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INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města BrumovBylnice konané dne 7. května, 18. května
a 1. června 2020.

RM Brumov-Bylnice bere na vědomí

 informace finančního odboru o přijatých
opatřeních a plánovaných rozpočtových změnách
v rozpočtu města Brumov-Bylnice na rok 2020,
v návaznosti na predikci vývoje příjmů plynoucích
do rozpočtu, v souvislosti se změnami ekonomiky,
v důsledku přijatých opatření ve vyhlášeném nouzovém stavu, vyvolaném novým koronavirovým
onemocněním COVID-19

RM Brumov-Bylnice schválila

zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení venkovní kabelové přípojky NN k zamýšlené
novostavbě RD v ulici Hliníky přes obecní pozemek parc. č. 608/1 v k. ú. Bylnice v rámci realizace stavby „Bylnice, Hliníky, Mišák, venk. NN“
za cenu 1.000 Kč + DPH
 přidělení obecního bytu č. 16 v bytovém
domě Měšťanka (ul. 1. května 1104, BrumovBylnice). Nájemné činí 65 Kč/m2. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena od převzetí bytu nájemcem na dobu dvou let s možností prodloužení
nájmu za podmínky řádného plnění povinností
nájemce.
 pacht obecního pozemku parc. č. 453 o výměře 51 m2 v k. ú. Bylnice v lokalitě Hliníky
za účelem zřízení zahrádky za cenu 100 Kč/rok
 pronájem části obecního pozemku parc. č.
1293/1 v k. ú. Bylnice v ulici Vlárská o výměře
100 m2 za cenu 1000 Kč/rok
 odpuštění pachtovného za užívání pozemků
v lokalitě Sv. Anna do konce sjednaného pachtu,
tj. do 31. 12. 2025, z důvodu realizace dotačního
projektu Města Brumov-Bylnice v dané lokalitě


Příjmová část
Poř.
č. tř/položka
Kč

1a)
1b)
2a)
2b)

8/8115

10 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
8 000 Kč

 dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů Veřejnoprávní smlouvu č. 29/2020,
31/2020, 32/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020,
o poskytnutí dotace níže uvedeným neziskovým
organizacím ve výši:

Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi o.p.s.
AGARTA z.s.
Vzdělávací, soc. a kulturní stř.
při NJP, o.p.s - Nízkoprahové
zařízení
Vzdělávací, soc. a kulturní stř.
při NJP, o.p.s - Odborné soc.
poradenství ZEBRA
Charita Vsetín
Dům sociálních služeb Návojná

25 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč

7 000 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč

 Pojistnou smlouvu o pojištění vozidel
č. 6667500591 o pojištění vozidel - FLOTILA mezi
městem Brumov-Bylnice a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group
 peněžitý dar ve výši 10 000 Kč Charitě Valašské Klobouky na činnosti spojené s vyhlášením
nouzového stavu
 účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2019 ve výši 125 807,75 Kč příspěvkové
organizace Základní škola Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Družba 1178, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
70877718, včetně rozdělení výsledku hospodaření: přidělení do fondu rezervního 75 807,75 Kč,
přidělení do fondu odměn 50 000,00 Kč
 účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok
2019 ve výši 1 054,86 Kč příspěvkové organizace
Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, Družba 1212, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 70877718,
včetně rozdělení výsledku hospodaření: přidělení
do fondu rezervního 1 054,86 Kč
 účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok
2019 ve výši 8 195,28 Kč příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín,
Mýto 184, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 75043220,
včetně rozdělení výsledku hospodaření: přidělení
do fondu rezervního 8 195,28 Kč
 účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok
2019 ztrátu ve výši -296 097,14 Kč příspěvkové
organizace Služby města Brumov-Bylnice, okres
Zlín, Mýto 461, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
49156799, včetně uhrazení ztráty ve výši -269
097,14 Kč z rezervního fondu organizace
 Protokol z provedené veřejnosprávní kontroly
za rok 2019 příspěvkové organizace Služby města
Brumov-Bylnice, okres Zlín
 Rozpočtové opatření č. 2/2020, které obsahuje následující rozpočtové změny:

Předmět rozpočtového opatření č. 1

Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni - zvýšení běžných výdajů spojených
s nákupy a dalšími opatřeními související se vznikem pandemie způsobené koronavirovým
onemocněním COVID-19
Změna krátkodobých peněžních prostředků - zvýšení financování z důvodu zvýšení běžných
150 000,00
výdajů spojených s pandemií COVID-19
Rozhlas a televize - zvýšení kapitálových výdajů z důvodu úhrady dodání a montáž
3341/6122 1 630 000,00 "Doplnění varovného a vyrozumívacího systému města Brumov-Bylnice" – předfinancování
výdajů krytých dotací v r. 2020
Změna krátkodobých peněžních prostředků - zvýšení financování z důvodu předfinancování
dodání a montáž "Doplnění varovného a vyrozumívacího systému města Brumov-Bylnice" 1 630 000,00
předfinancování výdajů krytých dotací v r. 2020
150 000,00

 podání návrhů na zahájení řízení o úschově částek ve výši 24.656 Kč podle rozhodnutí Městského úřadu Valašské Klobouky č.j.
MUVK/6488/2020 ze dne 15. 4. 2020 a ve výši
8.219 Kč podle rozhodnutí Městského úřadu Valašské Klobouky č.j. MUVK/6487/2020 ze dne
15. 4. 2020, ve věci ve věci vyvlastnění id. 1/9
a id. 1/27 pozemku parc. č. 759/2 v k. ú. Bylnice
do majetku Města Brumov-Bylnice
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelového vedení NN do obecních pozemků
parc. č. 432/1 a 432/24 v k. ú. Brumov v sídlišti Družba v rámci realizace zamýšlené stavby
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Nemocnice Milosrdných bratří
Vizovice
Naděje, pobočka Zlín
Linka bezpečí, z.s.
Sociální služby Uherské
Hradiště, p.o.
Andělé stromu života, p.s. Nový
Jičín
Základní škola Horní Lideč
ZO ČSOP Buchlovice
Český svaz včelařů BrumovBylnice

Výdajová část
§/položka
Kč
5213/5903

8/8115

 dle ustanovení § 85 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, peněžité dary níže uvedeným neziskovým
organizacím ve výši:

„Brumov, Zvoníček, kab. NN“ v délce cca 108 m
za cenu 10.800 Kč + DPH s podmínkou, že uložení
kabelového vedení pod zpevněnými komunikacemi bude řešeno protlakem
 uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
uzavřené dne 14. 3. 2018 mezi Městem BrumovBylnice a Singulární společností Bylnice
 Plán činnosti rady města a návrh termínů zasedání zastupitelstva města na období od 1. 7.
2020 do 31. 12. 2020

RM Brumov-Bylnice souhlasí

 s přerušením provozu mateřské školy v době
letních prázdnin od 20. 7. 2020 do 7. 8. 2020
 se zřízením přípravné třídy v Základní škole
Brumov-Bylnice, okres Zlín, Družba 1178, pro
školní rok 2020/2021, v souladu s § 47 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a s podáním žádosti na Krajský úřad
Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy na zřízení přípravné třídy v Základní škole
Brumov-Bylnice, okres Zlín
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RM Brumov-Bylnice rozhodla

Pořadí


o pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oboustranný chodník
Kloboucká, Brumov-Bylnice“ takto:

1.
2.

3.
4.

Uchazeč
STRABAG a.s.,
IČ: 60838744
SWIETELSKY
stavební s.r.o.,
IČ: 48035599
Martin Urban,
IČ: 73257958
TM Stav, pol. s r.o.,
IČ: 48399477

Dílčí hodnotící kritéria (DK)
Celková nabídDoba trvání re- Počet bodů
Počet bodů
ková cena v Kč
konstrukce v kal.
DK č. 2
DK č. 1
bez DPH (80%)
dnech (20%)

Celkový
počet
bodů
nabídky

1 452 055,00

80,00  

62  

16,13  

96,13  

1 571 258,00

73,93  

50  

20,00  

93,93  

1 505 774,78

77,15  

60  

16,67  

93,81  

1 783 708,00

65,13  

67  

14,93  

80,05  

Nejdůležitější informace ze zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konaného dne
7. května 2020:

ZM Brumov-Bylnice schválilo

 zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice
o činnosti Rady města Brumov-Bylnice za období
od 6. 2. 2020 do 7. 5. 2020
 směnu obecních pozemků parc. č. 4 o výměře 20147 m2 v k. ú. Svatý Štěpán, parc. č.
2317/2 o výměře 4858 m2 v k. ú. Brumov a parc.
č. 2170/2 o výměře 11141 m2 v k. ú. Brumov
v hodnotě 662.000 Kč za pozemky v majetku ČR –
Lesy ČR, s.p., parc. č. 2/5 o výměře 9 m2 a parc. č.
6121/11 o výměře 35 m2 v k. ú. Svatý Štěpán, pozemky parc. č. 6136/1 o výměře 3058 m2, parc. č.
6416/1 o výměře 2699 m2, parc. č. 6416/8 o výměře 4 m2, parc. č. 6416/12 o výměře 1011 m2,
parc. č. 6136/2 o výměře 88 m2 a parc. č. 6134/1
o výměře 1028 m2 v k. ú. Sidonie, pozemky parc.
č. 302/42 o výměře 46 m2, parc. č. 302/44 o výměře 10 m2 a parc. č. 302/45 o výměře 8 m2 v k. ú.
Brumov a pozemky parc. č. 1446 o výměře 34 m2,
parc. č. 1450 o výměře 1166 m2 a parc. č. 1451
o výměře 494 m2 v k. ú. Bylnice v celkové hodnotě 603.000 Kč. Cena směňovaných pozemků byla
stanovena znaleckým posudkem s tím, že rozdíl
v hodnotě směňovaných pozemků bude druhé
straně doplacen. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí smluvní strany společně rovným
dílem.
 odprodej části obecního pozemku parc.
č. 429/19 o výměře cca 70 m2 (přesná výměra
bude stanovena geometrickým zaměřením) v k. ú.
Brumov v sídl. Družba za cenu 300 Kč/m2 a odprodej obecního pozemku parc. č. 339/14 o výměře 24 m2 a části obecního pozemku parc. č.
339/15 o výměře cca 100 m2 (přesná výměra
bude stanovena geometrickým zaměřením) v k. ú.
Brumov v sídl. Družba za cenu 500 Kč/m2. Předmětné pozemky budou zatíženy zřízením služebnosti inženýrské sítě - uložení přípojky vody, tepla, NN a kanalizace v těchto pozemcích. Pozemek
parc. č. 339/14 a část pozemku parc. č. 339/15
bude zatížena služebností cesty a stezky k pozemku parc. č. 335 v k. ú. Brumov, jehož součástí je
stavba občanské vybavenosti čp. 1180.
 odkoupení pozemku parc. č. 89/9 a části
pozemku parc. č. 62/1 v k. ú. Brumov o celkové
výměře cca 10 m2 do majetku Města Brumov-

Bylnice za dohodnutou cenu 100 Kč/m2 za účelem
majetkového vypořádání MK v ul. J. Středovského
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 5/2020“ spolku HOKEJOVÝ KLUB
BBSS, z.s., Družba 1223, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČO: 40994961 v celkové výši 767 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2020 č. 6/2020“ spolku FC Brumov,
z.s., Družba 1177, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO:
18810721 v celkové výši 575 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 7/2020“ spolku SK Bylnice, z.s.,
Mýto 44, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 18810730
v celkové výši 121 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2020 č. 8/2020 spolku Sportovní
klub DEMONS, z.s., Družba 1188, 763 31 BrumovBylnice, IČO: 26638576 v celkové výši 55 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2020 č. 9/2020“ spolku SH ČMS
Sbor dobrovolných hasičů Bylnice, Říky 1334,
763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 65792955 v celkové
výši 61 000 Kč

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 10/2020“ spolku SPORTCENTRUM
Bylnice, sportovní areál ve Stráni čp. 44, 763 31
Brumov-Bylnice, IČO: 69653445 v celkové výši
46 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 2020 č. 11/2020“ spolku Sportovní klub Brumov-Bylnice, z.s., Družba 1188,
763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 18757561 v celkové
výši 92 000 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města BrumovBylnice na rok 20 č. 18/2020“ spolku Junák – český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s., 1. května
1023, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 62180134
v celkové výši 70 800 Kč
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
na rok 2020 č. 19/2020“ spolku SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Brumov, H. Synkové 942,
763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 65822307 v celkové
výši 90 700 Kč
 Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Služby města Brumov-Bylnice, okres
Zlín, příspěvková organizace
 Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 1/NFV/2019
za účelem předfinancování dotačního projektu
IROP – „Objevujeme svět kolem nás“

ZM Brumov-Bylnice souhlasí

 s realizací a předfinancováním projektu
s názvem „Vybudování přírodní zahrady při ZŠ
Brumov-Bylnice“ evidované pod unikátním číslem
„1190700441. Projekt bude realizován v rámci
Výzvy č. 7/2019: Přírodní zahrady, kterou vyhlásilo MŽP ČR

ZM Brumov-Bylnice vydalo

 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města
Brumov-Bylnice
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Kontrolní výbor informuje
Kontrolní výbor (KV) byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Brumov-Bylnice (ZM) dne 31. října
2018 společně se svou předsedkyní. Je poradním orgánem ZM, který kontroluje plnění usnesení přijatých zastupitelstvem a radou města, dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva
a městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní i další úkoly, jimiž jej ZM pověří.
Pro volební období 2018 – 2022 bylo zvoleno pět členů KV, kteří se schází průběžně od svého zvolení,
zpravidla dva týdny před každým zasedáním ZM. Pravidelně předkládají formou zápisu informace o své
činnosti, plánovaných kontrolních akcích, výsledcích jednotlivých kontrol a z pozice poradního orgánu
doporučují či navrhují řešení daných situací. Na základě výsledků kontrol doporučili řešit mimo jiné, například značení ulic ve městě, které není v souladu s platnými zákonnými normami nebo cenovou mapu
pozemků, ve které byly shledány nedostatky. Zasedání KV a zápisy z nich jsou neveřejné, po předchozí
telefonické domluvě je však možné do usnesení z jednání nahlédnout u pana tajemníka na Městském
úřadě v Brumově-Bylnici.
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás touto formou vyzvat ke spolupráci. Pokud máte pocit, že ze strany
města jste byli na úseku samostatné působnosti poškozeni z důvodu protiprávního jednání, nebo jste
byli obdobného jednání svědky, neváhejte nás kontaktovat, abychom mohli záležitost prošetřit. Můžete
nám napsat na e-mail: kontrolni.vybor@brumov-bylnice.cz, popř. zatelefonovat na číslo 731 555 014.
Jsme tu i pro Vás.
Mgr. Milena Kovaříková, předsedkyně kontrolního výboru

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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DALŠÍ ÚSEKY CYKLOSTEZKY BEVLAVA BYLY OFICIÁLNĚ OTEVŘENY
V pátek 29. května 2020 byl oficiálně otevřen
další úsek cyklostezky ve Sv. Štěpánu, v pondělí
1. června 2020 se slavnostně otevřel úsek ve Skalce nad Váhom.
Pod názvem Na bicykli po stopách histórie (nebo
také zkráceně „Od Hradu k Hradu“) se realizoval
společný projekt Města Brumova-Bylnice a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
S ohledem na aktuální situaci se nemohlo uskutečnit společné slavnostní otevření v původně
předpokládaném rozsahu, nakonec se ale akce
díky uvolňování epidemiologických opatření uskutečnila v pondělí 1. června 2020 ve Skalce nad
Váhom za účasti zástupců obou partnerů a dalších hostů. Přestřihnutí pásky se tak ujal zprava:
starosta města Brumova-Bylnice p. Kamil Macek, hejtman Zlínského kraje p. Jiří Čunek, župan
Trenčianského samosprávného kraja p. Jaroslav
Baška a diecézní biskup nitranské diecéze p. Viliam Judák.

Aktuálně dokončovaný projekt navazuje na původní ucelený záměr mikroregionů Hornolidečska, Jižního Valašska a slovenských partnerů
na vytvoření páteřní cyklostezky Bečva-Vlára-Váh,
který má tvořit spojnici příhraniční oblasti v okolí těchto řek a jeho příprava byla realizovaná už
v programovém období 2007 – 2013 z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – SR.
Základní myšlenkou aktuálně stavebně dokončeného projektu je cykloturistické propojení Trenčianského hradu s hradem Brumov. Vedoucí partner – Trenčiansky samosprávny kraj – vybudoval

cyklotrasu o délce 11,3 km. Začíná v Nemšové,
odkud se po koruně hráze Vláry a následně podél
Váhu dostanete až po Skalku nad Váhom, odkud
vede přes Zamarovce až k železničnímu mostu
v Trenčíně. Tady stavební část cyklostezky končí
a dál můžete pokračovat po vyznačené síti místních komunikací ve městě, které vás přivedou
až k branám hradu. Bližší informace nejen k tomuto úseku najdete na internetových stránkách
vedoucího partnera: http://www.cyklotrasytsk.sk/
V Brumově-Bylnici je jako součást tohoto projektu vybudovaný další úsek cyklotrasy Bečva-Vlára-Váh (zkráceně BeVlaVa) – jeho začátek je v bylnické části města na rozcestí za lávkou u pily a končí
v místní části Svatý Štěpán, kde se napojuje
na stávající místní komunikaci za areálem bývalého Watexu. Stavební práce na české straně byly

dokončeny koncem roku 2019. Cykloturistům je
tak k dispozici další úsek o celkové délce 3,1 km
procházející krásnou přírodou Bílých Karpat podél řeky Vláry, kterou na této části cyklostezky
s betonovým povrchem překonáte pomocí tří lávek (délka přemostění je 41, 47 a 54 m a jejich
umístění je nad úrovní stoleté vody). Vzniklá komunikace je mimo jiné i bezpečnou alternativou
frekventované silnice I. třídy pro bezmotorovou
dopravu.
Cyklostezka BeVlaVa, úsek Bylnice – Sv. Štěpán
Informace o jednotlivých úsecích této cyklostezky (dokončených i plánovaných) na území města najdete na internetových stránkách
www.brumov-bylnice.cz , kde je i video dokončeného úseku (turista/cyklostezky-a-cyklotrasy/).
Situace jednotlivých úseků cyklostezky v mapě je
dostupná v aplikaci Gobec (https://www.gobec.cz/
brumov-bylnice/) ve vrstvě Turistické cyklotrasy.
V tištěné podobě jsou v informačních centrech
partnerů k dispozici materiály k projektu s mapou
a informacemi o významných objektech kulturního a přírodního dědictví v okolí cyklostezky.
Velké poděkování patří Trenčianskemu samosprávnemu kraji, pracovníkům TSK za podporu
po celou dobu implementace projektu a všem,
kteří se podíleli na obou stranách hranice na přípravě a realizaci cyklostezky v úseku Bylnice –
Svatý Štěpán.

Informace o financování projektu:
Operační program:
Prioritní osa:
Konkrétní cíl:
Celkové schválené výdaje projektu:
Celkové výdaje vedoucího partnera:
Celkové výdaje HCP:
Spolufinancování ze zdrojů EU:
Ze státního rozpočtu ČR:
Ze státního rozpočtu SR:

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
2. Kvalitní životní prostředí
2.1 Zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví
pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
5 109 782,00 EUR
2 538 892,06 EUR
2 570 889,94 EUR
4 343 314,69 EUR
128 544,49 EUR
253 889,20 EUR





Přihlašovací list do soutěže „ROZKVETLÉ MĚSTO“
Jméno a přímení uchazeče (název subjektu *):
...............................................................................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu (sídla subjektu*):
...............................................................................................................................................................................................................................
Adresa objektu, u kterého jsou výsadby umístěny:
.............................................................................................…………….....................................................................................................................
Datum narození uchazeče:
...................................................................
*IČO: ..........................................................
V Brumově - Bylnici dne: …………....................................................…...…. Vlastnoruční podpis: .....…................….........................………………….
* – vyplňují pouze zástupci podnikatelských subjektů a organizačních složek
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INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu komunálního odpadu
z popelnic v červenci 2020

Termíny svozu tříděného odpadu
v červenci 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic pro
rodinné domky v Brumově-Bylnici –
občané:

Středa 1. 7. 2020 směsné plasty, papír
		 a lepenka + kompozitní
		obaly
Středa 8. 7. 2020 bílé a barevné sklo,
			 směsné plasty
Pátek 10. 7. 2020 papír a lepenka
			 kompozitní obaly
Středa 15. 7. 2020 směsné plasty, papír
			 a lepenka + kompozitní
			 obaly
Středa 22. 7. 2020 směsné plasty
Středa 29. 7. 2020 směsné plasty

Čtvrtek: 2. 7. 2020, 9. 7. 2020, 16. 7. 2020,
23. 7. 2020, 30. 7. 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů v sídlištích Družba
a Rozkvět – občané:

Pátek: 3. 7. 2020, 10. 7. 2020, 17. 7. 2020,
24. 7. 2020, 31. 7. 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic
v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie – občané:

Pátek: 3. 7. 2020, 10. 7. 2020, 17. 7. 2020,
24. 7. 2020, 31. 7. 2020

Termíny svozu odpadu z popelnic pro
ulice Hodňov, část ulice Podzámčí
a Blizákovec – občané
(sváží SM Brumov-Bylnice):
Pátek: 3. 7. 2020, 10. 7. 2020, 17. 7. 2020,
24 7. 2020, 31. 7. 2020

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.

Termíny svozu odpadu z popelnic
a kontejnerů pro smluvní partnery
města (podnikatelské subjekty
a organizační složky)
Červená známka – týdenní interval svozu
v daném roce:
Provozovny v domovní zástavbě v BrumověBylnici:
Čtvrtek: 2. 7. 2020, 9. 7. 2020, 16. 7. 2020,
23. 7. 2020, 30. 7. 2020
Provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět
a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 3. 7. 2020, 10. 7. 2020, 17. 7. 2020,
24. 7. 2020, 31. 7. 2020

Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní
týden v daném roce:
Provozovny v domovní zástavbě v BrumověBylnici:
Čtvrtek: 9. 7. 2020, 23. 7. 2020
Provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět
a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie:
Pátek: 10. 7. 2020, 24. 7. 2020

Zelená známka – svoz v první kalendářní
týden kalendářního měsíce v daném roce:
Provozovny v domovní zástavbě v BrumověBylnici:
Pátek: 3. 7. 2020
Provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět
a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie:
Čtvrtek: 2. 7. 2020

Soutěž „Rozkvetlé město“
Komise životního prostředí při Radě města Brumov-Bylnice oznamuje všem zájemcům o účast v již tradičním XVII. ročníku soutěže „Rozkvetlé město“, že písemné přihlášky do této soutěže mohou zaslat nebo odevzdat nejpozději do pátku 31. 7. 2020. Soutěž je vyhlášena pro
následující kategorie:
a) květinová výzdoba oken a výsadby v předzahrádkách na balkonech a terasách rodinných a bytových domů,
b) zahradní, květinová a výsadbová úprava vstupních prostorů firem, prodejen a budov, ve kterých sídlí podnikatelské subjekty
a organizační složky působící na území města,
c) nově mohou také fotoamatéři zaslat svou fotografii květinové výsadby či předzahrádky, kterou považují ve městě za nejhezčí.
Majitel takové výsadby bude prostřednictvím pracovníků komise následně osloven, zda má zájem, aby jeho výsadba byla zveřejněna nebo zůstala v anonymitě. Adresa, na kterou mohou fotoamatéři zasílat své snímky v elektronické podobě (formát jpg) je:
radnice @brumov-bylnice.cz
Podmínkou je, že v případě zaslání digitální fotografie sdělí její autor kontakt na svou osobu. Hodnotící komise tak snáze zjistí,
ve které lokalitě byl snímek pořízen.
Na přihlašovacím listu zájemci o účast v soutěži uvedou svoje jméno, příjmení, datum narození a přesnou adresu objektu, u kterého jsou
realizovány výsadby.
Zájemci z řad podnikatelských subjektů a organizačních složek ve městě uvedou do přihlášky název subjektu dle živnostenského rejstříku,
IČ a rovněž přesnou adresu objektu, u kterého jsou umístěny výsadby. Formuláře přihlašovacích listů jsou kromě tohoto vydání městského
zpravodaje k dispozici v pracovní dobu na podatelně budovy Městského úřadu v Brumově-Bylnici nebo v kanceláři č. 233 správního odboru.
Do soutěže budou přijaty pouze řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Vyplněné přihlášky lze také zaslat poštou na adresu: Městský úřad
Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1, nebo je odevzdat přímo do schránky určené pro připomínky občanů umístěné
na stěně v přízemí budovy radnice. Vyhodnocení soutěže budou provádět členové komise životního prostředí, kteří návrh pořadí účastníků
soutěže předají Radě města Brumov-Bylnice ke konečnému schválení.
Výsledky soutěže budou na podzim tohoto roku zveřejněny a vítězové vyhlášených kategorií oceněni.
Komise životního prostředí při RM Brumov-Bylnice
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Blahopřejeme k narození dítěte…
Evelin Svoboda narozena dne 9. dubna 2020 ve Zlíně
Samuel Bublák narozen dne 20. května 2020 ve Vsetíně
Šarlota Timčáková narozena dne 25. května 2020 ve Vsetíně
Martin Macháč narozen dne 26. května 2020 ve Zlíně
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Finanční dar při narození dítěte je 3000 Kč a bude rodičům vyplacen
při předložení rodného listu dítěte na Městském úřadě Brumov-Bylnice,
matrika a evidence obyvatel (přízemí, dveře č. 104).

Blahopřejeme...

Rozloučili jsme se…

Alois Šebák zemřel dne 19. května 2020 ve věku nedožitých 67 let,
Bylnice, U Dráhy čp. 432
Pavel Lysáček zemřel dne 5. června ve věku 65 let, Sidonie čp. 118
Ludmila Fojtíková zemřela dne 9. června 2020 ve věku 87 let, Bylnice,
Mýto čp. 181
Františka Vietzeová zemřela dne 11. června 2020 ve věku 82 let, bývalá
občanka z Bylnice, Vlárská čp. 288
Ladislav Dorňák zemřel dne 13. června 2020 ve věku nedožitých 72 let,
Bylnice, Zahrady č.p. 60
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Žádáme občany, aby si vyzvedávali v městské knihovně
i muzeu fotografie zveřejněné v rubrice Společenská kronika.

Dne 13. června 2020 oslavili 50 let společného života manželé Anna a Josef Lysákovi z Bylnice.
Přejeme jim do dalších let hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a děkujeme za naše životy a jejich lásku.
Syn Zdeněk, dcery Markéta a Irena s rodinami.

Vzpomínáme…
Měl jsi rád život, chtěl jsi s námi žít, přišla však
nemoc zlá, musel jsi odejít.
Dne 6. června 2020 jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí
pana Karla Řepky.
S láskou vzpomínají rodiče, synové a sourozenci
s rodinami.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den,
který jsi pro nás žil.
Dne 8. června 2020 jsme vzpomněli 2. smutné výročí
úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Ludvíka Martinky.
Za tichou vzpomínku děkuje všem manželka
a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...
Dne 9. června 2020 jsme vzpomněli 100. výročí
narození našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Miklase.
18. března 2020 jsme vzpomněli
39. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají děti a snacha s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Těžko je zapomenout, když slzy v očích stojí, těžké
je vzpomínat, když naše srdce bolí. Čas plyne
a nevrací, co vzal, jen vzpomínka v našich srdcích
zůstává dál.
Dne 26. června 2020 uplynuly tři smutné roky, co nás
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Hošek z Hodňova.
Tatínku, nikdy na Tebe nezapomeneme. Vzpomíná
šest dětí s rodinami.

Ti, které milujeme, neopouštějí naše srdce.
Žijeme s nimi dále, i když odešli navždy.
Dne 3. července 2020 vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás opustila naše maminka, babička a prababička,
paní Marie Kozubíková z Brumova.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Byla jsi plná života, Tvá mysl plná snění. Nikdo z nás
se nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly kroky
i Tvůj hlas, Tvá láska zůstává navždy v nás.
S bolestí v srdci, kterou ani čas nezahojil, vzpomeneme 3. července 2020 smutné 4. výročí úmrtí naší
milované Marie Lysákové.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina a přátelé.

Rád jsi žil, rád pracoval, těžké je bez Tebe žít, navždy
Tě budeme v srdcích mít.
Dne 7. července 2020 vzpomeneme 25. výročí úmrtí
mého manžela, dědečka, pradědečka,
pana Ladislava Papiernika.
S láskou a úctou vzpomíná manželka s rodinou.

Když na Tebe, Toníku, vzpomínáme, stále slzy v očích
máme. Vzpomínka je jako živá, snad se na nás
z nebe díváš.
Dne 8. července 2020 uplyne 30 roků od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš drahý syn Toník Hauerland.
Stále vzpomínají rodiče, sourozenci a příbuzenstvo.

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 7. července 2020 vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Jiřiny Vránové.
Dne 29. září 2020 vzpomeneme 11. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jana Vrány.
S láskou a úctou vzpomíná dcera a synové s rodinami.
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Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží,
která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Dne 9. července 2020 by se dožil 90ti let náš tatínek a dědeček, pan Josef Běhunčík a 29. července 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní Anny Běhunčíkové ze Svatého Štěpána.
S láskou a nadějí na setkání vzpomínají dcera Liba, Vlasta a syn Alois s rodinami.
Odešel jsi tiše, jak osud si přál, však vzpomínka na
Tebe nám stále zůstává.
Dne 8. července 2020 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Josefa Janáčka ze Svatého Štěpána.
Stále a s láskou vzpomínají manželka Vlasta, syn
Pepa s rodinou, syn Vlastík, dcera Jarmila.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 10. července 2012 navždy, bez rozloučení odešel
od své rodiny, přátel, práce a koníčků
pan Štěpán Strnad, všemi milovaný, úžasný, šikovný
a skromný člověk.
Zůstalo jen prázdno v duši a bolest v srdci. S láskou
a úctou vzpomíná rodina Strnadova.

Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka
k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.
T. G. Masaryk
Dne 10. července 2020 si připomeneme 20. výročí
úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Třískové.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Odešla jsi, ale v našich srdcích stále zůstáváš.
Dne 11. července 2020 uplyne rok od úmrtí
mé manželky, naší maminky a babičky,
paní Heleny Kamenčákové.
S láskou a úctou vzpomíná manžel, syn Radek
s rodinou a syn Tomáš s přítelkyní Marcelou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 11. července 2020 vzpomeneme 10. smutné
výročí, kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček, pan Karel Smilek z Brumova.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 12. července 2020 vzpomeneme smutné
15. výročí od úmrtí mého tatínka, tchána
a našeho dědečka, pana Emanuela Škaroupky.
S láskou a úctou vzpomíná a za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

Jen kytičku na hrob můžeme Ti dát, pokojný spánek
přát. Modlitbu k Bohu odříkat,
s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 14. července 2020 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí pana Josefa Švacha.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn a dcera
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 15. července 2020 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí naší drahé maminky a babičky,
paní Vojtěšky Masařové z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Očím jste zmizeli, ale v srdcích zůstáváte stále.
Dne 15. července 2020 vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí pana Josefa Fichty ze Svatého Štěpána
a 6. února 2020 uplynulo 9 let od úmrtí paní Anděly Fichtové.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 21. července 2020 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Josefa Nováka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
děti a celá rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 26. července 2020 vzpomeneme 12. výročí úmrtí
pana Karla Dorňáka.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát, pokojný a věčný spánek Ti přát,
s bolestí v srdci z Tvého odchodu vzpomínat.
Dne 18. července 2020 vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky,
paní Františky Janáčové.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami
a příbuzenstvo.
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PROGRAM RMC MALENKA ČERVENEC–SRPEN 2020
ST
1. 7.
ČT
2. 7.
ÚT
7. 7.
ST
8. 7.
ČT
9. 7.
ÚT 14. 7.
ST 15. 7.
ČT 16. 7.
20. 7. – 24. 7.
ÚT 28. 7.
ST 29. 7.
ČT 30. 7.

MINIŠKOLIČKA (hlídání pro předem přihlášené děti)
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
MINIŠKOLIČKA (hlídání pro předem přihlášené děti)
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
MINIŠKOLIČKA (hlídání pro předem přihlášené děti)
VOLNÁ HERNA
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KRTEČKEM I.
VOLNÁ HERNA
MINIŠKOLIČKA (hlídání pro předem přihlášené děti)
VOLNÁ HERNA

ÚT
4. 8.
ST
5. 8.
ČT
6. 8.
10. 8. – 14. 8.
ÚT 18. 8.
ST 19. 8.
ČT 20. 8.
ÚT 25. 8.
ST 26. 8.
ČT 27. 8.

VOLNÁ HERNA
MINIŠKOLIČKA (hlídání pro předem přihlášené děti)
VOLNÁ HERNA
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KRTEČKEM II.
VOLNÁ HERNA
MINIŠKOLIČKA (hlídání pro předem přihlášené děti)
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
MINIŠKOLIČKA (hlídání pro předem přihlášené děti)
VOLNÁ HERNA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hodin

UPOZORNĚNÍ
V uvedené středy nabízíme v rámci naší Miniškoličky hlídání dětí, cena za každou započatou
hodinu 50 Kč (domluvit se můžeme ale i v jiném
termínu, dle potřeby). Podzimní bazárek je naplánován v termínu 14. 9. - 16. 9. 2020 v Kulturním domě v Brumově-Bylnici. Věříme, že jej
tentokrát budeme moci uskutečnit! Formuláře se
budou vydávat od začátku září 2020.

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

DDM BRUMOV-BYLNICE
Vážení rodiče a účastníci našich zájmových kroužků, chtěli bychom Vám poděkovat za to, že jste
vnímali situaci, která nastala o nuceném uzavření
naší organizace DDM Brumov-Bylnice, stejně jako
ostatních, a to neočekávaně v důsledku COVID-19.
Budeme se snažit Vám to v příštím roce nějakým
způsobem vynahradit.

Zvláště bychom chtěli poděkovat všem vedoucím
zájmových kroužků za jejich obětavou práci s dětmi a těšíme se na další spolupráci ve školním roce
2020/2021. Moc si toho vážíme.

Kroužek keramiky v DDM Brumov–Bylnice

Františka Daňová, statutární zástupce ředitele
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586

Kroužek keramiky u nás v DDM probíhá každoročně a to 2x týdně, jednou v Nedašově, kde za dětmi
dojíždíme, a u nás v Bylnici pro mladší a starší
děti. Jde o zájmovou činnost, která rozvíjí prostorové cítění, jemnou motoriku prstů a taky manuální zručnost. Tvoření z keramiky kladně působí
na uvolnění emocí a taky na zklidnění.
V naší dílničce jsou děti moc šikovné, jejich fantazie nezná meze. Tento rok jsme se snažili jít tematicky, a to od podzimu až po velikonoční tvoření.
Přestože nás zastavil COVID–19, tak jsme stihli
ještě v měsíci červnu věci dodělat a děti se tak
mohly pochlubit svými výrobky doma.
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DÍVČÍ ODBÍJENÁ
V BRUMOVĚ-BYLNICI
V SEZÓNĚ 2019/2020
V podzimním období začala volejbalová sezóna
pro naše dvě družstva, a to mladší a starší žákyně.
Ani jedno družstvo to nemělo jednoduché, starší
žákyně hrály s několika favority, které již každoročně ovládají soutěže ve Zlínském kraji. Jsou to
například týmy, jako Napajedla, kde je dlouhodobá základna volejbalových hráčských es, Uherské
Hradiště, které má na další sezónu seskládané tři
týmy děvčat ve starší kategorii, ale také Zlín, který dal našim děvčatům hodně zabrat, v domácím
prostředí se nám ho však podařilo krásně přehrát
a zvítězit. Na našich holkách byla znát nervozita,
přece jen stále získávají nové zkušenosti, zápasy
jsou taky plné zážitků a především vše doplňuje
přátelství, které náš tým spojuje. Chuť hrát byla
veliká, ale stejně tak jako jiné aktivity a činnosti,
tak i nás zastavila koronavirová krize. Náš tým se
tedy umístil po součtu bodů na hezkém 6. místě
ve skupině A. Doufáme, že nová sezóna se nám
otevře již bez větších omezení a naše příprava nás
posune ve skupině výše.
Družstvo mladších žákyň se na volejbalové půdě
teprve rozkoukává. Stále mají v sobě trošku nejistoty a hráčské sebevědomí ještě hledají. Nicméně
každá cesta má své plusy a mínusy. Zkušenosti
posbírají a sebevědomí získají, důležité je, že
ze hry jsou nadšené a z týmu jde cítit chuť hrát
a vyhrávat, i když to chvíli trvá. Do příští sezóny
děvčata vykročí zase o rok starší a s větším odhodláním vyhrát, ta letošní pro ně skončila 11.
místem, ale je nutno podotknout, že i ony poznaly týmy, jako je Uherské Hradiště, Kroměříž a taky
obávaný Zlín.

Je hezké vidět, že u spousty výrobků už děti přemýšlejí, jak udělají doma radost nebo že obdarují
svou vytvořenou maličkostí své blízké. Jsme za to
moc rády a tato práce nás pak obzvláště baví.
V měsíci červenci jsme tak pro děti připravili i příměstský tábor, který dětem představí keramické
tvoření. Rádi potom uvidíme nové děti v kroužku
keramiky od nového školního roku 2020/2021.

V příští sezóně nás budou reprezentovat dva týmy
starších žákyň, a to tým A a B. Volejbal je krásná hra,
doufáme tedy, že se k nám v září přidají nové tváře.
Tímto bychom taky chtěli poděkovat našemu řidiči Kamilu Schenkovi, který je už takovou naší
součástí, zná naše výhry i prohry a i přesto nás
vždy v pořádku dopraví domů.

Vedoucí ZÚ KERAMIKA Mgr. Martina Lysáková
a Ing. Marie Vaško

Za AŠSK ZŠ Brumov-Bylnice Mgr. Rudolf Ritter
a Mgr. Martina Lysáková
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HODNOCENÍ SATELITU
PŘÍPRAVEK
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Mladší přípravka pod vedením Petra Zimáčka
a Jarka Naňáka odehrála v neděli 7. 6. 2020 poslední, šestý turnaj zimního satelitního okruhu
mladších přípravek, po kterém se již rozdávaly diplomy, medaile a poháry. Další ročník satelitních
turnajů, ve kterých kluci rozhodně nezklamali. Jejich snaha byla nezměrná a bojovnost příkladná,
což dokázali v mnoha zápasech. Chuť a odhodlání
našich borců častokrát ocenil i soupeř, i když jsme
třeba zápas nevyhráli. Důležité u této kategorie je
již zmíněná chuť a radost ze hry, která nás provázela celým turnajem! Nejužitečnějším hráčem byl
v našem týmu vyhlášen Lysák Alex, ale pochvalu si
zaslouží všichni kluci, kteří jsou zárukou toho, že
fotbal – nejkrásnější hra na světě – bude mít stále
pokračovatele.
Hráči mladší přípravky:
Naňák A., Šerý J., Lysák A., Dorňák Š., Vrána Jan,
Vrána Jiří, Řehák M., Masařík S., Rendek F., Zvoníček M., Vaculín J., Fojtík D., Surmař O., Šenkeřík H.

Tabulka
1.

FC TVD SLAVIČÍN

30

73:18

74

2.

ČSK UH. BROD

30

71:41

70

3.

SK SV BOJKOVICE

30

49:31

51

4.

FC BRUMOV

30

54:50

45

5.

TJ SPARTAK VK

30

24:75

18

6.

SK VIZOVICE

30

12:96

2

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Starší přípravka celkově po šesti turnajích zimní
halové ligy obsadila 3. místo, což bylo asi maximum za suverénním Uherským Brodem a druhými Bojkovicemi, se kterými jsme často sváděli
vyrovnané duely. Kluky je třeba pochválit za jejich
snahu a předvedenou hru, i když je ještě co zlepšovat a na čem pracovat. K tomu nám pomůžou
tréninky, mistrovské zápasy KPP a další turnaje,
kde se utkáme s kvalitními celky z Moravy a Slovenska. K dobrým výkonům nám určitě pomůže
také podpora rodičů z tribun, kteří kluky poženou
za vítězstvím.
Nejlepšího střelce celého ročníku Zimní halové
ligy si vystřílel díky 27 přesným zásahům Adam
Gazdík, naším nejlepším střelcem i užitečným hráčem byl Ondra Bližňák s 12 brankami.

POZVÁNKA NA HRAD

Letos již potřinácté zavítá na hrad Brumov pražský divadelní spolek Kašpar,
který vznikl v roce 1990 a slaví tak již 30 let své činnosti. Do této doby uvedl
132 premiér!

Hráči starší přípravky:
Janáček V., Bližňák O., Lysák D., Strnad M., Jílek
J., Bartošák M., Macháč O., Fojtík A., Kostka D.,
Dvorjančanský Š., Chuchma D., Novák Š., Fojtík J.,
Chlupáček V., Bartošák T.

Tabulka
1.

ČSK UH. BROD

30

104:17

79

2.

SK SV BOJKOVICE

30

66:26

66

3.

FC BRUMOV

30

42:44

45

4.

FC TVD SLAVIČÍN

30

52:52

36

5.

SK VIZOVICE

30

41:78

27

6.

TJ SPARTAK VK

30

15:103

7

Pavel Martinka

NOVĚ JSME PRO VÁS OTEVŘELI

HYPOTEČNÍ A FINANČNÍ CENTRUM
Masarykovo nám. 167, Valašské Klobouky

17. a 18. července 2020 na hradě odehraje představení „SLOVÁCKO SA
NESÚDÍ“. Klasické folklorní vyprávjanky Zdeňka Galušky navodí atmosféru
staré dobré venkovské pospolitosti se spoustou historek, příjemnou hudbou
cimbálové muziky Lašár a koštem vína. V představení účinkují Eva Elsnerová,
Petr Halíček a Daniel Ondráček.
Akce je podpořena z Fondu kultury Zlínského kraje.

KDE SI MŮŽETE SJEDNAT:


Hypotéky (již od 1,79%)



Refinancování úvěrů a hypoték



Spotřebitelské a podnikatelské úvěry



Stavební spoření



Pojištění osob, vozidel a nemovitostí



Penzijní připojištění



Zhodnocení finančních prostředků (6%)

Konzultační hodiny PO-PÁ 8.30–16.30 hod.
Možnost objednání na tel.: 604 564 051
e-mail: minar@aido.cz

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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INFORMACE HOKEJOVÉHO CLUBU BBSS, Z.S.
Mezinárodní turnaj inline hokeje

V návaznosti na postupné uvolňování vládních nařízení začal náš klub přípravu na sezónu
2020/2021. Úvodní mikrocyklus přípravného období 4. 5. - 10. 5. 2020 probíhal sociálně-interakční formou individuálního tréninku hráčů podle zadání trenérů v příslušné kategorii. Od 11. 5. 2020
probíhají již tréninky s trenéry dle daného rozpisu
jednotlivých kategorií. Zatím ještě kvůli opatrnosti nevyužíváme šatny ani sociální zařízení. Namátkově také provádí trenéři kontroly zdravotního
stavu bezdotykovým teploměrem.

Náš hokejový klub byl osloven chorvatským partnerem, kterého zastupuje náš hráč Ante Imeri, zda
by se nezúčastnil v rámci předsezónní přípravy
mezinárodního inline turnaje v chorvatském Zadaru. Nabídku jsme přijali a jako jediný zástupce
České republiky se náš tým utkal, pod záštitou
Chorvatsko-české společnosti, s předními chorvatskými, slovinskými a slovenskými týmy na betonovém leštěném hřišti v Zadaru. Turnaj proběhl

ve dnech 26. - 28. 6. 2020, hrálo se ve večerních
a nočních hodinách od 18:00 do 24:00 hodin.
Pro hráče připravila chorvatsko-česká společnost
bohatý program jako například návštěvu národního parku Paklenica, prohlídku Zadaru, výlet do
míst, kde se točil Vinnetou a mnohé další aktivity.
Nesmíme zapomenout na koupání a relax v moři.
O celém průběhu turnaje vás budeme v příštím
zpravodaji informovat.

PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ: 4. 5. – 30. 6.2020
PŘEDSOUTĚŽNÍ OBDOBÍ: 1. 7. – 31. 8. 2020
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ: 1. 9. 2020 – 31. 3. 2021
PŘECHODNÉ OBDOBÍ: 1. 4. – 30. 4. 2021
Přípravné období se bude skládat z 9týdenní
sportovní přípravy v každé kategorii HC BBSS.
Organizace tréninkového procesu bude v souladu
s nařízením vlády ČR s ohledem na vývoj situace
v ČR v souvislosti s pandemií koronaviru.
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V

LÉTO NA HRADE BRUMOV 2020
ANEB

102

červen
12/06
19/06
26/06
26/06
30/06
30/06
červenec
09/07
10/07
17/07
18/07
23/07
24/07
31/07
srpen
06/08
07/08
14/08
20/08
21/08
28/08
30/08

SCHODY ZA KULTUROU

21:30
21:30
16:00
21:30
16:00
21:30

Letní kino - Chlap na střídačku
Letní kino - Příliš osobní známost
O Honzovi - pohádka na motivy známých pohádek - SemTamFór
Letní kino - Přes prsty
Kabaret Túdle Núdle - zábavný program pro děti – Malá Scéna Zlín
Letní kino - Cesta za živou vodou

16:00
21:30
21:00
21:00
16:00
21:30
17:00
19:30

Prázdniny s klauny - Kouzelný kufr
Letní kino - Poslední aristokratka
Slovácko sa nesúdí – DS Kašpar a CM Lašár
Slovácko sa nesúdí – DS Kašpar a CM Lašár
Prázdniny s klauny - Veselé hudební pastelkování
Letní kino - Případ mrtvého nebožtíka
DAREBAND - koncertní vystoupení vsetínské folkové kapely
NEŘEŽ – koncertní vystoupení Vřešťál + Sázavský + 2

16:00
21:00
21:00
16:00
20:00
20:00
13:00

Prázdniny s klauny - Teatro di baloni
Letní kino - 3Bobule
Letní kino - Bourák
Prázdniny s klauny - Chytrolináda
Letní kino - Zrodila se hvězda
Letní kino - Lví král
Pohádkový hrad - tradiční akce pro děti a nejen pro ně

Vstupné:
LETNÍ KINO
DIVADLO
KONCERT
divadlo pro děti
klauni

100,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

O případných změnách programu budeme včas informovat.
Sledujte www.brumov-bylnice.mobilnirozhlas.cz nebo www.brumov-bylnice.cz

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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ELEKTRO V BRUMOVĚ NA

NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.
!!! ELEKTRICKÉ ZAVAŘOVACÍ HRNCE V AKCI !!!






AKCE PRAČKY i SUŠIČKY PRÁDLA v nejúspornější třídě A+++
AKCE DVB-T2 PŘIJÍMAČE PRO TV VYSÍLÁNÍ, DVB-T2 ANTÉNY
AKCE SPORÁKY – sklokeramické, kombinované, indukční
PRODLUŽKY NA BUBNU i KLASICKÉ délky10-15-20-25-30-50metrů
AKCE na ŠUPLÍKOVÉ i PULTOVÉ MRAZNIČKY v třídě A++ !!!

!!! AKCE LED ŽÁROVKY – AKCE ZAHRADNÍ SOLÁRNÍ SVÍTIDLA !!!

ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330

485, 776 330 486

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
PŮJČOVNÍ DOBA BĚHEM PRÁZDNIN
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
zavřeno
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
zavřeno

12.30 – 14.00
12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 14.00

Inzerce

Koupím nebo pronajmu garáž na sídlišti Družba,
tel. 603 436 732.
Koupím stavební pozemek, zachovalý rodinný
dům nebo dům k demolici v Brumově-Bylnici. Tel.
737 600 981.

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka SRPNOVÉHO čísla bude
8. července 2020.

vás zve na výstavu fotografií

Pozvánka na setkání
posluchačů
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY
TŘETÍHO VĚKU
VE STŘEDU 15. ČERVENCE 2020

V 9.00 HODIN
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V BRUMOVĚ-BYLNICI

KRAJINY KARPAT
bromostříbrné želatinové fotografie

Antonína Kostky

Výstava bude otevřena
od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020
ve Vinotéce Brumov, nám. H. Synkové 998,
v Brumově–Bylnici.

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31, IČO 283819.
www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2300 ks, vychází měsíčně, neprodejné, REG 370508695. DTP, tisk: Jena Šumperk, www.
jenasumperk.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusí shodovat s názorem redakce Městského zpravodaje. Redakce si vyhrazuje
právo krátit a upravovat příspěvky. E-mail: mestskyzpravodaj@centrum.cz, tel: 577 330 503
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