Mìstský

ZPRAVODAJ

B r u m o v,- BByyllnniiccee,, S v a t ý Š t ě p á n , S i d o n i e

ročník XXII.

číslo 2

Zima je tady - foto Miroslav Pinďák (fotoklub KFA Brumov-Bylnice)

INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH MÌSTA BRUMOV- BYLNICE
MÍSTNÍ POLATEK ZA ODPAD
Zastupitelstvo Města Brumov-Bylnice
na svém zasedání dne 17. 12. 2015 schválilo novou OZV č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města
Brumov-Bylnice.
Sazba místního poplatku za odpad
za rok 2016 činí 500 Kč za osobu a kalendářní rok.
Termín pro uskutečnění platby je do 31.
5. 2016.
Poplatek za odpad platí fyzická osoba:
 která má v obci trvalý pobyt
 které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
 která podle zákona upravujícího po-

byt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
 které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba
Způsob platby poplatku:
 v hotovosti v pokladně MěÚ
 poštovní poukázkou typu „A“ na účet
města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:
19-1407101369/0800
 bezhotovostním převodem na účet
města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:
19-1407101369/0800
Při platbě poštovní poukázkou
a bezhotovostním převodem uvádějte
pro vaši identifikaci: variabilní symbol
= 1340 a číslo popisné plátce a zvláštní

únor 2016
číslo místní části města trvalého pobytu plátce (1 - 3), kde 1 - Brumov-Bylnice,
2 - Svatý Štěpán, 3 - Sidonie.
Další informace:
 poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku
při narození dítěte v průběhu roku je
povinností rodičů do 15 kalendářních dnů
zajistit jeho zaregistrování u správce poplatku, to je na ﬁnančním odboru MěÚ, dveře
č. 305 a následně uhradit poměrnou část
poplatku za příslušný rok
povinnost provést zaregistrování do 30
kalendářních dnů od vzniku poplatkové
povinnosti a zajistit uhrazení poměrné
části poplatku v příslušném roce mají také
občané, kteří v průběhu roku získají místo
trvalého pobytu v Brumově-Bylnici
Vybrané úlevy a osvobození:
 úleva ve výši 50% sazby poplatku se
poskytuje studentům studujícím mimo území města Brumov-Bylnice, kteří jsou v průběhu školního roku ubytováni v sídle školy mimo město a předloží správci poplatku
doklad o studiu a doloží doklad o ubytování
 od poplatku se osvobozuje každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území
města Brumov-Bylnice starší 80 let
 od poplatku se osvobozují poplatníci se zvlášť těžkým zdravotním postižením, držitelé dokladu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, na základě předložení dokladu (ZTP/P)
od poplatku se osvobozuje každé třetí
a další dítě z dětí do 15 let, žijících ve společné domácnosti a s trvalým pobytem na území města Brumov-Bylnice
Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku za odpad je uveden v Čl. 6,
OZV č. 5/2015.
Smluvní poplatek pro podnikatelské
subjekty:
Smluvní cena pro podnikatelské subjekty a organizační složky využívající systém svozu odpadu organizovaný Městem
Brumov-Bylnice za rok 2016 činí 110 Kč
včetně DPH, vztaženo na 1 ks svezené popelnice.

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

Mìstský

ZPRAVODAJ
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSÙ
Základní sazba ročně:
 v rodinných domech a jiných objektech
za prvního psa 120 Kč
 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180 Kč
 v bytových domech s počtem bytů větším než 3
za prvního psa 1 400 Kč
 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 100 Kč
Snížená sazba ročně:
 u držitele psa v bytových domech, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
za prvního psa 200 Kč
 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
 v katastrálním území Svatý Štěpán a Sidonie
za prvního psa 80 Kč
 za druhého a dalšího psa téhož držitele 120 Kč
Termín pro uhrazení poplatku je
do 31. 5. 2016.
Složenky pro platbu se nerozesílají,
doporučujeme provést úhradu poplatku současně s platbou MP za odpad.
Výběr místního poplatku ze psů se řídí
OZV č. 4/2008.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ
VEØEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
 za provádění výkopových prací: 3 Kč
 za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje: 30 Kč
 za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb: 10 Kč
 za umístění stavebního zařízení: 2 Kč
 za umístění reklamního zařízení: 40 Kč
 za umístění skládek: 3 Kč
Splatnost poplatku je nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného
prostranství započato. Připadne-li lhůta
splatnosti na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je dnem splatnosti nejblíže předcházející pracovní den. Poplatek
uhradíte v pokladně MěÚ, dveře č. 305.
Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství se řídí OZV č. 5/2008.
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
Výběr poplatků v místních částech
Občané částí Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie budou mít možnost
uhradit místní poplatek za odpad
a místní poplatek ze psů v termínech:
 7. 4. 2016 Bylnice Hasičská zbrojnice
9.00 – 13.30 hodin
 12. 4. 2016 Svatý Štěpán Obecní dům
9.00 – 13.00 hodin
14. 4. 2016 Sidonie Budova bývalé MŠ
10.00 – 13.00 hodin
Finanční odbor MěÚ
PoƎ.
ē.

PƎíjmováēást

Informace ze schůze Rady města BrumovBylnice konané dne 8. prosince 2015:

RM Brumov-Bylnice
schválila

 rozpočtové opatření č. 8/2015, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

Výdajováēást
PƎedmĢtrozpoētovéhoopatƎeníē.8

§/položka

Kē

§/položka

Kē
OstatnízájmováēinnostarekreaceͲnavýšenípƎíjmƽzposkytnutých
 služeb,výrobkƽazprodanéhozbožíveSportovnímarekreaēním
areálu

3429/2111,
1a)

297000,00



2112

1b)





1c)





3429/6122

3429/5138,
5139
2a)

2142/2111

2b)



100000,00

OstatnízájmováēinnostarekreaceͲnavýšeníkapitálovýchvýdajƽ
141000,00 spojenýchspoƎízenímkávovarukvyužitípƎizájmovéēinnostia
rekreaci
OstatnízájmováēinnostarekreaceͲnavýšeníbĢžnýchvýdajƽ
156000,00 spojenýchsprovozemSportovníhoarekreaēníhoareálu(materiál,
zbožízaúē.dalšíhoprodeje)





2142/5131,


3a)



3b)



4a)



4b)



4c)



 3111/6121

UbytovnavZŠͲnavýšenípƎíjmƽzposkytnutýchslužebvMĢstské
turistickéubytovnĢ
UbytovnavZŠͲnavýšeníbĢžnýchvýdajƽspojenýchsprovozemv
MĢstskéturistickéubytovnĢ(ostatníslužby)

100000,00
5169



INFORMACE Z RADNICE

19000,00

MateƎskéškolyͲnavýšeníkapitálovýchvýdajƽspojenýchsprojektem
"ZahradaMŠSvatýŠtĢpán"

3639/6130

KomunálníslužbyaúzemnírozvojͲpƎesunkapitálovýchvýdajƽ
Ͳ19000,00 urēenýchnanákuppozemkƽnavýdajespojenésprojektem"Zahrada
MŠSv.ŠtĢpán"

3113/5139,
5169,5171

250000,00



3113/6121

ZákladníškolyͲpƎesunkapitálovýchvýdajƽurēenýchnapoƎízení
Ͳ80000,00 zabezpeēovacíhosystémunavýdajespojenésopravamikrytého
bazénuvzákladníškole



3639/6130

KomunálníslužbyaúzemnírozvojͲpƎesunkapitálovýchvýdajƽ
Ͳ170000,00 urēenýchnanákuppozemkƽnavýdajespojenésopravamikrytého
bazénuvZákladníškoleBrumovͲBylnice





tƎ./položka

Kē

§/položka

Kē

ZákladníškolyͲnavýšeníbĢžnýchvýdajƽspojenýchsopravami
krytéhobazénuvZákladníškole



5a)

4/4122

15000,00



NeinvestiēnípƎijatétransferyodkrajƽͲnavýšenípƎíjmƽzpƎijatého

transferuurēenéhonavýdajespojenéshospodaƎenímvlesích

5b)

4/4116

6500,00



NeinvestiēnípƎijatétransferyzestátníhorozpoētuͲnavýšenípƎíjmƽz
 pƎijatéhotransferuzMzeRurēenéhonavýdajespojenés
hospodaƎenímvlesích

5c)



1032/5139,


PodporaostatníchprodukēníchēinnostíͲnavýšenívýdajƽspojených
shospodaƎenímvlesích

21500,00
5169



6b)

4/4233

290000,00



6c)

4/4216

20000,00





6d)

8/8115

290000,00



ZmĢnastavukrátkodobýchprostƎedkƽnaúētechͲzvýšení
 financovánízdƽvoduúhradyprojektu"GenerelzelenĢ"zvlastních
zdrojƽ

7a)

4/4116

375149,00



OstatníneinvestiēnítransferyzestátníhorozpoētuͲzvýšenípƎíjmƽz
 transferupropƎíspĢvkovouorganizaciZákladníškoluBrumovͲBylnice
naprojekt"KreativnĢdosvĢta"

7b)









3745/6119

PéēeovzhledobcíaveƎejnouzeleŸͲnavýšeníkapitálovýchvýdajƽ
spojenýchsprojektem"GenerelzelenĢBrumovͲBylnice"

6a)

3113/5336

600000,00

InvestiēnípƎijatétransferyodEvropskéunieͲnavýšenípƎíjmƽz
pƎijatédotacenaprojekt"GenerelzelenĢBrumovͲBylnice"



InvestiēnípƎijatétransferyzestátníhorozpoētuͲnavýšenípƎíjmƽz
pƎijatédotacenaprojekt"GenerelzelenĢBrumovͲBylnice"

ZákladníškolyͲnavýšenívýdajƽzdƽvoduposkytnutíneinvestiēního
375149,00 transferuZákladníškoleprƽtokovýmtransferemzestátníhorozpoētu
naprojekt"KreativnĢdosvĢta"
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pronájem
nebytových
prostor
o výměře 51 m2 v patře Kulturního
domu Brumov-Bylnice čp. 1188, který
je součástí pozemku 275 v k. ú. Brumov
v sídlišti Družba (bývalé MIMI studio)
ke komerčnímu využití za cenu 380 Kč/
m2/rok + provozní náklady do užívání T.
Hudečkové, trvale bytem Brumov-Bylnice
 pronájem nebytových prostor o výměře
27 m2 v budově čp. 859, která je součástí
pozemku 548 v k. ú. Brumov v ulici Podzámčí (veřejné WC) ke komerčnímu využití za cenu 200 Kč/m2/rok + provozní náklady do užívání J. Lysáka, trvale bytem
Brumov-Bylnice
 pronájem části obecních pozemků
parc. č. 53/4 a 53/12 o celkové výměře 30
m2 v k. ú. Svatý Štěpán za účelem uložení palivového dřeva za cenu 150 Kč/rok
do užívání M. Šenkeříka, trvale bytem
Svatý Štěpán
 pronájem části obecního pozemku
parc. č. 53/13 o výměře 100 m2 v k. ú. Svatý Štěpán za účelem uložení palivového
dřeva a umístění přístřešku pro parkování
osobního automobilu za cenu 500 Kč/rok
do užívání T. Gröpela, trvale bytem Svatý Štěpán, s tím, že pronájem se podmiňuje respektováním a zachováním volného
vjezdu k pozemku parc. č. st. 88 v k. ú.
Svatý Štěpán, jehož součástí je RD čp. 149
 uzavření předložené smlouvy o právu
provést stavbu – umístění venkovního vedení NN přes obecní pozemek parc. č. 246
v ulici Hrbáč v k. ú. Brumov
 zřízení služebnosti inženýrské sítě
– uložení nového zemního vedení NN
a rozpojovací skříně do obecních pozemků parc. č. 1492/3 a 1492/5 v k. ú. Brumov
v ulici Říky za cenu 2 000 Kč + DPH
 sezonní výpůjčku, vždy od 1. 9. do 31.
5. v daném kalendářním období, movitého majetku – deﬁbrilátor LIFEPAK, inv. č.
1006, pořizovací hodnota 45 375 Kč, z inventáře Sportovního a rekreačního areálu města do užívání občanského sdružení
Hokejový club BBSS, IČ: 40994961, se sídlem Brumov-Bylnice, Družba 1223
 v souladu se zákonem č. 128/2008 Sb.,
§ 102, odpisový plán příspěvkových organizací Města Brumova-Bylnice pro rok
2016 v předložené výši:
 Základní škola Brumov-Bylnice,
okres Zlín 116 941 Kč
 Mateřská škola Brumov-Bylnice,
příspěvková organizace, okres Zlín
408 401 Kč
 Služby města Brumov-Bylnice, příspěvková organizace, okres Zlín
2 200 252 Kč
 Dům dětí a mládeže BrumovBylnice, příspěvková organizace, okres
Zlín 108 540 Kč
 smlouvu s Ing. arch. Petrem Zámečníkem, bytem Pod Hájem 342, 766 01 Valašské Klobouky o výkonu architektonické
činnosti na rok 2016
 kupní smlouvu uzavřenou mezi

Ladislavem Ministrem, Pernerova 444,
530 02 Pardubice I, IČ: 13180266 a Městem
Brumov-Bylnice na pořízení hlasovacího
systému Ministr® 6wiﬁ za kupní cenu
181 258 Kč včetně DPH
 smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi
členy Zastupitelstva města BrumovBylnice a Městem Brumov-Bylnice
o výpůjčce tabletů Lenovo A7600-H

neschválila

 pronájem části obecního pozemku
parc. č. 429/19 o výměře cca 8 m2 v k. ú.
Brumov v sídlišti Družba za účelem umístění mobilní prodejní buňky pro prodej
zmrzliny a cukrovinek z důvodu nevhodného umístění prodejní buňky u příjezdové komunikace a zásobovacích ramp sousedních objektů

souhlasí

rozhodla

 s uzavřením smlouvy o právu provést

 o výběru nejvhodnější nabídky na akci

stavbu – umístění zděné skříňky HUP
a potrubního vedení plynové přípojky
k prodejně potravin „U Kašny“ čp. 948,
která je součástí pozemku parc. č. 579
v k. ú. Brumov na stavbu zdi mezi MěÚ
Brumov-Bylnice a pozemkem prodejny,
 s parkováním zákazníků prodejny
„U Kašny“ čp. 948, která je součástí
pozemku parc. č. 579 v k. ú. Brumov
na veřejných parkovištích na nám. H.
Synkové v rozsahu 6 parkovacích míst
 s přijetím darů od různých subjektů
v celkové výši 53 600 Kč pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola BrumovBylnice, okres Zlín. Dary budou využity
na pořízení didaktických pomůcek,
stavebnic a vybavení herních koutů v MŠ
 s tím, aby na adrese Družba 1188, 763 31
Brumov-Bylnice, nacházející se na parcele
č. 275, zapsané na listu vlastnictví číslo
10001 vedeného pro Město BrumovBylnice, katastrálního území Brumov bylo
umístěno sídlo spolku Sportovní klub
Brumov-Bylnice, z.s.
 s čerpáním Fondu investic příspěvkové
organizace Mateřská škola BrumovBylnice
za
účelem
ﬁnancování
elektronického
zabezpečovacího
přístupového
systému
na
čipy,
instalovaného do budov MŠ Družba 1212
a Sv. Štěpán ve výši 49 535,00 Kč
PƎíjmováēást

„Oprava účelové komunikace Holý vrch –
Kanajka, k.ú. Brumov“
následovně:
Pořadí č. 1
STRABAG a.s., pobočka Zlín, Příluky
386, IČ 60838744
Nabídková cena: 538.303 Kč bez DPH
Pořadí č. 2
TM Stav, spol. s. r. o., Jasenice 729,
755 01 Vsetín, IČ 48399477
Nabídková cena: 762.103 Kč bez DPH

Nejdůležitější informace ze zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
konaného dne 17. prosince 2015:

ZM Brumov-Bylnice
schválilo

 rozpočtové opatření č. 9/2015, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

Výdajováēást

PoƎ.
ē.

§/položka

1a)

1032/2111

1b)



2a)

2/2420

2b)



2c)

8/8115

355000,00



3a)

4/4116

Ͳ100000,00





OstatníinvestiēnítransferyzestátníhorozpoētuͲsníženípƎíjmƽz
transferuzMMRRnaprojekt"Zlepšeniedopravnejinfraštruktúry
pohraniēiaHorneSrnie/BrumovͲBylnice(MKBlizákovce)zdƽvodu
odloženíposkytnutídotacedor.2016

3b)

4/4233

Ͳ1700000,00





InvestiēnípƎijatétransferyodEvropskéunieͲsníženípƎíjmƽz
transferunaprojekt"Zlepšeniedopravnejinfraštruktúrypohraniēia
HorneSrnie/BrumovͲBylnice(MKBlizákovce)zdƽvoduodložení
poskytnutídotacedor.2016

PƎedmĢtrozpoētovéhoopatƎeníē.9
Kē
660000,00



§/položka


1032/5171

Ͳ805000,00



Kē


3419/6322

PodporaostatníchprodukēníchēinnostíͲnavýšeníbĢžnýchvýdajƽ
spojenýchsopravamiúēelovékomunikaceHolýVrchͲKanajka

660000,00



PodporaostatníchprodukēníchēinnostíͲnavýšenípƎíjmƽz
poskytováníslužebavýrobkƽzlesníhohospodáƎství



SplátkypƽjēenýchprostƎedkƽͲsníženípƎíjmƽzdƽvoduodložení
ēásteēnévratkyfinanēnínávratnévýpomociposkytnutéspolkuTJ
SCMEZBrumovkdoēasnémukrytívýdajƽnaprojekt"Údržba
znaēenýchtrasnaBrumovskoͲBylnicku…"dor.2016

InvestiēnítransferyspolkƽmͲsníženívýdajƽurēenýchna
Ͳ450000,00 poskytnutídotaceTJSCMEZBrumovvrámciprojektu"Údržba
znaēenýchtrasnaBrumovskoͲBylnicku…"(odloženídor.2016)
ZmĢnastavukrátkodobýchprostƎedkƽnaúētechͲzvýšení
 financovánízdƽvoduodloženíēásteēnévratkyfinanēnínávratné
výpomociposkytnutéspolkuTJSCMEZBrumovdor.2016
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3c)



4a)

4/4223

4b)

SilniceͲsníženíkapitálovýchēásteēnýchvýdajƽurēenýchna
2212/6121 Ͳ1800000,00 stavebníúpravyul.Fr.Louckéhoaēásteēnýchvýdajƽurēených
nazhotoveníkruhovéhoobjezduuMEZu



Ͳ3210000,00

4/4233

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Ͳ840000,00

4050000,00



InvestiēnípƎijatétransferyodRegionálníchradͲsníženípƎíjmƽ
 zdotacekprojektu"TuristickáinfrastrukturakhraduBrumov"z
dƽvoduodloženíposkytnutídotacedor.2016



InvestiēnípƎijatétransferyodEvropskéunieͲsníženípƎíjmƽz
transferunaprojekt"GenerelzelenĢ"(projekt)a"Cyklostezka

BeēvaͲVláraͲVáha,úsekBrumovͲBylnice,1.etapa"(projekt)z
dƽvoduodloženíposkytnutídotacedor.2016



ZmĢnastavukrátkodobýchprostƎedkƽnaúētechͲzvýšení
financovánízdƽvoduodloženíposkytnutídotacíkprojektu
""TuristickáinfrastrukturakhraduBrumov","GenerelzelenĢ"
 "TuristickáinfrastrukturakhraduBrumov","GenerelzelenĢ"
(projekt)a"CyklostezkaBeēvaͲVláraͲVáha,úsekBrumovͲ
Bylnice,1.etapa"(projekt)

4c)

8/8115

5a)





5512/6122

PožárníochranaͲdobrovolnáēástͲzvýšeníkapitálovýchvýdajƽ
174000,00 spojenýchsprojektem"SpoleēnĢzabezpeēnĢjšíživotvpovodí
BebravyaVláry"ͲpoƎízenípožárnítechnikySDH

5b)





5512/5137,
5139

PožárníochranaͲdobrovolnáēástͲzvýšeníbĢžnýchvýdajƽ
342000,00 spojenýchsprojektem"SpoleēnĢzabezpeēnĢjšíživotvpovodí
BebravyaVláry"ͲpoƎízenípožárníhovybaveníSDH

5c)

8/8115

6a) 3429/2111,2112

ZmĢnastavukrátkodobýchprostƎedkƽnaúētechͲzvýšení
financovánízdƽvoduodloženíposkytnutídotacekprojektu
"SpoleēnĢzabezpeēnĢjšíživotvpovodíBebravyaVláry"dor.
2016adofinancováníprojektuzvlastníchprostƎedkƽ

516000,00





450000,00



OstatnízájmováēinnostarekreaceͲnavýšenípƎíjmƽz
 poskytnutýchslužeb,výrobkƽazprodanéhozbožíve
Sportovnímarekreaēnímareálu
OstatnízájmováēinnostarekreaceͲnavýšeníbĢžnýchvýdajƽ
450000,00 spojenýchsprovozemSportovníhoarekreaēníhoareálu(zboží,
mzdovévýdaje)

6b)





3429/5021,
5138

7a)





BytovéhospodáƎstvíͲsníženíkapitálovýchvýdajƽspojenýchs
3612/6121 Ͳ7750000,00 projektem"Stavebníúpravybývaléškolynabytovýdƽm"
(MĢšƛanka)zdƽvodurealizacevr.2016

7b)

8/8115

Ͳ7750000,00



ZmĢnastavukrátkodobýchprostƎedkƽnaúētechͲsnížení
 financovánízdƽvodurealizaceprojektu"Stavebníúpravy
bývaléškolynabytovýdƽm"vr.2016



 následující pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016:
 Do schválení ročního rozpočtu pro
rozpočtové období roku 2016 budou příjmy naplňovány podle obecně závažných
vyhlášek o místních poplatcích, ze správních poplatků, daní, dotací a z vlastní činnosti
 Na běžné výdaje (na provoz, nutné opravy, údržbu majetku, mzdové výdaje…) budou uvolňovány prostředky
ve výši rozpočtu minulého roku
Dále budou hrazeny závazky z roku
2015 splatné v roce 2016 plynoucí z uzavřených smluv, splátky dle splátkových
kalendářů plynoucích z uzavřených
smluv a náklady na rozpracované investiční akce z roku 2015 zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo.
Do doby schválení rozpočtu města nebudou zahajovány nové investiční akce.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Brumov-Bylnice
 odprodat část obecního pozemku
parc. č. 1045/1 o výměře cca 200 m2 v k.
ú. Brumov v ulici Podzámčí do majetku
J. Kříže, trvale bytem Brumov-Bylnice,
za účelem vybudování vjezdu do areálu

ﬁrmy Autodoprava Kříž v rámci
zamýšlené investiční akce „Okružní
křižovatka silnice I/57 a silnice III/50736,
Brumov-Bylnice“ za cenu 300 Kč/m2.
Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí Město Brumov-Bylnice
 odprodej obecních pozemků parc.
č. 1322/16, 2295/2 a 2296 a části obecních
pozemků parc. č. 2301/3, 2316/1 a 2317/1
v k. ú. Brumov v ul. Kloboucká o celkové výměře cca 3200 m2 (přesná výměra
bude stanovena geometrickým zaměřením dle skutečného záboru) ke komerčnímu využití za cenu 200 Kč/m2 do majetku
J. Valčíka bytem Brumov-Bylnice. Odprodej bude řešen formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Odprodej předmětných
obecních pozemků je podmíněn zachováním přístupu a příjezdu k okolním pozemkům v dané lokalitě. Náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí kupující
 odprodat část obecního pozemku parc.
č. 2443 v k. ú. Brumov v ulici Mlýnská
o celkové výměře cca 200 m2 (přesná výměra
bude stanovena geometrickým zaměřením)
za účelem skladovaní palivového dřeva
za cenu 40 Kč/m2 do majetku Mgr. K. Vrány,
trvale bytem Brumov-Bylnice. Odprodej
předmětných nemovitostí je podmíněn
zachováním odstupu od sousední zpevněné
komunikace v šířce alespoň 1 m. Náklady
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spojené s převodem nemovitostí uhradí
kupující
 odprodat část obecního pozemku parc.
č. 2443 v k. ú. Brumov v ulici Mlýnská
o celkové výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) za účelem skladovaní palivového dřeva za cenu 40 Kč/m2 do majetku J.
Illka, trvale bytem Brumov-Bylnice. Odprodej předmětných nemovitostí je podmíněn zachováním odstupu od sousední zpevněné komunikace v šířce alespoň
1 m. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující
 odprodat část obecního pozemku parc.
č. 2443 v k. ú. Brumov v ulici Mlýnská
o celkové výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) za účelem skladovaní palivového dřeva za cenu 40 Kč/m2 do majetku
J. Raji, trvale bytem Brumov-Bylnice. Odprodej předmětných nemovitostí je podmíněn zachováním odstupu od sousední zpevněné komunikace v šířce alespoň
1 m. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující
 odprodat obecní pozemek parc. č. st.
29/1 v k. ú. Svatý Štěpán o výměře 19 m2
za cenu 3 500 Kč do majetku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7
110 00 Praha, za účelem majetkového vypořádání zastávky ČD Svatý Štěpán
 odprodat obecní pozemek parc.
č. 2294/3 a části obecních pozemků parc.
č. 2297, 2298, 2299 a 2300 o celkové
výměře cca 5300 m2 (přesná výměra bude
stanovena geometrickým zaměřením)
v k. ú. Brumov v ulici Kloboucká
k zemědělskému využití za cenu 10 Kč/
m2 do majetku M. Many, trvale bytem
Brumov-Bylnice
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 329/73 o výměře cca 400 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) v k. ú. Brumov v sídlišti Družba ke komerčnímu využití za cenu 300
Kč/m2 do majetku A. Hořáka, trvale bytem Brumov-Bylnice. Odprodej bude řešen formou smlouvy o budoucí smlouvě
kupní
 odkoupení pozemku parc. č. 297/2
o výměře 90 m2 v k. ú. Bylnice v ulici 1.
května do majetku Města Brumov-Bylnice
za účelem majetkového vypořádání MK
za cenu 90 Kč/m2
 odprodat část obecního pozemku parc.
č. 654/4 o výměře 73 m2 v k. ú. Brumov
v ulici Hodňov za cenu 10 Kč/m2 a část
obecního pozemku parc. č. 651 o výměře 9
m2 v k. ú. Brumov v ulici Hodňov za účelem
majetkového vypořádání pozemků u RD
za cenu 80 Kč/m2 do majetku manželů
Charvátových, oba trvale bytem BrumovBylnice. Náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí kupující
 směnu části obecního pozemku parc. č.
2731/3 o výměře cca 350 m2 (přesná vý-
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měra bude stanovena geometrickým zaměřením) v k. ú. Brumov v lokalitě Kanajka za pozemek parc. č. 2701/2 o výměře
273 m2 v k. ú. Brumov v lokalitě Kanajka
za účelem majetkového vypořádání účelové komunikace v dané lokalitě. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem
 odkoupení pozemku parc. č. 1573 v k.
ú. Brumov v ulici Podzámčí, jehož součástí je RD čp. 851 a hospodářská budova, do majetku Města Brumov-Bylnice
za cenu 150 000 Kč za účelem odstraněním předmětných staveb, rozšíření MK
v ulici Podzámčí a vybudování parkoviště pro danou lokalitu

souhlasí

 se zrušením zájmového sdružení právnických osob „Odkanalizování mikroregionu Vlára“ bez právního nástupce ke dni
31. 12. 2015 a jeho vstupu do likvidace
a zároveň jmenovala p. Zdenka Blanaře, bytem Brumov-Bylnice, jako likvidátora výše uvedeného zájmového sdružení
právnických osob
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

INFORMACE SPRÁVNÍHO
ODBORU - SVOZ ODPADÙ
TERMÍNY SVOZU ODPADU
Z POPELNIC V ÚNORU 2016
Rodinné domy v Brumově-Bylnici:
Čtvrtek: 4. 2. 2016, 11. 2. 2016,
18. 2. 2016, 25. 2. 2016
Sídliště Družba a Rozkvět:
Pátek: 5. 2. 2016, 12. 2. 2016,
19. 2. 2016, 26. 2. 2016
Místní části Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 5. 2. 2016, 12. 2. 2016,
19. 2. 2016, 26. 2.2016
Ulice Hodňov, část ulice Podzámčí,
Hluboče a Blizákovec:
Pátek: 5. 2. 2016, 12. 2. 2016,
19. 2. 2016, 26. 2. 2016

TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO
ODPADU V ÚNORU 2016
Pátek
Pátek

5. 2. 2016: plasty
12. 2. 2016: bílé a barvené
sklo
Úterý 16. 2. 2016: papír a nápojové
kartony
Pátek
19. 2. 2016: plasty
Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených
pro tříděný odpad. Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění
kontejnerů 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.

Upozornìní
 V souvislosti s používáním kotlů
na fosilní paliva pro otop domácností a bytových domů v období topné sezóny tímto upozorňujeme občany, že
je nepřípustné odkládat horký popel
vzniklý spalováním fosilních paliv až
v době těsně před výsypem popelnic.
Popel je potřebné umísťovat do popelnic vychladnutý, aby se předešlo vznícení odpadu v úložném prostoru sběrného vozu. Osádky sběrných vozů při
zjištění horkého popelu nebo nebezpečných odpadů v popelnicích z bezpečnostních důvodů nebudou provádět jejich výsyp.
 V některých lokalitách města (ul.
Na Vyhlídce, Záhumení) byly místními občany nahlášeny případy, kdy dochází v některých domech ke spalování paliv, které nejsou schváleny výrobcem pro otop rodinných domků. V případě výskytu prokazatelného a opakovaného znečišťování ovzduší spalováním odpadů či paliv s obsahem odpadu, bude původce (majitel rodinného domu) nahlášen orgánům ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností k zahájení přestupkového řízení. Vzhledem k již proběhlé smogové situaci na území Zlínského kraje je
další spalování odpadů či paliv s obsahem závadných látek ze strany některých původců nanejvýš bezohledné a bude řešeno v rámci platné legislativy.
Správní odbor

František Fojtík zemřel dne 18. 12. 2015
ve věku 68 let, Brumov, J. Středovského
1085
Anežka Růžičková zemřela dne 24. 12.
2015 ve věku 90 let, Svatý Štěpán 98
Antonín Bartozel zemřel dne 24. 12.
2015 ve věku 48 let
Vladislav Gogela zemřel dne 26. 12. 2015
ve věku 74 let, Brumov, Hrbáč 1182
Pavel Novák zemřel dne 27. 12. 2015
ve věku 53 let, Bylnice, Svárov 98
Václav Macek zemřel dne 28. 12. 2015
ve věku 56 let, Bylnice, Hliníky 223
Josef Steckmeier zemřel dne 1. 1. 2016
ve věku 51 let, Sidonie 9
Marie Tománková zemřela dne 6. 1. 2016
ve věku 84 let, Bylnice, Lůčky 411
Josef Janáč zemřel dne 7. 1. 2016 ve věku
71 let, Bylnice, Vlárská 423
Karel Mališka zemřel dne 19. 1. 2016 ve
věku 68 let, Brumov, Kopec 914

Blahopøejeme...

3. ledna 2016 oslavila 75. narozeniny
paní Marie Gajdošíková
z Bylnice.
Hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let přeje Antonín
a Miroslav s rodinou.

Vzpomínáme…
SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme rodièùm...
Daniel Kříž narozen dne 20. 11. 2015
Miroslav Ďulík narozen dne 27. 11. 2015
Tereza Vaško narozena dne 8. 12. 2015
Mikuláš Bednář narozen dne 29. 12. 2015

Rozlouèili jsme se
Karel Fuček zemřel dne 15. 11. 2015
ve věku 70 let, Svatý Štěpán 87
Ivo Strnka zemřel dne 17. 12. 2015
ve věku 47 let, Brumov, Na Vyhlídce 814
Aloisie Pospíšilová zemřela dne 17. 12.
2015 ve věku 90 let, Bylnice, Lůčky 344

Františka Macháčová
(16. 3. 1911 – 22. 2. 1996)
Jan Macháč
(20. 1. 1910 – 20. 11. 2000)
Děkujeme všem, kteří na naše rodiče
a prarodiče vzpomenou s námi.
Rodina Macháčova a Macků.


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

Mìstský

ZPRAVODAJ

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
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Kdo s vámi žil, ten ví, co ztratil. Už
nepohladíte, neporadíte, odešli jste tiše,
jak osud si to přál.
Smrt není zlá, je jen kus života těžkého.

Dne 19. prosince 2015 jsme vzpomněli
36 let, kdy tragicky zahynul náš tatínek,
pan Miroslav Beňo
a dne 3. února 2016 vzpomeneme
smutné 10. výročí úmrtí naší maminky
a babičky,
paní Elišky Beňové
z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají a všem
za tichou vzpomínku děkují dcery
s rodinami.

Dne 4. února 2016 vzpomeneme 3. výročí
úmrtí pana Františka Kostky.
Dne 28. února 2016 si připomeneme
26. výročí úmrtí
paní Anny Měřičkové.
S láskou v srdci vzpomíná celá rodina.

Dne 13. února 2016 by se dožila 80 let
paní Bedřiška Mojžišová,
roz. Fojtíková.
S láskou vzpomíná manžel Jan a děti
s rodinami.

Překrásná láska na světě umírá, když oči
rodičů smrt navždy zavírá…
Již jen ve vzpomínkách žijete s námi …

Už jen vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme… Všichni, kteří jste jej
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 30. ledna 2016 vzpomeneme
již 4. smutné výročí úmrtí našeho
drahého manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Josefa Kozáčka
z Brumova.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka Marie, dcery Marie a Zdeňka
s rodinami.

Dne 6. února 2016 vzpomínáme 5. výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička,
paní Anděla Fichtová a 15. června 2016
vzpomeneme 5. výročí úmrtí našeho
tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Fichty.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami. Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

Dne 16. února 2016 vzpomeneme
1. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Stanislava Bařinky
a 4. května 2016 uplyne 15 let od úmrtí
naší milované maminky, babičky
a prababičky,
paní Jiřiny Bařinkové.
Za tichou vzpomínku děkují děti
s rodinami.

Čas plyne jako voda, zapomenout se však
nedá…

Čas plyne dál a nevrátí, co vzal. Kdo
Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 11. února 2016 uplyne 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil manžel
a kamarád,
pan Roman Bližňák.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Dana.
Dne 4. února 2016 to bude smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Ptáček.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Libuše
s rodinou.

Dne 17. února 2016 vzpomeneme
17. výročí, kdy nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan Stanislav Dorňák.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.
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VZPOMÍNKA NA VÁNOÈNÍ
KORÁLKY
j i žil,
žil tak
t k jjsii i odešel.
d š l Nevzal
Jak skromněě jsi
jsi s sebou nic, než svou a naši lásku.

Dne 21. února 2016 vzpomeneme smutné
19. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Oldřicha Konečného.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 23. února 2016 to bude 1 rok,
kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička,
paní Božena Lysáková.
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Odešel jsi do neznáma a přece jsi stále
s námi…

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

Dne 22. února 2016 si připomeneme
17. výročí úmrtí našeho syna,
pana Petra Krahulce
z Bylnice.
S láskou vzpomínají rodiče a bratři
s rodinami.

Dne 27. února 2016 vzpomeneme
2. výročí úmrtí manželky, maminky
a babičky,
paní Anežky Stružkové.
S láskou vzpomínají manžel, syn a dcera
s rodinou.

Těžko je zapomenout, když slzy v očích
stojí, těžko je vzpomínat, když srdce stále
bolí.

Za všechno dík. Za lásku, jaká byla.
Za život, jaký byl.

Dne 23. února 2016 uplyne 1. výročí
od úmrtí maminky, babičky a prababičky,
paní Amálie Kostkové
a dne 13. března 2016 vzpomeneme
7. výročí úmrtí tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Františka Kostky.
S láskou vzpomínají synové s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.



Dne 28. února 2016 uplyne rok od chvíle,
kdy odešel na věčnost náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan František Mišák.
9. ledna 2016 by se dožil 85 let.
S láskou a vděčností vzpomínají synové
a dcery s rodinami.

Je úterý 15. 12. 2015 a kolem půl páté
odpoledne se začíná kulturní dům plnit rodiči, prarodiči, učiteli, žáky, malými i velkými, mladými i dříve narozenými. V 16.45 hodin už sál začíná praskat ve švech. Z předsálí se linou dojemné
tóny známé písně z ﬁlmu Titanik a nádherné Hallelujah v podání žákyň ze 7.
A a 6. A za klavírního doprovodu p. Hany
Mojžíškové a saxofonistek Blanky Bařinkové a Elišky Pinďákové ze 7. A. Postupně zhasínající světla v sále upozorňují
obecenstvo, že program začíná. Sál ztichl. Saxofonistky se rychle přemísťují
z předsálí na pódium a Ukolébavkou zahajují kulturní vystoupení žáků naší základní školy s názvem „Vánoční korálky“.
Průvodního slova se ujímá moderátorská dvojice Radka Kostková a Karel Illek z 9.B, příjemnými slovy vítají
obecenstvo a odkrývají tajemství „vánočních korálků“. Každý korálek je
ukrytý v písničce, pohádce nebo části
muzikálu. Pět korálků se ukrývá v pásmu valašských písniček v podání sólistek Johany Solařové z 5. A, Karolíny
Ptáčkové z 5. B a známé pěvecké trojice – Martiny Petrůjové, Barbory Solařové a Barbory Bojkové z 9. A.
A vystoupení střídá vystoupení. Můžeme sledovat pohádky, muzikálová vystoupení a doprovodný zpěv sboru pod
vedením paní učitelky Ivy Pánkové, který zpíval tak dojemně a nádherně, že
dokázal vehnat slzy do očí diváků, kteří
s dojetím sledovali krásné výkony svých
ratolestí.
Mravenčí ukolébavka v podání Sáry
Lysákové z 3. A rozhodně nikoho neuspala, ba naopak. Mile svým vystoupením a písničkou Letní láska z muzikálu Pomáda překvapili bývalí žáci Lucie
Švachová a Martin Polách, kteří publiku
připomněli hit mládí. Tancem je doprovázela taneční skupina žáků z 2. stupně pod vedením paní vychovatelky Petry Sudické a paní učitelky Vladimíry
Kubišové.
Vtom se publikum od srdce zasměje, když moderátor Karel hledá Radku a Radka hledá korálky. Nakonec se
všichni najdou a přichází vrchol vánočního vystoupení. Následující písně navozují příjemnou vánoční atmosféru,
ale všechno jednou končí. Všichni účinkující už jsou zase nastoupeni na pódiu
a sklízí zasloužený nekončící potlesk.
Poděkování patří všem učitelům a žákům, kteří se na náročné přípravě vánočního vystoupení podíleli a také panu
Lukáši Káňovi za perfektní ozvučení
sálu. A už nám nezbývá než všem popřát šťastné vykročení do nového roku.
Radka Kostková a Karel Illek z 9. B
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PROGRAM DENNÍHO STACIONÁØE - ÚNOR 2016
 1. 2.
 9. 2.
 17. 2.
 23. 2.

BIBLICKÁ HODINA - v 9.00 hod.
FAŠANKY – v 9.30 hod.
MŠE SVATÁ v Denním stacionáři – v 9.30 hod.
O POŠTOVNÍCH HOLUBECH
– beseda s Janem Fojtíkem- v 9.30 hod.

PROGRAM RMC MALENKA - ÚNOR 2016
 ÚT 2. 2.
 ST 3. 2.
 ČT 4. 2.
 ÚT 9. 2.
 ST 10. 2.
 ČT 11. 2.
 PÁ 12. 2.

 ÚT 16. 2.
 ST 17. 2.
 ČT 18. 2.
 ÚT 23. 2.
 ST 24. 2.
 ČT 25. 2.

ŠIKULKY (smažíme boží milosti, vyrábíme svíčky)
íčk )
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
KARNEVAL PRO DĚTI (děti, přineste si masky!)
VOLNÁ HERNA
SKOKÁNCI
VALENTÝNSKÝ VEČER PRO MANŽELE (začátek v 19.00 hod.
mší svatou s obnovou manželských slibů v místním kostele,
poté zajištěna večeře v Pizzerii Gusto, přihlašujte se v centru
nebo v sakristii)
ŠIKULKY (loutkové divadlo, začínáme s dětmi nácvik malého
představení „O červené Karkulce“! Všichni malí herci - těšíme
se na vás!)
VOLNÁ HERNA, odpolední dílna - KERAMIKA S JARNÍ
A VELIKONOČNÍ TÉMATIKOU – od 13.30 hod. (bližší info
na plakátcích a přímo v centru!)
SKOKÁNCI, MONTESSORI DÍLNIČKA
ŠIKULKY (SKŘÍTCI Z ŠIŠEK, pokračuje nácvik divadla)
KATECHEZE S OTCEM KARLEM PRO MAMINKY, odpolední
dílna - KERAMIKA, pokračování
SKOKÁNCI

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hod.,
odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
Stále se můžete přihlašovat na kurzy cvičení maminek a dětí i kurz cvičení žen,
více informací na plakátcích nebo přímo v RMC. Upozorňujeme, že v měsíci březnu, v termínu od 21. - 23. 3. 2016, bude v kulturním domě probíhat tradiční jarní
bazárek. Formuláře budou během měsíce února k vyzvednutí v RMC Malenka.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov
tel.: 733 755 932

DDM BRUMOV-BYLNICE
- ÚNOR 2016
Připravujeme:
 JARNÍ PRÁZDNINY S DDM - sportovní
a kulturně - společenské akce
 HRY BEZ HRANIC
 FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ
 VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
DDM NA SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

Informujeme:
 18. prosince 2015 proběhl v DDM
„Vánoční turnaj dospělých ve stolním tenise“ určený pro neregistrované hráče.
Vítězem letošního ročníku se stal Jakub
Sopek, na druhém místě se umístil Josef
Zvoníček a třetí skončil Zbyněk Raška.
 28. prosince 2015 se uskutečnil „Vánoční turnaj v ringu“ pro smíšené tříčlenné družstva. Zúčastnilo se ho celkem 11 týmů rozdělených do dvou skupin. První dva týmy z každé skupiny
postoupily do semiﬁnále, kde se hrálo

o medailové příčky. Nakonec se na třetím místě umístila trojice Vojtěch Strnka, Anička Fritschková a Anička Sopková, druzí skončili Petr Lysák, Štěpán
Fojtík a Barbora Solařová, kteří navštěvují pravidelně zájmový kroužek ringa
a celkovým vítězem turnaje se stali Lukáš Kostka, Kristýna Lysáková a Radka
Kostková.
 29. prosince 2015 jsme pořádali už
tradiční „Vánoční rybářskou soutěž“,
které se letos zúčastnilo 5 družstev. Nejlepší znalosti a dovednosti předvedli
„mladí rybáři“ z Valašských Klobouk,
na 2. místě se umístili Jakub a Lubomír
Žalkovi společně s Viktorií Maňákovou
- všichni reprezentovali DDM BrumovBylnici a třetí skončili hoši ze Slavičína.
Nejlepším jednotlivcem se stal Zdeněk
Kostka z Valašských Klobouk. Všem blahopřejeme.
 V týdnu od 1. do 5. února 2016, tj.
doba JARNÍCH PRÁZDNIN, jsme připravili pro vaše děti řadu zajímavých
akcí. Podrobné informace o těchto akcích naleznete na našich webových
stránkách.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

2. místo - DDM Brumov-Bylnice

PODÌKOVÁNÍ
Klub důchodců Brumova-Bylnice, Sv.
Štěpána a Sidonie děkuje všem, kteří se
zapojili do příprav „Valašského bálu“, ať
členům nebo jen našim příznivcům. Děkuje také všem sponzorům za množství
darů, které jsme obdrželi do tomboly.
Jsme velice rádi, že máme tolik příznivců.
Dík a zůstaňte nám nakloněni.
J. Fojtíková, předsedkyně KD
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ZÁPIS DÌTÍ DO 1. TØÍDY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY BRUMOV-BYLNICE
Vážení rodiče,
k
zápisu
dětí
do 1. třídy základní
školy zvu všechny rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9.
2009 do 31. 8. 2010 (k 1. 9. 2016 tedy dovrší 6 let věku) a rodiče s dětmi, které mají
odklad školní docházky.
Podle novely školského zákona mohou
přijít k zápisu i rodiče s dítětem, které dosáhne šesti let v období od 1. 9. 2016 do 30.
6. 2017, podmínkou jeho přijetí jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která
k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce dítěte.
Zápis se uskuteční ve středu 10. února 2016 v době od 13 do 17 hodin ve žlutém podlaží (přízemí) I. stupně ZŠ. Přineste s sebou prosím rodný list dítěte.
Přemýšlíte, zda je vaše dítě zralé k zahájení školní docházky? Věnujte prosím
pozornost tomu, co by mělo znát a umět
šestileté dítě:
zvládnout sebeobsluhu (oblékání, zapínání, zavazování tkaniček, používání příboru)
 znát zásady osobní hygieny (smrkání
do kapesníku, mytí rukou, sebeobsluha
na WC)
 znát zásady slušného chování (pozdrav, prosba, poděkování)
 umět se 10 minut soustředit na zadanou práci nebo činnost
zvládat jednoduché domácí práce, které mu rodiče svěří
umět spolupracovat s ostatními žáky
umět správně vyslovovat všechny hlásky, umět formulovat své požadavky, mít
dostatečnou slovní zásobu
 znát barvy, prostorové vztahy (vpravo,
vlevo, nahoře, dole…)
umět správně držet tužku, nůžky
 šestileté dítě má mít dostatečně rozvinutou hrubou i jemnou motoriku (obratnost v pohybu, zručnost), zárukou je dostatek pohybu dítěte, manipulace s drobnými předměty, stříhání, skládání apod.
Šestileté dítě má vědět, že si jeho rodiče najdou čas, aby si společně povídali,
poslouchali pohádky, odpovídali na otázky, společně se radovali a společně zmírňovali dětská trápení. Rodiče mají své
dítě učit zodpovědnosti, pracovitosti,
ohleduplnosti. Šestileté dítě nemá mít
ve svém běžném každodenním slovníku
vulgární výrazy a nemá řešit nenadálé
situace agresivitou. Je vhodné, aby dítě
před zahájením povinné školní docházky navštěvovalo poslední ročník mateřské školy.
Není důležité, aby dítě před nástupem do školy umělo číst a počítat, ale
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aby umělo naslouchat a pozorovat, to
znamená, aby umělo vnímat.
Budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přeji hodně úspěchů a radosti.
Mgr. Roman Rydval,
ředitel ZŠ Brumov-Bylnice

HC BBSS INFORMUJE...
OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOÈNÍMI
TURNAJI 2015
27. – 28. 12. 2015 V. ročník Vánočního
turnaje v ledním hokeji
Dvoudenní turnaj pro ročník 2004 se
stal tradičním vánočním turnajem na našem zimním stadionu, velmi kvalitně obsazeným. Deset týmů z Česka, Slovenska
a Srbska (HC Brumov-Bylnice, HC Uherské hradiště, HC Zubr Přerov, HCM Warrior Brno, HHK Velké Meziříčí, HK Nový
Jičín, HK Partizan Bělehrad, HOBA Bratislava, MBK Vyškov, SK HS Třebíč) si změřilo své síly na ledové ploše ve dvou skupinách. O vítězství nakonec bojoval tým
HCM Warrior Brno proti týmu SK HS Třebíč, Brňáci byli nakonec úspěšnější a odnesli si pohár za první místo. Naši borci
po náročném souboji s týmem HK Nový
Jičín vybojovali krásné třetí místo. Všechny týmy obdržely z rukou starosty Města Brumov-Bylnice Zdenka Blanaře poháry, dárkové koše, pamětní listy a diplomy,
první čtyři týmy medaile a ocenění jednotlivci sošky, medaile a cukrovinky. Byl
také vyhlášen a oceněn all star team. Celé
vyhlašování komentoval prezident HC
BBSS Jarda Vaněk.

29. 12. 2015 I. ročník vánočního miniturnaje
Turnaj pro nejmladší hráče ročník 2006
a mladší se hrál na šířku hřiště a každý klub
přijel s dvěma týmy A a B (HC BrumovBylnice, HK Púchov, HC Slezan Opava,
HC Spartak Choceň, HK MD Šumperk,
HC Černí Vlci Rožnov p. Radhoštěm).
Hráči bojovali o každý centimetr ledu
a radost z každého vítězství byla obrovská.
Velkou podporu měli všichni hráči
ve svých rodičích, kteří dokázali vytvořit
úžasnou hokejovou atmosféru, za kterou
by se nemuseli stydět ani na mistrovství
světa. První místo ve skupině A si odnesl
tým HK MD Šumperk a ve skupině B
tým HC Spartak Choceň. Naši hráči
si vyzkoušeli hru proti silným týmům
a mají se ještě co učit, přesto ani jeden gól
nedali zadarmo a umístili se na 6. místě
tým A a na 4. místě tým B. Všichni hráči
dostali krásné medaile, týmy obdržely opět
z rukou starosty Města Brumov-Bylnice
Zdenka Blanaře poháry, dárkové koše
s cukrovinkami a šampaňským, pamětní
listy a diplomy a z každého týmu byl také
oceněn nejlepší hráč krásnou soškou
hokejisty, diplomem a medailí.
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

OD HOLÉHO VRCHU POD JEŠTÌD
Rozhovor s fotbalistou, brumovským rodákem, Lukášem Bartošákem.

30. 12. 2015 I. ročník Vánočního turnaje pro starší žáky
Turnajový vánoční maraton zakončil
turnaj pro hráče ročník 2002, kde se
potkaly čtyři týmy (HC Brumov-Bylnice,
Kunty Team Brno - Vyškov, HK Považská
Bystrica, HC Prostějov - Uničov) Rychlý,
útočný hokej starších žáků byl pěknou
tečkou za vánočními turnaji. První místo
vybojoval tým Kunty Team a naši borci
se umístili na krásném druhém místě,
když tomuto týmu podlehli. Opět z rukou
starosty Města Brumov-Bylnice Zdenka
Blanaře obdrželi všichni hráči medaile,
týmy krásné poháry, pamětní listy, diplomy
a dárkové koše, jednotlivci si odnesli krásné
sošky hokejistů, diplomy a medaile.

KRASOBRUSLENÍ
Oddíl krasobruslení si pro rodiče, prarodiče a všechny, komu se tento krásný sport líbí, připravil před vánočními
svátky ve středu 23. 12. 2015 velmi pěkné vystoupení. Předvedli zde všechno, co
se v krátké době naučili a věřte, že toho
nebylo málo. Na závěr si také zasoutěžili na ledové ploše se svými rodiči a prarodiči.

Lukáši, o Vašem sportovním a možná
i životním osudu ví v našem městě možná
jen užší sportovní veřejnost, rodina. Najednou se objeví v mediích zprávy, že jste byl
nominován do české fotbalové reprezentace. A najednou o Vás víme i my nezasvěcení. Jak se to tak stane? Jaká byla ta cesta
do velkého fotbalu?
S fotbalem jsem začal v Brumově, kde
mi dal v mužích šanci trenér Mičega. Potom přišla první druholigová šance v Hlučíně. Dále následovala Karviná, kde potom
už asi po dvou letech neměli o mě zájem.
Ozval se Žižkov. Tam to sice nebylo jednoduché, hodně mi pomohli v těchto zlých časech rodiče, za což bych jim chtěl moc poděkovat. Fotbalově se tam ale naštěstí dařilo. A nyní jsem právě pod Ještědem v Liberci.
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Život profesionálního sportovce má svá
pravidla a povinnosti. Jsme v polovině fotbalové sezóny. Jaká je vlastně Vaše zimní
příprava? Měl jste čas přes Vánoce také
na rodinu, na přátele, na sebe?
Zimní přestávka trvala necelé 4 týdny
a kontrolovaní jsme i během tohoto volna.
Dostali jsme individuální plány, které jsme
museli plnit. Každý hráč dostane hodinky
a pás, kde se zapisují hodnoty (kolik jste naběhal a v jakém tempu). Na podzim toho
bylo opravdu hodně, takže jsem si chtěl
hlavně odpočinout. Část volna jsem strávil s přítelkyní u moře a během svátků jsem
byl s rodinou a přáteli.
Počátky Vaší fotbalové i životní kariery
jste prožil v Brumově-Bylnici, chodil jste
zde do školy, vzpomněl byste někoho nebo
něco, co Vás posunovalo vpřed? Někoho,
třeba z rodiny, trenérů, kamarádů či učitelů, na koho rád vzpomínáte?
Brumov mám rád. A samozřejmě vzpomínám v dobrém. Navštěvoval jsem už
na základní škole sportovní třídu, kterou
nabízí ZŠ Brumov-Bylnice. Volný čas jsem
často trávil na “umělce“ s kamarády. Pan
Trčka nebo pan Ritter by mohli vyprávět,
každou chvíli jsme u nich zvonili, aby nám
půjčili klíče. Určitě se mi vybaví pan Mičega, který stál na počátku mojí kariéry a co
se týče dalších osob, tak jmenovat nebudu,
protože jsem tu vyrůstal a je jich opravdu
hodně. Nerad bych na někoho zapomněl.
Pokud správně čtu, hrajete teď za Liberec, prošel jste reprezentací. Jak teď vlastně vypadá stav Vašeho současného angažmá, máte nějaké plány do blízké i vzdálenější fotbalové budoucnosti? Nějaký fotbalový sen? Je něco na obzoru?
Se současným trenérem Liberce, panem
Trpišovským, mám výborný vztah. Malinkou výhodou je to, že se známe už z předešlého angažmá a byl to právě on, kdo
o mě projevil zájem mít mě v Liberci. Byly
nabídky i z jiných klubů, ale vybral jsem si
Liberec především kvůli tomu, že jsme se
už znali a Liberec měl možnost hrát pohár
UEFA. Mým snem je zahrát si Ligu Mistrů.
Na obzoru zatím nic není, snažím se pracovat co nejlíp v současném klubu a co bude
dál, to uvidíme.
Pro sportovní kariéru je důležité zdraví.
Daří se Vám zraněním vyhýbat, nebo jste
už zažil nějaké patálie, kterým se asi žádný sportovec nevyhne?
Doufám, že to nezařeknu, ale vážnější
zranění se mi zatím vyhýbají. Nějaké drobnější šrámy nebo natažené vazy jsem měl,
ale že bych vypadnul na delší dobu, to se
zatím naštěstí nestalo.
Otázka nakonec. Můžete nám závěrem
prozradit něco osobního na sebe? Co si rád
dáte na talíř, nějaké doplňkové sportování
a tak dále a tak dále…
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S váhou nemám problém, takže ve volnu jídelníček příliš neřeším, jen během sezóny se snažím vyhýbat tučnějším jídlům.
V kondici se udržuju i jinými sporty, než
fotbalem. Rád lyžuju, chodím na brusle
a nebo s klukama hrát různé míčové hry,
když je čas.
Lukáši, děkuji Vám za Vaši ochotu a čas
věnovat se našemu rozhovoru. Přeji Vám,
za všechny čtenáře městského zpravodaje
i osobně, abyste dostál ve zdraví a pohodě
většině svých cílů jak ve sportovní kariéře,
tak v osobním životě.
Miroslav Obadal

VOLEJBALOVÝ „DAVID CUP
2015“ SE VYDAØIL
Ve sportovní hale základní školy proběhl v předposledním dnu roku 2015 první ročník volejbalového turnaje „DAVID
CUP 2015“. O vítězství mezi sebou bojovaly čtyři týmy složené s neregistrovaných
hráčů a příznivců volejbalu. Při zápasech
velmi slušné sportovní úrovně předvedli hráčky i hráči hodnotné sportovní výkony, které se vyznačovaly velkým nadšením a bojovností. Z prvního místa se nakonec radoval tým BLUE BANANA, který zvítězil před druhým ELLYS - týmem.
Třetí místo obsadili LIPICÁNI a bramborová medaile zbyla na nejstarší tým PLEVÁCI. „Jsme rádi, že se turnaj vydařil, nikdo se nezranil a že jsme založili volejbalovou tradici, na kterou se vždy po Vánocích budeme těšit“, konstatovali hlavní organizátoři turnaje David Zábel a Jana Sedlačíková, kterým patří za uspořádání akce
velké poděkování. Po vánočním lenošení
přišel pohyb velmi vhod a všichni se těší
na další podobné akce.
Milena Kovaříková,
předsedkyně volejbalového oddílu

Město Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko
ÚNOR 2016
AKCE VE MĚSTĚ

pátek 5. února 2016, 20:00 hodin

MĚSTSKÝ PLES
Město Brumov-Bylnice zve do kulturního domu na 13. ples města. K tanci
a pohodě hraje hudební skupina Klasik Band a dechová hudba Brumovjanka.
Program, tombola a občerstvení zajištěno. Na plese možnost zakoupení večeře. Těšíme se na Vás.
Předprodej vstupenek v městském muzeu – 577 330 138.
Vstupné: 100 Kč

neděle 7. února 2016, 14:00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
Občanské sdružení HÁČKO zve děti i rodiče na odpoledne plné soutěží, her
a skotačení v maskách s hudebním doprovodem DJ Anders.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 30 Kč


úterý 9. února 2016, 17:00 hodin

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

sobota 20. února 2016, 20:00 hodin

DISCO SHOW
pořádá DJ BlizixXx – bližší informace na plakátech a Facebooku.

Nenechte si ujít v březnu:
4. 3. LIJAVEC – divadelní představení Járy Cimrmana – Vizovické DNO
12. 3. Disco ples
21. – 23. 3. Dětský bazárek

Fotoklub KFA Brumov-Bylnice
B l i
vás zve na
výstavu fotografií
Miroslava Pinďáka a Martina Křižky
"Valaši"
do Galerie G
ve Valašských Kloboukách.
Výstava potrvá
vá do konce února 2016.

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

Mìstský

ZPRAVODAJ
PODÌKOVÁNÍ
Už je to téměř půl roku, co Michael
Beran, profesionální jezdec fBMX

Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie
z Nového Bydžova, oznámil, že nám
do města Brumov-Bylnice daruje jednu
z největších překážek jakou vlastní. Minulý měsíc jsme společně s Michaelem
konečně domluvili vše potřebné ohledně
převozu a překážka je již součástí areálu
brumovského bikeparku. Tímto bychom

12

rádi vyjádřili Michaelovi velké díky
za obrovskou podporu našeho parku,
místa určeného pro mládež a rozvoj extrémních sportů. Díky samozřejmě patří
také členům klubu Demons-bike, kteří
celý převoz zrealizovali.
Za DEMONS Brumov-Bylnice
Erik Figar
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POZVÁNKA
Singulární společnost a Singulární sdružení Bylnice Vás
zve na výroční členskou schůzi.
Datum konání: 21. 2. 2016 ve 14 hod.
Náhradní termín konání: 21. 2. 2016 v 15 hod.
Místo konání: Pálenice SOZ Bylnice
Program jednání:
1. Zahájení – schválení programu
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti – různé
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva revizní komise
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

ZÁJEZD DO CHORVATSKA
S KLUBEM DÙCHODCÙ
Klub důchodců ve spolupráci s CK pořádá zájezd
do Chorvatska – Biograd na Moru od 15. 7. – 24. 7. 2016.
Cena včetně polopenze 7.500 Kč.
Informace na tel. č. 603 394 221 – Smolík.
Přihlášky do 29. 2. 2016.

Gymnázium Jana Piveþky a SOŠ Slaviþín
Den otevĜených dveĜí
10. 2. 2016 od 8.00 do 17.00 hodin
GYMNÁZIUM

osmiletý studijní obor
þtyĜletý studijní obor
(profilace na pĜírodovČdné pĜedmČty a informatiku, profilace v jazycích s
možností pĜípravy na státní jazykové zkoušky JA, JN, JF, JŠ, JR, )

SOŠ maturitní obory - mechanik seĜizovaþ,
informaþní technologie
podnikání v nástavbovém studiu pro vyuþené
uþební obory – obrábČþ kovĤ, instalatér, elektrikáĜ, kuchaĜ-þíšník,
automechanik
Škola iniciovala žádost o uþební obor Strojní mechanik

www.gjpsosslavicin.cz, tel.: 604 453 954, email:gyslav@gjpslavicin.cz



Firma Kloboucká lesní s.r.o. přijme
do hlavního pracovního poměru zaměstnance
na pozici dělníka pilařské výroby. Místo HPP
Brumov-Bylnice. Požadavky – výuční list –
zaměření na dřevo výhodou. Praxe na pile
vítána. Nabízíme stálý pracovní poměr v mladém
kolektivu, možnost profesního růstu. Bližší
informace tel.. 604 257 499.

 Hledám podnájem menšího bytu, garsonky

nebo pokoje v RD. Tel. 604 110 841.
 Výhodně pronajmu RD U Vodárny v Brumově-

Bylnici. Tel: 608 983 335.
 Prodám byt 2+1 v OV na sídl. Rozkvět. Cena do-

hodou. Tel. 736 259 079.

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

Mìstský

ZPRAVODAJ
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Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie

ELEKTRO V BRUMOVĚ NA

NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.

VÝPRODEJ SPOTŘEBIČŮ MODELOVÉHO
ROKU 2015 SE SLEVOU AŽ 50% !!!
Mimořádná nabídka praček, ledniček, mrazniček,
sporáků, odsávačů par i vestavných spotřebičů.

INFORMACE Z MÌSTSKÉ
KNIHOVNY BRUMOV-BYLNICE
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
Jana Surovcová, vedoucí knihovny

Akce platí do vyprodání zásob.

ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486
 Opravy plochých střech, teras, balkonů, izolování základů novostaveb
vše foliovým systémem FATRAFOL. R.
Lysák, tel. 737 903 986.

Zatopte mrazu!
Do konce února 2016 akfní ceny.
Stghujeme sklady.

va
Dopra a
m
zdar

Djevní pelety A2

4 768 KÐ * / paleta 975 kg

Djevní brikety
válec A1

5 190 KÐ * / paleta 1 000 kg

Dále nabízíme pelety ENplus A1, posypovou sùl..
Prodává Klouboucká Energo, s.r.o., Vlárská 321, Brumov-Bylnice
* Ceny platí do konce února 2016. Ceny vÐ. DPH.

Objednávejte na:

www.waldera.cz
nebo tel.:

778 700 776

 PŘIJĎTE VYZKOUŠET!!! Vibrační posilovací stroj – 1. návštěva zdarma, 10 min. = 1 hod. tréninku v posilovně. Zpevňuje svaly, spaluje tuk, minimalizuje bolest beder a kloubů, zlepšuje krevní oběh a odtok lymfy. Kontakt Eva Seifertová: 605 180 180, www.
salon-eva-brumov-bylnice.cz, nově nás
najdete v budově vedle Penny – vchod
od Revelu. Dále nabízím pedikúru,
manikúru, modeláž nehtů a dárkové
poukazy.

!!! PRODEJ POVLEČENÍ - bavlněného,
krepového, flanelového, damaškového a saténového, zavinovaček, ubrusů, ručníků, osušek a dalšího bytového
textilu od českého výrobce z Val. Příkaz za dobré ceny!!! Možnost zakoupení dárkových poukazů. (Prodejna v budově vedle Penny - prodej z rampy).
Prodejní doba: PO, ÚT, ST, PÁ 10 – 12,
14 –17 hod., čtvrtek zavřeno, sobota 8 –11 hod. Eva Seifertová (kontakt:
605 180 180).
3521-(0+(=.¤+269§7/¤+2%<78m,
sídl. Družba, Brumov. Komplet zařízený
vč. pračky. Po část. rekonstrukci
(plast.okna,kuchyň, vstupní dveře), bytový dům
zateplen, nová fasáda, lodžie.
9ROQØLKQHG7HO

352'(-69§7/¤+2%<78m,
OV, sídl. Družba, Brumov. Po část. rekonstrukci
(plastová okna, kuchyň, bezpečnostní dveře),
bytový dům zateplen, nová fasáda, lodžie.
9ROQØLKQHG7HO
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