
ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE
Jan Herben o Brumovicích:
„A již vjíždíme na naše hraničky. Naše, mé rodné vsi! Hraničky brumovské! 
Buď tisíce houslí hraje nebo tisíce drobounkých zvonků zvoní kdesi za ho-
rou: tak sladká, omamující hudba - sotva však slyšitelná - šíří se od stráně 
ke stráni. Obracíš se na vinohrady, obracíš se na žita a slyšíš cvrčky zvonit. 
Kraj plný melodie.“

Foto: Vlasta Bedřichová
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TRADIČNÍ BRUMOVICKÉ HODY



2

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2018/2

• Ze života školičky
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Foto: Eva Kulíšková a archiv školy
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Vážení spoluobčané,
od posledního vydání našeho zpravodaje uplynul čas, ve 

kterém jsme prožili v pilné práci a shonu i spoustu hezkých 
a příjemných chvil, ale na druhé straně i tropické teploty 
a abnormální suché počasí. Současné klimatické podmín-
ky jsou velkou zátěží pro naše organismy a zajisté je dobré 
řídit se radami lékařů a  odborníků a  nepodceňovat váž-
nost situace, ale také nepřeceňovat své síly a možnosti. Mo-
mentálně prožíváme prázdninové období, čas dovolených, 
což jsou příjemné záležitosti v  lidském životě. Přeji vám, 
abyste si v tuto dobu dostatečně odpočali a nabrali energii 
pro zvládnutí náročných podzimních prací.

Vrátím se však k uplynulému období, do doby příprav 
a  konání různých kulturních a  sportovních akcí. Všem 
těm, kteří se podíleli na jejich přípravě a průběhu, chci při 
této příležitosti poděkovat, a i popřát hodně sil a odhodlá-
ní pro konání takovýchto akcí, které udělají radost a potě-
šení spoluobčanům i návštěvníkům naší obce.

Jednou z největších kulturních akcí u nás jsou „Tradiční 
krojované hody“. Je to akce, do které se každoročně zapo-
juje spousta občanů a podílejí se na ní i  sponzoři. Všem 
vám patří můj srdečný dík za ochotu podílet se na pořádá-
ní hodů i za pomoc jakýmkoliv způsobem.

Letošní hody se konaly ve dnech 30. 6. a 1.a 2. 7. 2018 
Stárci a stárky: 1. Daniel Kurečka a Kateřina Charvátová; 
2. Dominik Miklík a Sára Kosíková; 3. Milan Krátký a Sára 
Kocsisová; 4. Petr Cichra a Martina Burešová; Rudolf Ka-
dlec a Sarah Tomanová - sklepníci.

Jako každoročně hodové dění začalo tradičně už v pátek 
přivezením máje od Bílého vlka a jejím podvečerním sta-
věním. Postavením máje tak bylo zahájeno hodové veselí. 
Sobotní zábava se konala za docela hojné návštěvy. K tan-
ci i poslechu vyhrávala dechová hudba Skaličané. Nedělní 
program začal „zvaním“ - chozením stárků s kapelou po 
obci. Následoval průvod všech krojovaných od první stár-
ky Kateřiny Charvátové na sólo pod máju, kde probíhaly 
odpolední i večerní zábava. Hojná byla i účast krojovaných 
dětí, které měly odpoledne svoje sólo.

Slovo starosty

V pondělí pokračovalo „zvaní“ a následně vycházel prů-
vod krojovaných od druhé stárky Sáry Kosíkové. Tradičně 
odpoledne byla hlavním programem „brumovická zavád-
ka“. Po oba dny hrála krojovaná dechová hudba „Slovác-
ká kapela Romana Horňáčka“. Potěšující je, že naše hody 
hojně navštěvují i „přespolňáci“, chasa z blízkého i vzdále-
nějšího okolí, za což však vděčíme našim stárkům a chase, 
kteří navštěvují okolní krojované akce. Menší návštěvnost 
hodů byla zapříčiněna nízkými teplotami hlavně v  noč-
ních hodinách.

 Ještě pár slov k hlavním akcím, které ovlivňují náš ka-
ždodenní život. Probíhá dokončování připojování nemo-
vitostí na nové kanalizační stoky a připravuje se zafoukání 
(zrušení) starých kanálů.

Rekonstrukce plynárenských rozvodů a přípojek probí-
há s mírným zpožděním a bude dokončena v podzimních 
měsících.

V části obce nás čeká stavba rekonstrukce rozvodů elek-
trické energie, na kterou společnost E. On v současné době 
provádí výběr zhotovitele stavby.

Vážení spoluobčané, vzhledem k množícím se stížnos-
tem jsem nucen využít i této příležitosti a přejít ve svých 
myšlenkách od příjemných k méně příjemným. Začíná ob-
dobí sklizně z našich zahrádek, polí i vinic. Chci upozornit 
na porušování zákona již při vstupu na soukromý poze-
mek a  případné odcizování a  poškozování soukromého 
majetku. Také chci upozornit na hlučné a nevhodné cho-
vání mládeže, a to v mnoha případech i nezletilé mládeže, 
za jejíž chování mají zákonnou odpovědnost rodiče. Toto 
mé upozornění se týká jen části spoluobčanů, a proto vás 
žádám, nezůstávejme nevšímaví k nešvarům, které se dějí 
kolem nás, byť se nás to osobně momentálně netýká – dnes 
(možná ale bude příště).

Přeji vám hezké prožití následujících dní, hodně zdaru 
a síly do dalšího období.

Antonín Košulič, starosta obce

USNESENÍ
z dvacátého osmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 24. května 2018 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) 
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Vladislava Kurečku 

a pana Miroslava Otáhala.
3. Návrhovou komisi ve složení 

JUDr. Dobromila Macháčková a Mgr. Marie Michnová.
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s firmou E-on – distribuce, a.s. na uložení 

zemního kabelu nízkého napětí na pozemcích 4/27 
a 3113/2 za jednorázovou úhradu ve výši 18 300,– Kč.

5. Vnitřní předpisy obce: č. 1/2018 – Směrnice pro 
ochranu osobních údajů, Organizační řád Obecní-
ho úřadu obce Brumovice, Pracovní řád Obecního 
úřadu Brumovice a Plán rozvoje sportu na léta 
2018–2025.

6. Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních 
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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EU ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů s DSO Mikroregion 
Hustopečsko.

7. Pasport dopravního značení obce.
8. Změnu č. 1 Územního plánu obce Brumovice. 

Zastupitelstvo obce Brumovice příslušné podle § 6 
odst. 5 písm. c) a v souladu s § 54 odst. 2) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává Změnu 
č. 1 územního plánu Brumovice po ověření, že není 
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem 
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů 
nebo stanoviskem krajského úřadu.

9. Závěrečný účet obce Brumovice za rok 2017.
10. Účetní závěrku obce Brumovice za rok 2017.
11. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Brumovice za rok 2017.
12. Návrh odpovědi na podněty a dotazy pana…
13. Prodej části obecního pozemku p. č. 3601/61 o výmě-

ře 43 m2 odděleného geometrickým plánem paní… 
za cenu 130,– Kč za 1 m2.

14. Pronájem části obecního pozemku 3601/1 o výměře 
30 m2 panu… za účelem zřízení přístřešku pro vůz na 
LPG před vstupem a garáží rodinného domku.

15. Nařízení obce na úklid obecního pozemku kolem 
nemovitosti paní… v termínu do 31. 7. 2018.

16. Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 973/3, 
současné době v nájmu pana…

17. Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 973/5 
za sklepem pana….

18. Záměr prodeje části obecního pozemku 
p. č. 3601/47 paní….

19. Záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 3601/1 
zastavěného rodinným domem č. p. 103.

20. Výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ z 30 
na 34 ve školním roce 2018/19 ZŠ a MŠ Brumovice.

21. Výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ ve školním 
roce 2018/19 z 24 na 27 na žádost ZŠ a MŠ 
Brumovice.

22. Výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ na 12,75 
na třídu pro školní rok 2018/19 na žádost 
ZŠ a MŠ Brumovice.

23. Přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Brumovice ve 
výši 20 000,– Kč od firmy ŠKODA AUTO a.s., 293 
01 Mladá Boleslav za účelem technického vzdělávání 
žáků.

24. Přijetí daru čtyř skříní pro ZŠ a MŠ Brumovice 
v hodnotě 14 448,– Kč. od firmy BLANÁŘ NÁBY-
TEK a.s., 691 11 Brumovice 410 pro účely archivace 
dokumentů.

ZOB neschvaluje:
1. Prodej části obecního pozemku paní… po provede-

ném místním šetření.

ZOB bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého ZOB – pro-

jednání prodeje části obecní parcely panu…, byl 
domluven postup a podmínky prodeje, z jednání byl 
pořízen zápis.

2. Rozpočtové opatření č. 3 a 4.
3. Informační zprávu o činnosti obecního úřadu.
4. Informaci a pozvánku pana starosty na den 1. 6. 2018 

v 16 hodin na konání vzpomínkové akce k 75. výročí 
popravy legionáře generála Josefa Srstky.

ZOB ukládá starostovi:
1. Pokračovat v upomínání Ing. Radomíra Svatka 

ohledně dopracování projektu pro zateplení ZŠ, MŠ 
Brumovice.

2. Svolat jednání ohledně hrobového místa na místním 
hřbitově.

USNESENÍ
z dvacátého devátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 26. června 2018 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Milana Ševčíka a pana 

Zdeňka Veselého.
3. Návrhovou komisi ve složení 

JUDr. Dobromila Macháčková a pan Karel Opluštil.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON 

Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice 7, na uložení zemního kabelu nízkého 

napětí a rozpojovací skříně na pozemcích p. č. 3601/1 
a 6872 za jednorázovou úplatu 5800,– Kč.

5. Smlouvu o partnerství a spolupráci s firmou Partner-
ství, o. p. s. se sídlem Údolní 33 Brno, IČO 26268817 
jako servisní organizací nadace Partnerství na dobu 
určitou jednoho roku. Po vyhodnocení vzájemných 
přínosů může být smlouva prodloužena.

6. Pro příští volební období 2018 až 2022 se stanovuje – 
zvyšuje počet členů zastupitelstva na 15 členů.

7. Schvaluje návrh stručné odpovědi panu…
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8. Kupní smlouvu na prodej parcely č. 973/3 o výměře 
400 m2 panu… za cenu 130,– Kč za m2.

9. Kupní smlouvu na prodej parcely 973/5 o výměře 
78 m2 panu… za cenu 130,– Kč za m2.

10. Kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku, 
nově vzniklé parcely číslo 3601/62 o výměře 50 m2 
paní… za cenu 130,– Kč za m2.

11. Částku 20,– Kč vč. DPH za nájem 1 m2 pozemku ka-
tegorie - ostatní plocha pronajímaného v intravilánu 
obce.

12. Příspěvek na částečnou úhradu materiálu potřebného 
k vybudování vjezdu k rodinnému domku manže-
lů…. po předložení dokladů.

ZOB bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého ZOB, opakova-

né upomínání projektanta Ing. Svatka na dopracová-
ní projektu zateplení ZŠ a MŠ Brumovice, informace 
o výsledcích jednání ohledně zmenšení hrobového 
místa.

2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Informační zprávu o činnosti obecního úřadu.

ZOB ukládá starostovi:
1. Ve smyslu ust. § 68, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích nejpozději do dvou dnů od jeho stanovení 
oznámit na úřední desce obecního úřadu počet členů 
zastupitelstva obce, který má být zvolen.

2. Pokračovat v upomínání projektanta Ing. Svatka 
ohledně dopracování projektu pro zateplení ZŠ a MŠ 
Brumovice.

UDÁLOSTI
• V pátek 13. dubna 2018 v předvečer výročí osvobození 

naší obce se na místním hřbitově uskutečnil pietní akt – 
položení kytice květů u pomníku obětem v obou světo-
vých válkách.

• STP připravil pro své členy a ostatní zájemce zájezdy do 
termálních lázní v těchto termínech: 14. dubna a 12. květ-
na 2018 do maďarské Mošoně, v sobotu 9. června 2018 
do Velkého Mederu. V sobotu 30. června se rodiče a pra-
rodiče mohli s dětmi zúčastnit zájezdu do ZOO v Lešné.

• V  dubnu 2018 byly spuštěny nové internetové stránky 
naší obce. Místo dosavadní společnosti Graweb je nyní 
spravuje Studio ERIGO, s.r.o. Brno

• V posledním dubnovém týdnu došlo v Brumovicích ke 
krádeži elektrického kladkostroje u  dešťové nádrže za 
obcí. Pachatel odcizil stroj z volně přístupného prostran-
ství. Krádeží se zabývala Policie ČR, škoda se odhaduje 
na dvacet pět tisíc korun.

• V sobotu 1. června 2018 se v den 75. výročí popravy bri-
gádního generála in memoriam Josefa Srstky, nositele 
Československého válečného kříže 1914  – 1918, rytí-
ře řádu Čestné legie, příslušníka Srbské dobrovolnické 
divize v  Rusku 1916  – 1917 a  československých legií 

ve Francii 1917  – 1918, velitele dělostřeleckých jedno-
tek a plukovníka Československé armády do roku 1939 
a hlavního pokladníka odbojové organizace Obrana ná-
roda 1939 – 1941 na místním hřbitově konalo vzpomín-
kové setkání spojené s vernisáží výstavy dokumentující 
jeho život v  prostorách budovy obecního úřadu. Akci 
zajistily: Obec Brumovice, Komunitní centrum váleč-
ných veteránů Brno, Klub přátel Dr. Jana Herbena a his-
torie obce v Brumovicích, Jednota ČsOL Valtice a Spolek 
vojenské historie Valtice. Velké poděkování patří Mgr. 
Františku Trávníčkovi.

• COOP Jednota, spotřební družstvo v Mikulově: členská 
schůze regionu č. 19 se konala v úterý 17. dubna 2018 
v  boleradickém kulturním domě. Schůzi zahájila a  do 
zvolení předsedající, paní Kateřiny Kristoňové, řídila 
místopředsedkyně regionálního členského výboru paní 
Petra Charvátová. Každý ze čtyřiceti přítomných obdržel 
dárkové poukazy, drobné věcné odměny a malé občerst-
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pod humny u stodoly/ pod mlatem rodinného domu č.p. 
207 nalezena nevybuchlá plně funkční munice (o délce 
31 cm a průměru cca 8,4 cm) z druhé světové války. Pří-
slušníci Policie ČR celou ulici uzavřeli, místo nálezu za-
jistili a hlídali do příjezdu brněnských pyrotechniků. Ti 
provedli další průzkum a následně munici odvezli k je-
jímu bezpečnému zneškodnění. Fotografii pořídil pan 
Jaromír Bula.

• Ve čtvrtek 5. července 2018, v Den slovanských věrozvěs-
tů Cyrila a Metoděje, zavlála na budově obecního úřadu 
kromě naší státní vlajky také vlajka moravská, modrá va-
rianta. V tento den letos vyvěsilo moravskou vlajku, ať už 
žlutou nebo modrou, 1420 obcí.

Vlasta Bedřichová

vení jako projev úcty za osobní účast, celoroční podporu 
a zákaznickou věrnost. Průběh jednání byl zpestřen tipo-
vací soutěží. Otázka zněla: „Kolik let uplynulo od vzniku 
prvního spotřebního družstva u nás?“ Správnou odpo-
věď – 170 let – jako první zvolil pan František Hladůvka, 
za což byl odměněn publikací: 170/COOP 1847 – 2017, 
Z historie spotřebního družstevnictví na našem území, 
která vyšla v  prosinci 2017. V  roce 1847 byl založen 
Pražský potravní a spořitelní spolek. Z celkového počtu 
šedesáti brumovických členů se schůze zúčastnilo sedm-
náct osob.

• V úterý 26. června 2018 ocenila ředitelka Českého čer-
veného kříže Iveta Halásková Zlatým křížem druhé třídy 
Ing. Vavřince Charváta z  Brumovic za sto dvacet bez-
platných odběrů krve. K udělení vyznamenání blahopře-
jeme.

• Tradiční hody se konaly 30. června – 2. července 2018. 
Stárci a stárky: 
1. Daniel Kurečka a Kateřina Charvátová 
2. Dominik Miklík a Sára Kosíková 
3. Milan Krátký a Sára Kocsisová 
sklepníci: Petr Cichra a Rudolf Kadlec

• V sobotu hrála na hodové zábavě DH Podlužanka, v ne-
děli a v pondělí při zvaní na hody, v průvodech, zába-
vách a  tradiční zavádce hrála Slovácká kapela Romana 
Horňáčka.

• Nález munice - v posledních červnových dnech byla při 
výkopových pracích při rekonstrukci plynového potrubí 

Zavádka 2018
Vy brumovská chaso, kde vy máte stárka? 
/: Leží za humnama, :/ pije vodu z járka.

Vy brumovská chaso, kde máte druhého? 
/: Leží za humnama :/ nedaleko něho.

Stárci, chasa máju v pátek si dovézli. 
/: Než ju postavili, :/ dvakrát ju zlomili.

V sobotu nám máju zas málem ukradli. 
Bránil nám ju Danek, ten náš první stárek, 
včíl má štyry štychy.

První stárek Danek má teho nad hlavu. 
Z Vrbice má kočku, k temu si vysadil hektar vinohradu.

Zato druhý stárek je Miklík Dominik. 
/. Nechce se mu zpívat, :/ rači bude fotit.

A ten třetí, Milan, ten se nehamoval, 
/: ten tú svoju stárku :/ dom si nastěhoval.

Domácí, přespolní, vína si zavdejte, 
/: máme dvoch sklepníků, :/ nic jich nešetřite.

Naše vinohrady dobré vínko rodí, 
/: zavdejme si, chlapci, :/ na ty naše hody.

Dobře se nám žije v tej našej dědině, 
/: veselo muziko, :/ eště lepší bude.
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Zavádka 2018
Vy brumovská chaso, kde vy máte stárka? 
/: Leží za humnama, :/ pije vodu z járka.

Vy brumovská chaso, kde máte druhého? 
/: Leží za humnama :/ nedaleko něho.

Stárci, chasa máju v pátek si dovézli. 
/: Než ju postavili, :/ dvakrát ju zlomili.

V sobotu nám máju zas málem ukradli. 
Bránil nám ju Danek, ten náš první stárek, 
včíl má štyry štychy.

První stárek Danek má teho nad hlavu. 
Z Vrbice má kočku, k temu si vysadil hektar vinohradu.

Zato druhý stárek je Miklík Dominik. 
/. Nechce se mu zpívat, :/ rači bude fotit.

A ten třetí, Milan, ten se nehamoval, 
/: ten tú svoju stárku :/ dom si nastěhoval.

Domácí, přespolní, vína si zavdejte, 
/: máme dvoch sklepníků, :/ nic jich nešetřite.

Naše vinohrady dobré vínko rodí, 
/: zavdejme si, chlapci, :/ na ty naše hody.

Dobře se nám žije v tej našej dědině, 
/: veselo muziko, :/ eště lepší bude.

Na konci Brumovic směrem ke Kobylí na mírném návr-
ší ve stínu staletých akátů stojí veliký kamenný kříž. Pověst 
o tom vypravuje, že ten kříž byl postaven na památku za-
chránění lidského života.

V době než byla postavena železnice ze Zaječí k Hodo-
nínu, jezdívali Brumovicemi formani.

Jednou, krátce po Novém roce, vyjel z  Hodonína do 
Brumovic Florián Miklík. Na voze měl naloženo obilí. 
Vyjel před večerem. Koně dobře znali cestu, a proto seděl 
forman zabalen v houni a kabátu a spokojeně podřimoval.

Krátce po dvanácté hodině se blížil k Brumovicím. For-
man ukolébán hrčením vozu pokojně usnul. Vzbudil se 
však, když se vůz zastavil. Zdvihl hlavu a  viděl, že koně 
stojí a třesou se na celém těle.

Několik kroků před vozem stál černý kůň a na něm se-
děl bezhlavý jezdec.

Zdviženou rukou ukazoval ke Kobylí. Forman se lekl 
a hrozně vykřikl. Koně se také dolekali a  letěli přes pole 
zvané Díle.

Forman ve voze se modlil, prosil Boha o  zachránění. 
Koně zastavili na návrší, jehož severní strana přecházela 
ve sráznou stěnu, kde brali hlínu pro celou obec. Stráň se 
jmenuje Písník a je dodnes obecním hliníkem.

Pověsti z Brumovic 
O bezhlavém jezdci

Podle vyprávění starých lidí se bezhlavý jezdec zjevoval 
opravdu. Byl prý to bývalý majitel panství Jezero, které se 
rozkládalo mezi Brumovicemi a Kobylím. Ten člověk, co 
se zjevoval jako bezhlavý jezdec, zavraždil svého otce, aby 
se stal dřív majitelem panství.

Florián Miklík dal na památku svého zázračného za-
chránění postavit na místě, kde se jeho koně zastavili, kříž 
a ten tam stojí dodnes. Málo lidí však už ví, proč a na pa-
mátku čeho byl postaven.

(Vypravoval František Fanta (70letý). Zapsala M. Fantová, 
žákyně měšť. školy v Kloboukách.) Z knihy Pověsti z kraje 
Mrštíků a Herbenova (sestavil Josef Ošmera, Klobouky 
u Brna 1993) připravila: Vlasta Bedřichová

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Senioři čtou dětem

Babičky a dědečci čtou dětem ve školce – tento projekt, 
který spojuje generace začal probíhat v naší mateřské škole 
v měsíci březnu, a to ve spolupráci s místní knihovnou.

Proč? Ne každé dítě z naší školky má to štěstí vyrůstat 
s babičkou nebo dědečkem. Proto jsme se rozhodli propo-
jit dětský svět se světem seniorů. Většina dětí má prarodiče 
ještě v produktivním věku a samy stáří jako takové neměly 
dosud možnost vnímat. Snahou společného setkávání je 
tedy odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podpo-
rovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského 
života.
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Od března až do května jsme tak mohli s dětmi přivítat 
dva dny v týdnu jednu z babiček, která nám přišla přečíst 
pohádku při odpočívání. Nenechali se však zahanbit ani 
dědečkové a přišel alespoň jeden zástupce. Pravidelné hla-
sité předčítání v dětském věku přináší rozvoj jazyka, pod-
něcuje uvažování, zlepšuje představivost, ale také třeba 
schopnost soustředění a naslouchání druhým, učí i úctě ke 
starší generaci. Tyto dovednosti totiž dnes bohužel tlumí 
nadměrné sledování televize či sezení u počítače.

V novém školním roce 2018/2019 chceme v tomto pro-
jektu pokračovat.

A co Vy? Nechcete se přidat? Těšíme se na Vás….

• Vodní svět

V pondělí 30. 4. 2018 jsme se staršími dětmi navštívili 
Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde pro-
běhl výukový program s názvem „Co se skrývá ve vodní 
říši“. Výuka probíhala v  terénu a  zabývala se především 
vodními živočichy. Děti byly seznámeny s vývojem žáby, 
vážky. Dověděly se, jaké rostliny rostou ve vodě a okolo ní. 
Největším zážitkem byl praktický odlov vodních živočichů 
a rostlin z jezírka, jejich pozorování a určování.
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• Hurá do vody

A plaveme a plaveme… Strach z vody? Co je to? Jako 
každý rok jsme opět jezdili do bazénu v  Plavecké škole 
v Hustopečích u Brna a jako vždycky jsme si tento vodnic-
ký sport náramně užili. Jak se našim plaváčkům ve vodě 
líbilo můžete vidět na fotografiích.

•  Malí včelaři
V jarním období jsme si povídali o včelaření. Děti se se-

známily se životem včel, jejich chovem, významem a také 
se včelími produkty.

Děti mohly ochutnat různé druhy medu a vyzkoušet si 
práci s včelařskými pomůckami.

• Setkání s vojáky a hasiči

Setkání proběhlo ve středu 13.  6.  2018 na fotbalovém 
hřišti. Nejdříve se děti seznámily s povinným vybavením 
jízdního kola a  jak se chovat v dopravním provozu. Dále 
pak s praktickou ukázkou podání první pomoci a s důleži-
tými telefonními čísly: 150, 155, 158, 112, což byla pro vět-
šinu našich starších dětí již hračka, neboť tato čísla již mají 
v malíčku. Vojáci také přivezli ukázat svoji výstroj a všech-
ny nezbytné věci, které voják potřebuje k přežití v terénu. 
Všechnu výstroj si mohly děti vyzkoušet na vlastní kůži: 
vesty, přilby, plynové masky, výstroj si s nadšením oblékaly. 
Největší nával však byl u prohlídky vozidel, a to jak vojen-
ských, tak i hasičského vozu. Na závěr setkání následovala 
odměna pro každého.
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• Zdravý zoubek

18. 6. 2018 proběhl v naší školce program s tématikou 
primární prevence zubního kazu a péče o zuby.

Děti jako motivaci zhlédly loutkové divadelní předsta-
vení s princeznou Zuběnkou, princem Kartáčkem a krá-
lem Kazizubem. Cílem programu bylo zlepšit zubní zdraví 
dětí a  vytvořit tak předpoklady zajištění zdravých zubů 
v dospělosti. Děti navíc dostaly sponzorské balíčky určené 
k péči o chrup.

• Mobilní planetárium

V měsíci červnu přijelo za dětmi mobilní planetárium, 
které vypadá jako velká neprůhledná bublina. Stačilo pro-
jít magickým otvorem, pohodlně se uložit a během krátké 
chvíle se děti vydaly na cestu ke hvězdám. Byla to nejen 
úžasná podívaná a obrovský zážitek, ale děti hlavně získaly 
odpovědi na své zvědavé otázky, např. z čeho jsou hvězdy, 
co je to souhvězdí apod. Ještě dlouho jsme si společně po-
vídali o krásném prožitku.

• Čas výletů

Na výlet do ekofarmy Jalový dvůr se děti těšily několik 
dni dopředu. 22. 6.  2018 se dočkaly. Každý si na zádech 
nesl svůj batůžek, kde měl sbalenou pláštěnku, svačinku, 
pití a také nějakou dobrůtku na cestu. Nasedli jsme do au-
tobusu a ten se s námi vydal k našemu naplánovanému cíli. 
Cestu jsme si zpříjemňovali pozorováním krajiny, která 

rychle mizela za námi, a než jsme se nadáli, autobus zasta-
vil před ekofarmou.

Prohlídku jsme zahájili okružní procházkou po farmě, 
kde jsme pozorovali prasátka, samici páva, pasoucí se ovce, 
koně s hříbátky, oslíky, lamy. Následovala prohlídka stájí, 
kde jsme obdivovali hnízda vlaštovek a různé druhy krá-
líků. Největším zážitkem pro děti byla projížďka na koni 
a na voze taženém koňmi.

• Loučení s předškoláky

Loučení s dětmi, které odcházejí do školy, se často neo-
bejde bez slziček. Ani letos tomu nebylo jinak a kapesník 
potřebovaly nejenom dojaté maminky, ale i paní učitelky.

Tak jsme se rozloučili s našimi předškoláky a přejeme 
jim mnoho úspěchů ve školních lavicích.

Veronika Kunická | Foto: Eva Kulíšková



11

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2018/2

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
• Recitační soutěž

Ve čtvrtek 22.  3.  2018 proběhlo školní kolo recitační 
soutěže Klubíčko prózy a poezie. Účastnily se vybrané děti, 
které prošly třídním kolem. Téma básní nebo prózy bylo 
„Zvířata mezi lidmi.“ Nebylo úplně jednoduché recitovat 
před svými kamarády a porotou. Všechny děti se snažily 
o co nejlepší výkon. I když byly tři kategorie, vyhrát může 
jenom někdo. Na prvním, druhém a třetím místě se umís-
tili v první kategorii Matyáš Hasík, Nela Kulíšková a Mar-
kéta Musilová, ve druhé kategorii to byli Ondřej Kňůr, 
Klára Kovářová, František Bargel a Tomáš Říha a ve třetí 
nejstarší kategorii umístění získali Marek Šišma, Domini-
ka Kňůrová a Matyáš Szabó. Všichni, co vyhráli, se zúčast-
nili 6. dubna 2018 oblastního kola v Kloboukách.

Anna Hlávková

• Krojovaný ples
Oblíbenou akcí, která se opakuje jednou za dva roky, je 

krojovaný ples dětí základní a mateřské školy. Ten letoš-
ní připadl na 25. března, s nácvikem se však začalo již na 
konci roku. Tradiční krojovaný ples zahájila paní ředitelka 
pozvánkou k  tanci a  parket se okamžitě zaplnil taneční-
ky a  tanečnicemi. Ples se stal krásnou přehlídkou krojů. 
Krojovaní chlapci a  děvčata předvedli nacvičené vystou-
pení a potom vyzývali k tanci své rodiče, prarodiče a další 
dospělé návštěvníky.

Poděkování patří všem dětem, které trávily nácvikem 
spoustu času, učitelkám a  asistentkám za vedení dětí při 
nácviku a v neposlední řadě i paní Košuličové za přípra-
vu krojů, paní Nádeníčkové za ušití chybějících částí krojů 
a panu Švástovi za hudební doprovod.

Nacvičování v průběhu školního roku je pro děti i uči-
telky velmi časově náročné. Sotva skončí nácvik na vánoč-
ní vystoupení, začínáme s  nácvikem na krojovaný ples. 
Škola i obec by určitě uvítaly, kdyby se našel někdo, kdo by 
se ujal vedení folklórního kroužku, aby tato krásná tradice 
mohla pokračovat dál a možná i každým školním rokem.

Jarmila Bielová

• Turnaj ve vybíjené

Ve středu 28. 3. 2018 proběhlo tradiční sportovní klání 
žáků 1.stupně základních škol z Kobylí, Brumovic, Bořetic 
a Vrbice. Jako každý rok hostila sportovce škola Kobylí.

Družstva byla sestavena v počtu dětí 10 + 2 náhradníci, 
která sehrála zápas každý s každým. Žáci mezi sebou svá-
děli velké boje, pochytali spoustu prudkých ran, sami jich 
na svém těle také několik 
schytali, snažili se hrát 
fair play, hráli týmově, 
s  velkým odhodláním 
a  s  chutí vyhrát. Vyhrát 
mohl pouze jeden tým. 
Tento rok vyhrála ZŠ 
Kobylí. Druhé místo ob-
sadila naše škola Brumo-
vice, třetí místo vybojo-
vala Vrbice a čtvrté škola 
Bořetice. Soutěžící na 
prvních třech místech 
obdrželi poháry, diplomy 
a sladkou odměnu.
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hrály si s vodou, pozorovaly mikroskopem živočichy, a do-
konce si mohly sáhnout na šváby. Na závěr obkreslily svoji 
ruku a napsaly do ní zprávu pro planetu Zemi. Žákům se 
akce velmi líbila, probíhala za krásného počasí a nechyběla 
ani odměna pro všechny zúčastněné.

Veronika Procházková
• Čarodějnický slet

K dětmi oblíbené školní akci patří každoročně Slet ča-
rodějnic a čarodějů. V pátek 27. dubna to u nás vypadalo 
jako v čarodějnické škole. Všechny děti se dostavily v kos-
týmech, které si buď připravily samy, nebo s pomocí ro-
dičů. Jako mávnutím kouzelnou hůlkou se proměnily ve 
strašlivé čarodějnice, zlé čaroděje, hrozivé ježibaby, krás-
né kouzelnice a další magické bytosti. Akce byla zahájena 
upálením čarodějnice a opékáním špekáčků. A pak už na 
děti čekala spousta stanovišť s různými úkoly: házení sta-
rým škrpálem na cíl, příprava kouzelných lektvarů, chůze 
po lávce přes smrdutý potok s netopýrem na hlavě, let na 
koštěti a spousta dalších. Čarodějnické zkoušky prověřily 
dovednosti všech přítomných bytostí a zpestřily dětem pá-
teční odpoledne.

Jarmila Bielová

Výhercům blahopřejeme. Máme velkou radost z druhé-
ho místa, protože bojové nasazení při hře všech žáků je tak 
velké, že každé umístění je úspěch.

Moc se těšíme na příští ročník.
Marie Michnová

• Den Země

Dne 19. 4. 2018 se naše škola již druhým rokem zúčast-
nila programu ke Dni Země v  Ekocentru Trkmanka ve 
Velkých Pavlovicích. Děti v  utvořených skupinách plnily 
nejrůznější úkoly, které se zaměřovaly na přírodu a  její 
ochranu. Poznávaly přírodniny podle hmatu, naučily se 
rozpoznávat zvířecí stopy, zasadily si semínko slunečnice, 
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Závěr byl, aby se zamysleli nad tím, jak sami zachází 
s odpadky a pochopili, jak důležité je třídit odpad a co do 
přírody patří a co rozhodně nepatří. Tento projekt budeme 
určitě opakovat.

Anna Hlávková
• Lanové centrum Hájenka

I v letošním školním roce jsme si lámaly hlavu, co při-
pravit pro děti na jejich vlastní svátek. A myslím, že se nám 
to nakonec podařilo. Všechny jsme je odvezly na Lanové 
centrum Hájenka za Břeclaví. Tady byl pro ně připraven 
nejprve program v  duchu známé francouzské soutěže 
„Pevnost Boyard“ a  posléze se už děti vydaly do korun 
stromů podle svých fyzických schopností za dohledu zku-
šených instruktorů. Ti nejodvážnější se nechali vytáhnout 
do výšky 16 m na houpačce a  pak se s  úsměvy na rtech 
a hrůzou v očích zhoupli dolů. Podle reakcí dětí si myslím, 
že se jejích svátek opravdu vydařil a všichni si jej náležitě 
užili.
 Iva Halířová

• Den matek aneb Přijela k nám školní inspekce

„Zvonííí, zvoníííí!“ Těmito slovy bylo zahájeno před-
stavení ke Dni matek, který se u  nás slaví vždy druhou 
květnovou neděli. Žáci základní školy si připravili pro-
gram s tématem školní inspekce. A jak to bylo? Do školy 
v Brumovicích přijela inspektorka, která navštěvovala vy-
učovací hodiny jednotlivých tříd. V  1. třídě zrovna pro-
bíhalo čtení, kdy děti recitovaly básničky o  písmenkách 
a tancovaly na písničku o myšičkách. Ale co to? Ve 2. tří-
dě probíhá tělesná výchova a cvičení na známou skladbu 
Michala Davida – Poupata. 3. třída trávila přestávku bub-
nováním plastovými lahvemi do podlahy v  rytmu Pirátů 
z  Karibiku s  následným tanečním vystoupením „Pátá“ 
z filmu Rebelové. Kluci ze 4. třídy „s čapkami s bambulí 
nahoře“ předvedli tanec Hlídač krav. Velký úspěch měli 
i žáci z 5. ročníku, kdy se hodina přírodovědy proměnila 
v taneční zábavu. Nejen, že se do pohybu dali všichni žáci, 
ale i samotná paní učitelka vyzvala kostru k tanci. Nyní si 
můžeme oddechnout, školní inspekce proběhla v pořádku 
a pan ředitel (spolu s celým pedagogickým sborem) dostal 
kladné hodnocení.

Hana Dvořáková
• Legoland

Myslím si, na základě ohlasu, že zájezd do Legolandu 
v Německu ve dnech 17.–19. 5. patřil letos k výbornému 
zážitku nejen pro děti, ale i pro rodiče. Vše začalo ve čtvr-
tek 17. 5. ve 13.30 hod odjezdem do Dílů u Domažlic, kde 
jsme měli zajištěnou stravu a  ubytování. Další den brzy 
ráno jsme vyrazili směr Legoland. V 10 hodin se slavnost-
ně otevřely brány a najednou jsme se ocitli ve světě atrakcí 
a staveb z kostiček lega. Viděli jsme nejvyšší stavby světa, 
život ve velkém přístavu, města, hrady, zámky, farmy, do-
pravní prostředky, Benátky, největší fotbalový stadion… 
nedá se ani vyjmenovat, co všechno úžasného tam bylo. 
Účastníci zájezdu, bez rozdílu věku, se bavili na různých 
atrakcích, obdivovali a fotili všechno, co bylo všude kolem. 
Čas ale nekompromisně ubíhal, a  tak po šesté hodině se 
brány zavřely - k naší lítosti. Určitě bychom tam vydrže-
li dvojnásobně déle. Naplněni zážitky jsme se vydali na 
dlouhou cestu zpět domů. Každému přeji, aby se alespoň 
jednou za život na toto místo podíval. Bylo tam nádherně.

Anna Hlávková
• Odpadky v přírodě

Letos jsme dokončili zajímavý pokus. V roce 2014 jsme 
společně s dětmi zakopali odpadky. Některé byly rostlin-
ného původu, další byly různé plasty (sáčky od bonbonů, 
plastové lahve, kelímky od jogurtů nebo zmrzlin, atp.), 
nějaký textil, sklo, dřevěné předměty a papírové výrobky 
(sešity, letáky, kartony…atp.) Všechno si pečlivě zapsa-
li a potom zakopali na předem určené pozorovací místo. 
Nejdříve jsme tento „poklad“ vykopali za týden, pak za 
14 dní, za měsíc a následně každý rok na Den Země. Žáci 
si vždy pečlivě prohlédli, co příroda dokázala zlikvidovat 
a co dál zůstalo. Sami byli překvapeni, když letos odpadky 
naposledy vykopali a uviděli, co ještě zůstalo a s čím si pří-
roda hned tak neporadí.
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ku a  později i  z  vycházky nad střechami normální pra-
covní den v této firmě. Také jsme si prošli malou zoo, kde 
všechna zvířata byla vyrobena z  nepotřebných kovových 
součástí. Někteří odvážlivci vystoupali po točitém schodi-
šti na maják a zkusili si zakormidlovat na starém korábu. 
Pak už jsme odjeli do areálu Živá voda v Modré. Tam jsme 
nejdříve sestoupili do hloubky 6 m pod hladinu rybníka 
a ve skleněném tunelu si prohlíželi ryby, které nad našimi 
hlavami klidně proplouvaly. Venku jsme si cachtali nohy 
v přírodním rybníčku. Také jsme si nakoupili různé „výlet-
níčky“ a pak už nezbylo nic jiné než se vrátit ke svým rodi-
nám domů. Dětem, ale i nám dospělým, se výlet velice líbil.

Anna Hlávková
• Škola hledá talent

Dva roky utekly jako voda, a proto znovu proběhla sou-
těž Škola hledá talent. Opět se přihlásily děti ze škol: Koby-
lí, Bořetice, Němčičky, Vrbice a Krumvíř. Děti z Němčiček 
se nakonec nezúčastnily kvůli opravám v jejich škole.

Hlavní soutěž proběhla 27.  června  2018 v  sokolovně. 
Všichni jsme s napětím očekávali, jací soupeři přijeli bojo-
vat, aby se nakonec ukázalo, kdo ze všech 18 přihlášených 
skupin bude mít ten největší talent a kdo si odnese ceny 
vítězů. Porota měla velice těžký úkol vybrat z  recitátorů, 
karatistů, hudebníků, zpěváků, tanečníků a tanečních sku-

• Olympiáda v ZŠ Kobylí

Každý rok pořádá Základní škola Kobylí dětskou Olym-
piádu pro 4. a 5. třídy. Této soutěže se účastní školy okol-
ních vesnic. V pondělí 11. 6. se tedy žáci z Brumovic mohli 
utkat se ZŠ Vrbice, Bořetice a Kobylí. Soutěžilo se v těchto 
disciplínách: běh 60 m, běh 200 m, skok daleký, skok z mís-
ta, hod kriketovým míčkem, hod na cíl a štafeta 3x200 m. 
Počasí nám přálo, a  i  když byly teploty vysoké, žáci po-
dali obdivuhodné výkony. Odměnou jim byly medaile, 
které jim předával pan Vítězslav Veselý, držitel bronzové 
olympijské medaile, mistr světa a Evropy v hodu oštěpem 
a oštěpařka Nikola Ogrodníková.

• Školní výlet

Určitě tušíte, proč zrovna červen patří mezi oblíbené 
školní měsíce. Je to příslib brzkých prázdnin, ale také je 
vždy připraven školní výlet. Letos to bylo do Starého Města 
a Modré na Moravě. Ve Starém Městě je Kovozoo - jako 
jediné v Evropě. Podívali jsme se na místo, kde se likviduje 
kovový šrot. Nejdříve jsme se dozvěděli, co je to recyklace 
a jak je důležité třídit odpad. Potom jsme sledovali z vláč-
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Maminky dětem
Letos v březnu se při obecní knihovně utvořila skupi-

na maminek, která pomáhá s akcemi nebo je sama plánuje 
a zajišťuje.

SSM (Skupina Střelených Matek) uspořádala v  sobotu 
26.  května  2018 1.turnaj v  pexesu. Během odpoledne si 
děti i dospělí vyzkoušeli obtížnosti a nástrahy této stolní 
hry. Ve spolupráci se školní družinou, za což tímto učitel-
kám a vychovatelkám děkujeme, malovali ke konci škol-
ního roku žáci na chodníky v obci, a  i v úporném vedru 
se všichni snažili o co nejhezčí obrázek. V průběhu roku 
maminky zapojily babičky a  dědečky do celonárodního 
projektu „Senioři čtou dětem“. Oslovení senioři chodili do 
mateřské školy předčítat dětem pohádky. V první polovině 
července, z  pátku 13. na sobotu 14. se uskutečnila „Noc 
v knihovně“. Hry, prodloužená večerka, spaní na zemi ve 
spacáku a noční výlet byly zárukou skvělého zážitku. Dě-
kujeme všem sponzorům za finanční a věcné dary.

Ve svých aktivitách budeme pokračovat a můžeme při-
slíbit další nezapomenutelné akce, o kterých budete infor-
mování v obecní knihovně nebo na internetových strán-
kách obce.

Za SSM: Šárka Perlíková

pin opravdu jen ty nejlepší. Nakonec se shodli na tom, že 
1. místo v 1. kategorii žáků 1.- 2. třída vyhrála tanečnice, 2. 
místo zpěvačka - obě děvčata z Krumvíře, třetí místo zís-
kal náš Ondřej Kňůr ve hře a zpěvu na kytaru. Ve druhé 
kategorii to bylo velmi náročné vybrat ty nejlepší. Proto 
tam byla dvě třetí místa za zpěv z Kobylí a z Bořetic, dvě 
druhá místa, která získaly tanečnice a  zpěvačka z Vrbice 
a z Kobylí a absolutní vítěz byl velmi talentovaný zpěvák 
a  houslista z  Vrbice. Nakonec byla udělena cena poroty 
tanečnímu vystoupení děvčat 3. - 5. třídy z Brumovic. Ví-
tězové dostali dort s logem školy, ostatní dárky a diplomy, 
všichni soutěžící ocenění za účast a drobné dárky. Dětem 
i dospělým se soutěž velmi líbila.

Ceny pro vítězné tři skupiny, ale i pro všechny ostatní 
soutěžící jsme koupili z peněz za sběr papíru a ostatní ceny 
nám darovaly firmy Agrotec Hustopeče, Lomax Bořetice, 
Blanář Brumovice, Kovo Staněk, Point print Medlov, Poli-
cie ČR Břeclav, firma Sklizeno.

Anna Hlávková
• S páťáky do Prahy

V pondělí 25. června přišel náš dlouho očekávaný výlet 
do Prahy. Odjezd z Brumovic byl v 5:40 hodin a do Prahy 

jsme dorazili před desátou hodinou. Na nádraží nás če-
kala průvodkyně Lenka Bilgerová (roz. Rychlá), rodačka 
z Brumovic, která nás prováděla celý den.

Jako první jsme navštívili Pražský hrad. Vešli jsme bra-
nou u Belvederu (Letohrádek královny Anny), od kterého 
jsme se šli podívat na Chám sv. Víta. Do Katedrály jsme se 
však nedostali, protože tam byla moc velká fronta. Když 
jsme sešli po Býčích schodech, uviděli jsme defenestrační 
okno.

V zahradách jezdila automatická sekačka, která nás tak 
zaujala, že jsme si ji hned museli vyfotit. Dále jsme navští-
vili muzeum Moo – Muzeum mágů staré Prahy. Zde jsme 
viděli, co alchymisté dělali, o co se pokoušeli a co používali 
(např. zvířata v lihu, kořen mandragory, dračí vejce atd.). 
Viděli jsme i magistra Edwarda Kellyho. Za odměnu jsme 
dostali malinovku, ze které se kouřilo!

Karlův most jsme jen proběhli, protože jsme spěchali na 
oběd. Oběd byl výborný – smažený sýr s hranolkami a ta-
tarkou. Po jídle jsme se šli podívat na Staroměstské a Vác-
lavské náměstí. Poté jsme na Hlavním nádraží nasedli na 
vlak do Břeclavi. Musím říct, že zpáteční cestu jsme si užili 
a také jsme se dost nasmáli.

Matěj Ullmann
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Výstava se konala v sobotu 14. 4. 2018, v neděli 8. 4. 2018 
se uskutečnilo bodové hodnocení vzorků vín za účasti 49 
degustátorů v  16 degustačních komisích. Degustaci řídil 
pan Martin Valihrach, výsledky jsou uvedeny v  katalogu 
výstavy.

Na výstavě bylo prezentováno 531 vzorků vín, z  toho 
290 bílých, 191 červených a 50 růžových.

Ceny šampionům předávali Antonín Košulič, starosta 
Brumovic, předseda spolku František Ševela a  zástupky-
ně hlavního sponzora Fy Nábytek Blanář a.s. Ing. Alena 
Jindráková. Rovněž byla předána cena senátora Ing. Jana 
Hajdy in memoriam za nejlepší kolekci vystavených vín.

Cenu pro nejlepší kolekci vystavených vín z řad brumo-
vických vinařů předal starosta obce Antonín Košulič.

Vystavená vína přišlo ochutnat 230 návštěvníků, a  to 
především z jižní Moravy, menší část byla z ostatních krajů 
republiky a ze Slovenska.

Výstava byla velmi dobře připravena, bílá a růžová vína 
byla umístěna do chladících boxů, což všichni ocenili. 

VIII. oblastní výstava vín Brumovice 2018

K celkovému pozitivnímu hodnocení přispěla i cimbálová 
muzika Vonica.

Akce, podle organizátorů, ale i podle návštěvníků, vý-
znamně přispěla k propagaci vína a vinařství a k propagaci 
obce a regionu.

Milan Polák, jednatel | Foto: Vlasta Bedřichová

„Den otevřených sklepů“
Den otevřených sklepů se v Brumovicích (VIII. ročník) 

uskutečnil v sobotu 2. 6. 2018, kdy bylo otevřeno celkem 
čtrnáct sklepů místních vinařů, členů spolku.

Zájem návštěvníků byl o něco větší než v předchozím 
roce (o 26 %). Akce se zúčastnilo 227 hostů, zejména na 
základě uvedení předprodeje na internetových stránkách, 
propagace v rozhlase a také díky dobré pověsti minulých 
sedmi ročníků. Většina návštěvníků se na tuto akci opako-
vaně vrací. Potěšující byla i ta skutečnost, že přijelo i něko-
lik hromadných zájezdů.

Kromě neomezené ochutnávky vín bylo v každém skle-
pě návštěvníkům poskytnuto i  malé občerstvení. Ti oce-
ňovali především připravenost celé akce a  tu skutečnost, 
že nemuseli absolvovat nával hostů ve sklepech, tak jak je 
to běžné u velkých akcí zajišťovaných komerčně některými 
agenturami. Organizátorům sdělovali, že se rádi účastní 

i  Dne otevřených sklepů v  příštím roce a  že budou tuto 
akci doporučovat i svým známým a přátelům.

Výbor i členové spolku hodnotí akci jako velmi zdaři-
lou, která přispěje k větší propagaci vína, naší obce a celé-
ho regionu jižní Moravy.

Milan Polák, jednatel
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ZE SPORTU

• Běh parkem Dr. Jana Herbena

V  sobotu 19.  května  2018 se uskutečnil 12. ročník 
„BĚHU PARKEM DR. JANA HERBENA“. Organizátorem 
akce byla TJ.Sokol Brumovice, zúčastnili se běžci všech 
věkových kategorií, dokonce i chodci. Každý účastník ob-
držel pamětní list, medaili a knihu Jan Herben – Kronikář 
rodného kraje. Nechybělo občerstvení, k  poslechu hrála 
reprodukovaná hudba. Za velmi pěkného počasí prožili 
sportovci i diváci v příjemném prostředí parku u  jezírka 
krásné odpoledne.

Foto: Vlasta Bedřichová

• Dětský den

TJ.Sokol Brumovice přichystala pro děti v  den je-
jich svátku sportovní odpoledne. Akce se konala v pátek 
1. června 2018 u sokolovny na fotbalovém hřišti. Bylo při-
praveno občerstvení, opékání špekáčků, grilování. K veče-
ru mohly děti změřit své síly v soutěžích o zajímavé ceny, 
čekaly je také zábavní atrakce.

• Okresní fotbalová soutěž, III. třída, 
   skupina A, jaro 2018

Umístění v tabulce:
Muži, III. třída, skupina A: 13. místo z 13 družstev

1. 4. Brumovice Přítluky 1:2
8. 4. Velké Bílovice B Brumovice 0:0
15. 4. Brumovice Vrbice 1:7
22. 4. Lanžhot B Brumovice 1:1
29. 4. Brumovice Boleradice 1:9
6. 5. Bořetice Brumovice 3:2
13. 5. Brumovice Kobylí 1:5
27. 5. Brumovice FAK Břeclav 3:2
2. 6. Charvatská N.Ves Brumovice 7:5
10. 9. Brumovice Týnec 2:2
17. 6. Zaječí Brumovice 11:1

• Fotbalová přípravka
V dubnu tohoto roku vzniklo při TJ Sokol Brumovice 

fotbalové družstvo mladších žáků a přípravky, tedy dětí ve 
věku 8 až 12 let. Vedení a tréninku mladých fotbalistu se 
ujali pánové Jaroslav Hubáček a Josef Miklík.

Hned na prvním turnaji ve Velkých Pavlovicích, po absol-
vování několika tréninků, bylo naše družstvo vyhlášeno jako 
jedno ze dvou nejlepších v kategorii 10-12 let. Také na dalších 
turnajích si chlapci vedli velice úspěšně a na závěrečném, ve-
lice silně obsazeném turnaji v Nikolčicích (včetně Zbrojovky 
Brno) obsadili 4. místo, když v semifinále a boji o 3. místo 
prohráli shodně nejtěsnějším rozdílem 0:1. Vzhledem k síle 
a vysoké úrovni soupeřů je to skutečně krásný úspěch. Svědčí 
to rovněž o talentu našich malých fotbalistů a správnosti na-
stoupené cesty ze strany trenérů.

Toto družstvo mladších žáků bylo v  nové sezoně 
2018/19 zařazeno do oficiální soutěže FAČR – okresního 
přeboru a počínaje 2. zářím 2018 bude hrát své domácí zá-
pasy na hřišti TJ Sokol Brumovice, vždy v neděli od 10.00 
hod. dopoledne. Zveme všechny, aby přišli naše brumovic-
ké fotbalové naděje povzbudit a podpořit. Zároveň vyzý-
váme všechny děti ve věku 8–12 let, které mají rády fotbal 
a chtěly by se stát součástí tohoto perspektivního týmu, aby 
přišly v doprovodu rodičů na trénink nebo zápas mužstva 
žáků na hřiště TJ Sokol a kontaktovaly pana Hubáčka nebo 
Miklíka. Taktéž bychom uvítali iniciativu ze strany rodičů 
nebo občanů Brumovic, kteří by měli zájem být nápomoc-
ni při fotbalové výchově malých fotbalistů. Jsme přesvěd-
čeni, že fotbalová budoucnost v naší obci je v rukou všech 
Brumovčanů, kteří milují tento krásný sport.

Jaroslav Hubáček 
• Rybářské závody

Rybářské závody se uskutečnily v sobotu 9. června 2018 
za účasti 9 soutěžících, z toho 5 dětí. Celkem bylo uloveno 
7,5 m ryb, největší rybou byl kapr o délce 65 cm.

POŘADÍ DOSPĚLÝCH:
1. Slavomír Mydlo
2. Jiří Hanák
3. Jozef Žigrai

Akci zajistil spolek Brumovické jezírko, organizátoři dě-
kují všem závodníkům i divákům za účast.

Roman Vrubel

POŘADÍ DĚTÍ:
1. Nikolas Kocman
2. Michal Breznický
3. Alžběta Jakubčíková
    a Abigail Kocmanová
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Po období někdy lehčích, jindy těžších výjezdů našich 
hasičů, za poslední čtvrtletí nebyl ani jeden. Je to i  díky 
vám, občanům, kteří dáváte pozor při pálení, a tak trochu 
i štěstí, že například nehořel kombajn nebo nějaký nakla-
dač, jak se o žních někdy stává. Pokud opravdu potřebujete 
pálit klestí a  není to momentálně zakázáno hejtmanem, 
anebo to neodporuje obecní vyhlášce, nahlaste toto pálení 
na „Operační středisko hasiči Brno“ tel.: 950 640 400 nebo 
„www.firebrno.cz /pálení klestí. Vyhnete se tak zbytečným 
problémům.

Po delší době prožíváme relativně období klidu, které 
využíváme pro různá školení, např. obsluha motorové pily, 
školení velitelů a  strojníků nebo pro nezbytnou údržbu 
techniky, včetně kondičních jízd. Takže máme více času na 
různé kulturní akce.

Za poslední čtvrtletí jsme spolupořádali Den dětí. Ty 
si mohly prohlédnout naši techniku a  jistě se rády svezly 
v hasičském autě.

Účastnili jsme se také hasičských závodů v Bořeticích, 
které byly pouze pro „Starou gardu“.

Koncem června jsme se v  Brumovicích u  Opavy sešli 
také s  kolegy hasiči z  Polska. Navázali jsme s  nimi nové 
přátelství, popovídali si o  problémech na obou stranách. 
Velení sborů a přístup, jak se stát stará o dobrovolné hasi-
če, je v Polsku dost odlišný. Zaměstnavatelé dobrovolných 
hasičů mají různé úlevy na daních, různé výhody mají i sa-
motní dobrovolní hasiči v soukromí.

Druhý den našeho pobytu jsme pomáhali brumovic-
kým při pořádání „Pohádkového lesa“. Byla to úžasná akce, 
na které se podílely všechny složky. Lesem procházelo asi 
tisíc dětí s rodiči. Na různých stanovištích je očekávali my-
slivci, divadelní kroužek, hasiči apod. Bavili děti střelbou 

Sbor dobrovolných hasičů
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ze vzduchovky, představením pohádky a  různými jinými 
vložkami.

Při této příležitosti jsme všechny, včetně Poláků, pozva-
li k  nám na naše noční hasičské závody, které se konaly 
14. července. Přišlo se podívat asi dvě stě diváků. Soutěžilo 
se v disciplínách: muži, ženy a stará garda. Celkem závodi-
lo čtrnáct družstev, což je asi sto závodníků. Přijeli také ha-
siči ze Záhorské Bystrice. Závody se protáhly až k ranním 
hodinám, ale myslím, že se všichni dobře bavili.

Na závěr bych vás, spoluobčané, chtěl vyzvat, pokud nás 
budete potřebovat, oslovte kteréhokoliv z nás, a pokud to 
bude možné, rádi pomůžeme.

Starosta SDH Karel Opluštil
Foto: Kateřina Charvátová

ČTENÁŘI PÍŠÍ

Vážená redakce,

nebydlím sice v Brumovicích, ale moje dcera Moni-
ka částečně ano. Ta totiž od roku 2015 využívá služeb 
nově postaveného domu – Chráněného bydlení Miran-
die, a  tak atmosféra a  různé akce, které se zde konají 
a o nichž slyšíme nebo je vidíme, poutají i naši pozor-
nost. Vtáhnou nás do dění ve vaší pěkné vesnici. Posled-
ní roky však byly pro vás náročné, prošli jste opravou 
kanalizace.

Naší dceři se zde velmi líbí, tým lidí se o  všechny 
s  láskou stará. Od všech zaměstnanců se klientům do-
stává mnoho dobrého.

Do rukou se mi dostal také váš milý zpravodaj Nové 
pokolení. Musím vám sdělit, že na mě pěkně zapůsobil. 
Poskytuje přehled toho, co se u vás v obci už událo nebo 
co se připravuje, jaké akce chystají různé spolky apod. 
Ráda jsem si ho přečetla. U  nás v  Bošovicích vychází 
také podobný zpravodaj, pokaždé tam najdu zajímavé 
články i fotografie.

No a když je něco pěkné a dobré, má se to říct. Tak 
jsem se rozhodla na to zareagovat a  napsat pár řádků 
a za sebe i za Moniku poděkovat. Jak vlastně celá vaše 
vesnice žije spolu s Mirandií, s Arkénií, s terapeutickým 
centrem, kam docházejí klienti z okolí a mohou zde tvo-
řit různé věci. Stává se totiž, že se to lidem někdy moc 
nelíbí a nechtějí, aby se takové objekty ve vesnici stavěly. 
Ale je to moc krásné a vážíme si toho, že v Brumovicích 
jsou pro všechny lidičky tak něžná srdíčka.

Jednou jsem slyšela, že právě z  těchto domů plyne 
hodně Božího požehnání.

Moc vám to všem přeji.
Ivana Bohdálková, Bošovice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V obřadní síni obecního úřadu byly v neděli 15. dub-

na 2018 do života slavnostně uvítány děti: Lukáš Brablc, 
Matyáš Šťastný, Nina Svobodová a Kristina Bogiňová.

V neděli 24. června 2018 byly do života slavnostně uví-
tány děti: Alžběta Václavková a Jakub Laštůvka.

Rodičům k narození dětí upřímně blahopřejeme.

Foto: Vlasta Bedřichová
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Toto číslo je na první pohled hrozivé. Nyní je v ČR re-
gistrováno asi 300 tisíc dárců. Pro současné potřeby krev 
stačí, chyběla by v případě nenadálých událostí, jako třeba 
živelná pohroma, epidemie nemocí nebo válečný stav.

Transfúzní stanice v  celé ČR intenzivně hledají nové 
dárce hlavně mezi mladými lidmi. Dárcem se může stát 
každý člověk po dovršení osmnácti let a vážící minimálně 
50 kg.

Nové moderní technologie dokážou vyrobit a nahradit 
již mnoho životních orgánů, ale bohužel krev zatím nikdo 
vyrobit nedokázal, a tudíž se nahradit nedá.

Krev daruji již mnoho let. S dárcovstvím jsem začal dost 
pozdě, bylo mi dvacet sedm. Mám za sebou celkem 140 
odběrů, z toho 121 bezplatných. Darování krevních desti-
ček je ze zákona placené. Pro dárce je toto výrazně nároč-
nější a stát za ně automaticky poskytuje finanční náhradu. 
Proto moje některá dárcovství byla placená.

V České republice chybí 150 tisíc dárců krve
Z  rukou ředitelky oblastní 

organizace Českého červené-
ho kříže paní Ivety Haláskové 
a  hejtmana JMK Bohumi-
la Šimka mně byl 26.  červ-
na  2018 v  prostorách jedna-
cího sálu zastupitelstva JMK 
předán Zlatý kříž 2. třídy za 
120 bezplatných odběrů.

Vím, že moje kariéra dár-
ce krve se pomalu blíží ke svému 
konci. Pokud mně zdraví dovolí, budu 
i nadále chodit darovat krev a krevní složky. Na dárcovství 
krve nic není. Je to něco, co prospěje nejen mně, protože 
mi krev před každým odběrem otestují, ale hlavně pomůže 
člověku, který ji nutně potřebuje. A to je jeho hlavní smysl.

Vavřinec Charvát
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V letošním roce si připomínáme již dvacet let působení 
tohoto klubu v naší obci. Vznikl dne 27. 12 1996 z inicia-
tivy sedmi občanů s cílem obnovení významu a postavení 
slavného rodáka, spisovatele a novináře Dr. Jana Herbena. 
První akcí klubu byla v  roce 1997 výstava ke 140. výro-
čí narození Jana Herbena. Následovaly další dvě výstavy 
o Herbenovi, přednášky a besedy o něm, konané v Brumo-
vicích i  jinde. Klub se trvale věnuje bádání a  soustřeďo-
vání materiálu o této osobnosti. Základní cíl, vybudování 
pamětní síně, se nepodařilo uskutečnit, protože se nenašla 
místnost pro její umístění.

Klub již od počátku rozšířil svoji činnost o  zkoumání 
historie obce a rozšiřování kultury vůbec. Uskutečnil již 
dvacet šest výstav různého zaměření. Byly to například 
výstavy z historie Brumovic, výstava krojů, výšivek, autor-
ské výstavy obrazů, šperků, fotografií, výstavy s tématikou 
velikonoční, vánoční, květin a  výpěstků, historie sportu, 
historie módy, osvobození obce, návraty do dětství, sbě-
ratelské výstavy - pohlednice, kuchařské knihy, betlémy, 
sběratelství A - F.

Vzpomínka na generála Josefa Srstku

Pozvánka na kulturní a sportovní akce

Prvního června letošního roku se konalo na hřbitově 
u  pomníku padlých vzpomínkové setkání. Týkalo se vý-
znamného rodáka z  Brumovic, Josefa Srstky, brigádního 
generála in memoriam. Josef Srstka se narodil 27. 5. 1895 
v Brumovicích na č. 32, za I. světové války se stal srbským 
legionářem, pak v československé armádě vojenským od-
borníkem a  velitelem dělostřelectva, za II. světové války 
byl hlavním pokladníkem odbojové organizace Obrana 
národa. Byl zatčen nacisty, mučen a  dne 1.  června  1943 
v Berlíně popraven.

Vzpomínku na tohoto hrdinu, v  den výročí, připravil 
pan Mgr. František Trávníček ve spolupráci s obecním úřa-
dem, Klubem Dr. Jana Herbena a historie obce, vojenskými 
historiky za účasti mnoha hostů. Byla také otevřena malá 
výstava o  tomto slavném rodákovi v zasedací místnosti 
obecního úřadu.

Výstava bude znovu otevřena o nedělích odpoledne ve 
vyhlášených termínech do poloviny října.

Josef Šedivý

20 let činnosti Klubu přátel Dr. Jana Herbena 
a historie obce v Brumovicích

Klub zpracoval velké množství historického materiálu, 
např. o významných osobnostech, padlých ve válkách, le-
gionářích, seznamy ročníků 1900 - 2010, seznamy stárků 
a  stárek. Spolupracuje s  jinými kluby historie, navštěvuje 
výstavy a  akce. Klub se také zaregistroval jako právnická 
osoba a rozšířil počet členů na sedmnáct.

Vzhledem k omezeným možnostem, ale také pro malý 
zájem brumovických občanů o akce pořádané klubem (na 
poslední výstavy přišlo kolem padesáti hostů, více návštěv-
níků bylo z okolí), svoji činnost omezil, přizpůsobil se re-
álným možnostem. Škoda, že tak není využit potenciál pro 
další propagaci obce. Bez podpory zastupitelstva a občanů 
je činnost společenských organizací malá.

Činnost klubu si můžete připomenout na výstavě, kte-
rá je umístěná ve velké zasedací místnosti obecního úřadu 
a je otevřena v neděli ve vyhlášených termínech do polo-
viny října.

Josef Šedivý, jednatel
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• Josef Srstka - vzpomínková akce 1. června 2018 

• Vyznamenání   dárce krve

Foto: Vlasta Bedřichová



• Běh parkem Dr. Jana Herbena

• Ze života SDH

Foto: Vlasta Bedřichová a Kateřina Charvátová


