Zápis z jednání Osadního výboru Sidonie
ze dne 29. 5. 2019
k povodním v Sidonii

Přítomní: starosta města Brumov-Bylnice Kamil Macek, místostarosta Antonín Strnad,
ředitel technických služeb Jaroslav Šerý, členové OV Sidonie Pavel Mašláň, Silvie Minářová,
Adriana Krahulcová
Dne 22. 5. došlo následkem silného deště k rozvodnění potoku Vlárka a jeho bočních přítoků
v Sidonii, což mělo za následek hmotné škody na obecních i soukromých majetcích. Většinou
se jednalo o zanesení zahrad a cest bahnem, kamením a dřevem, vymletí břehů potoka,
v některých případech pronikla voda i do domů či garáží.
Nejvíce postižené byly domy č.p.: 111 (Zajícovi), 136 (Lisí), 39 (Kolínkovi), 38 (Hostinec u
Pekařů), 120 (Fabušovi), 161 (Jenyšovi), 23 (Kostkovi), 22 (Masařovi), 21 (Kwater), 147
(Žouželkovi), 85 (Bajčík)
Na likvidaci škod začaly pracovat hasičské sbory, Služby města a dobrovolníci hned 22.5.
Práce pokračovaly v dalších dnech a zapojili se do nich i Povodí Moravy a Lesy České
republiky, do jejichž správy toky patří. Díky nasazení a spolupráci všech se do schůze
Osadního výboru 29. 5. podařilo napravit největší škody.

Přehled vykonaných prací v Sidonii od 22.5. do 5.6. 2019
Opravy toků
Povodí Moravy: zpevnění břehů, vyčištění zaneseného splavu u Chaloupek, prohloubení toku
u „Martona“, odstranění podemletých stromů
LČR: pročistilo ucpané vpusti na lesní cestě nad osadou
Opravy komunikací, vpustí a úklid zahrad
Služby města: opravili komunikace u Švachů a nad bývalou zbrojnicí, uklidili komunikace u
Rajčurny, uklidili obecní pozemek a cestu v okolí bývalé zbrojnice, pomohli s úklidem zahrad
u domů č.p. 136, 39, 38, 120, 161, 22, 147, 85. Opravili zborcený kanál na cestě u č.p. 162
SÚS – provedla částečné vysečení příkop
Čištění propustí:
Moravská vodárenská ve spolupráci s SDH Brumov vyčistila kamením zanesené propusty u
č.p. 162, 136, 39, 38, 120

Město Brumov-Bylnice ve spolupráci s ostatními složkami zajistilo pro postižené rodiny
vysoušeče, dodávky pitné vody, dodalo bakterie do vytopených čističek, fyzickou i
technickou pomoc.
Související
CETIN – správce telekomunikačního vedení – provedl sanaci podemletého sloupu a kontrolu
prověšení vedení, …

Problematická místa, které je v dohledné časové době nutné upravit:

Povodí Moravy: Prohloubení toku – Vlára naproti domu č.p. 147 (Žouželkovi), naproti č.p.
23 (Kostkovi), 22 (Masařovi), naproti Rajčurny foto č. 8.9.
Zpevnění břehu toku v lokalitě „zátočina“ foto č. 7
Oprava poškození zpevnění břehu potoka v lokalitě střed nad hostincem foto č. 10. 11.
Lesy české republiky: úprava a prohloubení přítoků Vlárky, hlavně na Kopanicích u Švachů,
foto č.4 dále ve středu u bývalé školky a nad bývalou zbrojnicí foto č. 12
Vyčištění cesty u domu č.p 21 (Kwater) foto č. 15
Lesy slovenské republiky: prohloubení příkopy a oprava vpusti nad autobusovou točnou
lokalita „u včelína“
Vyčištění zanesené příkopy u „Mlýna“ foto č.14
EON: přesunutí podemletého sloupu naproti domu č.p. 120 (Fabušovi) foto č.13
Služby města: vyčištění vpustí u autobusové točny na konci osady foto č. 1. 2. a u domu č.p.
110 (Lysáčkovi) foto č. 5. 6.
Rozhrnutí navezeného materiálu u autobusové točny foto č. 3.
Úklid štěrku ze zahrady u domu č.p 21 (Kwater) foto č. 15
Úklid zahrady u domu č.p. 85 (Bajčík)
Na tomto místě chceme jménem osadního výboru poděkovat všem, kteří se podíleli na
likvidaci následků velké vody. Konkrétně: vedení města Brumov-Bylnice, Službám města,
SDH Brumov, Bylnice, Sv. Štěpán, Štítná nad Vláří (pozn. byli u Krahulců) profesionálním
hasičům Valašské Klobouky a dobrovolníkům z řad občanů.
Zapsal Pavel Mašláň 6.6.2019
Příloha: mapa a fotografie problematických míst k opravě

