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PODÌKOVÁNÍ HASIÈÙM
Vedení města jménem i všech občanů
děkuje našim hasičům za jejich obětavou
a nezištnou práci ve prospěch veřejnosti při ochraně zdraví a majetku občanů,
ale také za důležité asistenční služby při
sportovních, kulturních a jiných společenských akcích, bez ohledu na denní a noční
dobu nebo jejich volný čas. Družstvo SDH
Brumov bylo v loňském roce oceněno vedením města za vzornou reprezentaci našeho města pamětní medailí za vítězství
v „Superpoháru Slovenské republiky v požárním útoku“.
K zásahové činnosti byly jednotky
v loňském roce povolány operačním střediskem Hasičského záchranného sboru
ve Zlíně ve více než dvaceti případech.
Převažující část výjezdů našich jednotek
požární ochrany - SDH Brumov, SDH Bylnice a SDH Svatý Štěpán tvořily především
zásahy u požárů, ale také pátrání po nezvěstných osobách, technické zásahy při
odstraňování následků živelných pohrom,
z nichž tu poslední – bleskovou povodeň
po přívalovém dešti z pátku 5. 8. 2016

únor 2017
ULICE V NAŠEM MÌSTÌ

na sobotu 6. 8. 2016 máme ještě v živé paměti. Kromě těchto výjezdů v rámci města a okolí procházejí naši dobrovolní hasiči
náročnou odbornou přípravou.
Město bude i nadále co nejúčinněji podporovat naše hasičské jednotky při zajišťování jejich náročných úkolů v rámci jejich
činnosti.
Vedení města

Josef Polách
7. Josef Polách
Sedmidílnou sérii článků o významných osobnostech v názvu ulic našeho
města uzavírá Josef Polách. „Jeho“ ulicí
projedete, odbočíte-li v Brumově na křižovatce u MEZu, kde ulice začíná. Pojedete po hlavní silnici 1 km po ceduli označující konec města, kde končí i ulice. Josef Polách je jediným ze sedmi osobností
prezentovaných v minulých číslech městského zpravodaje, který prožil svůj život
od začátku až do konce v Brumově. Narodil se 16. listopadu 1920 v Brumově jako
jedno z pěti dětí (4 chlapci, 1 dívka) rodičům Karlu Poláchovi a Rozálii Poláchové, roz. Křížové. Vyrůstal v Brumově, kde
vychodil základní měšťanskou školu. Byl
aktivním členem Orla (tělovýchovná organizace podporovaná církví), kde hrál výborně fotbal. Z této doby se dochoval velmi cenný doposud nezveřejněný snímek
fotbalistů Brumova s Josefem Poláchem
(archiv rodiny Poláchovy). Byl aktivní

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
1. 5. 1945: … „Okolo dvanácté hodiny
se už rozvířila střelba našich chlapců proti
Němcům, nastala silná přestřelka, když tu
na návrších objevili se první vojáci osvobozovací rumunské armády v čele se dvěma
slovenskými ﬁnanci a našimi brumovskými
nadšenými a odvážnými chlapci (až na dva
samí Orli.) Střílelo se na všech úsecích brumovských vrcholků, u sv. Anny, od hradu
k mostu sv. Jana a se Sucháně svištěly kulky v boji o očistu od německých okupantů. Kulomety všech ráží, minomety a automatické zbraně jen řinčely dlouho do večera a i druhý a třetí den, kdy byly potlačeny a nebo zajaty poslední hrstky Němců.
Tento boj si vyžádal dvě oběti, otce rodiny dvou dětí p. Fojtíka (člen Orla), který
přímým zásahem nepřátelské kulky byl
na místě mrtev a zbožného mladíka 25ti
let p. Josefa Polácha (taktéž Orla), který
svou odvahou dostav se do nejtěžší seče
byl zraněn těžce do nohy a pro velkou
ztrátu krve zranění podlehl následujícího rána. Obdržel poslední pomazání. …

Ulice Josefa Polácha - 32 domácností,
90 občanů
i v brumovském spolku mládenců (14 –
25 let), který se vyznačoval odvahou, elánem a nadšením. Josef plánoval po skončení války veselku se svojí životní láskou
Boženou Kostkovou (pozdější manželkou
kronikáře města Fr. Sáby), které se nakonec díky krutému osudu nedočkal. Zemřel v nedožitých 25 letech - 2. května
1945, v bojích o záchranu mostů při osvobození Brumova. Na poslední cestě doprovodila Boženka svého milého za rakví společně s jeho rodiči za účasti velkého množství lidí.
Josef Polách - v úryvku ze zápisu
v Pamětní knize farnosti sv. Václava
Brumov-Bylnice

Josef Polách – úryvek z publikace autora Františka Sáby „Na hrdiny se nezapomíná“ (2003), jak jej napsal Josef Jedlička:
…“Okamžitě vzali situaci do rukou.
Na kola sedli František Ovesný a Josef Polách a jeli k brumovské pile (nynější „traktorka“ – pozn. autorky). Tam však byly
na kopcích německé hlídky a odstřelovaly vše co se pohybovalo. Sešli jsme krajem lesa a zahlédli zraněného člověka. Byl
to František Ovesný, byl raněný do hlavy a necítil půl těla. Rychle jsme ujednali běžet pro posilu, ale po několika krocích jsme zahlédli dalšího zraněného, Josefa Polácha. Řekl, že je raněný do nohy,
že se nemůže hnout. Zase začala nepřátelská palba. Uklidnili jsme jej, že jdeme pro
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pomoc a odneseme jej do bezpečí. Rozhodli jsme se pro Josefa, protože Frantovi
jsme nepočítali, že to přežije. Přiběhl také
lesní Šeﬂ, ránu Josefovi očistili a ovázali,
když vysokou botku mu museli nejdříve
rozřezat. Německá hlídka kryla svůj ústup
co nejdéle a ti to byli co zasáhli Františka Ovesného a Josefa Polácha. Podařilo se
nám oba dopravit do města, Josefa k Poláchům a Frantu do nemocnice v Trenčíně,
který již byl osvobozen. Josef však doma
vykrvácel a zemřel. František Ovesný se
vrátil s následky na zdraví a Josef Polách
– hrdina, byl pochován, aniž se dožil
svobody. 1. květen 1945 se stal v historii
Brumova-Bylnice slavným dnem – Dnem
osvobození.“
Josef Polách – na pamětní desce „Obětem 2. světové války“, na budově Orlovny na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti: Nápis:
ORLŮM PADLÝM ZA SVOBODU VLASTI SLOVÁCKÁ ORELSKÁ ŽUPA VELEHRAD
Na seznamu celkem 38 padlých hrdinů jsou uvedena jména dvou našich občanů, č. 8 – Jan Fojtík a č. 26 – Josef Polách.
Ostatky Josefa Polácha jsou uloženy na místním hřbitově v hrobu č.
297, s epitafem: „Na rodné půdě obětoval svůj život, aby národu pomohl
k svobodě“. ČEST JEJHO PAMÁTCE!
Od červencového vydání městského
zpravodaje jste byli postupně seznamování
se sedmi významnými osobnostmi, jejichž
jména nesou názvy ulic Brumova-Bylnice.
Do té doby jste možná ani nevěděli, čím
byli tito lidé významní. Cílem sedmidílné
série bylo zvýšit povědomí občanů o těchto
našich významných předcích, abychom
na ně nikdy nezapomínali a stále uctívali
jejich památku.
Závěrem dovolte, abych poděkovala nejen členům rodiny Poláchových
za ochotu při zjišťování informací o Josefu Poláchovi a zapůjčení cenných fotograﬁí, ale také PhDr. Aleši Naňákovi z oddělení památkové péče Krajského úřadu
Zlínského kraje za spolupráci a pomoc
při zjišťování potřebných historických dat
a údajů.
Mgr. Milena Kovaříková

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 6. prosince
2016:

RM Brumov-Bylnice
schválila
Josef Polách, fotbalista stojící druhý zleva (snímek nebyl doposud nikdy zveřejněn)

 rozpočtové opatření č. 8/2016, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:
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 v souladu se zákonem č. 128/2008 Sb.
§ 102 odpisový plán příspěvkových organizací Města Brumova-Bylnice pro rok 2017
v předložené výši:
Základní škola Brumov-Bylnice,
okres Zlín 166 862 Kč
Mateřská škola Brumov-Bylnice,
příspěvková organizace, okres Zlín
432 339 Kč
Služby města Brumov-Bylnice,
příspěvková organizace, okres Zlín
2 279 464 Kč
Dům dětí a mládeže BrumovBylnice, příspěvková organizace, okres
Zlín 136 548 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice - z Fondu regenerace městské památkové zóny - č. FRMPZ/2/2016 P. a P. Kamenému v celkové
výši 31 161,70 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice - z Fondu regenerace městské
památkové zóny - č. FRMPZ/3/2016 L.
Strnadovi v celkové výši 33 672 Kč
 odkoupení nabízeného zařízení hospody v KD Sv. Štěpán a hospody na výletišti Sv. Štěpán za cenu 60 000 Kč vč. DPH
 pronájem nebytových prostor v bytovém domě „Měšťanka“ čp. 1104, který je
součástí pozemků parc. č. 130 a 131/1 v k.
ú. Brumov, určených pro zázemí a poskytování soc. služeb a prostory jedné garáže o celkové výměře 103,5 m2 za cenu 300
Kč/m2/rok + provozní náklady do užívání
Charity Valašské Klobouky, IČ: 73633607,
se sídlem Školní 944, 766 01 Val. Klobouky. Nájemní smlouva bude uzavřena
po kolaudaci stavby
 zřízení služebnosti – umístění a provozování cyklostezky v rozsahu 1645
m2 na částech pozemků parc. č. 1333/8,
1356/1, 2544 a 2546/1 v k. ú. Bylnice
v majetku Povodí Moravy s.p. za cenu
164 500 Kč + DPH
 bezúplatný převod movitého majetku –
Radiostanice vozidlové HT 6991DC Pegas,
Radiostanice ruční Easy TR 1027DD Pegas
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a Nabíječe jednonásobného HR 5870A
v celkové účetní hodnotě 109 382,70 Kč
do majetku Města Brumov-Bylnice
s tím, že tento majetek bude využit SDH
Brumov
 s účinností od 1. 1. 2017 zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor
v objektu čp. 859 (Veřejné WC Podzámčí)
na 300 Kč/m2/rok + provozní náklady
 s účinností od 1. 1. 2017 zvýšení nájemného v objektu čp. 146 (Horní škola Bylnice) na 300 Kč/m2/rok + provozní náklady
 Plán činnosti Rady města a návrh
termínů zasedání Zastupitelstva města
Brumov-Bylnice na období od 1. 1. 2017
do 30. 6. 2017
 smlouvu s Ing. arch. Petrem Zámečníkem, bytem Valašské Klobouky, o výkonu
architektonické činnosti na rok 2017
 peněžitý dar ve výši 3 000 Kč pro Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, na kulturní a společenské akce klientů
 Smlouvu o zřízení a provozu mobilní
aplikace mezi Městem Brumov-Bylnice
a ﬁrmou Online -Team s. r. o., Březenecká
4808, 430 04 Chomutov


SRORåND

D 



E 



D 



E 

F 





.þ

SRORåND
 









souhlasí

 s přijetím darů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Brumov-Bylnice,
okres Zlín. Dary budou využity na pořízení didaktických pomůcek, stavebnic a vybavení herních koutů v MŠ od 22 subjektů v celkové výši 62 740 Kč
 s přijetím darů pro příspěvkovou
organizaci Dům dětí a mládeže BrumovBylnice, okres Zlín:
ve výši 5.000 Kč, od fa TMC-TRADE,
s. r. o., Okružní 433, 755 01 Vsetín
ve výši 2.000 Kč, od p. F. Jedličky,
H. Synkové 999, 763 31 Brumov-Bylnice
 s čerpáním Fondu investic příspěvkové
organizace Služby města Brumov-Bylnice
jako doplňkového zdroje ﬁnancování
opravy vozidla Multicar MP10 ve výši
152 843,56 Kč
nesouhlasí

 s umístěním líhniště užovky stromové
na obecním pozemku parc. č. 5514/1 v k.
ú. Sidonie

Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
konaného dne 15. prosince 2016:

ZM Brumov-Bylnice
schválilo

 rozpočtové opatření č. 9/2016, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:
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 následující pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2017:
do schválení ročního rozpočtu pro rozpočtové období roku 2017 budou příjmy
naplňovány podle obecně závažných vyhlášek o místních poplatcích, ze správních
poplatků, daní, dotací a z vlastní činnosti
na běžné výdaje (na provoz, nutné opravy, údržbu majetku, mzdové výdaje…) budou uvolňovány prostředky ve výši rozpočtu minulého roku
dále budou hrazeny závazky z roku
2016 splatné v roce 2017 plynoucí
z uzavřených smluv, splátky dle splátkových kalendářů plynoucích z uzavřených smluv a náklady na rozpracované investiční akce z roku 2016 zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo
 do doby schválení rozpočtu města nebudou zahajovány nové investiční akce
 odkoupení staveb SO 02.2 Prodloužení kanalizace pro veřejnou potřebu, SO 12
příjezdové komunikace, SO 18 opěrné stěny a ostatních inženýrských sítí na obecních pozemcích parc. č. 329/71, 339/1,
339/11, 339/15, 339/16, 339/8, 339/7,
339/12 a 340/6 v k. ú. Brumov do majetku
Města Brumov-Bylnice za cenu 10 000 Kč
+ DPH
 odprodej obecního pozemku parc. č.
176/11 o výměře 66 m2 v k. ú. Bylnice v ulici Široká za cenu 100 Kč/m2 do majetku
vlastníků RD čp. 70 v ulici Široká. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 1045/1 v k. ú. Brumov o výměře cca 50
m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) za cenu 300 Kč/m2
do majetku J. Kříže, trvale bytem BrumovBylnice. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující
 odkoupení pozemku parc. č. 288/8 v k.
ú. Brumov o výměře 119 m2 a staveb chodníku a zastřešení chodníku na pozemku
parc. č. 288/8 v k. ú. Brumov, do majetku
Města Brumov-Bylnice za cenu 1 000 Kč,
s tím, že k pozemku bude zřízena služebnost stezky pro pozemek parc. č. 287 v k.
ú. Brumov, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 1176
 na základě Delimitačního protokolu zájmového sdružení obcí „Odkanalizování
mikroregionu Vlára k 31. 12. 2015 v likvidaci, Předávacího protokolu nemovitého majetku a ﬁnančních prostředků ze zaniklého
zájmového sdružení obcí „Odkanalizování mikroregionu Vlára a v souladu s § 85,
odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, nabytí nemovitého majetku v pořizovací ceně 12 888 647,81 Kč a nabytí ﬁnančních prostředků z běžného účtu
ve výši 11 791,30 Kč do majetku města

vydalo

 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016,
o regulaci provozování hazardních her,
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V ÚNORU 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici –
občané:
Čtvrtek: 2. 2. 2017, 9. 2. 2017,
16. 2. 2017, 23. 2. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět –
občané:
Pátek: 3. 2. 2017, 10. 2. 2017,
17. 2. 2017, 24. 2. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:
Pátek: 3. 2. 2017, 10. 2. 2017,
17. 2. 2017, 24. 2. 2017
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec:
Pátek: 3. 2. 2017, 10. 2. 2017,
17. 2. 2017, 24. 2. 2017

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V ÚNORU 2017
Středa 8. 2. 2017: směsné plasty
Středa 15. 2. 2017: bílé a barevné
sklo, papír a lepenka, nápojové
kartony
Středa 22. 2. 2017: 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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DOPLÒUJÍCÍ INFORMACE K POVINNÉ
REVIZI KOTLÙ NA TUHÁ PALIVA
V průběhu měsíce prosince 2016 a ledna 2017 bylo na správní odbor ze strany
občanů města vzneseno značné množství
dotazů a žádostí o vysvětlení k povinnostem vlastníků, nájemců a provozovatelů
spalovacích zdrojů, které podléhají revizi (tj. kontrole technického stavu a provozu spalovacího zdroje). Zkrácenou formou tímto podáváme odpovědi na nejčastější dotazy. Odpovědi vycházejí z metodických pokynů ústředních orgánů veřejné správy na úseku ochrany ovzduší:
 Revizi podléhají všechny spalovací
zdroje na tuhá paliva napojené na otopnou soustavu, které dosahují tepelného
příkonu v rozmezí od 10 kW do 300 kW
včetně. Tuhými palivy se pro účely spalování rozumí: černé uhlí, hnědé uhlí,
lignit, koks, uhelné brikety, štěpka, palivové dříví, biomasa, dřevěné brikety,
pelety, piliny a ostatní výrobky určené
ke spalování, které mají charakter paliva.
Kvalitu paliv stanovuje příloha č. 3 k vyhlášce č. 415/ 2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování.
 Provozovatelem zdroje je právnická
osoba nebo fyzická osoba, která spalovací
zdroj (kotel) skutečně provozuje. V případě nejasnosti je určen vlastník spalovacího zdroje podle vlastnického listu nemovitosti, ve které je zdroj umístěn.
 Kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího zdroje provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto
zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tato
osoba se prokazuje písemným osvědčením uděleným výrobcem.
 Této revizi nepodléhají spalovací zdroje, které nedosahují uvedeného příkonu
ani spalovací zdroje na zemní plyn,
elektřinu, lehké topné oleje a tepelná
čerpadla. Termíny revizí kotlů a spalovacích zařízení na zemní plyn, elektřinu,
kapalná paliva a tepelná čerpadla se
řídí jinými právními předpisy. Kontroly
plnění revizních povinností provozovatelů těchto spalovacích zařízení neprovádějí pracovníci ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností.
 Pokud provozovatel spalovacího zdroje (kotle) neprovede jednou za dva roky
kontrolu technického stavu a provozu
kotle, vystavuje se riziku uložení pokuty. Pokuty obec s rozšířenou působností uděluje do výše 20 000 Kč u fyzické
osoby nepodnikající a do výše 50 000 Kč
u fyzické osoby oprávněné k podnikání
a u právnické osoby.
 Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální (smluvní)
a není zákonem stanovená. Záleží na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize vystaví technik proto-

5

r o čník XXI I I . • čísl o 2 • únor 2017
kol o kontrole, který je provozovatel zdroje povinen uchovávat až do termínu další
kontroly spalovacího zdroje.
 Jak sehnat revizního technika pro kontrolu kotle? To byl nejčastější dotaz občanů
města v závěru loňského roku. Seznam je
uveden na internetových stránkách Asociace podniků topenářské techniky: aptt.
cz/opravneni-ozo.php
Dále je uveden na následujících stránkách: www.topenaridotace.cz/revize-kotlu
Nejčastější domácí výrobci kotlů mají
své revizní techniky uvedeny na následujících webových stránkách:
Seznam revizních techniků ATMOS:
http://www.atmos.eu/servisni-technici/
Seznam revizních techniků BENEKOV: http://www.benekov.com/kontroly-kotlu
Seznam revizních techniků DAKON:
http://www.dakon.cz/povinne-kontrolykotlu-tuha-paliva/
Seznam revizních techniků VIADRUS:
http://viadrus.cz/revize-115.html
Miroslav Froněk, samostatný referent odpadového hospodářství a ŽP, správní odbor

INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
MÌSTA BRUMOV- BYLNICE
MÍSTNÍ POLATEK ZA ODPAD
Sazba místního poplatku za odpad
za rok 2017 činí 500 Kč za osobu a kalendářní rok (dle OZV č. 5/2015).
Termín pro uskutečnění platby je
do 31. 5. 2017.
Poplatek za odpad platí fyzická osoba:
 která má v obci trvalý pobyt – tato
povinnost se vztahuje i na osoby s trvalým pobytem na adrese H. Synkové 942
 které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
 které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba
Způsob platby poplatku:
v hotovosti v pokladně MěÚ, dveře č. 305
poštovní poukázkou typu „A“
na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:
19-1407101369/0800,

 bezhotovostním převodem na účet
města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:
19-1407101369/0800.
Při platbě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem uvádějte pro vaši
identiﬁkaci: Variabilní symbol = 1340
a číslo popisné plátce a zvláštní číslo
místní části města trvalého pobytu plátce (1-3), kde 1 - Brumov-Bylnice, 2 - Svatý Štěpán, 3 - Sidonie.
Další informace:
 poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku
 při narození dítěte v průběhu roku
je povinností rodičů do 15 kalendářních
dnů zajistit jeho zaregistrování u správce poplatku, to je na ﬁnančním odboru MěÚ, dveře č. 305 a následně uhradit poměrnou část poplatku za příslušný rok
 povinnost provést zaregistrování
do 30 kalendářních dnů od vzniku poplatkové povinnosti a zajistit uhrazení
poměrné části poplatku v příslušném
roce mají také občané, kteří v průběhu roku získají místo trvalého pobytu
v Brumově-Bylnici
Vybrané úlevy a osvobození:
úleva ve výši 50% sazby poplatku se
poskytuje studentům studujícím mimo
území města Brumov-Bylnice, kteří
jsou v průběhu školního roku ubytováni v sídle školy mimo město a předloží
správci poplatku doklad o studiu a doloží doklad o ubytování
od poplatku se osvobozuje každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území města Brumov-Bylnice starší 80 let
 od poplatku se osvobozují poplatníci se zvlášť těžkým zdravotním postižením, držitelé dokladu ZTP/P podle
zvláštního právního předpisu, na základě předložení dokladu (ZTP/P)
 od poplatku se osvobozuje každé
třetí a další dítě z dětí do 15 let, žijících
ve společné domácnosti a s trvalým
pobytem na území města BrumovBylnice
Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku za odpad je uveden v Čl.
6, OZV č. 5/2015.
Smluvní poplatek pro podnikatelské
subjekty:
Smluvní cena pro podnikatelské
subjekty a organizační složky využívající systém svozu odpadu organizovaný Městem Brumov-Bylnice za rok
2017 činí 110 Kč včetně DPH, vztaženo
na 1 ks svezené popelnice.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSÙ
Základní sazba ročně:

 v rodinných domech a jiných objektech
 za prvního psa 120 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180 Kč
 v bytových domech s počtem bytů větším
než 3
za prvního psa 1 400 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 100 Kč
Snížená sazba ročně:

 u držitele psa v bytových domech, který je
poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů
za prvního psa 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
 v katastrálním území Svatý Štěpán a Sidonie
za prvního psa 80 Kč
za druhého a dalšího psa téhož držitele 120 Kč
Termín pro uhrazení poplatku je
do 31. 5. 2017.
Složenky pro platbu se nerozesílají, doporučujeme provést úhradu poplatku současně
s platbou MP za odpad. Výběr místního poplatku ze psů se řídí OZV č. 4/2008.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ
VEØEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
 za provádění výkopových prací: 3 Kč
 za umístění zařízení sloužícího pro
poskytování prodeje: 30 Kč
 za umístění zařízení sloužícího pro
poskytování služeb: 10 Kč
 za umístění stavebního zařízení: 2 Kč
 za umístění reklamního zařízení: 40 Kč
 za umístění skládek: 3 Kč
Splatnost poplatku je nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného
prostranství započato. Připadne-li lhůta
splatnosti na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je dnem splatnosti nejblíže předcházející pracovní den. Poplatek
uhradíte v pokladně MěÚ, dveře č. 305.
Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství se řídí OZV č.
5/2008.
Výběr poplatků v místních částech
Tak jako každý rok budou mít občané
možnost uhradit místní poplatek za odpad a místní poplatek ze psů v místních
částech Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie.
Výběr poplatků bude probíhat v měsíci
dubnu. Přesné termíny budou zveřejněny
v březnovém zpravodaji.
Finanční odbor MěÚ

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz

Mìstský

ZPRAVODAJ
SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme rodièùm...
Ella Haspalová narozena dne 5. 11. 2016
Bella Haragová narozena dne 8. 12. 2016
Ema Ritterová narozena dne 9. 12. 2016
Eliška Kocourková narozena dne 17. 12.
2016
Jakub Šerý narozen dne 17. 12. 2016
ve Vsetíně
Dominik Strnad narozen dne 23. 12. 2016

Rozlouèili jsme se...
Marie Bačová zemřela dne 20. 12. 2016
ve věku 74 let, Bylnice, Chaloupky čp. 141
Jan Chuchma zemřel dne 23. 12. 2016
ve věku 61 let, Brumov, Rozkvět čp. 713
Josef Krahulec zemřel dne 26. 12. 2016
ve věku 78 let, Brumov, 1. května čp. 1248
Teresie Vančuříková zemřela dne 28. 12.
2016 ve věku 85 let, Brumov, Kloboucká
čp. 771
František Krahulec zemřel dne 3. 1. 2017
ve věku nedožitých 80 let, Brumov, Zátiší
čp. 643
Dalibor Bosák zemřel dne 3. 1. 2017
ve věku 71 let
František Divoš zemřel dne 8. 1. 2017
ve věku 86 let, Bylnice, Mýto čp. 23
Josef Zmeškal zemřel dne 11. 1. 2017
ve věku 88 let, Bylnice, Díly čp. 246
Josef Lysák zemřel dne 12. 1. 2017
ve věku 69 let, Bylnice, Lůčky čp. 410
Milada Zvoníčková zemřela dne 14. 1.
2017 ve věku 93 let, Bylnice, Vlárská 276

Blahopøejeme...

Dne 19. ledna 2017 oslavila krásné
životní jubileum 70. narozeniny
naše maminka,
babička a prababička,
paní Anna Janáčová z Brumova
Uhlového.

Hodně štěstí, pevné zdraví, máme
Tě moc rádi, mami, přejeme
Ti k narozeninám, ať roky jdou
krokem a s každým dalším rokem
jenom kveteš nám. Děti s rodinami.
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Vzpomínáme...


Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 19. ledna 2017 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka,
pana Karla Mališky.
Vzpomínají manželka, synové s rodinami,
dcera s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Čas běží a my už jen vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme …
Všichni, kteří jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.


Již nikdy nemůžeme Vám nic jiného dát,
jen svíce rozsvítit, květy na hrob položit
a s láskou vzpomínat.

Dne 5. února 2017 si vzpomeneme
21. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil
tatínek a dědeček,
pan Antonín Ovesný
a dne 1. května 2017 připomeneme
smutné 25. výročí úmrtí naší maminky
a babičky,
paní Marie Ovesné
a úmrtí vnuka Josefa Floreše.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Tak jak z Tvých očí zářila láska
a dobrota, tak nám budeš chybět
do konce života.

Dne 30. ledna 2017 jsme vzpomněli již
5. smutné výročí úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Kozáčka
z Brumova.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka Marie, dcery Marie
a Zdeňka s rodinami.

Dne 4. února 2017 uplynou 2 smutné
roky od úmrtí našeho tatínka, dědečka,
pradědečka a bratra,
pana Josefa Ptáčka.
Tatínku, nikdy nezapomeneme. S láskou
a úctou vzpomíná dcera s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný
ve svém životě, velký ve své lásce.
Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.

Dne 21. února 2017 vzpomeneme
20. výročí, kdy nás opustil náš manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Oldřich Konečný.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

Dne 4. února 2017 uplyne 1 rok od úmrtí
pana Miloslava Kohoutka.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Miloslava.
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dný je domov, smutno je v něm,
Prázdný
cestička na hřbitov zůstala jen.

Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.

Dne 11. února 2017 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Romana Bližňáka.
S úctou a láskou vzpomínají manželka
Dana a kamarádi.
Dne 6. února 2017 by se dožila 80 let
paní Věra Kostková
ze Sidonie,
17. června 2017 uplyne 10 let od jejího
úmrtí. Dne 6. března 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí
pana Miroslava Kostky.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Dana
s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě měl
rád, vzpomíná dál.

Dne 7. února 2017 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí
paní Aleny Ortové, roz. Fojtíkové.
S úctou a láskou stále vzpomínají manžel,
syn a dcera s rodinou, tatínek, sestra
a bratr s rodinou. Děkujeme všem, kdo
vzpomenou s námi.

Přesto, že odešli, v naších vzpomínkách
i srdcích zůstanou.

Dne 12. února 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky,
paní Boženy Holbové
z Brumova
a 9. ledna 2017 by se dožil tatínek,
pan František Holba 95 let.
Prosíme o tichou vzpomínku i na jejich
dceru Marii Urbanovou, roz. Holbovou.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Eliška
s celou rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 1. února 2017 vzpomeneme
10. výročí úmrtí mého manžela, tatínka
a dědečka,
pana Jaroslava Naňáka.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Dne 17. února 2017 uplyne 7 let, co nás
navždy opustil
pan Vratislav Naňák.
S láskou vzpomíná maminka, manželka
a syn Víťa, bratr s rodinou a všichni, kdo
ho měli rádi.

Už dvacet let je za námi, co neslyšíme
Tvůj hlas, zůstáváš však stále s námi
a krásné vzpomínky žijí v nás. Utichlo
srdce, zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 10. února 2017 to bude 10 let, kdy
nás navždy opustila
paní Ludmila Miklasová.
S láskou v srdci vzpomíná
celá rodina.

Dne 16. února 2017 vzpomeneme
1. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Jarolíma Šuchmy
z Brumova
a 23. prosince 2016 uplynulo 9 let,
co zemřela naše maminka, babička
a prababička,
paní Marie Šuchmová.
S úctou a láskou vzpomínají synové
s rodinami.

Dne 19. února 2017 vzpomeneme
20. smutné výročí úmrtí, drahého
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Karla Svobody.
S láskou vzpomínají manželka, 2 dcery
a syn s rodinami.
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PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - ÚNOR 2017
Živott jd
jde dál
dál, jjak
k ti
tiché
hé řřeky
k proud,
jen bolest v srdci zůstává a nedá
zapomenout.

 6. 2.
 16. 2.
 22. 2.
 27. 2.

BIBLICKÁ HODINA - v 9.00 hod.
MŠE SVATÁ v Denním stacionáři – v 9.30 hod.
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ – v 9.30 hod.
BEZPEČNOST SENIORŮ - beseda s panem Vlčkem
- v 9.30 hod.

PROGRAM RMC MALENKA - ÚNOR 2017
Dne 22. února 2017 vzpomeneme
18. výročí, kdy nás opustil
náš syn Petr Krahulec
z Bylnice.
S láskou vzpomínají rodiče a bratři
s rodinami.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
tichou modlitbu odříkat a pokojný
spánek přát.

 ST 1.2.
 ČT 2. 2.
 ÚT 7. 2.
 ST 8. 2.
 ČT 9. 2.





ÚT 14. 2.
ST 15. 2.
ČT 16. 2.
ÚT 21. 2.

 ST 22. 2.
 ČT 23. 2.
 ÚT 28. 2.

Dne 27. února 2017 vzpomeneme
3. výročí úmrtí manželky, maminky
a babičky,
paní Anežky Stružkové.
S láskou vzpomínají manžel, syn a dcera
s rodinou.


VZPOMÍNKA NA TØÍKRÁLOVÝ
VÍKEND
Je po víkendu a všichni
koledníci a vedoucí mohou
po mrazivých dnech, kdy
vyrazili do ulic konečně prohřát zmrzlé nohy a ruce. Některé naše skupinky koledníků obcházeli
už v pátek odpoledne, ale ten hlavní „nápor“ přišel v sobotu v ranních hodinách.
I přesto, že například v Nedašově spadla teplota nad ránem k -25o C, dorazili všichni vedoucí a koledníci do farního
kostela na 7.30 hod., kde otec Marek předal své požehnání na cestu a v mrazivém
dopoledni všichni začali. I přes nabídku jít
koledovat až v odpoledních hodinách kdy
teplota možná stoupne až na – 15o C koledníci zvolili možnost vyrazit hned.

VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
(pro předem přihlášené)
SKOKÁNCI, montessori dílnička, VÝROBA HROMNIČNÍCH
SVÍČEK
KARNEVAL PRO DĚTI (děti si přinesou masky!!)
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
SKOKÁNCI, montessori dílnička
VALENTÝNSKÝ VEČER
VOLNÁ PRÁZDNINOVÁ HERNA
ZAVŘENO
VOLNÁ PRÁZDNINOVÁ HERNA
PŘEDNÁŠKA CENTRA MAMMA HELP ZLÍN
- O PREVENCI RAKOVINY PRSU, v 9.30 hod., cena 60 Kč
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – SMAŽÍME BOŽÍ MILOSTI

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
Srdečně zveme na již tradiční Valentýnský večer, který letos proběhne 9. 2.
2017, od 18.30 hod. mší svatou v místním kostele. Poté budeme pokračovat posezením s večeří v Pizzerii Gusto pro předem přihlášené zájemce, cena za manželský pár je 400 Kč. Přihlašovat se můžete přímo v Malence, nebo v sakristii.
Letos nabízíme novinku v podobě hlídání dětí v našem centru po dobu celého
večera. Děti můžete v Malence odevzdávat od 18.00 hod.., poplatek 50 Kč za rodinu. Děti na hlídání je nutné také předem přihlásit! Děkujeme!
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

Stejně tak vše proběhlo v 8.15 hod. v kostele sv. Václava v Brumově-Bylnici. Po požehnání o. Karla vyšli koledníci do všech
koutů našeho města. Pouze v části Sidonie
na slovenském pomezí jsme koledu odložili na odpolední čas, protože v 10.00hodin,
kdy se teplota stále držela na -26o C a sluníčko se schovávalo za kopcem, bylo lepší
natěšené děti trochu přibrzdit.
Ve Valašských Kloboukách a okolních
obcích se děti nedaly odradit a v průběhu pátečního odpoledne a sobotního rána
také koledovaly.
Odměnou bylo vlídné přijetí od lidí
a často nabídka teplého čaje a krátké-

ho pobytu ve vytopené místnosti. Nic ale
nekončilo sobotní koledou, v letošním
roce nám byly přiděleny lístky na tříkrálový koncert v České televizi. A tak jsme
se v neděli odpoledne vydali autobusem
v počtu 45 osob na cestu do Brna. Myslím,
že pro všechny koledníky to byl pěkný zážitek a je jen škoda, že není možné vzít
více dětí. Zbývá už jen poděkovat všem
dětem, ostatním dobrovolníkům a také
všem, kteří naše koledníky vřele přijali,
což bylo v letošním počasí obzvlášť důležitéJ
Vše dobré přeje s díky Charita Valašské Klobouky.
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DDM BRUMOV-BYLNICE - ÚNOR 2017
Připravujeme:

 ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ
VÝCHOVY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

PØEHLED VÝSLEDKÙ KOLEDOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH
OBCÍCH NA ÚZEMÍ CHARITY VALAŠSKÉ KLOBOUKY

 POLOLETNÍ PRÁZDNINY S DDM
 FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ 3. - 4. ROČNÍKU ZŠ
 JARNÍ PRÁZDNINY S DDM - sportovní
a kulturně-společenské akce

 VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM

9DODãVNp.ORERXN\
/LSLQD
6PROLQD
7LFKRY
3RWHþ
âWXGORY
/DþQRY
9DODãVNp3ĜtND]\
0LURãRY
%UXPRY%\OQLFH
1iYRMQi
1HGDãRY
1HGDãRYD/KRWD
&(/.(0

.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ

DÌKUJEME.

NA SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH
Informujeme:

 Ve středu 28. prosince 2016 se uskutečnila v DDM ve spolupráci s M.O. MRS Slavičín tradiční vánoční rybářská soutěž. Zúčastnilo se jí celkem devět tříčlenných družstev, z nichž nejlepší byli mladí rybáři ze Štítné nad Vláří, kteří obsadili hned první dvě místa (1.
družstvo: Vojtěch, Radek a David Pinďákovi; 2. družstvo: Jakub Pípal, Štěpán Orsák a Ondřej Pinďák). Na 3. místě se umístilo družstvo Val. Klobouky ve složení Vít Polách, David Olexa a Petr Hofschneider. Mladí rybáři z Brumova-Bylnice skončili na 6. místě.

 V době vánočních prázdnin, konkrétně 29. prosince 2016, proběhl v DDM „Vánoční turnaj v ringu“, kterého se zúčastnilo celkem
8 družstev. Hrálo se systémem každý s každým na dva hrané sety
do osmi bodů. Vítězem turnaje se stali Jitka, Kája, Matěj a Martin
Ptáčkovi, na druhém místě se umístili Eliška, Veronika a Tomáš Naňákovi a bronzové medaile si odnesli Monika Petrůjová, Ondřej
Sopek a Matěj Struhař.
 V týdnu od 13. do 17. února 2017, tj. doba JARNÍCH PRÁZDNIN,
jsme připravili pro vaše děti řadu zajímavých akcí. Podrobné informace o těchto akcích naleznete na našich webových stránkách.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

Vánoční soutěž v ringu

Vánoční rybářská soutěž
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Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Celý turnaj ukončil a všem týmům
a jednotlivým nejlepším hráčům předal
ceny starosta města Brumov-Bylnice Zdenek Blanař.

MEMORIÁL ZDEÒKA MIKLASE
Dne 27. 12. 2016 se odehrál v brumovské tělocvičně již tradiční vánoční turnaj
v nohejbale trojic. Turnaje se zúčastnilo 15
týmů, z toho tři týmy přijely ze sousedního
Slovenska. Turnaj byl rozlosován do čtyř
základních skupin, z nichž v každé měl
Nohejbalový klub Brumov-Bylnice jednoho svého zástupce, protože město reprezentovaly dva týmy z Brumova a dva týmy
z Bylnice.
Tým Brumova A si od začátku turnaje
počínal výtečně a svou skupinu vyhrál bez
ztráty jediného bodu i setu. Bylnické týmy
obsadily shodně druhá místa ve svých
skupinách a Brumov B se ve své skupině umístil třetí. Týmy Brumova si ve vyřazovacích zápasech vedly velmi dobře,
hořkost porážky okusily až v semiﬁnále,
kdy po těžkých bojích podlehly týmům ze
Vsetína a Kroměříže. Oba mladé bylnické
týmy bojovaly ve vyrovnaných zápasech
a nestačily až na pozdější ﬁnalisty.
V bitvě o třetí místo se tak potkaly dva
brumovské týmy, kdy v neuvěřitelném zápase nakonec Brumov A vyhrál nad Brumovem B, a to až v rozhodujícím třetím
setu pouze o jeden bod.
Ve ﬁnále na sebe narazili dva favorité - Vsetín a Kroměříž. Po urputném boji
podlehl tým Kroměříže zkušenému Vsetínu 1:2 na sety.
Konečné výsledky turnaje:
1. místo Vsetín (Pegas)
2. místo Kroměříž
3. místo Brumov A (Kostka R., Polách F.,
Raška Z. )
4. místo Brumov B (Raška V., Fojtík R.,
Fojtík A. )
5. až 8. místo Bylnice A (Hořák M., Hořák
D., Polách O.), Bylnice B (Sucháček O., Sucháček R., Kostka L., Šenkeřík D.)
Nejlepším hráčem turnaje se stal teprve 10 letý Adam Fojtík z týmu Brumov B.
Velké poděkování patří i našim dalším
členům, kteří se postarali o hladký průběh
turnaje. Děkujeme všem hráčům za účast
a předvedené výkony a těšíme se na další
ročník, který se uskuteční 27. 12. 2017.
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HC BBSS INFORMUJE …
Vánoční turnaje žáků v ledním hokeji se staly tradičním zakončením každého roku. V době 27. - 30. 12. 2016 proběhly celkem tři hokejové turnaje, ve kterých
se celkem utkalo 22 týmů jak z Česka tak
Slovenska.
27. - 28. 12. 2016 – Vánoční turnaj
v ledním hokeji pro hráče ročník 2005
a mladší
Již VI. ročník dával záruku kvalitního
turnaje, o který je každý rok velký zájem.
Letos se přihlásilo 8 týmů - HC BrumovBylnice, VHK ROBE Vsetín, HK 95 Považská Bystrica, SK HS Třebíč, HK Topolčany žlutí, HK Topolčany červení, HK 91 Senica, HK Partizan - Srbsko. V nočních hodinách jsme ale obdrželi zprávu od týmu
HK Partizan - Srbsko, že jejich tým postihla chřipková epidemie a musí se z turnaje
odhlásit. Turnaj se odehrál systémem každý s každým s tímto umístěním:
1. místo
SK HS Třebíč
2. místo HC Brumov-Bylnice
3. místo VHK ROBE Vsetín
4. místo HK 95 Považská Bystrica
5. místo HK Topolčany žlutí
6. místo
HK Topolčany červení
7. místo HK 91 Senica

29. 12. 2016 – Vánoční turnaj v ledním hokeji pro hráče ročník 2003
a mladší
Další ze série vánočních turnajů proběhl ve čtvrtek 29. 12. 2016. Letos se přihlásilo pět týmů: HC Brumov-Bylnice,
VHK ROBE Vsetín, HK Ružinov Bratislava, HK 95 Považská Bystrica, Brno. Úroveň turnaje byla vysoká a o umístění se
bojovalo až do posledního zápasu. Naši
borci si nevedli špatně a umístili se se 4
body na 3. místě.
1. místo Brno
2. místo VHK ROBE Vsetín
3. místo HC Brumov-Bylnice
4. místo HK Ružinov Bratislava
5. místo HK 95 Považská Bystrica
Týmy obdržely krásné poháry, medaile, diplomy a věcné ceny a také byli
vyhlášeni a oceněni hráči All star týmu
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a také individuální ocenění pro nejlepšího hráče, střelce, obránce a gólmana
turnaje. Všechna ocenění předával opět
starosta města Brumov-Bylnice Zdenek
Blanař spolu s organizátory turnaje.
30. 12. 2016 – Vánoční turnaj v minihokeji pro ročník 2007 a mladší
Poslední ze série tradičních vánočních turnajů se odehrál v pátek 30.
12. 2016. Pořádán byl pro ročník 2007
a mladší v minihokeji, tj. na malé hřiště a zúčastnilo se ho celkem 5 klubů:
HC Brumov-Bylnice, VHK ROBE Vsetín, MŠK Púchov, HK 95 Považská Bystrica, HC Slovan Bratislava. Každý klub
přivezl dvě mužstva A a B, která si zahrála svůj turnaj a výsledky se nesčítaly, tak
jak je to běžné v minihokeji.
Skupina A
1.místo HK 95 Považská Bystrica
2. místo HC Brumov-Bylnice
3. místo HC Slovan Bratislava
4. místo MŠK Púchov
5. místo VHK ROBE Vsetín
Skupina B
1. místo MŠK Púchov
2. místo VHK ROBR Vsetín
3. místo HC Brumov-Bylnice
4. místo HC Slovan Bratislava
5. místo HK 95 Považská Bystrica

MEMORIÁL TOMÁŠE BUBLÁKA
– 1. ROÈNÍK
Datum 11. 6. 2016 bude pro všechny,
kteří znali Tomáše Bubláka, obětavého
tatínka dvou dětí, milujícího manžela,
profesionálního a dobrovolného hasiče,
který nasazoval svůj život pro druhé,
skvělého kamaráda, našeho spoluhráče
a především mladého člověka, smutným
dnem. Opustil nás nečekaně, kniha jeho
života se zavřela. Jak jsme mu slíbili
u jeho hrobu, nikdy nezapomeneme
a bude tu pořád s námi.
V pátek 23. 12. 2016 proběhl
na
Zimním
stadionu
BrumovBylnice 1. ročník Memoriálu Tomáše
Bubláka, který pořádal jeho mateřský
Hokejový
club
Brumov-Bylnice
a Hasičský záchranný sbor Zlínského
kraje. Zúčastnilo se ho 6 týmů:
Hasičský záchranný sbor Zlínského
kraje, Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, Policie ČR Zlínského
kraje, 72. mechanizovaný prapor
Přáslavice Armády České republiky, tým
HC Brumov-Bylnice a tým dobrovolných
hasičů z Brumova.

V 10:00 hod. bylo vhozeno slavnostní
buly paní Bublákovou s dětmi a vyvěšen
dres s Tomovým číslem 28 nad ledovou
plochu. Týmy bojovaly jako o život,
ale výsledky nebyly v tento den vůbec
důležité. Setkala se tady dobrá parta
správných lidí, kteří dokázali, že těžké
životní osudy lidi sbližují a dovedou
si navzájem pomoci. V 18:30 hod. byl
turnaj slavnostně ukončen předáním
putovního poháru vítěznému týmu
z rukou starosty města Zdenka Blanaře,
Tomášova otce Miloše Bubláka a Aničky
Bublákové.

KRASOBRUSLAØSKÁ
VÁNOÈNÍ EXHIBICE
Krasobruslařský oddíl Hokejového
clubu BBSS předvedl ukázku své práce
v rámci Krasobruslařské Vánoční Exhibice, která proběhla v neděli 18. 12. 2016
od 14:30 hod. na ledové ploše zimního
stadionu v Brumově-Bylnici. Všichni přítomní naše mladé krasobruslařské naděje svým potleskem povzbuzovali celé vystoupení a vytvořili tak nádhernou atmosféru.

Všechny týmy obdržely krásné poháry, medaile, diplomy a věcné ceny a ještě
byl z každého týmu oceněn nejlepší hráč
soškou, medailí a diplomem. Pan starosta města Brumov-Bylnice Zdenek
Blanař si i dneska našel čas, hráče ocenil a popřál všem do nového roku 2017
hodně úspěchů, pevné zdraví, štěstí a rodinnou i pracovní pohodu. Gratulujeme všem hráčům za předvedené výkony
a rodičům za jejich povzbuzování a podporu.
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
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NOVÁ PUBLIKACE O NAŠEM
MÌSTÌ

ÚNOR 2017
AKCE VE MĚSTĚ
Pátek: 3. února 2017, 20:00 hodin

ŠKOLNÍ PLES
SRPŠ a Základní škola Brumov-Bylnice zvou na tradiční ples s hudební skupinou BREAK.
Doprovodný program, tombola a občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek v Cukrárně U Kostků.
Vstupné: 100Kč
Sobota: 11. února 2017, 20:00 hodin
REPREZENTAČNÍ PLES FC ELSEREMO
Již po 6. vás zve fotbalový klub na ples, tentokrát s hudební skupinou BREAK.
Předprodej vstupenek v kanceláři FC nebo na telefonu 736 281 689.
Vstupné: 150Kč
Pátek: 17. února 2017, 19:00 hodin

JELEN
Koncertní vystoupení české akustické kapely, hrající „roots music“. Vlastní tvorba – vydaná
tři alba. Bližší informace na plakátech nebo na www.oldharyagency.cz.
Neděle: 26. února 2017, 14:00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
Tradiční program pro děti - rej masek, soutěže, ceny a další program s paní Božkou
Naňákovou. Hraje DJ Kamil Bečák.
Vstupné: děti 15 Kč, dospělí 30Kč
Úterý: 28. února 2017, 17:00 hodin

FAŠANKOVÁ VESELICE
Klub důchodců zve na rej masek a tradiční program souboru Trávnica spojený s průvodem
masek a pochováním basy.
Vstupné: 50 Kč

Na konci roku 2016 vydalo nakladatelství Kanárek ve spolupráci se spolkem Svatá Sidonie knihu Mileny Králové
Prázdniny na celý život. Jedná se o vzpomínky autorky na léto strávené u rodiny v Sidonii v 50. letech minulého století. Text je dále doplněn ilustracemi a dobovými fotograﬁemi. Knihu lze zakoupit
v Městském muzeu v Brumově-Bylnici či
v obchodě v Sidonii.

Nenechte si ujít v březnu 2017:
Jak Anička o Masopustu ke štěstí přišla – pohádka pro MŠ
O princezně Chechtandě - pohádka

HáĀko z.s. - Brumov Bylnice poĢádá

PODÌKOVÁNÍ
Dům sociálních služeb Návojná děkuje
paní Marii Kostkové za poskytnutí sponzorského daru v podobě drogistického
zboží, které klienti obdrželi formou vánočních balíčků.
Jarmila Vaculčíková,
vedoucí aktivizační pracovník
Domu sociálních služeb Návojná

Kdy
Kde

26. 2. 2017 ve 14:00
KD v BrumovĒ Bylnici

PRONAJMEME

Program

soutĒže, tanec, hry
bohatá tombola
rodiĀe v masce vítáni
obĀerstvení zajištĒno

nebytové prostory v budově Crystal
(vedle Penny marketu) v BrumověBylnici.
Kontakt: 777 785 473, 777 785 493

Vstupné

dĒti
dospĒlí
dospĒlí v masce

15,30,15,-

Programem provází Božka NaĜáková a DJ Kamil BeĀák

 Přijmeme usměvavého aktivního
prodavače nebo prodavačku pro prodej
nábytku ve Valašských Kloboukách.
Váš CV zašlete prosím na
info@nabytekrosenberg.cz.
Telefon 603 214 086.
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PODÌKOVÁNÍ - SILVESTROVSKÝ
OHÒOSTROJ V SIDONII
Poslední večer roku 2016 jsme se
znovu sešli v Sidonii na již tradičním
„Silvestrovském ohňostroji nejen pro
děti“. I přes třeskutý mráz jste vydrželi
i zpoždění na začátku. O to víc si vážíme
vaší hojné účasti a věříme, že jste si pak
i s dětmi program užili a zachováte nám
svou přízeň.

DĚKUJEME
ZA PODPORU V LETOŠNÍM ROCE,
PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2017 !
V Praze 19. prosince 2016
Milí spolupracovníci Českého dne proti rakovině,

Chtěli bychom tímto poděkovat všem,
kteří se podíleli na úhradě nákladů.
Tentokrát činily celkem 21 060 Kč.
Poděkování patří zejména:
Městu Brumov-Bylnice (příspěvek
ve výši 8 000 Kč)
MS Českého červeného kříže
v Sidonii (1 200 Kč)
ﬁrmě PYROEX Dubnica nad Váhom
(dodavatel pyrotechniky)
ﬁrmě FEMS, spol. s r.o., Dubnica
nad Váhom
panu Jánovi Papiernikovi
panu Josefu Lysáčkovi
Velký dík patří ale také všem
jednotlivcům a rodinám, kteří už
tradičně svým ﬁnančním příspěvkem
umožnili realizaci této akce (celkem to
bylo v tomto ročníku 35 rodin přímo ze
Sidonie, 2 z Brumova a 1 ze sousední
obce Horné Srnie).
Děkujeme také za pomoc při
samotných přípravách, za hudební
doprovod panu Jánovi Cyprianovi a také
za připravené občerstvení.
Za pořadatele akce Karel Krahulec ml.

POZVÁNKA
Singulární společnost a Singulární
sdružení Bylnice
Vás zve na výroční členskou schůzi.

dovolte nám pozdravit Vás opět po roce v předvánočním čase a poděkovat Vám
jménem Ligy proti rakovině Praha a organizátorů sbírky ještě jednou za Vaší
skvělou spolupráci při Českém dni proti rakovině 2016, který proběhl 11. května.
Díky krásnému počasí a hlavně nadšení a nezištné pomoci Vás i Vašich
dobrovolníků se letošní jubilejní 20. sbírka zařadila mezi nejúspěšnější v dosavadní
historii - na sbírkovém účtu se podařilo shromáždit krásných 18,26 mil. Kč!
Z vybraných finančních prostředků v letošním roce LPR Praha podpořila např.:
Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně (výzkumný onkologický
projekt), Kliniku pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce v Praze
(přístrojové vybavení), Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (výzkumný onkologický
projekt katedry genetiky a mikrobiologie), Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského (přístrojové vybavení), Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši
(rehabilitační pomůcky), výzkumné onkologické projekty Veterinární a farmaceutické
kliniky v Brně, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Onkologické kliniky 1. LF UK a
VFN, Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v Brně a Fyziologického
ústavu AVČR. Dále pak tradičně podpořila pacientské organizace - kolektivní členy
Ligy, rekondiční pobyty pro onkologické pacienty, projekty nádorové prevence včetně
putovní výstavy Každý svého zdraví strůjcem v sedmi městech ČR, vydávání
poradenských a informačních publikací pro veřejnost, nádorovou telefonní linku,
hospicovou péči atd. Podrobné informace o rozdělení finančních prostředků najdete
jako obvykle po uzavření letošní sbírky na www.lpr.cz.
Jménem všech, kterým Vámi vybrané peníze pomohly či pomohou, Vám ze srdce
děkujeme a doufáme, že se můžeme těšit na spolupráci s Vámi i v příštím roce.
Český den proti rakovině 2017 proběhne ve středu 10. května 2017. a přihlášky
(objednávky kytiček a vaků) Vám budeme jako vždy rozesílat koncem ledna 2017.
Přejeme Vám klidné prožití Vánoc a do nového roku především dobré zdraví a
osobní pohodu.
Za organizátory sbírky se na další spolupráci těší
Jana Mauleová
Jana Mauleová
Arcadia Praha s.r.o.
Arcadia
603 546Praha
116 s.r.o.
603
546 116
jana.mauleova@arcadia.cz

Datum konání:
26. 2. 2017 v 14 hodin
Náhradní termín konání:
26. 2. 2017 v 15 hodin
Místo konání: Pálenice SOZ Bylnice
Program jednání:
1. Zahájení - schválení programu
2. Volba mandátové a návrhové
komise
3.
Zpráva o činnosti - různé
4.
Zpráva mandátové komise
5.
Zpráva revizní komise
6.
Diskuse
7.
Usnesení
8.
Závěr
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

ELEKTRO V BRUMOVĎ

NA

NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
VÝPRODEJ SPOTaEBI,r MODELOVÉHO
ROKU 2016 SE SLEVOU AŽ 50% !!!
âÀ«ǡ«ǡ«ǡ
õǡ«õý â«õǤ
Akce platí do vyprodání zásob.

þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
PÙJÈOVNÍ DOBA
PO 10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
ÚT 10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
ST
zavřeno
ČT 10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
PÁ
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
SO
(sudá)
9.00 – 11.00
Jana Surovcová, vedoucí knihovny
http://brumov-bylnice.knihovna.cz/
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