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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 10. září 2018 a 1. října 2018:

RM Brumov-Bylnice schválila
 zřízení služebnosti uložení zemního vedení rozšíření distribuční sítě NN v délce cca 7 m
do obecního pozemku parc. č. 760/1 v k. ú. Bylnice v ulici Na Poříčí za cenu 1 000 Kč/m + DPH
 úhradu nákladů na rekonstrukci a modernizaci ordinace zubního lékaře ve 2. nadzemním patře MZS čp. 1189 do výše 300 000 Kč vč.
DPH z rozpočtu Města Brumov-Bylnice a zároveň
schválila zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor zubní ordinace na období 9/2018
a 10/2018 na 68 456 Kč/měsíc

pacht části obecního pozemku parc. č. 909/1
v k. ú. Brumov v sídl. Rozkvět o výměře 27 m2
za účelem zřízení zahrádky u BD čp. 701-702
za cenu 100 Kč/rok


 Harmonogram pro sestavení návrhu rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2019
 uzavření dodatku Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v domě čp. 1030 za účelem provozování RC MALENKA uzavřené mezi Charitou
Valašské Klobouky a Městem Brumov-Bylnice
 Dohodu o provedení technického zhodnocení
majetku – rekonstrukce domovní předávací stanice v bytovém domě č.p. 1213
 změnu účelu finančních prostředků na § 6171
ve výši 50 000 Kč na výsadbu krokusů na náměstí

RM Brumov-Bylnice rozhodla
 o vyřazení nabídky a zakázku „KD – výměna
dřevěné podlahy jeviště“ uchazeče Podlahy Řepa
s.r.o., IČ: 04210905, se sídlem Brumovská 709,
766 01 Valašské Klobouky, pro nedodržení požadovaného materiálu a nekompletnosti nabídky
 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „KD – výměna dřevěné podlahy jeviště“ podle hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH
v tomto pořadí:

Pořadí
1.

2.

Uchazeč

Celková
nabídková
cena v Kč bez
DPH
564 872 Kč

EST Stage Technology,
a. s., IČ: 29230128, Komenského 427, 664 53
Újezd u Brna
579 950 Kč
Stardom Company
s.r.o., IČ: 01723502,
U Vrby 2673/20,
785 01 Šternberk

 na základě doporučení hodnotící komise
o výběru nejvhodnější nabídky akce „Cyklostezka
Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice-Svatý Štěpán“,
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídkové včetně DPH následovně:
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Pořadí č. 1
Obchodní firma:
Se sídlem:

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
60838744
Nabídková cena bez DPH 65,041.976,68 Kč
Pořadí č. 2
Obchodní firma:
Se sídlem:

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10,
110 00 Praha 1
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
45274924
Nabídková cena bez DPH 65,397.386,34 Kč
Pořadí č. 3
Obchodní firma:
Se sídlem:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9
akciová společnost
Právní forma:
IČ:
26177005
Nabídková cena bez DPH 66,538.891,37 Kč

RM Brumov-Bylnice souhlasí
 s přijetím nadačních příspěvků od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. za účelem
poskytnutí zálohy na obědové služby ve prospěch
8 nezletilých dětí ve výši 11 774 Kč a 23 548 Kč
a příspěvku na stravování od BBH – nadační fond
ve prospěch 1 nezletilého dítěte ve výši 4 600 Kč
 s čerpáním Fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Brumov-Bylnice, Družba
1178, okres Zlín na pořízení elektrické děličky
do školní jídelny do výše 77 000 Kč
 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
pozemků parc. č. 131/1, 131/2, 131/4, 131/5,
131/6, 131/7 a 131/8 v k. ú. Brumov u BD Měšťanka do užívání Města Brumov-Bylnice za cenu
26,70 Kč/m2/rok, tj. 37 407 Kč/rok

s čerpáním Fondu investic příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice, na financování technického zhodnocení nádvoří CZT do výše
941 696,28 Kč


s čerpáním Fondu investic příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice jako doplňkového zdroje financování technického zhodnocení prováděného na základě výše uvedené dohody
- rekonstrukce domovní předávací stanice v bytovém domě č.p. 1213 do výše 2 240 910,26 Kč

 odprodej
obecního
pozemku
parc.
č. 1492/191 o výměře 437 m2 v k. ú. Bylnice v  lokalitě Říky II za účelem výstavby řadového rodinného domu za cenu 1 000 Kč/m2 + DPH
 odprodej
obecního
pozemku
parc.
č. 1492/192 o výměře 444 m2 v k. ú. Bylnice v  lokalitě Říky II za účelem výstavby řadového rodinného domu za cenu 1 000 Kč/m2 + DPH
 bezúplatný převod pozemku parc. č. 5914/1,
ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2598 m2
v k. ú. Svatý Štěpán z majetku ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Brumov-Bylnice dle Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/4637/
2018-BZLM
 darovat obecní pozemky parc. č. 6117/12
o výměře 74 m2 a 6117/18 o výměře 42 m2 v k. ú.
Svatý Štěpán do majetku Zlínského kraje – Ředitelství silnic ZK za účelem majetkového vypořádání zastávkového pruhu autobusové zastávky u MŠ
Svatý Štěpán
 odkoupení části pozemku parc. č. 287 o výměře 2 m2 v k. ú. Brumov (díl „ax“ pozemku parc.
288/18 dle GP č. 1436-146/2017) do majetku
Města Brumov-Bylnice za účelem majetkového
vypořádání stavby parkoviště za cenu 300 Kč/m2
 směnu části obecního pozemku parc.
č. 1407/1 v k. ú. Brumov o výměře cca 160 m2
za část pozemku parc. č. 1392 v k. ú. Brumov
o výměře cca 40 m2 (přesná výměra směňovaných
pozemků bude stanovena geometrickým zaměřením) za účelem majetkového vypořádání místní
komunikace a zahrady u RD v ulici Uhlové s tím,
že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků
bude finančně vyrovnán v ceně 80 Kč/m2
 rozpočtové opatření č. 4/2018, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny.
viz tab na str.3
 změnu účelu čerpání investičního příspěvku na pořízení elektrického výklopného kotle
do školní jídelny, původně schváleného na financování projektu ITERREG V-A SK-CZ Základní škole
Brumov-Bylnice, Družba 1178, okres Zlín v rámci
rozpočtu na rok 2018 do výše 574 080 Kč



Nejdůležitější informace ze zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného dne 20.
září 2018:

ZM Brumov-Bylnice schválilo
 zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice
o činnosti Rady města Brumov-Bylnice za období
od 21. 6. 2018 do 19. 9. 2018

ZM Brumov-Bylnice neschválilo
 odprodej obecního zemědělského pozemku
parc. č. 284 o výměře 90 m2 v k. ú. Sidonie
 bezúplatný převod obecních pozemků pod
vybudovanými parkovacími místy parc. č. 281/8
o výměře 256 m2 v k. ú. Brumov (parkoviště před
zimním stadionem a Hotelem Arena) a části pozemku (25 parkovacích míst) parc. č. 288/1 v k.
ú. Brumov pod parkovištěm za zdravotním střediskem do majetku HC BBSS, z.s.

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
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Informace z radnice
Poř.
Příjmová část
č. tř/položka
Kč
1a)

Výdajová část
§/položka
3421/6121

Kč
670 000,00

1b)

3412/5171

-290 000,00

1c)

3412/6121

-310 000,00

1d)

2219/6121

-70 000,00

2a)
2b)

6171/6111, 2 600 000,00
6125
2219/6121 -2 600 000,00

3a)

3322/6121

3b)

2219/6122 -4 000 000,00

4a)

2292/5323

560 000,00

4b)

2293/5323

-560 000,00

4 000 000,00

Předmět rozpočtového opatření č. 4/2018
Využití volného času dětí a mládeže - zvýšení kapitálových výdajů za účelem pořízení
nového dětského hřiště a technického zhodnocení stávajících hřišť
Sportovní zařízení v majetku obce - snížení běžných výdajů z důvodu přesunu na kapitálové výdaje (pořízení nového dětského hřiště a technického zhodnocení stávajících)
Sportovní zařízení v majetku obce - snížení kapitálových výdajů z důvodu přesunu na kapitálové výdaje (pořízení nového dětského hřiště a technického zhodnocení stávajících)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - snížení kapitálových výdajů z důvodu přesunu
na kapitálové výdaje (pořízení nového dětského hřiště a technického zhodnocení stávajících)
Činnost místní správy - zvýšení kapitálových výdajů za účelem pořízení sw a hw v rámci projektu "Modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů v B-B"
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - snížení kapitálových výdajů z důvodu přesunu
na kapitálové výdaje (pořízení sw a hw v rámci projektu "Modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů v B-B")
Zachování o obnova kulturních památek - zvýšení kapitálových výdajů z důvodu realizace
projektu "Obnova hradeb - Historie pro budoucnost"
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - snížení kapitálových výdajů z důvodu přesunu
na kapitálové výdaje (realizace projektu "Obnova hradeb - Historie pro budoucnost" )
Dopravní obslužnost veřejnými službami - zvýšení běžných výdajů z důvodu přesunu
z paragrafu 2293
Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu - snížení běžných výdajů z důvodu přesunu
na paragraf 2292

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

Počet
mandátů

1

Česká strana sociálně demokratická

4 593

10,53

21

2

2

Bezpečnost zdraví a prosperita (BEZAP)

8 456

19,39

21

5

3

Občanští demokraté a nezávislí kandidáti

5 122

11,74

21

3

4

ONA21

2 077

4,76

21

0

5

„Za zdravé město Brumov-Bylnice“

5 319

12,19

21

3

6

Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová

12 882

29,53

21

7

7

Komunistická strana Čech a Moravy

1 888

4,33

21

0
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ANO 2011

3 282

7,52

21

1

zastupitel

kandidátní listina

číslo

název

1

Česká str. sociálně
demokrat.
Česká str. sociálně
demokrat.
Bezpeč. zdrav. a prosp.
(BEZAP)
Bezpeč. zdrav. a prosp.
(BEZAP)
Bezpeč. zdrav. a prosp.
(BEZAP)
Bezpeč. zdrav. a prosp.
(BEZAP)
Bezpeč. zdrav. a prosp.
(BEZAP)
Občanští dem. a nez.
kandidáti
Občanští dem. a nez.
kandidáti
Občanští dem. a nez.
kandidáti

2
3
4
5
6
7
8
9
10

kandidát
příjmení, jméno,
tituly
Kovaříková Milena
Mgr.
Škaroupková Jitka
Vaněk Jaroslav
JUDr.
Vaculčík Miroslav
Cepková Eva RNDr.
Kostková Jana
Martinka Lukáš
Švach Milan MUDr.
Bližňák Václav
Vilímek Ladislav Ing.
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Hlasy
abs.
449
328
587
471
454
441
435
536
430
324

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

„Za zdrav. m. Brumov-Bylnice“
„Za zdrav. m. Brumov-Bylnice“
„Za zdrav. m. Brumov-Bylnice“
Křesť.demokr.unie-Čs.
str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.
str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.
str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.
str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.
str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.
str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.
str.lid.
ANO 2011

Miklasová Pavla
Strnad Antonín Bc.
Obadal Miroslav Ing.
Macek Kamil
Blanař Zdenek
Naňák Tomáš Mgr.
Jedlička František
Beňová Radka Bc.
Miklasová Libuše
Hrnčiřík Petr MVDr.
Staník Karel Ing.

558
389
355
947
848
830
709
685
596
569
274
3
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VÝSLEDKY SENÁTNÍCH VOLEB SENÁTNÍ OBVOD ZLÍN – V BRUMOVĚ-BYLNICI
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

1

Henner Radek Ing.

*2

Kunčar Patrik Ing. Bc.

3

Lukáš Libor

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů
1. kolo

2. kolo

% hlasů
1. kolo

2. kolo

SPD

SPD

SPD

98

X

4,87

X

KDU-ČSL

KDU-ČSL

KDU-ČSL

550

414

27,36

64,68

Soukr.

Soukr.

BEZPP

318

226

15,82

35,31

4

Juřenčáková Jana Ing.

REAL

REAL

REAL

199

X

9,9

X

5

Jordák František Ing.

KSČM

KSČM

KSČM

35

X

1,74

X

6

Kovaříková Milena Mgr.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

790

X

39,3

X

7

Popelka Jan doc. RSDr. CSc.

SPOZ

SPOZ

BEZPP

20

X

0,99

X

* nově zvolený senátor

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – SVOZ ODPADŮ
Termíny svozu odpadu z popelnic
v listopadu 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici:

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery
města
(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Čtvrtek: 1. 11. 2018, 8. 11. 2018, 15. 11.
2018, 22. 11. 2018, 29. 11. 2018

Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:

Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích
Družba a Rozkvět:

Čtvrtek: 1. 11. 2018, 8. 11. 2018, 15. 11.
2018, 22. 11. 2018, 29. 11. 2018 - provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici.

Pátek: 2. 11. 2018, 9. 11. 2018, 16. 11.2018,
23. 11. 2018, 30. 11. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic v místních
částech Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 2. 11. 2018, 9. 11. 2018, 16. 11. 2018,
23. 11. 2018, 30. 11. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic pro ulice
Hodňov, část ulice Podzámčí a Blizákovec:
Pátek: 2. 11. 2018, 9. 11. 2018, 16. 11. 2018,
23. 11. 2018, 30. 11. 2018

Termíny svozu tříděného odpadu
v listopadu 2018
Středa 7. 11. 2018:
			

bílé a barevné sklo,
směsné plasty

Pátek 9. 11. 2018:
			

papír a lepenka +
nápojové kartony

Středa 14. 11. 2018:

směsné plasty

Středa 21. 11. 2018:

směsné plasty

Pátek 23. 11. 2018:
			

papír a lepenka +
nápojové kartony

Středa 28. 11. 2018:

směsné plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů
platí pro odpad umístěný v kontejnerech
i pytlích určených pro tříděný odpad. Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad
v provozní dobu do prostor sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel
zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť
kontejnerů.
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Pátek: 2. 11. 2018, 9. 11. 2018, 16. 11. 2018,
23. 11. 2018, 30. 11. 2018 - provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech
Svatý Štěpán a Sidonie.

Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Čtvrtek: 1. 11. 2018, 15. 11. 2018, 29. 11.
2018 - provozovny v domovní zástavbě
v Brumově-Bylnici
Pátek: 2. 11. 2018, 16. 11. 2018, 30. 11.
2018 - 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: 1. 11. 2018 - provozovny v domovní
zástavbě v Brumově-Bylnici
Pátek: 2. 11. 2018 - provozovny v sídlišti
Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE MĚSTĚ
BRUMOV-BYLNICE
Začátek topné sezóny znamená pro každé město
zvýšení imisní zátěže. Eliminace úniku škodlivých
látek do ovzduší je v zájmu široké veřejnosti, neboť je jedním z faktorů, které určují kvalitu života
daného regionu. Do programu zlepšování kvality
ovzduší bylo naše město zapojeno již od 90. let,
kdy nabyla účinnosti nová legislativa na úseku
ochrany ovzduší. K významnému zlepšení kvality
ovzduší došlo v důsledku plynofikace části rodinné a bytové zástavby ve městě a také výměnou zastaralých teplovodních kotlů za nové, s vyšší emisní třídou. Řada domácností však doposud využívá
ke spalování fosilní paliva, v mnohdy zastaralých
spalovacích kotlech, což přispívá ke zvýšení produkovaného množství polycyklických aromatických uhlovodíků a ostatních škodlivých látek
do ovzduší. Ostatními škodlivými látkami se rozumí zejména polétavý prach a těžké kovy. Všechny tyto imise, v případě překročení stanovených
limitů, mohou negativně ovlivnit pohodu bydlení
a v krajním případě i zhoršit zdravotní stav predisponovaných osob.
Město Brumov-Bylnice a také další města a obce
střední a východní Moravy se nacházejí v zóně
s nerovnoměrnou kvalitou ovzduší. Disproporce

stavu ovzduší ve městě nastává zejména v době
topné sezóny (od 15. 10. do 15. 5. běžného kalendářního roku), kdy vzrůstá množství škodlivých látek v důsledku spalování fosilních paliv.
Ve městech a obcích našeho regionu jsou nejčastěji překračovány imisní limity pro benzo (a) pyren, arsen a polétavý prach. Problematika čistoty
ovzduší ve městě nám není lhostejná. Stejně tak
se jí věnují i občané sousedního města Valašské
Klobouky, kteří při letošním veřejném fóru „Klobouky Vašima očima“ vybrali mezi deset největších problémů města právě nutnost větší osvěty
a spoluzodpovědnosti obyvatel za kvalitu ovzduší.
Z důvodu objektivního posouzení kvality ovzduší Město Brumov-Bylnice přikročilo v únoru tohoto roku k profesionálnímu stanovení obsahu
polycyklických aromatických uhlovodíků, těžkých kovů a polétavého prachu v pěti lokalitách
ve městě.
Sběr vzorků pro měření zajistilo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí. Vyhodnocení
vzorků prováděla akreditovaná laboratoř „Recetox“, která působí při přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno.
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Společenská kronika
Výsledky měření imisní zátěže v jednotlivých lokalitách byly následující:
1. k. ú. Sidonie (CZ-BRB-SI) u čp. 154
– v místě nedošlo k překročení imisních polétavého prachu (PM1, PM2,5,
PM4, PM10) ani těžkých kovů. Došlo
zde k překročení imisního limitu pro karcinogenní benzo (a) pyren.
2. k. ú. Svatý Štěpán (CZ-BRB-SS) u výletiště
„Chaloupka“ – v místě nedošlo k překročení
imisních polétavého prachu (PM1, PM2,5,
PM4, PM10). Došlo zde téměř 12x k překročení imisního pro karcinogenní benzo (a)
pyren, který je stanoven jako aritmetický
průměr. Došlo zde také k překročení imisního limitu pro arsen. Na výsledcích měření se
v této lokalitě podílely také imise z dopravy,
neboť měřící agregáty byly umístěny cca 20 m
od silnice č. I/57.
3. k. ú. Bylnice (CZ-BRB-ZA) u čp. 572 – v místě nedošlo k překročení imisních polétavého
prachu (PM1, PM2,5, PM4, PM10) ani těžkých
kovů. Došlo zde k překročení imisního limitu
pro karcinogenní benzo (a) pyren.
4. k. ú. Bylnice (CZ-BRB-RI) ul. Říky čp.
1352 – v místě nedošlo k překročení imi-

sních polétavého prachu (PM1, PM2,5,
PM4, PM10) ani těžkých kovů. Došlo
zde k překročení imisního limitu pro karcinogenní benzo (a) pyren.
5. k. ú. Brumov (CZ-BRB-ZA) hřiště „Rozkvět“ – nedošlo k překročení imisních polétavého prachu (PM1, PM2,5,
PM4, PM10) ani těžkých kovů. Došlo
zde k překročení imisního limitu pro karcinogenní benzo (a) pyren.
Jak vyplývá z výsledků měření, tak imitované
množství polétavého prachu i těžkých kovů
(s výjimkou překročení limitního množství arsenu
ve Sv. Štěpáně) vzniklých spalovacími procesy odpovídá limitům stanoveným zákonnými předpisy.
Jediným problematickým a zdravotně závadným
uhlovodíkem, jehož limitované množství bylo
ve městě v období topné sezóny překročeno
na všech stanovištích, je benzo (a) pyren.
Cílem měření je upozornit vlastníky kotlů na tuhá
paliva na důsledky spalování nevhodných paliv
pro zdraví občanů, ale současně také na nebezpečí požárů, jež jsou nezřídka výsledkem špatně
čištěných komínů.
V neposlední řadě je pro vlastníky kotlů povinná
zákonem stanovená pravidelná prohlídka kontroly technického stavu a provozu kotlů na fosilní

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

paliva autorizovaným technikem, který je určen
výrobcem kotle nebo krbové vložky. Četnost prohlídky je minimálně jedenkrát za dva kalendářní
roky. Dodržováním pravidelné údržby spalovacího
zařízení, jeho čištění a technologické kázně při
procesu spalování se významně sníží produkce
imisí škodlivých látek do venkovního ovzduší.
Občané se od technika dozvědí detaily o způsobu
čištění spalinových cest, o kontrole a revizi spalinové cesty nebo například o nutné prevenci před
požáry v období topné sezóny.
V případě opakovaného nedodržování technologické kázně při otápění (např. nadměrné okuřování, pálení odpadu, havarijní stav kotle, komína,
spalinových cest) a podezření na zanedbání povinné prohlídky kotlů na fosilní paliva, žádáme
občany, aby tuto skutečnost ohlásili písemně,
e-mailem nebo datovou schránkou na adresu:
Městský úřad Brumov-Bylnice, odbor správní, H.
Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice. ID datové
schránky: rqcb3a2 Správní orgán podnět vyhodnotí, a v případě opodstatněné stížnosti jej postoupí k řešení Odboru životního prostředí MěÚ
Valašské Klobouky.
Miroslav Froněk, správní odbor MěÚ

Blahopřejeme novomanželům…

Blahopřejeme k narození dítěte…

Jan Šenkeřík a Denisa Chudárková uzavřeli sňatek dne 22. 9. 2018
v Brumově-Bylnici

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Zdeněk Ptáček a Miroslava Kupčíková uzavřeli sňatek dne 22. 9. 2018
ve Valašských Kloboukách, kostel Povýšení sv. Kříže

Tomáš Caletka narozen dne 13. 9. 2018

Rozloučili jsme se…
Martin Fojtík zemřel dne 8. 10. 2018 ve věku 85 let, Brumov, 1.
května čp. 1021
Vlasta Indruchová zemřela dne 18. 10. 2018 ve věku 84 let, Sv.
Štěpán, čp. 130
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřejeme…

Jan Cícha a Nikola Kaláčová uzavřeli sňatek dne 6. 10. 2018
v Brumově-Bylnici
Radek Šerý a Ing. Helena Bačová uzavřeli sňatek dne 13. 10. 2018
na hradě Brumov
Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

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

Dne 17. listopadu 2018 oslaví významné životní jubileum 80 let pan Edmund Růžička.
Do dalších let hodně zdraví a rodinné pohody přeje manželka a děti s rodinami

Dne 22. listopadu 2018 oslaví 60 let společné cesty životem Josef a Jiřina Strnadovi z Brumova.
Vše nejlepší, hodně zdraví přejí dcera Hana s manželem, syn Radek s manželkou,
vnuci Tomáš, Petr s manželkou, Ondra a pravnuci Šimon a Matěj.

Dne 23. listopadu 2018 oslaví 50 let společného života manželé Ludmila a Stanislav Vaňkovi z Brumova.
Ze srdce přejeme hodně zdraví, štěstí, plno dalších prožitých klidných společných chvil a za všechno moc děkují
dcery s rodinami. Máme vás všichni moc rádi!

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Vzpomínáme…
S úsměvem na tváři Tě každý znal, všem, kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal.
Dne 23. července 2018 jsme vzpomněli nedožité 60. narozeniny našeho bratra a strýce, pana Josefa Bařinky
a dne 17. listopadu 2018 tomu bude 10 let, kdy od nás odešel.
S úctou a láskou vzpomínají sestry Anna a Ludmila s rodinami a za tichou vzpomínku děkujeme.

Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají nám.
Dne 11. srpna 2018 jsme vzpomněli 17. výročí úmrtí pana Václava Rosenberga z Bylnice
a dne 16. října 2018 jsme vzpomněli 21. výročí úmrtí pana Petra Rosenberga.
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina Rosenbergova.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 26. října 2018 uplynulo 10 let, co nás navždy opustil můj drahý manžel, náš tatínek,
dědeček a pradědeček pan Karel Blanař z Bylnice.
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, 3 dcery a syn s rodinami a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.
Dne 2. listopadu 2018 uplyne 4. výročí od úmrtí mého manžela,
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Karla Jelínka z Bylnice.
S láskou vzpomíná manželka Marta, dcera Zdeňka a syn Karel s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 3. listopadu 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka, pana Karla Hovězáka z Bylnice.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Mé srdce cítí dík za každou kapku rosy, jež z jitra na keři se leskla na listech, za bzučný tanec včel, za zafičení kosy,
za prozpěv skřivánčí, vlaštovky v zástupech!
Dne 7. listopadu 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka, pana Vladimíra Strapiny.
Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Odešel jsi a přece jsi stále s námi.
Dne 8. listopadu 2018 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Milána Mituníka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Aloisie, dcera Dagmar s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 11. listopadu 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Zdeňka Adamušky.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Člověk odchází, ale všechno krásné, co nám dal, zůstává.
Dne 12. listopadu 2018 by se dožil náš děda, pan Emil Petrůj životního jubilea 85 let.
S láskou a úctou na nejlepšího kamaráda vzpomíná vnuk Pavel s rodinou.
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Odešla jsi, jak osud si přál, však v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 17. listopadu 2018 uplyne rok od úmrtí naší sestry, paní Marie Janů.
Vzpomíná celá rodina. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne a nevrátí, co vzal. Jen vzpomínka a bolest v srdci zůstávají dál.
Dne 22. listopadu 2018 uplyne 25 let od úmrtí pana Ladislava Louckého.
S láskou vzpomínají manželka Anna, syn Libor s rodinou a syn Roman.

I když jsi odešel, v našich srdcích zůstáváš stále.
Dne 23. listopadu 2018 by se dožil 50 let náš bratr Miroslav Sívek z Bylnice – Hluboč,
13. dubna 2018 jsme vzpomněli 26 smutných let, kdy nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují sourozenci s rodinami.

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl život, práci i nás.
Dne 26. listopadu 2018 vzpomeneme 10. výročí od úmrtí pana Josefa Horečného.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen vzpomínky a bolest v srdci zůstávají dál.
Dne 28. listopadu 2018 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní Vlasty Milchové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Vlasta s rodinou.

PROGRAM RMC MALENKA – LISTOPAD 2018
ČT 1. 11.
PO 5. 11.
ÚT 6. 11.
ST 7. 11.
ČT 8. 11.
ÚT 13. 11.

ST 14. 11.
ČT 15. 11.
ÚT 20. 11.
ST 21. 11.
ČT 22. 11.
ÚT 27. 11.
ST 28. 11.
ČT 29. 11.

SKOKÁNCI, montessori dílnička
FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ (od 9.00 pro předem přihlášené zájemce, cena,
100 Kč, plus úhrada za fotografie, bližší info na letáčku)
ŠIKULKY – DOPIS PRO JEŽÍŠKA – tvoření dětí a maminek
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – VÁNOČNÍ SKŘÍTCI – tvoření maminek
ODPOLEDNÍ DÍLNA – KURZ HÁČKOVÁNÍ – KOŠÍČEK (od 14.00 hodin
s paní Monikou Lorencovou pro předem přihlášené zájemce)
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
ŠIKULKY – JEŽÍŠEK ZE ŠPACHTLÍ – tvoření dětí a maminek
ODPOLEDNÍ DÍLNA – KURZ HÁČKOVÁNÍ – POKRAČOVÁNÍ
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – PEČEME PERNÍČKY S DĚTMI
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ OD 8.00 DO 17.00 HODIN
VOLNÁ HERNA

PROGRAM DENNÍHO
STACIONÁŘE
BRUMOV-BYLNICE
LISTOPAD 2018
2. 11.

NÁVŠTĚVA KOSTELA SE MŠÍ
SVATOU
v 10.00 hod.

5. 11.

ROZHOVORY O VÍŘE
s otcem Richardem
v 9.30 hod.

14. 11. DOPOLEDNE S KYTAROU
– muzikoterapie s paní Kalíkovou
v 9.30 hod.
20. 11. TVOŘÍŠ, TVOŘÍM, TVOŘÍME
– šití srdíček na vánoční jarmark
v 9.30 hod.
30. 11. DEKORACE ADVENTNÍCH VĚNCŮ
v 9.00 hod.

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

Srdečně zveme na VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ, které
proběhne jako vloni v Malence, tentokrát se slečnou Barunkou
Solařovou. Prosíme, přihlašujte se přímo v Malence, kde bude
časový rozpis.
Dále zveme na KURZ HÁČKOVÁNÍ s paní Monikou Lorencovou,
budeme háčkovat košíček a materiál bude zajištěn. Cena za odpoledne 100 Kč. Prosíme o přihlašování předem.
Srdečně zveme také na tradiční VÝROBU ADVENTNÍCH VĚNCŮ
ve středu 28. 11. 2018, přineste si kulaté základy a svíčky. Těšíme se na Vás!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice
zve všechny děti i dospělé na:

VÝROBU ADVENTNÍCH
VĚNEČKŮ
Chcete si nazdobit svůj adventní věneček a nevíte, jak na to? Přijďte k nám do DDM.
Kdy: středa 28. listopadu 2018 od 15:00 hod.
Kde: klubovna DDM Brumov-Bylnice
Přineste si s sebou: kruhový základ na věneček, případně různé ozdůbky, které budou
k zakoupení za malý poplatek i přímo u nás.
Těšíme se na Vás.
8
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ZPĚVÁK JIŘÍ HELÁN
NA ZIMNÍM STADIONU

DDM BRUMOV-BYLNICE – LISTOPAD 2018
Připravujeme:

Informujeme:

• FLORBALOVÝ TURNAJ

•19. října 2018 byl v DDM zahájen miniturnajem
6. ročník „Zimní nohejbalové ligy“. Soutěž potrvá
až do konce dubna 2019.

• VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ
(viz plakátek)

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

• CYKLOTOULKY VALAŠSKOU KRAJINOU
(ukončení 4. ročníku a předání cen v DDM)

V úterý 9. 10. 2018 navštívil náš zimní stadion
zpěvák Moravěnky Jiří Helán. Při své návštěvě si
prohlédl celý sportovní areál a okoštoval dobrou
zelňačku. Společně si s dlouholetým kamarádem,
prezidentem HC Jardou Vaňkem, se kterým hrál
několik sezón fotbal v Bolkově 11 a hokej za Výběr osobností v Brně, zazpívali pár lidových písní
a zavzpomínali na staré časy. Děkujeme za jeho
návštěvu.

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.

ŠKOLIČKU BRUSLENÍ, která má svůj pravidel-

ný termín každou středu 16:15 – 17:15 hodin
a v neděli ráno (čas je pohyblivý podle mistrovských utkání – sledovat na stránkách HC, sekce
PRO VEŘEJNOST - rozpisu ledu) využívá stále více
dětí a i nadále mohou rodiče své ratolesti přihlašovat.

NÁBOR MLADÝCH HOKEJISTŮ pokračuje, informace dostanete na tel. 777 800 548/9 nebo
u trenérů na trénincích našeho klubu.

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.

NE 4. 11. 2018
HC BB – HHK Velké Meziříčí
PÁ 16. 11. 2018
HC BB – SHKM Hodonín

SPORT CLUB K. A. R.

NE 18. 11. 2018
HC BB – HC Lvi Břeclav

sportovní klub Brumov-Bylnice

O dalších mistrovských utkáních vás budeme informovat v příštím městském zpravodaji. Výsledky utkání a rozpis najdete na našich stránkách
hokejbrumov.cz v sekci MUŽI.

BMX CAMP
Ve dnech 28. – 30. září 2018 proběhl v Brumově
-Bylnici historicky první výukový BMX camp zaměřený na mladé nadané jezdce, ale taky pro ty,
kteří se chtějí pořád zdokonalovat. Vedení tohoto
kempu se ujal známý místní jezdec David Janáč,
který roky reprezentuje naše město na závodech
po celé České republice, na Slovensku a hájí naše
barvy i v Evropě. Jeho letité zkušenosti předává
mladé generaci, kterou tento, teď už i olympijský
sport, nadchl natolik, že se sjeli kluci od sedmi
do dvaceti let z různých částí republiky i Slovenska. Výborné zázemí, ubytování včetně plné penze, měli jezdci v hotelu Aréna, takže vzdálenost
do bikeparku byla minimální.

Tři dny plné tréninků, her a pohodové atmosféry
ukončili závodem pro rodiče, který tomuto campu
dodal obraz toho, co se kluci za těchto pár dní
naučili, a nebylo toho málo. Velký dík patří sponzorům Meatfly, MTM MotorSport a dalším za ceny
pro všechny účastníky a taky těm, kteří se podíleli na vytvoření samotného campu. Tento velmi
vydařený víkend se setkal s takovým úspěchem,
že v jarních měsících se kluci v Brumově-Bylnici
znovu setkají a podělí se o zkušenosti na dalším
BMX campu.
Team bmx campu

Náš SPORT CLUB K.A.R. se zúčastnil i letos všech
sedmi závodů ve Valašskokarpatské cyklotour
2018. Jeli jsme hlavně ve 2 kategoriích a to předškoláci 2 a mladší přípravka děvčata.
Katka Moravčíková, Bětka Moravčíková a Rozárka
Moravčíková se pravidelně zúčastňují VKCT, jiní
naši mladší závodníci jezdí nepravidelně.
1. HRADNÍ OKRUH - Brumov-Bylnice, 2. VAŘÁKOVY PASEKY - Horní Lideč, 3. ZDĚCHOVSKÝ KRPÁL
– Zděchov, 4. KLOBUCKÁ KOLA - Valašské Klobouky, 5. KAŠAVSKÝ BAJKKAP – Kašava, 6. POLANSKÝ
DUATLONEK - Valašská Polanka, 7. PLOŠTINA.
Děvčata se poprala s cykloprofitýmy ze Zlína,
Vsetína a Slovenska s hrdostí. Není to jejich hlavní
sportovní koníček, kterým je krasobruslení. Jezdí
cyklozávody pro radost a hlavně to jsou závody
v našem valašském kraji.
V sobotu 6. 10. 2018 na Ploštině byl poslední
sedmý závod sezóny VKCT. Tradičně tu proběhlo
celkové vyhlášení letošní sezóny a to již 6. ročníku
VKCT 2018.
V celkovém hodnocení závodů VKCT 2018 se
v kategorii mladší přípravka děvčata Katka Moravčíková stala zlatou vítězkou, Bětka Moravčíková
je stříbrná a v kategorii předškoláci 2 se Rozárka Moravčíková úspěšně poprala a vybojovala
mezi chlapci krásné bronzové místo. Děkuji moc
děvčatům za jejich skvělé a někdy až neuvěřitelné
cyklistické výkony při závodech. Velmi úspěšně
jsme i letos reprezentovali naše město sportu
Brumov-Bylnici.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám umožňují každý rok se zúčastnit
Valašskokarpatské cyklotour.
Bc. Zuzana Moravčíková

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

9

Brumov • Bylnice • Svatý Štěpán • Sidonie

HRADNÍ ZPRÁVY
Záchranné práce a opravy opevnění dolního hradu v programu Interreg V-A, Slovenská republika, Česká Republika, Spoločně bez
hraníc pokračovaly i počátkem října.

SK-CZ
14-20
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INTERREG V-A
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Ze života ve městě

PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané, děkuji Vám za podporu ve volbách do Senátu
Parlamentu ČR. Přestože jsem do druhého kola nepostoupila, vážím si každého Vašeho hlasu a podpory. V Brumově-Bylnici jsem
senátní volby vyhrála s téměř 40 % hlasů, což je pro mě závazek a motivace
do další práce.
Mgr. Milena Kovaříková

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – listopad 2018 • AKCE VE MĚSTĚ
úterý: 6. listopadu 2018, 16:00 hodin

ČERT A KÁČA

Známý pohádkový příběh o statečném děvčeti, které je
ochotné se za svoji lásku poprat i se samotným peklem, se
všemi čerty v něm. Potěší nás spousta písniček veselých scének.
Pohádku Boženy Šimkové uvádí DAP Praha.
Vstupné: 50 Kč
sobota: 17. listopadu 2018, 19:00 hodin

DIVOKÉ KOČKY – TRAVESTI SHOW

Ostravská skupina, která jezdí pobavit naše diváky, přiveze
opět nové představení.
Předprodej vstupenek v městském muzeu, tel: 577 330 138,
731 083 442.
Vstupné: 250 Kč

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

pátek: 30. listopadu 2018, 17:00 hodin

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Tradiční akce pro děti i dospělé na náměstí s mikulášskou nadílkou pro nejmenší, provoněná voňavými dobrotami, punčem, svařákem a klobásami. Děti se světýlky s panem starostou rozsvítí
stromek a představí nám svůj připravený program. Poté bude hrát
CM Kaňůr.
V období od 19. listopadu do 9. prosince 2018 budou probíhat
další pracovní činnosti v rámci modernizace KD. Budeme vyměňovat prkna, co znamenají svět. Plánované akce musely být zrušeny. Děkujeme za pochopení.

PŘIPRAVENO NA PROSINEC 2018:
8.12. Předvánoční jarmark
20.12. Vánoční koncert s Fleretem
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Informace
z městské
knihovny
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Ve dnech 1. – 7. října 2018 proběhl v naší
knihovně již 22. ročník celostátní akce Týden
knihoven. Pro veřejnost jsme připravily autorské
čtení s autogramiádou spisovatelky Kateřiny
Dubské, autorky oblíbených knih Člověk Gabriel,
Dcery a Malé zázraky.
Žáci 2. a 3. ročníků ZŠ Brumov-Bylnice se zúčastnili zábavného dopoledne věnovanému 90.
výročí vydání knihy Josefa Čapka Povídání o pej-

skovi a kočičce, v programu se děti seznámily
i s dalšími psími a kočičími hrdiny dětských knih
a druháčci byli slavnostně pasováni na čtenáře.
Více fotografií najdete na webových stránkách
knihovny.
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz
tel.: 577 330 503,
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz

Skládání psích a kočičích přirovnání

Čtení z knihy Nejkrásnější pohádky o kočkách

Pasovaní žáci 2. B

Pasovaní žáci 2.A

Pasování pejskem na čtenáře

Pečení dortu

listopad 2018 • ročník XXIV • číslo 11

Inzerce

Vážení a milí přátelé,
ze srdce děkujeme za Vaši podporu a přízeň v komunálních volbách.
Vážíme si důvěry, kterou jste dali všem kandidátům KDU-ČSL.
Uděláme maximum pro spokojený život všech občanů našeho krásného města.
S pokorou a úctou MO KDU-ČSL

Banner_8b.indd 1

11.10.2018 8:38:04

Vážení spoluobčané,
Děkujeme Vám za Vaši podporu v komunálních volbách.
Vážíme si toho a jsme připravení pro Vás pracovat, tak jak to nejlíp budeme umět.
Sdružení nezávislých kandidátů ”Za zdravé město Brumov-Bylnice”
Banner_podekovani_Za_zdrave _mesto.indd 1
www.brumov-bylnice.cz
• mestskyzpravodaj@centrum.cz

12.10.2018 19:04:33
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INZERCE

Inzerce
Bc. Zuzana Moravčíková, realitní makléřka,
Brumov-Bylnice a okolí, AGENTURA ZVONEK,
tel.: 604 66 05 36 e-mail: moravcikova@zvonek.cz, realitní kancelář s tradicí od r. 1992.

Uzávěrka prosincového
čísla bude
10. listopadu 2018.

Studujte v naší slavičínské škole
od 1. září s půdní vestavbou ‐ 4. a 5. patro na gymnáziu,
nové odborné učebny přírodních a technických věd,
robotizace, jazykové učebny, aula,
studijní a relaxační centrum

GYMNÁZIUM

• osmiletý studijní obor
• čtyřletý studijní obor
(profilace na přírodovědné předměty, informatiku, v cizích jazycích s
možností přípravy na státní jazykové zkoušky JA, JN, JF, JŠ, JR, CLIL) 04 4

maturitní obory





mechanik seřizovač
informační technologie
podnikání v nástavbě

učební obory ‐

obráběč kovů
automechanik, zdarma B, C
instalatér, zdarma svářečské kurzy
elektrikář
‐

‐
‐

Poděkování voličům
Děkujeme spoluobčanům za hlasy v komunálních volbách, které nám pomohly získat dva mandáty v Zastupitelstvu města Brumova-Bylnice. Uděláme všechno
proto, abychom Vás nezklamali.
Kandidáti za ČSSD

Den otevřených dveří 9. a 10. listopadu
od 8.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT

,,RADŮZA S KAPELOU‘‘
Datum: 10. 12. 2018
Místo: KD Klobučan – Valašské Klobouky
Začátek: 19.00 hodin
Předprodej vstupenek: Infocentrum Valašské Klobouky

Tel: 577 311 150
E-mail: infocentrum@mu-vk.cz
www.infocentrum-valasskeklobouky.cz/
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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