Mìstský

ZPRAVODAJ
B r u m o v, B y l n i c e , S v a t ý Š t ě p á n , S i d o n i e

ročník XXIV.

Z OBSAHU
Termíny svozu odpadu
str. 3
Společenská kronika
str. 4
Jízdní řády
str. 7, 8, 13, 14
Stavební činnost města v roce 2017 str. 9
HC BBSS informuje
str. 12
SK Bylnice bilancuje
str. 16
Travní lyžování
str. 17
Hradní zprávy
str. 18
Program MKS
str. 18
Sazby místních poplatků
str. 19
Inzerce
str. 20

číslo 1
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Mìstský úøad Brumov-Bylnice PROVOZNÍ DOBA – VÁNOCE 2017
PÁTEK
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

22. 12. 2017:
27. 12. 2017:
28. 12. 2017:
29. 12. 2017:

7:00 – 12:00
7:00 – 11:30
7:00 – 11:30
7:00 – 12:00

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města BrumovBylnice konané dne 20. listopadu 2017:

RM Brumov-Bylnice
schválila

12:00 – 14:30
12:00 – 14:30

 pronájem prostor lékařské ambulance o celkové výměře 58 m2 podlahové plochy v přízemí obecního bytového
domu Měšťanka čp. 1104, který je součástí pozemků parc. č. 130/1 a 131/1 v k.
ú. Brumov za cenu 400 Kč/m2/rok + provozní náklady do užívání MUDr. J. Siegla, trvale bytem Brumov-Bylnice, za účelem provozování oční ambulance
 rozpočtové opatření č. 5/2017, které obsahuje níže uvedené rozpočtové
změny:

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

 v souladu s ustanovením § 9 zák. č.
320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, Ing. Karlu Mudrákovou, vedoucí ﬁnančního odboru, provedením veřejnosprávní kontroly za účetní období roku 2017 u všech

příspěvkových organizací města (ZŠ, MŠ,
DDM, SM)

souhlasí

 s přijetím darů pro Základní školu
Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková
organizace pro třídu 7. A Základní školy
Brumov-Bylnice ve výši 5 000 Kč
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
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INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V LEDNU 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 4. 1. 2018, 11. 1. 2018,
18. 1. 2018, 25. 1. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic
v sídlištích Družba a Rozkvět:
Pátek: 5. 1. 2018, 12. 1. 2018,
19. 1. 2018, 26. 1. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie:
Pátek: 5. 1. 2018, 12. 1. 2018,
19. 1. 2018, 26. 1. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec:
Pátek: 5. 1. 2018, 12. 1. 2018,
19. 1. 2018, 26. 1. 2018
Z důvodu směnnosti pracovníků
sběrných vozů poskytovatele tímto
žádáme občany, aby opět, jako v minulém roce, ponechávali naplněné
popelnice ve svozový termín přistavené k vyprázdnění v době od 6.00
do 22.00 hod.

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V LEDNU 2018
Úterý 2. 1. 2018: papír a lepenka,
nápojové kartony
Středa 3. 1. 2018: směsné plasty
Středa 10. 1. 2018: bílé a barevné sklo
Pátek 12. 1. 2018: směsné plasty
Úterý 16. 1. 2018: papír a lepenka +
nápojové kartony
Pátek 19. 1. 2018: směsné plasty
Pátek 26. 1. 2018: směsné plasty
Úterý 30. 1. 2018: papír a lepenka +
nápojové kartony
Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených
pro tříděný odpad.
Oproti minulému roku Město
Brumov-Bylnice nově smluvně zajistilo týdenní interval svozu plastů
na celém území města, po dobu celého kalendářního roku. S platností od 3. 1. 2018 se tedy ruší interval
svozu plastů v rozdílných termínech,
platných pro letní a zimní období.
Toto opatření bylo realizováno kvůli
zlepšení veřejného pořádku na stanovištích kontejnerů.

Opakovaně žádáme občany, aby
v případě přeplnění kontejnerů
odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor sběrného dvoru
v sídlišti Družba, který je pro tento
účel zřízen.
Upozorňujeme občany, kterým
v průběhu roku doslouží stávající
popelnice, aby si nově pro odkládání odpadů pořizovali výhradně typizované popelnice o objemu 110 litrů
případně 240 litrů, které jsou uzpůsobeny pro sběrnou techniku dodavatele. Jedná se o popelnice výrobců schválených předpisy EU (např.
Meva Roudnice nad Labem, Ferex
Nitra, Elkoplast apod.).

OPAKOVANÉ UPOZORNÌNÍ URÈENÉ
PRO SMLUVNÍ PARTNERY MÌSTA
Opakovaně žádáme smluvní partnery
města, kteří na základě smlouvy
o poskytování služeb v letošním roce
využívají
systému
svozu
odpadu
organizovaného městem, a doposud
nezaslali objednávky na svoz odpadu
v r. 2018, aby tak učinili nejpozději
do 31. 1. 2018! Objednávky lze zaslat
písemně na adresu: Město BrumovBylnice, H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, e-mailem na adresu:
radnice@brumov-bylnice.cz
nebo
elektronicky, prostřednictvím datové
schránky na adresu Města BrumovBylnice (ID datové schránky: rqcb3a2).
Do
objednávky
je
nutné
uvést
požadavek na počet vyprázdněných
popelnic v r. 2018 (á 110 litrů) nebo počet
kontejnerů á 1100 litrů a četnost svozu,
dle údajů uvedených ve smlouvě o svozu
a zneškodnění komunálních odpadů.
Pro upřesnění uvádíme taxativně stanovené četnosti svozů, které jsou zajišťovány prostřednictvím dodavatelské ﬁrmy: 12 svozů - pro měsíční interval svozu,
26 svozů - pro čtrnáctidenní interval svozu a 52 svozů - pro týdenní interval svozu.
Toto upozornění se NETÝKÁ občanů
města, kteří za svoz odpadů hradí místní
poplatek, ale pouze podnikatelských subjektů a organizačních složek, kteří mají
s Městem Brumov-Bylnice uzavřenu platnou smlouvu na systém svozu komunálního a tříděného odpadu organizovaného
městem.

TERMÍNY SVOZU ODPADU Z POPELNIC
V R. 2018 PRO SMLUVNÍ PARTNERY MÌSTA
(podnikatelské subjekty, tj. fyzické osoby
oprávněné k podnikání, právnické osoby aorganizační složky města, kteří využívají systému svozu odpadu organizovaného Městem Brumov-Bylnice na základě
smlouvy):
a) Interval svozu odpadu 1 x měsíčně
(zelená celoroční předplatná známka 12
výsypů):
1. První pátek v kalendářním měsíci, pro
provozovny umístěné v sídlištích Družba,
Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie.
2. První čtvrtek v kalendářním měsíci, pro
provozovny umístěné v zástavbě rodinných domků ve městě.
b) Interval svozu 1 x za čtrnáct dnů
(žlutá celoroční předplatná známka 26
výsypů):
1. V pátek v sudý kalendářní týden, pro
provozovny umístěné v sídl. Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie.
2. Ve čtvrtek v sudý kalendářní týden, pro
provozovny umístěné v zástavbě rodinných domků ve městě.
c) Týdenní interval svozu odpadu (červená celoroční předplatná známka 52 výsypů):
1. Každý pátek v kalendářním měsíci
mimo státem uznané svátky pro provozovny umístěné v sídlišti Družba, Rozkvět
a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie.
2. Každý čtvrtek v kalendářním měsíci,
mimo státem uznané svátky pro provozovny umístěné v zástavbě rodinných domků
ve městě.
Zdůrazňujeme, že zveřejněné termíny svozu odpadu z popelnic pro smluvní
partnery města se NETÝKAJÍ svozu odpadu z popelnic od občanů města z domovní
a sídlištní zástavby!
Jedná se výhradně o svoz odpadů z popelnic označených celoročními předplatnými známkami.
Správní odbor

OCENÌNÍ DOBROVOLNÝCH
PRACOVNÍKÙ
Dne 12. 12. 2017 převzal Bc.
Antonín Strnad ocenění Zlínského kraje za dlouholetou dobrovolnou práci s mládeží v organizaci Junák – český skaut.
Blahopřejeme!

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

Mìstský

ZPRAVODAJ
SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.

Blahopøejeme rodièùm...
Martin Žák narozen dne 26. 9. 2017
Adéla Naňáková narozena dne 20. 11. 2017
Anežka Matějková narozena dne 7. 11. 2017

Rozlouèili jsme se...
Marie Janů zemřela dne 17. 11. 2017
ve věku 77 let, Brumov, Družba čp. 1197
Vlasta Milchová, zemřela dne 28. 11.
2017 ve věku nedožitých 90 let, posledně
bytem Brumov, Kamenec čp. 833
Marie Milchová zemřela dne 5. 12. 2017
ve věku 91 let, Sidonie čp. 145
Marie Kolínková zemřela dne 7. 12. 2017
ve věku 90 let, Sidonie čp. 105
Jiřina Lysáčková zemřela dne 7. 12. 2017
ve věku 91 let, Brumov, Družba čp. 1196
Josef Skřek zemřel dne 7. 12. 2017 ve věku
nedožitých 88 let, Bylnice, Mýto čp. 8
Ladislav Ginter zemřel dne 12. 12. 2017
ve věku 90 let, Brumov, 1. května čp. 1049
Anna Kantnerová zemřela dne 12. 12. 2017
ve věku 88 let, Brumov, Zátiší čp. 658
Františka Surá zemřela dne 13. 12. 2017
ve věku 90 let, Bylnice, Hliníky čp. 225
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Kdo v srdci žije, neumírá. Odešla, ale
zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 28. prosince 2017 jsme vzpomněli
5. výročí úmrtí
paní Anny Vrátníkové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn
a dcery s rodinami a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Člověk odchází, ale všechno krásné co
nám dal, zůstává.

Dne 3. ledna 2018 uplyne rok od úmrtí
pana Dalibora Bosáka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
sestra a děti s rodinami.

Dne 12. ledna 2018 vzpomeneme
15. výročí, kdy nás opustila naše drahá
maminka, babička a prababička,
paní Františka Loucká
z Brumova.
S láskou vzpomíná a všem, kdo jste ji
měli rádi, za tichou vzpomínku děkuje
rodina Loucká.

Již nikdy nemůžeme Vám nic jiného dát,
jen svíci zapálit a s láskou vzpomínat.

Těžko je zapomenout, když slzy v očích
stojí, těžké je vzpomínat,
když naše srdce bolí.

Vzpomínáme...
í á
Smrt, to nic není, jen jsem proklouzl
do vedlejší místnosti, já jsem stále já
a ty jsi stále ty,
čímkoli jsme pro sebe byli, tím jsme
i nadále.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen
vzpomínka v našich srdcích zůstává dál.
Dne 8. ledna 2018 by se dožila 40 let naše
sestra Leona Šerá roz. Petrůjová.
S bolestí v srdci vzpomíná celá rodina.

Dne 15. ledna 2018 si vzpomeneme
na 10. výročí úmrtí tatínka a dědečka,
pana Vojtěcha Miklase
a zároveň si 26. května 2018
připomeneme 10. výročí úmrtí maminky
a babičky,
paní Emílie Miklasové.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Život a smrt jsou jako řeka a moře.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 26. prosince 2017 jsme vzpomněli
na 1. výročí úmrtí
pana Josefa Krahulce.
S láskou vzpomínají dcery Jitka a Jana
s rodinami.

Dne 11. ledna 2018 uplyne rok od úmrtí
pana Josefa Zmeškala
a 12. května 2018 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
paní Pavlíny Zmeškalové.
S úctou a láskou vzpomínají děti, vnuci,
pravnuci a ostatní příbuzní. Kdo jste je
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 16. ledna 2018 uplyne další smutné
výročí, kdy nás opustil
pan Josef Ginter.
Za vzpomínku děkuje rodina.
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Smrt
mrt není zlá
zlá, je jen kus živo
života
těžkého…J. Wolker

Dne 17. ledna 2018 vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana Vojtěcha Miklase.
S láskou vzpomíná maminka, 2 synové,
2 sestry s rodinami a celá rodina.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.

Dne 18. ledna 2018 vzpomeneme
1. výročí úmrtí naší manželky, maminky,
babičky a prababičky,
paní Ludmily Dittrichové.
S láskou vzpomínají manžel a synové
s rodinami.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé
zdání, stále je v srdci smutek a tiché
vzpomínání.

Dne 25. ledna 2018 vzpomeneme 26.
výročí úmrtí pana Josefa Rosenberga.
Za tichou vzpomínku děkují vnuci
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Dne 22. ledna 2018 vzpomeneme
3. výročí od úmrtí pana Josefa Lysáka.
S úctou vzpomíná dcera Blanka.

Nezemřel, spí. Má-li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, které miloval
a kteří milovali jeho.

Člověk odchází, ale všechno krásné,
co nám dal, zůstává.

Dne 22. ledna 2018 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Stanislava Pinďáka.
S úctou a láskou vzpomínají manželka,
děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 29. ledna 2018 vzpomeneme 8.
výročí úmrtí a nedožitých 39 let pana
Miroslava Blanaře.
Vzpomínají rodiče, Markéta a Amálka.


„PANTA RHEI… VŠE PLYNE...“
Herakleitos z Efezu

Čas plyne dál, vzpomínky zůstávají nám.

Kdo Tě poznal, ten Tě měl rád, uměl jsi
pomoci, potěšit a rozesmát.

Dne 18. ledna 2018 vzpomeneme
19. výročí úmrtí
pana Františka Lysáčka
a 25. dubna 2018 uplynou 4 roky
od úmrtí
paní Anděly Lysáčkové.
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují děti, vnuci, pravnuci,
prapravnuci a ostatní příbuzní.

Dne 23. ledna 2018 uplyne 1. smutné
výročí, co navždy opustil své nejbližší
můj manžel, tatínek, dědeček,
pan František Šimoník
z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Martin, Josef a dcera Ludmila s rodinami,
9 vnoučat a ostatní příbuzní. Děkujeme
za tichou vzpomínku.

Ano, i u nás uplynul rok 2017 jako
voda. Ale čas se ve stacionáři rozhodně
nezastavil. Pokračovali jsme v poskytování naší služby osobám, které o to
zažádaly. A kdo mezi ně patřil? Především osoby dříve narozené, osoby se
zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.
Naše pracovnice si daly velmi záležet na tom, aby pobyt u nás byl pestrý.
Uživatelé absolvovali pravidelně trénink paměti a koncentrace, měli možnost poslechnout a vidět besedy na rozličná témata, udržovali svoji zručnost
pomocí různých druhů manuálních
aktivit, setkávali se s ostatními uživateli a dalšími zajímavými lidmi, jezdili na výlety.
Děkujeme všem za podporu a účast,
vyjádřenou návštěvou, dobrým slovem,
drobným finančním darem. Velmi si
toho ceníme, snad se nám bude dařit
naplňovat naše poslání i v příštím roce.
Tomáš Naňák
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - LEDEN 2018

 8. 1.
17. 1.
22. 1.
30. 1.

ROZHOVORY O VÍŘE – v 9.30 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT
– vystoupení žáků ZUŠ – v 9.30 hod.
MŠE SVATÁ v denním stacionáři – v 9.30 hod.
TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME - jehelníček – v 9.30 hod.

Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice
Naši pečovatelskou službu čekaly v roce 2017 velké změny. Především došlo
ke stěhování do Bytového domu Měšťanka, s čímž bylo spojené otevření nového
hygienického zázemí, které mohou využívat naši uživatelé. Prostředí služby se stalo pro uživatele i pracovníky komfortnější. Také jsme rozšířili dobu, kdy mohou
uživatelé našich služeb využívat.
Poděkování za podporu patří Městu Brumov-Bylnice a všem našim podporovatelům.

PROGRAM RMC MALENKA - LEDEN 2018
 ÚT 2. 1. - 4. 1. ZAVŘENO
 ÚT 9. 1.
ŠIKULKY - tvoříme sněhuláčky
 ST 10. 1.
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
 ČT 11. 1.
 ÚT 16. 1.
 ST 17. 1.
 ČT 18. 1.
 ÚT 23. 1.
 ST 24. 1.
 ČT 25. 1.
 ÚT 30. 1.
 ST 31. 1.

(pro předem přihlášené)
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY, LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
SKOKÁNCI, montessori dílnička
SÁŇKOVÁNÍ, BOBOVÁNÍ
(za příznivého počasí, jinak program v Malence)
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ
SKOKÁNCI, montessori dílnička
MALÝ KUCHTÍK - SVAČINKA PRO DĚTI
VOLNÁ HERNA, CVIČENÍ MAMINEK A DĚTÍ

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

DDM BRUMOV-BYLNICE
- LEDEN 2018
Připravujeme:
 VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
DDM NA KULTURNÍCH AKCÍCH
 ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ VÝCHOVY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU (24. 1.)
 ZÁPASY 5. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ LIGY
Informujeme:
 Od 15. května do 31. října 2017 probíhal 3. ročník akce „Cyklotoulky valašskou
krajinou“. Cílem této akce, která byla určena pro rodiny, bylo poznávat ze sedla kola
krásy valašské přírody a jeho okolí a zejmé-
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na společně strávit čas se svými dětmi. Úkolem bylo objezdit v uvedeném termínu 8 - 10
předepsaných míst, vyfotit se u nich a na závěr poslat všechny fotky do DDM. Mezi letošními cíli byly Letecké srdce - památník
(Šanov), turistická zvonice Střelná, kaplička
na Kůtoch, rybník Potůčková, chata Gilianka, Javorník, Hložecká kaple, chata MS Javorník, kaple u Huberta a kapľnka na Brezové. Akce se zúčastnilo 14 mladých cyklistů a přidalo se k nim 15 dospělých z řad rodičů. Zhodnocení akce a předání cen proběhlo v tělocvičně DDM v pondělí 27. listopadu 2017 od 17:30 hodin. Poděkování patří sponzorovi akce „Drogerie František Jedlička“ a mediálnímu partnerovi „www.nasevalassko.info“.
 Ve středu 24. ledna 2018 bude v DDM
Brumov-Bylnice od 17.00 hodin zahájen
KURZ TANEČNÍ VÝCHOVY pro žáky 9.
tříd. Kurz proběhne v osmi lekcích, kde si
mládež osvojí základy společenského chování a naučí se základní kroky klasických i moderních tanců. Kurz bude ukončen závěrečným večírkem v KD. Přihlášky budeme rozdávat přímo ve škole v průběhu měsíce ledna, taktéž si je můžete vyzvednout v DDM
Brumov-Bylnice nebo stáhnout na našich
webových stránkách. Přihlášky i s penězi je
nutné odevzdat nejpozději do 24. ledna 2018
v DDM. Informace poskytneme na telefonních číslech 577 330 586 a 605 433 128, případně sledujte naše webové stránky.
 Děkujeme všem sponzorům za jejich přízeň a ﬁnanční podporu na některé aktivity
DDM Brumov-Bylnice v uplynulém roce: CEBES a.s.; Drogerie František Jedlička; TRYON, s.r.o.; BSV Kubiš, s.r.o.; ELSEREMO, a.s.;
TM stav spol. s r.o.; Bohuslav Šindler - ŠBB
ELEKTRO; TECHNODAT Elektro, s.r.o.; Fojtík SHZ s.r.o.; Pavla Miklasová Papírnictví;
Smart Spedition s.r.o.; Dřevovýroba Tomáš
Lysák; TMC-TRADE, s.r.o, GYNCARE M+M
s.r.o.; TNZ, s.r.o.; ČČK Zlín; Radim Šenkeřík,
vodo-topo-plyn a EC-TECH a.s.
Zaměstnanci DDM Brumov-Bylnice přejí všem občanům města hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce 2018.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586
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jede v neděli a ve státem uznané svátky
spoj zastávkou projíždí
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spoj 23 Tč 16: spoj 23 vyčká v zastávce Brumov-Bylnice,žel.st. příjezdu vlaku 4311 nejvýše 5 minut
spoj 27 Tč 16: spoj 27 vyčká v zastávce Brumov-Bylnice,žel.st. příjezdu vlaku 23217 nejvýše 5 minut
spoj 29 Tč 16: spoj 29 vyčká v zastávce Brumov-Bylnice,žel.st. příjezdu vlaku 4313; 23219 nejvýše 5 minut
spoj 31 Tč 10: na spoj 31 navazuje v zastávce Brumov-Bylnice,MEZ TRIODYN spoj 55 linky 820585 do
Nedašova Lhota,točna
spoj 33 Tč 16: spoj 33 vyčká v zastávce Brumov-Bylnice,žel.st. příjezdu vlaku AEx1061 nejvýše 5 minut
spoj 35 Tč 16: spoj 35 vyčká v zastávce Brumov-Bylnice,žel.st. příjezdu vlaku 4307 nejvýše 5 minut
spoj 47 Tč 16: spoj 47 vyčká v zastávce Brumov-Bylnice,žel.st. příjezdu vlaku 4313; 23219 nejvýše 5 minut

+
J

nejede od 27.12.17 do 2.1.18, 2.2.18, od 19.2.18 do 23.2.18, 29.3.18, od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18
do 30.10.18
jede od 27.12.17 do 2.1.18, 2.2.18, od 19.2.18 do 23.2.18, 29.3.18, od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do
30.10.18
nejede 24.12.17
nejede 24.12.17, 31.12.17
nejede od 27.12.17 do 2.1.18, od 2.7.18 do 31.8.18
jede od 27.12.17 do 2.1.18, od 2.7.18 do 31.8.18
spoj 13 Tč 16: spoj 13 vyčká v zastávce Brumov-Bylnice,žel.st. příjezdu vlaku 4307; 23209 nejvýše 5 minut

jede v pracovních dnech
jede v sobotu

11
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9 7 9 7 13
9 7 14
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9 16
10 17
10 18
12 19
13 20
13 21
14 22
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10 8
11 9
12 10
12 10
14 12
13
13
14
14
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22

14

X
6

17
24
30
61
65

Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.Na lince platí slevy pro držitele průkazu ISIC.
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STAVEBNÍ ÈINNOST MÌSTA V ROCE 2017
Rok 2017 končí a je čas si jej připomenout z pohledu stavební činnosti města.
Realizované akce ze schváleného rozpočtu města jsou výsledkem rozhodnutí zastupitelstva o směřování veřejných prostředků, s nimiž město hospodaří. Schválený
rozpočet našeho města, který má na stránce výdajů pro rok 2017 přes 94 mil. Kč, obsahuje kromě zabezpečení chodu úřadu
a jeho příspěvkových organizací a složek
(Služby města, ZŠ a MŠ, kulturní dům)
s jejich přidělenými provozy jako jsou muzeum, knihovna, hrad, rekreační areál
s koupalištěm, bytové a nebytové hospodářství, centrální výtopna, správa komunikací, veřejné osvětlení, zeleň, rozhlas, odpadové hospodářství, pohřebnictví, požární ochranu atd. i akce stavebního charakteru, a to jak v oblasti oprav a údržby, tak
i v oblasti investic.
Nyní tedy v krátkosti vzpomeňme hlavní realizované akce letošního rozpočtu
města.
Na sklonku první poloviny roku se začal po jeho kolaudaci obydlovat nově zrekonstruovaný „Bytový dům Měšťanka“.
Mnoho let opuštěný a chátrající bývalý objekt měšťanské školy se rozhodnutím zastupitelstva města pouze z jeho prostředků (za pomoci bankovního úvěru ve výši
25 mil. Kč) přestavěl na bytový dům s 23
novými byty a zázemím pro poskytování
sociálních služeb v celkové hodnotě přes
47 mil. Kč (vč. asanace bývalé školní družiny, stavby přívodního teplovodu z centrální výtopny, nové směšovací stanice,
dále všech projektů, technického dozoru
při stavbě, vnitřního vybavení apod.).
Tak jako se BD Měšťanka stal s novou
fasádou a střechou dominantou při průjezdu silnicí I/57 na „podměstí“ v brumovské části města, tak se takovou dominantou stal v místní části Sidonie nově zateplený objekt bývalé školy (školky) čp. 44
i s výměnou oken a částečnou úpravou
vnitřních prostor v hodnotě cca 1,8 mil.
Kč (zde pomohla dotace SFŽP ve výši 601
tis. Kč).
Novou fasádou se zateplením a úpravou skladovacích prostor pro správu hřbitova byl opatřen pracovníky Služeb města i objekt sociálního zařízení (WC) u hřbitova (celkem i s předchozí modernizací vnitřních prostor 1,08 mil. Kč). Služby města rovněž předaly městu opravené a zmodernizované vnitřní nebytové
prostory po bývalé poště v Sidonii na Vláře. Stejného dodavatele, tzn. Služby města měla i celková generální výměna pěšího chodníku ze zámkové dlažby podél silnice I/57 ve Svatém Štěpáně (1,18 mil. Kč)
a stejně tak i nová bezpečná zastávka BUS
s přilehlými úpravami před MŠ v téže
místní části (celkem 930 tis. Kč).

Z oblasti oprav komunikací byl mj. položen v místě výtluků a zvlněného povrchu místní komunikace nový živičný povrch podél Brumovky v bylnické části
města směrem od budovy pálenice (790
tis. Kč). Ještě v závěru roku byl po pokládce nových inženýrských sítí položen
i nový živičný povrch na komunikaci v lokalitě Říky v rámci přípravy lokality pro
možnost individuální výstavby 4 nových
atriových řadových domů v celkové hodnotě všech prací 3,5 mil. Kč.
Z pohledu řidičů motorových vozidel
si ocenění jistě zaslouží i rozšíření parkovacích ploch za budovou zdravotního střediska, které bylo vybudováno společně
s Hokejovým klubem HC Brumov-Bylnice.
V ul. Fr. Louckého byl zbourán na základě statického posudku a vydaného nařízení ze strany silničního správního orgánu havarijní most č. P2 a byl místo něj
zhotoven nový železobetonový most, jehož celkové dokončení proběhne za příznivých meteorologických podmínek v jarních měsících roku 2018 (cena díla dle
uzavřené SOD je cca 2,5 mil. Kč). Následně bude stejným technologickým způsobem vyměněn i sousední, rovněž havarijní most č. P3 na Hodňovském potoku s cílem ukončení prací do poloviny r. 2018.
V oblasti sportu bylo za přispění dotace Zlínského kraje (ve výši 1,966 tis. Kč)
vybudováno nové víceúčelové hřiště Pod
Strání s umělým povrchem a osvětlením
v celkové hodnotě 4,03 mil. Kč.
Na víceúčelovém hřišti v sídl. Rozkvět
byla v rámci postupného dobudovávání
areálu vystavěna pumptracková dráha pro
cyklisty s petanqueovým hřištěm a spojovacím chodníkem s osvětlením.
Ve sportovním a rekreačním zařízení (venkovní městské koupaliště v Tepličkách) byla provedena přístavba skladu bufetu a místnosti 1. pomoci k provozní budově (v hodnotě 430 tis. Kč) a rovněž byl
zrealizován technologický soubor s tepelným čerpadlem na ohřev bazénové vody
(1,35 mil. Kč).
Byla provedena modernizace dětského
hřiště v sídl. Družba i s doplněním o nové
workoutové hřiště s venkovními posilovacími prvky pro mládež (celkem obě akce
za cca 520 tis. Kč).
Návštěvníci městského zdravotního
střediska (dvoupatrová budova s výtahem) si jistě povšimli postupné úpravy interiéru společných chodeb, kdy v II. patře
byl letos instalován nový stropní podhled
s osvětlením a zároveň byl vyměněn podlahový kryt PVC s následnou výmalbou
chodeb tohoto patra (celkem cca 500 tis.
Kč). Po novém roce předpokládáme pokračování těchto prací (osvětlení, výmalba,…) i v přízemí, na schodišti a WC.

V sousedním objektu základní školy byla provedena instalace programové
individuální regulace teplovodního systému (IRC) ve výši 1,3 mil. Kč, která má
přispět k lepší funkci a ovládání vytápění z centrální výtopny.
U řady akcí probíhá investiční příprava delší období (zpracování investičních záměrů, projektových dokumentací
v různých stupních - pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, pro
realizaci stavby a s tím spojená stavebněsprávní povolení, dále majetkoprávní
řešení pozemků, výběrová řízení na dodavatele, vyřízení zdrojů ﬁnancování
atd.…). Mnohdy se nedá dopředu přesně
odhadnout průběh projednávání s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými
orgány státní správy. Právě tato složitá
vyjednávání a hledání řešení vyhovující
všem stranám mnohdy oddálí předpokládanou realizaci plánované akce. Tak to
bylo i s některými dotačními akcemi, původně předpokládanými s jejich zahájením v r. 2017, ale z důvodu neukončené
administrativy ze strany poskytovatelů
dotací se akce přesunují do roku 2018 –
např. další etapa Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh (BVV) směrem do Val. Klobouk
(nyní již ve stadiu schválené dotace SFDI
ČR a podepsané Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ve výši cca 21 mil. Kč),
stavební úpravy vnějších hradeb kolem
„dolního“ hradu (dotace EU z přeshraniční spolupráce), stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Sv. Štěpáně (dotace
MZe ČR). Rovněž se pracuje na administrování dalšího úseku již zmíněné „mezinárodní“ Cyklostezky BVV a to z Bylnice
do Sv. Štěpána, kdy byla úspěšná žádost
o ﬁnanční příspěvek v rámci Programu
příhraniční spolupráce (INTERREG V-A
SR –CZ 2014-2020) ve společném projektu s Trenčianským samosprávným krajom a kde nám schází zejména překonat
úskalí vyřešení majetkoprávních vztahů
a následně získání stavebního povolení.
Byla realizována ještě celá řada dalších, investičně méně náročných akcí,
které však o to více přispěly ke spokojenosti přímo dotčených obyvatel či jejich
přímých uživatelů (rozšíření kanalizace
na dolním Hrbáči v ul. 1. května, pořízení dopravního automobilu Ford Transit
pro SDH Bylnice s dotací MV ČR a Zlínského kraje, nové podlahy v části městského muzea, látkové vybavení vč. opony v kulturním domě, výměna vstupních
dveří v malometrážním domě č. 1220,
spojovací chodník u DDM a jiné).
Tímto děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci akcí z rozpočtu města r.
2017 v kterékoliv její fázi podíleli.
Vedení města
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STAVEBNÍ ÈINNOST MÌSTA V ROCE 2017

Nově opravený a zateplený objekt bývalé školky v Sidonii

Chodník podél silnice I/57
ve Svatém Štěpáně

Připravovaná lokalita Říky pro výstavbu ŘRD

Rozšířené dětské hřiště v sídlišti Družba

Víceúčelové hřiště Pod Strání, Bylnice

Opravy společných prostor v Městském
zdravotním středisku
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Od května 2017 v Měšťance začal nový život

Úpravy u MŠ Svatý Štěpán s novou
autobusovou zastávkou

Klubovna v BD Měšťanka

Přístavba skladu a místnosti 1. pomoci ve sportovním a rekreačním areálu

Zateplení fasády objektu sociálního zařízení u hřbitova

Výměna mostu v ul. Fr. Louckého
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HOKEJOVÝ CLUB BBSS
...
A HOKEJOVÁ AKADEMIE
INFORMUJE...

RUSKÉ TURNÉ 2018
Mladší a starší žáci našeho klubu se zúčastní od 28. ledna do 4. února 2018 již
IV. mezinárodního hokejového turné, tentokrát do Ruské federace. Naši borci odehrají 4 mezinárodní utkání ve městech
Moskva, Tutajev, Rybinsk a Jaroslavl, navštíví historické centrum Moskvy, památník tragické letecké události v Jaroslavle a setkají se s významnými osobnostmi
kulturního, společenského a sportovního života.V pátek 2. 2. 2018 od 12:30 hod.
odehrají mezinárodní hokejové utkání
s týmem Elektrostal při příležitosti oslav
80. výročí založení města Tutajeva a otevření zrekonstruované arény.

1. MÁJ 2018 - KULTURNÍ
A SPOLEÈENSKÁ AKCE HC BBSS
Zveřejňujeme informace o plánované
kulturní a společenské akci, kterou
bude Hokejový club BBSS pořádat
v úterý 1. května 2018 na Svátek práce.
Akce proběhne za účasti významných
sportovních, kulturních a společenských
osobností, začátek je plánovaný na 10:00
hod. od autobusové zastávky u MEZu
směrem na fotbalový a zimní stadion
Brumov-Bylnice, kde proběhne hlavní
program celé akce. Již teď si rezervujte
svůj čas na tuto jedinečnou akci, kde se
pobavíte, zasoutěžíte si nebo si jen tak
zpříjemníte volný den.

VÁNOÈNÍ TURNAJE V LEDNÍM
HOKEJI DÌTÍ A MLÁDEŽE
Tradiční akcí Hokejového klubu se stalo pořádání Vánočních hokejových turnajů. Ani letošní Vánoce tuto tradici neporuší a proto vám předkládáme časový rozpis:
27. - 28. 12. 2017 – VII. ročník Vánočního mezinárodního turnaje pro ročník
2004 a mladší
8 týmů: HC Brumov-Bylnice, HKM Michalovce, SK HS Třebíč, ŠHK 37 Piešťany,
Orli Lanškroun, Kubínské Medvede, SK
Prostějov 1913, Pro TEAM
29. 12. 2017 – III. ročník Vánočního
mezinárodního turnaje pro ročník 2006
a mladší
5 týmů: HC Brumov-Bylnice, HK 95
Považská Bystrica, HK Dukla Trenčín, HK

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
Ďáblíci Nový Jičín, HC Uherské Hradiště
30. 12. 2017 – III. ročník Vánočního
mezinárodního turnaje pro ročník 2008
a mladší
10 týmů: HC Brumov-Bylnice A,B, HC
Vimperk A,B, HC Kopřivnice A,B, HK 95
Považská Bystrica A,B, MHA Martin A,B

MEMORIÁL TOMÁŠE BUBLÁKA
– II. ROÈNÍK
V pátek 5. 1. 2018 proběhne na našem
zimním stadionu již II. ročník Memoriálu Tomáše Bubláka pod záštitou starosty
města Brumov-Bylnice. Pořadatelem je
HC Brumov-Bylnice ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského
kraje. Šest týmů HC Brumov-Bylnice, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,
Záchranný hasičský sbor DEZA Valašské
Meziříčí, Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, Hasiči Brumov, 72. me-

12

chanizovaný prapor AČR Přáslavice uctí
svými zápasy památku našeho kamaráda,
hokejisty, hasiče, řidiče a především skvělého člověka a manžela, tatínka Tomáška a Karolínky. Jeho nečekaný odchod
do hokejového nebe všechny velmi bolestivě zasáhl. „Tome, budeme hrát i za tebe
a nikdy nezapomeneme“.

MIKULÁŠ, ANDÌL A ÈERTI
NA ZIMNÍM STADIONU
Krásná tradice Mikuláše se udržuje
i na ledové ploše. V sobotu 2. 12. 2017 při
ranním tréninku obdaroval Mikuláš hráče naší přípravky, ve středu 6. 12. 2017
tři čertíci postrašili a rozdali cukrovinky
našim nejmenším ve Školičce bruslení
a v pátek 8. 12. 2017 byli odměněni balíčky také členové oddílu krasobruslení, kteří předvedli Mikulášovi s andělem a čertem své krasobruslařské umění.
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Konec roku je za dveřmi, proto nám dovolte poděkovat
za vaši návštěvu v roce 2017 a do nového roku 2018
vám popřát hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů.
HOTEL ARENA Brumov

MATEØSKÁ ŠKOLKA
PRAVIDELNÌ BRUSLÍ
V rámci projektu „Česko se hýbe“ využívají pravidelně každý čtvrtek dopoledne děti Mateřské školy Brumov-Bylnice se
svými učitelkami ledovou plochu pro výuku bruslení. Společně s trenéry HC učí
děti základy bruslení formou her, které
jsou mezi dětmi velmi oblíbené (sbírání
míčků podle barev, „rychlostní“ soutěže,
honěná na ledě apod). Jsme rádi, že můžeme i touto formou seznámit děti s bruslením a děkujeme učitelkám MŠ, že k nám
děti přivedly.

Do nového roku 2018 přejeme všem BEzpečnost,
Zdraví A Prosperitu, osobní i pracovní úspěchy, abyste
se nebáli problémů a nacházeli sílu znovu dojít tam, kam
potřebujete. Těšíme se na společnou budoucnost.
Vaše sdružení BEZAP
P

Radost ze života, pevné zdraví a mnoho pracovních
i osobních úspěchů v roce 2018 přeje všem svým
příznivcům
Hnutí ANO

Dovolte nám poděkovat
poděkova
at za přízeň, kterou jste nám v letošním roce věnovali. Vážímee si toho a těšíme se na Vaši návštěvu
i v roce 2018.
Do nadcházejícího roku
u chceme popřát
popřát, aby byl přesně tako
takový, jaký si jej představujete.
Kolektiv ﬁtness Hokejové akademie Brumov-Bylnice

TØINÁCT LET...
Zrušením kuželny v TOPAS Clubu
v sídlišti Družba musela skupina začínajících kuželkářů hledat nový azyl pro další činnost. Našla jej v nedalekém Vsetíně.
Vedení KK Vsetín nám po celou dobu maximálně vychází vstříc. Jak v konání mistrovských zápasů, tak v trénincích či pořádání vlastních turnajů! Přesto naši kuželkáři doufají a věří, že se podaří realizovat záměr zdejšího Městského úřadu, postavit novou kuželnu v těsné blízkosti základní školy v sídlišti Družba. Projektová příprava je zpracována i odsouhlasena. Zbývá to nejdůležitější, investice a realizace!
Po třinácti letech přece již dochází
na jakousi únavu, ztrátám času, ale i dosti
vysokým ﬁnančním nákladům za přepravu a nájem kuželny. Po sportovní stránce

si naši kuželkáři, hrající v krajském zlínském přeboru vedou velmi úspěšně. Zápal, ale i samotný přístup všech jej v začátcích vedl k předním místům tabulky.
Nebýt zaváhání či podcenění se slabšími soupeři, mohlo být i první místo a postup…
Tyto výsledky přivedly do kolektivu
nové zájemce o tento druh sportu. Došlo nejen k založení „B družstva“ s přihlášením do krajské soutěže, hlavně však
ke zvýšení výkonnostního růstu všech.
Rádi by své zkušenosti předávali mladší generaci, proto by přivítali nové členy
z řad mládeže!
Po třinácti letech můžeme nejen sportovně bilancovat, ale i veřejně poděkovat
všem těm, kteří tak úspěšně reprezentují
„venku“ naše město Brumov-Bylnice. Jsou
to hráči:
„A mužstvo“ Bařinka Josef, Beňo Alois,
Horečný Stanislav, Masař Ondřej, Pecl
Vladimír a Zábel Lubomír.

„B mužstvo“ Kužela Oldřich, Lysáček
Josef, Novák Luděk, Novák Ondřej, Pecl
Michal, Slováček Jaroslav, Strnad Ladislav a další.
Poděkování patří i těm, kteří zanechali aktivní činnost - jsou to: Kaňok Petr, Jelínek Václav, Macháč Vojtěch…
Každá sportovní činnost vyžaduje
sponzorské zázemí, hlavně však ﬁnanční pomoc.
Po celou dobu třinácti let podporuje
kuželkářský klub Město Brumov-Bylnice.
Přispívají však i malí místní podnikatelé.
Chceme touto cestou veřejně poděkovat
hlavně zdejšímu Městskému úřadu
Brumov-Bylnice, Jaroslavu Slováčkovi,
Klempířství Pecl a Studiu Wellnes
Afrodité Bylnice.
Sportcentrum přeje všem občanům,
kuželkářům a příznivcům sportu spokojené prožití vánočních svátků, v novém
roce hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěšných dní.
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SK BYLNICE
BILANCUJE ROK 2017
V sezóně 2016–2017
se náš fotbalový tým
mužů umístil na 3. místě
v
tabulce
okresního
přeboru Zlín. Stejně jako
v předchozích ročnících
to opět bylo těsně za
hranicí postupu do krajské soutěže.
K tomuto pěknému výsledku přispěl
výkon celého družstva a dobrá forma
Jozefa Lysáka, který se stal třetím
nejlepším střelcem celé soutěže s 18 góly.
Hráče na trénincích připravuje a
v zápase vede hrající trenér Martin
Lukšík, který je nejen trenér, ale i kapitán
a je vzorem pro ostatní hráče.
Do nového ročníku 2017–2018 navíc
družstvo posílili noví hráči Petr Križko a
Přemysl Beňo, který se stal velkou oporou
týmu a navíc se stal nejlepším střelcem
podzimu. Pokud se celé družstvo podaří
udržet pohromadě, věříme, že se na jaře
opět popereme o příčky nejvyšší.
Dorost v loňské sezóně hrál krajskou
fotbalovou soutěž. Hráli jsme s malým
počtem hráčů na soupisce a to i s
pomocí čtyř hráčů z Nedašova. Trenéři
toho družstva byli Radim Lysáček a
Pavel Mihalík a i díky nim skončili
dorostenci na solidním 7. místě. Pokud

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
byli dorostenci v plné sestavě, hráli velmi
pěkný a pohledný fotbal. Nejlepším
střelcem se stal Michal Fojtík, který
své zkušenosti později zúročil u mužů.
Bohužel pro nízký počet hráčů se nám
nepodařilo přihlásit družstvo do další
sezóny. Někteří hráči odešli na hostování
do Brumova a Štítné a věříme, že se po
ukončení juniorského věku vrátí opět do
SK Bylnice.
Přes všechna úskalí, která se projevují
v malém počtu dětí v každém ročníku,
jsme začali s tréninkem mladších žáčků.
Tohoto úkolu se velmi dobře ujal trenér
a taky hráč SK Bylnice Martin Krahula.
Pravidelně chodilo na tréninky až 12
žáčků. Snad se nám na jaře tuto základnu
podaří rozšířit a od příští sezóny je
přihlásit i do soutěže.
S velkým přispěním Města BrumovBylnice se nám podařilo vybudovat
víceúčelové hřiště, které je hodně
využíváno pro sporty fotbal, nohejbal,
tenis a další. Rovněž se nám podařilo
zrekonstruovat střechu budovy SK
Bylnice.
Díky
velkému
množství
brigádnických hodin našich členů se
nám dílo podařilo. Zároveň udržujeme i
náhradní travnaté hřiště, které je hojně
využíváno širokou veřejností. Všichni
jsme rádi, že vedení Města Brumova –
Bylnice dělá maximum pro sportovní
vyžití všech dětí, mládeže a dospělých
a věříme, že těchto sportovišť bude
využíváno v maximální hojné míře.
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V letošním roce jsme oslavili významné jubilea našich členů, příznivců a bývalých funkcionářů Vojtěcha Strnky
(85 let) a Karla Hořáka (90 let), kteří se
velmi zasloužili o výstavbu sportovního
areálu Pod strání. Do dalších let jim proto přejeme především pevné zdraví.
Bohužel jsme se letos rozloučili s našimi dlouholetými hráči i funkcionáři
Stanislavem Pinďákem, Vojtěchem Miklasem, Stanislavem Vančuříkem, Stanislavem Křekem a Josefem Skřekem.
Do nového roku přejeme všem našim příznivcům hodně zdraví, štěstí,
úspěchy v osobním životě a těšíme se
na další setkání v našem sportovním
areálu.
Výbor SK Bylnice

PODÌKOVÁNÍ
Dovolte nám poděkovat touto
cestou všem partnerům, sponzorům,
fanouškům, Městu Brumov-Bylnice,
ale také hráčům, trenérům a členům
FC za jejich podporu, reprezentaci
a práci pro náš klub. Přejeme Vám
do nového roku spoustu krásných
sportovních zážitků s brumovským
fotbalem. Ještě jednou děkujeme.
Výkonný výbor
FC ELSEREMO Brumov, z.s.

Poslední zápas v Návojné jaro 2017 s výsledkem 2:4 (všechny branky vstřelil David Šenkeřík)
Dolní řada zleva: Radim Sucháček, David Šenkeřík, David Tkadlec, vedoucí týmu Zdeněk Minarčík, Martin Krahula, Ondřej
Divoš, Michal Fojtík, Michal Hrnčiřík, Denis Hudeček, Ondřej Sucháček, zpravodaj Josef Lysák, předseda oddílu Petr Lysák
Horní řada zleva: Michal Bartozel, Martin Novák, Josef Krejza, Ondřej Polách, kapitán Martin Lukšík, Roman Macků, Martin
Gruz, Lukáš Chovančík, Jiří Šuráň, Karel Lysák, Jozef Lysák, Dominik Hudeček
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TRAVNÍ LYŽOVÁNÍ
Listopadem jsme zakončili úspěšnou
sezónu 2017 v travním lyžování. Naši závodníci si ale dlouho neodpočinuli, neboť
už 14. listopadu 2017 odjeli na zimní soustředění, které se konalo na Rakouském
ledovci Hintertux, další soustředění proběhlo od 9. do 16. 11. 2017 v St. Katarině
v Itálii. Věřím, že už brzy budeme k tréninkům využívat i naše svahy. Jedná se
samozřejmě především o přípravu na nastávající sezónu lyžování na trávě, ale je
možné, že naši borci vyzkouší nějaké domácí závody i v zimě.
Náš oddíl Grasski Štítná má 32 členů,
z toho 6 aktivních závodníků, reprezentantů ČR, kteří bojují v seriálech světového poháru a na mistrovstvích světa o medaile v travním lyžování. Na tak vysokou
mezinárodní úroveň se dle mého názoru
během tří let nedostal nejen žádný domácí sportovní oddíl, ale ani regionální, či
krajský. Už pořádání mezinárodních pohárů soustředí do Štítné závodníky z celého světa. Připomeňme reprezentanty z Japonska, Tchaj-wanu, Švédska, Itálie, Rakouska, Německa, Švýcarska, Francie, Srbska…, kteří mají na svých mapách
a GPS červeně vyznačený bod, kterým je
Štítná nad Vláří-Popov. Světová federace
sjezdového lyžování se sídlem v Curychu,
už po několik let počítá s pořadatelstvím
Světových pohárů ve Štítné a dokonce
v r. 2019 je Štítná, kromě jiných světoznámých středisek jako je Kaprun, St. Catarina, Forni di Sopra, Beluňo, Schichikaku,
Sauris a další, adeptem na pořádání celkového mistrovství světa.
V podzimním vydání zpravodaje obce
Štítná nad Vláří - Popov jsme podrobněji
informovali o úspěších závodníků Grasski

Štítná (máme zatím i začínající závodníky z Valašských Klobouk a Bylnice) v sezóně 2017. Od té doby se odjely už „jen“
dva závody, a to celkové Mistrovství světa
dospělých v rakouském Kaprunu a mezinárodní Mistrovství Slovenska.
V krátkosti připomeňme už kompletní umístění štítenských borců:
 Šimon Liška, 1. místa ve Světovém
poháru, Českém poháru, Mistrovství ČR
a Mistrovství Slovenska v žákovských
kategoriích a ve všech disciplínách.
Filip Machů v hojně obsazené kategorii juniorů, 3. místo ve Světovém poháru
(součet bodů z více než 30 závodů po Evropě), 2. v Českém poháru, 2. na Mistrovství ČR, 1. na Mistrovství Slovenska, 6.
na Mistrovství světa Juniorů a 18. na Mistrovství světa dospělých, jako nejmladší
reprezentant ČR.
Nejmladší, začínající kategorie:
 Tobiáš Šulík, 3. v Českém poháru
i na Mistrovství ČR, 2. na Mistrovství
Slovenska.

Matyáš Mikulička, 3. na Mistrovství
Slovenska.
Další dva závodníci byli letos nemocní
nebo zranění a především z časových, ﬁnančních a dopravních důvodů se nezúčastnili světových pohárů.
Jsme bezesporu jediným oddílem, který organizuje ve Štítné závody světového
formátu v našem regionu a se svými závodníky reprezentujeme naši obec a místní ﬁrmy ve světě.
Chtěl bych ještě jednou za lyžařský oddíl Grasski Štítná, poděkovat ﬁrmám, společnostem a institucím za ﬁnanční a materiální podporu našeho oddílu při pořádání mezinárodních závodů, investovali jsme přes 180.000 Kč. S vírou, že nám
pomůžete a že se připojí další sponzoři
i v příštím roce, poněvadž se ve Štítné organizují opětovně závody světového poháru, vám všem přejeme mnoho úspěchů
v podnikání i v osobním životě v r. 2018.
Děkujeme:
Obecnímu úřadu Štítná nad Vláří - Popov, ZLÍNSKÉMU KRAJI a sponzorům: Svaz lyžařů ČR, JAVORNÍK - cz.
a cz plus s.r.o., NAVITEC systems s.r.o.,
KLOBOUCKÁ LESNÍ s.r.o, CEBES a.s,
Paerk Tools s.r.o., EUROCORP Trade
s.r.o., TOPAS, Stolařství Kozubík, Belit
s.r.o., RTOX s.r.o., EC Tech a.s., Slabík uhlí, TVD s.r.o., Laurus s.r.o., Krajčí Plus
s.r.o, Moraprim - Luxor s.r.o., ŠBB s.r.o.,
Papír - hračky Vaclovi, Ora pekárna, Tomeček - stavitelství, Jubeka s.r.o, Obklady a dlažby Poteč a Elektroinstalace Málek, p. A. Petrů…
Chtěl bych ještě připomenout, že celoročně provádíme nábor dětí do lyžařského oddílu a hledáme děti i rodiče, kteří by měli zájem stát se členy lyžařského oddílu ve Štítné - Popově. Členem se
může stát každý, lyžujeme v zimě i v létě,
závodně i rekreačně.
Informace: mob: 603 511 080 nebo papina@avonet. cz, www:grasski-stitna.webnode.cz
Za Grasski Štítná Zdeněk Machů
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Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

AKCE

18

LEDEN 2018

sobota: 6. ledna 2018, 20:00 hodin

SKAUTSKÝ PLES
Tradiční zahájení plesové sezóny pořádá Junák s hudební skupinou Fortuna,
s doprovodným programem, zajímavou tombolou a bohatým občerstvením.
Vstupné: 100 Kč
pátek: 12. ledna 2018, 20:00 hodin

nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož další rok utékl rychléj jak voda
z Bylničky do Brumovky a tož tak sa tu
enom ohlédnu za sezónú, kerá tak jak
dycky, neco sa to a neco aj trochu neto.
Šecko neutěká taj jak ta voda v potokách a třebas přiznaná dotace na opravy hradu sa vleče jak gdyž su nachlazený
a furt z nosa a furt. Počítal sem, že už letos by sa mohlo začat, ale gdesi vyšéj než
dosáhnem, cosi vázne, tož snáď příští rok
šecko zdárně proběhne. Dúfám, že furt
platí, že co sa vleče, neuteče.
Tento rok, aj gdyž počasí dobré, přeca
enom do nečeho treﬁlo sa déščem a tak.
Třebaz hneď dubnová akca Valpurga sa
mosela posunút do května a neco jak strašidelák na podzim, přes dva naplánované termíny, nebyl vůbec. V dešču a zimě
nemá cenu vrážat do teho peníze a úsilí
a gdyž náhodú na chvílu přišlo babí leto,
zas byl problém zehnat program, bo ohňáci a šermíří sú zas jinde nasmlúvaní.
Déšč byl zvědavý aj na Pohádkáč a Dětský den, no aspoň přišél dycky až ke koncu, tak že aspoň že tak. Úplný propad teploty a nevlídno vyhnalo z hradu chystaný pivní fesťák, teho škoda, stejně tak posunúlo termín divadla Semtamfór ze Slavičína, keré bylo nakonec super aj v náhradním termínu.
No… Tak sem si na začátek trocha pobečál, ale aby to nevyznělo blbě, to lepší
včíl a nejlepší nakonec. „Normálních“ turistú došél rekordní počet a takéj prodej
občerstvení a suvenýrů byl v příjmoch najlepší. Sortiment sme obohatili o výrobky z mražáka. Víte aj co to je za odolávání pokušéního, gdyž pod ruků furt ty špajdlové zmrzliniska. Sem si aj mosél „enter“ do nosu a nakonec aj do puse zalepit
izolepú.
Aj přes přeháňky sa podaříly vyšéj zmíněné dětské akce sezóny. Pohádkový den
v réžii Junáka a jejich kamarádů a Dětský deň od SRPŠ při ZŠ. Zahájení sezóny bylo takéj podařené aj s tradičníma živýma šachama. Farní dvojvečér v červnu
vyšel perfektně a takové symbolické rozlúčéní Otce Karla Matloka s hradem bylo
moc pěkňučké.
To naj pohlazení na mojej kastelánskéj
duši šak je v poslední době divadelní léto
Městského kulturního střediska. Aj gdyž
všecko sa neodehrálo na hradě, jak mělo
gvůlivá počasí, většina ja a představení

MĚSTSKÝ PLES
15. ples města, na který zveme do kulturního domu. K poslechu, tanci i zábavě zahraje hudební skupina Klasik Band a dechová hudba Brumovjanka.
Přijďte se bavit s námi.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – tel: 577 330 138.
Vstupné: 100 Kč
pátek: 19. ledna 2018, 20:00 hodin

VALAŠSKÝ BÁL
Na jubilejní 30. bál zve Klub důchodců v kroji (není podmínkou) s hudební
skupinou Klasik Band. Vystoupení Tetek mažoretek, bohatá tombola a dobré občerstvení jsou zárukou dobře stráveného večera. Předprodej vstupenek
v Cukrárně U Kostků.
Vstupné:100 Kč
pátek: 26. ledna 2018, 20:00 hodin

REPREZENTAČNÍ PLES FC ELSEREMO
Již po sedmé vás zve fotbalový klub na ples, tentokrát s hudební skupinou
SWAY.
Předprodej vstupenek v kanceláři FC nebo na telefonu 736 281 689.
Vstupné: 150 Kč

Nenechte si ujít v únoru 2018:
9. 2. Školní ples
11. 2. Dětský karneval
13. 2. Fašanková veselice
23. 2. Rock - metal festival
Městské kulturní středisko děkuje všem občanům za projevovanou přízeň
v letošním roce a těší se na další setkávání při kulturních akcích
v roce nadcházejícím.
Zároveň přejeme zdraví, štěstí a osobní i pracovní úspěchy.

Semtamfórů a Kašparů pro dospělé aj pro
děti zas vyškňúřené tak jak to mělo byt.
Vtip a lehkosť slova konverzačky Semtamfóru Záměna mně urvala bránicu,
stejně jak Mikulášovy prázdniny od Kašparů. Višňový sad zas taká prča nebyla, aj
gdyž humorných míst takéj dosť. Mňa ale
v téjto ruskéj klasice zaujalo jak zpracování tak hlavně nadčasovost pravd a múder
ve hře pronesených. Platily tehdá a platíja aj dneska. Pro mňa top, né enom sa řehtat, ale aj zamyslet sa člověk mosí. Prostě
zapójit tú aplikacu co máme v gebeňce aj
v hrudníku v plúcách skovanú.
A svatebních obřadů zas jak prstů
na obúch rukách a takéj taková kastelánská dušička v péříčku.
Pro příščí sezónu mám v hlavě namyšlenů jednu zvláštní
akcu, takú snovú záležitosť kastelána, ešče nechajme dozráť.
Chceme, jasné že udržat akce
tradiční, trocha vylepšit expozice a hlavně… aby sa podařilo realizovat práce na opravě hradu
a aby to návščevní aj kulturní

program co najmeněj omezilo. S tým súvisíja aj opravy zdiva „horního“ hradu, keré
sa už tváří, že už né, ale my mu mosíme
domluvit, že ešče ja.
Nakonec a o to vřeléj děkuju týmto tu
šeckým, keří v tomto roku 2017 na hradě zanechali stopu při pořádání šeckého
možného co sa tu uďélo. Děkuju takéj šeckým, keří tu zanechali návščevnickú stopu na šeckém tem hradním ďéní.
Přeju nám šeckým nech nám v kruhu
našich nejbližších přinesú svátky Vánoc
a konca roku klid a pohodu. Nech sme
zdraví a ščastní, najmeňéj v tem příščím
roku 2018… 2019 takéj … přidám 2020 …
no prostě furt!
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INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH MÌSTA
BRUMOV- BYLNICE
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD
Zastupitelstvo Města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne
14. 12. 2017 schválilo novou OZV č. 2/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města
Brumov-Bylnice.
Sazba místního poplatku za odpad za rok 2018 činí 500 Kč
za osobu a kalendářní rok. Termín pro uskutečnění platby je
do 31. 5. 2018.
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 nebo platební kartou 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, kteří jsou 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 Brumov-Bylnice

 od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří se z důvodu
pobytu v zahraničí či pobytu v jiné obci zdržují na území města
Brumov-Bylnice méně než 30 kalendářních dnů v příslušném
kalendářním roce, na základě předložení dokladů prokazujících
tyto skutečnosti
Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku za odpad je
uveden v Čl. 6, OZV č. 2/2017. V případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
ve lhůtách stanovených vyhláškou (nejpozději do 31. 12. 2018),
nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Smluvní poplatek pro podnikatelské subjekty:
Smluvní cena pro podnikatelské subjekty a organizační
složky využívající systém svozu odpadu organizovaný Městem
Brumov-Bylnice za rok 2018 činí 120 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. 2018.
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
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INFORMACE REDAKÈNÍ RADY

 obsáhlejší znění inzerátu, tj. nad 25 slov,
včetně předložek a spojek = 80 Kč + DPH
Plošná reklama

Uzávěrka příspěvků do městského zpravodaje je vždy 10. dne v měsíci
v městské knihovně a v městském muzeu, v elektronické podobě je
můžete zasílat na e-mailovou adresu: mestskyzpravodaj@centrum.cz.
Fotograﬁe si můžete vyzvednout hned po vytištění zpravodaje.
CENÍK INZERCE (platí se ihned při zadávání)
Řádková inzerce
jednoduchý inzerát, tj. jednoduché a stručné nabídky prodejů, pronájmů
či poděkování, cca 25 slov, včetně předložek a spojek = 50 Kč + DPH

PODÌKOVÁNÍ
Mateřská škola Brumov-Bylnice a odloučené pracoviště Svatý Štěpán děkuje
ze srdce všem sponzorům, ﬁrmám a rodičům za krásný lidský přístup k našim
dětem při vánočním nadělování.
Děkujeme za dary sponzorům:
Rodiče Roman a Miroslava Bařinkovi,
Pospíšilová Pavla Kadeřnictví, Michaela
Vaňková Kadeřnictví, Žaneta Hrnčiříková, PROBONAX, Pardubice, Naňák Bořivoj, Salon Afrodité Peclová Vladimíra,
Klempířství Pecl Vladimír, Železářství
Švéda, Potraviny Švéda, paní Remová
Ivona, Chespol BB s.r.o. – Karel Polách,
Autoškola Lenka Marková, Papírnictví
Pavla Miklasová, Pavel Lysák, Kostková Jana, Sv. Štěpán, Filmont, s.r.o - Lubomír Fichta,, CEBES,a.s., ELSEREMO
s.r.o., Vodohospodářské stavby Javorník
–CZ s.r.o., TNZ, s.r.o., 4P INVEST, s.r.o.,
Textil Bylnice - Alois Tarabus, Kloboucká lesní s.r.o., PILA BYLNICE, Ing. Zdeněk Ptáček Z.O.B., TRYON, s.r.o., Odborový svaz KOVO, Podlahářství Václav
Vaněk, BARVY, LAKY Stanislav Růžička, AUTO BKP spol. s.r.o., Husqvarna
I. Haraga, Potraviny Macháč, Leo Bičej
- Elektro, s.r.o., Zahradnictví Vilímek,
Klenoty Petra, Řeznictví Radek Šerý,
Květiny Chlupáčková.

8 Kč/cm2 + DPH
7 Kč/ cm2 – při zadání šesté a další opakované
reklamy v řadě od stejného zadavatele
Vzpomínky

1 foto = 30 Kč + DPH, 2 fota = 60 Kč + DPH
verš = 30 Kč + DPH
text = 70 Kč + DPH
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Støední prùmyslová škola strojnická Vsetín
21
nabízí pro školní rok 2018/2019

ÈTYØLETÉ STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU

Ploché střechy, terasy, balkony, izolování základů novostaveb vše foliovým systémem Fatrafol. R. Lysák – hydroizolace.
Tel. 737 903 986.

STROJÍRENSTVÍ se zamìøením na výpoèetní techniku
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zamìøením na
metrologii a øízení jakosti
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 PLÁNUJEME OTEVØÍT 4

Zpracuji jednoduché i podvojné účetnictví, mzdy, daně. Vše spolehlivě, rychle a levně. Tel: 605 953 817.

TØÍDY

telefon: 571 428 910

Støední prùmyslová škola strojnická Vsetín
www.spssvsetin.cz
Pod Strání 1776, Vsetín
spss@spssvsetin.cz

Den otevøených dveøí
18. 1. 2018 10 - 16 hodin

Prohlídka školy je možná kdykoliv
po telefonické domluvì

SALÓN EVA A BYTOVÝ TEXTIL
(prodejna bude od 1. 1. do 7. 1. 2018 zavřená)
Děkuji svým zákazníkům za projevenou
důvěru a přízeň.
Přeji v novém roce 2018 pohodu, dobré zdraví, hodně úspěchů jak pracovních
tak i v osobním životě.
Eva Seifertová

fotbalový oddíl

FC ELSEREMO Brumov
si Vás dovoluje pozvat na

7. REPREZENTAČNÍ PLES
26. ledna 2018
v kulturním domě v Brumově - Bylnici
K POSLECHU A TANCI HRAJE
HUDEBNÍ SKUPINA

SWAY

* ATRAKTIVNÍ TOMBOLA * BOHATÉ OBČERSTVENÍ *
vstupné 150,- Kč
předprodej vstupenek na telefonu 736 281 689
nebo v kanceláři FC na fotbalovém stadionu

PŘIJĎTE SE POBAVIT S NÁMI
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INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna bude od 22. 12.
2017 do 2. 1. 2018 zavřená.
Dne 7. února 2018 zveme všechny
naše příznivce na cestovatelskou
besedu po Skandinávii a Pobaltí se
spisovatelem a cestovatelem Jiřím
Márou. Beseda se uskuteční v naučném oddělení městské knihovny
v Brumově-Bylnici.
www.brumov-bylnice.knihovna.cz
Jana Surovcová vedoucí knihovny

Fotoklub KFA Brumov-Bylnice
Vás zve do Betléma v Horním Lidči
na výstavu fotograﬁí

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice,
763 31, IČO283819. www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2100 ks, vychází měsíčně, neprodejné, REG 370508695.
DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl, tel.: 604 604 674, www.phmstudio.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů
se nemusí shodovat s názorem redakce Městského zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky.
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