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Setkání muzikantů v Bílých Karpatech 2017 (foto Rostislav Škaroupka)

MÌSTSKÁ POLICIE
BRUMOV-BYLNICE
Městská policie Brumov-Bylnice,
která byla zřízena obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2016 vydanou Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice,
zahájila o prázdninách svoji činnost.
Městská policie je orgánem města,
který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů
nebo zvláštní zákon.
Městská policie Brumov-Bylnice
sídlí v přízemí budovy Městského úřadu Brumov-Bylnice v kanceláři č. 111.
Strážníci městské policie:
p. Jiří Lysák
Bc. Miroslav Strnka
Kontaktní spojení:
Telefon: 577 305 122
Mobilní telefon: 734 239 408
E-mail:
mestskapolicie@brumov-bylnice.cz

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města
Brumov-Bylnice konané dne 25. července
2017:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 výpůjčku prostor krizového bytu v objektu Hasičské zbrojnice SDH Bylnice
(pozemek parc. č. 14/3 v k. ú. Bylnice, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 463 v ul. Mýto) o celkové výměře 50,22 m2 podlahové plochy do užívání
Charity Valašské Klobouky, se sídlem Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky, za účelem zřízení mikrojeslí v rámci RMC MALENKA
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelového vedení NN v délce 9 m do obecního pozemku parc. č. 297/1 v k. ú. Brumov
v sídl. Družba za cenu 1 000 Kč + DPH
 zřízení služebnosti inženýrské sítě –
uložení kabelového vedení NN v délce

září 2017
2m a umístění kabelové skříně SS 100/NK
do obecního pozemku parc. č. 329/73 v k.
ú. Brumov v sídl. Družba za cenu 1 000 Kč
+ DPH
 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o pronájmu částí pozemků
parc. č. 1266/1, 2283/17, 2287, 2288, 2289,
2308/11, 2309/2, 2401, 2402/4, 2404/4,
2458/10, 2463/5, 2469/2 a 2514 v k. ú.
Bylnice a částí pozemků parc. č. 5914/1
a 5914/4 v k. ú. Svatý Štěpán do užívání
Města Brumov-Bylnice za účelem realizace stavby „cyklostezka Bečva - Vlára Váh, úsek Bylnice - Svatý Štěpán“ v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace. Výše úplaty za pronajímané pozemky bude stanovena pronajímateli dle platných právních předpisů.
 uzavření smlouvy o právu provést stavbu k části pozemků parc. č. 2282/29,
2283/10, 2283/12, 2372/17, 2374, 2399/2,
2406/168,
2455,
2456/1,
2458/14,
2463/2, 2463/3, 2464/1, 2465/1, 2466/1,
2469/3, 2469/4, 2476/5, 2481/1, 2481/27
a 2531/15 v k. ú. Bylnice a části pozemku
parc. č. 5914/4 v k. ú. Svatý Štěpán za účelem realizace stavby „cyklostezka Bečva
- Vlára - Váh, úsek Bylnice - Svatý Štěpán“
v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace
 Dodatek č. 17 Přílohy č. 2 (podpisový
řád) Organizační směrnice městského
úřadu č. 05/04/01 – Oběh účetních dokladů v souvislosti s jeho změnami:
 Mgr. Hana Schnarr – referent správního odboru – asistentka, práce na podatelně s přiřazeným podpisovým oprávněním
pod pořadovým číslem 24, platnost podpisového oprávnění nastává od 19. 6. 2017
 Bc. Miroslav Strnka, - strážník městské
policie s přiřazeným podpisovým oprávněním pod pořadovým číslem 42, platnost podpisového oprávnění nastává od 21. 7. 2017
 Jiří Lysák - strážník městské policie
s přiřazeným podpisovým oprávněním
pod pořadovým číslem 43, platnost podpisového oprávnění nastává od 21. 7. 2017
 přidělení bytu č. 16 v bytovém domě
„Měšťanka“ manželům M. a S. Dorňákovým, bytem Brumov-Bylnice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností jejího prodloužení v pří-
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padě řádného plnění povinností nájemce
s účinností od 1. 8. 2017. Nájemné činí 65
Kč/m2 (v souladu s Pravidly pro přijímání a hodnocení žádostí o obecní byt v BD
Měšťanka).

MÌSTO BRUMOV-BYLNICE
H. SYNKOVÉ 942, 763 31 BRUMOV-BYLNICE

rozhodla

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY,
konané dne 20. a 21. října 2017

 na základě doporučení hodnotící komise ze dne 18. 7. 2017 o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního
hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové
ceny, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávku „Přístřešky pro 5 kontejnerových stanovišť ve městě Brumov-Bylnice“ takto:
Pořadí č. 1: uchazeč: Kovyb s.r.o. se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00, Praha 9
- Žižkov, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 24816906, nabídková
cena bez DPH: 355 432 Kč
 Pořadí č. 2: uchazeč: VHB Plus s.r.o. se
sídlem: Široká 90, 763 31 Brumov-Bylnice,
právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 29301581, nabídková cena bez
DPH: 471 974 Kč
 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce akce „ZTV
Říky, Brumov-Bylnice“ takto:
 Pořadí č. 1: STRABAG a.s., Jiráskova
701, 755 01 Vsetín, IČ: 60838744, nabídková cena bez DPH: 2 942 184,80 Kč
 Pořadí č. 2: Vodohospodářské stavby

Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01
Veselí nad Moravou, IČ: 26229455, nabídková cena bez DPH: 3 107 635,00 Kč
Pořadí č. 3: TM Stav, spol. s r.o., Jasenice
729, 755 01 Vsetín, IČ: 48399477, nabídková cena bez DPH: 3 265 581,00 Kč
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Město Brumov-Bylnice stanovuje pro předvolební propagaci v rámci uvedených
voleb níže uvedené technické prostředky a podmínky pro jejich využití.
Městský zpravodaj č. 10/ 2017
Maximálně jeden článek, a to pouze v uvedeném čísle zpravodaje (č. 10/2017).
Velikost článku: max. ½ stránky A4 = cca 240 cm2.
Cena za 1 cm2 = 8 Kč bez DPH.
Podklady pro zveřejnění je nutné předat v městském informačním středisku (pí
Hůdková) do 10. 9. 2017. U článku je nutný podpis zmocněnce volební strany.
Vkládání volných volebních propagačních materiálů do městského zpravodaje je zakázán.
Městský rozhlas
V předvolební kampani pouze 1 hlášení v max. délce 10 minut. Hlášení přednese zástupce volební strany s písemným pověřením od zmocněnce strany.
Termín hlášení je nutné dohodnout předem s tajemníkem MěÚ.
Cena za hlášení:
hlášení v délce do 5 minut ……... 100 Kč bez DPH
hlášení v délce do 10 minut ….… 200 Kč bez DPH
Platbu za zveřejnění propagace ve zpravodaji nebo za hlášení městským rozhlasem je nutné provést předem.
Plakátovací plochy města
Výlep propagačních plakátů na plakátovací plochy města se uskutečňuje
za úplatu prostřednictvím městského informačního střediska.
Využití plakátovacích ploch je možné při dodržení ustanovení zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výlep plakátů na jiná zařízení či plochy v majetku města je zakázán.
Zdenek Blanař, starosta

souhlasí

 s uzavřením smlouvy o umístění zařízení pro příjem internetu ﬁrmy SlavNET
Martin Viceník, Slavičín, v obecním bytovém domě „Měšťanka“ čp. 1104, který je
součástí pozemku parc. č. 130/1 a 131/1
v k. ú. Brumov
 s uzavřením smlouvy o umístění zařízení pro příjem internetu ﬁrmy SlavNET
Martin Viceník, Slavičín, v městském
zdravotnickém středisku čp. 1189, které
je součástí pozemku parc. č. 286 v k. ú.
Brumov
 s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu – zateplení bytového domu
čp. 1214, který je součástí pozemku parc.
č. 432/34 v k. ú. Brumov v sídl. Družba,
čímž dojde k přesahu pláště budovy nad
sousední obecní pozemky parc. č. 432/84,
432/86 a 432/89 v k. ú. Brumov
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V ZÁØÍ 2017
Rodinné domy v Brumově-Bylnici
Čtvrtek: 7. 9. 2017, 14. 9. 2017,
21. 9. 2017
Středa: 27. 9. 2017 (náhradní svoz
za státní svátek - Den české státnosti
dne 28. 9. 2017)
Sídliště Družba a Rozkvět
Pátek: 1. 9. 2017, 8. 9. 2017,
15. 9. 2017, 22. 9. 2017, 29. 9. 2017
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie
Pátek: 1. 9. 2017, 8. 9. 2017,
15. 9. 2017, 22. 9. 2017, 29. 9. 2017
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 1. 9. 2017, 8. 9. 2017, 15. 9. 2017,
22. 9. 2017, 29. 9. 2017

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V ZÁØÍ 2017
Pátek
1. 9. 2017: plasty
Středa 6. 9. 2017: bílé a barevné sklo
Pátek
8. 9. 2017: plasty
Středa 13. 9. 2017: papír a lepenka +
nápojové kartony
Pátek
15. 9. 2017: plasty
Úterý 26. 9. 2017: papír a lepenka +
nápojové kartony
Pátek
29. 9. 2017: 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.
Správní odbor
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INFORMACE O DOTACÍCH Z NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ „DEŠŤOVKA“
O dotaci na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou
v obcích může ve druhém kole vyhlášeném SFŽP ČR požádat
každý majitel domu. Podmínkou je, že sám zaplatí minimálně
polovinu nákladů. S padesátiprocentní dotací se mu podle odhadů Ministerstva životního prostředí ČR vynaložené peníze
vrátí nejpozději za deset let.
1. Kdo může o ﬁnanční podporu požádat
Stát přispěje majitelům rodinných i bytových domů i těm,
kteří teprve stavějí. Podmínkou je, že projekt realizují do 12
měsíců po přiznání dotace.
O dotaci mohou požádat i zpětně, pokud nárok doloží fakturou s datem vystavení po 27. dubnu 2017. Polovina dotace je určená výhradně do takzvaných suchých obcí. Mezi
ty počítá ministerstvo životního prostředí takové obce, kde
od roku 2014 museli alespoň jednou zásobovat obyvatele pitnou vodou z cisterny nebo museli opakovaně omezit používání vody.
Na seznamu národního programu Modrá úsporám (tzv.
„Dešťovky“) zveřejněném na adrese http://www.dotacedestovka.cz je v tuto chvíli 1 285 takových obcí, není ale konečný. Pokud obec na seznamu zařazena není a přitom tyto podmínky
splňuje, může o zařazení na seznam požádat.
2. Na co stát přispěje
Obyvatelé „suchých“ obcí mohou žádat o dotace na zařízení zadržující dešťovou vodu na zalévání nebo splachování
a na systémy na přečištění a využití odpadní vody a jejich libovolnou kombinaci. Mimo tyto obce stát pouze na zalévání dešťovou vodou nepřispěje, ﬁnančně ho podpoří jen v kombinaci
s využitím dešťové nebo odpadní vody uvnitř domu.
3. Kolik majitel domu dostane
Dotace má dvě části. Bude-li majitel domu dešťovou vodou pouze zalévat, dostane pevnou částku ve výši 20 tisíc korun. Dále podle velikosti střechy, pozemku a dalších
parametrů ministerstvo určí potřebnou kapacitu nádrže
a na každý kubický metr nádrže přidá dalších 3,5 tisíce korun. Na objem navíc už nepřiplatí. Jaká bude výše příspěvku, si každý může ještě před podáním žádosti ověřit na online kalkulačce, která je k dispozici na webu projektu. Stát
v každém případě zaplatí maximálně polovinu faktur, dotace
přitom u zalévání nepřesáhne pětapadesát tisíc korun. Podobné, jen odpovídajícím způsobem vyšší částky jsou určeny pro
systémy kombinující zalévání a splachování dešťovou vodou,
případně využívající odpadní vodu z domácnosti.
4. Jak si požádat o ﬁnanční podporu
Žádosti bude možné podávat od 7. září 2017, od 10 hodin
dopoledne. V první fázi žadatel musí vyplnit na adrese: http://
www.dotacedestovka.cz. elektronický formulář,“ informuje
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí (dále
jen „informátor fondu“), který má rozdělování dotací v projektu Dešťovka na starosti. K vyplnění žádosti stačí základní údaje o nemovitosti. Podle informací státního fondu žadatel nepotřebuje nic víc, než co si sám vypočte v dotační kalkulačce. Ta
je k dispozici na už zmíněném webu. Žádost je možné podat
i na kterémkoli krajském pracovišti fondu životního prostředí
(pro město Brumov-Bylnice je tímto pracovištěm Zlín). Důležitá je rychlost, výzva bude ukončena po vyčerpání prostředků. V květnu v 1. kole se z 5,5 tisíce žádostí dostalo na necelých 2,3 tisíce. „Opět očekáváme, že poptávka převýší možnosti projektu,“ upozorňuje ministr životního prostředí Richard
Brabec.

5. Jaké doklady jsou potřeba
Po podání žádosti dává ministerstvo 30 dní na doložení potřebných dokladů, především odborného posudku. V květnu to
bylo do pěti dnů a nestačilo to. „Problém byl s dodáním odborného posudku,“ informuje fond. Vzor odborného posudku je k dispozici na webu projektu. „Nejde o nic složitého, stačí, aby dodavatel popsal základní charakteristiky zařízení a jeho nákres,“ dodává informátor fondu. Žadatel o dotaci se přitom tímto krokem
nezavazuje k tomu, že si dá nainstalovat toto konkrétní zařízení.
„Pokud změní názor a najde si levnější nebo lepší systém, který
požadavky dotace splní, nemáme s tím problém. Když bude levnější, dotace se adekvátně sníží, pokud by byl dražší, může požádat o změnu v dotaci,“ upřesňuje informátor fondu. Bydlí-li žadatel na místě, které splňuje požadavky na „suchou“ obec,
a přitom tato obec není uvedena na seznamu, může to ve své žádosti doložit a úřady to vezmou v úvahu.
6. Kdy přijdou peníze
Dotace se vyplácí až po realizaci projektu, a to na základě vystavených faktur. Dotace musí být vyčerpána nejpozději do 12 měsíců od chvíle, kdy je schválena.
7. Jak se bude platit stočné
Bude-li domácnost používat dešťovou vodu na splachování, musí
se domluvit na úpravě plateb za stočné s vodárenskou společností
(v našem městě VAK Zlín a.s.). Standardní výpočet, podle kterého
vypustí do kanalizace tolik vody, kolik odebere z vodovodní sítě,
v tomto případě neplatí. Bez této smlouvy dotace nebude vyplacena. Na výběr jsou tři možnosti. Tou první jsou takzvaná směrná čísla, která se už nyní využívají v případě, že domácnost bere
vodu zčásti z vlastní studny. Počítá s roční spotřebou odhadnutou
na 35 kubíků vody na osobu za rok. Další možností je připočítat
ke stočnému cenu za 9 kubíků na rok za každou osobu, která žije
v domě, kde se splachuje dešťovou vodou. Třetí možností je instalace vodoměrů, které sledují, kolik vody odtéká z toalety splachované dešťovou vodou do kanalizace.
Poznámka:
Město Brumov-Bylnice není zařazeno do seznamu obcí postižených suchem, takže jeho občané mohou žádat o dotaci pouze
u některých podporovaných opatření.
Jedná se o následující vybraná podporovaná opatření:
1.5.B.2 – Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako
vody užitkové
1.5.C2 – Systémy pro využití předčištěné odpadní vody s využitím srážkových vod
1.5.C.1 – Systémy pro využití předčištěné odpadní vody bez využití srážkových vod
Kompletní znění výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory je zveřejněno na webových stránkách Města Brumov-Bylnice, v sekci aktuality.
Žádosti o poskytnutí podpory se podávají výhradně elektronicky přes webové rozhraní:
http://www.dotacedestovka.cz
Administraci žádostí pro žadatele z města Brumov-Bylnice
provádí Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ve Zlíně se sídlem budova č. 51 (bývalý areál Svit), J. A. Bati
5645, 760 01 Zlín. Telefon: +420 577 522 279 nebo zelená linka:
800 260 500.
S využitím podkladů a informací poskytnutých Státním fondem životního prostředí ČR zpracoval:
Miroslav Froněk, správní odbor
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Blahopøejeme...

Blahopøejeme
rodièùm...
Markéta Fusková
Prokop Novák narozen dne 1. 7. 2017
Šimon Gröpel narozen dne 6. 7. 2017
Eliška Králová narozena dne 7. 7. 2017
Tomáš Juřica narozen dne 11. 7. 2017
Zdeněk Rak narozen dne 11. 7. 2017
Barbora Šuchmová narozena dne 15. 7.
2017
Matyáš Lysák narozen dne 23. 7. 2017
Jakub Ptáček narozen dne 29. 7. 2017
Vojtěch Strnka narozen dne 10. 8. 2017

Blahopøejeme
k uzavøení sòatku...
Petr Machů a Hana Smilková uzavřeli
sňatek dne 19. 8. 2017
Radek Beňo a Lenka Plevová uzavřeli
sňatek dne 19. 8. 2017 v kostele sv. Václava v Brumově-Bylnici

Kdo v srdci žije, neumírá …

Dne 30. září 2017 oslaví 50 let
společného života manželé
Janka a František Bartlovi
ze Sidonie.
Maminko a tatínku, do dalších
společných let Vám přejeme hodně
zdraví, štěstí, životního elánu
a Božího požehnání.
S láskou přejí děti s rodinami.

Vzpomínáme...

Dne 10. srpna 2017 si připomeneme
nedožitých 90 let naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Vlasty Dorňákové.
S láskou vzpomínají synové Jindřich
a Václav s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, aby se dalo
zapomenout.

Nezemřeli, spí. Mají-li sen, je krásný.
Zdá se jim o těch, které milovali a kteří
milovali je.


Rozlouèili jsme se...
Aloisie Lysáková zemřela dne 19. 7. 2017
ve věku 82 let, Bylnice, Vlárská čp. 282
Stanislav Vančuřík zemřel dne 25. 7.
2017 ve věku 78 let, Bylnice, Zahrádky
čp. 488
Jaroslav Konečný zemřel dne 25. 7. 2017
ve věku 50 let, Bylnice, Vlárská čp. 331
Stanislav Křek zemřel dne 30. 7. 2017
ve věku nedožitých 63 let, Bylnice, Hrbáč čp. 1304
Karel Dittrich zemřel dne 9. 8. 2017
ve věku 85 let, Brumov, Družba čp. 1191
Věra Vašičková zemřela dne 10. 8. 2017
ve věku nedožitých 87 let, Brumov, Zátiší čp. 630
Marie Hovězáková zemřela dne 12. 8.
2017 ve věku 76 let, Bylnice, Na Poříčí
čp. 385
Josefa Hořáková zemřela dne 16. 8. 2017
ve věku 84 let, Bylnice, Široká čp.
149
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Dne 18. července 2017 jsme vzpomněli
13. výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka,
pana Miroslava Vaňka
a 22. srpna 2017 jsme vzpomněli
26. výročí úmrtí naší maminky a babičky,
paní Jaroslavy Vaňkové
z Brumova.
Za tichou vzpomínku děkují synové
s rodinami.

Dne 27. srpna 2017 jsme vzpomněli
30. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Antonína Illka.
Dne 14. května 2017 jsme vzpomněli
2. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky,
paní Bohumily Illkové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
Miloslava a Zdenka s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho
měli rádi.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 6. srpna 2017 jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí naší maminky, paní
Jindřišky Mišákové.
V říjnu si připomeneme 26. výročí úmrtí
našeho tatínka, pana Aloise Mišáka.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.



Dne 1. září 2017 vzpomeneme 20. výročí
úmrtí našeho syna, bratra a strýce,
pana Františka Adamušky.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Adamuškova.
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Kdo v srdci žije, neumírá …

Dne 4. září 2017 vzpomeneme
15. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Bohumila Vilímka
a 22. února 2017 uplynulo 8 let,
co zemřela naše maminka, babička
a prababička,
paní Ludmila Vilímková.
S úctou a láskou vzpomínají synové
s rodinami.

Vše, cos nám
á s láskou
lá k dal,
d l zůstává
ů tá
v našich srdcích napořád.

Dne 18. září 2017 by se dožil 80 let
pan Josef Lysák.
Za tichou vzpomínku děkujeme těm,
kdo jej znali. Manželka Marie
a děti Dana, Radomír, Ivana
s rodinami.

d mii vzal,
l co d
hé mii b
l jen
Osud
drahé
bylo,
žal, prázdný domov a mnoho krásných
vzpomínek mi zbylo.

Dne 24. září 2017 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí mého drahého
manžela,
pana Ladislava Lysáka
z Bylnice.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka,
rodina Hlochova a ostatní příbuzní.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Čas bolest hojí, ale nedá zapomenout.

Dne 8. září 2017 uplynou 2 roky od úmrtí
pana Karla Janáče.
S láskou vzpomínají manželka, děti
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 18. září 2017 vzpomeneme 37. výročí
úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Vincence Častulíka
z Brumova.
S láskou vzpomíná syn, vnuci s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 27. září 2017 vzpomeneme 15. výročí
úmrtí mého manžel, tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Karla Polácha.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.



Kdo v srdcích žije, neumírá …

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - ZÁØÍ 2017
 6. 9. PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU s kytarou
Dne 15. září 2017 vzpomeneme
30. výročí úmrtí našeho syna a bratra,
pana Petra Šenkeříka.
Za tichou vzpomínku děkují maminka
a sestry s rodinami.

a písničkou s panem Vilímkem – 9.30 hod.

 12. 9. TVOŘENÍ VALAŠSKÝCH VĚNEČKŮ - 9.30 hod.
 21. 9. PORTÁŠI A ZBOJNICTVÍ – beseda s panem Pavlem
Mašláněm – 9.30 hod.

 26. 9. PEČENÍ HODOVÝCH KOLÁČŮ– 9.30 hod.
Denní stacionář pořádá Poutní zájezd do Rožnova pod Radhoštěm, který se
koná 4. 10. 2017, odjezd v 7 hod. od Obuvi Tarabus, další zastávky u kulturáku,
staré měšťanky a MEZu. Program - Mše svatá v Kostele Všech svatých, návštěva
dřevěného městečka. Cena 270 Kč (vstupné v ceně).
V případě zájmu se závazně přihlaste ve stacionáři - osobně nebo telefonicky
na tel. 605 063 239.

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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

PROGRAM RMC MALENKA - ZÁØÍ 2017
PÁ 1. 9.
ÚT 5. 9.
ST 6. 9.
ČT 7. 9.

ZAHÁJENÍ PROVOZU MIKROJESLÍ BRUMOV-BYLNICE
ŠIKULKY - JEŽEK (tvoříme z polystyrénu a látek)
VOLNÁ HERNA, výroba na jarmark
UKÁZKOVÁ HODINY ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ (nezávazná hodina angličtiny pro děti, od 9.30 h., zdarma)
ÚT 12. 9.
ŠIKULKY - SOVIČKY (tvoření dětí a maminek)
ST 13. 9.
VOLNÁ HERNA, výroba na jarmark
ČT 14. 9.
VAŘÍME - NEVAŘÍME, PEČEME - NEPEČEME – vaření s paní
Martinou Ritterovou (závazně se přihlašujte v Malence, cena 300 Kč, hlídání
zajištěno) – kurz přeložený z června 2017
PO,ÚT,ST 18.- 20. 9.
PODZIMNÍ BAZÁREK (v kulturním domě od 8.00
do 17.00)
ČT 21. 9.
SKOKÁNCI, montessori dílnička
ÚT 26. 9.
LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
ST 27. 9.
VOLNÁ HERNA, VÝROBA NA JARMARK
ČT 28. 9.
STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO
SO 30. 9.
VÁCLAVSKÝ JARMARK V BRUMOVĚ-BYLNICI (přijďte podpořit naše centrum a zakoupit naše výrobky!)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod., odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hod..
UPOZORNĚNÍ:
Dne 14. 9. od 9.30 do 11.30 bude v pizzerii Gusto probíhat kurz zdravého vaření a pečení s paní Martinou Ritterovou. Minimální počet předem přihlášených
je deset účastnic, jinak kurz neproběhne. Hlídání dětí bude naše centrum zajišťovat za poplatek 50 Kč.
Nabízíme ukázkovou hodinu angličtiny pro nejmenší, kurz by se rozběhl dle
zájmu od října 2017.
Rovněž nabízíme cvičení maminek a dětí od 3 měsíců do 3 let! Zájemci se mohou přihlašovat během září v centru, kurz by začal probíhat také od října 2017.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

NÍZKOPRAHOVÉ ZAØÍZENÍ KAMPAK?
NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA V BRUMOVÌ-BYLNICI
V říjnu tohoto roku zahájí v našem
městě provoz nová sociální služba, a to
Nízkoprahové zařízení KamPak?, jehož
pracoviště se bude nacházet v Domě
U Slunce na náměstí Hildy Synkové. Poskytovatelem služby je obecně prospěšná
společnost Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, která stejnou službu poskytuje od roku 2009
ve Slavičíně a od roku 2011 také ve Valašských Kloboukách. Oba nízkoprahové kluby v těchto městech využívají děti,
mládež a mladí dospělí ve věku od 11
do 26 let z širokého okolí. Také proto
bylo rozhodnuto o vzniku dalšího pracoviště nízkoprahového zařízení i ve městě Brumov-Bylnice, kde bude nízkoprahový klub v provozu do konce letošního

roku dva dny v týdnu a od roku 201
2018 je
plánováno rozšíření jeho provozu na tři
dny v týdnu.
Důvody, proč službu tohoto typu mladí lidé vyhledávají, jsou různé. Současné kluby ve Slavičíně a Valašských Kloboukách disponují množstvím volnočasových aktivit, jako jsou stolní hry, herní konzole, wiﬁ připojení nebo přístup
na počítač, nejinak tomu bude na klubu
v Brumově-Bylnici. Poté, co se s klubem
a jeho pravidly uživatelé služby identiﬁkují, začíná intenzivnější působení pracovníků. Při práci s mladšími klienty se
pracovníci zaměřují na podporu pozitivních návyků v oblasti trávení volného času a seznamují je s tématy, jež jsou
součástí primární a sekundární preven-
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ce vzniku rizikového chování. Rovněž
jim nabízí možnost účastnit se doučovacího programu zaměřeného na zlepšení školních výsledků a aktivit podporujících jejich osobnostní rozvoj. Starší věkové kategorii pak pracovníci poskytují podporu a odbornou pomoc při řešení
různých obtížných situací v jejich životě, a to prostřednictvím poskytování základního sociálního poradenství, sociální terapie, doprovodu do různých institucí a jiných typů odborné pomoci.
V zařízení pracuje tým kvaliﬁkovaných pracovníků, z nichž část poskytuje
také specializovanou terapeutickou pomoc ve formě konzultací, a to s jednotlivci, páry i rodinami. V rámci této činnosti pracují s různými osobními tématy, která jsou pro uživatele služby náročná a potřebují podpořit v jejich řešení.
Využívání služby a veškeré druhy jejich
činností jsou bezplatné a uživatelé zde
mohou vystupovat anonymně, tedy bez
evidence jakýchkoliv osobních údajů.
Služba je poskytována diskrétně, se zachováním mlčenlivosti, kterou pracovníkům navíc ukládá zákon. Bez předchozí
domluvy mohou pomoc pracovníků využívat mladí lidé ve věku od 11 do 26 let,
kteří mohou navštívit klub kdykoliv během jeho provozních hodin. Na pracovníky se mohou obracet také rodiče, pečující nebo blízké osoby či zástupci návazných institucí, a to po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
Vedoucím pracoviště v BrumověBylnici bude Mgr. Radek Šatka, vedoucím celé služby je Mgr. Michal Filák. Informace o klubu můžete sledovat na facebookovém profilu „KamPak
Brumov-Bylnice“ nebo na webových
stránkách www.dokampaku.cz. Spojit
se s pracovníky můžete rovněž telefonicky na čísle 774 099 456 či emailem
na adresách michal.filak@gmail.com
nebo satka.njp@gmail.com.
Pro širokou veřejnost je dne 27. 9.
2017 v čase od 13 do 18 hodin připraven den otevřených dveří, v rámci kterého bude možné klub navštívit, seznámit se s jeho prostory a pracovníky a dozvědět se více o jeho fungování. Budeme
velmi rádi, pokud si najdete čas a zastavíte se za námi.
Činnost Nízkoprahového zařízení
KamPak? je financována prostřednictvím veřejných rozpočtů a soukromých
dárců. Služba je registrována dle Zákona 108/2006 Sb. jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Mezi další aktivity, které poskytuje nad rámec své
základní činnosti, patří víkendové pobyty a zážitkové programy pro uživatele služby a speciální programy pro
střední školy. Aktuálně služba na svých
stávajících pracovištích pracuje se 118
klienty.
Mgr. Radek Šatka, vedoucí pracoviště
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DALŠÍ POZITIVNÍ ZMÌNY V PODPOØE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMÙ Z IROP
Možnosti pro podporu bytových domů v Integrovaném regionálním operačním programu se
nyní rozšiřují. Podporu je totiž možné získat jak
na zateplení bytového domu a výměnu oken, tak
i na výměnu zdrojů tepla. Navržená nová sada
hodnotících kritérií byla dne 8. 6. schválena Monitorovacím výborem IROP a vešla v platnost revizí Speciﬁckých pravidel pro žadatele a příjemce, která byla vydána 16.6.
Drtivá většina žadatelů (zhruba 95 % předložených žádostí) doposud požadovala podporu
na zateplování obvodových konstrukcí a výměnu oken. Nyní se Ministerstvu pro místní rozvoj
podařilo dojednat příznivější podmínky také pro
zdroje tepla, jako jsou plynové kotle, tepelná čerpadla nebo jednotky pro kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla.
Zásadní změny se týkají nových možností získání podpory v následujících případech:
1/ výměna starého plynového kotle za nový plynový kondenzační kotel;
2/ pořízení plynových tepelných čerpadel výměnou za staré plynové kotle, kotle na tuhá fosilní paliva nebo vytápění
elektřinou;
3/ umožnění samostatné instalace fotovoltaických systémů (pro již zateplené bytové domy);
4/ podpory změny vytápění plynem nebo elektřinou za elektrická nebo plynová tepelná čerpadla;
5/ podpory připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
6/ umožnění prodeje přebytků vyrobené elektrické energie z fotovoltaických systémů a jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla do sítě;
7/ snížení požadavků na tepelně-technické parametry bytového domu při instalaci některé technologie bez současného
zateplení bytového domu. Podpora tedy nebude poskytována pouze na komplexně zateplené bytové domy. Pokud je Váš bytový dům ale zateplen pouze částečně, je vhodné současně s novým zdrojem tepla zauvažovat o zateplení zbývajících konstrukcí – pouze komplexnost provedených opatření přinese maximální úspory výdajů za energie;
8/ snížení hodnotících kritérií pro nové zdroje tepla – např. v případě projektu na instalaci tepelného čerpadla už není
hodnocen topný faktor tepelného čerpadla, ale pouze shoda s požadavky ekodesignu.
Na začátku července bylo v 37. výzvě IROP „Energetické úspory v bytových domech II“ předloženo celkem 714 žádostí o podporu. Objem administrovaných žádostí o podporu představuje 3,78 mld. Kč celkových způsobilých výdajů, z toho
1,25 mld. Kč tvoří příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výzva č. 37 byla vyhlášena v červenci 2016 a žádosti o podporu budou přijímány do konce listopadu 2017.
Aktuálně je již proplaceno několik ukončených projektů: například zateplení bytového domu o šesti bytech v Bystré nad
Jizerou, kde díky komplexnímu zateplení došlo k posunu z nejhorší klasiﬁkační třídy G do klasiﬁkační třídy C, nebo zateplení panelového bytového domu o 77 bytech v Šumperku. Žádosti o podporu ve všech fázích realizace evidujeme ve všech
13 krajích, celkem v 280 obcích a městech (v Praze poskytuje podporu bytovým domům program Nová zelená úsporám).
Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory
v bytových domech II“ naleznete na webu IROP
(„webu IROP“ vložit prolink na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Zateplovani)
Projektové záměry a podmínky výzvy lze konzultovat
na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj
(„regionálních pracovištích“ vložit prolink: http://www.
crr.cz/cs/kontakty/kontaktni
crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/37-vyzva/).
osoby k vyzvam/37 vyzva/).
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JINÍ…NE HORŠÍ
Autismus je jednou z nejzávažnějších
poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí a jejím důsledkem je, že
dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší
a prožívá. Může si připadat jako za sklem.
Lidé s poruchou autistického spektra
(PAS) žijí mezi námi, aniž bychom si toho
mnohdy všimli. Pro ně samotné je však
zvládání každodenního života velice náročné. Jsou jiní, ale rozhodně ne horší než
my. Podle posledních čísel má každý šedesátý osmý člověk některou z poruch autistického spektra.
Základní činností spolku Za sklem o.s.
je podpora lidí a rodin s PAS při řešení jejich složité životní situace. Děti i mladí lidé
s touto diagnózou se potýkají s nejrůznějšími problémy při vzdělávání a jejich rodiče jsou často neuplatnitelní na trhu práce.
Důsledkem je sociální vyloučení. Bohužel
se stále setkáváme s neinformovaností
laické i odborné veřejnosti.
Naše organizace poskytuje odborné
sociální poradenství a sociálně aktivizační služby v rámci celého Zlínského kraje.
Služby jsou bezplatné a jsou poskytovány
ambulantní i terénní formou pro rodiny
s dětmi, mladé lidi i dospělé osoby s PAS.
Příběh č.1
Malého Františka k nám před dvěma
lety přivedla za ruku jeho babička. Odmítal jakýkoliv způsob komunikace, nemluvil ani nereagoval na podněty či dotazy. Nechtěl mezi lidi, neuměl se podívat
do očí, byl ze všeho vyděšený, a pokud jej
někdo ke komunikaci nutil, reagoval nepřiměřeně až agresivně. Cestu mimo domov zvládal s obtížemi a pouze v doprovodu babičky. Bylo hodně těžké s ním navázat kontakt, ale dnes, po dvou letech pra-

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
videlných nácviků a konzultací, zvládne
k nám bez problému přijít a aktivně se zapojit do všech činností. Díky systematickému nácviku už dokáže cestovat v MHD.
Navštěvuje běžnou základní školu, kde
mu asistent pedagoga pomáhá vedle studia i se začleněním do třídního kolektivu, aby už nedocházelo k jeho vyčleňování. František pozdraví, zaklepe, někdy se
i usměje. Pro většinu lidí naprostá samozřejmost, pro některé lidi s diagnózou PAS
mnohdy nepřekonatelný problém.
Máme skvělý tým odborníků – sociálních pracovníků i speciálních pedagogů. Poptávka po našich službách neustále narůstá a tak se musíme rozšiřovat
i my. Každodenní činností se naši uživatelé krůček po krůčku zlepšují v dovednostech a začleňují. To je na naší práci úžasné, jsou vidět pokroky u každého případu.
Každý člověk s PAS může být plnohodnotně zařazen do společnosti, pokud
se s ním odborně a co nejdříve pracuje.
V opačném případě může skončit hospitalizací v psychiatrické léčebně.
Příběh č.2
Dnes 25letý mladý muž „H“ k nám začal docházet na pravidelné konzultace už
před lety a byl na pokraji totálního vyčerpání. Nikdo mu nerozuměl, nedokázal vyjádřit své potřeby či pocity, nerespektoval žádná pravidla či povinnosti, stranil
se lidem a nechtěl s okolím komunikovat.
Jeho rodiče i sourozenci byli zoufalí, protože nevěděli,co mají dělat, aby jejich rodina fungovala a její členové se v ní cítili dobře a bezpečně. Velice podobná situace byla i ve škole, kterou „H“ navštěvoval. Díky malému povědomí, o tom co jsou
poruchy autistického spektra a co takový
žák potřebuje, měl „H“ obrovské kázeňské
problémy a ze strany spolužáků byl šikanován. Většina učitelů byla bezradná, protože nevěděla, jak takového žáka vzdělávat a zapojovat do třídního kolektivu. „H“
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zažíval pocity naprosté beznaděje a objevovaly se stavy deprese. Naštěstí se tato
rodina dozvěděla o činnosti naší organizace a přišli k nám. Nyní, díky soustavné odborné spolupráci s celou rodinou a školou
se situace stabilizovala. Společně jsme dokázali udělat několik zásadních změn, které vedly k úspěchům, ale stále jsou věci,
na kterých je třeba pracovat. V současné době mladý muž „H“ úspěšně ukončil
střední školu a dnes dokonce studuje vysokou. Díky svému přístupu a podpoře ze
strany rodiny, školy i naší organizace má
velkou šanci na úspěšné zakončení vysoké
školy, nalezení si vhodného zaměstnání.
Co děláme a co jsme dokázali:

Podporujeme osoby a rodiny s PAS při
řešení jejich složité životní situace
 Zvyšujeme informovanost rodičů, pedagogů, odborníků i obecné veřejnosti
o problematice PAS
Pomáháme s orientací v sociálním systému v oblasti vzdělávání a zaměstnání
Prosadili jsme zařazení PAS do zákona
a aktivně se podílíme na tvorbě legislativy
 Denně provádíme sociálně aktivační
činnost s dětmi i dospělými.
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR jsme nechali přeložit skvělou knihu od Temple Grandin JINÍ…Ne horší, plnou zajímavých příběhů o lidech s autismem a nejen o tom, jak mohou být v životě úspěšní. Je to opravdu inspirující čtení od známé expertky, také s diagnózou.
Tuto knihu si můžete vypůjčit i v naší
knihovně.
Další informace jsou na www.zasklem.
com. V případě jakýchkoliv dotazů se
na nás můžete obrátit, telefonicky nebo emailem.
Tak jako každá nezisková organizace
se potýkáme s nedostatkem prostředků.
Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc. Hmotnou i nehmotnou.
Za sklem o.s.
adresa poskytování: J. A. Bati 5520, Zlín,
tel. 603816230, e-mail: poradna@zasklem.
com
č.ú.2400263108/2010
Poznámka: Jména/iniciály v uvedených příbězích jsou ﬁktivní.
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2017/2018
Školní rok 2017/18
bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin.
Slavnostní zahájení
školního roku proběhne pro všechny žáky 1. - 9. ročníku od 8 hodin
na školním nádvoří I. stupně ZŠ.
Prvňáčci si přinesou aktovky
a přezůvky.
Žáci 1. ročníku odejdou po slavnostním zahájení do tříd i se svými rodiči. Třídní učitelky předají rodičům potřebné informace a dokumenty, prvňáčci dostanou učebnice a pomůcky. Poté mohou prvňáčci
odejít s rodiči domů.
Žáci 2. – 9. ročníku odcházejí
po slavnostním zahájení domů.
Školní družina a školní klub budou 4. 9. v provozu.
Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11 do 12 hodin.
V případě nepříznivého počasí se
slavnostní zahájení školního roku
uskuteční od 8 hodin ve třídách,
všichni žáci si přinesou přezůvky,
bloky a psací potřeby. Třídnické práce skončí v 8.45 hodin.
Přeji úspěšný vstup do nového
školního roku.
Mgr. Roman Rydval,
ředitel ZŠ Brumov-Bylnice

KROUŽKY DDM BRUMOV-BYLNICE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Milé děti, nový
školní rok již klepe
na dveře a my přicházíme s nabídkou a přehledem
zájmových kroužků vedených pod DDM
Brumov-Bylnice. Doufáme, že si každý
z Vás některý kroužek vybere a naše nabídka Vás i Vaše rodiče i v letošním roce
osloví.
Podrobnější informace naleznete
v průběhu září na našich webových stránkách
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
a dále na letáčcích, které Vám budou rozdány ve škole.
Kroužky budou začínat postupně
od 18. září 2017. Těšíme se na Vás.
HUDBA A TANEC

 TÁBOROVÁ KYTARA – výuka na kytaru, písně k táboráku pro začátečníky
i mírně pokročilé
 COUNTRY TANCE – základní prvky
tance, nácvik, vystoupení
 MAŽORETKY – základy rytmiky, prvky které musí ovládat každá mažoretka

 MODERNÍ TANCE – různé druhy moderních tanců, sestavy
 TANEČNÍ SKUPINA „WAVES“ - základní pohybové prvky diskotance, secvičování sestav
 BYLNIČÁNEK – základy lidových tanců formou hry, nácvik
JAZYK, TVOŘIVOST, TECHNIKA

 ANGLICKÁ KONVERZACE - rozvíjení
slovní zásoby a konverzačních schopností
 ANGLIČTINA HROU – základy jazyka
a výslovnost zábavnou formou pro 1. stupeň
 PRIMA VAŘEČKA – pečení, vaření
a smažení různých dobrot
 KERAMIKA – práce s hlínou, výroba
drobných keramických předmětů
 PSANÍ VŠEMI DESETI – výuka psaní
na klávesnici všemi deseti prsty
 PLASTIKOVÝ MODELÁŘ – stavba
plastikových a papírových modelů letadel
a vojenské techniky
 MLADÝ RYBÁŘ – základy rybaření,
znalost rybolovu, rybářský lístek
SPORT

 FLORBAL – pravidla, základy hry
od přípravky po náctileté

 ŠACHY – základy hry, rozvíjení myšlení, soutěže
 STOLNÍ TENIS – základy a pravidla
hry, trénink, soutěže
 JIU-JITSU – základy sebeobrany, různé
prvky a hmaty JIU-JITSU
 RINGO – základy hry, pravidla a samotná netradiční hra
 ODBÍJENÁ – základy hry, pravidla
a soutěže
 SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ – základní plavecké styly, hry ve vodě a soutěže
 BRUSLENÍ PRO RADOST – volné bruslení, různé hry na ledě pro děti i rodiče
 MLADÝ ZDRAVOTNÍK – základy první
pomoci, ošetření pacienta, soutěže
 BROUČCI – cvičení maminek s dětmi,
různé tanečky, hry, cviky na nářadí
 LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ – základy
lezení s horním jištěním i jako prvolezec,
hry, uzlování
 AQUA AEROBIC – relaxační cvičení
ve vodě
 KARATE - základy sebeobrany, ovládání svých emocí s cílem být vyrovnaným
a silným jedincem
PRO DOSPĚLÉ PŘIPRAVUJEME:
RUČNÍ PRÁCE
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
KALANETIKA
AQUA AEROBIC
ANGLICKÁ KONVERZACE
TVORBA RODOKMENE
TANEČNÍ SKUPINA „WAVES“ – Vás informuje o rozpisech termínů diskotanců
 Mini - tanečníci narození do r. 2009. Zrcadlová místnost: čtvrtek 15:30 - 16:30 hod.

 Děti pokročilé - tanečníci narození
od r. 2008 - 2006. Tělocvična DDM: středa
14:45 - 16:45 hod.
 Děti začátečníci - tanečníci narození od r. 2008 - 2006. Zrcadlová místnost:
čtvrtek 17:30 - 18:30 hod.
 Junioři - tanečníci narození od r. 2005 2002. Tělocvična DDM: pátek 14:45 -16:45
hod.
 Hlaváci- tanečníci narození od r. 2001
a starší. Zrcadlová místnost: pátek 17:15
- 18:30 hod.
Zápis a zařazení do kroužků si můžete
domluvit již od začátku září v uvedeném
termínu a místě.
Těší se Verča a Klárka

HOKEJOVÝ CLUB BBSS
INFORMUJE…
Sezona 2017/2018
Mistrovská utkání našich
mládežnických týmů začnou
od 8. 9. 2017. Do krajských

soutěží jsme za náš klub přihlásily tyto týmy: přípravka 2.
třída, přípravka 3. třída, přípravka 4. třída, mladší žáci, starší žáci, mladší dorost
a starší dorost.
Valašská hokejová liga začne novou
sezonu Memoriálem Josefa Maňáka, IV.
ročník v sobotu 2. 9. 2017, na který se
týmy mohou již přihlašovat.
Karpatská mládežnická hokejová liga
HC Brumov-Bylnice týmy U16 (ročník 2002 - 2003) a U 18 (2000 - 2001) odehraje v sezoně 2017/2018 mimo hlavní soutěž také mezinárodní soutěž „ Karpatská mládežnická hokejová liga“, která se hraje turnajovým systém na území
6 států: Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Polsko, Česká republika a Maďarsko.
Jedná se o 4 turnaje, kdy odehraje na každém turnaji tým každý s každým ve třech
dnech.
1. turnaj proběhne na Slovensku
ve dnech 25. - 27. srpna 2017. Ve městě Trebišov změří své síly hráči U 18
a ve Vranove nad Topĺou hráči U 16.
Naše hráče čeká velká premiéra. Utkání
na mezinárodním fóru bude pro všechny velkým zážitkem, naši borci budou reprezentovat Českou republiku a věříme,
že se svého úkolu zhostí se ctí. O všech
výsledcích vás budeme průběžně informovat na našich stránkách hokejbrumov.cz.

PØÍPRAVNÝ
LETNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ
V neděli 30. 7. 2017 pořádal náš klub
na Zimním stadionu Brumov-Bylnice Přípravný letní hokejový turnaj pro ročníky
2004 - 2005.

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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řádání BN a její pořádání není omezeno teritoriálně, ani věkově
 zdůrazňuje význam prevence nejen tohoto
onemocnění, ale i jiných civilizačních chorob
 má velký význam i v oblasti osvěty v péči
o zdraví a zdravý životní styl s cílem předcházet civilizačním chorobám pravidelným pohybem a cílenou péčí o své zdraví, včetně využívání pravidelných preventivních prohlídek u lékaře
 je určen široké veřejnosti bez omezení pohlaví a fyzické výkonnosti. Konání běhů je
v období od dubna do listopadu. Pravidelný
pohyb, stejně jako solidarita s nemocnými
a podpora výzkumu rakoviny představují novou šanci pro život, novou NADĚJI
Mgr. Dagmar Krahulová

PØIJÏTE SI ZAHRÁT
PETANG
Účastníci turnaje byly týmy:
HC Brumov-Bylnice, MHC Martin Slovensko, Ševci Zlín a dva slovenské selecty PRO TEAM blue a PRO TEAM white. Hrálo se systémem každý s každým, 2
x 15 min. čistého času. Náš tým předvedl
dobrou hru, hráči bojovali o každý centimetr ledu a svým výkonem obsadili krásné 3. místo.
Umístění týmů:
1. místo MHC Martin
2. místo PRO TEAM white
3. místo HC Brumov-Bylnice
4. místo Ševci Zlín
5. místo PRO TEAM blue
Každý tým obdržel z rukou zástupce
našeho klubu Jaroslava Vaňka ml. diplom,
pohár, foto týmu od ﬁ. Superturnaje a věcnou cenu. Dále byli z každého týmu oceněni diplomem, soškou a medailí nejlepší hráči.
Turnaj byl pískán zkušenými ligovými
rozhodčími Martinem Šustrem, Petrem
Kolečkářem, Ondřejem Šudomou a Ros-

tislavem Pavlíkem, časomíru bezchybně obsluhovala Andrejka Bartlová a naši
zdravotníci Zdenka Urbanová a Martin
Janoš neměli žádnou práci. Všem děkujeme za zdárný průběh turnaje, který se
odehrál v duchu fair play a bez zranění.

BÌH NADÌJE
Běh Naděje - II. ročník v BrumověBylnici - 16. 9. 2017 v 14 hod. na hřišti
v Bylnici
Běh naděje je svým rozsahem zcela mimořádná humanitární akce zaměřená na podporu výzkumu rakoviny spojená
s veřejnou sbírkou
 inspiroval se úspěšnou mezinárodní akcí
„Běh Terryho Foxe“, který probíhal v ČR 15
let (1993 až 2007 - také v Brumově-Bylnici)
a navázal na spolupráci s jejími bývalými organizátory
 je sportovně společenská akce (založená
na běhu, pochodu, jízdě na kole, kolečkových
bruslích, atd.) organizovaná dle Principů po-

Petangové hřiště v Brumově

Petangové hřiště ve Sv. Štěpáně
Slogan „Brumov-Bylnice – město sportu“ je třeba doplnit o nový druh sportu – petang (koulená). Je to francouzská společenská hra pro dvě 1 – 3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli,
který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko.
Princip hry je velmi jednoduchý. Výraznou předností tohoto sportu je, že ho může
hrát prakticky každý (ženy, muži, děti, senioři i tělesně postižení). V našem městě
se podařilo vybudovat dvě nová petangová hřiště, v Brumově ve sportovním areálu na Rozkvětu a ve Sv. Štěpáně na výletišti. Zájemci si mohou zahrát petang kdykoliv, pravidla jsou vyvěšena u hrací plochy,
petangové koule jsou k dispozici u správce areálu. Realizátor akce - Sportovní klub
Brumov-Bylnice, z. s., děkuje Zlínskému
kraji za individuální dotaci ve výši 75%
z celkových způsobilých výdajů a Městu
Brumov-Bylnice za spolupráci a poskytnutí pozemků pro výstavbu obou sportovišť.
Mgr. Milena Kovaříková,
členka výboru SK Brumov-Bylnice, z. s.
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nechajte vybubnovat na příkaz
hradního pána
Tož sem minule napsál nekeré věci
moc dopředu, u jednéj sa dopřesníl termín
a u jednéj sem napsál takú pěknú termínovú capinu. Nejaké divné vlnění šlo přes
hradní kopec, gdyž sem to psál. A to sem
netušíl, že sa budem jeden večer na hradě dohadovat, co je to za skvrnu na Měsíci při úplňku, gdyž mraky nide a nakonec sme vygúglili, že sa díváme na také
krátké částečné zatmění Měsíca a že je vidět enom z nekama a že trvá enom chvílu
a než sem došél pro foťák, bylo fuč.
Tož včíl sem zapomněl, co sem to….
Aha! Víkend s Kašparama sa povédl počasím a Višňový sad, nadčasová hra plná
pravd a názorů na povahy lidí, atmosféru společnosti s věchýtkem humoru a perfektních hereckých výkonů. A gdo sa
chtěl enom řehtat, tož v nedělu na Mikulášových prázdninách to šlo, a horem dolem.
A kemu nestačilo toto, tak Záměna
od Semtamfóru ze Slavičína dorazila šecko. Kolotoč ftipných slovních smrští a situací na hranici červené knihovny mosela potěšit každého, gdo rád odcházá z divadla z luxacú hubních pantú. Mně vyskočily dvakráť.
Včíl co v září. Začnu opravú téj termínovéj capiny, bo Opice Žofka a Městské divadlo Zlín tu bude v nedělu, 3. září v 15 hodin a termín Středověkého dne a noci, Valmont slaví 25 let, je sobota, 23. září.
Těšíme sa a těšíja sa na Vás.
A na závěr takú žhavú novinku. Uspěli sme s žádosťú o dotace na opravy dolního hradu a co a jak a gdy a gde a proč Vám
dáme brzy vědět.
Kastelán

Mikulášovy prázdniny - Kašpar

Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
AKCE VE MĚSTĚ

ZÁŘÍ 2017


neděle: 3. září 2017, 15:00 hodin – hrad Brumov

OPICE ŽOFKA
Žofka Orangutánová, neobyčejně chytrá, sympatická, spravedlivá a vynalézavá opička se svými kolegy a kamarády tvoří v zoologické zahradě nerozlučnou
a nepostradatelnou partu. Příběhy veselé party se spoustou písniček pro malé
i velké kamarády od Miloše Macourka představí Městské divadlo Zlín. V případě deště se představení hraje v kulturním domě.
Vstupné: 70 Kč

pondělí – středa: 18. – 20. září 2017, 9:00 – 17:00 hodin

DĚTSKÝ BAZÁREK
Rodičovské centrum Malenka pořádá již tradiční podzimní bazárek dětského
oblečení, kočárků, hraček a jiných dětských potřeb. Maminky, pro další podrobnější informace se hlaste v rodičovském centru.

sobota: 23. září 2017, 12:00 – 23:00 hodin – hrad Brumov

DEN A NOC S VALMONTEM
Skupina historického šermu slaví 25. výročí založení. Přijďte se podívat na nový
program, zašermovat, zastřílet z kuše a vyzkoušet další atrakce. Občerstvení je
zajištěno. Bližší informace na plakátech a stránkách Hradu Brumov.

sobota: 30. září 2017, 09:00 -16:00 hodin

SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY
regionálních potravin, domácích výpěstků a výrobků s doprovodným programem na náměstí. V 10:00 hodin balónková show.

sobota: 30. 9. 2017, 13:00 – 16:00 hodin

HODOVÝ KONCERT
k dobré náladě a pohodě hrají Dixiland Standy Dětského a Brumovjanka.

sobota: 30. 9. 2017, 20:00 hodin

DISCO SHOW
Informace na plakátech a FB Robert Lysák
PŘIPRAVENO NA ŘÍJEN 2017:
6. 10. - Veselá trojka – koncert
8. 10. - Sindibád mořeplavec - pohádka
13. 10. – Divoké kočky - trawesti show
14. 10. - Trávnica slaví + Brumovjanka - koncert
20. - 21. 10. – Volby do PS
28. 10. - Disco show
Záměna - Semtamfór

w w w.br umo v -b y l n i ce . cz
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AKCE: SUŠIÿKY POTRAVIN, REMOSKY, ZAVAġOVACÍ HRNCE 


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

330 485, 776 330 486

OÈKOVÁNÍ ZDRAVÝCH PSÙ
A KOÈEK PROTI VZTEKLINÌ
V sobotu 2. září 2017 proběhne
v městských částech Svatý Štěpán,
a Sidonie povinné očkování zdravých
psů a koček proti vzteklině.
Svatý Štěpán u obchodu: 8.00 – 9.00.
hod.
 Sidonie u mostku: 9.00 – 9.30. hod.
 Sidonie Hostinec U Pekařů: 9.30 –
10.00 hod.
 Sidonie u křížku: 10.00 – 10.30 hod.
Cena očkování – 200 Kč.

INFORMACE
Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba
PO 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
ÚT 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
ČT 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
PÁ 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00
SO (sudá) 9.00 – 11.00
www.brumov-bylnice.knihovna.cz,
e-mail: knihovna.brumov@cmail.cz
tel. 577330503
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

Prodám:
- 2 x benzinová pila
- benzinová sekačka
- skoro nový kávovar,
stříbrno černý
- nové dámské kolo
- zánovní pánské kolo
- babeta 4.000 Kč
- zahradní houpačka
Telefon : 607 267 819
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