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ULICE V NAŠEM MÌSTÌ

2. Čeněk Kramoliš
Ve vazbě na článek z minulého čísla městského zpravodaje předkládám informace o Čeňku Kramolišovi a po něm
pojmenované ulici, kterou najdete v brumovské části města odbočením z hlavní
silnice I/57 směrem k poště a dále ke hřbitovu. Zajímavostí je, že v současné době
žije v této ulici trvale ve čtyřech domácnostech pouze 10 občanů.
Český pedagog a prozaik Čeněk Kramoliš není s naším městem spjat svým
narozením, ani svým úmrtím, jak si možná mnozí mysleli. Našeho regionu se dotýkal především skrze své dílo, které věnoval vesnické a historické tématice často z prostředí Valašska. Především ve své
próze zachytil velmi těžký život valašského lidu.
Čeněk Kramoliš se narodil 7. prosince
1862 v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho otec
Michal Kramoliš byl řezníkem a matka
Anna, rozená Stužková, pocházela z učitelské rodiny. Hlavní podíl na jeho výchově měla babička, od které přebíral lásku

číslo 8
k Valašsku. Vzpomínky na ni se později staly i předlohou pro dílo Moravská babička
(próza 1926).
Po absolvování obecné školy nastoupil
Čeněk na nižší gymnázium ve Valašském
Meziříčí, následně na učitelský ústav v Příboru. Po dokončení studií se Kramoliš vrátil nakrátko do rodného Rožnova a krátce
nato byl ustanoven podučitelem na dvojtřídní škole v Krásensku. Kromě učitelování zde pomáhal s vedením farní matriky a byl jedním z obnovitelů tradice hraní divadelních her. Během svého literárního působení v letech 1894-1948 publikoval více než 40 prozaických prací, množství literárních článků a několik divadelních her. Byl členem 25 spolků a také aktivně přednášel. Sám později vzpomínal, že celkově vedl více než 100 přednášek z oblasti pedagogiky a didaktiky, literatury a národopisu v mnoha moravských městech.
Za jeho literární a kulturní činnost se mu dostalo mnoha ocenění a uznání. Stal se také
čestným členem významných spolků a organizací. Za své historické povídky a romány obdržel na 10 různých cen. Jeho nejoceňovanějším dílem se stal třetí díl trilogie
o selských bouřích na Valašsku nazvaný Vězením a vyhnanstvím (1932). Okolí Valašských Klobouk, Brumovska a Slavičínska
připomínají jeho historické a v našem regionu téměř kultovní romány Strážcové
hor (1905), Rychtář Šoman (1935) a Hraničářští hrdinové (1937). V roce 1934 mu
byla Zemským výborem v Brně udělena
cena za celoživotní dílo. Zemřel ve věku
nedožitých 87 let dne 16. června 1949
v Brně. Jeho ostatky byly následně převezeny na hřbitov ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm.

srpen 2016
Jako projev úcty a ocenění celoživotní
práce byly po Čeňku Kramolišovi pojmenovány ulice i v Ostravě, Hranicích (okres
Přerov) a ve Valašských Kloboukách.
Mgr. Milena Kovaříková

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 7. června
2016:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 pronájem části obecního pozemku
parc. č. 53/13 v k. ú. Svatý Štěpán
za účelem uložení palivového dřeva
za cenu 5 Kč/m2/rok do užívání
P. Hůdkové, trvale bytem Svatý Štěpán,
Brumov-Bylnice
 pronájem části obecního pozemku
parc. č. 53/13 v k. ú. Svatý Štěpán za účelem uložení palivového dřeva za cenu
5 Kč/m2/rok do užívání M. Běhunčíka, trvale bytem Uherský Brod
 bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, plynové přípojky a přípojky SPL k zamýšlené stavbě „obchodního domu“ do obecních pozemků parc.
č. 339/9, 342/1, 343/4, 360/1, 360/5,
360/11, 360/19, 432/86 a 432/95 v k. ú.
Brumov v sídl. Družba
 účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2015 ve výši 30 206,70 Kč příspěvkové organizace Základní škola BrumovBylnice, okres Zlín, Družba 1478, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ: 70877718 a rozdělení výsledku hospodaření: přidělení
do fondu rezervního 15 206,70 Kč, přidělení do fondu odměn 15 000 Kč
 účetní závěrku příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Široká 184, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČ: 74043220 a výsledek hospodaření
za rok 2015 ve výši 18 105,58 Kč a rozdělení
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výsledku hospodaření: přidělení do fondu
rezervního 18 105,58 Kč
 účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 6 941,08 Kč příspěvkové organizace Mateřská škola BrumovBylnice, okres Zlín, Družba 1212, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ: 75021960 a rozdě-

PoĜ.
þ.

1a)

PĜíjmová þást
tĜ/položka
4/4116

Kþ

lení výsledku hospodaření: přidělení
do fondu rezervního 6 941,08 Kč
 účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2015 ve výši 691 095,85 Kč
příspěvkové organizace Služby města
Brumov-Bylnice, okres Zlín, ul. Mýto čp.
461, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 49156799

Výdajová þást
§/položka

a rozdělení výsledku hospodaření:
přidělení
do
fondu
rezervního
691 095,85 Kč včetně čerpání rezervního
fondu ve výši 527 989,06 Kč na pokrytí
ztráty z minulých let
 rozpočtové opatření č. 2/2016, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

PĜedmČt rozpoþtového opatĜení þ. 2

Kþ
Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu navýšení pĜíjmĤ z dĤvodu pĜijetí dotace z MPSV na výkon
sociální práce

347 000,00
6171/5011,
5031,
5032, 5139

1b)

2

347 000,00

ýinnost místní správy - navýšení bČžných výdajĤ
spojených s výkonem sociální práce

2a)

4/4216

-207 000,00

Ostatní investiþní transfery ze státního rozpoþtu (FS) –
snížení pĜíjmĤ z plánovaného doplatku dotace na projekt
"Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice"

2b)

8/8115

207 000,00

ZmČna stavu krátkodobých prostĜedkĤ na úþtech - zvýšení
financování v dĤsledku neobdržení þásti dotace na projekt
"Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice"

3a)

4/4223

42 300,00

3b)

4/4216

28 500,00

Investiþní pĜijaté transfery od Regionálních rad – navýšení
pĜíjmĤ z doplatku dotace k projektu "Turistická
infrastruktura k hradu Brumov"
Ostatní investiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu –
navýšení pĜíjmĤ z doplatku dotace k projektu "Zlepšenie
dopravnej infraštruktúry pohraniþia Horne Srnie/BrumovBylnice" (MK Blizákovce)
Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu –
navýšení pĜíjmĤ z doplatku dotace k projektu "Zlepšenie
dopravnej infraštruktúry pohraniþia Horne Srnie/BrumovBylnice" (MK Blizákovce)
Ostatní investiþní dotace ze st. rozpoþtu – navýšení pĜíjmĤ
z doplatku dotace na "Zateplení KD ve Sv. ŠtČpánu"
(DPH)
ZmČna stavu krátkodobých prostĜedkĤ na úþtech - snížení
financování v dĤsledku pĜijetí dotací na projekty
financované v minulých obdobích

3c)

4/4116

2 000,00

3d)

4/4216

2 000,00

3e)

8/8115

-74 800,00

4a)

4/4216

-16 500,00

Ostatní investiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu pĜesun þásti dotace na projekt "SpoleþnČ za bezpeþnČjší
život v povodí Bebravy a Vláry" na neinvestiþní dotaci

4b)

4/4116

16 500,00

Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu pĜesun þásti dotace na projekt "SpoleþnČ za bezpeþnČjší
život v povodí Bebravy a Vláry" z investiþní dotace

5a)

4/4122

4 800,00
1032/5139,
5169

5b)
6a)

6b)

4/4122

Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ – navýšení pĜíjmĤ z
dotace urþené na výdaje spojené s hospodaĜením v lesích
Podpora ostatních produkþních þinností - navýšení výdajĤ
4 800,00
spojených s hospodaĜením v lesích
Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ – navýšení pĜíjmĤ
z dotace urþené na výdaje spojené s poĜádáním akce
"Brumovské divadelní léto"

20 700,00

3315/5169

20 700,00

ýinnost muzeí a galerií - navýšení bČžných výdajĤ
spojených s poĜádáním akce "Brumovské divadelní léto"

3

r o čník XXI I . • čísl o 8 • sr pen 2016

7a)

4/4122

7b)

8a)

Neinvestiþní pĜijatý transfer od krajĤ – navýšení pĜíjmĤ
z dotace na výdaje spojené s poĜádáním akce "Setkání
muzikantĤ v Bílých Karpatech"

27 600,00

3399/5169

4/4116

45 000,00

8b)

3314/5172
§/položka

Kþ

§/položka

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdČl. prostĜedkĤ navýšení výdajĤ spojených s poĜádáním akce "Setkání
muzikantĤ v Bílých Karpatech"
Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu –
navýšení pĜíjmĤ z dotace na projekt" Obnova progr.
vybavení knihovny a modernizace dČtského oddČlení v
oblasti IT" v rámci VISK3
ýinnosti knihovnické - navýšení výdajĤ spojených s
45 000,00 obnovou programového vybavení knihovny a modernizace
dČtského oddČlení v oblasti IT
27 600,00

Kþ

5512/2324

16 800,00

Požární ochrana - dobrovolná þást - navýšení pĜíjmĤ z
pojistného plnČní za likvidaþní práce pĜi zásahu SDH u
dopravní nehody

9b) 5512/3113

52 700,00

Požární ochrana - dobrovolná þást - navýšení pĜíjmĤ z
prodeje DDHM - dýchacích pĜístrojĤ

9a)

9c)

5512/5139

Požární ochrana - dobrovolná þást - navýšení výdajĤ
souvisejících s poĜízením materiálu a zaĜízení požární
69 500,00
zbrojnice SDH Brumov a s poĜízením materiálu na opravy
zbrojnice SDH Bylnice

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí

 s tím, aby na adrese Družba 1188, 763 31

neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice č. 29/2016 - Domu
sociálních služeb Návojná, p.o., IČ:
70850852, Návojná 100, 763 32 Nedašov
ve výši 3 000 Kč
 Plán činnosti Rady města a návrh
termínů zasedání Zastupitelstva města
Brumov-Bylnice na období od 1. 7. 2016
do 31. 12. 2016
 zapojení Města Brumov-Bylnice
do
“Sportovního
benchmarkingu“
za nabídkovou cenu 12 000 Kč

Brumov-Bylnice, nacházející se na parcele
č. 275, zapsané na listu vlastnictví číslo
10001 vedeného pro Město BrumovBylnice, katastrálního území Brumov
bylo umístěno sídlo spolku MS Chovatelů
poštovních holubů

souhlasí

 se zamýšlenou stavbou opravy místní
komunikace – chodníku a vybudování
veřejného osvětlení na obecních pozemcích
parc. č. 339/9, 342/1, 343/4, 360/1, 360/5,
360/11, 360/19, 432/86 a 432/95 v k. ú.
Brumov v sídl. Družba s tím, že tyto stavby
budou následně předány do majetku Města
Brumov-Bylnice
 s navrženým uzavřením části veřejného
pozemku parc. č. 745 v k. ú. Brumov v ulici
Drahy, která se nachází mezi RD žadatelů
 s čerpáním Rezervního fondu investic
příspěvkové organizace Domu dětí
a mládeže Brumov-Bylnice k posílení
Fondu investic dle § 30, odst. 4, zák. č.
250/2000 Sb. ve výši 40 000 Kč a s čerpáním
posíleného Fondu investic z důvodu
zajištění částečného ﬁnancování umělé
lezecké stěny ve výši 180 000 Kč
 s čerpáním Fondu investic příspěvkové
organizace Základní škola Brumov-Bylnice,
Družba 1178, okres Zlín na pořízení
konvektomatu do školní jídelny ve výši
230 000 Kč

Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
konaného dne 23. června 2016:

ZM Brumov-Bylnice
schválilo

 odkoupení části pozemku parc. č. st. 398
v k. ú. Svatý Štěpán o výměře cca 20 m2
a části pozemku parc. č. 5917/1 v k. ú. Svatý Štěpán o výměře cca 5 m2 do majetku
Města Brumov-Bylnice za cenu 25 Kč/m2.
Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí Město Brumov-Bylnice
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 2443 v k. ú. Brumov v ulici Mlýnská
o výměře cca 280 m2 (přesná výměra bude
stanovena geometrickým zaměřením)
za cenu 5 Kč/m2 do majetku K. Vrány,
trvale bytem Brumov-Bylnice, J. Raje, trvale
bytem Brumov-Bylnice, aj. Illka, trvale
bytem Brumov-Bylnice. Náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí kupující
 odprodej stavebního pozemku parc. č.
1496/222 o výměře 984 m2 v k. ú. Bylnice
v ulici Slunečná za účelem výstavby RD
za cenu 650 Kč + DPH do majetku M. Petráše, trvale bytem Vlachovice-Vrbětice a L.
Fojtíkové, trvale bytem Brumov-Bylnice

 odprodej obecního pozemku parc.
č. 2471 o výměře 999 m2 v k. ú. Bylnice v lokalitě U pily za cenu 25 Kč/m2, do majetku společnosti Kloboucká lesní, s.r.o., IČ:
25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00
Brno 2. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující
 bezúplatné nabytí nemovité věci, a to id.
1/6 pozemku parcelní č. 6129/27 zapsaného na listu vlastnictví č. 387 pro kat. území Sidonie, obec Brumov-Bylnice, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města
Brumov-Bylnice podle Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BZL/2925/2016-BZLM.
Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí Město Brumov-Bylnice
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 339/13 o výměře 4 m2 a část obecního pozemku parc. č. 429/19 o výměře 30 m2 v k.
ú. Brumov v sídl. Družba do majetku spoluvlastníků pozemku parc. č. 335 jehož součástí je stavba občanské vybavenosti čp.
1180 za cenu 300 Kč/m2 + DPH. Náklady
spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující
 směnu obecních pozemků parc. č.
st.246/7, st.246/8, st.246/9, st.246/12,
st.246/15, 5976/3, 6315/2 a 6315/4 o celkové výměře 645 m2 v k. ú. Svatý Štěpán za pozemky parc. č. 6118/12 a 6318 o celkové výměře 911 m2) v k. ú. Svatý Štěpán za účelem majetkového vypořádání místní komunikace a areálu stolárny v místní části Svatý
Štěpán. Rozdíl ve výměrách směňovaných
nemovitostí nebude ﬁnančně vyrovnáván.
Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí smluvní strany rovným dílem
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 odprodat obecní pozemek parc. č. 83/2

 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

o výměře 283 m2 v k. ú. Svatý Štěpán za cenu
40 Kč/m2 do majetku manželů Fojtíkových,
oba trvale bytem Svatý Štěpán, BrumovBylnice. Náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí kupující
 odkoupení pozemku parc. č. 2290/12
o výměře 9 m2 v k. ú. Brumov do majetku
Města
Brumov-Bylnice
za
účelem
majetkového vypořádání chodníku v ulici
Kloboucká za cenu 70 Kč/m2. Náklady
spojené s převodem nemovitostí uhradí
Město Brumov-Bylnice
 odkoupení parc. č. 649/1 o výměře
251 m2 v k. ú. Brumov do majetku Města
Brumov-Bylnice za účelem majetkového
vypořádání MK v ulici Hodňov za cenu
70 Kč/m2. Náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí Město Brumov-Bylnice
 dle § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst.
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zadání změny č. 1 Územního plánu
Brumov-Bylnice
 v souladu s § 84, odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný
účet hospodaření Města Brumov-Bylnice
za rok 2015
 účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 13 398 276,27 Kč
Města Brumov-Bylnice, H. Synkové 942,
763 21 Brumov-Bylnice, IČ: 00283819
 Účetní závěrku a záporný výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši – 738,52 Kč
DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, se sídlem v Brumově-Bylnici, IČ:
69648549
 Účetní závěrku a záporný výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši –
43 950,82 Kč DSO Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko, se sídlem Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky,
 Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 478 777,40 Kč DSO
Sdružení měst a obcí Východní Moravy,
tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČO:
45659168
 dle ustanovení § 85 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů peněžité dary níže uvedeným neziskovým organizacím ve výši:
- Městská nemocnice Slavičín, přísp. org.
30 000 Kč
- Naděje o.s., pobočka Nedašov 30 000 Kč
 rozpočtové opatření č. 3/2016, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny

pravidlech územně samosprávných celků,
ve smyslu pozdějších předpisů a zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve smyslu pozdějších předpisů, poskytnutí
návratné ﬁnanční výpomoci a Veřejnoprávní
smlouvu č. 30/2016 o poskytnutí návratné
ﬁnanční výpomoci SK Bylnice, z.s., Mýto
44, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 18810730
ve výši 200 000 Kč

PoĜ.
þ.
1a)
1b)

PĜíjmová þást
tĜ/položka
3639/2132

Kþ

projednalo

 v souladu s § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2015,
jehož součástí je i Zpráva č. 206/2015/
IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice, IČ: 00283819
za rok 2015 s konstatováním, že “nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve vazbě
na ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) a nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí“ a u z
a v ř e l o jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 Závěrečný účet DSO Odkanalizování
mikroregionu Vlára, se sídlem v BrumověBylnici, IČ: 69648549 za rok 2015 (blíže
viz příloha – uvedená zpráva je nedílnou
součástí zápisu), jehož součástí je i Zpráva
č. 388/2015/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015 s konstatováním,
že “nebyly zjištěny chyby a nedostatky
ve vazbě na ustanovení § 10 odst. 3
písm. a) a nebyla zjištěna rizika dle § 10
odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí“ a u z a v ř e l o jej vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad
 Závěrečný účet DSO Sdružení obcí
mikroregionu Jižní Valašsko, se sídlem
Masarykovo náměstí 189, 766 17 Valašské
Klobouky, IČ: 70285195 za rok 2015,
jehož součástí je i Zpráva č. 389/2015/
IAK o výsledku přezkoumání hospodaření
s konstatováním, že “nebyly zjištěny chyby
a nedostatky ve vazbě na ustanovení § 10
odst. 3 písm. a) a nebyla zjištěna rizika dle
§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí“ a uzavřelo jej vyjádřením

Výdajová þást
§/položka

-285 000,00
3639/6351
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souhlasu s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
 Závěrečný účet DSO Sdružení měst
a obcí Východní Moravy, tř. Tomáše Bati
5146, 760 01 Zlín, IČO: 45659168 za rok
2015 (blíže viz příloha – uvedená zpráva
je nedílnou součástí zápisu), jehož součástí
je i Zpráva č. 401/2015/IAK o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2015
s konstatováním, že “nebyly zjištěny chyby
a nedostatky ve vazbě na ustanovení § 10
odst. 3 písm. a) a nebyla zjištěna rizika dle
§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí“ a uzavřelo jej vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad

souhlasí

 s prodloužením termínu realizace hrubé stavby na pozemku parc. č. 1496/220
v k. ú. Bylnice do 31. 5. 2017 s tím, že stavebníci jsou povinni získat stavební povolení pro realizaci stavby RD nejpozději do 31. 12. 2016.
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V SRPNU 2016
Rodinné domy v Brumově-Bylnici
Čtvrtek: 4. 8. 2016, 11. 8. 2016,
18. 8. 2016, 25. 8. 2016
Sídliště Družba a Rozkvět
Pátek: 5. 8. 2016, 12. 8. 2016,
19. 8. 2016, 26. 8. 2016
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie
Pátek: 5. 8. 2016, 12. 8. 2016,
19. 8. 2016, 26. 8. 2016
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 5. 8. 2016, 12. 8. 2016,
19. 8. 2016, 26. 8. 2016

PĜedmČt rozpoþtového opatĜení þ. 3

Komunální služby a územní rozvoj - snížení pĜíjmĤ z
pronájmu nemovitého a movitého majetku od p.o. Služby
mČsta Brumov-Bylnice
Komunální služby a územní rozvoj - snížení výdajĤ -285 000,00
investiþního transferu p.o. Služby mČsta Brumov-Bylnice

5

r o čník XXI I . • čísl o 8 • sr pen 2016

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V SRPNU 2016
Pátek
5. 8. 2016: plasty
Úterý
9. 8. 2016: bílé a barevné
sklo, papír a lepenka, nápojové
kartony
Pátek 12. 8. 2016: plasty
Pátek 19. 8. 2016: plasty
Pátek 26. 8. 2016: 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 odevzdaly 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.
Upozornění na přeplňování kontejnerů na papír a lepenku
V uplynulém období došlo na některých
stanovištích
kontejnerů
ve městě (ul. Široká, Františka Louckého, Na Poříčí, Pivovarská, A. Kutinové) opět k přeplňování kontejnerů,
zejména u komodity papír a lepenka.
V této souvislosti apelujeme na občany, aby před odložením lepenkových krabic a obalů do kontejnerů
minimalizovali jejich objem. Kontejnerů na papír a lepenku je v našem městě dostatečné množství a jejich přeplňování je převážně způsobeno vzduchovými kapsami vzniklými odkládáním objemných krabic bez
předchozí úpravy. Zkrácení původního měsíčního intervalu svozu komodity papír na stávající interval svozu
1 x za tři týdny je ve srovnání s ostatními městy nadstandardní. Nemalé ﬁnanční prostředky vynakládané
z rozpočtu města na mimořádný úklid
a odvoz odpadů umístěných mimo
kontejnery mohou ovlivnit výši místního poplatku za poskytování těchto služeb, pro všechny občany města,
v dalším období.

ÈESKÁ PØÍRODA – FOTOSOUTÌŽ ORGANIZOVANÁ
MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ ÈR
Letní fotosoutěž MŽP Moje Magické Místo v české přírodě chce motivovat
a ukázat nejširší veřejnosti mnohdy netušená místa a krásy české přírody. Je přitom jedno, z jakého koutu České republiky fotograﬁe pochází, ale měla by zachytit
speciální místo v jakémkoliv chráněném
území v České republice, tj. např. v národním parku, chráněné krajinné oblasti,
přírodní rezervaci nebo přírodní památce
(přehled chráněných území ČR najdete
na webových stránkách Agentury ochrany přírody ČR). Cílem soutěže je představit veřejnosti i ty nejzapadlejší nebo neokoukané pohledy z české přírody.
Úkolem soutěžících je najít buď
ve svém okolí nebo při prázdninovém putování českou přírodou své magické místo, které je umístěné v některé z oblastí se
zvláštní územní ochranou, včetně Soustavy Natura 2000 – zvěčnit ho na fotograﬁi, opatřit komentářem a vše zaslat na email: akce@mzp.cz.
Pravidla soutěže:
 Fotograﬁe zašlete na emailovou adresu Ministerstva životního prostředí akce@
mzp.cz (případně přes www.uschovna.cz)
 Každá fotograﬁe musí být opatřena popiskem a musí obsahovat:
Místo a čas pořízení
Jméno a příjmení autora
Tip z vašeho magického místa (např.
co tam mohou ostatní vidět, zažít, ochutnat) nebo vysvětlení proč je místo pro vás
magické
 Fotograﬁe musí mít minimální rozlišení 300dpi (o minimální velikosti 2272
× 1704 px – tedy co největší – v tiskové
kvalitě).
 Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně tři své fotograﬁe.
 Nezletilý autor fotograﬁe musí být zastoupen zákonným zástupcem.
 Do soutěže je možno zařadit pouze fotograﬁe, které nebyly dosud oceněny v žádné jiné soutěži.
 Vyhlašující organizace tj. Ministerstvo
životního prostředí si vyhrazuje právo
s přihlášenými fotograﬁemi volně, časově neomezeně a bezplatně disponovat, včetně využití pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavování apod. Každý soutěžící bere na vědomí, že zasláním fotograﬁe do soutěže projevuje souhlas
s těmito podmínkami a dále souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení společně
s užitou fotograﬁí.
 Svou účastí v soutěži soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu životního
prostředí souhlas se zpracováním svých
osobních údajů.

 Ze všech došlých fotograﬁí vyberou
zástupci tiskového oddělení MŽP každý
soutěžní týden maximálně 10 nejatraktivnějších a ty zveřejní na FB MŽP. Fanoušci stránek MŽP budou moci hlasovat
pro nejhezčí fotograﬁi pomocí lajků. Každý týden oceníme 1 fotograﬁi s největším
počtem lajků dárkovým balíčkem MŽP,
hlavního partnera soutěže NC Eden a dalších partnerů (Deichmann, Dm drogerie
markt, Jatomi ﬁtness, Ambrela, Favab).
 Soutěž Moje Magické Místo potrvá
od 1. srpna do 30. září 2016.
 Z fotograﬁí bude v následujícím roce
uspořádána výstava Moje Magické Místo.
Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci MŽP, Správ národních parků a CHKO
a jejich rodinní příslušníci.
1. - 3. hlavní cena – 2 noci ubytování
v jednom z národních parků ČR pro 2 osoby a 3 hodinová komentovaná vycházka
se strážcem NP. O prvních třech výhercích rozhodne odborná porota složená
ze zástupců národních parků a odborníků z MŽP.
MŽP si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, nebo v nějakém týdnu výherce
nevyhlásit, nebo kdykoli změnit pravidla
soutěže, a to bez povinnosti odškodnění
těch, kteří již podmínky soutěže alespoň
částečně splnili. Ceny není možné právně vymáhat. Ministerstvo životního prostředí nenese odpovědnost v případě, kdy
nebude možné vítěze kontaktovat na základě poskytnutých kontaktů. Ministerstvo životního prostředí nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací
či převzetím ceny.
Přetištěno z webových stránek Ministerstva životního prostředí České republiky.
Správní odbor
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Blahopøejeme...

Blahopøejeme
rodièùm...

Vzpomínáme...

Kdo v srdci žije
žije, neumírá
neumírá.

Jindřich Lysáček narozen dne 14. 6. 2016
Klára Ovesná narozena dne 15. 6. 2016
Natálie Marková narozena dne 15. 7. 2016

Blahopøejeme
novomanželùm...
Ondřej Stach a Petra Jelínková uzavřeli
sňatek dne 25. 6. 2016 v kostele sv.
Václava v Brumově-Bylnici
Adam Homolka z Kroměříže a Jana
Zelinová z Brumova-Bylnice uzavřeli
sňatek dne 2. 7. 2016 v chrámu Páně sv.
Václava v Brumově-Bylnici
Ondřej Surý a Zuzana Hilská uzavřeli
sňatek dne 2. 7. 2016
Antonín Valčík a Terezie Káňová uzavřeli
sňatek dne 9. 7. 2016

Rozlouèili jsme se
Věra Strnková, Bylnice, zemřela ve věku
49 let
Ludmila Řeháková, Bylnice, Hliníky čp.
214, zemřela dne 23. 6. 2016 ve věku nedožitých 78 let
Vojtěch Krahulec, Bylnice, Blizákovce čp.
235, zemřel dne 27. 6. 2016 ve věku 68 let
František Bačo, Brumov, H. Synkové čp.
1001, zemřel dne 28. 6. 2016 ve věku nedožitých 58 let
Marie Lysáková, Brumov, Družba čp.
1209, zemřela dne 3. 7. 2016 ve věku 61 let
Jaroslav Sívek zemřel po krátké nemoci
dne 3. 7. 2016 ve věku 92 let
Františka Bartošáková, posledně bytem
Brumov, Zátiší čp. 633, zemřela dne 5. 7.
2016 ve věku 79 let
Antonín Hořák, Bylnice, Pilařská čp. 366,
zemřel dne 12. 7. 2016 ve věku 84 let
Drahomíra Sábová, Brumov, Mlýnská čp.
1275, zemřela dne 9. 7. 2016 ve věku 67 let
Alois Vaculík, Brumov, 1. května čp 1055,
zemřel dne 16. 7. 2016 ve věku 85 let

Dne 25. července 2016 oslavila
své 85. narozeniny naše maminka,
babička a prababička,
paní Anna Macková
z Bylnice.
Do dalších let hodně zdraví a štěstí
přejí děti, 18 vnoučat
a 12 pravnoučat.

Dne 7. července 2016 uplynulo již
7 let, kdy nás navždy opustil
pan Josef Gajdošík.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami a ostatní příbuzní.

Mít tak osud jako má strom, zapustit
kořen, vyrůst a zrát. Po smrti ještě
suchými větvemi oživit oheň, svítit a hřát.

Dne 5. srpna 2016 se dožije
naše maminka, babička a prababička,
paní Marie Milchová
ze Sidonie krásných 90 let.
Do dalších let hodně zdravíčka,
štěstíčka a Božího požehnání přejí
ze srdce dcery Alena a Marie
s rodinami.

Dne 30. července 2016 jsme vzpomněli
nedožitých 95 let naší drahé maminky,
babičky a prababičky,
paní Anny Vaculíkové.
Dne 6. srpna 2016 uplyne 30 let od smrti
jejího syna, našeho bratra, manžela,
tatínka a dědečka,
pana Stanislava Vaculíka
z Brumova.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Díky za všechno, čím jste pro nás byli,
díky za každý den, který jste s námi žili.

Dne 7. srpna 2016 oslaví krásné
životní jubileum 80. narozeniny
náš manžel, táta, děda a praděda,
pan Jan Bednář
z Brumova.
Do dalších let v rodinném kruhu
a na chatě mu pevné zdraví, hodně
spokojenosti a elánu přeje manželka
Květoslava, synové Ivo
a Leo s rodinami.

Dne 4. srpna 2016 vzpomeneme
5. výročí úmrtí naší maminky,
paní Anny Bařinkové a dne 21. října
2016 tomu bude 34 let, kdy nás ve svém
mladém věku opustil náš tatínek,
pan František Bařinka.
S láskou vzpomínají dcera Jana a syn
František s rodinami, sourozenci
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
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Neplačte,
jsem, ten klid a mír
e že odešel jsem
mi přejte, v srdcích věčnou vzpomínku
si na mne zachovejte.

Dne 6. srpna 2016 vzpomeneme
21. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Jana Slobodu
ze Sv. Štěpána.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka,
děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Kdo
žije, neumírá
neumírá…
o v srdcích žije
Kdo žije v srdcích těch, jež opustil, ten
nezemřel.

Dne 9. srpna 2016 vzpomeneme
17. výročí úmrtí tatínka a dědečka,
pana Jaroslava Deklevy
a dne 12. října 2016 uplyne 10 let
od úmrtí maminky a babičky,
paní Aloisie Deklevové.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 24. srpna 2016 vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana Jana Strnky.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Strnkova.

Scházíš nám …
Roky běží jak klidný řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí a nedají
zapomenout.

Roky tiše běží, jak klidný řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí a nedají
zapomenout.

Dne 8. srpna 2016 vzpomeneme
15. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček a kamarád,
pan Miroslav Vaculčík.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 10. srpna 2016 tomu budou čtyři
roky, co zemřela moje manželka a naše
maminka, babička,
paní Anna Hořáková.
Za tichou vzpomínku děkují manžel,
dcera Marie s rodinou, syn František
s rodinou, syn Lubomír s rodinou
a ostatní příbuzní.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Měl jsi rád život, chtěl jsi s námi žít, přišla
chvíle zlá a Ty jsi musel odejít.

Dne 28. července 2016 uplynuly 3 roky,
co nás navždy opustil
pan Dobroslav Strnka.
S láskou vzpomíná manželka, dcery
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví,
čím byla maminka každému z nás…

Dne 28. srpna 2016 uplyne rok
od náhlého úmrtí
paní Věry Lysákové.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Blanka.
Dne 8. srpna 2016 by se dožil 70 let
pan František Krůžela
a 4. listopadu vzpomeneme 17. výročí
úmrtí.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka, synové
a dcery s rodinami.

Dne 24. srpna 2016 vzpomeneme
5. výročí úmrtí manžela, tatínka, dědečka
a švagra, pana Josefa Kafky.
S láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
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DDM BRUMOV-BYLNICE
- SRPEN 2016
Informujeme:
 24. června 2016 se ve 14/15 BAŤOVĚ
INSTITUTU ve Zlíně uskutečnil I. ročník
Krajské konference pedagogů volného
času ve Zlínském kraji. Hlavním tématem
letošního ročníku bylo směřování
zájmového vzdělávání do budoucnosti.
Konference se zúčastnilo více než
200 pedagogů z domů dětí a mládeže
a hosté z řad zástupců Zlínského kraje,
poslanců, starostů a dalších institucí.
Součástí konference bylo i ocenění
pedagogů
podepsané
ministryní
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
za pedagogickou činnost v zájmovém
vzdělávání. Z našeho DDM ocenění
převzala paní Františka Daňová,
která zde působí od roku 1987 a vedle
práce pedagoga vykonává i činnost
statutárního zástupce. Ocenění získala
především za svou práci, kterou bere
jako poslání a za to jí patří velké
dík.
První
konference
pedagogů
volného času, která se uskutečnila
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka, přinesla
spoustu nových podnětů, možnost
výměny informací a posílila pozitivní
vztahy nejen mezi organizacemi, ale
i mezi partnery a kolegy.


25.
června
2016
proběhlo
„Republikové kolo soutěže mladých
zdravotníků“, které pořádal Oblastní
spolek ČČK Olomouc a zúčastnily
se ho i děvčata z DDM BrumovBylnice. Soutěž se konala v historické
olomoucké Korunní pevnůstce. Vlastní
soutěžní stanoviště se nacházela
v Botanické zahradě a přilehlé oblasti
Bezručových sadů. Své síly na devíti

Republikové kolo soutěže mladých zdravotníků - 4. místo DDM Brumov-Bylnice.
soutěžních
stanovištích
změřilo
celkem 90 soutěžících v mladší a starší
kategorii. O tom, že nejenom k záchraně
života stačí málo, se přesvědčily právě
mladé zdravotnice z DDM BrumovaBylnice, kterým k zisku třetího místa
chyběl pouze jeden bod. Děvčata
ve složení Eliška Naňáková, Anežka
Ovesná, Veronika Naňáková, Tereza
Lysáčková a Šárka Strnková se ale pod
vedením Katky Šeré ani v republikové
konkurenci neztratily. Blahopřejeme.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

HOKEJOVÝ CLUB
INFORMUJE …
V pátek 1. 7. 2016 v 00:01 hod bylo
spuštěno chlazení ledové plochy na Zimním stadionu Brumov-Bylnice a do neděle 3. 7. 2016 naši ledaři postupně, milimetr po milimetru vytvářeli ledovou plochu
pro letošní sezonu 2016/2017.
První letní kempy začaly už v neděli 3.
7. 2016 v odpoledních hodinách svůj program a rozpis jednotlivých obsazení ledu
pro červenec a srpen 2016 najdete na našich stránkách hokejbrumov.cz.
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Bruslení veřejnosti bude v letních
měsících červenec a srpen 2016 nepravidelné. Aktuální časy najdete na stránkách hokejbrumov.cz nebo na telefonu
577 012 570
Od září 2016 bude nově probíhat výuka bruslení pro dospělé, kterou povede trenérka Ilona Křivdová a také bruslení pro nejmenší - školička bruslení,
která se velmi osvědčila v minulých letech a rádi budeme v této akci pokračovat
Stále probíhá nábor mladých hokejistů, který se týká dětí od ročníku 2006, bližší informace na tel.
777 800 548/9

AKCE HOKEJOVÉHO CLUBU
Letní soustředění hráčů a členů HC
a HA v Chorvatsku
Již po patnácté proběhlo od 4. 6.
do 11. 6. 2016 letní soustředění našich
hráčů a členů HC a HA v Chorvatsku
v letovisku Baška Voda. Hráči každý
den ráno trénovali na pláži a odpoledne protahovali svá těla v moři plaváním.
Na soustředění se také utužuje každoročně kolektiv formou přátelského fotbalového utkání s místním klubem NK
Baška Voda a společnou večeří před odjezdem.
Tento rok nás všechny ale potkala velice smutná událost, náhlé úmrtí našeho kamaráda, člena HC, řidiče našeho
autobusu a především mladého člověka
Tomáše Bubláka, který už zpáteční cestu s námi neabsolvoval a zemřel ve splitské nemocnici v den odjezdu 11. 7. 2016.
Čest jeho památce!

DÌTSKÝ DEN
VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána

Tož sem si myslél, že sa nebudu moset tento měsíc tak rozepisovat a zas.
Furt neco je… a to je dobře. Najprv neco
k tom, co bylo.
Nejkrásnější válka, Divadelní soubor
Masarykova gymnázia Vsetín, nevěďél
sem, co od teho čekat… Ešče sem ich
neviďél ale gdyž sem to uviďél, tož sem
byl nadšedný. A jednu písničku si z teho
představéní popiskuju dovčíl, tak gdyž
ňa uvidíte si popiskovat, tož je to gvůlivá tým Vsetíňákom nebo to bylo perfektní a řvali sme aj smíchy a urvané břucha

sem sbírál ešče druhý deň. Ogaři a cérky ze Vsetína s panem režisérem Mirkem
Urubkem sa na nás vyřádili v tem nejlepším slova smyslu.
Také jsme jak každý rok pasovali
s učitelkama z MŠ nové prvňáčky. Zpívaná pohádka, taneční vystúpení a samozřejmě letos mosél pasovat školní naděje
sám Karel IV. se svojů urozenů manželků, Elišků Pomořansků. Tak si myslím,
že to zas bylo roztomilé a tak to má byt.
Druhů půlku června sme začali vernisážů výstavy uměleckéj trójky fotografů Pinďák-Trčka-Křižka Persóna. Sů tam
tento rok teda nafocené persóny – lidoví
tvůrci aj ludé z tohoto kůta Valašska. Přiďte sa podívat keří.
Pak sme sa takéj deﬁnitívně rozlůčili
s prohlídkama s Karlem IV. Taká drobná
derniéra se všeckýma, co sa na tem podíleli. Posedělo sa, zazpívalo a nevadilo aj
to škaredé počasí, co ten deň bylo. Oprášily sa kostýmy a odvézl sem jich zpátky
do Městského divadla ve Zlíně paní Trojanové, kteréj týmto děkujem za pomoc
při výběru a skladbě dobového oblečení. A zdá sa, že myšlenka takovéj aktivity
možná bude zas pokračovat.

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 proběhl v odpoledních hodinách za krásného letního
počasí Dětský den na fotbalovém hřišti ve Valašských Kloboukách. Stalo se
tradicí, že se zde hraje přátelské fotbalové utkání hokejistů PSG Zlín a Team
Ritter (za který nastoupili také naši hokejisté-muži) a před tímto utkáním se
jako „předskokani“ popasují s fotbalovým míčem naši mladí hokejisté. Jinak
tomu nebylo ani toto odpoledne. Přáteláček si dali jak naši mladší žáci, tak
starší žáci. K fotbalu patří také penalty a ty si naši borci užili. Výsledky nebyly důležité, všichni se dobře pobavili,
protáhli svá „tělíčka“ ještě před sezonou
na ledě a celá akce byla završena autogramiádou zlínských hokejistů. O občerstvení se velmi dobře postarala ﬁrma
Ritter, která celou akci také každoročně
organizuje.

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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Už tradiční akců od začátku provozování hradu, bude Pohádkový hrad, kerý
chystajú zas Skauti z Brumova-Bylnice se
svýma přátelama. Tož enom nech vynde
počasí a 28. 8. 2016 bude zas odpoledňa
plný hrad.
Plagáty a podrobnostě nandete
na stránkách hradu, města, plakátoch
a bude aj vyhlasované rozhlasem.Tož těším sa, že závěr leta na hradě sa bude líbit
aj Vám aj mě, takže… všeckým.
Kastelán

Pohádka pro děti Pes Guráš to byla
zas počasová lotéria a přiznávám, že tentokrát sme to netreﬁli. V době, kdy moselo padnút rozhodnutí, bylo dosť škaredě a předpověď nejistá. No a nakonec
Oskar pálíl jak hlúpý a my sme sa aj tak
cítili. Všecko sa nepodaří treﬁt jak bysme
chtěli. Kdyby to bylo na hradě a zapršalo
do teho, bylo by to asi horší. Tož tak, negdy sa to vyvrbí.
No a úplně za tepla horká zpráva
z představéní NDS Semtamfór Slavičín.
Zas konverzačka, zas dobrá, zas s překvapivým vývojem děje a zas sme sa smáli
a dobře bavili. A lidí bylo plné hlediště.
Títo divadelní amatéři za Slavičína už tu
majú zvuk a publikum. Ja, tož Jméno sa to
menovalo.

INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Provozní doba během letních
prázdnin:
Pondělí 10.00 – 12.00
12.30 – 14.00
Úterý
10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Středa
zavřeno
Čtvrtek 10.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Pátek
10.00 – 12.00
12.30 – 14.00
Upozornění:
Městská knihovna bude v srpnu
z důvodu revize knihovního fondu
do odvolání zavřená.
Příspěvky do městského zpravodaje předávejte v měsíci srpnu
do městského muzea a na email:
mestskyzpravodaj@centrum.cz.
Vždy do 10. dne v měsíci.
O zahájení provozu knihovny budeme informovat v městském rozhlasu, na webových stránkách města a městské knihovny.
Všem občanům i čtenářům přejeme hodně sluníčka a krásné prožití
letních dnů.
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

No a v srpnu nás čekajů tři velké akce.
Najdřív tu bude v sobotu, 6. 8. 2016,
takové milé posezéní pracovně nazvané
Pivní džbánek. Povídání o dobrém moku
spojené s ochutnávků, cimbálovů hudbů, písničkářem… no prostě s hudbů pro
dobrů náladu.
V pátek 19. 8. 2016 nás čeká tradiční Hradfest, multižánrový festival hudby. A proslýchá sa, že největším tahákem by letos měla byt kapela toť ze severu Moravy, že Buty. Tož to by byla bomba, né???

FC ELSEREMO Brumov poĢádá letní
srpnovou zábavu s rockovou skupinou
 STRAM v areálu Pod Strání v Bylnici.
K výborné hudební produkci je pĢipraveno
bohaté obĀerstvení v podobď grilovaných

Pátek: 12. srpna 2016, zaĀátek ve 20:00 hodin, místo: areál Pod Strání
Bylnice, Vstupné: do 21:00 hodin 70,- KĀ, od 21:00 hodin 100,- KĀ
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INFORMACE Z MEDIÁLNÍ
KOMISE A REDAKÈNÍ RADY
Vzhledem k tomu, že dochází k rozporům ke zveřejnění některých příspěvků v městském zpravodaji, připomínáme pravidla, která byla schválená
již v roce 2011:
1. Příspěvky ke zveřejnění v městském
zpravodaji od přispěvatelů se přijímají do 10. dne v měsíci. Příspěvky předané po 15. dnu v měsíci nebudou již zveřejněny v aktuálním čísle, ale až v následujícím.
2. Články zájmových organizací budou
zveřejňovány 2x ročně (pololetní shrnutí činnosti). Rozsah max. 30 řádků formátu A4 + 2 fotograﬁe.
3. Zhodnocení proběhlé akce shrnout
do jednoho příspěvku.
4. Připomínky občanů k činnosti MěÚ
zveřejňovat až po konzultaci s vedením
města či vedoucím odboru.
Placené příspěvky (schváleno v roce
2009; aktualizováno 2010 a 2013 – změna DPH):
Vzpomínky, blahopřání:

Verš, text
121 Kč

1 foto, verš, text
157 Kč

2 foto, verš, text
194 Kč
Inzerce:

Řádková inzerce do 25 slov: 61 Kč
jednoduchý inzerát, tj. jednoduché
a stručné nabídky prodejů, pronájmů, poděkování.

Řádková inzerce nad 25 slov: 97 Kč
Obsáhlejší znění inzerátu – kratší oznámení, tj. nad 25 slov včetně
předložek a spojek.
Reklama:

1 cm²
10 Kč

1 cm² (opakovaná reklama nad
6 měsíců)
9 Kč

celá stránka (A4)
4.170 Kč
Redakční rada

OÈKOVÁNÍ PSÙ A KOÈEK
V sobotu 3. září 2016 proběhne
v městských částech Svatý Štěpán
a Sidonie povinné očkování zdravých
psů a koček proti vzteklině.

Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
program srpen 2016
AKCE VE MĚSTĚ
pátek + sobota: 19. a 20. srpna 2016

SETKÁNÍ MUZIKANTŮ V BÍLÝCH KARPATECH
Město Brumov-Bylnice srdečně zve na 14. ročník hudebního festivalu:
pátek: 19. 8. 2016 – Hradfest 2016 – zahajovací koncert festivalu na hradě
Brumov
17.00 - 17.45 Thom Artway (CZ)
18.00 - 18.45 Jiří Wehle (CZ)
19.00 - 19.45 Simeon Soul Charger (USA)
20.00 - 21.15 Peter Lipa band (SK)
21.30 - 23.00 BUTY (CZ)
Vstupné: v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč
sobota: 20. 8. 2016 – festival dechových hudeb – hlavní program na náměstí

13.30 DH Brumovjanka
14.00 Slavnostní zahájení festivalu a přivítání hostů a účinkujících
14.30 DH Brumovjanka
15.15 DH Březovjané
16.30 DH Bojnická kapela (SK)
18.30 DH Blatnička
20.00 Ukončení festivalového odpoledne
V případě deštivého počasí se oba festivalové dny konají v kulturním domě.
neděle: 28. srpna 2016, 13.00 – 19:00 hodin

POHÁDKOVÝ HRAD
Tradiční nedělní srpnové odpoledne pro děti i rodiče ve světě pohádek se
zábavnými stanovišti. Soutěže, atrakce i kulturní program připravují Skauti
a skautky z Brumova-Bylnice a Bratři Salesiáni.

Nenechte si ujít v září 2016:
Hrad - Malované na skle – divadelní představení MD Zlín, Strašidelný hrad
Kulturní dům – O zlé královně – pohádka, Dětský bazárek
Náměstí - Hodový koncert

Občanské sdružení za zdravé město
ve spolupráci s fotoklubem KFA Brumov-Bylnice
vás zve na výstavu fotograﬁí

PERSONA

Svatý Štěpán u obchodu: 8:00 – 9:00 h.
Sidonie u mostku: 9:00 – 9:30 hodin
Sidonie Hostinec U Pekařů: 9:30 –
10:00 hodin
Sidonie u křížku: 10:00 – 10:30 hodin
Cena očkování – 200 Kč

M. Pinďák, M. Křižka, M. Trčka
Galerie Na hradě, hrad Brumov, otevřeno
létoumo v -b y l n i ce . cz
w wcelé
w.br
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CHARITY JAM VII

Dne 2. 7. 2016 proběhl v areálu bývalého
koupalitě v Brumově 7. ročník tradičního BMX
závodu pod názvem Charity jam VII. Dovolím
si vrátit se trochu do historie. Myšlenka spojit
BMX závod a pomoc nemocným dětem vznikla
v roce 2009. Tehdy se město zabývalo vizí
ctihodného pána z Březové, který prosazoval
zrušení skateparku a využití prostor bývalého
koupaliště komerčně. Dotyčný plánoval pořádat
zábavná nedělní odpoledne s hudebním
doprovodem určené pro občany BrumovaBylnice v důchodovém věku. Město v té době
řešilo dilema, mládí vs stáří, tehdy se za nás
postavila paní Lenka Ročáková, pan Josef
Macháč a pan místostarosta Václav Bližňák.
Tito tři lidé se zasloužili o to, aby mladí kluci
věnující se ne zrovna tradičním sportům (fotbal,
hokej, hasičství), měli kde trénovat a realizovat
se. Jako vyjádření vděku jsme si zvolili pana
místostarostu za patrona závodu. Začátky
nebyly úplně ideální. Přesvědčit lidi, aby
přispěli na charitativní BMX závod na Valašsku,
navíc s pověstí „Bratrstva kočičí tlapky“ není
zrovna jednoduché. První ročník jsme předali
10 200 Kč a na závod přišlo asi 300 lidí, už to pro
nás byl obrovský úspěch. Od té doby se k nám
přidávají další a další lidé, díky kterým se nám
daří Charity jam posunovat dopředu. Proto je
mi nesmírným potěšením Vám oznámit, že
na Charity jamu VII se proti sobě postavilo
50 jezdců ze 4 zemí světa (Anglie, Francie,
Slovenska a Česka), sledovalo je asi 1100
diváků a společně jsme předali částku 132 324
Kč. Výtěžek byl rozdělen na dvě části. První ...
byla předána 6tiletému Kubíkovi z Rožnova pod
Radhoštěm trpícímu nevyléčitelným TorielloCarey syndromem, zde budou peníze použity
na speciální delfíní terapii. Druhá část byla
věnována Zdeňkovi Škubníkovi ze Štítné nad
Vláří na rehabilitaci v sanatoriu RENOMA
na Slovensku, která není hrazena zdravotní
pojišťovnou.

Těžko se hledají další slova díků... Za Demons
bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci Charity jamu a ten největší dík patří všem, kteří v nás vložili svou důvěru a přispěli. Všichni jezdci a pořadatelé se již tradičně vzdali jakékoliv ﬁnanční odměny ve prospěch Charity Jamu.
Jindy velice kritický časopis Dirtbiker napsal
na téma Charity jam VII recenzi, o kterou bych se
s Vámi rád podělil. Dirtbiker je jediný Československý časopis věnující se BMX a MTB sportům.
„BMX Charity Jam VII předčil veškerá očekávání“
BMX Charity Jam si za sedm let fungování
vybudoval pevné stálé místo na BMXové scéně.
A to díky:
1) Myšlence a duchu, stylu a provedení celého
eventu – Pomáhat druhým
2) Datum dalšího ročníku je znám pomalu hned
na konci aktuálního
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3) Všichni přední jezdci natáčí několik spotů
a pozvánek týdny dopředu a ten, kdo jede, sdílí
fotošablony na Instagramu i Facebooku
Nejen to přiměje každým rokem k účasti
stovky lidí, jezdců a diváků, k tomu, aby přijeli
i z velkých dálek, ba dokonce přiletěli letadlem
z jiného kontinentu.
Letos tomu nebylo jinak. Od dopoledních
hodin se areál bývalého koupaliště v BrumověBylnici pomalu naplňovat a ani parné počasí
nezabránilo jezdcům, aby se vrhli rovnou
na věc. I když zahraniční posádka v sestavě
Cam Peake, Charlie Ash a JB Peytavit, si dala
trochu načas.
Kategorie byly rozděleny podle věku, a to:
1) Pro jezdce do 15-ti let
2) Pro jezdce nad 16
3) Pro profíky
Ale oceněni byli také ještě nejmladší.
Už od kvaliﬁkace všichni bombili, jakoby
se jelo ﬁnále. Hlasivky Božího Waška za majkem spolu s těma Fáfovejma dostaly pořádnej
záhul. Taky chudák Fáfa na nás druhej den
po afterce jenom nesměle pochroptával. Ale
k tomu se dostaneme.
Brumovskej park prošel za ta léta dosti úpravama, samozřejmě k lepšímu, takže
přibyl nemalej step-up, vytunily se funboxy
a místo původního jednoho zadního rádiusu
jsou tady teď tři členitý, dost velký rády. Takže
o transfery nebyla nouze.
Domácí měli samozřejmě značnou výhodu, což se projevilo ve výsledcích, ale ostatní jim to nedali zadax. Špičku do 15-ti obsadil Honza Broža, kterej prokazuje poslední
dobou dost velkej progress a vsadil bych se,
že je to díky obrovské podpoře rodičů! Mezi
„mastery“ už to letos začíná být klasickej souboj mezi letcem Martinem Habadou, trikovou
mašinou Jakubem Němcem a esem v rukávu – Kryštofem Odehnalem. Zhruba to vystihuje i jejich jízdy. Kuba solil hodně velký triky, ale jednou spadl ze step-upu. Martin odjel obří transfer alleyoop truck driver ze spiny až do funboxu, což dal jako jedinej. Ale domácí Kryštof měl jízdy prostě nejčistější, a tak
bral první ﬂek.
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Mezi profíkama to až tak jasný nebylo kvůli účasti zahraničních jezdců. Ale ani
velké zkušenosti Cama Peakeho nestačily
na sady Erika Figara. Když ho speakeři pustili do parku, jakoby otevřeli Pandořinu skříňku. V jeho jízdě nechybělo prakticky nic. Jel
transfery, průtahy, techniku i rotace na obě
strany. Teda, spíš jel celou jízdu na oppo, jelikož začínal jako paťavej jezdec. Stejně tak
ocenila porota switch foot věci Michala Baránka, kterej stihnul s nohama naopak dát
do step-upu 360 whip, hned si prohodil nohy
(asi na 2metrech) a dal ﬂaira na svoji. Přidal
ještě 360 backﬂip do step-upu a bylo z toho
třetí místo za Camem. Ten jel zase dost technický věci. Hodně kopingovek s bárem ven.
Nakonec všechny mrzelo, že Erikovi nevyšla oppo 360 whip do bára do no handeru. To
chtěli všichni vidět, ale bohužel měl málo času.
Celkově při tomhle hellu panovala neuvěřitelně skvělá a pohodová atmosféra. Všichni se
usmívali, pívo teklo proudem. Monster Energy
rozdával energii v plechovkách a nakonec se
vybralo o padesát tisíc více než loni.
Na podporu dvou mladých kluků, kterým
život zrovna nepřál, se tak vybralo neuvěřitelných 134 tisíc korun. Po oznámení měli všichni
do jednoho bez nadsázky slzy v očích. Srdcař
Boží Wašek se dokonce rozplakal do plných.
Ale kdo by nevyměknul, když po těch všech
planejch rádoby hejtech jde vidět, že když se
nám chce, tak česká scéna stojí za to a dokáže
přenášet i hory a pomáhat, jak to jen jde!
Po vyhlášení proběhla skvělá afterpárty,
kde se sešli asi úplně všichni. Tam nechybělo asi vůbec nic. Sranda při učení kluků z Anglie, jak se česky řekne holce „Líbíš se mi“,
ho někdo naučil „Ukaž kozy“. Taneční parket
byl pořád plnej, protože Gabča Mackanicová
oslavila svoje 18-té narozeniny, díky bouřce
vypadnul asi třikrát proud, což vzbudilo pokaždý náramnej rozruch. Prostě nezapomenutelná sranda. Pokud jste chyběli, ať už byly
důvody jakékoli, věřte, že příště byste neměli, protože nic podobnýho nikde jinde nezažijete!
Peace a příští rok!
(Zdroj: Dirtbiker.cz)
Pozn.
Letošní rok jsme se rozhodli investovat čas
a peníze ne do stavby nových překážek, ale
do vyrovnání „dluhu“, který máme vůči okolí skateparku. Obnovili jsme fasády kluboven
a poskytli plochu mladému umělci „Art of
ProroK“, pro realizaci 30-ti metrového grafﬁti.
Poděkování pro lidi, kteří nás podporovali
v obnově klubovny a tvorbě grafﬁti:
1) Firma TBB-bike - podílela se na ﬁnancování sprejů pro grafﬁti.
2) Laslo – oplechování klubovny
3) Drogerie František Jedlička – Impregnace
pro ochranu nové fasády budovy
4) Art of ProroK - tvorba grafﬁti
5) Tabson s.r.o. Brno – technická podpora
6) Parta Demons – výměna obložení klubovny
Za tým Charity Jamu Bc. Karel Vaněk

9. BRUMOVSKÉ
DIVADELNÍ LÉTO
SPONZOŘI AKCE:

TARABUS
obuv & textil

MĚSTO
BRUMOV-BYLNICE

CEBES a. s.
TNZ s. r. o.
ZLÍNSKÉ STAVBY a. s.
ELSEREMO a. s.
TRYON s. r. o.
AUTODOPRAVA JOSEF KŘÍŽ
RENO-GIPS s. r. o.
DAŇOVÁ PORADKYNĚ MARIE IVANIŠOVÁ
JUDr. Bc. LENKA MACHOLÁNOVÁ
MVDr. PETR HRNČIŘÍK
4P INVEST
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STRNKA
PAPÍRNICTVÍ PAVLA MIKLASOVÁ
LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ
TARABUS – OBUV A TEXTIL
AUTO BKP
CK VANADO
TOPAS CLUB
STRAVOVÁNÍ JOSEF TRČKA
VLADIMÍR TKADLEC – PRODEJ KRMIV
BX AGENCY ROBERT LYSÁK
BAR A PENZION SNĚHURKA
CUKRÁŘSTVÍ LENKA SUCHÁČKOVÁ
ZAHRADNICTVÍ MÍLEK SLAVIČÍN
KVĚTINÁŘSTVÍ CHLUPÁČKOVÁ
MANŽELÉ LYSÁČKOVI MADĚROVEC
TAXI 99 – MICHAL HOŘÁK
SMĚNÁRNA MÝTO JAN ŠVACH
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
ZLÍNSKÝ KRAJ
NAŠE VALAŠSKO

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STRNKA

Děkujeme všem sponzorům!
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Obuv a textil u FIJULI
Výprodej letní obuvi právď zaĀal!!!!

20-50%

vás zve na výstavu fotograﬁí

VYBÍRAT MĤŽETE ZE ŠIROKÉHO SORTIMENTU
OBUVI ZNAþEK: Tamaris 20-50%,
Mustang, s.Oliver, Peddy, Asylum, Navaho, Adidas,
Nike aj.
ZNAþKOVÉ SPORTOVNÍ OBLEþENÍ A DOPLĖKY
Adidas, Nike
SPODNÍ PRÁDLO Andrie
DÉŠTNÍKY zn. Doppler, ŠKOLNÍ AKTOVKY A PENÁLY zn.Topgal aj.
Nahjdete nás v Brumovč ul .Školní 1035 a ve Val.Kloboukách Masarykovo námčstí 167

KRAJINY DOMOVA
bromostříbrné želatinové fotograﬁe

Antonína Kostky
Od 1. 7. do 31. 8. 2016 ve Vinotéce Brumov,
nám H. Synkové 998 v Brumově-Bylnici

--------------------------------------------------------------------------------------PO PěEDLOŽENÍ KUPONU 10% SLEVA!!!
SLEVA SE NEVZTAHUJE NA JIŽ ZLEVNċNÉ ZBOŽÍ!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------

Opravy kožených výrobků, batohů, výměny zipů, drobné úpravy oděvů a bytového textilu. Kde: Čalounictví Petr Valčík, Pod dubovcem č. 738, Val. Klobouky.
Kdy: každou středu od 15 – 17 hod. Tel.
736 233 482.
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INZERCE
ELEKTRO V BRUMOVĎ NA

NÁMĎSTÍ

ÿ E R N Í ÿ E K s.r.o.
AUTOBAZAR

Jsme specialisté
na značku ŠKODA
(25 vozů Škoda ihned k prohlédnutí)

Plus další značky v nabídce
Dále zajistíme dovoz všech značek
kvalitních vozů z Německa

AKCE:ELEKTRICKÉZAVA\OVACÍHRNCE
¾
¾
¾
¾
¾

AKCEVESTAVNÉSPOT\EBIE–akēníceny+výhodnésety
AKCEMRAZNIKY–pultovéišuplíkové,AKCELEDNIKY
AKCEVYSAVAE–AKNÍSLEVA500,Ͳaž1000,ͲKē
AKCEnaPRAKYatakénaSUŠIKYPRÁDLAven.tƎídĢA+++
AKCELEDŽÁROVKY,LEDPÁSKY,LEDSVÍTIDLA,LEDSVÍTILNY

AKCE: SUŠIÿKY POTRAVIN, REMOSKY, ELEKTRICKÉ GRILY

þERNÍþEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577

330 485, 776 330 486

Naše služby:

VÝKUP VOZIDEL
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ prodeje
Vaše auto i na PROTIÚČET
Výhodný PRODEJ NA SPLÁTKY
LEVNÉ zákonné POJIŠTĚNÍ
Prodloužená ZÁRUKA

www.auto-m.cz
Volejte: 777 750 025

9ROHMDSLĠQHRPH]HQÚ
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Pronajmu byt 2+KK v OV na sídlišti
Družba. Informace na e-mail: tomaslysak1@gmail.com.
Pronajmu byt 3+1, sídl. Družba, Brumov-Bylnice. Tel.: 603 988 217.
PŘIJĎTE VYZKOUŠET!!! Vibrační
posilovací stroj – 1. návštěva zdarma,
10 min. = 1 hod. tréninku v posilovně.
Zpevňuje svaly, spaluje tuk, minimalizuje bolest beder a kloubů, zlepšuje
krevní oběh a odtok lymfy. Kontakt Eva
Seifertová: 605 180 180, www.salon-eva-brumov-bylnice.cz, nově nás najdete v budově vedle Penny – vchod od Revelu. Dále nabízím pedikúru, manikúru, modeláž nehtů a dárkové poukazy.
!!! PRODEJ POVLEČENÍ - bavlněného,
krepového, flanelového, damaškového a saténového, zavinovaček, ubrusů, ručníků, osušek a dalšího bytového
textilu od českého výrobce z Val. Příkaz za dobré ceny!!! Možnost zakoupení dárkových poukazů. (Prodejna
v budově vedle Penny - prodej z rampy). Prodejní doba: PO, ÚT, ČT, PÁ 10
– 12, 14 –17 hod., středa zavřeno, sobota 8 –11 hod. Eva Seifertová (kontakt:
605 180 180).

Tarif S1

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
1,33 Kč, SMS: 1,20 Kč

Tarif S5

N EOM EZ
EN Ý
WDULI

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
neomezeně, SMS: neomezeně, Data: 0,5 Gb

Tarif S3

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
1,00 Kč, 200 volných minut, SMS: 1,20 Kč

Tarif S6

N EOM EZ
EN Ý
WDULI

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
neomezeně, SMS: neomezeně, Data: 1,5 Gb

Možnost individuálních cen! Nabídka platí pro nové nebo stávající zákazníky SlavNET. Ceny jsou uvedeny
včetně DPH. Přesné znění tarifů naleznete na www.slavnet.cz.

Informace a servis:

571 113 814

Email:

Váš internet provider

PRELO#VODYQHWF]
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