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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 8. února
2018 a 26. února 2018:

RM BRUMOV-BYLNICE
 schválila

 systém vstupného a otevírací dobu
pro veřejnost na hrad Brumov a do městského muzea s účinností od 1. 4. 2018
 Pravidla pro poskytování ﬁnančních
příspěvků občanům města BrumovBylnice na provádění kastrací koček
a kocourů na rok 2018
 Pravidla pro užívání symbolů města
Brumov-Bylnice
 pacht části obecního pozemku parc.
č. 5476/1 v k. ú. Sidonie o výměře 65 m2
k zemědělskému využití za cenu 100 Kč/
rok do užívání manželů Zapletalových, trvale bytem Vsetín
 výpůjčku obecního pozemku parc. č.
279 o výměře 847 m2 a části obecního pozemku parc. č. 280/1 o výměře 300 m2 v k.
ú. Brumov v sídl. Družba do užívání HOKEJOVÉHO CLUBU BBSS, z.s., se sídlem
Družba 1223, Brumov-Bylnice, za účelem

umožnění rozcvičování hráčů a jejich tréninků a údržby pozemků
 pronájem hospodářského objektu
(stodoly) u domu čp. 851, který je součástí
pozemku parc. č. 1573 v k. ú. Brumov v ul.
Podzámčí za účelem parkování osobního
automobilu na dobu max. do 30. 6. 2018
za cenu 100 Kč/měsíc do užívání S. Horečného, trvale bytem Brumov-Bylnice,
s tím, že nájemní smlouvu bude možné
vypovědět kdykoliv bez výpovědní lhůty
odprodej nepotřebného movitého majetku inv. č. 6/740 – osobní automobil Škoda FABIA 1.4 hatchback, rok výroby 1999,
za cenu 24 500 Kč do majetku R. Divoše,
trvale bytem Brumov-Bylnice
 zřízení služebnosti inž. sítě – uložení telekomunikačního kabelového vedení do obecních pozemků parc. č. 274/8,
274/12 a 274/13 v k. ú. Brumov u ZŠ a tělocvičny, pozemků parc. č. 250/2, 255/1
a 255/3 v k. ú. Bylnice v ulici Svárov a pozemků parc. č. 176/22, 1492/2 a 1492/4
v k. ú. Bylnice v ulici Říky za cenu 100
Kč/m + DPH. V obou lokalitách bude
do rýhy přiložena jedna trubka HDPE 40
pro potřeby Města Brumov-Bylnice
s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu – umístění nové přípojky vody

k RD čp. 344 na pozemku parc. č. 845 v k.
ú. Bylnice v ulici Lůčky do obecního pozemku parc. č. 877 v k. ú. Bylnice
 zřízení služebnosti účelové komunikace k části pozemku parc. č. 1266/3
v k. ú. Bylnice v majetku státu za cenu
10 000 Kč + DPH pro realizaci zamýšlené
stavby „Brumov-Bylnice, Účelová komunikace u ČOV“
uzavření nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku parc. č. 1266/3 v k. ú.
Bylnice do užívání Města Brumov-Bylnice
za účelem realizace zamýšlené stavby
„Brumov-Bylnice, Účelová komunikace
u ČOV“, za cenu 390,80 Kč/rok + DPH

 neschválila

pronájem požadované části obecního
pozemku parc. č. 1371 o výměře cca 50 m2
v k. ú. Brumov v ulici Uhlové vzhledem
ke skutečnosti, že se jedná o část veřejného prostranství v dané ulici

 rozhodla

 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení bytového domu č.p. 35 v Sidonii“ podle hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH) takto:
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Nabídková cena v Kþ bez DPH

 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Oprava hasičské zbrojnice SDH Svatý Štěpán“ podle hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH) takto:
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 souhlasí

 s tím, aby na adrese Družba č.p. 1188,
763 31 Brumov-Bylnice, nacházející se
na pozemku parc. č. 275, zapsané na listu
vlastnictví číslo 10001 vedeného pro město Brumov-Bylnice, katastrálního území
Brumov, bylo umístěno sídlo spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Brumov-Bylnice, IČ: 70288712
s přihlášením stavby „Stavební úpravy bývalé ZŠ na bytový dům, ul. 1. května“ do soutěže „Stavba roku 2017 Zlínského kraje“
 se spoluprací se Střední školou ﬁlmovou, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., se sídlem ul. Filmová 174,
760 01 Zlín, při tvorbě graﬁckých návrhů uvítacích tabulí při vjezdech do města Brumov-Bylnice a při tvorbě graﬁckých
návrhů individuálních exteriérových nosičů pro krátký popis jednotlivých kulturních památek ve městě, s tím, že návrh smlouvy o spolupráci s vyčíslením nákladů na spolupráci bude předložen radě
města ke schválení
 s trvalým bezúplatným využitím mostu k hasičské zbrojnici SDH Svatý Štěpán
a obecního pozemku parc. č. st.11 v k. ú.
Svatý Štěpán ke zřízení příjezdu osobními
automobily k RD čp. 135

Nabídková cena v Kþ bez DPH

Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
konaného dne 8. února 2018:

ZM BRUMOV-BYLNICE
 schválilo

zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice
o činnosti Rady města Brumov-Bylnice
za období od 14. 12. 2017 do 8. 2. 2018
 odprodej části parc. č. 329/1 v k. ú.
Brumov v sídl. Družba o výměře cca 1800
m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) za účelem výstavby bytového domu za cenu 800 Kč/m2 +
DPH do majetku společnosti FINNO invest s.r.o., se sídlem Topolná 518, PSČ
687 11. Odprodej předmětného obecního
pozemku v sídl. Družba je účelově vázán
na následné řádné vybudování BD kupujícího na předmětném pozemku, proto
smluvní strany v předmětné kupní smlouvě sjednají tzv. „rozvazovací podmínku“ v souladu s ustanovením § 548 odst.
2 NOZ, v platném znění. Náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí kupující.
 odprodej obecního pozemku parc.
č. 368, v k. ú. Brumov, jehož součástí je stavba RD čp. 1115, v ulici 1. května
za cenu 838 416 Kč do majetku L. Lysáčka, trvale bytem Brumov-Bylnice. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.
 odkoupení pozemku parc. č. 4, v k.
ú. Bylnice, jehož součástí je stavba RD čp.
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34 a pozemku parc. č. 5 – zahrada, v k. ú.
Bylnice, v ulici Mýto, za cenu 390 970 Kč
do majetku Města Brumov-Bylnice. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí
Město Brumov-Bylnice.
 odprodej obecního pozemku parc.
č. 1688 o výměře 144 m2 v k. ú. Brumov
v lok. Březová za cenu 80 Kč/m2 do majetku
M. Kaláče, trvale bytem Brumov-Bylnice.
Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí kupující
rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok
2018, jehož příjmy činí 103 927 000 Kč, výdaje ve výši 119 534 000 Kč, schodek rozpočtu ve výši – 15 607 000 Kč bude krytý
ﬁnančními prostředky minulých let
 objem závazných ﬁnančních ukazatelů dle § 12 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, příspěvky příspěvkovým organizacím Města Brumov-Bylnice ve výši:

Neinvestiční přísp. Mateřské škole Brumov-Bylnice, okres Zlín do výše
1 755 000 Kč

Neinvestiční přísp. Základní škole Brumov-Bylnice, okres Zlín do výše
6 750 000 Kč
 Neinvestiční příspěvek Domu dětí
a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín
do výše 800 000 Kč

Neinvestiční přísp. Službám města Brumov-Bylnice, okres Zlín do výše
6 000 000 Kč
 Investiční příspěvek Službám města Brumov – Bylnice, okres Zlín do výše
515 000 Kč
 Investiční příspěvek Základní škole Brumov-Bylnice, okres Zlín do výše
574 080 Kč
 Investiční příspěvek Domu dětí a mládeže, okres Zlín do výše 630 000 Kč
 objem závazných ﬁnančních ukazatelů, tj. osobních nákladů hrazených z neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok
2018 následovně:
 Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín do výše 135 000 Kč
 Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín do výše 1 019 800 Kč
 Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín do výše 261 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice č. 1/2018“ SK Bylnice,
z.s. v celkové výši 190 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční
dotace
z
rozpočtu
Města Brumov-Bylnice č. 2/2018“ FC
ELSEREMO BRUMOV, z.s. v celkové výši
710 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice č. 3/2018“ HOKEJOVÉMU CLUBU BBSS, z.s. v celkové výši
740 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Měs-
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ta Brumov-Bylnice č. 4/2018“ CHARITĚ
VALAŠSKÉ KLOBOUKY v celkové výši
450 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice č. 5/2018“ CHARITĚ
VALAŠSKÉ KLOBOUKY na provoz RMC
MALENKA 50 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice č. 6/2018“ Římskokatolické farnosti Brumov v celkové výši
400 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci z rozpočtu
města Brumov-Bylnice č. 7/2018“ FC ELSEREMO BRUMOV, z.s. v celkové výši
300 000 Kč
 Statut sociálního fondu zaměstnavatele č. 01/18
Pravidla pro čerpání sociálního fondu
zaměstnavatele pro uvolněné členy zastupitelstva města na rok 2018
 Organizační směrnici č. 02/2018
„Poskytování stravovacích poukázek
uvolněným
členům
Zastupitelstva
Města Brumov-Bylnice“
 zahájení realizace vyvolané investice
– úpravy dopravního napojení areálu Autodoprava - Josef Kříž v souladu se zmíněným
usnesením ZM 15/6/2015/89 - a to po obdržení pravomocného stavebního povolení stavby okružní křižovatky s tím, že tato
stavba bude dokončena ještě před zahájením stavby okružní křižovatky a zároveň
zastupitelstvo města schválilo úhradu nákladů předmětné vyvolané investice na parcelách 1039/1 a 1045/1 v k.ú. Brumov (odstranění stávající hraniční zdi a její posun
do areálu muzea v místě prodloužení průčelí muzea 4,6 m od vnější zdi muzea, přeložka sloupu NN, úprava vodoměrné šachty,
zpevněná pojízdná plocha pro kamionovou
dopravu, nová brána – posunutá až do místa stávající brány u MK) s podmínkou spoluúčasti dotčené ﬁrmy Autodoprava Josef
Kříž ve výši 250 000 Kč, které budou uhrazeny přímo vybranému dodavateli stavby
na základě vystavené faktury.

 neschválilo



odprodej obecních pozemků parc.
1781, 1782/1 a 1783 v k. ú. Brumov v lok.
Zápotočí z důvodu jejich možného využití
pro přemístění autobusové zastávky v dané
lokalitě.
 odprodej obecního pozemku parc. č.
237/2 v k. ú. Bylnice v lokalitě Říky vzhledem ke skutečnosti, že dle platného územního plánu se předmětný pozemek nachází
v plochách pro individuální bytovou výstavbu a navazuje na právě dokončenou stavební lokalitu
 odprodej požadované části obecního
pozemku parc. č. 123 v k. ú. Brumov v ulici J. Středovského z důvodu možného využití předmětného pozemku k rozšíření MK,
vedení chodníku nebo umístění parkoviště

 stanovilo

 následující podmínky pro odprodej
stavebních míst v nově vybudované stavební lokalitě Říky:
 Cena za odprodej stavebních míst
v dané lokalitě se stanovuje ve výši minimálně 1 000 Kč/m2 + DPH
 Na pozemcích bude možné vybudovat
ŘRD dle zpracované architektonické studie
 Odprodej stavebních míst bude účelově
vázán na následné řádné vybudování ŘRD
na předmětných pozemcích kupujícími,
proto smluvní strany v předmětné kupní
smlouvě sjednají tzv. „rozvazovací podmínku“ v souladu s ustanovením § 548 odst. 2
NOZ, v platném znění, s tím, že kupující
nejpozději do 3 let od zápisu vlastnického
práva do KN vybuduje na předmětném pozemku rozestavěnou budovu a tuto rozestavěnou budovu kupující vloží do KN
 Pro účely zpětného převodu vlastnického práva při naplnění rozvazovací podmínky sepíší smluvní strany současně s kupní
smlouvou i souhlasné prohlášení o zániku
práva v souladu s ustanovením § 66 odst.
1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální vyhlášky, v platném znění, jehož vyhotovení bude mít prodávající u sebe
 V případě, že dojde k naplnění výše
speciﬁkované rozvazovací podmínky,
bude předmětné souhlasné prohlášení
o zániku práva předloženo katastrálnímu
úřadu, který záznamem vyznačí zánik
uvedeného práva, tj. fakticky vrátí vlastnické poměry na počátek. Po provedení záznamu o zániku vlastnického práva
bude kupujícímu vrácena kupní cena, ponížená o částku sjednané smluvní pokuty
ve výši 25 000 Kč
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V DUBNU 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici –
občané:
Čtvrtek: 5. 4. 2018, 12. 4. 2018,
19. 4. 2018, 26. 4. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů v sídlištích Družba
a Rozkvět – občané:
Pátek: 6. 4. 2018, 13. 4. 2018,
20. 4. 2018, 27. 4. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:
Pátek: 6. 4. 2018, 13. 4. 2018, 20. 4.
2018, 27. 4. 2018
Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec:
Pátek: 6. 4. 2018, 13. 4. 2018, 20. 4.
2018, 27. 4. 2018

TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC A KONTEJNERÙ
PRO SMLUVNÍ PARTNERY MÌSTA
(podnikatelské subjekty a organizační
složky)
Červená známka - týdenní interval
svozu v daném roce:
Čtvrtek: 5. 4. 2018, 12. 4. 2018,
19. 4. 2018, 26. 4. 2018 (provozovny
v domovní zástavbě v BrumověBylnici)
Pátek: 6. 4. 2018, 13. 4. 2018,
20. 4. 2018, 27. 4. 2018 (provozovny
v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních
částech Svatý Štěpán a Sidonie)
Žlutá známka - svoz každý sudý
kalendářní týden v daném roce:
Čtvrtek: 5. 4. 2018, 19. 4. 2018
(provozovny v domovní zástavbě
v Brumově-Bylnici).
Pátek: 6. 4. 2018, 20. 4. 2018
(provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie).
Zelená známka – svoz v první kalendářní týden kalendářního měsíce
v daném roce:
Čtvrtek: 5. 4. 2018
(provozovny v domovní zástavbě
v Brumově-Bylnici).
Pátek: 6. 4. 2018
(provozovny
v
sídlišti
Družba
a Rozkvět a v místních částech Svatý
Štěpán a Sidonie).

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V DUBNU 2018
Pátek 6. 4. 2018 - směsné plasty
Středa 11. 4. 2018 - papír a lepenka +
nápojové kartony, bílé a barevné sklo
Pátek 13. 4. 2018 - směsné plasty
Pátek 20. 4. 2018 - směsné plasty
Středa 25. 4. 2018 - papír a lepenka +
nápojové kartony
Pátek 27. 4. 2018 - směsné plasty
Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených
pro tříděný odpad. Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění
kontejnerů odevzdali tříděný odpad
v provozní dobu do prostor sběrného
dvoru v sídlišti Družba, který je pro
tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.
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MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEÈNÝCH
ODPADÙ A VYSLOUŽILÝCH
ELEKTROZAØÍZENÍ
PODLÉHAJÍCÍCH ZPÌTNÉMU
ODBÌRU
V sobotu dne 21. 4. 2018 se v našem
městě uskuteční mobilní svoz nebezpečných odpadů a vysloužilých elektrozařízení a spotřebičů, který bude provádět
smluvní poskytovatel společnost Joga Luhačovice, s.r.o. v době od 8 do 14 hodin.
Časový harmonogram přistavení sběrných vozidel na jednotlivá stanoviště:
 Sídliště Rozkvět v brumovské části města, parkoviště u prodejny potravin čp. 674:
8.00 - 8.40 hod.
 Parkoviště u podnikatelské zóny MEZ
v ul. Kloboucká u čp. 865 v brumovské
části města: 8.50 - 9.30 hod.
 Sídliště Družba u čp. 1188, parkoviště u kulturního domu v brumovské části
města: 9.40 - 10.20 hod.
 Parkoviště naproti budovy bývalé „Mototechny“ u čp. 175 v ul. Mýto v bylnické
části města: 10.30 - 11.10 hod.
 Parkoviště v blízkosti žst. Bylnice v ul.
Vlárská u čp. 317 v bylnické části města:
11.20 - 12.00 hod.
 Svatý Štěpán, parkoviště u průmyslové budovy čp. 139 (dříve středisko podniku MEZ): 12.10 - 12.50 hod.
 Sidonie - parkoviště u budovy hostince
„Vlára“ u čp. 9: 13.00 - 13.20 hod.
 Sidonie - prostory naproti budovy čp.
35 u hasičské zbrojnice: 13.30 - 14.00 hod.
Náklady spojené s odstraněním odpadů
svezených při mobilním svozu budou hrazeny z rozpočtu Města Brumov-Bylnice. Pro občany s trvalým pobytem na území města
a pro vlastníky rekreačních objektů, kteří mají ve městě uhrazen místní poplatek za odpad je tedy tato služba prováděna ZDARMA. Pro podnikatelské subjekty je tato služba prováděna za úplatu,
po předchozí písemné nebo telefonické
dohodě se zástupcem společnosti Joga Luhačovice, s.r.o. se sídlem Uherskobrodská
984, 763 26 Luhačovice, provozní p. Jiří
Olša (tel. 603 290 730).
Při pojízdném svozu budou k odběru
přijaty následující druhy odpadů:
baterie a akumulátory, nefunkční domácí elektronika a elektrospotřebiče tj.
radiopřijímače, televizory, videorekordéry a videopřehrávače, CD a DVD přehrávače a rekordéry, recivery, konzoly,
set top boxy, tunery, domácí kina, satelitní přijímače, audiosestavy (minivěže), zesilovače, reproduktory, hudební aparatury, cívkové a kazetové magnetofony, radiovysílačky, PC sestavy tj. osobní počítače, tablety, notebooky, elektronické čtečky, tiskárny, kopírky, ﬂash disky, CD disky, DVD disky, úložiště dat, interní i ex-
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terní hard disky, vypalovačky, disketové,
CD a DVD jednotky, routery, modemy, zesilovače, scannery, analogové a digitální
fotoaparáty, ledničky, mrazničky, vařiče,
elektrické sporáky, pračky, sušičky, myčky, vysavače, odsavače par, pečící a mikrovlnné trouby, výbojky, halogenky, zářivky, osvětlovací a topná tělesa, pevné i mobilní telefony, nabíječky, ostatní domácí
elektrospotřebiče jako např. holící strojky, depilační přístroje, fény, mixery, kráječe, kuchyňské roboty, toustovače, rychlovarné konvice, elektrické hodiny, pojistkové skříně, jističe, elektrické nářadí, měřící přístroje, diagnostické přístroje, vyřazená elektronická a elektrická zařízení
obsahující nebezpečné látky, vyřazené zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyjeté
motorové, převodové a hydraulické oleje,
vazelíny, odpadní ředidla a rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika, vyřazené chemikálie,
odpady obsahující ropné látky, plechovky se zbytky barev, spreje, kovové, skleněné a plastové nádoby se zbytkovým obsahem chemikálií, čistící tkaniny a textil
znečištěný ropnými látkami, olejové automobilové ﬁltry, ojeté pneumatiky bez
disku, monočlánky, odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů, staré kosmetické přípravky, nebezpečný odpad komunálního charakteru, který
nelze umístit do popelnice (např. prošlé
léky a léčiva, domácí chemické přípravky
na čištění, izolační materiály, asfaltové lepenky, znečištěné textilie od olejů apod.).
Upozorňujeme občany, aby nefunkční elektrospotřebiče dodávali kompletní, tj. včetně všech pohonných jednotek a napěťových zdrojů. Pokud se jedná o audio nebo video zařízení opatřené dálkovým ovládáním, je potřebné takové zařízení dodat včetně ovladače.
V případě dodání neúplných elektrozařízení nejsou provozovatelé kolektivních systémů povinni bezplatně odebrat
taková zařízení a městu je účtován poplatek za jejich likvidaci!
Upozornění!
Do režimu bezplatného odběru nespadají pneumatiky, za jejichž odběr a následnou likvidaci jsou všichni původci povinni uhradit poplatek ve výši dle platného sazebníku Služeb města Brumov-Bylnice, odvíjejícího se od hmotnosti pneumatik. Například za odběr 1 ks pneumatiky od osobního automobilu o průměrné hmotnosti
7 kg se platí částka 20 Kč.
Při pojízdném svozu nebudou přijímány následující odpady:
ledničky a mrazničky bez kompresoru, neúplné elektrospotřebiče, autovraky
a jejich části, rozměrný objemný odpad
jako jsou např. koupelnová a kuchyň-
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ská jádra, bioodpad (posečená tráva, listí, větve, výhony, znehodnocené potraviny apod.), stavební odpad a azbest (omítky, zdivo, tašky, obklady, překlady, nosníky, cihly, suť a zejména azbestové výrobky jako např. krytiny, komínovky, azbesto-cementové desky apod.).
Při svozu dále nebude odebírán kovošrot, dřevo, dřevotřískové desky, plastové, skleněné a kovové obaly bez obsahu škodlivin, neznečištěný textil a oděvy,
koberce, linolea a podlahoviny. Dále nebudou odebírány odpady komunálního
charakteru, které lze odložit do popelnice a také odpady tříditelné, které patří do kontejnerů na tříděný odpad (papír
a lepenka, nápojové kartony, bílé a barevné sklo, plasty a PET láhve, staré oděvy a textil, boty).

POSKYTOVÁNÍ FINANÈNÍCH
PØÍSPÌVKÙ NA KASTRACI KOÈEK
ARada
KOCOURÙ
města BrumovBylnice na své schůzi dne
26. 2. 2018 schválila pravidla pro poskytování ﬁnančních příspěvků občanům
města
Brumov-Bylnice
na provádění kastrací koček a kocourů na území města Brumov-Bylnice pro rok 2018. Cílem
pravidel je snížení počtu toulavých a pohozených koček a kocourů v ulicích města, z toho
plynoucí zabránění nadměrného přemnožení
těchto zvířat ve městě a snížení nebezpečí roznášení nakažlivých onemocnění přenášených
těmito zvířaty.
Pro podrobnější informace týkající se
poskytování ﬁnančních příspěvků pro tento účel se obraťte na vedoucí ﬁnančního odboru, Ing. Karlu Mudrákovou, tel.:
577 305 127, e-mail: karlamudrakova.meu@
brumov-bylnice.cz.

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SYMBOLÙ
MÌSTA BRUMOV-BYLNICE
Rada města Brumov-Bylnice na své
schůzi dne 26. 2. 2018 schválila pravidla
užívání symbolů města Brumov-Bylnice,
tj. znaku a vlajky města. Z těchto pravidel mimo jiné plyne, že právnické a fyzické osoby (mimo právnické osoby zřízené Městem Brumov-Bylnice) mohou
znak města užít jen s předchozím písemným souhlasem Města Brumov-Bylnice.
Z pravidel také vyplývá, že dříve vydaná
povolení a souhlasy k užití znaku města pozbývají platnosti a účinnosti dne
30. dubna 2018.
Úplné znění pravidel včetně příloh naleznete na webových stránkách města,
konkrétně na adrese http://www.brumov-bylnice.cz/o-mestu/dokumenty-mesta/
aktualni-dokumenty/.
Správní odbor MěÚ
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VELKÝ JARNÍ ÚKLID SE CHYSTÁ
JIŽ V SOBOTU 7. DUBNA
2018, LETOS I S GABRIELOU
KOUKALOVOU
Do hlavního termínu celorepublikové
dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko zbývá několik dnů. Patronkou akce se
stala pro letošek sportovkyně roku 2017 Gabriela Koukalová.
Pohled z okna či na teploměr tomu příliš
neodpovídá (letošní zima si s odchodem dává
opravdu na čas), ale již za několik dnů, v sobotu 7. dubna 2018, se odehraje hlavní vlna dobrovolnických úklidů pořádaných v rámci akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Podaří se letos opět překonat rekord
v počtu zapojených dobrovolníků? Na odpověď na tuto otázku si musíme ještě nějakou dobu počkat. Mohla by tomu ale napomoci i účast řady známých osobností, mezi
kterými letos vyniká Gabriela Koukalová,
naše historicky nejúspěšnejší biatlonistka,
oceněná vloni titulem sportovkyně roku.
Co ji přimělo se aktivně zapojit do uklízení
přírody a propagace celé akce?
„Při tisícovkách naběhaných treninkových kilometrů se pohybuji převážně v přírodě. Sníh sice většinu nepořádku milosrdně zakrývá, ale přesto je odpadků v lese víc
než je zdrávo a občas nám i komplikují přípravu. Není výjimkou, když při jízdě ve stopě vytáhnu na hůlce třeba pet láhev nebo
jiný předmět, který nemá v lese co dělat.
Proto jsem sama už dříve odpadky ze stopy
sbírala a podpořit akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, především v osvětové rovině, mi
přišlo jako prima nápad. Snad to trochu
pomůže, aby toho nepořádku vznikalo co
nejméně,“ usmívá se sportovkyně.
„V loňském roce se do úklidové akce aktivně zapojilo přes 96 tisíc dobrovolníků,
kteří uklízeli na 2 500 místech. Velmi si vážíme toho, že se Gábina Koukalová stává naší
patronkou a věřím, že se nám díky tomu podaří letos do uklízení zapojit ještě širší veřejnost”, uvedl Miroslav Kubásek, jeden ze
zakladatelů akce.
Organizátoři akce pak vyzývají: „Zapojit se
může každý, stačí udělat první krok, zaregistrovat se jako organizátor, nebo se přidat k úklidu jako dobrovolník. Kde všude se bude uklízet, ukazuje interaktivní mapa na www.UklidmeCesko.cz. Na tom, jak vypadá naše prostředí, se podílíme všichni, i za jeden den lze udělat
velkou změnu. Pojďte do toho společně s námi
a Gábinou Koukalovou v sobotu 7. dubna“.
V našem městě je koordinátorem tohoto projektu zapsaný spolek Samosato, IČO:
06119328.
Zájemci o úklid veřejných prostranství v našem městě se mohou přihlásit na následující
kontaktní adresy, email: info@samosato.org,
nebo telefonicky na čísla: +420 731 637 589,
+420 739 915 280.

VÝBÌR POPLATKÙ
V MÍSTNÍCH ÈÁSTECH
Občané částí Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie budou mít možnost uhradit místní
poplatek za odpad a místní poplatek ze
psů v termínech:
 Bylnice 19. 4. 2018 od 9 – 13.30 hodin
v Hasičské zbrojnici
 Svatý Štěpán 24. 4. 2018 od 8.30 – 11
hodin v Obecním domě
 Sidonie 26. 4. 2018 od 8.30 – 11 hodin
v budově bývalé MŠ
Finanční odbor MěÚ

POZEMNÍ TV DIGITÁLNÍ
SIGNÁL – VYSÍLAÈ VALAŠSKÉ
KLOBOUKY - PLOŠTINY
Dnem 28. února 2018 byl na TV vysílači Val. Klobouky – Ploštiny (lidově zvaném
„Královec“) spuštěn nový multiplex s 18 televizními programy (tzv. „Přechodová síť
– PS12“). Jedná se většinou o programy komerčních televizí – vysílá se v SD rozlišení.
Jedná se o vysílání v novém formátu – tzv.
DVB-T2 H.265/HEVC – tj. příjem tohoto nového MUXu je možný pouze na televizorech
(příp. set-top-boxech), které jsou schopny tuto
novou technologii (H.265/HEVC) zvládnout!!!
Přechodový multiplex PS12 vysílá z vysílače „Ploštiny“ na kanálu č. 22 s horizontální polarizací. V případě příjmu na individuální TV anténu nebude většinou zapotřebí nic nového provádět – mělo by stačit
na (vhodném!!) televizoru či STB spustit ladění kanálu 22 (ručně či automatickým laděním). V činžovních domech, vybavených
společnou TV anténou (STA), bude většinou
nutno doplnit (přeladit) potřebnou zesilovací vložku (majitelé domů si musí zajistit u odborné ﬁrmy).
Zda-li je právě váš televizor (či STB) schopen toto vysílání v „novém formátu“ zvládnout, se můžete přesvědčit např. na stránkách Českých Radiokomunikací: http://
www.dvbt2overeno.cz/
Podrobnosti (a třeba programy, kterých se
toto týká) naleznete zase např. tady: http://
www.televizniweb.cz/2018/02/dvb-t2-uz-naladi-i-divaci-na-jachymovsku-a-valassku-z-vysilacu-klinovec-a-plostiny/#comments
V brzké době (na přelomu března a dubna) by měl být (na „Královci“) spuštěn další
přechodový multiplex (PS11), na kterém budou všechny programy České televize (v budoucnu i rozhlasové stanice). Tady bude vysílání (hned od začátku vysílání) v HD rozlišení u všech 6 programů!
Vysílání bude na kanálu č. 26 a přestože
se prozatím taky jedná o „přechodovou síť“,
tak tady bude zachován vysílací kanál i pro
„ﬁnální síť“ – tedy ani v budoucnu se měnit
nebude.
Technické informace poskytl:
RTS – Hořák Jan

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
BLAHOPØEJEME
K NAROZENÍ DÍTÌTE…
Kristian Kostka narozen dne 4. 2. 2018
Michal Mikuška narozen dne 11. 2. 2018
Matyáš Alex Kolínek narozen dne 12. 2.
2018
Anna Kozáčková narozena dne 8. 3. 2018

BLAHOPØEJEME
NOVOMANŽELÙM…
Michal Bednář a Zdeňka Urbanová
uzavřeli sňatek dne 3. 3. 2018

ROZLOUÈILI JSME SE...
Ing. Vlastimil Vítek zemřel dne 15. 2.
2018 ve věku nedožitých 57 let, Brumov,
Družba čp. 1214
Anna Dolanská zemřela dne 16. 2. 2018
ve věku nedožitých 87 let, Brumov, Družba čp. 1205
Karel Žižka zemřel dne 28. 2. 2018
ve věku 44 let, Bylnice, Široká čp. 500
František Šenkeřík zemřel dne 4. 3. 2018
ve věku nedožitých 62 let, Brumov, Č. Kramoliše čp. 1012
Jan Lysák zemřel dne 6. 3. 2018 ve věku
60 let, Brumov, Kamenec čp. 842
Anastázie Moravčíková zemřela dne
19. 3. 2018 ve věku 82 let, posledně bytem
Brumov, J. Polácha čp. 690

VZPOMÍNÁME...


Odešli, ale zůstali v srdcích těch,
kteří je měli rádi.

Dne 18. ledna 2018 jsme vzpomněli
18. výročí úmrtí
paní Františky Šenkeříkové
a dne 23. dubna 2018 si připomeneme
18. výročí úmrtí
pana Aloise Šenkeříka.
4. května 2018 by se dožil 80 let.
S láskou vzpomínají syn Dušan a dcera
Eva s rodinami.


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

Mìstský

ZPRAVODAJ
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Není možné zapomenout na člov
člověka,
kterého opravdu milujeme.

Čas plyne dál,
vzpomínky zůstávají nám.
Dne 3. dubna 2018 vzpomeneme
5. výročí úmrtí, kdy nás opustil náš
manžel, tatínek a strýc,
pan Josef Jahoda.
S láskou vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

V březnu uplynulo 25 let od úmrtí
pana Josefa Lysáčka
ze Sidonie. V letošním roce by se dožil
90 let. V září vzpomeneme 5 let od úmrtí
jeho manželky,
paní Aloisie Lysáčkové.
Za vzpomínku děkují děti s rodinami.

Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.

Dne 11. března 2018 jsme vzpomněli
nedožitých 90. narozenin
pana Vojtěcha Pecla.
S láskou a úctou vzpomínají synové
s rodinami.

Bolest přehluší čas v trvale krásnou
vzpomínku.

Odešel… Zhasly oči, které vždycky jen
s láskou na nás hledívaly, umlkla ústa,
jenž nikdy nedovedla ranit, dotlouklo
srdce otcovo nejlaskavější.
Dne 3. dubna 2018 a 21. dubna 2018
tomu bude 20 let, kdy nás opustili
naši drazí rodiče
Emil a Ludmila Žižkovi.
S úctou a láskou vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 1. března 2018 jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Bohuslava Staníka.
S láskou a úctou vzpomínají synové
s rodinami.

Dne 26. března 2018 uplynulo 6. výročí
úmrtí
pana Zdeňka Mikše.
S láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Můžeš ronit slzy, protože odešla, nebo se
usmívat, protože žila.

Dne 6. března 2018 jsme vzpomněli
14. výročí úmrtí
pana Stanislava Machů
a 16. března 2018 uplynuly 2 roky
od úmrtí
paní Vlasty Machů.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 2. dubna 2018 vzpomeneme
rok od úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Idy Krahulcové.
Vzpomínají dcery Jitka a Jana
s rodinami.

Dne 21. ledna 2018 uplynulo 20 let
od úmrtí pana Antonína Hlaváče.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Žižkova.

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

Dne 5. dubna 2018 vzpomeneme
4. výročí úmrtí
paní Blaženy Krajčové,
v květnu by oslavila 94. narozeniny.
Dne 3. května 2018 uplyne 1 rok, co nás
opustil náš tatínek a dědeček,
pan Vladimír Krajči.
8. března by se dožil 70 let.
S láskou vzpomínají synové s rodinami,
ostatní příbuzenstvo a přítelkyně Dana.
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Odešel jsi tiše, jak osud si přál, však
v našich srdcích, tatínku, žiješ dál.
V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal
každý, kdo měl Tě rád,
roky plynou jak tichý řeky proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.

Dne 9. dubna 2018 vzpomeneme již
5. výročí úmrtí
pana Jiřího Dobíška.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje
rodina Dobíškova.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 10. dubna 2018 vzpomeneme
17. výročí úmrtí
paní Františky Dorňákové.
S láskou vzpomínají synové s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 13. dubna 2018 vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka, dědečka a bratra,
pana Karla Lysáka
z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera Milena s rodinou a syn Jaroslav
s rodinou. Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Dne 14. dubna 2018 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana Františka Hořáka.
Za tichou vzpomínku děkují synové
a dcera s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal
zapomenout.

Dne 15. dubna 2018 uplyne 5 let od úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka,
pana Oldřicha Ptáčka.
S úctou a láskou stále vzpomíná
manželka a synové s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska,
úcta a vzpomínky zůstávají dál.

Život se nezastaví, jde dál…

Dne 13. dubna 2018 uplyne 15 let
od úmrtí pana Františka Slováčka.
Vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.

Dne 15. dubna 2018 vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Marie Janáčové.
S láskou vzpomíná dcera Marie
s rodinou.

Vzpomínky jsou trvalejší, než-li květy
nejkrásnější. Květy uschnou, opadnou,
vzpomínky však zůstanou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 12. dubna 2018 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava Šerého.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

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

Dne 14. dubna 2018 uplyne 6 let,
co nás navždy opustila naše milovaná
babička a prababička,
paní Františka Šatková
ze Sidonie.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 20. dubna 2018 vzpomeneme
1. smutné výročí
paní Marie Běhunčíkové
ze Svatého Štěpána.
S láskou a úctou vzpomíná a za tichou
vzpomínku děkuje dcera a vnučky
s rodinami.
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 6. 4. POVODNĚ NA VALAŠSKU V r. 1919 – beseda s panem Alešem Naňákem
- v 9.30 hod.

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

 9. 4. HOVORY O VÍŘE – s Otcem Richardem v 9.30 hod.
 19. 4. TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME – keramická miska na oříšky
- v 9.30 hod.

 24. 4. MŠE SVATÁ VE STACIONÁŘI - v 9.30 hod.

PROGRAM RMC MALENKA - DUBEN 2018
Dne 26. dubna 2018 uplyne rok od úmrtí
naší maminky a babičky,
paní Evy Slobodové
a zároveň si 6. srpna 2018 připomeneme
23. výročí úmrtí tatínka a dědečka,
pana Jana Slobodu.
S úctou a láskou vzpomínají děti, vnuci,
pravnuci a ostatní příbuzní. Kdo jste je
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Charita Valašské Klobouky přeje všem požehnané prožívání velikonoční doby.
Ať Vaše životy naplňuje radost
z nabídky nového života.








ÚT 3. 4.
ST 4. 4.
ČT 5. 4.
9. 4. - 11. 4.








ÚT 17. 4.
ST 18. 4.
ČT 19. 4.
ÚT 24. 4.
ST 25. 4.
ČT 26. 4.

ŠIKULKY – LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
JARNÍ BAZÁREK v kulturním domě od 8 do 17 hod. – Malenka
uzavřena
ŠIKULKY - PEČEME SUŠENKY (maminky a děti společně)
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ŠIKULKY – DÁREČEK PRO MAMINKU
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, montessori dílnička

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8 do 12 hod., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ
Od 4. 4. 2018 budou probíhat v tělocvičně DDM Brumov-Bylnice nové kurzy
cvičení maminek a dětí, ve věkové kategorii od 1 - 3 let. Bližší informace v Malence.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

CHARITA - SBÍRKA NEPOTØEBNÉHO TEXTILU
CHARITA VALAŠSKÉ KLOBOUKY ve spolupráci
s městem Brumov-Bylnice vyhlašuje

POMOC OHROŽENÝM DÌTEM
VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
– SÍŤOVACÍ PLATFORMA
NEZAHÁLÍ

SBÍRKU NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU

 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční:
dne:
16. - 17. dubna 2018
čas:
14.30 – 16.30 hod.
místo: prostor garáží v nově zrekonstruované budově bývalé „měšťanky“
v Brumově.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 739 524 368.

S dětmi, které jsou ohrožené
domácím násilím, rodičovskými spory,
chudobou,
užíváním
návykových
látek a jinými situacemi, se mohou
setkat různí zástupci sítě služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny. Jsou
to nejen pracovníci orgánu sociálněprávní ochrany (OSPOD), ale i sociální
služby pro děti a rodiny, volnočasové
služby, školy či školská zařízení,
pediatři,
psychologové,
soudci
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a další. Podporou jejich spolupráce
a komunikace se v praxi zabývá
lokální síťařka pro oblast Valašských
Klobouků Pavla Levitová, která je
pracovnicí projektu Systémový rozvoj
a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí Ministerstva práce
a sociálních věcí (MPSV).
A jak probíhá místní spolupráce
aktérů sítě ve prospěch ohrožených
dětí? Již potřetí se sešli aktéři sítě
v rámci tzv. síťovací platformy, která
funguje od června 2017 a svolává ji
síťařka. Její součástí jsou zástupci
sociálních služeb, komunitního centra,
terapeuti a psychologové, pracovníci
orgánu sociálně-právní ochrany dětí
Městského úřadu Valašské Klobouky
a samosprávy. „Cílem platformy je
prostor pro otevřenou diskusi, navázání
kontaktů či prohloubení spolupráce
tak, aby se dětem a jejich rodinám
dostalo včasné pomoci,“ doplnila
síťařka. I proto vznikl, na základě
zjištěných
potřeb,
tzv.
Přehled
aktérů sítě služeb pro ohrožené děti
a jejich rodiny, jež zpracovala síťařka
ve spolupráci s aktéry sítě a slouží
pro základní orientaci v sociálních,
psychologických a volnočasových
službách pro děti a jejich rodiny.
Tento „adresář“ byl rozeslán aktérům
působícím na Valaškokloboucku a je
možné si ho rovněž od samotné síťařky
vyžádat.
Čím bylo specifické již třetí setkání
síťovací platformy, které proběhlo
v únoru ve Valaškoklobouckém
podnikatelském
centru?
Pozvání
přijali i výchovní poradci a metodici
prevence ze základních a středních
škol z Valašskokloboucka. Na setkání
proběhla tzv. burza aktérů, kde se
jednotliví aktéři vzájemně představili
všem
přítomným,
přiblížili
své
činnosti a možnosti další spolupráce.
Zástupci sítě se rovněž shodli, že je
zapotřebí více probrat témata, jako
jsou např. vzájemná výměna informací
mezi jednotlivými aktéry v rámci
legislativních norem, oznamovací
povinnost
a
další
navazování
meziresortní spolupráce, s větším
důrazem na zkušenosti a praktické
příklady ze stran pedagogů. Tato
témata budou síťařkou reflektována
při přípravě dalšího setkání platformy,
které je plánováno na přelomu dubna
a května.
Více informací o projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálněprávní ochraně dětí a aktivitě lokálního síťování služeb pro ohrožené děti
najdete na www.pravonadetstvi.cz.
Mgr. Pavla Levitová, DiS.
lokální síťařka ORP Valašské Klobouky,
MPSV
e-mail: pavla.levitova@mpsv.cz

DDM - prázdninový bowling

DDM BRUMOV-BYLNICE
- DUBEN 2018

HOKEJOVÝ CLUB BBSS
INFORMUJE …

PØIPRAVUJEME:

KARPATSKÁ MLÁDEŽNICKÁ
HOKEJOVÁ LIGA 6. - 8. 4. 2018

 OKRSKOVÉ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ
 SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
(viz plakátek)
 FLORBALOVÝ TURNAJ

INFORMUJEME:
 V termínu od 19. do 23. února 2018
proběhly v našem kraji jarní prázdniny,
kterých se letos společně s DDM BrumovBylnice zúčastnilo přes 100 dětí. Byla
pro ně připravena řada aktivit, mezi
které patřily návštěva Kina Svět ve Val.
Kloboukách, kde jim byla promítnuta
nová kreslená pohádka „Ferdinand“,
dále bowling, zájezd do Galaxie Zlín
a laser arény a taktéž prázdninové lezení
na umělé stěně a ﬂorbalový turnaj. Děti
mohly něco pěkného prožít a vyplnit si
tak svůj volný čas v době prázdnin.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586



V
sezoně
2017/2018 se naše
týmy staly součástí velké hokejové rodiny v soutěži CARPATHIAN
JUNIOR HOKEY

LEAGUE – Karpatská mládežnická hokejová liga KMHL. Týmy U16 (ročník 2002-2003) a U18 (2000-2001) odehrají v této sezoně mimo hlavní soutěž
také mezinárodní soutěž, která se hraje turnajovým systém na území 5 států: Slovenska, Rumunska, Ukrajiny,
Polska, České republiky a Maďarska.
Jedná se o 4 turnaje, kdy odehraje
každý tým na turnaji utkání každý
s každým ve třech dnech. 1. turnaj se
odehrál na Slovensku, 2. turnaj v Polsku
a na Ukrajině, 3. turnaj v Maďarsku
a Polsku a 4. závěrečný turnaj se odehrál
23. - 25. března 2018 v Rumunsku
a 6. - 8. dubna 2018 na Zimním stadionu
Brumov-Bylnice.
U nás změří své síly týmy U16: HA
Brumov-Bylnice (ČR), Debreceni Hoki
Klub (Maďarsko), STS UKS Niedzwiadki
MOSiR Sanok (Polsko), Gladiators
Dunarea Galati (Rumunsko), Kryzhynka
Kyiv (Ukrajina), HK Mládež Michalovce
(Slovensko), SDYUSSHOR-2002 Charkov
(Ukrajina)

S DDM v laser aréně
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ÈASOVÝ ROZPIS
HA BRUMOV-BYLNICE:
Pátek 6. 4. 2018
8:00 hod. HA Brumov-Bylnice –
Debreceni Hoki Klub
13:20 hod. STS UKS Niedzwiadki MOSiR
Sanok – HA Brumov-Bylnice
Sobota 7. 4. 2018
10:40 hod. Gladiators Dunarea Galati –
HA Brumov-Bylnice
14:40 hod. HA Brumov-Bylnice –
Kryzhynka Kyiv
Neděle 8. 4. 2018
10:40 hod. HK Mládež Michalovce – HA
Brumov-Bylnice
16:00 hod. HA Brumov-Bylnice –
SDYUSSHOR – 2002 Charkov
Součástí turnaje je slavnostní zahájení, které proběhne v pátek 6. 4. 2018
od 19:00 hod v KD Brumov-Bylnice
a slavnostní ukončení v neděli 8. 4. 2018
v 17:20 hod.

2. MEZIODDÍLOVÉ ZÁVODY
V KRASOBRUSLENÍ
V sobotu 10. 3. 2018 v dopoledních
hodinách proběhly na našem zimním
stadionu 2. Mezioddílové závody v krasobruslení. Závodů se zúčastnili krasobruslaři a krasobruslařky z našeho klubu, z Nového Jičína a Šumperka. Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií.
1. kategorie MIX - krasobruslařky,
které začaly v pozdějším věku. Náš klub
reprezentovaly sestry Jasmínka a Johanka Lörinczovy. V této kategorii dostali
všichni soutěžící ocenění za krásné předvedené vystoupení.

2. Mezioddílové závody v krasobruslení.

BRUMOV, BYLNICE, SVATÝ ŠTĚPÁN, SIDONIE
2. kategorie PŘÍPRAVKA - tuto kategorii zastupovaly pouze naše krasobruslařky, kdy nejmladší byla pětiletá Rozárka
Moravčíková. Také v této kategorii obdrželi všichni soutěžící drobné dárečky, diplomy a medaile.
3. katagorie NEJMLADŠÍ ŽAČKY - tady
se už závodilo o umístění a poháry. Naše
krasobruslařky předvedly velmi pěkná
vystoupení a ta byla také oceněna.
1. místo Amelie Vaňková - HC BrumovBylnice
2. místo Alžběta Moravčíková - HC
Brumov-Bylnice
3. místo Tereza Janštová - HC BrumovBylnice
4. kategorie ŽAČKY - zde probíhal „velký
boj“ mezi prvním a druhým místem, kdy
o umístění rozhodlo jenom pár bodíků.
1. místo Ludmila STAŠOVÁ - HC BrumovBylnice
2. místo Petra FOJTÍKOVÁ - HC BrumovBylnice
3. místo Michaela CHMELOVÁ - Nový
Jičín
Po ukončení závodů proběhlo slavnostní vyhlášení a ocenění všech soutěžících.
Všichni se podělili o výborný dort, proběhlo nezbytné focení a nakonec se všichni rozjeli do svých domovů. Závody probíhaly v přátelské atmosféře, mohly zde
soutěžit i krasobruslařky, které by se ještě nedostaly na oﬁciální závody a všichni
si to moc užili.
Za všechny bychom chtěli touto cestou
poděkovat těm, kteří nám pomohli tyto
závody uspořádat: Hokejový club BrumovBylnice, Lékárna Dahlia ve Slavičíně,
Město Valašské Klobouky, koupelny
SIKO a samozřejmě rodičům a rodinným
příslušníkům našich krasobruslařek.
Mezioddílové závody budou i v příští
sezoně pokračovat a už se všichni těšíme,
jak se opět sejdeme.
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DÌTSKÝ KARNEVAL
V neděli 11. února 2018 jsme strávili krásné odpoledne v Kulturním domě
v Brumově-Bylnici, kde se konal tradiční dětský karneval. Hned na začátku vystoupily kroužky z DDM Brumov-Bylnice
a Valašských Klobouk se svými tanečními vystoupeními a sklidily velký potlesk.
Po vystoupení následovala promenáda
všech masek, hry, soutěže a tanec pod vedením paní Boženy Naňákové. Při soutěžích si děti mohly ověřit své dovednosti
a šikovnost. Letos poprvé jsme přivítali
kouzelníka, který nám předvedl své umění s kartami, šátky, holubičkami a každému dítěti vymodeloval zvířátko z balonku. Jako každý rok i letos byla přichystána bohatá tombola a určitě vyhrál každý,
kdo si zakoupil lístek. Musíme poděkovat
všem sponzorům, kteří nám na tuto akci
přispěli.
DĚKUJEME.
Mgr. Dagmar Krahulová

-

SPONZOŘI:
Ivanišová Marie – daňová poradkyně,
manželé Cíchovi, CEBES a. s., Janáč
Antonín, Mikš Petr, Autodílna Polomík
Milan, manželé Krahulovi Zlín, DEMONS
z. s., AUTO BKP spol. s. r. o. Baklík
Petr, Autoškola Marková Lenka, Strnka
Marek OSVČ, 4P INVEST, Haraga Ivoš
ml., Lysák Pavel – soukromý zemědělec,
Hůdek Zdenek, Otec Grass Zdeněk,
DD Smolina, Spáčil Tomáš, Polomíková
Světlana - masáže LUMEN, Minář
Zdeněk – hypotéky, investice, Kadeřnictví
Vrzalíková Michaela, Ing. Zemánek Karel –
TNZ, Obchod Sára, Dárkové zboží U nás –
Hořáková Jitka, Drogerie Jedlička, Masáže
LENOVA– Nováková Lenka, Seifertová
Eva – bytový textil, Hokejový klub BBSS,
z. s., Stavebniny BELIT Valašské Klobouky,
Vítková Jaroslava, KD Brumov Bylnice, PET
chov, s. r. o., MVDr. Hrnčiřík, Papírnictví
Miklasová Pavla, Hračky Kostková,
Wellness Afrodite, Kosmetika Matochová
Jana, Elseremo a. s., Potraviny Macháč
Petr, Lysák – výkopové práce, Pišoja Štefan
– zemní práce, Šenkeřík Radim – vodo
– topo, Barvy a laky Růžička Stanislav,
Autodoprava Kříž Josef, Hostinec Krystal,
RENO GIPS Hudeček Stanislav, Juřicová
Marie a Pavel
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ŽÁDOST O PØIJETÍ
DÍTÌTE K PØEDŠKOLNÍMU
VZDÌLÁVÁNÍ

če, jsem si jistý, že hledat stejný obor, který nabízí naše škola v mnohem vzdálenějších městech je přinejmenším zbytečné. Těším se kdykoliv na Vaši návštěvu
jak na gymnáziu nebo SOŠ, abyste moh-
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li získat sami představu o naší škole. Přeji Vám radostné velikonoční svátky prožité
v kruhu svých nejmilejších a radost z Vašich dětí.
Josef Maryáš, ředitel školy GJP a SOŠ

Mateřská škola Brumov-Bylnice oznamuje rodičům, že ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2018/2019
se bude konat dne 7. května 2018 od 9
do 16 hod. Tiskopisy žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné
vyzvednout od 3. 4. 2018 v mateřské škole
nebo stáhnout z webových stránek školy
www.msbrumov.estranky.cz Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let). K zápisu
si rodiče přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost se všemi
náležitosti (potvrzení pediatra).
Hana Holbová, zástupkyně ředitelky

GYMNÁZIUM JANA PIVEÈKY
A SOŠ SLAVIÈÍN

Studenti gymnázia

STUDUJTE S NÁMI
Vážení čtenáři, rodiče žáků základní
školy, po kompletní rekonstrukci a modernizaci budov SOŠ za 55 mil Kč v roce
2016 (pro strojaře, automechaniky, elektrikáře a instalatéry) pokračují rozsáhlé
stavební práce na gymnáziu za 33 mil Kč
(viz: http://www.gjpslavicin.cz/cz/zpravodaj_skoly/). Od září vznikne na gymnáziu 4. a 5. patro v půdní vestavbě - s aulou,
odbornými učebnami automatizace, robotizace, přírodovědných předmětů, jazykovou učebnou a studijně relaxačním centrem pro práci školní psycholožky. Nabízíme studium v minimálně stejně kvalitních
podmínkách s moderními technologiemi
a pomůckami – především v přírodních
vědách, cizích jazycích (nabízíme JAn,
JNě, JFr, JRu, JŠp, Latinu jako jedno z mála
gymnázií v kraji), informačních technologiích, strojírenství. Proto také přistavujeme 4. a 5. patro, které od září již žáci prvních ročníků budou využívat. Uvědomuji si ﬁnanční náročnost při dojíždění, ubytování a významné ztráty času při přepravě do vzdálenějších měst za vzděláváním.
Všechen tento čas může žák mnohem rozumněji věnovat studiu, volnočasovým aktivitám ve škole či doma. Takto společně
strávený čas s Vámi rodiči je jistě nenahraditelný. Ve vyhodnocení soutěží a aktivit
(program Excelence ministerstva školství)
patří naše škola již čtyři roky mezi nejúspěšnější střední školy ve Zlínském kraji.
Na kvalitní výuku učitelů z místní základní školy tak může žák navázat na naší škole znovu v blízkosti bydliště. Vážení rodi-
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MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
PROGRAM – DUBEN 2018
LEDEN 2018

 sobota: 7. dubna 2018, 20:00 hodin

nechajte vybubnovat na pří
řík
řík
ka
az
hradního pána
Tož milí Sidóňané, Štěpáňané, Bylničané aj Brumovjané, drazí poddaní
na brúmovském panství. Tych pár mrazíků a dvoje táčky sněhu už sú pryč. Brúmovský hrad vysychá, zem sa prohřívá, kastelán okřívá, tož dá sa řéct, že sezóna na hradě može začat.
Tož zkusím stručno a krátko, bo čas je
čím dál dražší, šak znáte, že negdy týdeň
sa vleče aj deset dňú a negdy je za tři v ř…
pryč.
To, co najvíc ovlivní ďéní na hradě, je
oprava dolních partyjí hradního areálu, pomalu sa tříbí aj termíny a chceme, aby sa to
co najmíň dotklo kultury a návščev hradu.
Hneď zjara začnem takým hepy vysazením
ovocných stromků na přístupu ke hradu
s děckama ze školy. Gdoví či už to nebude
za nama když toto vynde tiskem… Daléj tradičně Valpurga, Hradní věž, Hradní okruh,
Farní deň, Pohádkáč, Dětský deň, Tyjátry
jak sa patří a jak sme zvyklí a určitě ešče
neco navíc. Šecko na wéwéwétečkahradbrumovtečkacézet. Dorúbem ešče zbytek
křáčú pod věžama, bo určitě ste si všimli, že
na podzim zas hrad prokúkl a jeho víc vidět
(gdyž té potfory křáčiska tak pilno rostú).
Po dlúhých rokoch sme trochu upravili cenovú vstupní politiku, otvírací dobu
v hlavní sezóně a gdyž sa podaří zehnat,
tož aj trochu víc komentovaných prohlídek
bude. O prázdninách sceme zkusit trochu
víc občerstvéní dole u bufetu nech si tam
třeba aj vy možete enem tak sednút po procházce, neco si dat a valit dalej. Tož tak asi
nakrátko, program a info o hradě jako dycky na hradních stránkách a já včíl idu napsat kolkovanú žádost na parádní počasí,
enom nevím kam ju poslat, tož gdyby negdo věďél…
Jaj… a kolaři… hrad Brumov je letos zařazený jako jeden z cílů Vrchařskéj koruny
Zlínska, tož taký námět pro vás, že byste ju
mohli objet celú. Aj tú Valašskú. Šecko nájdete na fejsbúku týchto akcí. A takéj mosím využit možnost pozvat Vás zaběhat si
21. 4. 2018 na Hložeckú desítku. Nech sme
zdraví a čilí a ten hradní kopec nás tak nezadýše.
Tož milí Sidóňané, Štěpáňané, Bylničané aj Brumovjané, drazí poddaní
na Brúmovském panství, to je včíl šecko,
jesli sem na neco zapomňél, tak si určitě
spomenu a dám na vědomosť příště.
Kastelán

DENSING IVNYNG
Ples křesťanské mládeže regionu. K poslechu a tanci hraje hudební skupina
LORD.
Vstupné: 100 Kč
 pondělí 9. dubna – středa 11. dubna 2018, 9:00 – 17:00 hodin

JARNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK
Tradiční akce pro maminky – veškeré informace podá pořadatel rodičovské
centrum Malenka.
 sobota: 14. dubna 2018, 20:00 hodin

HUDEBNÍ FESTIVAL
Skupinu ORTEL a další vystupující pořádá SDH Bylnice. Podrobné informace
u pořadatele a na plakátech.
 čtvrtek: 19. dubna 2018, 16:00 hodin

O PALEČKOVI
Jeden z příběhů malého chlapečka se jménem Paleček představí herci divadýlka
Mrak Havlíčkův Brod.
Vstupné: 50 Kč
 sobota: 21. dubna 2018, 19:30 hodin

KŠANDA
je komedie, která nenechá vaše bránice ani na chvilku vydechnout. Příběh
o lidské hrabivosti, vzestupu a pádu vás pobaví a rozesměje.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – 577 330 138, 731 083 442.
Vstupné: 200 Kč
 pátek: 27. dubna 2018, 19:00 hodin

VALPURŽINA NOC aneb magická noc na hradě
Podle lidových zvyků se sejdeme na hradě Brumov u zapáleného ohně a oslavíme
příchod jara. Čarodějnice s košťaty a metlami jsou vítány. Doprovodný program
i občerstvení zajištěny.
Od 17:00 hodin pohádka „O NEZBEDNÉ ČARODĚJNICI“
Vstupné: 50 Kč, rodinné 150 Kč

Nenechte si ujít v květnu 2018:
Slavnostní otevření hradu – Hradní věž, oslavy sv. Floriána, Hradní okruh,
Tchýně na zabití – divadlo, O křišťálovém srdci – pohádka
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INFORMACE Z MÌSTSKÉ
KNIHOVNY BRUMOV-BYLNICE
V městské knihovně v BrumověBylnici kopírujeme a laminujeme.
Informace na: http://brumov-bylnice.
knihovna.cz/
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 Pronajmu byt 2+1

Půjčovní doba
PO 10.00 – 12.00
0 12.30 – 17.00
ÚT 10.00 – 12.00
0 12.30 – 17.00
ČT 10.00 – 12.00
0 12.30 – 17.00
PÁ 10.00 – 12.00
0 12.30 – 17.00
SO (sudá) 9.00 – 11.00
Jana Surovco
ová, vedoucí knihovny

Brumov Družba, volný
květen 2018.
Tel.: 732 804 548 volat
večer.

 Koupím garáž na sídlišti Družba.

Tel. 737 818 920.
 Hledám k pronájmu byt 2+1 na sídl.
Družba nebo Rozkvět v Brumově-Bylnici.
Spěchá. Tel. 737 062 923.
 Prodáme rodinný dům (4+1) se zahradou

v Brumově. Rychlé bydlení, bez realitky.
Bližší info, příp. foto: ivana.svadlenova@
seznam.cz, tel. 724 460 503.
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