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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města BrumovBylnice konané dne 4. listopadu 2019 a 18. listopadu 2019:

RM Brumov-Bylnice vzala na vědomí

 mezitímní účetní závěrku Města Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, IČ: 00283819, 763 31
Brumov-Bylnice k 30. 9. 2019 s výsledkem hospodaření 21 779 787 Kč
 mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín,
ul. Mýto čp. 461, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
491 56 799 k 30. 9. 2019 se záporným výsledkem
hospodaření ve výši -748.279 Kč
 mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1178, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
70877718 k 30. 9. 2019 s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 151.310,10 Kč

Příjmová část
Poř.
č. tř/položka
Kč
1a)
4/4216
-863 090,66
1b)
4/4232
863 090,66
2a)

4/4116

4/4116

8/8115

Výdajová část
§/položka

Předmět rozpočtového opatření č. 8/2019

Kč

3111/5336

664 309,00

5512/
5134-5171

67 221,00

-66 000,00

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice z Fondu regenerace městské památkové zóny - č.
FRMPZ/1/2019
 smlouvu o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o., IČ: 28358589, se sídlem Vídeňská
55, 639 00 Brno, Štýřice na doplnění digitálního
povodňového plánu v rámci akci „Doplnění varovného a vyrozumívacího systému města BrumovBylnice“

RM Brumov-Bylnice souhlasí

s tím, aby zhotovitel vybraný AOPK ČR, RP
Správa CHKO Bílé Karpaty provedl v roce 2020
na obecních pozemcích parc. č. 1962/1, 1968/1,
1966/3, 1958/1 a 2110/5 v k. ú. Brumov v lokalitě Březová – Lípí likvidaci náletu, včetně odklizení
biomasy mimo lokalitu v rámci dotačního titulu
LIFE 16 NAT/CZ/000731-D
 s přijetím darů pro příspěvkovou organizaci
Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, ve výši
15.000 Kč od Nadačního fondu Josefa Luxe, Dvořisko 37, 565 01 Choceň


 plán inventur k okamžiku sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2019 dle kterého proběhne inventarizace majetku a závazků Města Brumov-Bylnice
za rok 2019
 Dodatek č. 22 Přílohy č. 2 (podpisový řád) Organizační směrnice městského úřadu č. 05/04/01

133 221,00

3b)
3c)

RM Brumov-Bylnice schválila

664 309,00

2b)
3a)

 mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1212, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
75021960 k 30. 9. 2019 s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 46.863,76 Kč
 mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, Mýto 184, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
74043220 k 30. 9. 2019 s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 273.706,75 Kč

 Oběh účetních dokladů v souvislosti s jeho
změnami: Ludmila Maňáková, DiS. – referent
správního odboru – sociální pracovník pod
pořadovým číslem 20, platnost podpisového
oprávnění nastává od 4. 11. 2019
 příkazní smlouvu s Mgr. M. Pilařovou, IČ:
76429750, se sídlem Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, k zajištění celého průběhu zadávacího
(výběrového) řízení na dodavatele doplnění varovného a vyrozumívacího systému města BrumovBylnice
 pronájem prostor ordinace o výměře 98 m2
v přízemí objektu Městského zdravotnického střediska Brumov-Bylnice čp. 1189, který je součástí
pozemku parc. č. 286 v k. ú. Brumov za účelem
provozování privátní praxe praktického lékaře
za cenu 400 Kč/m2 + provozní náklady do užívání
MUDr. Bronislavy Hůlové, IČ: 71165151, se sídlem Luční 914, 766 01 Valašské Klobouky a úlevu
z nájemného za pronájem předmětných prostor
na dobu tří měsíců
 rozpočtové opatření č. 8/2019, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

Investiční transfery přijaté od EU - přesun na položku 4232
Investiční přijaté transfery přijaté od mezinárodních institucí - přesun z položky 4216
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - zvýšení příjmu z důvodu
přijetí průtokového transferu z MŠMT ČR určeného Mateřské škole Brumov-Bylnice
z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - snížení příjmu z důvodu poskytnutí průtokového transferu určeného Mateřské škole Brumov-Bylnice z OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MV ČR
na výdaje za uskutečněný zásah a vybavení SDH
Požární ochrana - dobrovolná část - zvýšení běžných výdajů za účelem financování
výdajů v rámci uskutečněného zásahu SDH a na vybavení SDH
Změna krátkodobých peněžních prostředků - snížení financování z důvodu přijetí
části dotace z MV ČR určené na výdaje za uskutečněný zásah a vybavení SDH
(rezerva do roku 2020)

RM Brumov-Bylnice pověřila

 v souladu s ustanovením § 9 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Karlu Mudrákovou, vedoucí finančního odboru,
provedením veřejnosprávní kontroly za účetní období roku 2019 u všech příspěvkových organizací
města

RM Brumov-Bylnice jmenovala

 nové členy kulturní komise při Radě města Brumov-Bylnice – paní Marcelu Fritschkovou a paní
Janu Surovcovou

RM Brumov-Bylnice rozhodla

 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Doplnění varovného a vyrozumívacího systému města Brumov-Bylnice podle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH v tomto pořadí:

Pořadí

Obchodní firma

Nabídková cena bez DPH v Kč

1.

EMPEMONT s.r.o.
757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472

1 861 726

2.

ELSPET s.r.o.
768 61 Bystřice pod Hostýnem, Palackého 353

1 878 246

3.

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
757 01 Valašské Meziříčí, Podlesí 418

1 906 200
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
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Informace z radnice

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu odpadu z popelnic
v lednu 2020
Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici – občané:
Čtvrtek: 2. 1. 2020, 9. 1. 2020, 16. 1. 2020, 23. 1.
2020, 30. 1. 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic a kontejnerů v sídlištích Družba a Rozkvět – občané:
Pátek: 3. 1. 2020, 10. 1. 2020, 17. 1. 2020, 24. 1.
2020, 31. 1. 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic v místních
částech Svatý Štěpán a Sidonie – občané:
Pátek: 3. 1. 2020, 10. 1. 2020, 17. 1. 2020, 24. 1.
2020, 31. 1. 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic pro ulice
Hodňov, část ulice Podzámčí a Blizákovec
– občané:

Pátek: 3. 1. 2020, 10. 1. 2020, 17. 1. 2020, 24. 1.
2020, 31. 1. 2020
Z důvodu směnnosti pracovníků sběrných vozů
poskytovatele tímto žádáme občany, aby opět,
jako v minulém roce, ponechávali naplněné
popelnice ve svozový termín přistavené k vyprázdnění v době od 6.00 do 22.00 hodin.

Termíny svozu tříděného odpadu
v lednu 2020
Pondělí

6. 1. 2020:

bílé a barevné sklo

Středa

8. 1. 2020:
směsné plasty, papír
a lepenka + kompozitní obaly

Úterý

14. 1. 2020:

směsné plasty

Pondělí 20. 1. 2020:
papír a lepenka +
kompozitní obaly
Středa

22. 1. 2020:

směsné plasty

Středa

29. 1. 2020:

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.
Upozorňujeme občany, kterým v průběhu roku
doslouží stávající popelnice, aby si nově pro
odkládání odpadů pořizovali výhradně typizované popelnice o objemu 110 litrů případně
240 litrů, které jsou uzpůsobeny pro sběrnou
techniku dodavatele. Jedná se o popelnice výrobců schválených předpisy EU (např. Meva
Roudnice nad Labem, Ferex Nitra, Elkoplast,
Europlast apod.).

Povinný odběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností
S platností od ledna 2020 Město Brumov-Bylnice zřídilo pro občany města odběrové místo pro jedlé oleje a tuky, které budou bezplatně odebírány v prostorách Sběrného dvoru
v Brumově-Bylnici. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 2 odst. 7 vyhlášky č. 321/2014 Sb.,
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.
Důvodem nově uložené legislativní povinnosti je objektivní skutečnost, že použité jedlé oleje a tuky
často končí zcela nesprávně v kanalizaci, kde způsobují nemalé potíže, když postupně ulpívají na
stěnách a snižují tak průchodnost potrubí. Použité oleje jsou přitom cennou surovinou, která se po
regeneraci hodí např. pro výrobu biopaliv nebo maziv, případně je mohou zpracovat také bioplynové
stanice.
Odběr použitých olejů a tuků zajistí pracovník obsluhy sběrného dvoru v provozní dobu za předpokladu dodržení následujících podmínek:
•
Oleje a tuky budou od občanů přijímány výhradně v plastových uzavíratelných nádobách (kanystry, silnostěnné PET lahve, barely nebo dózy). Nepřípustné je donášet oleje a tuky ve skleněných
nebo kovových nádobách.
•
Naplněná nádoba nesmí být poškozena takovým způsobem, aby docházelo ke zjevnému úniku
kapaliny nebo tuku.
Do nádob nesmí být umísťovány oleje a tuky, které jsou určeny pro průmyslové
a technické využití (např. motorové, převodové, hydraulické oleje, vazelíny aj.). Odběr je určen pro
potravinářské oleje a tuky vzniklé při smažení, fritování a jiné tepelné úpravě potravin.
Správní odbor

TERMÍNY SVOZU ODPADU Z POPELNIC V R. 2020
PRO SMLUVNÍ PARTNERY MĚSTA
(podnikatelské subjekty, tj. fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby a organizační
složky města, kteří využívají systému svozu odpadu organizovaného Městem Brumov-Bylnice na základě smlouvy):

a) Interval svozu odpadu 1x měsíčně (zelená celoroční předplatná známka 12 výsypů):
1.
2.

První pátek v kalendářním měsíci, pro provozovny umístěné v sídlištích Družba, Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie: 3. 1. 2020
První čtvrtek v kalendářním měsíci, pro provozovny umístěné v zástavbě rodinných domků ve
městě: 2. 1. 2020

b) Interval svozu 1x za čtrnáct dnů (žlutá celoroční předplatná známka 26 výsypů):
1.
2.

V pátek v sudý kalendářní týden, pro provozovny umístěné v sídl. Družba a Rozkvět a v místních
částech Svatý Štěpán a Sidonie: 10. 1. 2020, 24. 1. 2020
Ve čtvrtek v sudý kalendářní týden, pro provozovny umístěné v zástavbě rodinných
domků ve městě: 9. 1. 2020, 23. 1. 2020

c) Interval svozu odpadu týdenní (červená celoroční předplatná známka 52 výsypů):
1.
2.

Každý pátek v kalendářním měsíci mimo státem uznané svátky pro provozovny umístěné v sídlišti
Družba, Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie: 3. 1. 2020, 10. 1. 2020, 17. 1. 2020,
24. 1. 2020, 31. 1. 2020
Každý čtvrtek v kalendářním měsíci, mimo státem uznané svátky pro provozovny umístěné v zástavbě rodinných domků ve městě: 2. 1. 2020, 9. 1. 2020, 16. 1. 2020, 23. 1. 2020, 30. 1. 2020

Zdůrazňujeme, že zveřejněné termíny svozu odpadu z popelnic pro smluvní partnery města se NETÝKAJÍ svozu odpadu z popelnic od občanů města z domovní a sídlištní zástavby!
Jedná se výhradně o svoz odpadů z popelnic označených celoročními předplatnými známkami.

Opakované upozornění určené po smluvní partnery města
Opakovaně žádáme smluvní partnery města, kteří na základě smlouvy o poskytování služeb
v letošním roce využívají systému svozu odpadu organizovaného městem, a doposud nezaslali objednávky na svoz odpadu v r. 2020, aby tak učinili nejpozději do 31. 1. 2020!
Objednávky lze zaslat písemně na adresu: Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, e-mailem na adresu: radnice@brumov-bylnice.cz nebo elektronicky, prostřednictvím datové
schránky na adresu Města Brumov-Bylnice (ID datové schránky: rqcb3a2). Do objednávky je nutné
uvést požadavek na počet vyprázdněných popelnic v r. 2020 (á 110 litrů, 120 litrů nebo 240 litrů)
nebo počet kontejnerů á 1100 litrů a četnost svozu, dle údajů uvedených ve smlouvě o svozu a zneškodnění komunálních odpadů.
Pro upřesnění uvádíme taxativně stanovené četnosti svozů, které jsou zajišťovány prostřednictvím dodavatelské firmy: 12 svozů - pro měsíční interval svozu, 26 svozů - pro čtrnáctidenní interval svozu a 52
svozů - pro týdenní interval svozu.
Toto upozornění se NETÝKÁ občanů města, kteří za svoz odpadů hradí místní poplatek, ale pouze
podnikatelských subjektů a organizačních složek, kteří mají s Městem Brumov-Bylnice uzavřenu platnou smlouvu na systém svozu komunálního a tříděného odpadu organizovaného městem.

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

3

Brumov • Bylnice • Svatý Štěpán • Sidonie

INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH MĚSTA BRUMOV- BYLNICE
MÍSTNÍ POLATEK ZA ODPAD

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Zastupitelstvo Města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne 12. 12. 2019 Sazba poplatku ročně:
schválilo novou OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shro- a) - za prvního psa 120 Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180 Kč
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území Města Brumov-Bylnice.
b) v bytových domech s počtem bytů větším než 3
Sazba místního poplatku za odpad za rok 2020 činí 550 Kč za osobu a ka- za prvního psa 1 400 Kč
lendářní rok.
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 100 Kč
Termín pro uskutečnění platby je do 31. 5. 2020.
c) v bytových domech s počtem bytů větším než 3 u držitele psa, kterým je
Poplatek za odpad platí fyzická osoba:
osoba starší 65 let
• přihlášená ve městě Brumov-Bylnice – tato povinnost se vztahuje i na
- za prvního psa 200 Kč
osoby přihlášené na adrese H. Synkové 942
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
d) v katastrálním území Svatý Štěpán a Sidonie
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
- za prvního psa 80 Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120 Kč
Způsob platby poplatku:
1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ, dveře č. 305
Úlevy a osvobození:
2. poštovní poukázkou typu „A“ na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:
a) držitel psa přihlášený v bytovém domě s počtem bytů větším než 3, který
19-1407101369/0800,
je zároveň poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého
3. bezhotovostním převodem na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:
nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, platí
19-1407101369/0800.
•
za prvního psa 200 Kč
Při platbě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem uvádějte pro
•
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
vaši identifikaci: Variabilní symbol = 1340 a číslo popisné plátce a zvláštní
číslo místní části města trvalého pobytu plátce (1-3), kde 1-Brumov-Bylnice, b) osvobozen od poplatku ze psů je držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
2-Svatý Štěpán, 3 -Sidonie.
osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu
Další informace:
ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
• poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povintěchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
tek vznikla, současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození • nárok na tyto úlevy a osvobození musí držitel psa prokázat doložením
nebo úlevu od poplatku
příslušných dokladů
• při narození dítěte v průběhu roku je povinností rodičů do 15 kalendářních dnů zajistit jeho zaregistrování u správce poplatku, to je na finančTermín pro uhrazení poplatku je do 31. 5. 2020.
ním odboru MěÚ, dveře č. 305 a následně uhradit poměrnou část poplatku za příslušný rok
Složenky pro platbu se nerozesílají, doporučujeme provést úhradu poplatku
• povinnost provést zaregistrování do 30 kalendářních dnů od vzniku po- současně s platbou MP za odpad. Výběr místního poplatku ze psů se řídí OZV
platkové povinnosti a zajistit uhrazení poměrné části poplatku v přísluš- č. 2/2019.
ném roce mají také občané, kteří se v průběhu roku přihlásí do BrumovaBylnice

Vybrané úlevy a osvobození:

•

•
•
•
•

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

úleva ve výši 50% sazby poplatku se poskytuje studentům studujícím Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
mimo území města Brumov-Bylnice, kteří jsou v průběhu školního roku a) za provádění výkopových prací: 3 Kč
ubytováni v sídle školy mimo město a předloží správci poplatku doklad o b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje: 30 Kč
studiu a doloží doklad o ubytování
c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb: 10 Kč
od poplatku se osvobozuje každá fyzická osoba přihlášená v Brumověd) za umístění stavebního zařízení: 2 Kč
Bylnici starší 80 let
od poplatku se osvobozují poplatníci se zvlášť těžkým zdravotním posti- e) za umístění reklamního zařízení: 40 Kč
žením, kteří jsou držitelé dokladu ZTP/P podle zvláštního právního před- f) za umístění skládek: 3 Kč
pisu, na základě předložení dokladu (ZTP/P)
Splatnost poplatku je nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prood poplatku se osvobozuje každé třetí a další dítě z dětí do 15 let, žijících
stranství započato. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo stáve společné domácnosti, které je přihlášené v Brumově-Bylnici
tem uznaný svátek, je dnem splatnosti nejblíže předcházející pracovní den.
od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří se z důvodu výkonu trestu
Poplatek uhradíte v pokladně MěÚ, dveře č. 305.
odnětí svobody, pobytu v zahraničí či pobytu v jiné obci zdržují na úzeVýběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství se řídí OZV č.
mí města Brumov-Bylnice méně než 30 kalendářních dnů v příslušném
5/2008.
kalendářním roce, na základě předložení dokladů prokazujících tyto skutečnosti

Výběr poplatků v místních částech

Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku za odpad je uveden v Čl.
6, OZV č. 3/2019. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj Tak jako každý rok budou mít občané možnost uhradit místní poplatek za
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou (nej- odpad a místní poplatek ze psů v místních částech Bylnice, Svatý Štěpán a
Sidonie.
později do 31. 12. 2020), 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 2020 činí
120 Kč včetně DPH, vztaženo na 1 ks svezené popelnice.
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Výběr poplatků bude probíhat v měsíci dubnu. Přesné termíny budou zveřejněny v březnovém zpravodaji.
Finanční odbor MěÚ
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Městská policie informuje

Jsme na počátku nového roku a tímto bychom
Vám všem chtěli popřát všechno nejlepší, hodně
zdraví a štěstí po celý rok 2020.
Od měsíce ledna bude zaveden nový systém
ohledně nalezených a potulujících se psů na celém katastrálním území města Brumov-Bylnice.

Trvalou změnou oproti minulým letům je zavedení
jednosměrného provozu na ulici Františka Louckého, a to v úseku od mostu přes Hodňovský potok
po křižovatku s ulicí Josefa Polácha. Vozidla jedoucí od Návojné nebudou tedy moci odbočit na
ulici Františka Louckého, ale budou muset pokra-

čovat v jízdě až na okružní křižovatku. Dodržování daného dopravního značení bude samozřejmě
kontrolováno, zjištěné protiprávní jednání, zejména nedovolená jízda v protisměru, bude řešeno
v souladu se zákonem.
Dále chceme poukázat na nešvar, který se nám
objevuje na více místech ve městě, a tím je nepořádek okolo kontejnerů na odpad. Chtěli bychom
upozornit, že pokud je daný kontejner plný, nelze
jej dále přeplňovat a už vůbec ne odkládat odpad
mimo kontejner, byť je tento zabalen například
v plastovém pytli. Je povinností každého původce
odpadu uložit jej do nejbližšího volného kontejneru, popřípadě tento odpad dopravit do sběrného
dvora na sídlišti Družba, další možností je vyhodit ho až do uvolněného kontejneru. Již probíhají
z naší strany kontroly v nepravidelných, nahodilých časech, a to i v nočních a brzkých ranních
hodinách. Byli bychom rádi, aby se toto jednání
podařilo odstranit, v případě přistižení původce
odpadu, jak jej odkládá mimo vyhrazený prostor,
bude s ním toto jeho jednání patřičně vyřešeno.
Nelze totiž již nadále přihlížet tomu, jak se odpady
různě povalují kolem kontejnerů a z porušených
pytlů bývají mnohdy roznášeny větrem do okolí.
Bc. Miroslav Strnka, velitel Městské policie
Brumov-Bylnice

Odchyt psů
Informujeme Vás, že od 1. ledna 2020 v našem
městě bude městská policie provádět odchyt zatoulaných psů na území katastru města. Občané
se mohou obracet přímo na městskou policii, která zajistí jejich odchyt nebo zjištění majitele daného psa. Po tuto dobu bude pes umístěn v záchytném kotci v areálu Služeb města Brumov-Bylnice.

Důrazně upozorňujeme všechny občany, že dle
veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., § 42 odst.
2 může provádět odchyt toulavých a opuštěných
zvířat pouze fyzická osoba, která získala osvědčení o způsobilosti k této činnosti.
Za porušení výše uvedeného může krajská veterinární správa uložit pokutu až do výše 50 000 Kč

a navíc se občan vystavuje nebezpečí zranění
nebo nákazy. Věříme, že tato nová služba bude
přínosem pro naše město, ale současně apelujeme
na všechny majitele psů, aby se o ně řádně starali
a hlídali si je.

Rok 2019 z pohledu investičních akcí
Je dobrou tradicí na konci kalendářního roku provést rekapitulaci toho, co se v právě končícím roce
podařilo, ale také co se nepovedlo, vzít si z toho
ponaučení, zamyslet se, co by se dalo zlepšit, jak
ten stálý boj s časem zefektivnit, jak nejlépe vystihnout a zajistit potřeby občanů našeho města.
Pokusme si odpovědět nad fotografiemi z realizovaných investičních a neinvestičních akcí rozpočtu města, jestli rok 2019 byl rokem úspěšným, zda
se naše město „posunulo“ zase o kousek dál, zda
se zvedla jeho vybavenost a standard, zda se nám
zde jako obyvatelům žije dobře, zda návštěvník či
turista poznává při opakovaných návštěvách jeho
změny či zaznamenává stagnaci, jak se mohu i já
na jeho rozvoji podílet.
Akce uskutečněné ze schváleného rozpočtu města
jsou výsledkem rozhodnutí zastupitelstva o směřování veřejných prostředků, s nimiž město hospodaří. Schválený rozpočet našeho města, který
má na stránce výdajů pro rok 2019 téměř 200
mil. Kč, obsahuje kromě zabezpečení chodu úřadu a jeho příspěvkových organizací a složek (služby města, ZŠ a MŠ, kulturní dům, městská policie)
s jejich přidělenými provozy (muzeum, knihovna,

hrad, rekreační areál s koupalištěm) i celou řadu
dalších oddílů - bytové a nebytové hospodářství,
centrální výtopna, správa komunikací, veřejné
osvětlení, zeleň, rozhlas, odpadové hospodářství,
pohřebnictví, požární ochranu atd.
Na fotografiích jsou z důvodu omezeného prostoru zachyceny pouze hlavní akce, ale realizovala
se i celá řada dalších investičně méně náročných
akcí, které však o to víc ocení jejich uživatelé (lávka pro pěší za Traktorkou, zbourání stodoly v ulici
Podzámčí pro rozšíření cesty na hrad, opravy části
účelových komunikací na Maděrovec, nad parkovištěm k židovskému hřbitovu a v ulici Hliníky
za viaduktem, zprovoznění veřejných toalet v sídlišti Družba u sběrného dvora, spojovací chodník
od zastávky směrem ke kulturnímu domu, úprava
ordinace pro praktického lékaře ve zdravotním
středisku, dokončení I. etapy výměny svítidel veřejného osvětlení, opravy kanalizačních přípojek
k čp. 146 v Bylnici a čp. 9 na Vláře, výměna oken
v chodbě šaten tělocvičny, výměna sportovního
povrchu v tělocvičně DDM, spuštění aplikace Mobilní rozhlas, rozšíření expozic městského muzea,
zprovoznění nového bezdrátového rozhlasu v Si-
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donii, oprava fasády sociálního zařízení na výletišti ve Sv. Štěpáně, ale i odstraňování povodňových
škod v rámci celého města,…).
U řady akcí probíhala investiční příprava (zpracování investičních záměrů, projektových dokumentací v různých stupních - pro vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení, pro realizaci
stavby a s tím spojená stavebněsprávní povolení, dále majetkoprávní řešení pozemků, výběrová
řízení na dodavatele, hledání zdrojů financování
atd.…). Mnohdy se nedá dopředu přesně odhadnout průběh projednávání s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy. Právě
tato složitá vyjednávání a hledání řešení vyhovující všem stranám mnohdy oddálí předpokládaný
termín realizace plánované akce.
Tímto děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci akcí z rozpočtu města na rok 2019 v kterékoliv jeho fázi podíleli, rovněž i všem občanům
za trpělivost při nezbytně nutných souvisejících
omezeních.
Vedení města + odbor investic
Obrazová příloha na str. 6 – 7
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Původní křižovatka U MEZu s provozovnou OV

Hradní amfiteátr původní stav

Zahájení prací na lávce U Myslivny

Lávka na cyklostezce ve Sv. Štěpánu po dokončení

6

Okružní křižovatka po dokončení

Okružní křižovatka s novým stanovištěm
autobusů

Amfiteátr po úpravách

Lávka na cyklostezce U Myslivny po dokončení

Vytýčení lávky na cyklostezce před zahájením
prací ve Sv. Štěpánu

Lávka na cyklostezce - jedna ze tří v letošní etapě výstavby
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Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh do Svatého Štěpána

Úprava komunikace a chodníku v ul. J. Polácha

Místní komunikace Lůčky v době zahájení prací

Úpravy místní komunikace Lůčky

Obnovený most přes Bukový potok

Kaple v Sidonii s novým podhledem vč. osvětlení

Úpravy vstupu do hradního areálu

Rekonstruovaný spojovací chodník Na Vyhlídce

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Blahopřejeme novomanželům…

Blahopřejeme k narození dítěte…

Kamil Krahulec a Tereza Vaňharová uzavřeli sňatek dne 12. 10. 2019 ve
Vizovicích

Adam Věříš, narozen dne 26. 10. 2019 v Čáslavi

Karel Vaněk a Iva Bařinková uzavřeli sňatek dne 30. 11. 2019
v Brumově-Bylnici

Patrik Hajdú, narozen 26. 9. 2019 ve Švýcarsku

Nela Zvoníčková, narozena dne 4. 11. 2019 ve Zlíně
Ema Zemánková, narozena dne 10. 11. 2019 ve Zlíně
Zora Frýsová, narozena dne 14. 11. 2019 ve Zlíně
Nina Bečárová, narozena dne 15. 11. 2019 ve Zlíně
Šimon Macek, narozen dne 27. 11. 2019 ve Valašském Meziříčí
Nela Řemeslníčková, narozena dne 3. 12. 2019 ve Zlíně
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Rozloučili jsme se…

Emilie Lysáková zemřela dne 29. 11. 2019 ve věku 83 let, bývalá občanka
Brumova, Na Vyhlídce čp. 804
Júlia Ďulíková zemřela dne 5. 12. 2019 ve věku nedožitých 85 let, Svatý
Štěpán čp. 49

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).

Marie Hrabincová zemřela dne 7. 12. 2019 ve věku 77 let, Brumov, Družba čp. 1190

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

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Jan Jelínek zemřel dne 7. 12. 2019 ve věku nedožitých 64 let, Brumov,
Březová čp. 973

Vzpomínáme…
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 20. prosince 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Antonína Šimoníka z Brumova.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
a snacha s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 2. ledna 2020 vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy zemřela naše maminka, paní Anna Bařinková
z Brumova.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Nemůže být zapomenut ten, kdo kolem sebe tvořil
krásu, ta zůstává…
Dne 3. ledna 2020 vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí pana Dalibora Bosáka.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, děti
s rodinami, sestra a ostatní příbuzenstvo.

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.
Dne 3. ledna 2020 vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka,
pana Františka Krahulce.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcery
s rodinami a ostatní příbuzní.

Život se nezastaví, jde dál,
jen krásné vzpomínky zůstaly nám.
Dne 5. ledna 2020 vzpomeneme 20. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Kostky ze Sidonie.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Syn Libor
a dcera Zdenka s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Větší bolesti na světě není,
než smutek z náhlého rozloučení.
Dne 9. ledna 2019 nás opustila naše maminka,
babička a prababička, paní Františka Skácelová.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 11. ledna 2020 vzpomeneme 3 roky od úmrtí tatínka, dědečka a pradědečka, pana Josefa Zmeškala
a 12. května 2020 vzpomeneme 22 let od úmrtí maminky, babičky a prababičky, paní Pavlíny Zmeškalové,
která by se vloni v listopadu dožila 90 let.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo vás znal, vzpomene, kdo vás měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 18. ledna 2020 vzpomeneme 21 let od úmrtí tatínka, dědečka, pradědečka a prapradědečka,
pana Františka Lysáčka a 25. dubna 2020 vzpomeneme 6 let od úmrtí maminky, babičky, prababičky
a praprababičky, paní Anděly Lysáčkové, která by se v únoru dožila 100 let.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.
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vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání / Zug hält nur
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Ostrožská Nová Ves(15.45) - Kunovice(15.53) -

možno zakoupit místenku / Platzreservierung möglich

erstvení (roznášková služba nebo samoobslužný autom
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Ostrožská Nová Ves(20.08) - Uherský

možno zakoupit místenku / Platzreservierung möglich / res

erstvení (roznášková služba nebo samoobslužný automat) / E
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Na všechno lze zapomenout,
jen na ztrátu dobrého člověka ne.
Dne 10. ledna 2020 vzpomeneme 2. výročí, co nás
opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček,
pan Jan Švach z Brumova.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají
manželka, syn s rodinou a dcera s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 13. ledna 2020 vzpomeneme 12. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Jana Zvoníčka.
S láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinami.

Život je poznání, loučení a vzpomínání.
Dne 16. ledna 2020 už uplyne 15 let od úmrtí mého
manžela, našeho tatínka a dědečka,
pana Josefa Gintera.
27. ledna 2020 by se dožil 84 let.
Stále vzpomínáme. Manželka, syn a dcery
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří…
Dne 22. ledna 2020 uplyne 5 let od úmrtí
pana Josefa Lysáka.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Blanka.

Jen kytičku na hrob můžeme Ti dát, modlitbu tichou
odříkat a pokojný spánek přát.
Dne 23. ledna 2020 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka,
pana Františka Šimoníka z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 24. ledna 2020 vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní Anežka Macků.
Vzpomíná celá rodina. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Za předobrá srdce rodičů na světě náhrady není…
Dne 24. ledna 2020 uplyne 10 let od smrti naší maminky, babičky a prababičky, paní Štefánie Holbové.
Dne 8. května 2020 by oslavil své 95. narozeniny náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Jan Holba, jehož 27. výročí úmrtí si připomeneme 11. května 2020.
Vzpomínky na Vás krásné má a po celý život si je v srdci uchová celá rodina. Děkujeme za vzpomínku.

I když každý lidský život jednou vyhasne,
přesto vzpomínky v nás zůstávají.
Dne 25. ledna 2020 vzpomeneme 29. výročí úmrtí
pana Josefa Rosenberga z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkují vnuci s rodinami
a ostatní rodina.

Život je poznání, loučení a vzpomínání.
Jan Neruda
Dne 27. ledna 2020 vzpomeneme 20. výročí úmrtí
mého manžela, pana Stanislava Divoše.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti.

Dotlouklo navždy to drahé srdce,
klesly studené, ty upracované ruce.
Dne 30. ledna 2020 uplyne 20. výročí úmrtí naší
maminky a babičky, paní Anděly Poláchové z Brumova.
S láskou vzpomíná dcera Hana s rodinou
a rodina Smolíkova.

Nezemřel, spí. Má-li sen, je krásný. Zdá se mu o těch,
které miloval a kteří milovali jeho.
Dne 29. ledna 2020 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
a nedožitých 41 let pana Miroslava Blanaře.
Vzpomínají rodiče, Markéta a Amálka.

Poděkování – Jan Jelínek
Dne 14. listopadu 2019 zemřel po dlouhé nemoci pan Jan Jelínek. Člověk, o kterém se dá bez nadsázky říct, že byl tělem i duší hasič. Jeho život byl z největší části vyplněn činností spojenou s brumovskými hasiči. Členem SDH Brumov byl od roku 1977 a v roce
2003 si ho členové sboru zvolili za svého starostu. Byl také členem Okresního výkonného výboru hasičů a členem 18. brumovského
okrsku.
Pan Jelínek byl práci, nebojíme se použít toto slovo, spojenou s požadavky na činnost hasičů, plně oddán. Byl spolehlivý a maximálně ochotný při jakékoliv spolupráci s vedením města i při řešení problémů našich občanů. Svým přístupem a chováním ve své
funkci plně naplňoval heslo, které k hasičům neodmyslitelně patří: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.
Svědčí o tom i jeho slova, která použil ve svém rozhovoru pro Naše Valašsko:
„Prvořadým úkolem všech členů je jednoznačně to, aby byli vždy, tedy po celý rok, ve dne i v noci, připraveni pomáhat jiným. A to za každé situace.“
Pan Jelínek se velmi těšil do důchodu, aby se mohl, jak sám říkal, konečně činnosti SDH Brumov věnovat naplno a splnit si další své hasičské sny. Bohužel,
naplnění tohoto jeho přání mu již těžká nemoc nedovolila.
Vedení města, a to jak to minulé, tak to stávající, mu alespoň touto formou vyslovuje uznání za jeho dlouholetou činnost v SDH Brumov a děkuje mu za
vše, co pro sbor, město i jeho občany, nezištně vykonal.
Čest jeho památce.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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PROGRAM RMC MALENKA
LEDEN 2020
ÚT
ST
ČT
ÚT
ST
ČT
ÚT
ST
ČT
ÚT
ST
ČT

7. 1.
8. 1.
9. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.

VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, Montessori dílnička
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, Montessori dílnička

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají
v době od 8.00 do 12.00 hodin,
odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.

UPOZORNĚNÍ
V zimních měsících v pondělí a středy od 15.00 do 18.00 hodin probíhají odpolední volné herny v Malence. O KAŽDÉ ODPOLEDNÍ VOLNÉ HERNĚ
INFORMUJEME NA NAŠICH FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH! V měsíci únoru
plánujeme již tradičně Valentýnský manželský večer.
V novém roce 2020 přejeme Vám i Vašim blízkým to, po čem každý člověk
touží. Po lásce, rodině, klidu domova! A věříme, že i v tomto roce zachováte
Malence svoji přízeň a i nadále nás budete navštěvovat!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov, tel.: 733 755 932

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE
LEDEN 2020
15. 1. MUZIKOTERAPIE S PANÍ KALÍKOVOU v 9.30 hod.
23. 1. VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZŠ BRUMOV-BYLNICE v 9.30 hod.
27. 1 MŠE SVATÁ V DENNÍM STACIONÁŘI v 9.30 hod.
Zároveň přeje Charita Valašské Klobouky Všem příjemné
a požehnané svátky vánoční i celý rok 2020!

Evangelikální bohoslužby v Brumově-Bylnici
Dovolujeme si Vás tímto informovat o konání evangelikálních setkání – bohoslužeb v Brumově-Bylnici. Bohoslužby se konají jednou za 14 dnů v Kulturním domě v Brumově-Bylnici v prostorách bývalé kavárny (boční vstup směrem od zimního stadionu) a to vždy v neděli od 16:00 hod. Tato setkání
vnímáme jako ekumenická a otevřená. Jsou zváni všichni křesťané bez rozdílu vyznání, ale i ti, kdo se za křesťany nepovažují a chtěli by se o Bohu a Ježíši
Kristu nebo o nás dozvědět více. V prosinci se bohoslužby konají v neděli 29. 12. 2019, v lednu 12. a 26. 1. 2020.
Bohoslužby pořádají evangelikální křesťané z Brumova-Bylnice a okolí ve spolupráci se sborem Církve bratrské ve Vsetíně – Maják. Další termíny bohoslužeb a bližší informace o Církvi bratrské najdete na webových stránkách www.majakbrumov.cz.

DDM BRUMOV-BYLNICE – LEDEN 2020
Připravujeme:
• VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM
NA KULTURNÍCH AKCÍCH
• ZÁPASY 7. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ
LIGY
• ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ VÝCHOVY PRO
ŽÁKY 9. ROČNÍKU (29. 1.)
Informujeme:
• Od 15. května do 31. října 2019 probíhal již
5. ročník akce „Cyklotoulky valašskou krajinou“.
Akce byla určená pro rodiče s dětmi a hlavním
cílem byl společně strávený čas prostřednictvím
kola a poznávání dalších pěkných míst v našem
okolí, kterých jsme už měli možnost navštívit
za těch pět let celkem 45. Mezi letošními cíli
byly Lačnovské skály, Kaňůr – pomník, Peňažná,
Kaple Panny Marie Vysocké, Ekopark Trhovisko
ve Val. Kloboukách, Penzion Nivy v Jestřabí, Stoletá kaplička ve Študlově, Vařákovy paseky, Ptačí pozorovatelna Vysoké Pole a Zrubová zvonica
v Trenčianskej Závadě. Akce se zúčastnilo 17 mladých cyklistů a přidalo se k nim zhruba 16 dospělých z řad rodičů, kterým patří velký dík za to,
že do toho se svými dětmi šli a věříme, že i něco
pěkného prožili. Zhodnocení akce a předání cen
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proběhlo v klubovně DDM ve čtvrtek 28. listopadu 2019. Poděkování patří sponzorovi akce „Drogerie František Jedlička“, mediálnímu partnerovi
www.nasevalassko.info a panu Stanislavu Florešovi za spolupráci při výběru vhodných míst.
• Ve středu 29. 1. 2020 bude v DDM BrumovBylnice od 17.00 hodin zahájen KURZ TANEČNÍ VÝCHOVY pro žáky 9. tříd ZŠ. Kurz proběhne v osmi lekcích, kde si mládež osvojí základy
společenského chování a naučí se základní kroky
klasických i moderních tanců. Kurz bude ukončen závěrečným večírkem v KD Klobučan ve Val.
Kloboukách. Přihlášky budeme rozdávat přímo
ve škole v průběhu měsíce ledna, taktéž si je
můžete vyzvednout v DDM Brumov-Bylnice nebo
stáhnout na našich webových stránkách. Přihlášky i s penězi je nutné odevzdat nejpozději do 29.
ledna 2020 v DDM. Informace poskytneme na telefonních číslech 577 330 586 a 605 433 128,
případně sledujte naše webové stránky.
• Děkujeme sponzorům za finanční dar, který
je určen pro děvčata z kroužku Brumbyho mažoretky na nákup nových kostýmů. Děkujeme
i sponzorům, kteří umožnili holkám se zúčastnit
Mistrovství Evropy v Maďarsku. Jsme rádi, že

i díky Vašemu příspěvku, můžeme dětem přinášet
radost a smysluplně vyplňovat jejich volný čas:
Kloboucká lesní s.r.o.; Fri-Service Czech s.r.o.;
Město Brumov-Bylnice; Pavel Kozubík - Elseremo;
SCHS Stolárna s.r.o.; OBA-MONT s.r.o.; Jiří Rejda;
BEKOS stavby s.r.o.; Štefan Fusek; ELCOMAT
SERVICE, s.r.o.; Tomáš Kulhánek - ICT; Jaroslav
Vaněk; Hokejový klub BBSS, z.s.; Hokejová Akademie, z.s.; Hotel Aréna Brumov s.r.o.; Krejza Josef,
Vaněk Miroslav, Juřica František, Šuchma Radek,
Divoš Stanislav, Pohostinství Svatý Štěpán; Hostinec u Pekařů.
Dále moc děkujeme Drogerii František Jedlička
za sponzorování akce „Cyklotoulky valašskou
krajinou“.
DDM Brumov-Bylnice přeje dětem, rodičům, vedoucím kroužků a všem občanům našeho města hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho
úspěchů v novém roce 2020.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586
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Ze života ve městě

SPORTcentrum BYLNICE

přeje členům, příznivcům sportu a všem občanům města Brumov-Bylnice vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2020.
Parta nadšených kuželkářů by ráda poděkovala všem sponzorům za finanční podporu a jiné sponzorské dary
v roce 2019. Jsou to: Město Brumov-Bylnice, CEBES a.s., Wellnes Afrodite – Vladimíra Holubová Peclová, Slováček Jaroslav a Reno-gips s.r.o. Děkujeme a zachovejte nám přízeň i v dalších letech.
Sezóna 2018-2019 byla pro kuželkáře velmi příznivá. Ve velké konkurenci krajského přeboru se A mužstvo
umístilo na krásném 6. místě a B mužstvo v krajské soutěži na 7. místě. Všem zúčastněným patří velké
poděkování za účast v tomto nerovném boji proti ostatním kuželkářským klubům s vlastními tréninkovými
možnostmi a kuželnou. Tyto velkokluby nás právem nazývají „bezdomovci“. Moc se nám líbí logo, které vydala
radnice „Brumov-Bylnice-město sportu“. Možná, že by nemělo zůstat jenom u tohoto loga.
Hodu zdar!
Za vedení kuželkářů Vladimír Pecl

HC BBSS INFORMUJE ….
Mikuláš na zimním stadionu
V pátek 6. 12. 2019 zavítal za našimi mladými hokejisty a krasobruslařkami Mikuláš s čerty a andělem.
Od 16:00 hodin začala na ledové ploše pravá mikulášsko-čertovská show. Ve spolupráci a za podpory
Capri-sonne jsme připravili pro naše mladé hokejisty a krasobruslařky zajímavé sportovní odpoledne,
které navodilo melodiemi tu pravou předvánoční atmosféru. Trochu strachu přinesli nezbytní čerti, ale
děti to zvládly na výbornou a za odměnu byli všichni obdarováni balíčky se sladkostmi.

VÁNOCE NA BRUSLÍCH
Zimní stadion Brumov-Bylnice Hokejový club
BBSS připravil pro všechny zájemce od 23.
12. 2019 do 1. 1. 2020 bruslení pro veřejnost.
Přesné časy najdete na www.hokejbrumov.cz

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků,
úspěšný vstup do nového roku 2020,
hodně štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů.
HOKEJOVÁ AKADEMIE BRUMOV-BYLNICE

Úspěchy našich krasobruslařek

Nejmladší žačky - 30 závodnic
Lenička Vaňková - 15. místo
Mladší žačky
Liduška Stašová - 5. místo
Amelka Vaňková - 14. místo
Zuzanka Vaňková - 21. místo

Orlovská piruetka - 30. 11. 2019
Nováčci starší dívky
Natálka Krůželová - 2. místo

Nejmladší žačky (celkem 30 závodnic)
Lenička Vaňková - 12. místo
Na Orlovské piruetce
Oddíl krasobruslení otevřel svou sezonu a naše
mladé krasobruslařky se ve velké konkurenci vůbec neztratily a svými výkony ukázaly všem, že je
třeba s nimi počítat.

Závody o Pohár ČSK:

Karvinský Kahanec - 16. 11. 2019
Nováčci starší dívky - 14 závodnic
Natálka Krůželová - 5. místo

Mladší žačky (celkem 25 závodnic)
Lidka Stašová - 12. místo
Zuzka Vaňková - 14. místo

Závody v rámci Českého poháru

Nejmladší žačky
Alžbětka Moravčíková
17. 11. 2019 – Velká cena Icerinku v Praze: 41.
místo
24. 11. 2019 - Malá Cena Pardubic: 41. místo
8. 12. 2019 – Velká Cena Města Kopřivnice: 35.
místo

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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FOTBALOVÝ ODDÍL SK BYLNICE BILANCUJE

MUŽI

V loňském roce postoupil A tým mužů do krajské
soutěže – I. B třídy. V této třídě se družstvo setkává s týmy ze Vsetínska a soutěž je rozhodně
kvalitnější než okresní přebor. Z počátku měl tým
dílčí problémy. Ale od porážky s Brumovem (doma
0:2) ve třetím kole se tým zvedl a v podzimní části
prohrál pouze 2x. Usadil se na pěkném 5. místě a
nemusí mít do jarní části starosti v boji o záchranu. Naopak může potrápit soupeře v tabulce před
nimi. Vždyť na první Francovu Lhotu ztrácí pouze 3 body. Poděkování patří všem hráčům, kteří
k tréninkům a zápasům přistupovali maximálně
zodpovědně a zejména hrajícímu trenérovi Martinu Lukšíkovi.

ŽÁCI

Žákovská přípravka se pod vedením trenérů Josefa Krejzy, Martina Krahuly a Miroslava Vaňka
zapojila do soutěží okr. Zlín. V mistrovských zápasech si přípravka zapsala 3 výhry, 4 remízy a
3 prohry, což je na první sezónu velmi pěkné. Je
radost vidět na hřišti v Bylnici plno dětí. Na trénink chodí až 30 dětí. V zimním období probíhá

příprava v hale a sehrávají přátelská utkání s okolními týmy. 2x porazili Valašské Klobouky. Věříme,
že díky trenérům a dobré spolupráci s rodiči se
nám podaří do soutěže přihlásit ještě jeden tým.

AREÁL

V mimosportovní oblasti se nám podařilo vybudovat automatický zavlažovací systém na hlavním
hřišti, který ušetří nemalé množství vody, ale také
zlevní údržbu hřiště. Byla to velmi nákladná akce.
Díky sponzorským darům od firem, ale i drobným
dárcům se nemusel oddíl zadlužit. Velké poděkování patří firmám Kloboucké lesní, Eurocorp,
EKO farma Bylnice, Plynosystém a všem členům,
fanouškům, kteří na tuto akci jakýmkoliv darem
přispěli. Dále jsme pokračovali s firmou Tesařství
Vojtěch Strnka na postupné rekonstrukci střechy
hlavní budovy a budeme i nadále v tomto pokračovat.
Tímto chceme zároveň všem našim sponzorům,
příznivcům, fanouškům a vám všem poděkovat za
podporu v roce 2019 a popřát vám hodně zdraví,
štěstí a lásky v novém roce 2020.

INFORMACE Z KLUBU DŮCHODŮ
Klub důchodců pořádá zájezd k moři do Chorvatska – Biograd Na Moru od 31. 7. – 9. 8. 2020.
Přihlášky do konce ledna 2020. Cena 8250 Kč
včetně polopenze.
Telefon: 603 394 221.

Do nového roku 2020 přejeme
všem BEzpečnost, Zdraví
A Prosperitu, osobní i pracovní
úspěchy, abyste se nebáli problémů a nacházeli sílu znovu dojít tam,
kam potřebujete. Těšíme se na
společnou budoucnost.
Vaše
sdružení
BEZAP

Za oddíl SK Bylnice Petr Lysák, předseda

FOTBALOVÝ KLUB FC BRUMOV
děkuje všem svým členům, fanouškům a partnerům za přízeň v roce 2019 a do nového roku Vám všem přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí a pohody. Těšíme se na Vás v roce 2020. Děkujeme.
Výkonný výbor FC Brumov

Zhodnocení společného působení žáků Valašských Klobouk a Brumova v Krajském přeboru Zlínského kraje
Máme za sebou polovinu nové sezony, podzimní
části společného působení našich žáků v kopané.
Skončila podzimní část soutěže společného působení žáků Valašských Klobouk a Brumova v Krajském přeboru Zlínského kraje, kde mladší žáci
skončili na sedmém místě se ziskem 15 bodů. Ty
získali díky čtyřem výhrám a sedmi prohrám, kdy
dosáhli skóre 32:47 na góly. Starší žáci na tom
byli poněkud lépe, celkově skončili na čtvrtém
místě s 23 body za osm výher a tři prohry s aktivním skórem 32:15 na góly. Za opravdu pěknou
reprezentaci našich dvou měst bych chtěl poděkovat mladším žákům Janu Vaňkovi, Vlastimilu Balogáčovi, Alexandru Ptáčkovi, Adamu Dorňákovi,
Jakubu Martinkovi, Lukáši Sucháčkovi, Vojtěchu
Struhařovi, Radku Ševčíkovi, Šimonu Pšenčíkovi,
Filipu Zimáčkovi, Danu Šerému, Adamu Sáblikovi, Jakubu Horáčkovi, Michalu Kačerovi, Tomáši
Hrubčíkovi, Tomáši Vaculčíkovi, Pavlu Jahodovi,
Ondrovi Fojtíkovi a Jiřímu Jílkovi a také starším
žákům Marušce Kozáčkové, Davidu Kozáčkovi,
Michalu Vaškovi, Ondrovi Vangorovi, Tomaši Zůbkovi, Vojtěchu Bartošovi, Vilému Běhunčíkovi,
Michalu Struhařovi, Martinu Dohnalovi, Jindřichu

Fojtíkovi, Honzovi Krahulcovi, Adamu Fojtíkovi, Filipu Dorňákovi a Petru Vlčkovi. Těmto chlapcům a
jedné dívce patří naše plné uznání a obdiv. Samozřejmě i jejich trenérům panu Oldřichu Kupčíkovi,
Tomáši Trochtovi a Michalu Fraitovi.
Dovolte mi na tomto místě malé zamyšlení. Na
začátku společného působení jsem byl hodně
skeptický a patřičně jsem to dával najevo na setkání s rodiči při spojování oddílů a předpovídal
jsem tomu katastrofickou budoucnost, dnes vím,
že jsem se v tom strašně mýlil a taky jsem za dva
roky pochopil, že už nikdy nebudeme schopni sestavit starší a mladší žáky samostatně. Základní
školu Valašské Klobouky navštěvuje 570 žáků,
z toho registrovaných ve fotbalovém oddíle je 14
starších a mladších žáků. Je to velký nepoměr,
zvláště když si uvědomíme, že jde o nejmasovější
dětský sport. Základní škola Brumov–Bylnice má
456 žáků, fotbal chodí hrát 17 hráčů.
Fotbal, hokej, volejbal, basketbal nebo florbal má
zdatného protivníka v počítačových a mobilních
hrách, ty v dnešní době dokážou neskutečné věci
a vývoj těchto her půjde neustále dopředu. Bylo
by naivní si myslet, že se nám to podaří zastavit.

Konec roku je za dveřmi, proto nám dovolte
poděkovat za vaši návštěvu v roce 2019
a do nového roku 2020 vám popřát hodně
zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů.
HOTEL ARENA Brumov

16

Proto apeluji na všechny rodiče, aby každý den
po vyučování aspoň hodinu trávilo dítě venku při
nějakém sportu, to už si ale nemůžeme jen přát,
musíme to dát příkazem. Co jsem u žáků zjistil,
že jiná cesta než společná není a vycházím z jednoduchých počtů. Fotbal už netáhne jako dříve,
děti teď mají nabídku daleko více sportů, které
jim dnešní doba přináší. Do budoucna je potřeba
větší komunikace s rodiči a spolupráce se základními školami. Trenéři se snaží hráčům tréninky co
nejvíce zpestřit a udělat zajímavými, myslím si,
že to se daří a jde to vyčíst z výrazu tváří našich
hráčů. Je to pro ně ta nejlepší příprava do dalšího
života, učí se vyhrávat a rovněž prohrávat. Tréninky jsou v pondělí, v úterý a ve čtvrtek. V sobotu
nebo v neděli dochází k samotnému zápasu, kde
mohou zúročit fyzické a morální vlastnosti, které
se naučili v průběhu tréninků.
Závěrem bych chtěl poděkovat trenérům, fotbalovým oddílům a hlavně rodičům, že jim není lhostejné, co jejich dítě dělá ve volném čase. Jsme
rádi, že jste vaše dítě přihlásili na tak krásný
sport, jakým je fotbal. Ještě jednou děkujeme.
Mgr. Josef Vlček, trenér

Radost ze života, pevné zdraví
a mnoho pracovních i osobních
úspěchů v roce 2020
přeje všem svým příznivcům
Hnutí ANO

leden 2020 • ročník XXVI • číslo 1

Ze života ve městě

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – leden 2020

sobota: 11. ledna 2020, 20:00 hodin

SKAUTSKÝ PLES

Tradiční zahájení plesové sezóny pořádá Junák s hudební skupinou EREMY, s doprovodným programem, zajímavou tombolou a bohatým
občerstvením.
Vstupné: 150 Kč
pátek: 17. ledna 2020, 20:00 hodin

MĚSTSKÝ PLES

17. ples města, na který srdečně zveme do kulturního domu. K poslechu, tanci i zábavě zahraje hudební skupina Klasik Band a dechová
hudba Brumovjanka. Přijďte se bavit s námi a naším milým hostem plesu Milanem Peroutkou. Taneční vystoupení zajistí skupina Anifé.
Kromě tohoto programu se můžete těšit na bohaté občerstvení z vinných sklepů, míchané nápoje a další dobroty na zub.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – tel: 577 330 138.
Vstupné: 150 Kč
pátek: 24. ledna 2020, 20:00 hodin

VALAŠSKÝ BÁL

na který zve Klub důchodců v kroji (není podmínkou) s hudební skupinou Klasik Band. Vystoupení Tetek mažoretek, bohatá tombola
a dobré občerstvení jsou zárukou dobře stráveného večera. Předprodej vstupenek v Cukrárně U Kostků.
Vstupné: 100 Kč
Původně plánovaný ples FC Brumov je pořadateli zrušen. Děkujeme za pochopení.
Nenechte si ujít v únoru 2020:

7. 2. 2020 Školní ples, 16. 2. 2020 Dětský karneval, 25. 2. 2020 Fašanky
Připomínáme předprodej vstupenek v městském muzeu na divadlo Šťastný vyvolený – 1. 3. 2020.

Poděkování
Mateřská škola Brumov-Bylnice a odloučené pracoviště
Svatý Štěpán ze srdce děkuje všem sponzorům, firmám a
rodičům, že se svým příspěvkem podíleli na vánoční nadílce
pro naše děti.
Sponzorské dary jsme přijali od:
Potraviny Jiří Švéda, Papírnictví Pavla Miklasová, Potraviny
Petr Macháč s.r.o., Leo Bičej – Elektro s.r.o., Květiny Chlupáčková s.r.o., František Jedlička, ELEKTRO ČERNÍČEK s.r.o.,
Podlahářství Vaněk s.r.o, Kristýna Žiláková Brumov-Bylnice,
Prukon s.r.o., CHESPOL BB s.r.o., Marie Ivanišová Brumov-Bylnice, Hoffmanová Miroslava Brumov-Bylnice, Bařinková
Štěpánka Brumov-Bylnice, TNZ, s.r.o., TRYON, s.r.o., CEBES
a.s., Vodohospodářské stavby, Javorník – CZ s.r.o., Benátky 17, Veselí n. Mor., Barvy-Laky Stanislav Růžička, Textil
Bylnice - Alois Tarabus, Ing. Vladimír Tkadlec, LUKKOMP, Enefien s.r.o., Odborový svaz KOVO, Veronika Kolářová BrumovBylnice, CRAZY PRICE s.r.o., Husqvarna, HARY SPORT, Šerý
Pavel - tesařské, klempířské a pokrývačské práce Nedašov, Elseremo, a.s., Autoškola Lenka Marková, Pavel Lysák BrumovBylnice, Tomáš Lysák Brumov-Bylnice, Olga Kachlíková
Brumov-Bylnice, VANADO spol. s.r.o., VODO-TOPO-PLYN
Radim Šenkeřík, RITTER a syn s.r.o., Valašské Klobouky,
DASKO s.r.o. Horné Srnie, EUROCORP TRADE s.r.o., Valašské Klobouky, Ritter Michal Brumov-Bylnice, Kloboucká
Lesní, Hokejová akademie Brumov-Bylnice z.s., Hotel Arena
Brumov s.r.o., Hokejový club BBSS z.s., Ing. Zdeněk Ptáček
Brumov-Bylnice.
Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a úspěchů Vám přejí děti a kolektiv MŠ.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Městské kulturní středisko děkuje
všem návštěvníkům akcí
za projevovanou přízeň
v roce 2019
a těší se na další setkávání
s občany v nadcházejícím roce.
Zároveň přejeme zdraví, štěstí
a osobní i pracovní úspěchy.
v
v

v

Støední prùmyslová škola strojnická Vsetín
nabízí pro školní rok 2020/2021
ÈTYØLETÉ STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU

STROJÍRENSTVÍ se zamìøením na výpoèetní techniku
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zamìøením na
metrologii a øízení jakosti
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 PLÁNUJEME OTEVØÍT 4

TØÍDY

telefon: 571 428 910

v

2020

v

v

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

středa 8. ledna 2020
v 10 hodin

Støední prùmyslová škola strojnická Vsetín
Pod Strání 1776, Vsetín

www.spssvsetin.cz
spss@spssvsetin.cz

Den otevøených dveøí

Prohlídka školy je možná kdykoliv
po telefonické domluvì

16. 1. 2020 10 - 16 hodin

Město Brumov-Bylnice
srdečně zve na

17. MĚSTSKÝ PLES

pátek 17. ledna 2020 ve 20.00 hodin
dechová hudba Brumovjanka a Klasik Band
taneční skupina Anifé

host: Milan Peroutka

bohaté občerstvení, míchané nápoje,
široký výběr vín, soutěž o ceny

vstupné 150 Kč, předprodej v muzeu, tel. 577 330 138
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Inzerce

Městská knihovna
v Brumově-Bylnici
zahajuje 12. února 2020

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITU
TŘETÍHO VĚKU
určenou pro:

seniory se starobním důchodem a
invalidní důchodce
Studium bude probíhat formou
6 videopřednášek 1x za 14 dní
v prostorách knihovny

30.SKAUTSKÝ

PLES

zve na

11.1.2020

E R E M Y
KD BRUMOV
OD 20:00 HODIN
HRAJE SKUPINA

24. ledna 2020 VE 20:00 HODIN

E R E M Y

V KULTURNÍM DOMĚ
KAFEBAR, MINISLADKÝ BAR,

VSTUPNÉ: 100 KČ

KOKTEJL BAR

hraje KLASIK BAND

E BOHATÁ
R ETOMBOLA
M Y

taneční vystoupení – Tetky mažoretky

VSTUPNÉ 150,- KČ
(PŘEDPRODEJ V PAPÍRNICTVÍ

občerstvení, tombola

U MIKLASŮ OD 16.12.2019)

5
“Designed by macrovector / Freepik”
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Účast v kroji vítána!
předprodej vstupenek: Cukrárna U Kostků
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ELEKTRO V BRUMOVĚ NA

INZERCE

NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.
Děkujeme všem zákazníkům a obchodním partnerům za
spolupráci a důvěru v roce 2019
a přejeme klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a pohody do nového roku 2020.
NOVOROČNÍ NABÍDKA
MIMOŘÁDNÉ SLEVY AŽ 50% SPOTŘEBIČŮ MODELOVÉHO ROKU 2019
Akce platí do vyprodání zásob.

ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330

Informace z městské knihovny
Dne 2. a 3. ledna 2020 bude knihovna
otevřena od 10.00 do 15.00 hodin.
V úterý 21. ledna 2020 bude knihovna
uzavřena.
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz
tel.: 577 330 503,
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz

485, 776 330 486

Jasnovidka Marcia
• kompletní poradenství
• ezoterika
• práce s energiemi
• odblokování čaker
• andělské písmo
• komunikace s anděly
• automatické písmo
• čistění prostoru
Kontakt: 421 948 266 080

Inzerce

Pronájem objektu k podnikání v centru města
Brumov-Bylnice (bývalá Česká spořitelna).
1. NP – 127 m2, 2. NP – 125 m2, k dispozici od
1. 3. 2020. Pouze sms 733 133 452.
Koupím garáž na sídlišti Družba. Tel.
603 436 732.

SALON EVA
A BYTOVÝ TEXTIL
Děkuji svým zákazníkům
za projevenou důvěru a přízeň.
Přeji v novém roce 2020 pohodu,
dobré zdraví, hodně
úspěchů jak pracovních,
tak i v osobním životě.

Eva Seifertová
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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