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Socha sv. Václava v katedrále sv. Víta

28. září 
 svátek má Václav

 v Brumově-Bylnici jsou hody
 státní svátek – Den české 

státnosti

Informace ze schůze Rady města Brumov-
Bylnice, která se konala dne 14. července 
2008:

 koncept textu Kroniky města Brumov-
Bylnice za rok 2007, včetně ústního 
komentáře kronikářky města, pí Ludmily 
Hůdkové

 písemnou zprávu vedoucího odboru 
investic a majetku města o průběžném 
plnění investičních akcí Města Brumov-
Bylnice za rok 2008 včetně doplňujících 
ústních informací

 schválila
 následující pořadí bytového pořadníku 

Města Brumov-Bylnice na II. pololetí 
r. 2008:
Pořadník pro byty I. – II. kategorie
1.  Žižka Josef, Brumov-Bylnice
2.  Vaněk Milan, Brumov-Bylnice
3.  Běhunčíková Jana, Brumov-Bylnice
Pořadník pro garsoniéry 
1.  Macků Gabriela, Brumov-Bylnice
2.  Strnka Václav, Brumov-Bylnice
3.  Macek Petr, Brumov-Bylnice

 po zapracování připomínek členů RM 
organizační směrnici č. 03/08 „Pravidla 
poskytování bydlení v nájemních bytech 
v majetku Města Brumov-Bylnice“ vč. 
příloh

 pronájem nebytových prostor bývalé 
kanceláře Péče o děti odboru soc. věcí 
MěÚ Val. Klobouky v přízemí objektu 
městského zdravotního střediska Brumov-
Bylnice čp. 1189 na pozemku parc. č. 286 
v k. ú. Brumov o výměře 20 m2 za cenu 
250,00 Kč/m2/rok + provozní náklady do 
užívání Marcely Vaňkové, IČO: 72358211, 
bytem Brumov-Bylnice, za účelem 
provozování masérských, rekondičních 
a regeneračních služeb

 bezúplatné zřízení věcného břemene 
vedení kanalizace pro odvod vody 

RM Brumov-Bylnice

z domovní ČOV na pozemku parc. 
č. 5921/9 v k. ú. Svatý Štěpán do místního 
vodního toku – Bukový potok na pozemku 
parc. č. 6199/8 v k. ú. Svatý Štěpán přes 
obecní pozemek parc. č. 6119 v k. ú. Svatý 
Štěpán

 bezúplatné zřízení věcného břemene 
uložení přípojky plynu k RD čp. 1009 
na pozemku parc. č. 499 v k. ú. Brumov 
do obecního pozemku parc. č. 500/1 
v k. ú. Brumov na nám. H. Synkové dle 
předložené dokumentace

 pí Bc. Lenku Šimoníkovou jako zástupce 
Města Brumov-Bylnice ve Školské radě 
při příspěvkové organizaci Základní 
škola Brumov-Bylnice, okres Zlín,, za 
odstupující pí Ing. Hanu Maňákovou

 pořadí obdržených nabídek v rámci 
výběrového řízení na stavební práce 
na zakázku malého rozsahu akce 
„Živičné úpravy Brumov-Bylnice 2008“ 
následovně:
1.  Stavby silnic a železnic, a.s. Zlín
2.  ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. 
Valašské Meziříčí
3.  STRABAG, a.s. Vsetín
4.  PSVS,.a.s. Tlumačov
a uložila vedoucímu odboru investic 
a majetku města, zajistit potřebné smluvní 
náležitosti s vítěznou fi rmou pro realizaci 
akce „Živičné úpravy Brumov-Bylnice 
2008“

 odvolala
 p. Lysáčka Stanislava z funkce 

ředitele Služeb města Brumov-Bylnice, 
příspěvková organizace, okres Zlín a to 
k termínu 9. 9. 2008

 neschválila
 pronájem části pozemku parc. č. 657/1 

v k. ú. Brumov v ulici Hodňov za účelem 
uložení palivového dřeva, ale trvá 
na vyklizení předmětného obecního 
pozemku

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

 vzala na vědomí
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ODVOZ ODPADU V ZÁŘÍ 2008

TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

11.09. 2008 – plasty 
18.09. 2008 – papír + nápojové kartony 
26.09. 2008 – plasty + bílé a barevné 
sklo 

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 pro 
rodinné domky v Brumově-Bylnici

Úterý: 02.09. 2008, 16.09. 2008, 
30.9.2008

Termíny svozu odpadu z popelnic 
v sídlištích Družba a Rozkvět 

Pondělí: 01.09.2008, 08.09.2008, 
15.09.2008, 22.09.2008, 29.09.2008.

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

Pondělí: 01.09. 2008, 15.09.2008, 
29.09.2008 

Informace ze sbìrného 
dvoru

Informace správního 
odboru

Informace budou postupně zveřejňovány  na úřední desce MěÚ, ve vývěsních skříň-
kách MěÚ a v příštím čísle městského zpravodaje.

Informace starosty pro politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kan-
didátní listiny byly zaregistrovány:

Volby v Brumově-Bylnici se uskuteční v pěti volebních okrscích, které mají sídla:
Okrsek č. 1: obřadní místnost v přízemí MěÚ Brumov-Bylnice, H. Synkové č. 942
Okrsek č. 2: kavárna v přízemí Kulturního domu, Družba č. 1188
Okrsek č. 3: zasedací místnost SDH Bylnice, Mýto č. 463
Okrsek č. 4: zasedací místnost SDH Svatý Štěpán č. 110
Okrsek č. 5: zasedací místnost v přízemí Obecního domu v Sidonii č. 35

S. F., mediální komise, tel.: 577 305 118

17. - 18. øíjna - volby do zastupitelstev krajù

VOLBY 2008

V měsíci červenec 2008 došlo k poško-
zení části oplocení sběrného dvoru a krá-
deži hotovosti z  provozní buňky tohoto 
zařízení. Tato záležitost byla předána 
k prošetření orgánům Policie ČR. V této 
souvislosti upozorňujeme návštěvníky 
sběrného dvoru, aby se zde zdržovali 
jen po dobu nezbytně nutnou ke složení 
nákladu nepotřebných věcí a k zápi-
su identifi kačních údajů. Bez souhlasu 
provozovatele je přísně zakázáno ze 
sběrného dvoru vynášení zejména kovů 
a ostatních odpadních a použitých zaří-
zení. Podle provozního řádu není rovněž 
možné vstupovat do skladu „N“ odpadu 
a ostatních provozních zařízení. V přípa-
dě opakovaného zjištění nepovolaných 
osob v zařízeních sběrného dvoru bude 
tato záležitost řešena podle příslušných 
právních ustanovení formou přestupko-
vého nebo i trestního řízení. 

Správní odbor 

Odpověď na tuto otázku hledá spo-
lečnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. – Váš dodavatel vodohospodářských 
služeb v okrese Zlín. Během měsíce září 
provádí nezávislá společnost Ipsos Tam-
bor telefonický průzkum spokojenosti 
tisíc zákazníků na Moravě. Průzkum se 
týká spokojenosti se službami největší-
ho provozovatele vodohospodářských 
služeb na Moravě, konkrétně na území 
okresů Olomouc, Prostějov a Zlín. 

„Osloveno bude asi 1000 individuál-
ních zákazníků, asi padesát fi rem a stej-
ný počet správců bytových domů nebo 
zástupců bytových družstev. Názory 
našich zákazníků jsou pro nás velmi 
důležitou zpětnou vazbou. Vítáme kaž-
dou možnost dozvědět se, s čím jsou naši 
zákazníci spokojeni, a kde máme podle 
nich rezervy,“ uvedla mluvčí společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Hele-
na Koutná. 

Průzkum probíhá tak, že operátor-
ka zavolá zákazníkovi a ten, pokud má 
o rozhovor zájem, odpovídá asi deset 
minut na její otázky. Otázky se týkají 
samozřejmě pitné vody a zvyků zákazní-
ka. Například, zda pije vodu z kohoutku 
nebo je spokojen se způsobem plateb za 
vodu. Dále zda zákazník ví, kdo je jeho 
provozovatelem v regionu, zda je spoko-
jen s jeho službami, a také s množstvím 
a dostupností informací o vodě. 

Telefonický průzkum probíhá již čtvr-
tým rokem a zadává jej pro všechny své 
pobočky společnost Veolia Voda ČR, 
která je největší společností na českém 
vodohospodářském trhu. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda – 
vznikla fúzí společností Středomoravská 
vodárenská, a.s. a Zlínská vodárenská, 
a.s. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
dále jen MOVO - působí na Olomoucku, 
Prostějovsku a Zlínsku, má 575 zaměst-
nanců, zásobuje celkem 413 tis. obyvatel 
Olomouckého a Zlínského kraje. MOVO 
provozuje celkem 40 úpraven vody, 165 
vodojemů a 23 čistíren odpadních vod 
a zajišťuje servis pro 2 267 km vodo-
vodních a 1 082 km odpadních sítí. Pro 
kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznic-
kých center v Olomouci, Zlíně, Prostějo-
vě, Uničově, a Valašských Kloboukách. 
Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci 
využívat zákaznické linky 844 744 644 
na Olomoucku a 800 100 063 na Zlínsku. 
Webové stránky společnosti jsou:
www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz. 

Více informací Vám ráda zodpoví: 
Helena Koutná, tel.: 577 124 257,

 mobil: 724 275 392, koutna@smv.cz

Český zahrádkářský svaz v Brumo-
vě-Bylnici  pořádá výstavu ovoce, zele-
niny, květin, vazby a kuriozit. Výstava 
se uskuteční ve dnech: 
SO 20. 9. 2008 od 14.00 - 19.00 hod.
NE 21. 9. 2008 od 10.00 – 19.00 hod. 
v Domě zahrádkářů v Bylnici.

Zveme Vás nejen k návštěvě výsta-
vy, ale i jako aktivní vystavovatele. 
Pokud máte zájem o aktivní účast, při-
neste své výpěstky na výstavu v pátek 
19. 9. 2008 od 14.00 – 19.00 hod. 

V rámci výstavy můžete zhlédnout 
jak starší tradiční odrůdy, tak i nové 
tolerantní či rezistentní odrůdy ovoce, 
zeleninu, kuriozity a květinovou vaz-
bu. Součástí výstavy budou i soutěže 
o ceny. Po celou dobu výstavy bude 
odborná poradenská služba odpovídat 
na Vaše dotazy. Na Vaši aktivní účast či 
návštěvu se těší zahrádkáři.

Výstava zahrádkáøských 
výpìstkù

Jsou zákazníci spokojeni 
s dodávkami pitné vody?
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Z INVESTIÈNÍCH AKCÍ MÌSTA
V minulém čísle zpravodaje byla zveřejněna fotografi e opravené kapličky na sv. Anně.Součástí této investiční akce bylo mimo 

jiné provedení opravy střešní konstrukce, vnější fasády i vnitřních omítek a obnova okapových chodníků. Celá akce mohla být 
uskutečněna také díky tomu, že z Fondu kultury Zlínského kraje nám byla poskytnuta účelová dotace ve výši 50 000 Kč.

Opravená kaple na sv. Anně z trochu 
jiného pohledu

Nový chodník od křižovatky z ul. Chaloupky podél silnice I/57 s novou výjezdovou křižovatkou na Svárově, včetně nových sloupů 
veřejného osvětlení na tomto úseku

Horní hřbitovní brána s novou šindelovou střechou
Účelová komunikace od řadových 
garáží na Hrbáči

Obnovené a doplněné dětské hřiště v sídlišti Rozkvět
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

Vážení občané, připomínáme, že 
všechny změny oznámené ohlašov-
ně evidence obyvatel města Brumova-
Bylnice za období od vydání minulého 
výtisku zpravodaje, tj. „Společenská 
kronika“ (narození, sňatky a úmrtí), 
jsou zveřejňovány ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a po pro-
jednání Radou města Brumov-Bylnice 
pouze na základě písemného souhlasu 
všech přímo zúčastněných, tj. jednoho 
z rodičů narozeného dítěte, obou snou-
benců a příbuzného zemřelého občana. 
Obsah zveřejněné písemné informace 
si stanoví žadatel. V případě zájmu 
o zveřejnění informace je tedy nutné 
dostavit se na matriku Městského úřadu 
Brumov-Bylnice k podepsání souhlasu. 
Bez písemného souhlasu nebudou zve-
řejňovány žádné informace z evidence 
obyvatel a z matriční agendy.

Zdeňka Svačková, matrikářka

Sbor pro obèanské záležitosti informuje:

Blahopøejeme
rodičům k narození dítěte …

Filip Zimáček, narozen dne 
1. 7. 2008
David Novák
Kristýna Lukšíková, narozena dne 
31. 7. 2008
Lucie Hořáková, narozena dne 
2. 8. 2008
Tobiáš Križko, narozen dne 
18. 7 2008
Dominik Ďulík

Blahopøejeme
novomanželùm 

Pavel Pospíšil a Pavlína Poláchová 
uzavřeli sňatek dne 12. 07. 2008
Petr Ptáček a Barbara Myšičková, 
sňatek byl uzavřen dne 26. 07. 2008 
v klášterním kostele v Oseku u Teplic
Václav Strnka z Brumova a Mgr. Eva 
Kolínková z Bylnice 
Karel Povondra a Michaela 
Poláchová 

Vzpomínáme
Jen kytičku na hrob Vám můžeme dát 
a se slzami v očích na Vás vzpomínat.

Dne 19. června 2008 uplynulo 13 roků, 
co nás navždy opustila naše milá 
maminka, babička a prababička, 

paní Anděla Chromáčková, 
která by se 31. srpna 2008 dožila 100 let.

Dne 20. července 2008 jsme si také 
připomněli smutné 3. výročí úmrtí mého 

manžela, tatínka a dědečka, 
pana Miroslava Bartošky.

S úctou a láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami

Život se nezastaví, jde dál, jen smutná 
vzpomínka zůstává nám.

Dne 18. července 2008 jsme vzpomněli 
4. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, 

pana Miroslava Vaňka 
a 22. srpna 2008 jsme vzpomněli 17. 

výročí úmrtí naší maminky, 
paní Jaroslavy Vaňkové z Brumova.
Za tichou vzpomínku děkují synové 

s rodinami

Co srdce rozdá, neztrácí. Je uloženo 
v srdcích druhých.

26. srpna 2008 jsme vzpomněli 6. výročí 
úmrtí naší maminky a babičky, 

paní Marie Havlenové – Bělejové 
z Brumova 

a dne 4. července 2008 jsme vzpomněli 
36. výročí úmrtí našeho tatínka 

a dědečka, 
pana Josefa Běleje.

Za tichou vzpomínku děkují děti 
s rodinami. 

Rozlouèili jsme se

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 1. září 2008 vzpomeneme 2. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš manžel, 

tatínek, dědeček, 
pan Josef Kostka 

z Brumova.
S láskou vzpomínají manželka, syn 

a dcery s rodinami.

Odešel, kdy jsme ho nejvíc potřebovali.

Dne 2. září 2008 by se dožil 100 let 
pan Jan Chuchma 

a v dubnu letošního roku jsme si 
připomněli 48. výročí jeho tragické smrti.

S láskou a úctou vzpomíná všech sedm 
dětí s rodinami, příbuzní a známí.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají

Dne 6. září 2008 vzpomeneme 
15. výročí úmrtí 

pana Josefa Strnada. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka 

a děti s rodinami.

Odešel, ale v našich vzpomínkách 
žije dál.

Dne 6. září 2008 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí našeho bratra, 

pana Františka Bařinky 
z Bylnice.

S láskou vzpomínají sestry s rodinami

Jiří Blanař
Karel Dorňák, zemřel ve věku 75 let
Jiřina Macková z Brumova-Bylnice, 
Vlárská 281 
Roman Macků ze Svatého Štěpána, 
zemřel ve věku 43 let 
František Kostka z Brumova-Bylnice, 
Družba 1192, zemřel ve věku 69 let
Marie Kopecká, zemřela ve věku 80 let
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CHARITA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Jak jsme informovali v předcho-
zím čísle městského zpravodaje, byla 
Charitě Valašské Klobouky poskyt-
nuta účelová neinvestiční dotace ve 
výši 356 tisíc Kč na provoz Charitní 
pečovatelské služby Brumov-Bylni-
ce. Během předchozích měsíců jsme 
podávali další žádosti o pomoc při 
dofi nancování našich provozů a Zlín-
ský kraj nám opět vyšel vstříc a posky-
tl novou účelovou neinvestiční dotaci 
tentokrát na Denní stacionář v Brumo-
vě-Bylnici a to ve výši 80 tisíc Kč. Díky 
této i předcházející iniciativě Zlínské-
ho kraje jsme nemuseli výrazně ome-
zovat služby v provozech na území 
města Brumov-Bylnice. 

Opět zde patří naše poděkování 
Zlínskému kraji za jeho vstřícné jed-
nání a podporu našich služeb. 

„Neplačte, že jsem odešla, ten klid
a mír mi přejte, jen v srdcích věčnou 
vzpomínku si na mne zachovejte.“

Dne 11. září 2008 uplyne již 15 let, 
kdy nás předčasně navždy opustila 

naše drahá manželka, maminka, babička 
a sestra,

paní Marie Froňková. 
Za tichou vzpomínku na její památku 

děkuje rodina Froňkova a ostatní 
příbuzenstvo.

Nezemřel jsem, budu žít stále v srdcích 
těch, kteří mě milovali.

Dne 20. září 2008 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí našeho drahého manžela, 

tatínka a dědečka, 
pana Milana Lukše.

S láskou vzpomíná manželka, synové 
a dcera s rodinou

Už klid má v duši…Jsou jizvy, které se 
nikdy nezahojí, bolest, na kterou léku 

není. Dva roky uplynuly jak řeky proud, 
jen bolest trvá a nedá zapomenout. 

Dne 29. září 2008 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí 

pana Karla Zachary.
Za tichou vzpomínku děkují manželka, 
synové Michal a Daniel, bratr a sestra 

s rodinami.

Vše zmizí, jen stopy Vaší práce, lásky 
a obětavosti zůstávají. I nadále žijete 

v našich srdcích.

30. září 2008 by se dožil 
pan Bohumír Kafka sta let. 

Zemřel v roce 1988.
25. srpna 2008 by se jeho manželka, 
paní Marie Kafková dožila 97 let. 

Zemřela v roce 1974.
Kdo jste je znal, věnujte jim společně 
s námi tichou vzpomínku. S láskou 

a úctou vzpomínají dcery Marie a Božena 
s rodinami.

Finanční poradna sjedná slevy pro mla-
dé rodiny s dětmi, sociálně slabší sku-
piny obyvatel, pro seniory, pro držitele 
průkazů TP, ZTP a ZTP-P.

Sociálně fi nanční poradna o. s. ČR 
nabízí touto cestou pro všechny klienty 
slevy:
- na elektrickou energii (roční vyúčtová-
ní 4 – 6 %) u vybraného dodavatele
- na dodávku plynu u vybraného doda-
vatele (8%)
- na pohonné hmoty v síti vybraných 
čerpacích stanic
- na služby vybraného mobilního ope-
rátora (slevy 30 – 40 %), pevné linky 
a internetu, Telefonica O2
- na pojištění domácnosti a nemovitosti 
(slevy 10 – 20%)
- na zákonné a havarijní pojištění osob-
ních automobilů (10 – 20 %)

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjed-
náváme slevy:
- na pojištění domácnosti a nemovitosti 
u vybraných pojišťoven
- na pojištění zákonné a havarijní osob-
ních automobilů
- na pojištění za škodu způsobenou 
zaměstnavateli

V případě zájmu vezměte s sebou:
- občanský průkaz, průkaz ZTP, ZTP-P
- vyúčtovací fakturu za el. energii a roz-
pis bezhotovostní platby SIPO (kopii)
- vyúčtovací fakturu za plyn a rozpis 
bezhotovostní platby SIPO (kopii)

- fakturu vašeho mobilního operátora, 
pevné linky, internet
- pojistné smlouvy na domácnost, nemo-
vitost
- smlouvy zákonného a havarijního 
pojištění osobních automobilů
- smlouvy penzijního, úrazového a život-
ního pojištění

A rovněž zprostředkovává kontakty na:
- prevenci předlužení a prevencí exeku-
cí
- prevenci před nebankovními úvěry 
s možným dopadem na slabší sociální 
skupiny lidí

Neplaťte víc, než je potřeba!!!

Finanční poradna o. s. ČR dále infor-
muje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební 
spoření pro děti do 17 let bez vstupního 
poplatku.

Sociální poradna nabízí kontakt na bez-
platné právní, sociální, daňové a psy-
chologické služby pro všechny občany.

Bližší informace:
Kancelář Svazu důchodců, Randýskova 
1800, Zlín 760 01
Telefon: 577 432 914, 739 446 788
Kontaktní místo: 
Kulturní dům Brumov-Bylnice, sídl. 
Družba, boční vchod, šatna vlevo
Úřední den: 
každou středu od 12,30 – 14,30 hod.

Obèanské sdružení sociálních a finanèních poraden ÈR 
informuje
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Chceš svůj volný čas strávit příjemněji 
než doma u televize nebo na PC?

Přijď do Domu dětí a mládeže, kde Ti 
nabídneme spoustu zábavy, kde najdeš 
i nové kamarády a v různém kroužku 
si můžeš vyzkoušet, co Tě vlastně baví 
a zajímá. Proto neváhej, pročti si důklad-
ně tuto nabídku a zvol si kroužek, který 
by Tě zaujal. Všechny zájmové kroužky 
začínají od 1. října 2008, vždy ve stanove-
ný den. Termíny kroužků jsou předběžné, 
během měsíce října budou upraveny dle 
rozvrhu ve škole a požadavků dětí a mlá-
deže. Přihlášky si můžete vyzvednout na 
webových stránkách DDM, ve vybraném 
kroužku nebo přímo v DDM Brumov-Byl-
nice. Možno je i odeslat e-mailem. Peníze 
nutno uhradit nejpozději do 15.listopa-
du 2008 v DDM Bylnice nebo ve vybra-
ném kroužku.

Kontakty: tel. 577 330 586, 605 433 128
webové str.: ddmbylnice.hyperlinx. cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz 
Tak určitě přijď !!! Uvidíš, že se nebudeš 
nudit !!!

 

Plavání v Aquaparku Uherský Brod, 
zájezdy na koncertní vystoupení hudeb-
ních skupin do Zlína dle nabídky, zájezd 
na Michala z Kouzelné školky, různé 
prázdninové akce na sněhu, diskoté-
ky, aranžování věnečků, projížďky na 
koních, sportovní turnaje, soutěže letec-
kých modelářů, výstavy ručních prací, 
výstavy modelů letadel a vláčků, vystou-
pení kroužků orientálních a country tan-
ců, vycházky do přírody, kurzy na PC pro 
dospělé, kurzy ručních prací, dopravní 
soutěž mladých cyklistů, kurzy orientál-
ních tanců, kurzy zdravotního cvičení, 
kurz jógy, letní tábory pro děti a mládež, 
příměstské i poznávací, zájezdy do Chor-
vatska pro rodiny s dětmi aj. aktivity dle 
zájmů a nabídek.  

Předškoláci, rodiče s dětmi
JAZYKY
ANGLIČTINA
HROU do 6 let

základy jazyka pro nejmenší 
děti formou hry  

bude
 upřesněno 300 Kč pondělí 15.30-16.30

NĚMČINA
HROU do 6 let

základy jazyka pro nejmenší 
děti formou hry

bude
upřesněno 300 Kč pondělí 15.30-16.30

PRÁCE S PC

PC BABY
seznámení s PC,malování, 
hry a zábava pro nejmenší 
děti

bude
upřesněno 300 Kč čtvrtek 15.00 -17.00

HUDBA

VESELÉ PÍSKÁNÍ výuka na fl étničku
zdravé dýchání Mgr. Šatková 300 Kč MŠ Brumov

středa 14.45 
SPORT

KUŘÁTKA cvičení rodičů s dětmi
tanečky, hry, vystupování Ing. Petrůjová 150 /dosp.

150/dítě
relax. místnost ZŠ
úterý 15.30-17.00

BROUČCI cvičení maminek s dětmi
tanečky, hry  Machů  D. 100/dosp.

100/dítě
tělocvična DDM
středa 10.00 -11.30

MALÝ
PLAVÁČEK

plavání rodičů s dětmi
hry ve vodě Machů  D.

300/dosp.
150/dítě

bazén Brumov
pondělí 15.00

Děti a mládež
JAZYKY
ANGLIČTINA 
HROU do 6 let

základy jazyka pro 
nejmenší děti formou hry 

bude
upřesněno 300 Kč pondělí 15.30-16.30

NĚMČINA HROU 
do 6 let

základy jazyka pro 
nejmenší děti formou hry

bude
upřesněno 300 Kč pondělí 15.30-16.30

PRÁCE S PC

PC BABY
seznámení s PC,malování, 
hry a zábava pro nejmenší 
děti

bude 
upřesněno 300 Kč čtvrtek 15.00 -17.00

HUDBA

VESELÉ PÍSKÁNÍ výuka na fl étničku
zdravé dýchání Mgr. Šatková 300 Kč MŠ Brumov 

středa 14.45 
SPORT

KUŘÁTKA cvičení rodičů s dětmi 
tanečky, hry,vystupování Ing. Petrůjová 150 /dosp.

150/dítě
relax. místnost ZŠ
úterý 15.30 -17.00

BROUČCI cvičení maminek s dětmi
tanečky, hry Machů D. 100/dosp.

100/dítě
tělocvična DDM
středa 10.00 -11.30

MALÝ PLAVÁČEK plavání rodičů s dětmi, hry 
ve vodě Machů D. 300/dosp.

150/dítě
bazén Brumov
pondělí 15.00

JAZYKY

ANGLIČTINA základy jazyka, výslovnost, 
komunikace

bude 
upřesněno 300 Kč pondělí 15.30

NĚMČINA základy jazyka,
výslovnost, komunikace

bude 
upřesněno 300 Kč pondělí 15.30 

TANEC
MODERNÍ
TANCE

Aerobic, hip hop, dance,
vystupování, soutěže

Mgr. 
Tkadlecová 300 Kč tělocvična DDM

čtvrtek 16.00 -17.30
ORIENTÁLNÍ 
TANCE

PRO HOLČIČKY! břišní
tance, vystupování, sestavy VERČA Bude upř.

400Kč/pol středa 16.00 -17.00

COUNTRY TANCE základy tance,nácvik 
vystupování Sudická P. 300 Kč úterý 17.00 -18.30

TVOŘIVOST
HRÁTKY S 
BARVIČKAMI 

plno nápadů pro 
výtvarníky a tvořivé ruce

Bude 
upřesněno 300 Kč čtvrtek 15.30 -17.00

SCOUBIDOU korálky, náramky, fl itry,
vyšívání, kabelky

Jana 
Pastierčinová 300 Kč čtvrtek 15.00 -17.00

KLUB MIXÍK 
Zl.VAŘEČKA

pečení, vaření, tancování, 
míč. hry v tělocvič., PC aj. Daňová 250 Kč úterý 15.00 -17.00

VYŠÍVÁNÍ, STROJ. 
ŠITÍ tvořivá ruční práce Pastierčinová 300 Kč čtvrtek 15.00 -17.00

SCÉNA
LOUTKY

výroba vlastních loutek 
hraní divadla, pohádek Káňa Josef 300 Kč středa 14.30 -16.00 

KROUŽKY DOMU DÌTÍ A MLÁDEŽE
BRUMOV-BYLNICE VE ŠKOLNÍM ROCE

Milí rodiče, od října 2008 budou 2x 
do měsíce  v MŠ Brumov, sídl.Družba 
probíhat „Hry rodičů s dětmi“. Přihlá-
sit se mohou rodiče s dětmi ve věku od 
2  let v průběhu září v Mateřské ško-
le Brumov. V průběhu školního roku 
již děti nebudou přijímány. Pro tyto 
děti, které ještě nenavštěvují mateř-
skou školu, budou připraveny zábav-
né a sportovní činnosti organizované
pí učitelkami. Umožníme jim sezná-
mit se s prostředím mateřské ško-
ly a s pí učitelkami. To jim určitě
usnadní pozdější nástup do MŠ.
Na děti a rodiče se těší pí učitelky z MŠ 
Družba.

DDM BYLNICE

DDM Bylnice - pøipravované 
aktivity pro dìti a mládež

MŠ BRUMOV

2008-2009
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PODĚKOVÁNÍ

Občané z bytového domu č.p. 705 až 
711 na sídlišti Rozkvět děkují tímto Sboru 
dobrovolných hasičů Brumov a zástupci 
vedení města za jejich obětavý přístup při 
likvidaci následků bouře z 15. na 16. srp-
na 2008.

Současně také vedení města Brumov-
Bylnice děkuje členům SDH Brumov 
a SDH Bylnice, kteří v posledním období 
opět několikrát prokázali svoji obětavost 
a akceschopnost jak v denních tak i noč-
ních hodinách, kdy bylo nejvíce zapotřebí 
jejich rychlé pomoci. 

Mimo zásahy, které se uskutečnily 
v okolí našeho města to byla také likvidace 
požáru skladiště sena Na Maděrovci, zde 
patří poděkování i zasahujícím členům 
SDH Sv. Štěpán, likvidace požáru porostu 
v Sidonii a rovněž pomoc při odstraňová-
ní následků silné bouře v nočních hodi-
nách z 15. na 16. srpna 2008.

Svým přístupem naši hasiči jasně pro-
kázali, že jsou schopni nejenom velmi 
dobře organizovat kvalitní hasičské sou-
těže a prezentovat se na nich dobrými 
výkony, ale jsou také trvale připraveni 
odvážně a obětavě zasáhnout při mimo-
řádných situacích. 

Všem patří naše poděkování a uznání.

Zdenek Blanař, starosta města

Podìkování

TECHNIKA
ŽELEZNIČNÍ
MODELÁŘ

Stavba vlastního kolejiště
vláčků, úprava terénu Ďulík Mirek 300 Kč klubovna- modeláři

čtvrtek 15.00 -17.00
LETECKÝ 
MODELÁŘ

Stavba letadel,létání 
v terénu, soutěže Šenkeřík 300 Kč klubovna- modeláři 

pátek 16.00 -18.00

PLASTIKOVÝ 
MODELÁŘ

Stavba plastikových 
a papírových modelů 
letadel

Špalek J. 300 Kč
klubovna-modeláři 
úterý 15.00 -17.00

GRAFIKA 
FOTOGRAF

Práce s fotoaparáty, 
zpracování fotek na PC Pinďák 300 Kč úterý 15.30- 17.30

SPORT TURISTIKA

ŠACHY klidný sport pro chytré 
hlavy Mgr.Častulík 350 Kč pátek 17.00 -19.00

STŘELBA ZE 
VZDUCHOVKY vlastní střelba trefa na terč Machů 300 Kč čtvrtek 14.30 -16.00

JIU-JITSU kluci i holky od 13let
sebeobrana, judo, aikido Ing.Figar 370 Kč bývalá ZŠ Brumov

pondělí 16.30-18.30
FLORBAL
mladší žáci

pravidla hry,trénink
turnaje Jiříček 350 Kč hala Brumov

čtvrtek 17.00 -18.30
FLORBAL
starší žáci pravidla hry,trénink turnaje Jiříček 350 Kč hala Brumov

úterý 17.00-18.30
STOLNÍ TENIS
začáteč., pokroč.

pravidla hry, trénink, 
turnaje Dorňák Z. 350 Kč pondělí 17.00-19.00

pátek 16.00 -19.00 

Nabídka pro mládež, dospělé a seniory
SPORT

VODNÍ AEROBIC cvičení dívek a žen ve vodě, 
relaxace

Mgr.Trčková 
I.

300 Kč 
pololetí

bazén Brumov
úterý 18.00 -19.00

ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ 

relaxační cvičení 
pro dospělé Vaňková M. 300 Kč

pololetí
tělocvična DDM
čtvrtek 9.00 – 10.00 

ORIENTÁLNÍ
TANCE

oblíbený druh tance
pro krásu těla,zdraví FARIDAH 100 Kč

hodina
tělocvična DDM
středa 18.00 -19.00

PLAVÁNÍ ŽEN  
relaxační plavání Vávrová A. 300 Kč

pololetí
bazén Brumov
čtvrtek 19.00 -20.00

KALANETIKA relaxační cvičení pro dívky 
a ženy Ptáčková M. 300 Kč

pondělí, středa
19.00 - 20.00 

TVOŘIVOST A HUDBA
VÝUKA A HRA
NA KLÁVESY

výuka hry na keyboard, 
noty

učitelka ZUŠ
Pešková

700 Kč
pololetí čtvrtek 16.30 

RUČNÍ PRÁCE
pro dívky a ženy

Nové techniky ručních 
prací, šití

Pastierčinová 
J 300 Kč čtvrtek 15.00 -17.00

ANGLIČTINA
pro dospělé

základy jazyka,
výslovnost, komunik.

bude 
upřesněno

300 Kč
pololetí pondělí 17.00 hod.

KYTARA pro 
dospělé

základy hry na 
kytaru,noty,písničky Sopková J. 300 Kč

pololetí pátek 17.00 -18.00

TECHNIKA
INTERNETOVÁ
ŠKOLA-dospělí 

seznámení s PC, práce
v internetu, zprac. foto Bečák Kamil 300 Kč

pololetí úterý 17.00 -19.00

Veselé pískání 
začátečníci 

výuka na fl étničku, zdravé 
dýchání Mgr. Šatková 300 Kč ZŠ Brumov-Bylnice

pondělí 17.00
Táborová kytara 
zač. i pokročilí

noty, nácvik písní, samotná 
hra na kytaru Sopková Jitka 300 Kč pátek 15.00 -17.00

KEYBOARD zač., 
pokročilí výuka na klávesy Aprob.uč.LŠ 

Pešková E.
500 Kč 
pololetí čtvrtek 15.00 - 17.0

PRÁCE S PC
ZÁBAVA a HRY 
na PC

práce na PC, instalace,
skládání PC, hry, zábava Bečák K. 300 Kč úterý 15.00 - 17.00

INTERNET OČIMA 
DĚTÍ 

tvorba www.stránek, ICQ 
e-mail pošta, zábava,hry Bečák K. 300 Kč úterý 17.00 - 19.00

ZÁBAVA na PC 
INTERNET

internet formou zábavy, on 
line komunikace, chat

bude 
upřesněno 300 Kč čtvrtek 17.00 -19.00

ZÁBAVA a HRY 
NA PC

práce na PC, malování, hry 
pro menší děti Daňová 300 Kč středa 14.00 - 16.00 

MIX KLUB H
PŘÍRODA a
ZOOLOGIE

Pro handicapované děti-
práce a hry na PC, vaření,
míčové hry v tělocvičně aj.

Daňová 200 Kč středa 14.00 -16.00

RYBAŘENÍ 
zač. i pokročilí.

Rybář. znalosti,získání
rybář.lístku,výroba olůvek

Janáč –pokr.
Kozáček –zač. 300 Kč úterý 15.00 - 17.00

MALÝ
ZAHRADNÍK

péče o pokoj. květiny, 
sadba, aranžování květin Pastierčinová 300 Kč čtvrtek 15.00 -17.00

KYNOLOGICKÝ
KLUB

práce, poslušnost, chování 
a výcvik pejsků 

bude 
upřesněno 300 Kč čtvrtek 15.00 -17.00

PŘÍRODA A ZOOLOGIE

HUDBA
Děti a mládež - pokračování ze str. 6

Moravské Radio Čas rozšířilo území 
svého pokrytí a ze studia ve Zlíně nyní 
vysílá také do Brumova-Bylnice a okolí. 
I vy si můžete od srpna naladit největší 
české a slovenské hity, písničky dávno 
zapomenuté i z posledních let. Rodina 
posluchačů Radia Čas dosahuje čísla 
téměř 400.000 a přesto dokáže plnit 
i Vaše přání a vysílat informace třeba 
o městě Brumov-Bylnice.

Protože Radio Čas sleduje dění 
v našem okolí, bude podporovat akce 
pořádané městem. Pokud i Vy víte 
o akci, která stojí za zmínku ve vysílání, 
neváhejte Radio Čas kontaktovat, aby 
ji zveřejnili. Všechny kontakty najdete 
na www.casradio.cz.

Pro Brumov-Bylnici a okolí vysílá 
Radio Čas z Valašských Klobouk 
na frekvenci 91,1 FM. Aby bylo 
možné postavit v okolí Brumov kvůli 
kopcovitému terénu vysílač, patří 
poděkování takzvaným kmotrům, 
kteří zbudování vysílače podpořili. 
V případě vysílače ve Valašských 
Kloboukách je to především hejtman 
Zlínského kraje Libor Lukáš. 

Věříme, že Vám nejposlouchanější 
rádio na Moravě udělá radost 
a zpříjemní chvíle pohody i pracovního 
procesu.

Radio Èas vysílá pro 
Brumov-Bylnici
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Významné historické 
události a fakta

Sklárny - poèátek sidonské 
historie

R o k 
2008 je pro 

Sidonii, která je místní 
částí města Brumov-Bylnice, rokem 

velmi významným, rokem, ve kterém si 
„sidoňáci“ a s nimi také další občané naše-
ho města připomenou výročí 220-ti let od 
vzniku osady Sidonie. 

Zalistovali jsme proto v archivních 
dokumentech a předkládáme Vám pře-
hled některých významných historických 
událostí a faktů, vztahujících se k tomuto 
krásnému místu. 

Roku 1788, tedy před 220 roky, zří-
dil majitel brumovského panství Jan 
Křtitel Iléšházy skelnou huť v lesnatém 
údolí Vlárky na uherských hranicích 
a pojmenoval ji po své manželce Sidonii 
Iléšházyové - Hutí svaté Sidonie. Prv-
ním osadníkům byly panstvem přiděle-
ny pozemky a brzy začala kolem sklárny 
vyrůstat dělnická kolonie, zárodek budou-
cí osady. K ní brzy přibyl panský dům, 
úřednické byty a hostinec. Obyvatelé si 
název své osady zkracovali na Svatá Sido-
nie, Sidonie, Sidonka a po založení další 
panské sklárny (Svatý Štěpán, 1815) se 
vžil také název Stará Huť. 

Vrchnost dávala sklárny do nájmu 
a z nájemců uvádíme např.: Antonín Riss, 
Josef Schreiber, Emanuel a Max Göpfer-
tovy (v jejich rukou však továrna dospě-
la v  r. 1886 k zastavení výroby), Vincenc 
Schreiber. Skláři prožívali lepší i horší 
období.

V roce 1898 vyvolalo nespokojené 
dělnictvo úspěšnou stávku a roku 1907 
založili dělníci tří hutí (Svatá Sidonie, Sva-
tý Štěpán a Nemšová) společný sociálně 
demokratický spolek.

V roce 1921 došlo k přerušení výro-
by a v roce 1923 byla výroba zastavena. 
V dalších letech byl provoz sklárny nejis-
tý, v lednu 1932 vyhasly pece docela 
a v říjnu toho roku upadly sklárny do kon-
kursu. Ještě na podzim 1933 se podařilo 
na několik týdnů výrobu obnovit, ale to 
bylo naposledy. Asi před 70 lety, tedy na 
přelomu roku 1937/38, došlo k demolici 
továrny a tím zanikla 150-ti letá tradice 
sklářské výroby ve Svaté Sidonii.

Masová nezaměstnanost pak přiměla 
skláře hledat obživu také v cizině, např. 
v Egyptě. Několik dělníků pracovalo také 
ve sklárně v Nemšové, další získali práci 
v kamenolomu na Vláři, otevřeném v roce 
1936.

Později se dojíždělo za prací např. do 
MEZu Brumov, Vlárských strojíren Slavi-
čín nebo do slovenské Dubnice.

V souvislosti se sidonskou sklárnou ješ-
tě jedna zajímavost: dne 3. května 2005 
zemřel v Sidonii poslední žijící sklář sklen-
né huti, pan Emil Šrenk, ve věku 97 let 
(převzato z publikace „My, Sidonští, vyda-
né panem Ivanem Moravčíkem).

 Rok 1503 - před 505 roky, je v průsmyku 
doložena vesnice Vlář. Neměla však dlou-
hého trvání - Vlář se zmiňuje ještě roku 
1512 (Vlářa) a pak v letech 1518 a 1520, 
ale tehdy už jako pustá. Zůstal po ní název 
části dnešní Sidonie u železniční stanice 
a silničního přechodu na Slovensko. 

 18. století – na Vláře byla v provozu pan-
ská vápenka a poblíž ní se nacházela pan-
ská zájezdní hospoda, která je na tomtéž 
místě dodnes.

 Rok 1888 - před 120 lety, byla uvedena 
do provozu Vlárská dráha z Brna do Tr. 
Teplé, přímo na Vláře pak vyrostlo nádraží 
Vlárský průsmyk.

 Rok 1876 – původní tovární škola se sta-
la školou veřejnou

 Rok 1888-1889 – nákladem velkostatku 
a hutního nájemce Schreibera byla vysta-
vena školní budova.

 Rok 1897 – před 111 lety byl založen čte-
nářský, pěvecký a vzdělávací spolek Svato-
pluk Čech.

 Rok 1912 – na Vláře byl zřízen poštovní 
úřad s označením Sanct Sidonia.

 Rok 1916 a 1917 – osadu postihla epide-
mie tyfu.

 Rok 1919 – osada byla postižena povod-
ní

 Rok 1935 – na Vláře bylo uspořádáno 
první setkání Čechů a Slováků. 

 Rok 1935 – přestože Sv. Sidonie patřila 
k Bylnici(se kterou nikdy nevytvořila fun-
gující celek), dopracovala se k určité formě 
částečné samosprávy – vedení samostatné-
ho podacího protokolu, používání vlastní-
ho osadního razítka a v roce 1939 existen-
ce tzv. „obecní rady“.

 V období okupace a války se osada stala 
významným hraničním přechodem mezi 
Protektorátem a Slovenskem. Na Vláři se 
usadil oddíl německé pohraniční stráže 
a svou úřadovnu tu zřídilo gestapo. Přes-
to byla osada místem častých přechodů na 
Slovensko. Odcházeli také místní muži, aby 
se zapojili do odboje, někteří sidonští obča-
né v tomto období zahynuli. Předzvěsti 
konce války byly znatelné od začátku roku 
1945, kdy Vlárským průsmykem procháze-
ly maďarské jednotky. 10. dubna 1945 bylo 
do školy umístěno 79 sovětských zajatců, 
stále častěji se v průsmyku objevovala ustu-
pující německá vojska. V noci z 30. dubna 
na 1. května 1945 Němci ustoupili k Byl-
nici a v 5 hodin ráno se na Vláři objevili 

p r v n í 
rumunští vojáci 
– Sidonie byla osvobozena.

 Ihned po osvobození byla jako 
výraz přátelství mezi Čechy a Slováky 
založena Moravskoslovenská společnost 
Vlára, jejímž úkolem mělo být pěstování 
vzájemných vztahů obou národů. Na pře-
lomu 40. a 50. let ale společnost zanikla.

 Rok 1949 – v září 1949 podali zástupci 
Svaté Sidonie žádost o osamostatnění osa-
dy, patřící v té době stále k Bylnici

 Rok 1949 – došlo k elektrifi kaci osady,  
žárovky se slavnostně rozsvítily 27. října 
1949.

 Rok 1951 – 19. prosince 1951 bylo osa-
mostatnění osady schváleno radou ONV, 
o den později také na zasedání pléna ONV 
a ještě v prosinci byla žádost předložena 
ke schválení KNV v Gottwaldově, odkud 
měla putovat na ministerstvo vnitra.

 1. 1. 1952 – obec ještě nebyla formálně 
samostatná, přesto činnost samospráv-
ných orgánů Svaté Sidonie již nesla řadu 
znaků úřadování běžné obce. Přetrváva-
lo ale užívání osadního razítka a veškerá 
fi nanční agenda byla prováděna u MNV 
Bylnice.

 Rok 1952 – byla vybudována síť měst-
ského rozhlasu.

 Roky 1952 až 1954 – byla postavena 
budova požární zbrojnice (rekonstrukce 
v letech 1973-74)

 Rok 1954 – po zdlouhavém schvalova-
cím procesu vydal KNV v Gottwaldově 
23. dubna 1954 povolení ke vzniku nové 
obce. S platností od 1. května 1954 pak 
dosáhla Svatá Sidonie úplné formální 
samostatnosti a již tento měsíc se konaly 
v obci první volby do MNV.

 Rok 1960 – ztroskotal pokus o založení 
jednotného zemědělského družstva, nepo-
dařilo se realizovat silniční spojení Svaté 
Sidonie a Vršateckého Podhradí

 Rok 1964 – s účinností od 1. července 
1964 rozhodl ONV Gottwaldov o změně 
názvu obce Svatá Sidonie na Sidonie.

 Rok 1964 – byl zastaven provoz kame-
nolomu na Vláři.

 Rok 1974 – 1975 – byla svépomocí 
vystavěna prodejna Jednoty.

 Rok 1976 – od 15. 7. 1976 byla Sidonie 
připojena k městu Brumov-Bylnice,
- Lesní závod Brumov vybudoval při želez-
niční stanici manipulační a expediční 
sklad dříví 
- z důvodu malého počtu dětí byla zru-
šena škola, která předtím v letech 1960-
1963 prošla generální opravou a děti poté 
dojížděly do školy v Brumově

 Rok 1977– v budově zrušené školy byla 
zřízena mateřská škola, která byla v poz-
dější době zrušena. 
V současné době je budova využívána pro 
konání bohoslužeb. Obdobně tomu bylo 
také v minulosti.
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Funkci předsedy MNV (Svatá) Sido-
nie postupně zastávali:

František Geršl leden až květen 1952
Josef Bůtora 1952 – 1954
 -------------------------------------- osamostatnění
Josef Bůtora 1954 – 1959
Josef Lysáček 1959 – 1964
Bohuslav Bartl 1964 - 1976 

       
Vývoj počtu obyvatel:
 dle sčítaní obyvatel roku 1900 stálo na 

moravské straně 36 domů, v nichž žilo 
584 obyvatel a na uherské straně továr-
na (huť, brusírna, vazárna, skladiště) a 3 
obytné domy s 32 obyvateli,

 v roce 1930 tu žilo 559 obyvatel v 49 
domech (z toho přímo v osadě 521 osob 
v 44 domech, na Vláři 38 obyvatel v 5 
domech). K tomu můžeme ještě připočítat 
1 obytný dům s 49 obyvateli bydlících již 
na slovenské straně,

 k 1. 1. 2008 je to 310 obyvatel.

Ve Svaté Sidonii byla vždy také rozví-
jena kulturní a spolková činnost. V osadě 
bylo založeno fotbalové mužstvo, fungo-
valo ochotnické divadlo, na přelomu 40. 
a 50. let vrcholil agilní provoz loutko-
vého divadla, od roku 1951 byly ve ško-
le promítány zvukové fi lmy. Roku 1953 
byla založena Osvětová beseda, v jejímž 
čele stanul obecní kronikář a knihovník. 
Knihovna sloužila občanům v budově 
MNV. V období 1968 - 1971 obnovila své 
aktivity z druhé půle 40. let Moravsko-slo-
venská společnost Vlára a konala opět na 
Vláře dny bratrství Čechů a Slováků. 

Z ostatních organizací lze jmenovat 
Československý svaz mládeže, aktivní 
zejména v 60. letech, kdy pořádal v hos-
tinci Na Vláři čaje o páté. V 70. letech se 
angažoval sbor pro občanské záležitosti, 
od roku 1953 existuje místní organizace 
Červeného kříže. Významné místo ve spo-
lečenském dění v obci měl také dohlížecí 
výbor. Záslužnou činností se prezentovali 
místní hasiči (rok založení 1951 - bohužel, 
v současné době již nefungují), kteří byli 
od roku 1953 vybaveni svou první moto-
rovou stříkačkou a od roku 1955 měli 
k dispozici novou hasičskou zbrojnici. 

V novodobější historii docházelo 
a dochází k dalšímu budování této místní 
části města. Z posledního období je možné 
vzpomenout zajištění příjmu televizních 
programů formou vybudování televizního 
kabelového rozvodu a zprovoznění Info-
kanálu, rekonstrukce obecního rozhla-
su, vybudování bytů na obecním domě, 
vybudování nové autobusové zastávky 

v lokalitě „U Kříže“ a nového dětského 
hřiště atd.. A že se na Sidonii nezapomíná 
ani pro další období dokumentuje např. 
probíhající příprava investičních akcí na 
řešení odkanalizování obce a vybudování 
vodovodu.

V obci jsou nyní dva obchody, pro turis-
ty a návštěvníky z obou stran hranice 
oblíbená hospůdka U Pekařů (v letním 
období i na Vláře), k dispozici je praco-
viště pošty, od května 2008 mají občané 
možnost využívat nové služby operátora 
na příjem televizního vysílání a provoz 
internetu.

V záležitosti pořádání kulturních akcí 
či dodržování tradic jsou stále aktivní 
členky ČČK a činnost vyvíjí také místní 
osadní výbor.

V Sidonii jsou Státním ústavem památ-
kové péče evidovány také 2 nemovité 
kulturní památky a to chlebová pec ze 
začátku19. století a dům sklářské dělnic-
ké kolonie z konce 19. století a začátku 20. 
století.

Pěkné prostředí obklopující Sidonii pří-
mo nabízí možnosti pro rekreaci a rozvoj 
turistiky, což potvrzuje řada využívaných 
rekreačních objektů a také např. dobře 
fungující rekreační středisko POHODA.

V této části je vhodné připomenout ješ-
tě tři významná data, která se dotýkají 
života občanů Sidonie:
  13. srpna 1988 – oslava výročí 200 let 
od založení Sidonie

 1. ledna 1993 – rozdělení Českosloven-
ska na Českou a Slovenskou republiku.

 21. prosince 2007 – začlenění České 
republiky do Schengenského prostoru.

Važte si krásného místa ve kterém 
žijete, važte si všeho, co Vám zde 
zanechali Vaši předkové, žijte ve své 
Sidonii  krásný a spokojený život 
a udělejte všechno, aby  na Vás 
vzpomínali Vaše děti i vnuci s takovou 
láskou a uznáním, s jakým Vy dnes jistě 
vzpomínáte na své rodiče, prarodiče a 
další předky.

Ať je Sidonie i v dalších letech stále 
tím místem, kde se rádi vrací její 
rodáci, ať je stále místem, které bude 
všem přinášet hodně radosti, pohody 
a lidského štěstí, ať je pro Vás tím 
nejkrásnějším místem na světě.

Pro ty z Vás, kteří by chtěli znát ještě 
podrobnější informace z historie Sidonie, 
doporučujeme nahlédnout na webové 
stránky města Brumov-Bylnice: www.
brumov-bylnice.cz nebo nově zřízené 
stránky www.sidonie.wbs.cz, případně 
využít pěkné dvoudílné publikace „MY, 
SIDONŠTÍ“, zpracované sidonským 
rodákem, panem Ivanem Moravčíkem.

Zpracoval: S.F. mediální komise

A ještì nìco by nás mohlo 
zajímat

Kultura a spolková èinnost

Novodobá historie

Tolik tedy alespoň stručné připomenutí 
již 220 let dlouhé historie Sidonie. 

Bez uvádění konkrétních jmen si dovo-
líme brát tuto naši vzpomínku nejen jako 
informaci a připomenutí důležitých histo-
rických faktů, ale také jako poděkování 

všem sidonským generacím, které, každá 
dle svých možností, přispěly a přispívají 
k rozvoji tohoto krásného koutu našeho 
regionu. I přes mnohdy velmi těžké pod-
mínky zde lidé zůstávají a snaží se tento 
svůj rodný kraj zvelebovat nejen pro sebe, 
ale také pro budoucí generace, které zde 
jistě mohou žít plnohodnotný život. 

S ohledem na polohu osady Sidonie na 
samé státní hranici mezi Českou a Slo-
venskou republikou se sluší také dodat, 
že jedním z důležitých aspektů, které spo-
luvytváří podmínky pro spokojený život 
v této lokalitě, je zachování dobrých sou-
sedských vztahů mezi lidmi z obou stran 
hranice, a to se daří.

A co na závěr popřát Sidonii a našim 
sidonským spoluobčanům ke krásnému 
výročí?

Nìkolik slov na závìr

Dobová pohlednice Sidonie
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 Jsem rád, že si v letošním roce můžeme 
společně se všemi obyvateli Sidonie 
připomenout výročí, které není přímo 
z těch kulatých, ale 220 let trvání obce je 
událostí, kterou nelze přehlédnout.

Sidonie je místní částí našeho města, 
částí, která je z hlediska počtu obyvatel 
sice nejmenší, z řady dalších hledisek 
však částí významnou. Klidné prostředí 
uprostřed přírody Bílých Karpat, úroveň 
zachování přírodních lokalit, přirozený 
způsob života v sounáležitosti s přírodou 
bez řady negativních vlivů civilizace. To 
vše jsou věci, které Vám na straně jedné 
můžeme závidět, na straně druhé to 
však pro Vás znamená také řadu starostí 
a souvisejících problémů, které je nutné 
řešit.

Vedení města si je vědomo své 
odpovědnosti a proto se o to i ve spolupráci 
s Vámi snaží. Cílem je postupnými 
kroky vytvářet pro občany Sidonie lepší 
podmínky pro život v této části města. 
V současné době se proto připravuje např. 
vybudování kanalizace a vodovodu.

Vedení města si váží všeho, čeho občané 
Sidonie dosáhli, všeho, co bylo v Sidonii 
uděláno ve prospěch této i nastávajících 
generací.

Přeji Sidonii i všem kdo v ní žijí nebo 
jen pobývají jako turisté či rekreanti, aby 
život v této místní části našeho města byl 
v dalších letech ještě lepším než doposud, 
aby Sidonie byla místem, do kterého vždy 
rádi zavítáme a kde se budeme také rádi 
vracet. 

Zdenek Blanař, starosta města

 Každé výročí je jakousi pěknou 
příležitostí k vděčnosti vůči Bohu 
a lidem.

Na tolik věcí si zvykáme a považujeme 
je za samozřejmé, ačkoliv vůbec 
samozřejmé nejsou. Svatá Sidonie vůbec 
nemusela existovat a dodnes tam mohli 
pobývat jenom lišky a medvědi. Víme 
ale, že tomu tak není. V Sidonii už 220 
žije spousta našich dobrých a obětavých 
občanů a farníků.

Rád za Vámi jezdívám a pokaždé se 
těším z Vaší přítomnosti na bohoslužbách. 
Za sebe a také za mé spolubratry mariány 
přeji Vám hodně Božího požehnání 
a vyprošuji Vám všem ty dary, které zvlášť 
od Boha potřebujete.

S motlitbou a požehnáním
P. Karol Matlok, MIC – administrátor 

v Brumově

 Vážení sidonští spoluobčané,
v roce 2005 jsem od pana Františka Sáby 
převzala vedení obecní kroniky. Její 
poslední svazek, ve kterém pokračuji, 
začíná právě rokem 1997, kdy Parlament 
ČR schválil ústavní zákon o státní hranici 

a skončily tak dlouholeté problémy, 
které ztěžovaly život v Sidonii. Po mých 
návštěvách však vím, že je třeba řešit další 
problémy - přes náročnou výstavbu 
vodovodu a kanalizace, zlepšení dopravní 
obslužnosti a dalších. Přeji vám proto 
k výročí Sidonie, aby se všechny akce 
podařily a žilo se zde dobře. Děkuji všem, 
kteří mi při návštěvách v Sidonii dělají 
průvodce a poskytují cenné informace jak 
pro kroniku, tak pro městské muzeum.    

Ludmila Hůdková, pracovnice 
městského muzea a kronikářka města

220. VÝROÈÍ SIDONIE - PØEJEME VÁM...

Sklářská kolonie v Sidonii, foto: Miroslav Pinďák, www.pindak.cz

Hřiště pro děti, foto: Stanislav Floreš ml., www.brumov-bylnice.info

Chlebová pec, foto: Miroslav Pinďák

Chlebová pec, foto: Miroslav Pinďák
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Sidonia očami suseda...
Rozprávkový čarovný kút na zemi. 

Je najmilší pre tých, ktorí majú v tejto 
nádhere svoje korene vedno s prírodou. 
A tá je neopakovateľná najmä v miestach, 
kde je hraničná čiara, ktorá ľudí 
nerozdeľuje, ale spája. Naša spoločná, 
pôvodne zemská, česko-uhorská, rakúsko-
uhorská, protektorátna, federálna až 
po česko-slovenskú hranicu, prešla 
historickým vývojom, ktorý poznamenal 
životné prostredie a najmä rozvoj obce.

A ako sa menila hraničná čiara ?
Úplne na začiatku bola daná prirodzene. 

Potôčik Vlárka, ktorý pramení v bielo-
karpatskej nádhere z časti hranicu menil. 
Pramene zostali, ale spoločenský vývoj si 
vyžiadal malé „úpravy“. A tie charaktery 
ľudí v „pohraničí“ nemenia. Stretávajú 
sa, pribúda najmä takých, ktorí majú 
moravsko-slovenskú krv v žilách. Preto si 
pomáhajú, preto sa život v Sidonii mení, 
je romantický - niekedy i ťažší, ale ľudský 
a hlavne prirodzený. 

 Jsou léta mladá a starší. A ty naše 
vesničko patříš tak nějak uprostřed nich. 
Zrozená před více jak 200 lety, rostla jsi do 
krásy, vznešenosti i odvahy, ve snaze být 
co nejlepší a vyniknout.

Stovky odborníků, mistrů sklářského 
řemesla vytvářeli v zařízeních tvé huti 
třpytivé, krásné sklo. A s tím rostla i celá 
osada, její zázemí i kultura. Byla jsi tehdy 
na vrcholu toho všeho. Pak přišel pád, kdy 
došlo k ukončení výroby skla a demolici 
sklárny. 

Ty jsi se však nevzdala a žiješ dál se 
svými obyvateli, v poklidném životě svých 
220 let.

Přejeme ti proto, aby jsi nadále prožívala 
jen léta dobrá, mírová, plná pohody 
a shody všech, kteří tě mají rádi i s dobrými 
přáteli z druhé strany hranice a s menšími 
starostmi o zajišťování chodu osady.

Sidonie naše, zdráva buď!
 Ing. Ivan Moravčík

 Každý den a každý rok této dlouhé 
historie přinášel a přináší pro občany 
Sidonie nové a nové události, které 
ovlivňovaly a ovlivňují jak jejich životy 
tak také dějiny obce. V současné době, 
kdy přísluší naše obec pod město Brumov-
Bylnice, můžeme prostřednictvím 
spolupráce osadního výboru s vedením 
města výrazně ovlivňovat dění v Sidonii. 
Využívejme toho a snažme se, abychom 
jak ve spolupráci s městem, tak také 
v součinnosti s místními spolky či jenom 
tak, sami o sobě, dokázali i v budoucích 
letech udělat pro naši Sidonii kus dobré 
práce.Snažme se také společně vytvořit 
v naší obci podmínky pro příjemné trávení 
volného času, dobrou pohodu a příjemné 
sousedské vztahy. 

Věřte, že obec Sidonie si to zaslouží a že 
každý z nás to potřebuje.

 Pavel Mašláň, předseda osadního 
výboru Sidonie

 Historicky je počiatok Sidonie 
spojený s dôležitou obchodnou cestou. 
Priesmykom prechádzala kultúra 
i vojská po kráľovskej ceste „Via Regni“, 
obchodníci tu poznali časť Jantárovej 
cesty, na ktorej mali svoje významné 
odpočinkové miesta, či miesta na 
prepriahanie koní a panovníci strategické 
pevnosti /Brumov, Trenčín/. Svetový 
obchod, kultúra a vývoj priemyslu išli ruka 
v ruke. Sklárske a cementárske objekty 
významne pomáhali k zbližovaniu ľudí na 
hranici, mali tu mlyny, píly i pálenice. Po 
roku 1945 sme sa stretávali „Za plesom“. 
Od r. 2004 sú to ešte významnejšie dni, 
ktoré pripomínajú náš spoločný vstup 
/lepšie povedané opakovaný vstup/ do 
Európskej spoločnosti. 

Pri 220. výročí založenia obce Sidonia, 
Vám želáme najmä zdravie pre všetkých 
obyvateľov v nádhernom údolí Bielych 
Karpát, rozvoj obce tak, aby zostala 
vždy tým romantickým, turistickým, ale 
i kultúrnym údolím pre stretávanie sa 
oboch národov.

Ing. Alojz Krajči z kroniky a občania 
obce Horné Srnie

 Pozdrav z Horného Srnie najbližším...

Ranný svit a žblnkot čírej vody
-sú nádherné v doline.
Vtáci prinášajú čujné tóny,
večery krášlia srnky na lúčine.

Si moja - hora zelená,
aj chodník do malinčia.
Žiť tu veľa pre mňa znamená,
zeleň a ticho dušu neničia.

Nová výstavba, foto: S. Floreš ml.,
www.brumov-bylnice.info

Kříž, foto: Stanislav. Floreš ml.,
www.brumov-bylnice.info

Dřevěnice, foto: Stanislav. Floreš ml.,
www.brumov-bylnice.info

Hostinec u Pekařů, foto: Stanislav. Floreš ml., www.brumov-bylnice.info
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21. srpen 1968
Hody v Brumově-Bylnici i Den české 

státnosti, to jsou dva svátky, které se váží 
k datu 28. září a jsou spjaty se svátkem sv. 
Václava.

A je tedy na místě si právě nyní několika 
slovy připomenout tuto historickou 
osobnost.

Svatý Václav, český kníže a světec, je 
považován za hlavního patrona české 
země.

Narodil se asi v roce 907, jako syn 
českého knížete Vratislava a jeho 
manželky Drahomíry. Jeho dědečkem byl 
přemyslovský kníže Bořivoj a babičkou 
svatá Ludmila, která zemřela 15. září 921.

V roce 925 se Václav ujal vlády. Jako 
panovník se vyznačoval smyslem pro 
spravedlnost a jako jeho další přednosti 
jsou uváděny: zbožný a mravný život, 
péče o rozšíření křesťanské víry v celém 
národě, stavba četných křesťanských 
kostelů, konání skutků milosrdenství. 
Václav také ctil svou matku, pečoval 
o chudinu, nemocné a sirotky, nestrpěl, 
aby se komukoliv stala křivda. Byl osobně 
statečný a také výborný jezdec na koni.

Zemřel 28. září 935 ve Staré Boleslavi 
a to úkladnou vraždou zosnovanou 
vlastním bratrem Boleslavem.

Část jeho ostatků je uložena na Pražském 
hradě v katedrále sv. Víta. Lebka bývá při 
slavnostních příležitostech vystavována.

Památka sv. Václava je prezentována 
řadou uměleckých děl. Kromě známých 
obrazů a několika soch a sousoší zde 
musíme zmínit také Svatováclavský 
chorál. Jeho kořeny sahají patrně až do 
12. století a obsahem je prostá modlitba 
k patronovi české země.

A uvedení textu tohoto chorálu je 
asi nejlepším závěrem tohoto krátkého 
připomenutí k paměti sv. Václava. 

Je ctí pro naše město, že právě sv. 
Václavovi je zasvěcen náš farní kostel. 

A až bude na hody znít naplněným 
kostelem právě výše uvedený chorál, 
připomeňme si s hrdostí památku 
patrona našeho kostela, památku jedné 
z nejvýznamnějších postav českých dějin, 
památku sv. Václava.

Poznámka.
Výše uvedené informace byly čerpány 

z otevřené encyklopedie Wikipedie. 
S.F. Mediální komise

v Brumově-Bylnici pod záštitou náměstka 
hejtmana zlínského kraje a místního 
rodáka p. MVDr. Stanislava Mišáka.
V sobotu 20. září 2008 se v areálu 
městského muzea na Podzámčí 
uskuteční oslava Dne železnice, spojená 
s vystoupením hudebních skupin.
Od 13.00 hodin bude pro děti představen 
funkční model lokomotivy T 334/029 
v měřítku 1:6 a motorová tříkolka. 
Oceněna budou výtvarná díla dětí, pro 
které je připravena i dětská diskotéka. P. 
náměstek vylosuje výherce soutěže, která 
probíhá v muzeu při příležitosti 80. výročí 
zahájení provozu na „Dráze prezidenta 
Masaryka“.
Od 18.00 hodin bude následovat koncert 
tří kapel: NO PULS z Trenčína a místní 
kapely EYESORE a MY PULSE. Vstupné 
na koncert – 50 Kč.

Každý návštěvník si u pokladny 
muzea zakoupí pohlednici muzejního 
návěstidla s poštovní známkou ( 10 + 10 
Kč). Na pohlednici napíše svou adresu 
a odpovědi na soutěžní otázky, týkající se 
provozu na „Dráze prezidenta Masaryka“ 
a výstavních expozic našeho muzea.

Ze správných odpovědí budou ke Dni 
železnice 20. září 2008 vylosováni výherci 
hodnotných cen, které budeme informovat 
o výhře zakoupenou pohlednicí. Výhry 
si budou moci vyzvednout v muzeu 
a informačním centru do konce roku 2008. 
Hlavní cenou je souprava zahradního 
nábytku od fi rmy Frek!

 Soutěžní otázky:
 1. Kdy přijel první vlak z Horní Lidče do 
Bylnice?
 a) 1928 b) 1938 c) 1948

2. Kolik metrů měří návojský tunel?
 a) 777 m b) 888 m c) 999 m

3. Kolik km měří trať Vsetín-Bylnice?
 a) 28 km b) 38 km c) 48 km

4. Ve kterém roce byl zahájen provoz 
zastávky Brumov střed?
 a) 1990 b) 1993 c) 2003

5. Za jak dlouho se dopravíte rychlíkem 
Fatra 126 z Horní Lidče do Prahy?
 a) 4,5 hodiny b) 5,5 hodiny c) 6,5 hodiny

6. V jaké nadmořské výšce leží železniční 
stanice Bylnice?
 a) 470 m b) 355 m c) 305 m

7. Poznej vystavený předmět:
 a) píšťala parní lokomotivy
 b) záchranná brzda
 c) zvonek ze strážního domku

Ludmila Hůdková

DEN ŽELEZNICE

SOUTÌŽ V MUZEU

Nezapomínejme na 
21. srpen 1968 

21. srpna 2008 si občané České 
republiky připomněli již 40. výročí, 
kdy v noci z 20. na 21. srpna 1968 došlo 
k vpádu vojsk Sovětského svazu a čtyř 
jeho spojenců (NDR, Polsko, Maďarsko 
a Bulharsko) z vojenského paktu 
Varšavské smlouvy. Od časného rána 
21. srpna 1968 a v následujících dnech 
otřásaly ulicemi československých 
měst bouřlivé demonstrace, docházelo 
k potyčkám s okupanty, podařilo se 
poškodit několik sovětských tanků.  
Cizí vojáci zabili během invaze  několik 
desítek československých občanů 
a mnoho jich zranili, přestože proti 
nim nikdo nevystoupil se střelnou 
zbraní v ruce. Vzniklá situace a pocit 
beznaděje pak vedl k okamžité emigraci 
desetitisíců Čechů a Slováků nebo 
k vynucené postupné adaptaci na život 
v podmínkách totalitního režimu.

K odsunu sovětských bojových 
jednotek došlo po dlouhých 23 letech 
v květnu roku 1991.

„Svatý Václave, vévodo české 
země, kníže náš,

pros za nás Boha, svatého Ducha, 
Kriste eleison.

Ty jsi dědic české země, 
rozpomeň se na své plémě.

Nedej zahynouti nám ni 
budoucím, svatý Václave, Kriste 

eleison.
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se 

nad námi, utěš smutné,
zažeň vše zlé, svatý Václave, 

Kriste eleison“.

28. ZÁØÍ

1968 - tanky na Václavském náměstí 
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Naše mìsto na starých pohlednicích

Svatý Štěpán, rok 1930Brumov – pohled z věže kostela, rok 1930 

 - p. Josef Ovesný

V r. 1948, kdy nastal zvrat v našem 
zemědělství, vzpomeňme si na situaci 
i našich deputátníků na bývalém již pan-
ství.

Deputátníkem, slovem mladé generaci 
neznámým, se ještě ve dvacátém století 
nazýval pracovník na panských velko-
statcích. Na brumovském velkostatku, 
jehož posledním majitelem byla šlechta 
Dreherů, Reinerů v. Harbach, byli stálí 
deputátníci na dvorech v Brumově, k.ú. 
Brumov a Petrostudni (Petrovici), k.ú. 
Bylnice. V Brumově pracovalo v trvalém 
pracovním poměru šest deputátníků, 
ošetřovatelů koní, dojnic, tažných volů 
a dvě deputátnice, dojičky. Na Petrostud-
ni tvořili osazenstvo dvora tři deputátníci 
u koní, jeden u tažných volů, krmič u jalo-
vic a deputátníci u hříbat.

Přímými vedoucími byli šafáři: v Bru-
mově postupně Bělík, Vyroubal, Ondrá-
ček, na dvoře Petrostudna šafáři Štěpán 
Klůčar a po něm Alois Bělík. Místní sed-
láci měli svoje čeledíny a děvečky, ale 
pomoc přijímali i od velkostatku, zvláště 
při nemocích dobytka, jako byla kulhav-
ka, ale i plnění povinností v dodávkách 
masa a obilí. Jinak se spolupráce zjevně 
neprojevovala. Některé ženy zde byly 
zaměstnány od jara do zimy. Pracovaly 
při sadbě a okopávání řepy a brambor, 
sušení a svozu sena, o žních, pak zase při 
kopání brambor a čištění řepy. Po polních 
pracích byli kočí s koňmi zaměstnáni 
odvozem dřeva z lesů. Zato dvory rády 
přijímaly na výpomoc o žních výžinkáře, 
kteří si přivydělávali, neboť pracovních 
příležitostí v kraji bylo poskrovnu a nebo 
vůbec. Po poznání, že Pán Bůh je všude 
a pracovat se musí, odjížděli ti odvážnější 
(nechtíc doma živořit) ve dvacátých letech 
do vybájeného světa, představovaného 
tehdy Severní a Jižní Amerikou. 

Před sto lety bydlelo v jedné místnosti, 
zvané „ratejna“, několik rodin pohromadě 
a křídou na podlaze měli vyznačen svůj 
prostor. Kamna s plotnou byla společ-
ná, takže o půtky bylo denně postaráno. 
Nebylo známo, že se může jinak spát než 
na zemi. Pokrok nastal, až rodina dosta-
la vlastní místnosti někde v postranní 
části dvora. Byt tvořila kuchyň, světnice 
a komora, mimo byt měli sklep na bram-
bory a pro otop kůlničku na dvoře. To 
bylo jako součást platu, zvaného deputát. 
Deputátníci byli vypláceni čtvrtletně:3q 
zrna; dále 2 litry mléka denně (v době vál-
ky byly dávky podle platného lístkového 
systému), 2 plnometry dřeva, a to v létě 
měkkého a v zimě dub-buk. Každý si 
mohl sadit na panském brambory, chovat 
slepice, vepře, byť to nebylo povolené, ale 
ani zakázané.

Muži vstávali ve čtyři ráno, k šesté 
hodině měli třicet minut na snídani a pak 
šli do roboty. Tempo trvalo do jedenácté 
a v jednu hodinu se pokračovalo znova 
do šesté večer. I dobytek toho měl dost 
a možno říct, že se podle něho daly řídit 
hodiny. O senosečích nebo žních, když 
bylo třeba, hrozil-li např. déšť, pracovalo 
se i v neděli odpoledne. Dopoledne byl 
čas na bohoslužbu. 

Každý kočí spával ve stáji jeden týden, 
kdy měl službu, aby v případě odvázání 
nedošlo k nějakému poranění a úrazu 
koní. Šťastlivcem byl kočí, který jezdíval 
s panem správcem zemědělství a panem 
lesmistrem v kočáru nebo na bryčce. 
Koně měl jako srnky, předepsaný oblek 
a důstojné vystupování. Znamenalo to pro 
něj povýšení.I stáří bylo v tomto případě 
zajištěno, protože se pro něho našla na 
dvoře nějaká vhodná práce, jako hlídání, 
posluha u majitele panství apod.

Po osvobození v roce 1945 nastal zvrat 
v zemědělském hospodaření na brumov-
ském panství. Otevřely se znova omyly 
první pozemkové reformy a zemědělská 
část panství byla pojata do parcelace, 

v níž pozemky získali přednostně býva-
lí deputátníci a také malorolníci. Lesní 
hospodářství převzaly Čs. státní lesy se 
sídlem v Brumově a Trenčíně (pro část na 
slovenské straně hranice). 

Léta po r. 1948 bylo pro deputátníky 
nemilým překvapením. Bylo jim odpírá-
no přídělové řízení a nabízeno vystěho-
vání do pohraničních obcí jako vlaste-
necké „osídlování“. Panské pozemky se 
staly základnou při vzniku zemědělského 
družstva v Brumově a Bylnici. 

František Sába, 
Muzejní společnost Vlára

Pro pøipomenutí minulosti

Výstava fotografií
Kdo: Fotoskupina Andromeda
Kde: Mladá Boleslav, Olympia Centrum, 
Jičínská 1350/III
Kdy: 11.08.2008 – 14.09.2008 
(09:00 – 21:00 hodin) 
Co: Autoři představují další, tématicky 
nevyhraněnou kolekci 
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Hradní zprávyMěsto Brumov-Bylnice
Městské kulturní středisko

PROGRAM ZÁŘÍ 2008

KINO
 Středa: 10. září 2008, 17,00 hodin – USA, dabováno, 87 min
HORTON
Rodinný animovaný fi lm pro děti i dospělé vypráví příběh dobráckého slona 
Hortona, který zachraňuje pidičlovíčky z Kdosic. 
Přístupný.                                                                                                       Vstupné: 24 + 1 Kč
 Pátek: 12. září 2008, 19,30 hodin – USA,VB- dabováno, 144 min
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
Nová dobrodružství čtyř sourozenců, kteří se vracejí do fantaskní říše Narnie, 
aby zachránili zemi i právoplatného dědice trůnu, prince Kaspiana.
Přístupný.                                                                                                          Vstupné: 49 + 1 Kč

AKCE VE MĚSTĚ
 Sobota: 9. září 2008, 19,30 hodin
STRAŠIDELNÉ HISTORKY Z HRADU BRUMOVSKÉHO 
ANEB „PŘIĎTE SI NADĚLAT DO GATÍ“
Noc plná hrůzy i zábavy na potemnělém hradě. Akce jen pro statečné. Pořádá 
JUNÁK – středisko Brumov-Bylnice s přáteli a kastelán.

 Neděle: 7. září 2008, 19,30 hodin
HAMLET
Divadelní představení slavné shakespearovy hry v podání divadelního spolku 
KAŠPAR, v režii Jakuba Špalka
V případě deštivého počasí se bude představení konat v kulturním domě 
Brumov-Bylnice.
                                                                                                                                Vstupné: 200 Kč
 Pátek: 19. září 2008, ,19,30 hodin
FOLKOVÝ  VEČER
se známými folkovými legendami – Vojta „Luďák“ Tomáško a Ríša Melichar, 
které představí své nové dvojalbum „Srpnové trávy“. Nechejte si milými 
písničkami rozjasnit duši i tvář.
                                                                                                                                  Vstupné: 50 Kč
 Sobota: 20. září 2008
DEN  ŽELEZNICE
13,00 hodin – oslava spojená s výstavou modelů, výtvarná soutěž pro děti, 
vyhlášení vítězů soutěže „Dráha prezidenta Masaryka“, diskotéka pro děti
18,00 hodin  - koncertní vystoupení kapel EYESORE, MY PULSE, NO PULS 
z Trenčína
                                                                                               Vstupné koncertu: 50 Kč
Akce je pořádána pod záštitou MVDr. Stanislava Mišáka, náměstka hejtmana 
Zlínského kraje.

                                                                                                               
 Sobota: 27. září 2008, 20,00 hodin
HODOVÁ  ROCKOVÁ  NOC
OLD &HARY AGENCY pořádá v kulturním domě Brumov-Bylnice rockovou 
noc s kapelami MANEWR a POWER 5. Občerstvení a točené pivo zajištěno.
                                                                                                                                  Vstupné: 80 Kč
 Neděle: 28. září 2008, 14,30 hodin
PROMENÁDNÍ  HODOVÝ  KONCERT
na náměstí. K hodové pohodě hraje dechová hudba LHOŤANKA z Dolní Lhoty.

NENECHTE SI UJÍT V ŘÍJNU
 Filmy:
Temný rytíř, Kung-Fu Panda, Wall-i, Mumie: Hrob Dračího císaře

 Akce:
Estrádní pořad Ander z Košíc a Kamil Barták-nový pořad známého humoristy 
s lidovými písničkami DH Galánečka

 nechajte vybubnovat na příkaz 
hradního pána

Tož(š) s tým tož(š) to ešče néní dořeše-
né, tož(š) sa temu slovu budu co najvíc 
vyhýbat. 

Tož(š) tentokráť začnu trocha netradič-
ně. Přáním a zvaním, keré je na to přání 
navázané. Keré děcko nebo aj študent by 
nabyli dójmu, že právě začatý škólní rok 
im moc neštymuje, tož nic složitého. Don-
dite 6. září v sobotu večér na Strašidélný 
hrad a hradní hrúze sa postarajú, že pří-
padné pololetní štice nebo aj baně budú 
protivá hradnímu strašéní enom tak jak 
procházka rúžovým sadem.

Z iného súdka je kultúra hneď dru-
hý den v nedělu 7. září. Takéj večér. 
V náhradním termíně sa uskutéční HAM-
LET v podání divadélního spolka KAŠPAR 
z Prahy. Šecko důležité o představéní nan-
dete na plagátoch a aj na wéwéwé strán-
kách města aj hradu. Informace a úplný 
sérvis k dívadlu budú šeckým poskytnuté 
v městském múzeu. 

Poslední pozvání enom tak zlehúčka 
nebo ešče to néni usazené. Farní úřad 
v Brumově – Bylnici uvažuje o přeneséní 
části programu farního dňa 27. září aj na 
hrad. A určitě vám šecko bude oznámené 
zavčasu. 

Tož(š) včíl enom veselú mysl, rozcvičit 
nožní klúby, vybrat si akcu (třebás aj šec-
ky) a hurá na hrad! 

No a netradičně až na konéc zmíním 
dvě akce, keré už na hradě byly a jak 
ste tu nebyli, tak je už neuvidíte. Škoda. 
Zaspívala nám tu večér 25. červenca folk 
a kántry legenda, Poutníci z Brna. Hodin-
ka aj půl pěkných pěsniček a humorného 
prúvodního slova. Bylo to dobré. A hneď 
za týdeň tu byly Rytířské klání SHŠ Beren-
dal. Dobré bylo, že letos jejich vystúpení 
zaštítíl aj přifi nancovál náměstek hejtma-
na Zlínského kraja, bylnický rodák, MVDr. 
Stanislav Mišák, kerý tu aj býl přítomný 
a klání zahájíl. Dík téjto skutečnosti býl aj 
program bohatší o vystúpéní mušketýrú. 
Fotečky nandete na hradních stránkách 
nebo aj na INFU. Prosluněnou duši, vese-
lou mysl a dny plné vyvážené stravy přeje 
kastelán.  

Rytířské klání na hradě
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Mìstský
ZPRAVODAJ Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie 16

Městský zpravodaj vydává Městský úřad Brumov-Bylnice, PSČ 763 31. Elektronickou podobu Městského zpravodaje je možné navštívit na internetové 
adrese: www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2100 ks, neprodejné, REG 370508695. DTP: PHM studio – Pinďák, Meisl, 
tel.: 604 604 674, www.phmstudio.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusí shodovat s názorem redakce Městského zpra-
vodaje. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. E- mail: knihovna.brumov@cmail.cz, mestskyzpravodaj@centrum.cz, tel: 577 330 503

Drogerie, barvy, laky Jedlička 
nabízí

MÍCHÁNÍ BAREV
v široké škále odstínů

každý měsíc 2x akční zboží
foto TETA již od 0,90 Kč

AUTOŠKOLA L JIŘÍ MAREK
763 31 Brumov-Bylnice, Družba 1211

kurzy na řidičské oprávnění skupiny B 
standardní kurzy do 2 měsíců, 

možnost platby kurzu na splátky
individuální rychlokurzy

školení řidičů na všechny skupiny
kondiční jízdy pro řidiče s malou praxí

Sídlo autoškoly: 
areál MEZ Brumov, budova č. 12

Informujte se na mobilu: 774 183 754 
e-mail: jirimarek7@seznam.cz

L DOMÁCÍ POTØEBY Marie Lysáková 
tel.: 733 133 453, v sídlišti Družba 

Nově drátěný program do koupelen
VELKÁ A NEJLEVNĚJŠÍ NABÍDKA KÁDÍ A SUDŮ NA KVAS

Velkoobchod drogerie Marie Lysáková – zavážíme drogistické zboží do prodejen, úřadů, firem, 
škol, školek, restaurací a další. Navštívíme i Vás.

Email: lysakova.drogerie@worldonline.cz, 
tel: 604 700 952, tel/fax: 577 330 617, obchodní zástupce: 736 168 001

Stavebniny Brumov – široký sortiment zboží. Výhodné ceny na paletové odběry a ucelené stavby. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Email: stavebninybrumov@seznam.cz, tel.: 603 274 259

Prodám byt 3+1, 
sídliště Družba, tel.: 774 879 107

Pronajmeme nebytové prostory v bývalé 
restauraci „U tajemníka“. 
Vhodné k provozování služeb, skladů 
a pod. Ne k hostinským účelům. 
Tel.: 777 785 482

Prodám byt 3+1 
po rekonstrukci na sídlišti Družba. 
Prodám zahradu s maringotkou 1100m2, 
lokalita Blizákovec. Tel.: 736 207 661

VYHLAŠUJEME  VÝBÌROVÉ  ØÍZENÍ
na pronájem restaurace,

diskotéky, tenisových kurtù, kuželny a ubytování 

v komplexu Topas Brumov-Bylnice 
jako celek nebo jednotlivì.

Uzávìrka do konce záøí!Uzávěrka do konce září!
Volejte na číslo: 777 785 483

VZTEKLINAVZTEKLINA
V sobotu 6. září 2008 proběhne 
v městských částech Sv. Štěpán 
a Sidonie povinné očkování zdra-
vých psů a koček proti vzteklině:
Sv. Štěpán: 
u obchodu 8,00 - 9,30 hod.
Sidonie: 
u mostu 9,45 - 10,15 hod.
Hostinec U Pekařů 10,15 - 10,45 hod.
U křížku 10,45 - 11,15 hod.

Cena: 100 Kč. 
Nový očkovací průkaz: 5 Kč.

Hledáte práci?
Pak je tu pro Vás 

SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNAVATELI

Setkání se zamestnavateli pořádá 
Úřad práce ve Zlíně v budově 

na Čiperově ulici 5182 ve Zlíně v úterý 
16. 9. 2008 od 9.00 do 15.00 hod.


