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INFORMACE Z RADNICE
Upozornění na změnu otevírací doby městského úřadu pro veřejnost:
Otevírací doba Městského úřadu Brumov-Bylnice od 1. 7. 2019:
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.
8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.
8:00 – 13:00 hod.

Obědová přestávka: 11:30 – 12:30 hod. (v době obědové přestávky bude zajištěn provoz podatelny pro příjem dokumentů a vyřízení základních záležitostí občanů a firem).
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice konané dne 13. května 2019, 3. června 2019
a 5. června 2019:

RM Brumov-Bylnice schválila
 dle ustanovení § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
peněžité dary níže uvedeným neziskovým organizacím ve výši:

• Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice 				

10 000 Kč

• Český svaz včelařů Brumov-Bylnice 					

8 000 Kč

• Domov pro seniory Loučka 					

7 000 Kč

• Základní škola Horní Lideč 					

5 000 Kč

• Linka bezpečí, z.s. 						

2 000 Kč

• ZO ČSOP Buchlovice

1 000 Kč

					

dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu č. 29/2018, 30/2018 a 31/2018 o poskytnutí dotace níže uvedeným neziskovým
organizacím ve výši:


• AGARTA, z.s.

7 000 Kč

• Elim Vsetín, o.p.s.

4 000 Kč

• Vzdělávacímu, sociálnímu a kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. 35 000 Kč


Protokoly z provedených veřejnosprávních
kontrol příspěvkových organizací (Služby města,
Dům dětí a mládeže)

a výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši
72 190,89 Kč včetně rozdělení výsledku hospodaření: přidělení do fondu rezervního 72 190,89 Kč

 pronájem hradního areálu za účelem setkání
absolventů Valašskoklobouckého gymnázia

 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2018 ve výši 669,77 Kč příspěvkové organizace Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1212, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
75021960 včetně rozdělení výsledku hospodaření: přidělení do fondu rezervního 669,77 Kč

kupní smlouvu se společností O2 Czech
Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
140 22 PRAHA 4 – Michle, na odkoupení telefonní
kabiny


 protokol o předání a převzetí díla ke stavbě
„Hrad Brumov – obnova dolního hradu“ (SO 01
Obnova hradeb – bašta a čelo dolního hradu; SO
02 Obnova hradeb – západní bašta)
 hromadné licenční smlouvy se společností
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 20, 160 56
PRAHA 6 – Bubeneč, o veřejném provozování
předmětů ochrany OSA, DILIA, INTERGRAM, OAZA
a OOA-S

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2018 ve výši 35 605,43 Kč příspěvkové
organizace Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1178, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
70877718, včetně rozdělení výsledku hospodaření: přidělení do fondu rezervního 35 605,43 Kč


 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, účetní závěrku příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín,
Mýto 184, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 75043220
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 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2018 ve výši 203 417,62 Kč příspěvkové
organizace Služby města Brumov-Bylnice, okres
Zlín, ul. Mýto čp. 461, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
49156799, včetně rozdělení výsledku hospodaření: přidělení do fondu rezervního 203 417,62 Kč
 rozpočtové opatření č. 2/2019, které obsahuje rozpočtové změny uvedené v tabulce na str. 3
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení
zemního vedení přeložky NN v délce cca 20 m
do obecních pozemků parc. č. 546/1 a 549 v k.
ú. Brumov v ulici H. Synkové v rámci realizace
zamýšlené stavby „Brumov, H. Synkové, Kozubík,
přel. NN“ za cenu 2 000 Kč + DPH
 Dohodu o spolupráci partnerov na projekte
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika k projektu „Cyklopotulky
vidiekom pohraničia“

 Plán činnosti Rady města a návrh termínů
zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
na období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019
 Dohodu o provedení technického zhodnocení
majetku Traktorbagr JCB 2CX, který má příspěvková organizace Služby města Brumov-Bylnice,
okres Zlín v užívání
 smlouvu o výpůjčce movitých věcí (vitrín pro
expozici v muzeu) pořízených v rámci společného
projektu „Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo“
realizovaného z Fondu malých projektů programu
INTERREG V-A SK-CZ
 rozhodnutí zadavatelů o výběru společnosti
COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 s nabídkovou cenou 19 776 971,00 Kč bez
DPH, jako nejvýhodnějšího dodavatele na veřejnou zakázku „Silnice III/50736; Brumov“

RM Brumov-Bylnice souhlasí
 se zřízením přípravné třídy v Základní škole
Brumov-Bylnice, okres Zlín, Družba 1178, pro
školní rok 2019/2020, v souladu s § 47 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a s podáním žádosti na Krajský úřad
Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy na zřízení přípravné třídy v Základní škole
Brumov-Bylnice, okres Zlín
 s vybudováním zpevněných ploch pro parkování osobních automobilů na obecním pozemku
parc. č. 186 v k. ú. Brumov v ulici 1. května s tím,
že tyto plochy si vybudují žadatelé na své náklady
 s čerpáním Fondu reprodukce majetku, fondu investic za účelem částečného financování
opravy sociálního zařízení v objektu MŠ v Brumově, opravy robotu do kuchyně a na pořízení mrazáku do školní jídelny ve Sv. Štěpánu
 s otevřením nové pobočky ZUŠ Folklorika,
s.r.o., Tř. M. Malinovského 884, 686 01 Uherské
Hradiště ve městě Brumov-Bylnice
 s realizací zakázky (v rozsahu SO 01 stavby „Oprava hradu Brumov 2019“) příspěvkovou
organizací Služby města Brumov-Bylnice, okres
Zlín, příspěvková organizace, na základě předem
odsouhlasené nabídky, v souladu s článkem 5. Organizační směrnice č. 03/2019 Zadávání zakázek
malého rozsahu
 se spolufinancováním navýšeného úvazku
v Charitní pečovatelské službě Brumov-Bylnice
pro rok 2020
 s užitím znaku města Brumov-Bylnice na logu
volejbalového oddílu Brumov-Bylnice

RM Brumov-Bylnice rozhodla
 o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Opravy hradu Brumov 2019“

RM Brumov-Bylnice neschválila
 spolufinancování nákladů na úpravy nebytových prostor v objektu čp. 1002 „Sadílkovo“,
protože se jedná o účelové úpravy pro potřeby
nájemce, které nezhodnocují zásadním způsobem
pronajímané prostory

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
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Informace z radnice
Poř.
č.
1a)

Příjmová část
tř/položka
4/4111

Kč
160 000,00

1b)
2a)

4/4116

1/1122

4/4122

5a)

4/4122

6b)

160 000,00

6171/5011,
5031, 5032,
5139

144 446,00

6399/5345

106 610,00

5512/5134,
5137

54 000,00

24 900,00

5b)
6a) 5512/2322

6117/50215075

54 000,00

4b)

Předmět rozpočtového opatření č. 8/2018

Kč

106 610,00

3b)
4a)

§/položka

144 446,00

2b)

3a)

Výdajová část

3315/5169

24 900,00

5512/5171

11 000,00

11 000,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - navýšení příjmů z důvodu přijetí dotace
na volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu - zvýšení výdajů spojených s volbami
do Evropského parlamentu
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - navýšení příjmů z důvodu
přijetí dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce
Činnost místní správy - navýšení běžných výdajů spojených s výkonem sociální práce

Daň právnických osob za obce - zvýšení příjmů z důvodu vyšší daně z příjmu za město
za rok 2018
Ostatní finanční operace - zvýšení výdajů za účelem platby daně z příjmu za město za
rok 2018
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - navýšení příjmů z přijatého transferu určeného na realizaci projektu RP12-19/071 (pořízení ochranných pomůcek a oděvů)
Požární ochrana - dobrovolná část - navýšení výdajů spojených s činností JSDH
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace na výdaje spojené s pořádáním akce
"Brumovské divadelní léto"
Činnost muzeí a galerií - navýšení běžných výdajů spojených s pořádáním akce
"Brumovské divadelní léto"
Požární ochrana - dobrovolná část - navýšení příjmů z pojistného plnění z havarijního
pojištění vozidla
Požární ochrana - dobrovolná část - navýšení výdajů na opravy automobilní techniky
JSDH

Ukládání posečené travní hmoty a zahradního odpadu do koryt místních toků je ve 21. století ostudné

Hromádky pokosené trávy, větví, odkopků, plevele, výkopové zeminy, místy dokonce i stavební či
komunální odpad. Takto by se daly charakterizovat některé úseky vodních toků, včetně přilehlých
niv na území našeho města. Největší výskyt byl zaznamenán v místní části Svatý Štěpán na nábřeží
„Vláry“. Další úložiště byla zjištěna v bylnické části města v břehové hraně vodního toku „Brumovky“, v brumovské části města na břehu vodních
toků „Kloboučky a Nedašovky“. Ani místní část
Sidonie nezůstala od tohoto nešvaru ušetřena.
Vodní tok „Vlárky“ je v některých úsecích lemován
„výzdobou“ v podobě hnijícího odpadu ze zeleně.
Na březích vodních toků ve městě tak místy vznikají páchnoucí a nevzhledné skládky.
„Hlavně, že mám na zahradě a u domu čisto,
ale co je za mým plotem už mne nezajímá, však
voda to odnese. Kdysi se všechno házelo k potoku nebo přímo do jeho koryta a voda to vždycky
odnesla“.
Takové úvahy přetrvávají v mysli některých občanů, kteří neváhají zpravidla „večer, až je nikdo
nevidí“ vysypat na břeh potoka cokoliv, jen aby

to nemuseli kompostovat, odvézt do kontejneru
na bioodpad nebo na sběrné místo u budovy centrálního zásobování teplem.
Znečišťování břehů vodních toků, přilehlých niv,
volné krajiny a veřejných prostranství není nikde
ve vyspělých evropských státech tolerováno a je
to také jedna z vizitek kulturní vyspělosti místního obyvatelstva. Kdo navštívil např. Švýcarsko,
Rakousko nebo skandinávské země, tak se téměř
jistě s podobným jevem nesetkal. Oceňujeme proto činnost spolku „Samosato“, kteří v rámci akce
„Ukliďme Česko“ směřují mladou generaci k tomu,
aby si vážili čistého prostředí ve svém bydlišti. Při
své činnosti jen za poslední léta posbírali kolem
břehů vodních toků několik tun odpadků. Jaký asi
mají pocit nadšení mladí lidé, kteří v době svého
osobního volna letos uklidí břehy vodních toků
a v dalším roce se situace opakuje?
Jaké jsou důsledky?
Tady je příklad: zanesení lávky přes VT Brumovka
větvemi stromů, ořezy křovin a odpady ze zeleně.
V důsledku zvýšené hladiny vodního toku musela
být lávka stržena…

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

Negativním důsledkem úložišť odpadů v břehové
hraně vodních toků odpadu je vznik „hráze“, které se vytvářejí při povodních. Projevilo se to i při
poslední záplavě v našem městě. Velká voda sice
odpad odnesla, ale ten se zachytil na mostních
konstrukcích, pilířích nebo propustcích a zpravidla ucpal vyústění dešťové kanalizace nebo se
vyplavil na pozemky přímo sousedící s vodním
tokem. V důsledku toho jsou narušeny odtokové
poměry a voda může poškodit či dokonce strhnout most nebo vznikne „rozliv“ a může dojít
k zatopení domů a zahrad v záplavovém území.
Platí zde také staré přísloví, že: „Co voda někde
odnese, jinde zase vyloží“. Z jednání původců
skládek je zřejmá bezohlednost a cynismus nejen
k majetku vlastníků veřejně prospěšných zařízení
(komunikace, mosty, cyklostezky, kanalizační výpustě apod.), ale také k majetku svých sousedů,
kteří se většinou chovají zodpovědně a problémy
nezpůsobují.
Ukládáním odpadu na břeh vodního toku je zjevně
porušován vodní zákon, který zakazuje ukládání
odpadu do koryt a na břehy vodních toků. Rovněž
ukládání odpadů ve volné krajině je nezákonné.
Tato nezákonná činnost bude nadále sledována
odpovědnými pracovníky, kterými jsou správci
vodních toků, strážníci městské policie, úředníci
vodoprávních úřadů, úředníci agentury ochrany
přírody a krajiny i členové komise životního prostředí. Na závěr chceme také požádat zodpovědné
občany, kteří nejsou lhostejní vůči vzhledu svého
okolí, aby se nebáli nahlásit zakládání nepovolených skládek na Městský úřad Brumov-Bylnice.
Komise Životního prostředí
při RM Brumov-Bylnice
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Vyhodnocení dotazníku k sídelní zeleni
Během zpracování koncepčního a strategického dokumentu „Územní studie sídelní zeleně“ v našem městě byl vytvořen dotazník pro veřejnost s cílem zjistit
potřeby veřejnosti a vnímání zeleně občany města. Dotazník byl k dispozici na stránkách www.vyplnto.cz, dále v mobilní aplikaci města a také v tištěné
podobě v městském zpravodaji.
Celkem bylo sesbíráno 131 vyplněných dotazníků.

Nejzajímavější postřehy občanů
• Ve stavu okrasné zeleně (tj. trvalkové kvetoucí záhony, živé ploty, apod.) i v zastoupení zeleně v ulicích vidí rezervy velká část respondentů. Nejhorší
je situace v místních částech Brumov a Bylnice. Obecně respondenti vnímají nedostatek okrasné zeleně v celém městě a také v okolí autobusových
zastávek a v sídlištích. Objevily se i postřehy jako nedostatek stromů a stínu kolem zdravotního střediska, absence náhradní výsadby v ul. 1. května,
nedostatek doprovodné zeleně kolem silnic a cyklostezek, chybějící koncepční výsadba v novějších ulicích.
• Co se týče údržby a kvality péče o zeleň, tak polovina všech respondentů si myslí, že kvalita péče o zeleň je nedostatečná, objevily se následující postřehy:
- nedostatečná obnova starých stromů, péče o staré výsadby
- nedostatečná péče o travní ostrůvky a chodníky
- celkově by respondenti ocenili odborný, kvalitní přístup v péči o zeleň
- respondenti jsou také nespokojeni s úrovní čistoty ve městě (odpadky)
- někteří respondenti zmiňují, že kvalitní údržba zeleně je v současné době důležitější než výsadba nové
• Velká většina respondentů by uvítala více parků a lesoparků ve městě, zejména pak v Brumově a Bylnici. Řada lidí využívá namísto parku k procházkám
ve stínu lokalitu Rybníky - postrádají zde více mobiliáře, herní prvky, několik respondentů uvádí možnost využití cyklostezky k procházkám ve stínu
- chybí však často doprovodná zeleň nebo pěšina pro chodce, respondenti postrádají možnost krátkodobé rekreace s dětmi ve stínu, respondenti
postrádají větší plochy zeleně s rekreační funkcí v blízkosti sídlišť.
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Informace z radnice
V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:
• stezka ze zadní strany k hradu je ve špatném stavu, areál kolem kaple sv. Anny doplnit o další možnost přístupu, v některých lokalitách lidé postrádají lávky přes Brumovku
• obecně respondenti oceňují nádherné přírodní zázemí města s mnoha možnostmi procházek a výletů

V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:
•

respondenti postrádají cyklostezku směrem na Slovensko, Návojnou a Štítnou nad Vláří, okolí cyklostezky skrz Brumov není dostatečně ozeleněno, k cyklostezkám se nelze bezpečně dopravit.

• Konkrétní místa, která by si podle respondentů zasloužila obnovu zeleně:
- brumovské rybníky, údolí Hložeckého potoka (23x), náměstí (11x), cyklostezky (6x), sídliště Družba, kaple sv. Anny (5x), hrad a okolí, …
• Konkrétní místa, kam respondenti rádi chodí na procházky:
- brumovské rybníky, údolí Hložeckého potoka (42x), cyklostezky (29x), Holý vrch (11x), hrad a okolí (10x), kolem řek a potoků, Maděrovec (8x), …
• Další podněty:
- špatná kvalita vody v řekách - velké rezervy města v osvětě
- někteří respondenti by ocenili upozornění před sečením trávy v blízkosti jejich domů a automobilů
- v některých částech města se respondenti necítí bezpečně
- větší zapojení obyvatel do vytváření a péče o zeleň

Závěr
Město Brumov-Bylnice i společnost Arvita s.r.o. si cení Vašeho aktivního přístupu k problematice veřejné zeleně a děkuje Vám za odpovědi, které budou
využity při zpracování koncepčního dokumentu „Územní studie sídelní zeleně“ v Brumově-Bylnici. Cílem dotazníku nebylo získat statisticky vyhodnotitelná
a ověřitelná data, ale cenné informace od Vás občanů, obyvatel našeho města. Zejména otevřené odpovědi nelze nijak vyhodnocovat, ale jejich informační
hodnota a využitelnost informací pro další práci je vysoká a určitě se budeme snažit k nim přihlížet při dalším rozhodování a péči o veřejnou sídelní zeleň
v našem městě.
Celé znění vyhodnocení dotazníku je k nahlédnutí v aktualitách na webových stránkách města a také na Městském úřadě Brumov-Bylnice.
Vedení města a správní odbor MěÚ

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Městská policie informuje
V pátek 7. června 2019 byla slavnostně otevřena cyklostezka mezi
městy Brumov-Bylnice a Valašské
Klobouky, která je součástí mezinárodní cyklistické trasy Bevlava.
V této souvislosti bychom chtěli
upozornit občany a návštěvníky
našeho města, že je zde dopravním značením jednoznačně určeno, kdo může stezku užívat.
Bude zde prováděna kontrola
městskými policiemi obou dotčených měst, zejména s důrazem
na zákaz užití této komunikace
motorovými vozidly. Zjištěná porušení budou nekompromisně řešena podle
zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Chtěli bychom taktéž připomenout řidičům motorových vozidel zákaz vjezdu
na parkoviště „Pod hradem“, které je po dobu výstavby kruhového objezdu
vyhrazeno pouze pro vozidla stavby a autobusy, kterým slouží jako prozatímní zastávky. Tento zákaz platí samozřejmě i ve večerních a nočních hodinách
a je průběžně kontrolováno jeho dodržování. Žádáme řidiče motorových vozidel, aby využívali neplacené parkoviště na nám. H. Synkové před budovou
radnice i ve večerních hodinách, kdy se budou účastnit společenské či kulturní akce na hradě Brumov, např. promítání letního kina.
Jak již většina řidičů zaznamenala, bylo parkoviště pod budovou České pošty
na ul. Č. Kramoliše osazeno novou svislou dopravní značkou IP13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, doplněnou dodatkovou tabulkou po dobu 20
minut. Při parkování je třeba užít a viditelně umístit parkovací kotouč, např.
na palubní desku za čelní sklo motorového vozidla a vyznačit dobu příjezdu.
Jediným účelem tohoto dopravního značení je potřeba zajistit, aby parkoviště, které má omezenou kapacitu tří parkovacích míst, sloužilo především
pro zákazníky České pošty a ne, aby jej řidiči využívali k dlouhodobějšímu,
zpravidla celodennímu parkování.

Vzhledem k zahájení provozu koupaliště ve sportovním a rekreačním areálu
v Brumově-Bylnici žádáme motorizované návštěvníky, aby svá motorová vozidla parkovala pouze na parkovištích v okolí areálu koupaliště, poněvadž je
nepřípustné, aby parkovali na ulicích, na veřejné zeleni nebo dokonce na cyklostezce a parkoviště za a mezi poliklinikou a stadionem, před poliklinikou
a u základní školy byla téměř prázdná a nevyužitá. Parkování v této lokalitě
bude v době letní sezóny intenzivně kontrolováno, případné nesprávné parkování bude postihováno dle zákona.
Dále bychom chtěli upozornit řidiče motorových vozidel, že se množí stížnosti občanů, zejména části města Bylnice na nedodržování zákazu jízdy
motorovými vozidly po cyklostezce, hlavně u budovy svazu holubářů, „viz
přiložené foto“, kde je různě projížděno, třeba i vedle cyklostezky mezi stromy. V současnosti to je, a i nadále bude kontrolováno, při zjištěném porušení
budou pro přestupce vyvozeny patřičné důsledky.
Bc. Miroslav Strnka, velitel Městské policie Brumov-Bylnice

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu komunálního
odpadu z popelnic v červenci 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici
– občané:

Čtvrtek: 4. 7. 2019, 11. 7. 2019, 18. 7. 2019,
25. 7. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů v sídlištích Družba
a Rozkvět – občané:

Středa: 3. 7. 2019 (náhradní svoz za státní
svátek v pátek dne 5. 7. 2019)
Pátek: 12. 7. 2019, 19. 7. 2019, 26. 7. 2019

Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:

Středa: 3. 7. 2019 (náhradní svoz za státní
svátek v pátek dne 5. 7. 2019)
Pátek: 12. 7. 2019, 19. 7. 2019, 26. 7. 2019

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

Čtvrtek: 4. 7. 2019 (náhradní svoz za státní
svátek v pátek dne 5. 7. 2019)
Pátek: 12. 7. 2019, 19. 7. 2019, 26. 7. 2019
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Termíny svozu odpadu z popelnic Čtvrtek: 4. 7. 2019 - provozovny v domovní záa kontejnerů pro smluvní partnery stavbě v Brumově-Bylnici.
města
Termíny svozu tříděného odpadu
(podnikatelské subjekty a organizační složky)
v červenci 2019
Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:

Čtvrtek: 4. 7. 2019, 11. 7. 2019, 18. 7. 2019,
25. 7. 2019 - provozovny v domovní zástavbě
v Brumově - Bylnici.
Pátek: 12. 7. 2019, 19. 7. 2019, 26. 7. 2019 provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie.
Středa: 3. 7. 2019 (náhradní svoz za státní
svátek v pátek dne 5. 7. 2019).
Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Čtvrtek: 11. 7. 2019, 25. 7. 2019 - provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici,
Pátek: 12. 7. 2019, 26. 7. 2019 - provozovny
v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech
Svatý Štěpán a Sidonie.
Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Středa: 3. 7. 2019 - provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie (náhradní termín svozu za státní
svátek v pátek dne 5. 7. 2019)

Středa:

3. 7. 2019

směsné plasty

Úterý:

9. 7. 2019
směsné plasty

bílé a barevné sklo +

papír a lepenka +
Středa: 10. 7. 2019
kompozitní obaly (nápojové kartony)
Úterý:

16. 7. 2019

Úterý:

23. 7. 2019
směsné plasty +
papír a lepenka + kompozitní obaly
(nápojové kartony)

Středa: 31. 7. 2019

směsné plasty

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.
červenec 2019 • ročník XXV • číslo 7

Informace z radnice

TAKHLE…? NE!
Na přiložených fotografiích zveřejňujeme, jak se v některých částech města nakládá s tříděným odpadem, přičemž vybavenost shromažďovacími prostředky
ve městě máme, ve srovnání se sousedními obcemi a městy, dokonce nadstandardní! Takže to není o tom, že papírový odpad „není kam dávat“ (funguje
sběrný dvůr, výkupna papíru provozovaná Metalšrotem Tlumačov a.s. na nádraží…).

Někdy stačí lepenkové krabice před vhozením do
kontejneru jen rozříznout, sešlápnout a nedávat
je bezohledně do kontejneru, nebo mimo něj,
v celém objemu. Vytvořil by si někdo z těch, kdo
takto odpad „ukládá“ takovou výzdobu na zápraží
rodinného domku nebo na nádvoří?!

Další snímek zachycuje jak někteří „výtečníci“ házejí do kontejneru na bioodpad zeleninu
i s plastovými obaly. Uvědomují si, že tento odpad
se musí pracně dotřídit?

A na závěr snímek křesla s kolečky postaveného u
kontejnerů, které zde hyzdí veřejné prostranství.
Samozřejmě - to křeslo patří do prostor sběrného
dvoru. Ta osoba, která ho zde odstavila, to neví,
nebo je tak pohodlná?

Soutěž „Rozkvetlé město“

sadby bude prostřednictvím pracovníků komise
následně osloven, zda má zájem, aby jeho výsadba byla zveřejněna nebo zůstala v anonymitě.
Adresa, na kterou mohou fotoamatéři zasílat své
snímky v elektronické podobě (formát jpg) je: radnice @brumov-bylnice.cz
Podmínkou je, že v případě zaslání digitální fotografie, sdělí její autor kontakt na svou osobu.
Hodnotící komise tak snáze zjistí, v které lokalitě
byl snímek pořízen.
Na přihlašovacím listu zájemci o účast v soutěži
uvedou svoje jméno, příjmení, datum narození
a přesnou adresu objektu, u kterého jsou realizovány výsadby.
Zájemci z řad podnikatelských subjektů a organizačních složek ve městě uvedou do přihlášky
název subjektu dle živnostenského rejstříku, IČ
a rovněž přesnou adresu objektu, u kterého jsou
umístěny výsadby. Formuláře přihlašovacích listů

jsou kromě tohoto vydání městského zpravodaje
k dispozici v pracovní dobu na podatelně budovy
Městského úřadu v Brumově-Bylnici nebo v kanceláři č. 233 správního odboru.
Do soutěže budou přijaty pouze řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Vyplněné přihlášky
lze také zaslat poštou na adresu: Městský úřad
Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 BrumovBylnice 1, nebo je odevzdat přímo do schránky
určené pro připomínky občanů umístěné na stěně
v přízemí budovy radnice. Vyhodnocení soutěže
budou provádět členové komise životního prostředí, kteří návrh pořadí účastníků soutěže předají Radě města Brumov-Bylnice ke konečnému
schválení.
Výsledky soutěže budou na podzim tohoto roku
zveřejněny a vítězové vyhlášených kategorií oceněni.
Komise životního prostředí
při RM Brumov-Bylnice

Komise životního prostředí při Radě města
Brumov-Bylnice oznamuje všem zájemcům
o účast v již tradičním XVI. ročníku soutěže
„Rozkvetlé město“, že písemné přihlášky do této
soutěže mohou zaslat nebo odevzdat nejpozději
do středy 31. 7. 2019. Soutěž je vyhlášena pro
následující kategorie:
a) květinová výzdoba oken a výsadby v předzahrádkách na balkonech a terasách rodinných
a bytových domů
b) zahradní, květinová a výsadbová úprava
vstupních prostorů firem, prodejen a budov,
ve kterých sídlí podnikatelské subjekty a organizační složky působící na území města
c) nově mohou také fotoamatéři zaslat svou fotografii květinové výsadby či předzahrádky, kterou
považují ve městě za nejhezčí. Majitel takové vý

Přihlašovací list do soutěže „ROZKVETLÉ MĚSTO“
Jméno a přímení uchazeče (název subjektu *):
...............................................................................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu (sídla subjektu*):
...............................................................................................................................................................................................................................
Adresa objektu, u kterého jsou výsadby umístěny:
.............................................................................................…………….....................................................................................................................
Datum narození uchazeče:
...................................................................
*IČO: ..........................................................
V Brumově - Bylnici dne: …………....................................................…...…. Vlastnoruční podpis: .....…................….........................………………….
* – vyplňují pouze zástupci podnikatelských subjektů a organizačních složek
Příloha: nedílnou součástí této přihlášky je „Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně osobních údajů formou pořízení fotografické dokumentace
(dále jen „Souhlas“). Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) s uvedeným Souhlasem seznámen (a), porozuměl(a) jsem mu a dávám souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně osobních údajů formou pořízení fotografické dokumentace k účelům v Souhlasu uvedeným.
www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Povodně

Ve středu 22. 5. 2019 byl v důsledku silných, vytrvalých dešťů a následnému rychlému stoupnutí hladiny na vodním toku Brumovka vyhlášen
pro katastr města Brumov-Bylnice III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení (SPA). Okamžitě byla svolána povodňová komise města, která
nastalou situaci začala řešit, pravidelně se po následující dny scházela a monitorovala situaci.
Do terénu byly vyslány jednotky profesionálních
+ dobrovolných hasičů, pracovníci Služeb města
Brumov-Bylnice, Povodí Moravy, s. p. a Lesů ČR –
správa toků – oblast povodí Moravy.
Hladina vody se na měřeném profilu toku Brumovky v čase mezi 14:00 až 16:00 hodin zvedla
o 85 cm. Na místo průměrných 28 cm se tak výška hladiny dostala v době kulminace na 154 cm.
Vedlejší přítoky Brumovky a Vláry – zejména pak
v místní části Sidonie přestaly zvládat odvádět
tak velký objem vody a došlo k vylití vody z koryt,
připojily se k tomu také plošné splachy z povodí,
zejména pak z lesů, které s sebou přinesly spoustu dřevní hmoty, kamení a jiného materiálu, který
s sebou voda vzala. Došlo tak k zaplavení mnoha
míst, ulic, silnic, zahrad, místních komunikací,
cyklostezek jak v Brumově, tak Bylnici, místní
části Sv. Štěpán a především pak domů, sklepů,
zahrad, studen a čističek odpadních vod v místní
části Sidonie.
Kritická situace byla mimo jiné v Brumově v ul.
Pluskalova, kterou zaplavila voda z rozvodněného
Hložeckého potoku a přeplněných rybníků, kde
se voda začala přelévat přes okraj hráze a hrozilo
její protržení. Po vyhodnocení krizové situace bylo
rozhodnuto o dodání výkonného čerpadla od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, které ještě v noci začalo odčerpávat vodu z druhého
rybníku a pokračovalo i následující den. Hráz byla
přesto poškozena a v současné chvíli se problém
řeší s odborníky na sypané hráze a majitelem rybníků.
Zarážející bylo chování některých nezodpovědných občanů, včetně dětí, kteří přes výslovná
a opakovaná upozornění místním rozhlasem, aby
nevstupovali do blízkosti vodních toků a k přeplněným rybníkům, tento zákaz porušovali. Díky své

snaze získat co nejlepší záběr a „selfie“ s velkou
vodou, tak ohrožovali bezpečnost nejen svoji, ale
v případě zásahu pak také životy členů jednotek
IZS.
Ve čtvrtek 23. 5. 2019 byl po zasedání povodňové komise v 15:30 hodin odvolán III. stupeň povodňové aktivity. I nadále pracovníci služeb města
a dobrovolní hasiči pomáhali s odklízením škod,
napáchaných bleskovou povodní až do neděle
26. 5. 2019.
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zvládnutí této těžké situace – především pak pracovníkům Služeb
města Brumov-Bylnice, členům SDH Brumov, SDH
Bylnice, SDH Sv. Štěpán, SDH Štítná n. Vláří, krizovému štábu z ORP Valašské Klobouky, jednotce
profesionálních hasičů Valašské Klobouky a Zlín,
Městské policii Brumov-Bylnice, Charitě Valašské
Klobouky, VaKu Zlín, a.s., Vodohospodářským
stavbám Javorník – CZ s.r.o., Moravské vodárenské, a.s., Cetinu, a.s., EONu Česká republika, s.r.o.,
členům povodňové komise i pracovníkům měst-

ského úřadu, členům osadních výborů Sv. Štěpán
a Sidonie, starostům okolních obcí i dalším mnoha nejmenovaným lidem, kteří poskytli techniku
na odstraňování škod. Všichni dělali maximum
pro to, aby škody na majetku byly co nejmenší. Je
mi ctí s těmito lidmi spolupracovat a jsem opravdu vděčný za lidský přístup, který v této krizové
situaci projevili.
Po odklizení nepořádku včetně naplaveného materiálu v místních částech a ulicích města vyhodnotíme situaci, dále budeme vzniklé problémy řešit
a hledat další možná opatření s Povodím Moravy,
s.p., Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSZK), Správou
a údržbou silnic Zlínska, s.r.o (SÚS) i Lesy ČR, s.p.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří zareagovali na výzvu, kterou jsme oslovili občany pomocí Mobilního rozhlasu o pomoc
při odklízení škod napáchaných bleskovou povodní v Sidonii, a v sobotu věnovali svůj čas i energii
těm, kteří to nejvíce potřebovali.
Mobilní rozhlas se osvědčil ve velké míře právě
při této krizové situaci, kde největší roli sehrál
čas. Díky sms zprávám jste tak mohli být všichni
okamžitě informováni o nastalé situaci. I z tohoto
důvodu doporučujeme nejen občanům města,
ale také majitelům chat a chalup, stojících v katastru obce, aby se zaregistrovali do Mobilního
rozhlasu a byli jako více než 500 našich občanů,
rychle informováni o aktuálním dění ve městě.
Rovněž doporučuji v rámci Mobilního rozhlasu
stáhnout si aplikaci Zlepšeme Česko, díky které
nám můžete zasílat konkrétní podněty na místa,
která byla zasažena bleskovou povodní a která by
si zasloužila naši pozornost. Věřte, že pokud to
bude v našich kompetencích, uděláme vše pro to,
aby se co nejdříve tato místa uvedla do původního stavu. I tímto způsobem nám pomůžete zlepšovat město Brumov-Bylnici. Ještě jednou ze srdce děkuji všem za pomoc.
Váš starosta Kamil Macek

Pozn. Tato informace byla zveřejněna ihned po povodních na webu města a v mobilním rozhlase jako aktuální informace a vzhledem k uzávěrce zpravodaje se k Vám informace o povodních ve zpravodaji dostávají s měsíčním zpožděním.
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Blahopřejeme k narození dítěte…
Theodor Filip Gajdošík narozen dne 31. 12. 2018 ve Zlíně
Tereza Krahulcová narozena dne 29. 4. 2019 ve Zlíně
Ester Schenková narozena dne 4. 5. 2019 ve Vsetíně
Adam Vítek narozen dne 6. 5. 2019 v Uherském Hradišti
Šimon Bližňák narozen dne 9. 5. 2019 ve Zlíně
Amálie Synková narozena dne 13. 5. 2019 ve Zlíně
Zdeněk Fojtík narozen dne 13. 5. 2019
Emily Krahulová narozena dne 25. 5.2019 ve Zlíně
Ema Sieglová narozena dne 28. 5. 2019 ve Vsetíně

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Finanční dar při narození dítěte je 3000 Kč a bude rodičům vyplacen
při předložení rodného listu dítěte na Městském úřadě Brumov-Bylnice,
matrika a evidence obyvatel (přízemí, dveře č. 104).
Na II. pololetí roku 2019 byly stanoveny pevné termíny vítání občánků:
5. října a 30. listopadu 2019

Rozloučili jsme se…
Josef Bližňák
zemřel dne 8. 6. 2019 ve věku 77 let, Brumov, 1. května čp. 1036
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřejeme novomanželům…
Jaroslav Gajdošík a Ivana Lišková
uzavřeli sňatek dne 18. 5. 2019 v Brumově-Bylnici
Michal Hrnčiřík a Leona Slámečková
uzavřeli sňatek dne 25. 5. 2019 v Brumově-Bylnici
Jakub Gogela a Markéta Chmelenská
uzavřeli sňatek dne 15. 6. 2019 v Brumově-Bylnici
Lukáš Bartošák a Kristýna Fojtíková
uzavřeli sňatek dne 15. 6. 2019 v Brumově-Bylnici
Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

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

Blahopřejeme
Dne 18. července 2019 oslaví 60 let společného života manželé Květoslava a Jan Bednářovi.
Při této příležitosti jim k diamantové svatbě přejeme dlouhé zdraví, životní optimismus a
spoustu dalších společných let. To jim ze srdce přejí synové Leo a Ivo s rodinami.

Vzpomínáme…
Roky běží jak řeky proud, jen vzpomínky
se vracejí a nedají zapomenout.
Dne 27. června 2019 jsme vzpomněli 3. smutné výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Vojtěcha Krahulce.
S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera, dcera
s manželem, vnuk a vnučka a ostatní příbuzenstvo.
Redakce se omlouvá rodině za chybně uvedený text
vzpomínky v minulém zpravodaji.

Děkujeme za cestu, kterou jsi šel s námi. Děkujeme
za ruku, která nám tak pomáhala.
Děkujeme, že jsi žil.
Dne 18. června 2019 uplynulo již 14 let, kdy nás
opustil náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček,
pan František Běleja z Vláry.
S láskou a úctou vzpomínají všichni členové rodiny
Bělejovy.

Život se nezastaví, jde dál,
jen krátké vzpomínky zůstaly nám.
Dne 2. července 2019 vzpomeneme 40 let od úmrtí
naší maminky, paní Anny Naňákové.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal, dík za
všechno, čím jsi pro nás byla,
za každý den, kdy jsi pro nás žila.
Dne 3. července 2019 uplynou 3 roky, co nás opustila
paní Marie Lysáková.
S obrovskou láskou a velkou bolestí v srdci
na Tebe stále vzpomínáme.

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.
Dne 3. července 2019 vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Kozubíkové z Brumova.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Není smrti, zůstává věčně živý,
kdo spravedlivý byl a dobrotivý.
Dne 5. července 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka,
pana Emila Dittricha.
S úctou a láskou vzpomíná manželka,
dcera s rodinou, bratr s rodinou.

Dne 6. července 2019 by se dožil 100 let
pan Antonín Lysák z Brumova – Hůrky.
Vzpomíná rodina.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.
Dne 7. července 2019 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
a nedožitých 70 let našeho tatínka, dědečka a bratra,
pana Josefa Gajdošíka ze Sidonie.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 8. července 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Josefa Janáčka ze Sv. Štěpána.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn Josef s rodinou, syn Vlastislav a dcera Jarmila.

Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.
Dne 9. července 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Smolíkové.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Kdo v srdcích žije - neumírá.
Dne 12. července 2019 uplyne 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a
pradědeček, pan Antonín Hořák z Bylnice.
S láskou vzpomínají manželka, synové Libor a Toník
s rodinami, dcera Božena, 8 vnoučat,
12 pravnoučat a 3 prapravnuci.

Odešel jsi, ale přece jsi stále s námi.
Dne 10. července 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Antonína Janáče.
S úctou a láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 15. července 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí naší drahé maminky a babičky,
paní Vojtěšky Masařové z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Děkujeme
všem, kdo vzpomenou s námi.

Díky za všechno, za lásku i život, maminko…
Dne 16. července 2019 vzpomeneme nedožitých 50
let naší dcery, sestry, maminky, paní Ivanky Liškové.
30. července 2019 uplyne 15 smutných let
od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče, bratr, manžel,
dcery s rodinami a celá rodina.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 20. července 2019 by se dožila 100 let
naše drahá maminka, babička a prababička,
paní Marie Bařinková.
Za tichou vzpomínku děkují dcery, vnuci
a ostatní příbuzenstvo.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud sám chtěl, proč jen to uspěchal?
Dne 21. července 2019 vzpomeneme 4. výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Josefa Nováka.
S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina.

Zhaslo mně slunce, utichl hlas, přestalo srdce bít
a já tak mladý musel od vás odejít.
Dne 24. července 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí
našeho bratra a strýce, pana Josefa Vaška z Bylnice.
S láskou a úctou na něj i naše milované rodiče
vzpomínají sestry s rodinami.

Osud nám vzal, co drahé nám bylo, jen žal,
prázdný domov a mnoho vzpomínek nám zbylo.
Dne 25. července 2019 vzpomeneme 9. výročí úmrtí mé
manželky, maminky a babičky, paní Marie Fraitové.
S úctou a láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Roky tiše běží, jak klidný řeky proud, jen vzpomínky se vracejí a nedají zapomenout.
Dne 10. července 2019 vzpomeneme 2. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Emila Chuchmy.
Dne 23. června 2019 uplynulo 12 let od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Anny Chuchmové.
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Člověk odchází, ale všechno krásné, co nám dal, zůstává.
Dne 28. července 2019 vzpomeneme 6. výročí úmrtí pana Stanislava Jahody.
S úctou a láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

PROGRAM RMC MALENKA ČERVENEC–SRPEN 2019

ÚT

1. 7. – DOVOLENÁ, MALENKA
12. 7. UZAVŘENA
16. 6. VOLNÁ HERNA

ČT

18.7. VOLNÁ HERNA

ÚT

23. 7. VOLNÁ HERNA

ČT
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ÚT
ST

6. 8. VOLNÁ HERNA
19. 6. VOLNÁ HERNA
12. 8. – „CESTA KOLEM SVĚTA“ –
16. 8. příměstský tábor II.

UPOZORNĚNÍ
Od 6. 9. 2019 bude probíhat kurz cvičení maminek a dětí od 3 do 12 měsíců. Přihlašujte se
nejpozději do konce srpna v Malence, nebo přímo
u paní Aleny Kristínové (tel. 733 691 572).
Od 29. 8. 2019 budeme vždy od 8–12 hodin
v Malence vydávat formuláře na podzimní bazárky! Termíny jsou:

ÚT

20. 8. VOLNÁ HERNA

ČT

22. 8. VOLNÁ HERNA

ÚT

27. 8. VOLNÁ HERNA

ČT

29. 8. VOLNÁ HERNA

17. 9. - 19. 9. 2019 – Valašské Klobouky
(pastorační dům)

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.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov,
tel.: 733 755 932

25. 7. VOLNÁ HERNA
29. 7. – „CESTA KOLEM SVĚTA“ –
2. 8. příměstský tábor I.

9. 9.- 11. 9. 2019 – Brumov-Bylnice (kulturní
dům)
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Ze života ve městě

DDM BRUMOV-BYLNICE ČERVENEC 2019
Informujeme:
• 2. června 2019 se Brumbyho mažoretky zúčastnily finále soutěže „Děti fitness“ v Praze, které
si vybojovaly v předchozím kole v Otrokovicích.
V den „D“ jsme hned ráno zamířili do Paláce Lucerna, kde se očekávané finále konalo. Soutěžily pouze mažoretky a to na úrovni hobby nebo
professional. Holky byly v kategorii hobby, jelikož
trénujeme pouze jednou týdně. V šatně jsme se
na naše vystoupení pečlivě připravili. Poté se šly
kadetky nachystat na nástup. Holky byly malinko
nervózní, ale po nástupu na jeviště to ze všech
opadlo a svojí odtančenou sestavou „Dabbi Doo“
ohromily diváky i porotu. Mini mažoretky zatan-

čily sestavu „Králíci z klobouku“. Ve veliké konkurenci se statečně se sestavou „Cascada“ předvedly i juniorky. Porota byla složena z odborníků
a lektorů tance pro mažoretky. Rodiče a příbuzní
podporovali a povzbuzovali holky po celou dobu
vystoupení na velké scéně. Kadetky se ve finále
umístily na krásném 5. místě, „Králíci z klobouku“ si odvezli domů 3. místo a juniorky 6. místo.
V sólo formacích nás zastupovala Sára Šánková,
která si vybojovala nádherné 1. místo a Viktorie
Krůželová 3. místo. V závěru bych chtěla děvčatům poděkovat za skvěle strávený víkend a super
vystoupení, které jsme si všichni moc užili. Věřím,
že jsme si všichni domů odvezli spoustu zážitků.
Děkuji i rodičům za skvělou podporu a doprovod.
Těším se na naši další spolupráci.

pohádkou na kolech“. Tato akce měla začátek na
náměstí v Brumově, odkud se děti se svými rodiči
nebo známými vydaly na cyklostezku za pohádkovými bytostmi, kde plnily různé úkoly. V cíli, který
byl v Bylnici v areálu fotbalového hřiště „Pod strání“, je čekala u krále a královny sladká odměna
a taktéž doprovodný program - ukázka činnosti
a prezentace kroužků DDM. Akce na cyklostezce
se zúčastnilo téměř 200 dětí a spoustu dalších
se přišlo podívat jen na doprovodný program.
Poděkování patří generálnímu sponzorovi - firmě
CEBES a.s., Městu Brumov-Bylnice a všem dobrovolníkům, kteří na této akci nějakým způsobem
pomohli.

Vedoucí kroužku Klára Trčková
• 6. června 2019 se kluci 4. a 5. třídy, navštěvující zájmový kroužek florbalu při DDM BrumovBylnice, zúčastnili „Mezinárodního florbalového turnaje ve Slavičíně“, kde si vedli opět velmi
dobře. Ze šesti zápasů získali 16 bodů za pět výher a jednu remízu a se skórem 44:11 zaslouženě obhájili 1. místo z minulého roku. Nejlepším
střelcem našeho týmu byl Matěj Ptáček, který
na turnaji nastřílel 22 gólů. Reprezentovali nás:
Roman Liška, Vojta Struhař, Matěj Ptáček, Radim
Hnaníček, Vojta Liška, Jakub Fojtík, Vítek Janáček,
Jakub Rydval a Samuel Tomeček.
• Připomínáme, že od 15. května 2019 probíhá
5. ročník akce pro rodiče s dětmi „Cyklotoulky
valašskou krajinou“, která potrvá až do 31. října
2019. Neváhejte a přidejte se i vy. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách v záložce „CYKLOTOULKY“.
Malé mažoretky v Praze

• 31. května 2019 jsme pořádali ve spolupráci se
skautským střediskem Brumov-Bylnice akci „Za

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

Přehlídka Zájmové umělecké činnosti ve Smolině

Dne 7. května 2019 se ve Valašských Kloboukách
- Smolině konal již XVII. ročník přehlídky Zájmové
umělecké činnosti žáků speciálních škol ze Zlínska. Pozvánku na přehlídku přijala následující zařízení: Základní škola a Základní škola speciální
Slavičín, Dětský domov, Mateřská škola, Základní
škola a Praktická škola Zlín-Lazy, Základní škola
Kroměříž, Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Základní škola Zlín - Středová
a Základní škola Návojná. A samozřejmě pořádají-

cí zařízení Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky - Smolina.
Po slavnostním zahájení a přivítání panem ředitelem Mgr. Josefem Fuskem bylo vše odstartováno.
Zúčastnění žáci jednotlivých škol předvedli svůj
talent ve zpěvu, tanci, recitaci a dokonce i v herectví. Bylo to kouzelné úterní dopoledne. Jednotlivá vystoupení byla nápaditá, zábavná, pestrá a kreativní. Odměnou pro každého účastníka
přehlídky nebyl jen bouřlivý potlesk publika a závěrečné hodnocení poroty, ale i materiální dary
od štědrých sponzorů, kterým za to patří velké
poděkování.
A kdo podpořil tuto báječnou akci?
Potraviny Petr Macháč, textil Sára BrumovBylnice, Dárky U nás - paní Jitka Hořáková, Stravování Josef Trčka – Brumov-Bylnice, Lékárna
U Radnice Valašské Klobouky, paní Eliška Krahulcová z Brumova-Bylnice, paní Podešťová Valašské
cukrářství, pan Ondřej Vilímek z Brumova-Bylnice,
paní Pavla Miklasová - Papírnictví Brumov-Bylnice.

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

Bez jejich pomoci, štědrosti a podpory bychom
nemohli přehlídku zorganizovat.
Věřte, že největší odměnou pro nás všechny bylo
nadšení a spokojenost všech dětí a jejich zářivý
úsměv na tvářích. Pěknou a milou tečkou za celou přehlídkou Zájmové umělecké činnosti bylo
vystoupení Magdalény Martinkové, sestry našeho
žáka, která se zúčastnila pěvecké soutěže SuperStar.
Mgr. Gabriela Tomečková, Bc. Božena Naňáková
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HOKEJOVÝ KLUB INFORMUJE...
2.

1.

Mezinárodní den dětí jsme oslavili sportem
V sobotu 1. 6. 2019 na Mezinárodní den dětí
uspořádal náš klub Multifunkční sportovní turnaj
ve fotbale a basketbalu. Turnaj byl určen pro ročník 2009 a mladší a zúčastnily se ho celkem tři
týmy: HC Spartak Uherský Brod, MHK Dubnica
nad Váhom a domácí HC Brumov-Bylnice. Sportovní dopoledne si všichni moc užili a nebyl to jen
turnaj ve fotbale a basketbalu, ale hráči a hráčky
si zasoutěžili i ve skoku do výšky, v přeskoku a dalších doplňkových disciplínách. Všichni účastníci si
vybojovali medaili za účast a jednotlivá družstva
dostala diplom a dárkový koš plný dobrot. Počasí
nám přálo, všichni byli spokojení a zdravě unavení
a určitě to nebyla poslední sportovní akce klubu
pro mladé hokejisty. Sportu zdar!!! (foto 1)

Hradní okruh v podání našich hokejistů

V sobotu 18. 5. 2019 se uskutečnil již 16. ročník

tradičního mezinárodního závodu horských kol
Hradní okruh. Bylo vypsáno celkem 19 kategorií
od nejmladších až po veterány. Všestrannost našich borců se ukázala i v tomto závodě. Jen několik kategorií zůstalo neobsazeno našimi hráči,
kteří bravurně hájili barvy klubu a pozadu nezůstaly ani krasobruslařky a hokejistky. Nejlépe se
umístil Patrik Chuchma, který v kategorii mladší
žáci (11-12) obsadil 1. místo. Gratulujeme. Všem
našim závodníkům děkujeme za účast v závodě a
přejeme hodně úspěchů v dalším mimohokejovém a hokejovém soutěžení.

Tradiční výjezd na kolech

Stalo se tradicí, že naši hráči absolvují v rámci
suché přípravy a v duchu všestrannosti hráče výjezd na kolech. Tentokrát v pátek 17. 5. 2019 v
odpoledních hodinách vyzkoušeli naši mladí borci nový úsek cyklostezky směrem na Valašské Klo-

bouky. Počasí přálo a několikakilometrová trasa
uběhla všem velmi rychle. Malý závod byl zpestřením pro všechny.

9. slavnostní večer na ukončení sezony
2018/2019

V sobotu 1. 6. 2019 na Den dětí proběhlo tradiční ukončení sezony. Začátek slavnostního večera
byl v 18:00 hodin. Po uvítání hráčů, trenérů, rodičů a hostů prezidentem klubu jsme se podívali na krátký medailonek – ohlédnutí za sezonou
2018/2019. V průběhu večera byli oceněny týmy,
hráči a trenéři našeho klubu a jako tečka za pěkným večerem byl raut pro všechny ve venkovních
prostorách zimního stadionu. Všem hostům děkujeme za účast a podporu práce našeho klubu
a hráčům a trenérům přejeme do další sezony co
nejlepší výsledky.
(viz foto 2–4)
4.

3.

Poděkování za sponzorský dar
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem lidem, kteří přispěli a podpořili zážitkový pobyt s programem pro děti z dětského domova ve
Smolině v roce 2019. Díky štědrosti dárců z Brumova-Bylnice pojedou naše děti o letních prázdninách opět na týdenní pobyt na Dubinu.
Konkrétně děkujeme těmto lidem: Radek Hořák, Lukáš Bařinka, Patrik
Naňák, Libor Krahula, Jana Bařinková st., Jana Bařinková ml., Magdaléna Macků, Petra Lorencová, Zbyněk Strnad, Miroslav Liška, Michal
Procházka, Denisa Belžíková, Václav Hošík, Adéla a Josef Lysákovi,
Kateřina Holbová, Veronika a Lukáš Slováčkovi, Vladimír Jurča, Jiří
Dronek, Petr Fojtík, O. Zacharová, Marie Lišková, Topas Brumov, Anna
Zdražilová. „Děkujeme“.
Děti a vychovatelky z DD ve Smolině
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Český den
proti rakovině
Tradiční celonárodní sbírka, kterou
již 23. rokem pořádá Liga proti rakovině Praha, proběhla 15. května
2019 také v našem městě. Každý,
kdo si koupil kytičku měsíčku lékařského, přispěl na výzkum nádorových onemocnění plic. Letos
naši spoluobčané přispěli částkou
11 946 Kč.
HÁČKO, z.s.
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HRADNÍ ZPRÁVY
aneb nechajte vybubnovat na příkaz hradního pána
Tož to je kúzlo psaného a tiščeného. Šecko sa to mosí odevzdat do tisku trocha dřivéj a tož gdyž totok
dostanete do ruk, tož to, co ešče nebylo, tak už je to za nama, a před tým, co na hradě bude, už bylo
něco, co na hradě ešče nebylo, ale je to za nama, gdyž totok máte před sebú než gdyž já sem to měl před
sebú. Počkajte, včíl už tem nerozumím ani já… Tož… Vlastně… Su taký vizionář a takéj zpětný schizofrenik
bo vy už víte, co já včíl nevím.
Tož radši takto, po trocha filosofování trocha pragmaticky. V druhéj půlce května a v první půlce června
jak gdyž spadne na dólní hrad bomba. Hledišče aj búdy rozkopané tak, že aj na cestu tam, co aj císařpán
chodíl pěšky, sa moselo vydat gvůlivá obtížnosti cesty o pět minut dřívéj aby nebylo pozdě a nedošlo tak na
jedno přikázání hradního desatera, že K VYKONÁNÍ TĚLESNÉJ POTŘEBY JE NA HRADĚ URČENÉ MÍSTO
A GDO HO NEZNÁ, TAK JE TO WC NA DÓLNÍM NÁDVOŘÍ. MIMO TENTO URČENÝ PROSTÓR MOŽEŠ
NADĚLAT ENOM DO GATÍ.
A včíl teda hlavně o tem, co bude v červencu. A rychlo a krátko.
3. a 10. a 24. 7. letní kina, 19. a 20. 7. Kašpaři z Prahy, Jonáš a tingl-tangl, 28. 7. Semtamfór
ze Slavičína a Jak jsem vyhrál válku. Letňák aj dívadelní leto v plném prúdu.
A protože nad naším snažéním pozemským je aj neco vicéj, či šecko bude tak jak je to naplánované, tituly
kín, místa a časy a vstupné a šelijaké ty máčky okolo, sledujte na hradních aj městských stránkách a ….
Už máte ten mobilní rozhlas ve fónoch??? Nebo aj tam to dostanete jak sa říká až pod frgólku a povím
vám, že pod moju sa teho vleze. Plumpne to v mobilu a máte to tam.

Kastelán

P. S. Prosím vás, neřešte negde y í nebo čárky nebo tak, nebo gdybych to řešíl já,
tož nic nenapíšu. Děkuju za pochopéní.

Bastion před opravou

Bastion po opravě

POZVÁNKA NA 12. BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Letos již podvanácté hostí hrad Brumov divadelní soubory v rámci akce
„Brumovské divadelní léto“. Snažíme se tak divákům nabídnout i klasické divadelní představení v podání pražského divadelního spolku Kašpar. 19. a 20.
července 2019 přiveze Kašpar na hrad jednu z nejslavnějších her divadla Semafor – „JONÁŠ A TINGL-TANGL“. Představení je v podstatě pásmem písniček
a komických vystoupení, které je rámováno vzpomínáním na fiktivního komika
Jonáše a jednotlivými místy, kde se hlavní protagonisté s Jonášem potkávali.
Režisérem hry je Jakub Špalek, který na počátku rozhodnutí zkoušet tuto hru
měl zcela sobecké úmysly. Elpíčka divadla Semafor z konce šedesátých let byly
u nich doma značně odřené a s jejich písničkami se Jakub probroukal raným
mládím. A nyní si stále častěji uvědomoval, že o tom vlastně moc neví. Zároveň
myslel i na to, že aktivní pamětníci – protagonisté jsou stále tady a je možné se
s nimi sejít na „výzvědy“. A smělá myšlenka byla na světě.
Tak tedy vyvěste fangle! A přijměte pozvání na hrad Brumov!
Akce je podpořena z Fondu kultury Zlínského kraje.

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

V hlavních rolích se představí Petr Lněnička, Zdeněk Dočekal, Irena
Kristeková a Veronika Němcová.
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Informace z městské knihovny
PŮJČOVNÍ DOBA BĚHEM PRÁZDNIN
PO

10.00 – 12.00

12.30 – 14.00

ÚT

10.00 – 12.00

12.30 – 17.00

ČT

10.00 – 12.00

12.30 – 17.00

PÁ

10.00 – 12.00

12.30 – 14.00

Městská knihovna v Brumově-Bylnici uspořádala kreslení na chodníku
k MDD, tato akce proběhla dne 10. 6. 2019. Kreslení se zúčastnilo 44 dětí
v předškolním věku z MŠ Družba a Svatý Štěpán. Na chodníku se rozzářila
sluníčka a pohádkové postavičky.
Na závěr děti dostaly sladkou odměnu.
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz
tel.: 577 330 503, e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz

Tvořivé dopoledne se čtením pro rodiče s dětmi do 3 let – 5. 6. 2019.

V měsíci červnu 4. 6. a 6. 6. proběhla v knihovně velmi zajímavá
přednáška pod vedením lektorky Lucie Žilkayové na téma Tajemství pánevního dna. Ze strany žen je o uvedenou přednášku
zájem, tak je naplánována i na
měsíc září.

MAMINKY DĚTÍ
VE VĚKU
2 - 3,5 LET
POZOR!

PŘEDNÁŠKA S DĚTSKOU
PSYCHOLOŽKOU
Mgr. M rétou Šobáňovou
KDY

VE STŘEDU 3.7.2019
V 9:30 HODIN

KDE

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V BRUMOVĚ - BYLNICI

CO

Jak správně rozvíjet své dítě v daném věku
Doporučená četba pro děti v daném věku
Jak připravit své dítě na nástup do školky
Jak zvládnout období vzdoru

hlídání dětí zajištěno

Vážení příznivci divadla,
Městské divadlo Zlín od 4. 5. 2019 zahájilo předplatitelskou sezónu
2019/2020. V této sezóně pro Vás chystáme, kromě činoherních představení, i jeden muzikál. Katalog předplatného 2019/2020 najdete v infocentru a knihovně Brumov-Bylnice, umístěn je také na našich webových
stránkách: www.divadlozlin.cz.
Rezervace je možné učinit přes web., e-mailem: prodej@divadlozlin.cz a
na tel. 511 636 207, 419, 220.

Poděkování
Touto cestou děkuji za pomoc a kladný přístup spoluobčanům a jednotkám
hasičských sborů, kteří mi pomáhali s úklidem zatopeného hostince po povodni. Též děkuji vedení města a technickým službám města za pomoc.
Pekař Zbyněk, Hostinec u Pekařů Sidonie

Poděkování
spoluobčanům z Brumova-Bylnice, Sv. Štěpána, Sidonie, také hasičům za
pomoc při úklidu po bleskových povodních v Sidonii. Moc děkujeme.
Žouželkovi a Frajtovi
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Poděkování
Velké poděkování p. Ing.
Bohdanu Zvoníčkovi a p.
Ing. Jaroslavu Turkovi ml.
za realizaci pamětní desky
věnované památce mému
tatínkovi p. Ing. Aloisi Indruchovi. Odkrytí pamětní
desky se uskutečnilo 17.
5. 2019 ve Svatém Štěpáně za účasti lesníků, profesorů, docentů, studentů
a dalších významných lidí
a milovníků myslivosti,
přírody a lesů z celé ČR.
Nesmírně si vážím této pro
mě významné vzpomínky
na mého otce.
Ilona Ivanišová
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MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – červenec 2019

středa: 3. července 2019, 21: 00 hodin
– hrad Brumov
MARY POPPINS SE VRACÍ
Rodinný fantasy muzikál se odehrává v Londýně v Třešňové ulici, který v nás vytvoří velmi milý zážitek, takový lék na špatnou
náladu pro celou rodinu.
Vstupné: 100 Kč
sobota: 6. července 2019
CHARITY JAM
Tradiční charitativní sportovní akci v areálu bývalého koupaliště v Brumově pořádá Sportovní klub Demons, z.s.. Bližší informace na stránkách pořadatele a na plakátech.
středa: 10. července 2019, 21:00 hodin
– hrad Brumov
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Kdo to má na světě jednodušší, muži nebo ženy, nám ukáže
česká komedie režiséra Rudolfa Havlíka s hvězdným obsazením.
Vstupné 100 Kč
pátek + sobota: 19. + 20. července 2019, 21:00 hodin – hrad
Brumov
JONÁŠ A TINGL - TANGL
Kabaret Jiřího Suchého - jedna z nejslavnějších her Semaforu
v podání pražského divadelního spolku Kašpar. Premiéru měla
18. 6. 1962 ve Zlíně. Jméno Jonáš pro hlavní postavu vymyslel Jiří Šlitr, který se právě v této hře objevil po boku Jiřího
Suchého poprvé.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – 577 330 138,
731 083 442.
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč

středa: 24. července 2019, 21:00 hodin
– hrad Brumov
CO JSME ZASE KOMU UDĚLALI?
Volné pokračování úspěšné a bláznivé francouzské komedie.
Opravdu velká zábava začíná, když svatouškovský tchán,
který je vůči všem a všemu velmi kritický, musí svým zeťákům ukazovat nesmírně pozitivní obraz Francie.
neděle: 28. července 2019, 20:00 hodin – hrad Brumov
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Podle anglického satirického a humoristického románu Patricka Ryana představí protiválečné dílo
spolek SemTamFór ze Slavičína.
Vstupné: 100 Kč
V případě mimořádně deštivého počasí se představení filmové i divadelní přesunou do kulturního domu.
Nenechte si ujít v srpnu 2019:
25. 8. - Pohádkový hrad
Filmy: Rodiče na tahu, Bohemian Rhapsody, Captain Marvel, Skleněný pokoj, Teroristka

PŘEJEME VŠEM SLUNEČNÉ, PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ
PRÁZDNINY A DOVOLENÉ

Dne 3. 6. 2019 byl zahájen provoz
restaurace

„POD HRADEM“
Nabízíme denně menu,
možnost uspořádání
společenských akcí,
pohřebních hostin.
Tel. č. 737 040 518.

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

Vědma a duchovní terapeutka, léčitelka

ANABELA
•
•
•
•
•

profesionální výklad karet
duchovní – energetické terapie
odblokování čaker metodou RUŽ
andělské písmo, odkazy
pořádání naučných kurzů léčitelství
a magie na Žítkové
Kontakt: 0908 513 263
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Mezi strategické projekty, na kterých VaK Zlín pracuje, patří právě probíhající
rekonstrukce tzv. vlárského vodovodu. Výsledkem bude připojení Valašských Klobouk
s Brumovem-Bylnicí na vodní zdroj VaKu ve Štítné nad Vláří. Rekonstrukce v hodnotě
43 milionů Kč bude dokončena v létě letošního roku.
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Stavba roku
Zlínského kraje
pro VaK Zlín
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Valašské Klobouky

Díky ní se významně posílí soběstačnost a zastupitelnost v zásobování vodou
z vlastních vydatných zdrojů ve Štítné, vodou ze zdroje Štítná nad Vláří bude možno
zásobovat Valašské Klobouky, Brumov-Bylnici, Štítnou nad Vláří, Jestřabí, Rokytnici a po
přepojení na síti i další obce regionu například Lipinu, Křekov, Vlachovice -Vrbětice atd.
"Jedná se o zajímavé technologické řešení,
které zvýší trvanlivost potrubí „na 100 let“,
"Poprvé na Zlínsku bude využita nová
inovativní technologie, kdy do původního
potrubí o průměru 150-200 mm je zataženo
„složené“ nové polyetylénové potrubí, které se
následně natlakuje parou, tím přilne
a natvaruje se zevnitř na staré potrubí. Jde
o strategickou stavbu mimořádného významu
pro tento region z hlediska budoucího rozvoje
včetně návaznosti na budoucí Vlachovickou
přehradu. Je to důležitý krok možného
propojování vodohospodářských soustav
v rámci kraje (například zpět do Vsetína) a tím
souvisejícího zajištění dostatku kvalitní pitné
vody.", doplňuje z pohledu společnosti VaK
Zlín Svatopluk Březík.

4943

4942

57



Vodovody a kanalizace Zlín obdržely významné ocenění. Za realizaci projektu „Rekonstrukce
úpravny vody Tlumačov – eliminace pesticidů v pitné vodě“ získal VaK Hlavní cenu jako nejlepší
stavba roku 2018 Zlínského kraje v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.
Soutěž vyhlašuje Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje.
Ve slavnostní atmosféře velkého sálu Domu kultury v Uherském Brodě, za přítomnosti více
jak 400 hostů, v čele s nejvyššími představiteli Zlínského kraje, převzal ocenění předseda
představenstva VaKu Zlín, Ing. Svatopluk Březík.
„Je to pro nás skutečně bomba. Naše řešení rekonstrukce úpravny vody pro Zlín v Tlumačově
získalo nedávno ocenění pro nejlepší vodohospodářskou stavbu v ČR nad 50 milionů Kč
a nyní nejlepší stavba roku Zlínského kraje! Převzít takové ocenění z rukou nejvyšších funkcionářů
Zlínského kraje je pro vodaře nádherné ocenění za 15 měsíců usilovné práce“, uvedl krátce
po převzetí ceny.
Voda z této úpravny zásobuje téměř 50 tisíc obyvatel města Zlína
a dalších obcí na západ od Zlína.

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

Č E R N Í Č E K s.r.o.
ELEKTRICKÉ ZAVAŘOVACÍ HRNCE V AKCI od 1690,-Kč






AKCE PRAČKY –v akci pračky v nejúspornější třídě A+++ od 5.999,AKCE MYČKY NÁDOBÍ – VOLNĚ STOJÍCÍ i VESTAVNÉ, 45cm i 60cm
AKCE SPORÁKY – sklokeramické, kombinované, indukční
AKCE KOMBINOVANÉ LEDNICE S MRAZÁKEM v en.třídě A++
AKCE na ŠUPLÍKOVÉ i PULTOVÉ MRAZNIČKY v třídě A++ !!!

!!! AKCE LED ŽÁROVKY – AKCE NA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE !!!

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

CENÍK INZERCE

NÁMĚSTÍ

485, 776 330 486

(platí se ihned při zadávání)
Řádková inzerce
• jednoduchý inzerát, tj. jednoduché a stručné
nabídky prodejů, pronájmů
či poděkování, cca 25 slov, včetně předložek
a spojek = 50 Kč + DPH
• obsáhlejší znění inzerátu, tj. nad 25 slov,
včetně předložek a spojek = 80 Kč + DPH
Plošná reklama
• 8 Kč/cm2 + DPH
• 7 Kč/ cm2 – při zadání šesté a další opakované
reklamy v řadě od stejného zadavatele
Vzpomínky
• 1 foto = 30 Kč + DPH, 2 fota = 60 Kč + DPH
• verš = 30 Kč + DPH
• text = 70 Kč + DPH

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka srpnového čísla bude
10. července 2019.
Inzerce
Nabízím kominické služby spočívající v čištění
spalinových cest, kontrole komínů a komínových
průduchů. Písemný doklad vystavím. Praxe 40
let. Držitel osvědčení v oboru kominictví. Jiří
Soukup, Masarykovo náměstí čp. 172, 766 01
Valašské Klobouky,
tel. +420 577 320 234.
Prodám Váš dům, byt, chatu i pozemek. Vypracuji odhad ceny nemovitostí. Zajistím Vám
výhodnou hypotéku. Bc. Zuzana Moravčíková,
realitní makléřka, Brumov-Bylnice a okolí, AGENTURA ZVONEK, tel.: 604 660 536,
e-mail: moravcikova@zvonek.cz.
Ze zdravotních důvodů prodám nové elektrokolo. Tel. 605 128 194.

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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