starobního, vdovského,
vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů
• za prvního psa 200 Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
b) v katastrálním území Svatý Štěpán a Sidonie
• za prvního psa 80 Kč
• za druhého a dalšího psa téhož držitele
120 Kč
Termín pro uhrazení poplatku je do 31. 5. 2019.
Složenky pro platbu se nerozesílají, doporučujeme provést úhradu poplatku současně s platbou
MP za odpad. Výběr místního poplatku ze psů se
řídí OZV č. 4/2008.

Splatnost poplatku je nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem splatnosti nejblíže předcházející pracovní den. Poplatek uhradíte v pokladně MěÚ, dveře č. 305.
Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství se řídí OZV č. 5/2008.
Výběr poplatků v místních částech
Tak jako každý rok budou mít občané možnost uhradit místní poplatek za odpad a místní poplatek ze
psů v místních částech Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie.
Výběr poplatků bude probíhat v měsíci dubnu. Přesné termíny budou zveřejněny v březnovém zpravodaji.
Finanční odbor MěÚ

Informace pro občany
Advokátní a právnické služby na MěÚ
Právní pomoc a advokátní služby pro občany města zajišťuje od  1. ledna 2019 pan Mgr. Miroslav
Remeš, a to každé pracovní pondělí v úředních hodinách v době od 13:00 do 16:00 hodin, v 1. patře městského úřadu, dveře č. 230., tel. 577 305 117.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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PROGRAM PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019
Identifikační číslo RP04-19

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O POSKYTNUTÍ DOTACE
1. CÍLE PROGRAMU S VAZBOU NA PRIORITY ZLÍNSKÉHO KRAJE
1.1. Cíl programu, důvody podpory stanoveného
účelu a očekávané dopady podpory:
Cílem Programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále
jen EVVO) na území Zlínského kraje, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí a zvýšení
dostupnosti kvalitních služeb EVVO. Důvodem
poskytnutí dotace je přispění k naplňování priorit
EVVO Zlínského kraje a k aktivnějšímu zapojování dětí, mládeže a dospělých do ochrany přírody
a péče o životní prostředí.
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:
• Prohloubení EVVO dětí, mládeže a dospělých
ve školách a v mimoškolní činnosti.
• Zvýšení kvality činnosti škol, středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden, NNO a dalších organizací se zaměřením
na EVVO.
• Zlepšení nabídky služeb EVVO na území Zlínského kraje, zejména v těch oblastech, v nichž
je zatím nabídka aktivit EVVO malá.
1.2. Soulad se strategickými a odvětvovými koncepcemi:
Prostřednictvím této podpory jsou naplňovány tyto cíle Strategie rozvoje Zlínského kraje

2009 – 2020: Pilíř 3. Efektivní infrastruktura
a rozvoj venkova, Cíl 3.1. Zlepšit parametry životního prostředí, Úkol 3.1.5. Chránit a šetrně
využívat přírodní zdroje. Program dále podporuje
priority dané Krajskou koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje
pro období 2014 – 2022.

2. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE
Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě:
od 21. 1. 2019 do 15. 2. 2019 do 12:00 hodin.
V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu:
Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, třída
T. Bati 21, 761 90 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje:
scsbwku).
Žádosti doručené po této lhůtě či doručené
na jiné adresy nebudou otevřeny, budou archivovány a vyřazeny z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek nastavených Programem. Žadatel
může ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení
písemného vyrozumění o nesplnění podmínek administrativní shody a kontroly přijatelnosti písemně požádat o vrácení příloh doložených k opožděně doručené Žádosti s uvedením registračního
čísla Žádosti, názvu projektu, identifikačních údajů žadatele a telefonního kontaktu s konkretizací
příloh požadovaných k vrácení. Opožděně doručená obálka bude otevřena za přítomnosti žadatele
požadujícího vrácení příloh. Požadované přílohy
budou vráceny na základě předávacího protokolu.

3. ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT FINANČNÍ
PROSTŘEDKY V PROGRAMU POSKYTNUTY
3.2. Podporované aktivity:
Hlavní náplní projektů je vzdělávání rozlišných
cílových skupin v oblasti udržitelného rozvoje
a žadatelem vytvořené nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství
nebo uspořádání významných akcí se zaměřením
na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
(EVVO).
• Osvěta a poradenství pro veřejnost týkající se
ochrany přírody a životního prostředí.
• Neperiodické publikace, informační a výukové
materiály a programy se zaměřením na EVVO.
• EVVO v rámci školních programů rozvíjejících
školní i mimoškolní aktivity, EVVO pedagogických a nepedagogických pracovníků škol
a školských zařízení, pracovníků středisek
a center ekologické výchovy, ekologických poraden a NNO.
• Podpora a rozvoj služeb a servisních činností
pro EVVO.
• Podpora projektů začínajících subjektů EVVO.
• Podpora projektů se zaměřením na inovativní
metody v EVVO.
• Podpora vzdělávacích aktivit na školních zahradách a badatelsky orientovaného vyučování.
Podrobné informace k zveřejněnému programu
zájemci najdou na webových stránkách Zlínského
kraje: www.kr-zlinsky.cz/rp04-19-podpora-ekologickych-aktivit-v-kraji-aktuality-15301.html

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Robin Macků narozen dne 26. 9. 2018 v Brně

Petra Suchánková narozena dne 27. 11. 2018
Kryštof Matocha narozen dne 6. 12. 2018 ve Zlíně
Marek Šuchma narozen dne 26. 12. 2018
Ema Maliňáková narozena dne 29. 12. 2018 ve Valašském Meziříčí
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

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

Rozloučili jsme se…

Jiří Kostka zemřel ve věku 37 let, Brumov, 1. května čp. 1252
František Adamuška zemřel dne 2. 1. 2019 ve věku 83 let, Brumov,
Uhlové čp. 774
Františka Skácelová zemřela dne 9. 1. 2019 ve věku nedožitých 83 let,
Brumov, Am. Kutinové čp. 670
Lubomír Porubský zemřel dne 9. 1. 2019 ve věku 72 let, Brumov, 1. května čp. 1104
Libuše Kostková zemřela dne 10. 1. 2019 ve věku 90 let, bývalá občanka
Sidonie čp. 21
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínáme…
Kdo s vámi žil, ten ví, co ztratil.
Už nepohladíte, neporadíte, odešli jste tiše, jak osud si to přál.
Dne 19. prosince 2018 jsme vzpomněli 39 let, kdy tragicky zahynul náš tatínek, pan Miroslav Beňo
a dne 3. února 2019 vzpomeneme smutné 13. výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní Elišky Beňové z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají a všem za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.
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Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 23. prosince 2018 jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky, paní Marie Šuchmové a dne 16. února 2019
vzpomeneme 3. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Jarolíma Šuchmy z Brumova.
S úctou a láskou vzpomínají synové Zdenek a Jarolím s rodinami.

A láska zůstala, ta smrti nezná…
Dne 24. ledna 2019 jsme vzpomněli 25. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky, paní Jiřiny Peclové
a dne 28. ledna 2019 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka, pana Vojtěcha Pecla.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.
Nikdo a nic na světě nenahradí ztrátu
našeho blízkého, ani čas nezahojí ránu.
Dne 30. ledna 2019 vzpomeneme již 7. smutné a bolestné výročí úmrtí našeho drahého a milovaného manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Kozáčka z Brumova.
S láskou a velkou bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Marie, dcery Marie a Zdeňka s rodinami. Kdo jste
jej znali, prosím, vzpomeňte spolu s námi.

Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.
Dne 4. února 2019 uplynou 3 roky od úmrtí
pana Miloslava Kohoutka.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Miloslava s rodinou.

„Žít v srdcích, která zde zanecháváme, znamená nezemřít…! T. Campbell
Dne 2. února 2019 vzpomeneme 10. smutné výročí, kdy zemřela naše maminka, paní Marie Křížová.
Dne 14. března 2019 vzpomeneme 18. smutné výročí, kdy zemřel náš tatínek, pan Josef Kříž.
Všem, kdo vzpomenou na naše vzácné rodiče s námi, děkují děti s rodinami.

Co vděkem za lásku a péči Tvou Ti můžeme dát, hrst
krásných květů naposled a pak jen vzpomínat.
Dne 6. února 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Březáčkové.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Odešla jsi, jak osud si přál, ale v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 7. února 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší
maminky a babičky, paní Štěpánky Holčákové.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Přišla ta hodina, Tvé oči zahalila tma nekonečné noci, mlčení bez konce uzavřela ústa Tvá.
Dne 6. února 2019 uplyne 1. výročí plné bolesti a smutku úmrtí mého syna Martina Krůžely
a 6. února 2019 vzpomeneme 12. výročí úmrtí mého manžela Ladislava Krůžely.
S láskou vzpomínají maminka a manželka, dcera a sestra Ivana s rodinou, švagrová a teta Marie.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 8. února 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí
pana Václava Hořáka z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn a dcery
s rodinami.

Tolik jsi miloval život a s námi chtěl jsi být, ale osud
byl krutý a nenechal Tě žít.
Dne 11. února 2019 vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Zůbek.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.

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

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 11. února 2019 vzpomeneme na 4. výročí od úmrtí
pana Romana Bližňáka.
Za vzpomínku děkuje manželka.

Odešla jsi, jak osud si přál, však v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 14. února 2019 uplyne 1 rok od úmrtí
paní Věry Slaběňákové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.
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Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí.
Dne 14. února 2019 by se dožil 80 let náš drahý
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Stanislav Vančuřík.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své
nejdražší zde člověk ukládá a vzpomínky se vrací.
Dne 15. února 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí
mého manžela, našeho tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Miroslava Polereckého.
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera se svými
rodinami.

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 17. února 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí
naší drahé maminky, babičky a prababičky
paní Aloisie Lysákové z Bylnice.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 17. února 2019 uplyne 20 let od úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka,
pana Stanislava Dorňáka.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Osud nevrátí, co vzal, jen jedno vrací
– vzpomínky a žal.
Dne 22. února 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí
našeho syna Petra Krahulce.
Stále vzpomínají rodiče a bratři s rodinami a ostatní
příbuzenstvo.

Roky tiše běží, jak klidný řeky proud, jen vzpomínky
se vracejí a nedají zapomenout.
Dne 24. února 2019 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Vlasty Skoumalové.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, tichou modlitbu
odříkat a pokojný spánek přát.
Dne 27. února 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
manželky, maminky a babičky,
paní Anežky Stružkové.
S láskou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinou.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínka v našich
srdcích zůstává dál.
Dne 27. února 2019 vzpomeneme na nedožitých 90
let naší maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Kebískové ze Sv. Štěpána.
S úctou a láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Odešel jsi tiše, jak osud si to přál.
Dne 28. února 2019 vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí pana Antonína Urbana.
S láskou vzpomínají manželka, syn Antonín s rodinou, dcera Radka s rodinou, vnuci Petr, Lenka,
Ondra, Katka a ostatní příbuzenstvo.

S úsměvem na tváři Tě každý znal, všem,
kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal.
Dne 28. února 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí pana Karla Žižky.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové
Andrej a Jakub, rodiče Žižkovi, sestry s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

PROGRAM RMC MALENKA
ÚNOR 2019
ÚT
ST
ČT
ÚT
ST
ČT
PÁ
ÚT
ST
ČT
ÚT
ST
ČT

5.2.
6.2.
7.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
19.2.
20.2.
21.2.
26.2.
27.2.
28.2.

KURZ SEBELÍČENÍ s paní Šárkou Vaňkovou (pro předem přihlášené)
VOLNÁ HERNA, cvičení maminek a dětí pro předem přihlášené
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ – VĚNEČEK Z PAPÍRU NA DVEŘE
VOLNÁ HERNA, cvičení
SKOKÁNCI, montessori dílnička
VALENTÝNSKÝ VEČER (mše svatá a posezení v pizzerii)
DĚTSKÝ KARNEVAL (děti přijďte v maskách!)
VOLNÁ HERNA, cvičení
SKOKÁNCI, montessori dílnička
VOLNÁ HERNA – JARNÍ PRÁZDNINY
VOLNÁ HERNA – JARNÍ PRÁZDNINY
VOLNÁ HERNA – JARNÍ PRÁZDNINY

UPOZORNĚNÍ
Srdečně zveme na Kurz líčení dne 5. 2. 2019, hlídání dětí je zajištěno v Malence.
Již tradičně proběhne v rámci Národního týdne
manželství VALENTÝNSKÝ VEČER pro manžele,
případně snoubence. Bližší informace budou vyhlášeny v kostele na plakátku a na webu naší charity. Prosíme, přihlašujte se závazně co nejdříve,
cena za pár 500 Kč.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov,
tel.: 733 755 932

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.
8
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PROGRAM DENNÍHO
STACIONÁŘE
BRUMOV-BYLNICE
ÚNOR 2019
4. 2. ROZHOVORY O VÍŘE – s otcem
Richardem v 9.30 hod.
13. 2. Povídání s kastelánem brumovského hradu v 9.30 hod.
21. 2. Trénink slovní zásoby pro každý
věk v 9.30 hod.
27. 2 Šití domečku v 9.30 hod.

DDM BRUMOV-BYLNICE
ÚNOR 2019
Připravujeme:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
V prvním lednovém víkendu letošního roku proběhla v našem regionu tradiční tříkrálová sbírka.
Velké díky patří více jak 300 dobrovolníkům, kteří
se zapojili a bez nichž by nebylo možné takovou
akci uskutečnit. Většina koledníků se do ulic
našich měst a obcí vydala v sobotním dopoledni. Snažili se navštívit všechny domácnosti, ale
omlouváme se všem, které jsme z různých důvodů nenavštívili. Ať už proto, že jsme přišli v době,
kdy jste nebyli doma, nebo naši koledníci špatně zvonili anebo se zalekli domácích miláčků .
I přes tyto drobnosti byla sbírka opět bohatší než
v předchozím roce.
Na území města Brumov-Bylnice bylo vykoledováno 136.419 Kč.
Poděkování patří všem, kteří naše koledníky přijali
a obdarovali. Jak budou vykoledované prostředky
využity, stejně tak to, jak dopadlo letošní koledování, můžete sledovat na stránkách naší charity.
Stejně tak na stránkách tříkrálové sbírky můžete

nahlédnout,
jak
probíhala
sbírka
jinde a spoustu dalších informací.
Zároveň se naše
charita v letošním
roce
zúčastnila
děkovného koncertu Charity Česká
republika, který se
uskutečnil 6. ledna 2019 v Brně a byl odvysílán
Českou televizí. Na koncert se vydalo celkem 40
koledníků s doprovodem a moc jsme si to užili.
Největším tahákem pro děti byla samozřejmě kapela Mirai, ale i ostatní účinkující v čele s moderátorskou dvojicí Martina Kociánová a Jan Čenský.
Ještě jednou velké díky a vše dobré v začínajícím
roce přeje Charita Valašské Klobouky.
Tomáš Naňák

• VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM
NA KULTURNÍCH AKCÍCH
• POLOLETNÍ PRÁZDNINY S DDM
• ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ VÝCHOVY pro
žáky 9. tříd (viz plakátek)
• JARNÍ PRÁZDNINY S DDM - sportovní a kulturně-společenské akce

Přehled výsledků koledování v jednotlivých obcích
na území Charity Valašské Klobouky

• ZÁPASY 6. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ
LIGY
Informujeme:

Valašské Klobouky

• 27. prosince 2018 se v DDM Brumov-Bylnice
uskutečnila ve spolupráci s M. O. MRS Slavičín již
tradiční „Vánoční rybářská soutěž“. V rybářských
znalostech a dovednostech si nejlépe vedla dvojice z Brumova-Bylnice Tereza Hošková a Jakub
Šamko. Na 2. místě se umístili Petr Rak a Petr
Švehlák a třetí skončili Vojtěch Zvoníček a Libor
Lorenc, všichni čtyři reprezentovali Slavičín. Nejlepším jednotlivcem byl Petr Rak ze Slavičína.

Lipina

9.612,-

Smolina

12.744,-

Tichov

12.770,-

Poteč

33.702,-

Študlov

21.481,-

Lačnov

41.580,-

Valašské Příkazy

20.910,-

Mirošov

3.660,-

Brumov-Bylnice

115.473,-

Svatý Štěpán

8.522,-

Sidonie

12.424,-

Návojná

20.458,-

Nedašov

61.670,-

Nedašova Lhota

24.038,-

CELKEM
• V týdnu od 25. do 29. února 2019, tj. doba
JARNÍCH PRÁZDNIN, připravujeme pro vaše děti
řadu zajímavých akcí. Podrobné informace o těchto akcích naleznete na našich webových stránkách.

128.467,-

527.511,DĚKUJEME!!!

Velké poděkování všem dětem a vedoucím, kteří se podíleli na letošní tříkrálové
sbírce!!!

http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Poděkování za vánoční dárky
I v roce 2018, celkem již potřetí, se podařilo
v předvánoční době sociálním pracovnicím Terénní asistenční služby Valašské Klobouky uspořádat sbírku s názvem Dopisy Ježíškovi. Dopisy
napsaly nebo nakreslily děti z nízkopříjmových
rodin z ORP Valašské Klobouky. Celkem bylo obdarováno dvacet pět dětí ve věku od 1 roku do 15
let, které se na Štědrý večer radovaly z dárků pod
stromečkem, jež si samy přály. Díky lidem, kteří
jsou ochotní podat pomocnou ruku a rozdávat
radost, jsme tak dětem předaly v rámci třetího
ročníku Dopisů Ježíškovi 55 dárků.
Upřímně proto děkujeme všem, kteří se na sbírce pro děti podíleli jako dárci nebo organizátoři.
Naše poděkování patří: Marii Staňkové, kolektivu
pracovnic Lékárny Dahlia Slavičín, Pavlu Starém,
rodině Navrátilové, Václavu Šerém, rodině Kovalčíkové, Aleně B., Jitce Škvařilové, pedagogům ze
ZŠ Vlára a jejich přátelům, rodině Kozubíkové, Da-

POZVÁNKA

vidu Rumanovi, Michaele M., Ivě Vodehnalové, kolektivu učitelů ze SOU Valašské Klobouky, Zuzaně
Červenkové, DDM Valašské Klobouky, Martinu Výmolovi, manželům Švachovým, rodině Hyžíkové,
Aleně Kurtinové, rodině Jánošíkové a Motocross
teamu Fojtík - Kateřině Fojtíkové, Aleši Fojtíkovi.
Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi Valašské Klobouky přeje všem v novém roce 2019
především pevné zdraví a co nejvíce bezstarostných chvil strávených v rodinném kruhu se svými
dětmi. Těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Pavlína Kurtinová
a Mgr. Renata Studenková

HOKEJOVÝ KLUB INFORMUJE...
Od září 2018 začala sezóna 2018/2019 a do krajských a regionálních soutěží Českého
hokeje jsme přihlásili týmy přípravky, mladší žáci, starší žáci, dorost a opět i muže. Všechny informace ohledně mistrovských utkání a dění našeho klubu najdete na stránkách
www.hokejbrumov.cz, kde vás budeme aktuálně o všem informovat.

NÁBOR MLADÝCH HOKEJISTŮ,
KRASOBRUSLAŘŮ A KRASOBRUSLAŘEK
stále pokračuje, informace dostanete
na tel.777 800 548/9

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
Mistrovská utkání mužů na domácím ledě budou
probíhat v sezoně 2018/2019 v pátek od 18:00
hod. a v neděli od 17:00 hod. Přijďte povzbudit
naše borce v nelehkých bojích.

Neděle 3. 2. 2019
HC BB – HOKEJ Uherský Ostroh
Neděle 24. 2. 2019
HC BB – TJ Sokol Březina
Výsledky utkání a rozpis najdete na našich stránkách hokejbrumov.cz v sekci MUŽI.
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Ohlédnutí za vánočními turnaji 2018

Ve středu 26. 12. 2018 proběhl 1. ročník Vánočního turnaje pro ročník 2003 a mladší (dorost).
Tři týmy změřily své síly ve třech utkáních - každý
s každým. Hrálo se 3 x 20 minut čistého času.
Umístění:
1. místo HK Dukla Trenčín
2. místo HK Gladiators Trnava
3. místo HC Brumov-Bylnice
27. – 28. 12. 2018 – 4. ročník Vánočního turnaje pro ročník 2007 a mladší (mladší žáci). Dvoudenního turnaje se účastnilo celkem 7 týmů a během dvou dnů odehrály týmy celkem 21 utkání
systémem každý s každým. Hrálo se 2 x 20 minut
hrubého času, poslední dvě minuty každé třetiny
a tresty - čas čistý.
Umístění:
1. místo HK Kroměříž
2. místo HK ŠKP Poprad
3. místo HC RT Torax Poruba
4. místo HK Gladiators Trnava
5. místo HC Orli Znojmo
6. místo HC Brumov-Bylnice
7. místo SK Prostějov 1913

Singulární společnost a Singulární sdružení
Bylnice Vás zve na výroční členskou schůzi.
Datum konání: 24. 2. 2019 ve 14 hodin
Náhradní termín konání: 24. 2. 2019 v 15 hodin
Místo konání: Dům zahrádkářů v Bylnici
Program jednání:
1.
Zahájení – schválení programu
2.

Volba mandátové a návrhové komise

3.

Zpráva o činnosti – různé

4.

Zpráva mandátové komise

5.

Zpráva revizní komise

6.

Diskuze

7.

Usnesení

8.
Závěr
Srdečně zve předseda Singulární společnosti
Bylnice Ing. Vít Tománek

V pořadí 3. vánoční turnaj se odehrál v sobotu
29. 12. 2018 – 8. ročník Vánočního turnaje pro
ročník 2005 a mladší (starší žáci).
Nastoupilo proti sobě pět týmů ve 2 x 20 minutách čistého času a odehrálo se celkem 10 utkání.  
Umístění:
1. místo HK Dukla Trenčín
2. místo HC Lokomotiva Česká Třebová
3. místo HC Ďáblíci Nový Jičín
4. místo HC Brumov-Bylnice
5. místo HC Černí Vlci Rožnov
Poslední vánoční turnaj mládeže proběhl v neděli
30. 12. 2018 – 3. ročník Vánočního turnaje pro
ročník 2009 a mladší (přípravka).
Čtyři týmy přípravky ročník 2009 a mladší změřily
své síly na celém hřišti. Hrálo se systémem každý s každým, odehrálo se celkem 6 utkání 2 x 20
minut čistého času, kdy se po jedné minutě hráči
střídali.
Umístění:
1. místo HK Púchov
2. místo HC Brumov-Bylnice
3. místo HC Spartak Uherský Brod
4. místo MHK Dubnica nad Váhom
Ve všech vánočních turnajích obdržely týmy krásné poháry za umístění, medaile, diplomy a věcné
ceny, oceněni byli také individuální hráči a All
start teamy.
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MEMORIÁL TOMÁŠE BUBLÁKA

V pátek 4. 1. 2019 proběhl již třetí ročník Memoriálu Tomáše Bubláka. Každoročně touto formou vzpomínáme na našeho kamaráda, profesionálního
hasiče, hokejistu, otce od rodiny a hlavně skvělého člověka Tomáše Bubláka, který nás v sobotu 11. června 2016 náhle opustil.
Konečné umístění:
1. místo HC Brumov-Bylnice
2. místo HZS DEZA Valašské Meziříčí
3. místo CSPP Olomouc
4. místo Hasiči Brumov
5. místo HZS Zlínského kraje
6. místo ZZS Zlínského kraje
Děkujeme všem účastníkům za předvedené výkony a také za velkou solidaritu, kterou projevili předáním věcného daru dětem a manželce Tomáše
Bubláka.

Brumovský volejbal s novou tváří - úspěšný
Naše město se může pochlubit bohatou volejbalovou tradicí. První zmínky
jsou již z meziválečného období. Největší úspěchy byly v osmdesátých a devadesátých letech minulého století, kdy muži i ženy bojovali o čelo tabulky
v krajských soutěžích.
O brumovském volejbalu se mluvilo s uznáním daleko za hranicemi okresu
i kraje. Po změně režimu následoval postupný pád a své soutěže přestali
postupně hrát muži a od loňského roku i ženy.
Jako živá voda na Sahaře zapůsobil nápad Adély Kovaříkové, naší bývalé druholigové hráčky, na přihlášení smíšeného volejbalového týmu do Amatérské
volejbalové ligy.
„AVLka je jedinečná soutěž smíšených družstev neregistrovaných volejbalistů a volejbalistek, která se hraje turnajově o víkendech od října do března
v 10 regionech v ČR. Jejím vrcholem je celostátní finále nejlepších družstev
z každého regionu, kde vítěz získá prestižní titul nejlepší smíšené družstvo
České republiky“, sdělila s nadšením Adéla. Společně s Lukášem Pánkem,
bývalým hráčem Valašských Klobouk, dali dohromady kvalitní smíšený tým,
který přihlásili do 5. ligy brněnské skupiny.
Všichni společně absolvovali kvalitní letní přípravu, kde skoro denně trénovali na písku (beach volejbal) a zúčastnili se turnajů ve Slavičíně a Brumově,
které vyhráli. Přesto málokdo očekával, že v podzimní část brněnské AVL
vyhrají a navíc bez jediné prohry.
„V konkurenci sedmnácti týmů zatím vedeme. Je to úspěch, který nás moc
těší. Našim cílem je postoupit z páté ligy do čtvrté. Soutěž je profesionálně
zorganizovaná a turnaje mají kvalitní sportovní úroveň“, pochvaloval si
Lukáš Pánek.
Veškeré informace o AVL včetně aktuálních výsledků jsou k dispozici na portále http://www.avlka.cz/init/pages/city/brno/.
V týmu jsou volejbalistky - Adéla Kovaříková, Monika Lorencová (roz. Miklasová), Zdenka Plesarová, Pavla Mitášová, Zdenka Macíková, Lenka Maňasová
a volejbalisté – Lukáš Pánek, Lukáš Ginter, Petr Babulík, Radim Ptáček, Martin Procházka, Petr Novák, Michal Hnaníček, Martin Polách a Kamil Tomášek.
Soutěž AVL by nešlo hrát bez finanční spoluúčasti sponzorů. Za podporu
proto velmi děkujeme Městu Brumov-Bylnice, Janu Fojtíkovi (Valentýn–bar
Val. Klobouky), Danielu Pacíkovi (Amerika–bar Luhačovice), Františku Sábovi
(Vinné sklepy U Františka) a Pavlu Černockému z Valašských Klobouk.

INFORMACE FC BRUMOV
Muži

V pondělí 7. ledna 2019 zahájili naši muži zimní přípravu. Trenérům Pavlu
Charvátovi a Zdeňku Žáčkovi se do přípravy zapojí cca 35 hráčů, kteří
se po skončení společného bloku hrubé přípravy rozdělí do dvou samostatných kádrů A a B týmu. A-tým se bude rvát o postup do divize a B-tým pod
taktovkou Libora Kubiše a Josefa Kříže bude bojovat o setrvání v 1. A. třídě.
Do přípravy se zapojily zajímavé nové i staronové tváře, které zajisté zvednou
konkurenci. V zimní přestávce sehrají naše celky mnoho přípravných utkání,
o kterých Vás budeme informovat a můžete se těšit i na zajímavé rozhovory s trenéry a taky novými hráči, kteří se zabydlí v dresu FC Brumov. Vice
na webu www.fcbrumov.cz

Mladší žáci

Na turnaji v Luhačovicích jsme předvedli suverénní výkon. Všechny zápasy
jsme vyhráli a při skóre 30:1 jsme skončili na 1. místě. Hráčům bychom chtěli
poděkovat za vynikající výkon.

Přípravky

Mgr. Milena Kovaříková,
předsedkyně volejbalového oddílu

Zimní příprava mužů

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

Jako každým rokem naše přípravka v rámci Satelitních turnajů poměří síly v šesti turnajích s hráči Bojkovic, Val. Klobouk, Slavičína, Uherského Brodu a Vizovic. První turnaj se konal ve Slavičíně, kde naši mladší borci oslabení o nemocné a „lyžaře“ statečně bojovali v sedmi lidech.
Po dvou výhrách s VK a Slavičínem a třech prohrách zanechali celkově
dobrý dojem. Další díl Satelitu pořádáme v Brumově, kde už snad budou kluci kompletní a předvedenou nám na „svém“ hřišti ještě lepší hru.
Starší přípravka jela do Slavičína v silném složení. Na hřišti se ale ukázalo,
že to nebude tak jednoduché, jak si kluci mysleli. Postupně získali 10 bodů
za 3 výhry a jednu remízu, kdy prohráli jen těsně s domácím celkem 1:2. Už
první turnaj nám ukázal, že letošní ročník bude vyrovnaný a můžeme se těšit
na vypjaté boje do posledního turnaje v Bojkovicích.
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MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – únor 2019

TVD – Technická výroba, a.s.
Rokytnice 203

AKCE VE MĚSTĚ

Do našeho kolektivu přijmeme pracovníka na tuto pozici:

pátek 1. února 2019, 20:00 hodin

Referent investičního oddělení

PLES FC BRUMOV

Fotbalový klub Brumov zve na 8. ples klubu do kulturního domu.
Hrají hudební skupina SWAY a dechová hudba Brumovjanka.
Přijďte s dobrou náladou, jinak je vše zajištěno.
Předprodej vstupenek v kanceláři FC.
Vstupné: 150 Kč
pátek 8. února 2019, 20:00 hodin

20. ŠKOLNÍ PLES

SRPŠ a Základní škola Brumov-Bylnice zvou na jubilejní ples s hudební skupinou Motýl band CZ. Doprovodný program, tombola
a občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek v Cukrárně U Kostků.
Vstupné: 120 Kč
pátek 15. února 2019, 19:00 hodin

GALAPLES VALAŠSKO

DJ BLIZIXX pořádá 1. ročník akce, která nemá u nás ani v širokém
okolí obdoby. Hraje L. A. SUNDAY. Bohatý program najdete na plakátech akce a internetových stránkách.
Předprodej vstupenek v městském muzeu.
Vstupné: 230 Kč, s místenkou 280 Kč
neděle 17. února 2019, 14:00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL

Tradiční odpoledne pro děti, rej masek, soutěže, ceny a další program s Boženkou.
Těší se na Vás hlavní pořadatel „HÁČKO“ z.s.
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
pondělí 25. února 2019, 17:30 hodin

NOVÝ ZÉLAND

Cestopisná beseda Petra Nazarova s videoprojekcí v prostorách
městské knihovny.
Nenechte si ujít v březnu 2019:
4. 3. 2019 – LEŽ – předpremiéra divadelního představení
5. 3. 2019 – Fašanková veselice
9. 3. 2019 – Premiér, Ondrej Ďurica - koncert
17. 3. 2019 – Loupežnická pohádka
23. 3. 2019 – DISCO PLES
25. 3. 2019 – Barma a Vietnam – cestopisná beseda Jiřího Máry
26. 3. 2019 – Kočičí pohádka

KARNEVALOVÝ REJ PRO DĚTI
17. 2. 2019 ve 14 hod
KD v Brumově Bylnici
• Odpoledne plné zábavy, tance a soutěží
• Bohatá tombola
• Občerstvení zajištěno
• Programem bude provázet Božka Naňáková

• Vstupné:

děti 30,-

dospělí 50,-

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Pracovní náplň
•
•
•
•
•
•

Řízení investičních stavebních akcí ve společnosti
Stavební řízení vč. projednávání s dotčenými orgány
Projednávání DOV s externími dodavateli
Inženýrská činnost
Technický dozor investora
Kontrola rozpočtů investičních stavebních akcí

Požadujeme
•
•
•
•
•

ÚS, VŠ vzdělání zaměření stavebnictví
Praxi v oboru
Ochotu dále se vzdělávat, aktivní přístup
Samostatnost
Výhodou je zkušenost v řízení staveb a tvorbě rozpočtů

Nabízíme
•
•
•
•
•
•
•

Možnost dalšího vzdělávání
13. plat dle výsledku hospodaření firmy
Příspěvek na stravování
Příspěvek penzijní připojištění
Osobní konta ze sociálního fondu
Bezúročné návratné půjčky ze sociálního fondu
Vlastní rekreační zařízení

•
Práci ve stabilní české společnosti
možný ihned
Nástup: 		
Bližší informace:
tel. 775 580 243
Zájemci o práci v naší společnosti zašlete písemně životopis na adresu
personalni@tvd.cz se sdělením, zda souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení a uložením Vašich dat do interní
firemní databáze uchazečů.

Divadlo
www.divadloverze.cz

verze

Divadelní představení Lež • KD Brumov-Bylnice
pondělí 4. března 2019 v 19.30 hodin
Předprodej vstupenek v Městském muzeu na Podzámčí
pondělí - pátek 8.00 – 15.30
DDM BRUMOV-BYLNICE ZVE VŠECHNY ŽÁKY
9. TŘÍD ZŠ A STUDENTY GYMNÁZIÍ NA 8 TÝDENNÍ

KURZ TANEČNÍ VÝCHOVY
Náplň kurzu:
Základy společ. chování, základní kroky, klasické
tance /polka, valčík, mazurka/, moderní tance,
diskotance, country, čača aj.
Kurz bude ukončen Závěrečným večírkem pro rodiče.
Zahájení kurzu: STŘEDA 6. 2. 2019 v 17.00 - 19.00 hod.
Cena: 800,- Kč /v ceně je i malé občerstvení na
závěrečný večírek/.
Přihlášky obdržíte v DDM Brumov-Bylnice
nebo si je můžete stáhnout na našich
webových stránkách a je nutné je odevzdat
i s penězi v DDM B-B do 6. 2. 2019.
Info: 605 433 128, 577 330 586.

Háčko, z. s.
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Inzerce

PLAVÁNÍ DĚTÍ
Zveme všechny maminky a tatínky
s dětmi od 6 měsíců
na kurz plavání kojenců,
batolat a dětí od 3 let.
Kurz zahajujeme v pondělí
11. 2. 2019
v bazénu ZŠ Brumov-Bylnice,
kde se děti hravou formou seznámí
s prvními krůčky do vody.
Přihlášky a informace:
tel. 608 863 417,
babyclub_uh@volny.cz

Jste parta TESAŘŮ, ZEDNÍKŮ, FASÁDNÍKŮ či BETONÁŘŮ?
Chcete si vydělat slušné peníze za dobře odvedenou práci?
EBM Construct, s.r.o., Vám garantuje 4letou fixní spolupráci na našich
projektech od ledna 2019 do ledna 2022. Vysočina, Pardubice, Praha.
•
•
•
•

NABÍZÍME:
Zajímavé mzdové ohodnocení úkolovou mzdou
Služební mobilní telefon včetně mobilních dat
Služební automobil v rámci vaší party
13. plat, prémie za dosažené cíle

POŽADAVKY:
• Chuť do práce
a praxe v oboru

727 974 587

www.ebmconstruct.cz

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK – advokát
oznamuje, že právní služby bude od 4. února 2019
poskytovat každé pondělí od 12.00 do 15.30 hod.
v Brumově-Bylnici, H. Synkové 1389 v 1. patře
Domu U Slunce - kontakt: mobil 603 216 080
nebo 577 342 920

NOVÝ ZÉLAND
... a dva roky mého života
Cestovatelská beseda spojená s videoprojekcí

Magická
příroda
Nového
Zélandu,
maorská
kultura
a spousta
nevšedních
zážitků.

Petr
Nazarov

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

Městská knihovna v Brumově-Bylnici
Pondělí 25. února 2019 v 17.30 hod.
13
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ELEKTRO V BRUMOVĚ NA

INZERCE

NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.
AKCE – SUŠIČKY PRÁDLA S TEP.ČERPADLEM A++ od 9.990,AKCE – VYPÍNAČE A ZÁSUVKY ABB TANGO, LEVIT, TIME, SWING






AKCE NA LED ŽÁROVKY –LED PÁSKY – LED SVÍTIDLA – LED LUSTRY
AKCE ÚSPORNÉ PRAČKY A+++, SUŠIČKY S TEP.ČERPADLEM A+++
AKCE SPORÁKY MORA – SKLOKERAMICKÉ, KOMBINOVANÉ
AKCE MRAZNIČKY šuplíkové i pultové, NEREZ kombin. LEDNICE

+++ AKCE NA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE – VÝHODNÉ SETY +++
ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330

485, 776 330 486

Inzerce
Pronajmeme:
• 40m2 nebytových prostor v budově Crystal Brumov
-Bylnice (vedle Penny marketu), vhodné jako obchod, salon, …
• Restauraci s kuchyní „Pod hradem“ v Brumově
-Bylnici
• Bar „Pod hradem“ v Brumově-Bylnici
Tel. 777 785 473
Prodám garáž na Hrbáči v Brumově-Bylnici.
Tel.: 605 926 179
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.
Zpracuji jednoduché i podvojné účetnictví, mzdy, daně.
Vše spolehlivě, rychle a levně. Tel.: 605 95 38 17.

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka březnového čísla čísla bude
11. února 2019.

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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