
Nové POKOLENÍ

strana 1

Jan Herben o Brumovicích:

„Vjíždíme do dědiny a potkáváme známé. 
Všem bych rád stiskl ruku, jsou jako bratři 
moji i ti starší i ti mladší.“

Pořadové číslo 27             Rok 2010/3

Vážení a milí čtenáři,
než se dáte do čtení našeho 

zpravodaje, udělejte si pohodu, 
usaďte se do křesla a nechte se  
unášet vzpomínkami na uplynulý 
čas. Zasloužíte si v tomto předvá-
nočním shonu chvilku  odpočinku 
od běžných starostí všedních dní. 
Letošní rok je jakoby převrácený 
naruby, všechno je jinak, mnohé 
je nové, nejistota a očekávání, co 
přijde, nás ovládají. My Vám však 
zaručujeme, že na stránkách naše-
ho zpravodaje najdete to, co jste 
zvyklí nacházet. Budou to  zprá-
vy, většinou ze známého prostředí 
– rodné dědiny Brumovice.

Tímto zpravodajem uzavřeme 
jednu etapu, jeden rok života obce, 
života jednotlivců, rodin, organi-
zací a pracovních kolektivů. Byl to 

Foto: Vlasta Bedřichová

pestrý a rušný rok. Co jsme mohli 
zaznamenat, jsme  udělali. Naše 
články ve zpravodaji jsou však jen 
zlomkem toho, co jste prožívali, co 
bylo důležité a zajímavé.                

Přinášíme opět události minu-
lých měsíců slovem i obrazem a 
potřebné informace. Zhodnotíme 
kalendářní rok, vrátíme se do histo-
rie, připomeneme si vánoční dobu. 
Začteme se do vzpomínek našich 
občanů i myšlenek a přání druhých. 
Pokročíme v poznání Jana Herbena  
i naší obce a kraje. Svoje místo má 
ve zpravodaji škola, zájmové orga-
nizace a sport. Přejeme Vám do 
příštího období jen to dobré. Věřím, 
že zde naleznete něco hezkého. 
Pěkné čtení. 

          
      Josef Šedivý   

Pf 2011
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Krása podzimu

Foto: Vlasta Bedřichová
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Jan Herben a Brno
Třetím místem, se kterým se mla-

dý Jan dobře seznámil, bylo město 
Brno. Do Brna přišel jako třináctiletý 
hošík s pevným odhodláním dobře 
studovat. Bylo to na prvním slovan-
ském gymnáziu v Brně, ostatní gym-
názia byla německá. V Brně pobý-
val poměrně dlouhou dobu, od roku 
1870 až do roku 1878. Přesto mu 
Brno nějak zvlášť k srdci nepřirostlo. 
Bylo to již velké, rušné město, navíc 
s velkým podílem německého obyva-
telstva. Poznal zde sociální, národ-
nostní a charakterové rozpory, se 
kterými se nemohl smířit. Družnost 
a přívětivost předchozích Hustopečí 
se k tomu nedala srovnat. Našel zde 
své ideály pouze u jednotlivých osob 
a přátel, jinak mu město připadalo 
cizí. Také se o Brnu ve svých vzpo-
mínkách příliš nezmiňuje. A když, tak 
ne příliš lichotivě. Sám říká: „Studo-
val jsem na gymnáziu za okolností, 
které bych nemohl nikomu doporučit 
a které bych nechtěl znova prožít“.  
Bydlil nejdřív na Kolišti ve vykřiče-
ném domě, potom v ulici  Křenová. 
Noc musel trávit ve světnici s dalšími 
devíti podnájemníky. Když se potře-
boval učit, musel jít na ulici pod lucer-
nu. To proto, aby měl bydlení co nej-
lacinější, asi za osm zlatých měsíčně 
i se stravou.

Naštěstí to trvalo jen dva roky. Od 
roku 1872 se dostal do chlapeckého 
semináře v ulici 
Veveří. Ani tady 
neměl mnoho sou-
kromí a volnosti, 
ale přísnost a den-
ní řád.

To však již stu-
doval s vyzname-
náním a za pod-
pory spolků, tedy 
mnohem snadněji. 

Jeho píle a sna-
ha něčeho dosáh-
nout byla velká. 
Říkal: „Studovat 
pokládal jsem za 
nesmírné štěstí “.  
V tom je nám Jan 
Herben velkým pří-
kladem.

Jak již bylo 
řečeno, nevzpomí-
ná ani tak na Brno, 
ale především na 

své učitele. Dva učitelé nikdy nevy-
mizeli z jeho paměti. Byl to František 
Bartoš, známý národopisec a morav-
ský patriot. Dalším byl Václav Royt, 
který Herbenovi učaroval svou logi-
kou a pořádkem.         

Bartoš učil Herbena češtinu a 
řečtinu a objevil v něm 
spisovatelský talent. 
Royt přivedl Herbena k 
lásce k českým dějinám. 
Herben se také zmiňuje 
o dalším učiteli, a to o 
Antonínu Vaškovi, otci 
Petra Bezruče. O vzta-
hu Jana Herbena k těm-
to učitelům, si můžeme 
povědět mnohem více, 
až budeme poznávat 
vztahy Herbena k jiným 
osobnostem.     

Brno zanechalo v 
Herbenovi také vzpo-
mínky na jeho literární 
začátky. Již jako stu-
dent psal básně i pró-
zu. Básně byly otištěny 
v almanachu Zora a v 
časopisu Obzor. Psával 
také do Hlasu a Morav-
ské orlice.  Vztah Jana 
Herbena k Brnu se 
promítá především do 
vztahu k samotnému 
studiu, k jeho vzorům 

– učitelům a literárním snahám. Bylo 
to v období jeho dospívání a tvorby 
charakteru. 

Pevnější vztah potom nalezl k 
dalšímu místu – Praze. A to z mnoha 
jiných důvodů. Ale o tom zase příště.          

- Josef Šedivý -  
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Vánoční čas
I když vánoční svátky trvají pouhé 

tři dny, mluvíme o Vánocích v mnohem 
širším rozsahu. Mluvíme o vánočním 
čase, ale co tím opravdu myslíme? 
Je to hodně zvláštní čas. Žádný jiný 
svátek v roce nemá takovou dlouhou 
dobu příprav. A hlavně v myslích lidí 
se Vánoce usídlí na dlouhou dobu. 
A to v tom dobrém i horším smyslu. 
„Vánoční starosti“ mají podnikatelé a 
obchodníci v době, kdy ještě nepadá z 
nebe sníh, ale ze stromů listí,  a někdy 
ještě mnohem dříve. Už nejmíň měsíc 
předem televize a obchody sdělují, 
že Vánoce jsou tady. Někteří z nás 
se pochlubí, že mají dárky nakoupe-
né už v září, většina má k tomu čas 
určený bronzovou, stříbrnou a zlatou 
nedělí. Vánoční koledy znějí mnohem 
více před Vánocemi, než na „Štěpá-
na“. Hledání receptů a pečení cukroví 
chce také svůj čas. Většinou je sna-
ha podniknout v rekordním čase také 
generální úklid domácnosti. Někomu 

se to podaří. 
Každý máme svůj vánoční čas 

jinak dlouhý a jinak naplněný. Zatím-
co děti netrpělivě počítají, kdy budou 
vánoční prázdniny, a ty menší se ptají, 
kolikrát se ještě vyspinkají, než přijde 
Ježíšek, mnozí dospělí říkají: „Už aby 
bylo po svátcích – to zas bude blázi-
nec!“ Hlavně ženy  odnesou tíhu sta-
rostí a nejvíce práce spojené s přípra-
vou svátků. 

Slavit Vánoce je umění, kterému 
se musíme znovu učit. Nenechat se 
strhnout snahou ovládnout Vánoce 
podle sebe a okolního světa. Nech-
me se řídit Vánocemi, jejich význa-
mem. Slavení má svá pravidla a řád. 
V loňském roce jsme si ve zpravodaji 
povídali o tradicích a zvycích vánoč-
ní doby u našich předků. Tehdy lidé 
vánoční čas prožívali jinak, vychut-
návali  si radost z každé maličkosti, 
netížil je úklid, pečení a shánění dár-
ků. Advent je doba očekávání, přípra-

va na Vánoce. Máme-li se zastavit, 
musíme také zavčas přibrzdit. Vánoce 
jsou pro křesťany svátky smíření Boha 
s lidmi, proto vyžadují přípravu lidské-
ho srdce. Tam především je potřeba 
uklidit, tam je třeba přichystat místo 
pro příchod a spočinutí Páně, místo 
pro lásku k druhým. Kristus se narodil 
ve chlévě, kde nebylo právě uklizeno, 
ale byl očekáván a zahrnut láskou. Na 
svátcích je krásné, že můžeme připra-
vit radost druhým, teprve pak je velká 
i radost naše. To znamená být spolu, 
věnovat vánoční čas  dětem, blízkým, 
přátelům. 

Poselství Vánoc je obsaženo v 
Bibli ve sdělení andělů pastýřům v 
době narození Krista:

„Sláva na výsostech Bohu, a na 
zemi pokoj, lidem dobrá vůle“. 

Prožijme proto vánoční čas v poko-
ji, a alespoň ty tři vánoční dny v klidu a 
beze spěchu.        

- Josef Šedivý - 

Adventní radost
Pavel Smetana
Adventní čas 

klidně si kráčel
ke svému cíli.

Otisky šlépějí vryl 
do prašných cest všedních dnů.

Ve slavnostně oděných chrámech
zažehl svíce

a jiskry radosti v dychtivých očích dětí.
Přivolal vzpomínky zasuté

pod příkrovem šedivého jíní.
Rozezněl zvony unavených srdcí

bijících na poplach.
Do temných nocí

zasel svit červánků jitřních.

Sněhové vločky drobných nadějí
zavál do sepjatých dlaní.
Krůpěje mrznoucí rosy
usedly do mých snů.

A tisíce šumících křídel
vložilo do kolébky noci
adventní chvalozpěv:

Už přišel.
Přišel už?

Zapustil kořeny slova?
Otevřel prameny míru
ze zdrojů věčných?

Už přišel.
Stiskl mi ruku

a vepsal do dlaně písmeny lásky:
Neboj se! Jsi můj!

Brumovice – lidé a doba

- V roce 1640, tj. před 350 lety, přešlo panství hodo-
nínské a s ním i Brumovice z majitele Zdeňka Žam-
pacha z Totenštejna na jeho syna Jindřicha Buriana 
Žampacha.   

V roce 1650, tj. o deset let později již patřilo Hodo-
nínsko Anně Heleně, hraběnce z Oppensdorfu (tím i 
Brumovice).

-  6. srpna 1920, tj. před 90 lety, se uskutečnily odvo-
dy (asenda) chlapců z ročníků 1898, 1899 a 1900. 15. 
října 1920 rukovali odvedenci na vojnu. 

V roce1920 chodilo do školy v Brumovicích 183 
žáků, z toho bylo 85 chlapců a 98 děvčat.
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Vážení spoluobčané,
poprvé využívám této příležitos-

ti,  abych Vás oslovil. Nejdříve Vám 
chci poděkovat za důvěru, kterou 
jste  v komunálních volbách dali mně 
a všem zvoleným členům Zastupi-
telstva obce. O složení zastupitel-
stva píše jiný článek tohoto čísla, já 
se jenom zmíním  o tom, že vzniklo 
zastupitelstvo tzv.„středněvěké“,  
složené z různých profesí, tím je 
dán předpoklad pro kvalitní práci 
tohoto orgánu. 

Proč se o tom zmiňuji? Osobně 
jsem si myslel, že se do zastupi-
telstva dostane více mladých lidí a 
vzhledem k tomu, že se tak nesta-
lo,  byli do volených výborů a komi-
sí  zvoleni  z řad náhradníků i mla-
dí spoluobčané, aby se podíleli na 
chodu obce.

Je mojí milou povinností poděko-
vat odstupujícím členům zastupitel-

stva obce za jejich práci a novému 
zastupitelstvu popřát hodně úspě-
chů  v nelehké činnosti.

Nejsem příznivcem velkých sli-
bů, a proto v začátku jenom pár 
slov. V nastávajícím období se 

zaměříme na dokončení  roz-
pracovaných akcí, dále se budeme 
zabývat akcemi, které vycházejí z 
havarijních stavů, a samozřejmě 
přípravou nových zakázek.

Dění v obci není  jenom záležitos-
tí obecního úřadu nebo zastupitel-
stva, ale je záležitostí všech

občanů  Brumovic. Proto chci 
apelovat na to, abychom nebyli 
nevšímaví a apatičtí k problémům, 
které nás tíží, činí nám škody a 
podobně. Týká se to všech oblastí 
života.

Momentálně jsme v zimním 
období, které je pro nás všechny 
náročnější než ostatní roční obdo-

bí. Obracím se na Vás touto cestou 
s žádostí o pomoc při udržování 
okolí vašich nemovitostí, ( vím, že 
povinnost udržování chodníků je 
ze zákona na obci ), ale přesto Vás 
žádám, abyste nám, v rámci svých 
možností,fyzických i zdravotních, 
pomohli.  Těm, kteří tak činí, a je 
jich velká spousta, patří můj srdeč-
ný dík.

V samém  závěru mně dovolte, 
abych při příležitosti nadcházejících 
nejkrásnějších svátků v roce Vám 
ze srdce popřál příjemné, ničím a 
nikým nerušené svátky vánoční a 
stejně tak příjemný konec roku.  Do 
roku 2011 Vám všem přeji  štěstí, 
spokojenost, hodně úspěchů a hla-
vě zdraví.

Antonín Košulič, starosta obce 

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

760 let historie místa Brumovice
Brumovice mají svou historii 

bohatou a dlouhou. Kolik toho však z 
této historie známe? Mnoho událostí, 
životních osudů a proměn je spojeno 
s těmito místy, na nichž dnes žijeme. 
Je dobré si je občas připomínat. V 
letošním roce jsme měli možnost si 
jednu z nejvýznamnějších událostí 
připomenout na oslavách v měsíci 
červnu. O tom jsme Vás informovali 
v minulém zpravodaji. 

Jsou to oslavy 760 let od první 
písemné zmínky o vesnici Brumovi-
ce. Právě v těchto dnech, přesně 21. 
prosince, uplyne 760 let od doby, kdy 
markrabě moravský, budoucí král 
Přemysl Otakar II. (řečený železný a 
zlatý) písemně potvrzuje prodej dědi-
ny Brumovice za 160 hřiven stříbra 
Kunem z Obřan olomouckému bisku-
povi Brunovi ze Schauenburku. Bru-
movice v tomto roce již nějakou dobu 
existovaly (možná i více jak 100 let) 
a měly jistě určitý význam a velikost. 
V roce 1250 je totiž právě  markrabě 
Přemysl daroval Kunovi z Obřan za 
věrné služby (zřejmě při válečných 
taženích). Listina, kterou se potvrzuje 
prodej, je uložena na arcibiskupství v 
Olomouci. My Vám ji také předkládá-
me obrázkem i textem.         

- Josef Šedivý -

Přemysl, z boží milosti markrabě 
moravský všem na věky. Protože 
nestálost plynoucího času činy smr-
telníků a většinu dřívějšího zahaluje 
pláštíkem stáří a poněvadž někte-
ré jsou hodny vzpomenutí, rozhodli 
jsme se, aby s naším souhlasem 
pravé písmo jak k věčné paměti, tak 
k objasnění bylo užitečně zazname-
náno. Proto touto listinou chceme 
uvést ve známost, jak budoucím, 
tak současným, že ctihodný v Kristu 
otec, pan Bruno, biskup olomoucký, 
od milého věrného našeho Kuny, 
bratra Bočkova, dědinu Brumovice, 
kterou sám získal za své zajetí v 
Rakousích v našich službách, pro 
kostel svůj olomoucký zakoupil na 
věky zvláštním právem se všemi 
právy a to vše od nás a řečeného 
Kuny dědiců se schválením a sou-
hlasem. Rovněž týž Kuna cenu za 
řečenou dědinu, totiž sto a šede-
sát hřiven stříbra, od řečeného 
pana biskupa již obdržel v našem 
slyšení. Nadto pro větší názornost 
ostražitost takovou koupi, jež řád-
ně po právu se stala, mocí naší 
potvrzujeme a ze svobodné milos-
ti všechna světská práva, která v 
té dědině držíme, řečenému panu 
biskupovi Brunovi a jeho nástup-

cům na věčné časy se zanechávají. 
Tak také se všechno předeslané na 
věčné časy a také nikdo v budou-
cích dobách proti našemu potvrzení 
neosměluje se vystoupit, proto jsme 
přikázali tuto listinu potvrdit záštitou 
naší pečeti. Dáno v Brně, léta Páně 
tisícího dvoustého padesátého, na 
den svatého Tomáše apoštola, za 
přítomnosti těchto svědků: Vítka z 
Hradce, Zdislava ze Šternberka, 
Bočka, Crhy, Parduse, Benedy, 
Bohuška Crhova syna, Konráda z 
Klingenbergu (Zvíkov), Martina z 
Olomouce a mnoha dalších. Dáno 
rukou mistra Viléma, notáře našeho 
dvora, dne a místa dříve řečených. 
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Konec roku se kvapem blíží.. A 
s ním je tu čas bilancování a úvah o 
tom, co jsme udělali špatně a co jsme 
mohli udělat (v řadě případů i podstat-
ně) lépe. Čas má pro nás smrtelníky 
tu nevýhodu, že se pohybuje pouze 
jedním směrem – kupředu, bez mož-
ností vrátit se do už jednou vzniklé 
situace a případně se rozhodnout 
jinak. Nebo je naopak moc dobře, 
že něco takového zůstalo vyhrazeno 
jen našim vzpomínkám. Nejspíš ano, 
možná bychom při pohledu zpět chtěli 
více měnit svět podle sebe, což nám 
smrtelníkům nepřísluší. 

Právě tento končící rok, desátý rok 
nového tisíciletí, patří zřejmě  mezi ty 
zvláštní, z  něhož nám mnoho událos-
tí zůstane v paměti. Připomeňme si 
některé z nich. 

Jaký byl svět 2010?  Nebylo klidu 
na naší planetě. Každodenně jsme 
sledovali přírodní katastrofy, hospo-
dářské a společenské rozpory světa. 
Prostřednictvím médií se o všech udá-
lostech dozvídáme ihned, některé nás 
znepokojují, na jiné jsme si již zvykli.

Letos byly živelné pohromy zvláš-
tě kruté a velmi časté.  Již 12. ledna 
přišlo velké zemětřesení na Haiti, 
které si vyžádalo přes 230 tisíc obě-
tí.  27. února bylo další zemětřesení v 
Chile, při  kterém zahynulo  přes 500 
lidí a zničilo  půl milionu obydlí.. Dal-
ší zemětřesení bylo  hned 7. března 
v Turecku. Následovalo  zemětřesení 
v Číně,14. dubna s 2700 oběťmi. V 
dubnu také došlo k výbuchu sopky 
na Islandu, který na dlouhou dobu 
zkomplikoval letecký provoz v Evro-
pě.  V polovině května došlo k velkým 
záplavám ve střední Evropě, které 
pokračovaly ještě začátkem června. V 
červenci postihly velké záplavy Čínu, 
Pákistán, při nichž zahynuly desítky 
tisíc lidí.  Možná si vzpomenete na 
velké požáry v Rusku, také v červen-
ci, které zničily ohromné plochy lesa. 
Začátkem srpna (7. 8.) znovu zápla-
vy v Evropě, které pokračovaly opět v 
Číně a Pákistánu.     

V listopadu to byl další výbuch 
sopky, tentokrát v Indonésii, který 
máte jistě v čerstvé paměti.  To všech-

no byly činy samotné  přírody.  Nega-
tivní vlivy člověka na svět také vidíme  
velmi často. Dlouhou dobu jsme sle-
dovali havárii ropné plošiny v Mexic-
kém zálivu  a následné úniky ropy do 
moře.  V letošním roce bylo také hod-
ně havárií letadel i jiných dopravních 
prostředků, připomenu jenom havárií 
polského letadla ve Smolensku, při 
kterém zahynul polský  prezident a 
dalších 95 osobností Polska.  Dopl-
níme-li si  stálou hrozbu teroristických 
útoků ve světě a válečné napětí na 
Blízkém východě a v Afganistanu, je 
teprve výčet nepříznivých událostí ve 
světě úplný.   

Ani naše země nezůstala stranou 
živelným pohromám. Povodně se 
staly i letos prokletím Česka. Letos 
udeřily hned třikrát: v květnu, červnu 
a nejsilněji začátkem srpna. Vyžádaly 
si celkem jedenáct lidských životů a 
škody činily více než 15 miliard korun. 
Nejdříve to byly povodně v květnu na 
severní Moravě, potom v červnu na 
celé Moravě a největší začátkem srp-
na na severu Čech.

Uplynulý rok 2010

Vzpomínky z dětství 
V minulém zpravodaji jsme se roz-

loučili se vzpomínkami paní Růženy 
Veselé. Řadě z Vás se toto vzpo-
mínání líbilo. Proto jsme se rozhodli 
pokračovat vzpomínkami zase něko-

ho jiného. Hledali jsme a vzpomínky 
dvou pamětníků, kteří již nežijí, jsme 
našli. Pokud máte svoje vzpomín-
ky, nebo někoho ze svých blízkých, 
napište nám je, rádi je uveřejníme. 

Nejprve tedy vzpomínky paní Pavlí-
ny Staňkové na mládí jejího muže. 
Vzpomínky jsou uvedeny tak, jak je 
zaznamenala.        

- Josef Šedivý -    

Mládí a učení 
chudobného chlapce 

Jmenoval se Jan Staněk. Když 
mu bylo l4 let, zemřel mu otec. Bylo 
to roku 1905. Matka nevěděla, co s 
ním. Tenkrát to nebývalo, jak je to 
teď, chlapec když chodí poslední rok 
do školy, tak řekne, čím by se chtěl 
učit a místo ve škole mu škola najde, 
před šedesáti roky se moc dětí nešlo 
učit, chodili na panské, na tovarych. 
Matka ho poslala do Hustopečí, měl 
tam staršího bratra, aby mu nějaké 
učení našel. Byl už u  něho přes rok, 
učení mu nehledal, potřeboval ho 
sám. Vzal si na splátku ruční mlátič-
ku, mlátil s ní lidem celou zimu až do 
jara, měla dvě kola, měli ji tahat čtyři 
a zatím s ní točili sami dva, švagrová 
odhrabávala a vázala slámu. Jed-
nou nesl upéct k pekařovi chleba a 
pekař se ho ptal, jestli by se nechtěl 

učit pekařem, on řekl, že by chtěl. Jak 
došel  domů,  říkal to bratrovi, ten na 
něho spustil, že by mu něco snědl a 
on že bude mít ostudu. Tak z toho 
nic nebylo a řekl mu, že mu učení 
najde sám. Tak šli v neděli k jedno-
mu mistrovi obuvníkovi. Jmenoval 
se Čleofr, děti  neměl, celé Hustope-
če ho znaly, že se u něho mají učni 
zle, že jich bije a že mají hlad. Tak 
ho přijal na čtyři roky, že ho bude 
šatit a živit. Přes zimu, když zabil a 
bylo maso, se u něho drželi dělníci, 
jak se maso snědlo a  kupoval se l 
kg masa pro osm lidí, moc velké kusy 
nedostali a za krátký čas odešli k dru-
hýmu mistrovi a učni museli trpět a 
hladovat, ti nemohli odejít. Za  kaž-
dej  špatně zaraženej fl ok dostávali 
řemenem, a když jich na něco potře-
boval, zapískal na ně mistr  jak na 
psa. Mistrová jezdila po jarmarcích 

s botama a nejmenšího učně bráva-
la s sebou, aby hlídal,  aby se nich 
neztratilo. Když dostali pět krejcarů 
tringeltu, dělili se o ně. Za krejca-
ry lezli oknem  kúpit si starý rohlíky. 
Okno bylo zamřížovaný, takže oble-
čený neprolezl, musel si vysléct  šaty, 
vyhodit, prolézt a obléct se znovu. Ať 
byla zima nebo padal sníh. Staněk 
lezl víckrát, tak řekl druhýmu učnovi, 
aby zas šel on. Ten měl trochu větší 
hlavu, vlezl do půli a nemohl prolézt 
ani zpátky, ani ven a byl skoro nahej 
a padal sníh. Staněk vzal kladívko a 
klůkl do těch mříží, ten chudák křičel 
za každou ranou, jak se to otřásalo. 
Podařilo se mu vylézt, uši měl doře-
zaný a mříže byly celý dokrúcený. 
Štěstí, že nebyl mistr doma, zpozo-
roval to až na druhý den ráno, učni 
lhali, že se na ně někdo dobýval, tak 
jim to prošlo. Kdyby to byl věděl, že to 
udělali oni, dostali by výprask“.    
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Moudré myšlenky
Opět se vrátíme k citaci myšlenek  

Karla Čapka, ve kterých cítíme tu 
moudrost schopných lidí, kteří desítky 
let prostřednictvím svého díla působí 
na nové a nové generace. Jeho myš-
lenky platily před 80 lety, ale platí stá-
le i dnes. Jakoby nám mluvil z duše, 
jenomže my to neumíme tak krásně 
říci.         

  - Josef Šedivý - 

Karel Čapek: 
„Neboť hleďte, abyste aspoň 

nekřivdili této době. Není to doba malá 
a malicherná, upřímně řečeno, jde v 
ní o všechno, o sociální i politickou 
organizaci světa, o dějství nesmírné a 
složité. Zrodili jste se do doby až straš-
ně veliké a tvárné, nesmí vás mást, že 
vidíte jen víceméně nedůstojné han-
drkování, sobecké třenice a hádky o 
slova. Jako soli bude třeba všude a 

ve všem vůdčích a dělných, v každém 
případě celých listí, připravených vzít 
na sebe kousek toho dění, a ne pou-
hých panošů. Můžete si stýskat, že 
jste se nenarodili v epoše idyličtější, 
ale chcete-li být muži, kteří jednou sta-
čí na svou dobu, pak se hleďte vyma-
nit ze zajetí slov a hesel a rozrosťte se 
co nejvíce do skutečnosti. Skutečnost 
není nikdy stará, je v ni i to, co teprve 
bude.“                               psáno 1932

Víte, že
- v roce 1915 dostal Romain Rol-
land Nobelovu cenu za literaturu, za 
román Jan Kryštof?
- 1. ledna 1915 se narodil Jan Ople-
tal, student zabit při protinacistické 
demonstraci? 
- v roce 1915 rozluštil Bedřich Hroz-
ný chetitštinu?
- v roce 1970 začala vysílat barevná 
televize?
- 16. května 1920 byla Jana z Arku 
prohlášena za svatou ?
- 18.května 1920 se narodil papež 
Jan Pavel II.?
- v roce 1920 vznikla loutka Spejbl?
- 23.června 1955 se u nás konala 
první spartakiáda?
- 26. června 1945 vznikla OSN?
- 27.května 1910 zemřel Robert 

Koch, německý lékař, zakladatel bak-
teriologie?
- 27.června 1950 byla popravena 
Milada Horáková?
- 6.srpna 1945 byla svržena atomo-
vá bomba na Hirošimu, bylo zabito 
80 000 lidí?
- v roce 1955 vznikla Varšavská 
smlouva?
- 17.září 1910 se narodil spisovatel 
František Hrubín?
- 31.října 1980 zemřel v Praze Jan 
Werich?
- 15.listopadu 1670 zemřel v Amste-
rodamu Jan Amos Komenský, český 
fi lozof, pedagog světového významu?
- 16.listopadu 1810 se v Praze narodil 
Karel Hynek Mácha, český básník, 
autor nejslavnější české romantické 

básně „Máj“?
- 20.listopadu 1910 zemřel ruský 
spisovatel a fi lozof L.N.Tolstoj?
- 21.listopadu 1870 zemřel v Praze 
Karel Jaromír Erben, český básník, 
sběratel lidové slovesnosti?
- 12.prosince 1915 se narodil Frank 
Sinatra, americký zpěvák?
- 19.prosince 1915 se narodila Edith 
Piaf, francouzská zpěvačka?
- 24.prosince1920 se narodil český 
cestovatel Jiří Hanzelka?
- v prosinci 1920 vznikla Církev čes-
koslovenská husitská?
- v prosinci 1920 se vrátily Českoslo-
venské legie z Ruska?

-Vlasta Bedřichová-

Klimatické podmínky ovlivnily 
mimořádně v letošním roce náš život. 
Tak špatný rok si budeme hodně dlou-
ho pamatovat. I my v Brumovicích 
jsme byli zaskočeni nepřízní přírody. 

Leden byl skutečně zimní, 5. 1. 
mráz, 8. 1. silně sněžilo a 25. 1. byl 
opět velký mráz. Stále velká zima byla 
až do 9. února. Koncem února se tro-
chu oteplilo, 27. 2. bylo pěkně teplo a 
beze sněhu. 11. března napadl zno-
vu sníh a padal ještě 9. dubna. Pak 
přišlo opravdové jaro, ale celý květen 
byl velmi deštivý. V polovině června 
přišla vedra – bylo až 33,5º C. Po mír-
ném ochlazení nastala uprostřed čer-
vence znovu extrémní vedra. Konec 
července a celý srpen opět proprše-
ly. V září a v říjnu bylo poměrně tep-
lo, i když opět deštivo. Naproti tomu 
listopad byl pěkný měsíc s teplotou 
kolem 16°C.  1. prosince napadl sníh, 
který se drží dosud a začala oprav-
dová zima. Extrémně deštivé počasí 
a období chladna mělo vliv na vege-
taci a  samozřejmě na sklizeň plodin. 

Obiloviny sice narostly, ale ve špatné 
kvalitě a mnohde zůstaly nesklizeny. 
Brambor bylo málo a byly velice malé. 
Okurky jsme museli set několikrát. 
Rajčata byla brzy napadena plísní. 
Meruňky nebyly téměř žádné, protože 
nebyly opyleny. Jablka také malá a 
velmi špatné kvality. Nejhůře dopadly 
vinice, kde v průměru byla třetinová 
sklizeň. Důvodem bylo silné napadení 
chorobami. Kdo nezačal s postřiky v 
polovině května a pravidelně mnoho-
krát nezajistil ochranu, nesklidil téměř 
nic. V letošním roce jsme si dosytosti 
užili plevele, rostl všude a stále. Pro 
zemědělce to byl téměř katastrofi cký 
rok. 

Hospodářský rok 2010 je stále 
ovlivňován světovou hospodářskou 
krizí, která nám nedává naděje na 
blahobytný život. Spíše naopak. Ros-
toucí nezaměstnanost, snižování pla-
tů, zvyšování cen  a škrty v rozpočtu 
státu i obcí zasahují do našich životů 
již delší dobu. Na mnohé jsme si již 
zvykli, jen kdyby nebylo ještě hůř. 

Hospodářské problémy se promítají i 
do politiky. Lidé chtějí změnu a jistoty. 
V letošním roce jsme volili hned dva-
krát. V parlamentu i ve vládě došlo k 
obměně. Nové vedení státu dalo nové 
sliby a má těžkou pozici. Podzimní 
volby  přinesly také změny v obcích 
i velkých městech. Důsledky těchto 
změn se ještě nestačily projevit. 

Na to, že jsou dobré i špatné roky, 
si musíme zvykat. Ten odcházející 
patří spíše k těm druhým. 

Nastaly však i radostné stránky 
života, vybudovalo se mnoho nové-
ho, bylo dosaženo úspěchů ve spor-
tu,  kultuře, došlo ke splnění osobních 
cílů. Úspěchem je i překonání potíží. 

Brumovice znovu patřily k místům, 
kde byl po celý rok klid. Kromě staros-
tí o úrodu a  ztráty mladých životů se 
neudálo nic mimořádného. O všech 
společenských událostech jsme Vás 
informovali.Přejme si, aby ten příští 
rok byl celkově mnohem lepší a nám 
se v Brumovicích dobře  žilo.                   

 - Josef Šedivý - 
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z 35. řádného zasedání Zastupi-
telstva obce Brumovice, konaného 

dne 11. 8. 2010 v 18:00 hodin ve 
velké zasedací místnosti OÚ Brumo-
vice. 

1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje: 

1.1. Program jednání 
1.2. Ověřovatele zápisu pana 

Josefa Charváta a pana Mgr. Patra 
Kučeru 

1.3. Návrhovou komisi ve složení 
Mgr. Vlasta Bedřichová a JUDr. Dob-
romila Macháčková 

1.4. Znění darovací smlouvy, při-
pravené k uzavření s Tělocvičnou 
jednotou Sokol Brumovice o převodu 
budovy Sokolovny z TJ Sokol Bru-
movice na obec Brumovice s cílem 
využívat budovy ke shodným úče-
lům jako je využívána dosud, tj. pro 
sport, kulturu a společenské události 
obce (příloha č. 1 tohoto usnesení) 
Současně schvaluje, že převáděné 
nemovitosti budou trvale zachovány 
pro využití v oblasti sportu v souladu 
s § 6 zák. 115/2001 Sb. O podpoře 
sportu. Rovněž schvaluje zásady pro 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o darování nemovitosti zpět do vlast-
nictví sokolského subjektu po uplynu-
tí omezujících podmínek nepřevodi-
telnosti v souladu s platnými právními 
předpisy. 

1.5. Nabytí pozemku p. č. st. 
103/1 ve vlastnictví paní Renaty Líz-
narové do vlastnictví obce Brumovi-
ce za dohodnutou kupní cenu ve výši 
Kč 12,- a za podmínek uvedených v 
kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2 
tohoto usnesení. 

1.6. Směnu pozemků u Písníka p. 
č. 1806/13 ve vlastnictví obce Brumo-
vice o výměře 808 m2 za pozemek 
p. č. 1906/14 ve vlastnictví Renaty 
a Antonína Líznarových o výměře 
1283 m2 za podmínek, uvedených ve 
směnné smlouvě, která tvoří přílohu 
č. 3 tohoto usnesení. 

1.7. Pronájem části parcely p. č. 
1806/13, 1806/12 a 1806/11 ve vlast-
nictví Obce Brumovice v lokalitě Pís-
ník paní Mgr. Prachárové o výměře 
150 m2, manželům Ing. Marii a Ing. 
Pavlu Kratochvílovým o výměře 150 
m2 a manželům Horákovým o výmě-
ře 753 m2 za podmínek stanovených 
ve smlouvách o nájmu, které tvoří 
přílohu č. 4 tohoto usnesení. 

1.8. Dodatek č. 1 ke smlouvě s 
fi rmou Jančálek Břeclav na dodávku 
projektové dokumentace na stavbu 
kanalizace a ČOV ve znění tvořící 
přílohu č. 5 tohoto usnesení 

1.9. Znění výzvy na výběr doda-
vatele stavby Rekonstrukce prostran-
ství u Sokolovny v přiloženém znění. 

1.10. Rozpočtové opatření č. 5 a 6 
1.11. snížit hladinu brumovického 

jezírka o 20 cm do konce srpna za 
účelem zjištění souvislosti výšky hla-
diny v jezírku s výškou hladiny zapla-
vovaných sklepů obyvatel přilehlé 
oblasti. 

1.12. Pronájem obecního bytu 
paní Vladimíře Breznické po jeho 
uprázdnění. 

1.13. Záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 3601/1ve vlastnictví obce o 
výměře 69,8 m2 

1.14. Záměr zpracování novely 
vyhlášky o veřejném pořádku týkající 
se nočního hluku, vyvolaného plaší-
cími zařízeními. 

1.15. Smlouvu na příjem grantu 
na revitalizaci budovy ve vlastnictví 
Obce Brumovice - „Domu služeb“ od 
MND Hodonín ve výši 350 tisíc Kč. 

2. ZOB neschvaluje: 

2.1. Vzájemnou směnu pozemků 
ve vlastnictví obce a ve vlastnictví 
Ing. Vavřince Charváta a Ing. Jany 
Charvátové 

3. ZOB ukládá starostovi obce: 

3.1. zajistit pravidelné týdenní 
kontrolní měření výšky hladiny ve 
sklepích rodinných domků majitelů 
pana Ing. Bořivoje Dvořáka, Ludvíka 
Hanáka, Pavla Miklíka a provést jeho 
objektivní vyhodnocení 

U S N E S E N Í 
z 35. řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného 

dne 23. 9. 2010 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Brumovice. 

U S N E S E N Í 
z 36. řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného 

dne 23. 9. 2010 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Brumovice. 

1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje: 

1.1. Program jednání 
1.2. Ověřovatele zápisu p. Bureš 

Jiří a Opluštil Karel 
1.3. Návrhovou komisi ve složení 

p. Charvát Josef a Kučera Petr 
1.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o 

grantovém příspěvku od společnosti 
MND a.s. 

1.5. POWER STATION a.s. Doda-
tek č. 1 smlouvy o zřízení věcného 

břemene k nemovitosti f. SOLAR 
1.6. Dodavatele stavební akce 

Rekonstrukce prostranství u sokolov-
ny fi rmu Proles s.r.o Brno 

1.7. Dodavatele na opravu chod-
níků fi rmu Štěpán Prachař – zemní 
práce 

1.8. Vrácení úrovně hladiny Jezír-
ka po jeho snížení do úrovně před 
odbahněním v roce 2003 

1.9. Smlouvu č. 700240305000010 
s f. E.ON Distribuce , a.s. o připojení 
k distribuční soustavě NN 3 RD v ulici 

Nová 
1.10. Kupní smlouvu č. 

1210000882 s JMP Net, s.r.o. na 
prodej plynovodu včetně tří přípojek 
k 3RD v ulici Nová 

1.11. Rozpočtové opatření č. 7 
ve výši 398.400,- Kč a č. 8 ve výši 
496.700,- Kč 

1.12. Půjčku z FRB ve výši 
100.000,- Kč manželům Winklerovým 
za předpokladu splnění podmínek ve 
vyhlášce o poskytování půjček 

1.13. Záměr pořízení změny č. 6 
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 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Brumovice 2010 

ÚPNSÚ Brumovice a to v rozsahu 
6.1 Návrh plochy pro umístnění ČOV 

2. ZOB bere na vědomí: 

2.1. Stížnosti občanů rušení noč-
ního klidu hudební produkcí 

2.2. Žádost na konání kulturní 
akce v sokolovně dne 12. 11. 2010 

2.3. Informaci fi nančního výboru o 
čerpání fi nančních prostředků z roz-
počtu obce na rok 2010 

3. ZOB ukládá starostovi obce: 

3.1. Svolat schůzku před zahá-
jením realizace akce Rekonstrukce 
prostranství u sokolovny za účasti 

projektanta p. Veverky, stavebního 
dozoru p. Hanáka, zástupce fi rmy 
Proles s.r.o. Brno a zástupců inves-
tora 

3.2. Zadat přepracování manipu-
lačního řádu Jezírka, oslovit fi rmy pro 
předložení cenové nabídky na odleh-
čení dešťové kanalizace u domu paní 
Ivany Blanářová 

Celkový počet voličů: 797 
Celkem přišlo voličů k volbám: 523 
Volební účast: 65,62 % 
A. Výsledky dle volebních stran 
Název strany, počet hlasů, % 
1. NEZÁVISLÍ BRUMOVIČTÍ HASIČI 728, tj.13,66 %
2. Sdružení nezávislých kandidátů – Brumovice I 863, tj.16,19 %
3. KDU-ČSL a ODS  1003, tj.18,82 %
4. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ  1265, tj.23,74 %
5. Sdružení nezávislých kandidátů – Brumovice II  610, tj.11,44 % 
6. Spolek Brumovických vinařů  665, tj.12,48 %
7. Komunistická strana Čech a Moravy  194, tj.  8,01 %

B. Zvolení členové do Zastupitelstva 
obce Brumovice 
1. Antonín Košulič 220 hlasů
2. Karel Opluštil 140 
3. Mgr. Marie Michnová 163 
4. Ing. Zdeněk Musil 129 
5. JUDr. Dobromila Macháčková 210 
6. Mgr. Petr Kučera 176 
7. Ing. Vavřinec Charvát 259 
8. Josef Miklík 191 
9. Ladislav Miluška 136 
10. Jiří Bureš 134 
11. Ing. Vlastimil Herzán 99 

Volební komise
Předseda: Ing. Stanislava Musilová
Místopředseda: Bohuslava Kňůrová
Členové: Veronika Veselá, František Jakubčík, Ing. Jana Charvátová, Stanislav Lupač, Jarmila Lupačová
Zapisovatelka: Marcela Studýnková

U S N E S E N Í 
z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne  9. 11. 2010 v sále sokolovny
1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. Zapisovatelku paní Marcelu Stu-
dýnkovou a ověřovatele zápisu pana 
Karla Opluštila a Ladislava Milušku 
1.2. Program zasedání
1.3. Funkci starosty jako uvolněnou 
a funkci místostarosty neuvolněnou( 
§71 zákona o obcích)
1.4. Člena a zároveň předsedu 
volební komise Jiřího Bureše a členy 
této komise Josefa Hamana a Václa-
va Lupače

1.5. Volební řád
1.6. pana Antonína Košuliče na 
funkci starosty obce Brumovice
1.7. paní JUDr. Dobromilu  Macháč-
kovou na funkci místostarostky obce 
Brumovice
2. ZOB neschvaluje:
2.1. Pana Ing. Vavřince Charváta 
na funkci starosty obce Brumovice 
3. ZOB bere na vědomí:
3.1.  Složení slibu všech členů 
zastupitelstva obce Brumovice

Slib členů zastupitelstva obce

 na ustavujícím zasedání konané-
ho dne 9. 11. 2010:

„ Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, že 
svoji funkci budu vykonávat svědo-
mitě, v zájmu obce a jejích občanů 
a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“

Svým podpisem potvrzuji složení 
slibu.

Nově zvoleným zastupitelům pře-
jeme, aby na tento slib nezapomněli 
a celé volební období se jím řídili.

U S N E S E N Í 
z prvního řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 25. 11. 2010 v obřadní síni obecního úřadu 
1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. Program jednání
1.2. Ověřovatele zápisu pana Mgr. 
Petra Kučeru a pana Josefa Miklíka 

1.3. Návrhovou komisi ve složení 
JUDr. Dobromila Macháčková a Ing. 
Vlastimil Herzán
1.4. Složení výborů a komisí (v  pří-
loze)

1.5. Návrh rozpočtu na rok 2011 (v 
příloze)
1.6. Návrh rozpočtového výhledu 
na rok 2012 (v příloze)
1.7. Rozpočtové opatření č. 9 a10
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1.8. Složení komisí pro inventariza-
ci majetku obce  (v příloze)
1.9. Přijetí dotace z Jm kraje na 
opravu střechy ZŠ a MŠ ve výši 280 
tisíc korun
1.10. Dodatky k nájemním smlouvám 
na Písníku
1.11. Přiznání náhrady škody panu 
Karlu Vodákovi z důvodu předčasné-
ho ukončení nájmu pozemku
1.12. Dodatek k pojistné smlouvě 
obce 
1.13. Smlouvu o dílo na tiskařské 
práce na rok 2010              
1.14. Odměny zastupitelům obce (v 
příloze)
1.15. Zástupce obce pro uzavření 
manželství – starostu Antonína Košu-
liče a místostarostku JUDr. Dobromi-
lu Macháčkovou
1.16. Zástupce obce pro Územní 
plán Antonína Košuliče a JUDr. Dob-
romilu Macháčkovou

1.17. Zprávu o pořízení a projednání 
zadání změny č. 6 ÚPN SÜ Brumovi-
ce
1.18. Záměr pořízení nového územ-
ního plánu obce
1.19. Návrh na změnu systému 
úhrady výše poplatků za komunální 
odpad

2. ZOB neschvaluje:

2.1.  Záměr prodeje neupotřebitel-
ného majetku – poškozené sekačky 
a hasičské stříkačky

3. ZOB bere na vědomí:

3.1. Dořešení smlouvy o poskytnutí 
fi nančních prostředků s fi rmou VaK , 
a. s. Břeclav

4. ZOB ukládá starostovi obce:

4.1. Zajistit zahájení pořizování 
nového územního plánu u Městského 
úřadu v Hustopečích – úřadu územ-
ního plánování
4.2. Ofi ciálně oznámit nově zvole-
ným členům výborů a komisí infor-
maci o jejich zvolení
4.3. Zajistit písemné vyjádření maji-
telů sklepů v oblasti Písníku k zámě-
ru plynofi kace jejich nemovitostí
4.4. Vyřešit záležitost se smlouvou 
o poskytnutí fi nančních prostředků  s 
fi rmou VaK, a. s. Břeclav
4.5. Oslovit zástupce Lunaparků 
– pány Nového a Kočku o předložení 
nabídky k hostování v obci
4.6.  Zvážit oslovení odborníků k 
problematice zvýšené hladiny spodní 
vody v nemovitostech stojících v bez-
prostřední blízkosti Jezírka v souvis-
losti s výškou jeho hladiny.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi na závěr volebního 

období seznámit vás s tím, co se v 
jeho průběhu událo. Byly to roky, ve 
kterých jsem poznal mnohé, a také 
to, co jsem dříve vůbec nevnímal, a 
to jsou mezilidské vztahy. Musím při-
znat, že jsem z toho, mírně řečeno, 
rozčarovaný. Faleš, neupřímnost, 
bratříčkování, alkohol a podobné 
vlastnosti jsou zde tak zakořeněny, 
až to někdy přesahuje meze lidského 
chápání.

Domnívám se, že předsevzetí, 
se kterým jsem na úřad vstupoval, tj. 
stmelení obce, se mně, až na menší 
výjimky, podařilo splnit.  Zastupitel-
stvo pracovalo svědomitě, dařilo se 
nám vždy najít v zásadních rozhodnu-
tích kompromisní řešení. Tímto bych 
chtěl všem zastupitelům za jejich 
nelehkou práci v uplynulém volebním 
období srdečně poděkovat.

Stále se setkávám s dotazem, 
co se nám za minulé volební období 
podařilo realizovat. Podotýkám, že 
jediná akce nám nebyla z předcháze-
jícího období přenechána jako před-
připravená. V podstatě jsme začínali 
od nuly. Jednalo se o:

Realizované akce ve voleb-
ním období 2006/2010 
• Dětské hřiště v Parku Dr. Jana 

Herbena u Jezírka
• Podpora realizace dětského hřiš-

tě u vodárny na Drahách včetně 
volejbalové hřiště se závlahou

• Rekonstrukce nádvoří ve škole
• Vybudování parkoviště pro osobní 

automobily u školy
• Pomoc při dokončení výstavby 

šaten v nástavbě budovy Soko-
lovny

• Rekonstrukce chodníku v Poštov-
ní uličce z dotace Jihomoravské-
ho kraje (dále JmK)

• Rekonstrukce 300 m kanalizace 
na Vrchním konci včetně opravy 
povrchu vozovek z dotace JmK

• Výstavba vodovodu u Jezírka 
– cca 500 m 

• Zahájení rekonstrukce budovy 
Hasičské zbrojnice – řešení hava-
rijního stavu stropu nad hlavní 
garáží hasičských vozidel (hrozilo 
jeho zhroucení) z dotací JmK

• Vybudování nové příjezdové 
komunikace k hasičské zbrojnici

• Pronájem pozemků pro výstavbu 
fotovoltaické elektrárny – ekono-
micky výhodný pronájem, navý-
šení rozpočtu obce o cca 20%

• Rekonstrukce veřejného rozhlasu 
(moderní bezdrátová technologie) 
z  dotace JmK

• Rekonstrukce budovy obecního 
úřadu - dotace JmK

• Oprava prostranství před vcho-
dem na místní hřbitov (u kostela)

• Výstavba propojovacího chodníku 
u Benešového

• Výsadba stromořadí kolem proti-
povodňového kanálu ve směru na 
Morkůvky - dotace z Nadace Part-
nerství

• Výstavba záchytného příkopu na 
přívalové vody ve Žlíbku - dotace 
JmK

• Pasportizace zeleně – odborný 
návod k realizaci ozelenění obce

• Výkup pozemků pro výstavbu 
rodinných domů v Lužánkách

• Prodloužení inženýrských sítí v 
ulici Nová

Plánované akce připravené 
k realizaci
• Rekonstrukce prostranství u soko-

lovny - grant MND Gas Storage 
Hodonín

• Rekonstrukce budovy Domu 
služeb - grant MND Gas Storage 
Hodonín

• Demolice RD vedle Domu služeb 
– již ve vlastnictví obce

• Oprava chodníků v Dědině - dota-
ce JmK

• Prodloužení plynovodu u Písníku
• Zateplení budov ZŠ a MŠ a Školní 

jídelny z dotace EU
• Výsadba stromořadí  - Alej na vla-

kovou zastávku z dotace Nadace 
Partnerství
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• Směna pozemků v rohu fotbalo-
vého hřiště 

• Projektová dokumentace na kana-
lizaci a čistírnu odpadních vod

• Změna územního plánu č. 6 – pře-
místění objektu čistírny odpadních 
vod

• Studie na multifunkční hřiště u 
Jezírka

V uplynulém volebním období 
vznikla v obci tři občanská sdružení 
(Brumovické jezírko, Spolek Brumo-
vických vinařů a Brumdivoch), dále byl 
založen oddíl stolního tenisu při T. J. 
Sokol Brumovice. Práce občanských 
sdružení a jejich aktivita je jediná cesta, 
jak zachovat činnost v obci. Připojili se 

tak k hasičům, sokolům, zahrádkářům, 
myslivcům, dvěma církvím, Klubu přá-
tel Dr. Jana Herbena a historie obce. 
Jsou obce, které nám takovou aktivitu 
občanů mohou jenom závidět.

Děkuji za podporu, kterou v říjno-
vých volbách od Vás naše sdružení 
dostalo a získalo nejvíce hlasů; i já jako 
jednotlivec. Velice si toho vážím. Ti z 
Vás, kteří jste se domnívali, že budu 
pokračovat dále jako starosta obce, 
jste stejně jako já, netušili, že tomu 
bude nakonec úplně jinak.

I přes konečný výsledek ustavující-
ho zasedání ZO Brumovice se nadále 
budu snažit společně se svými kolegy 
obhajovat a prosazovat zájmy Vás, 
občanů, bez rozdílu věku, sociální úrov-

ně či náboženského vyznání. Jsme tu 
pro všechny občany. Můžete se na nás 
obracet s dotazy a připomínkami, co 
vás trápí.  My je budeme dál předávat 
na jednáních zastupitelstva obce.

Závěrem chci všem srdečně podě-
kovat za podporu, které se mi dostalo. 
Velice si této podpory vážím. Vy, kteří 
jste se mnou spokojeni nebyli, vězte, 
že vyhovět všem není jednoduché a 
dle mého názoru i nesplnitelné. Nové-
mu vedení obce přeji hodně sil v jeho 
nelehké práci, ať se mu podaří stme-
lit zastupitelstvo v celek táhnoucí za 
jeden provaz a splní to, co slíbilo. Je 
to jen v jeho rukou.

Ing. Vavřinec Charvát

Povodně 2010
Ve dnech 7. 8. až 9. 8. 2010 postih-

ly některé části  naši republiky velké 
přívalové deště a ty vyvolaly na  mno-
ha místech záplavy, někde se vodní 
toky řek  vylily ze svých koryt a poničily 
svá okolí. Tak tomu bylo i na Liberec-
ku  v  Nové Vsi, těsně sousedící s obcí 
Chrastava. 

Po zhlédnutí mnoha záběrů v televi-
zi a v tisku jsme se rozhodli nabídnout 
pomoc některé postižené obci. Krizo-
vým centrem v Liberci nám byly dopo-
ručeny tři, z těchto nám velikostně byla 
nejbližší právě obec Nová Ves. Tato 
požadovala pouze fi nanční pomoc, 
materiálně byla zabezpečena. 

V týdnu od 16. 8. do 20. 8. 2010  
proběhla na Obecním úřadě v Brumo-
vicích darovací akce, jíž se naši obča-
né zúčastnili s neuvěřitelnou vstřícnos-
tí. V obtížné ekonomické době byla 
vybrána částka 28.800,- Kč. Tuto jsme 
osobně předali do rukou místostarosty  
Nové Vsi, panu Vladimíru  Koblihovi.

Nyní Vám poskytuji krátký úry-
vek z článku z internetových stránek 
postižené obce charakterizující škody 
po povodních:  

Vážení občané Nové Vsi i další 
čtenáři následujících řádků, povodeň a 
přívalové deště zničily velkou část naší 
obce. První dojmy těsně po katastrofě 
se u většiny osob, které zažili válečné 
útrapy, shodovaly, že obec připomí-
ná místa, která byla bombardována. 
Obrovský proud vody, který protekl 
obcí, měl nepředstavitelnou sílu, vyvra-
cel stromy, strhal některé objekty, včet-
ně jednoho rodinného domu a vytvo-

řil několikametrové krátery, způsobil 
sesuvy půdy v korytu řeky Jeřice.

Ničivá vlna za sebou zanechala 
mnohamilionové škody na majetku. 
Jeden rodinný dům byl zcela zničen a 
vymazán z mapy proudem vody, další 
dům byl částečně narušen a pobořen, 
dosud není rozhodnuto o případné 
demolici. Dalších dvanáct domů bylo 
vytopeno, z toho několik natolik, že 
rodinám nezbyl žádný majetek, žádné 
osobní věci, žádná minulost …..

Dalším dvaceti domům nejen 
povodně, ale též přívalové deště, 
vytopily sklepy. Mezi tyto domy patří i 
obecní bytové domy čp. 187 - bývalý 
obecní úřad,čp. 215 – u pily, čp. 11 na 
Růžku. Dále budova obecního úřadu, 
kde byl poškozen kotel na pevná pali-
va, sklepní prostory čp. 24 – bývalá fi r-
ma Autronic, průchozí chodba v ZŠ a 
MŠ a především hasičská zbrojnice, jíž 
se nevyhnul hlavní proud vody. Hasiči 
přišli téměř o veškerý majetek, který 
za poslední roky pracně získali. Zása-
hové obleky v hodnotě téměř 100 tis. 
Kč, pořízené v loňském roce z dotace 
Fondu požární ochrany Lbc kraje, byly 
nenávratně zničeny. Celková škoda 
na majetku hasičů činí cca 400 tis. Kč, 
SDH Nová Ves bohužel v tuto dobu 
nedisponuje žádným zásahovým vozi-
dlem ani ochrannými prostředky, není 
zásahu schopná. Značnému poško-
zení rovněž nebyly ušetřeny některé 
z provozoven osob, podnikajících v 
obci.

Škody máme zmapovány a před-
běžně vyčísleny. Předběžně proto, 

že se nedají vyloučit následná poško-
zení, další sesuvy půdy či případné 
další události. Prvotní práce souvise-
jící s nápravou škod - odstraňování 
odpadů, úpravy terénu, nákup kame-
niva na doplnění vzniklých prohlubin, 
základní zprovoznění mostů, lávek, 
přístupových cest, úhrada pohonných 
hmot, stravování pro dobrovolníky a 
postižené rodiny v prvních dnech a dal-
ší neinvestiční náklady byly vyčísleny, 
spíše odhadnuty, již ve druhém týdnu 
po povodních ve výši 5 mil.Kč. Něko-
lik dní po povodních jsme obdrželi od 
Krajského úřadu v Liberci Kč 143.000,- 
jako dar z Krizového fondu LK a dota-
ci ze SR ve výši Kč 1.287.000,-. Obě 
částky už jsou vyčerpány. A další 
dodavatelé předkládají své faktury k 
proplacení .....

Celkové škody na majetku obce, 
občanů a dalších subjektů byly vyčís-
leny na 41,5 mil Kč, v tom je oprava 
12 mostů a lávek ve výši Kč 14 mil., 
14 úseků místních komunikací ve výši 
Kč 6 mil., vodohospodářské stavby 
– hráz rybníka Makohyňáku, propust-
ky, oprava koryta řeky ve výši Kč 1,5 
mil, veřejné osvětlení ve výši 150 tis.
Kč, majetek fyzických a právnických 
osob ve výši téměř 20 mil. Kč, v tom 
zničené a poškozené domy fyzických 
osob cca 13 mil.Kč. Škody na majetku 
osob podnikajících v obci odhadujeme 
na cca 5 mil.Kč.

Majetek Fotbalového klubu Nová 
Ves na cca 1,5 mil Kč.

Snažíme se získat fi nanční pro-
středky prostřednictvím Krajského 



Nové POKOLENÍ

strana 12

úřadu v Liberci i z dalších dostupných dotačních titulů. 
Rozhodnutím K.Ú. v Liberci byla povolena veřejná sbír-
ka

POVODNĚ 2010 – Nová Ves (u Chrastavy) kona-
ná za účelem zajištění fi nančních prostředků na pomoc 
postižené oblasti v obci Nová Ves a jejich přilehlých části 
povodněmi. Den zahájení sbírky - 10. 8. 2010. Rozhod-
nutí nabylo právní moci 9. 8. 2010. Sbírka je opravdu pouze 
pro Novou Ves. Na účet sbírky jsou zasílány fi nanční částky 
od maličkých - objevují se i stokoruny, což je obdivuhod-
né, když si někdo dá tu práci a čas. Finančně nám přispívá 
spousta obcí z celé republiky, zajímavostí je, že je mezi nimi 
již několik Nových Vsí. …

Tolik citace z článku. 

Starosta Nové Vsi, Jaroslav Miller, poslal naší obci, 
našim občanům,  děkovný dopis za fi nanční podporu, kte-
rou jsme darovali na řešení povodňových škod .

Ing. Vavřinec Charvát

Darovací dekret
 

Občané obce Brumovice na Moravě

darují

28.800,- Kč

obci Nová Ves na Liberecku

na odstraňování povodňových škod
v roce 2010

V Brumovicích  dne 20. 8. 2010                          
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- V pondělí 16.8.2010 se řidič Volkswagenu Tuareg lekl zvířete na silnici a sjel se svým vozem do rybníku Balaton. 
Dvoučlenná posádka auta měla štěstí, než se auto potopilo, podařilo se jí z něj vylézt. 
- Brumovičtí občané poskytli obci Nová Ves na Liberecku fi nanční dar ve výši 28 800,-Kč  na odstraňování škod 
po letošních povodních. Starosta obce, Ing. Vavřinec Charvát, dar osobně předal  
místostarostovi Nové Vsi, panu Koblihovi, 21.8.2010. Finanční dary byly použity na 
opravy komunikací, kanalizace, opravy poničených mostů nebo poukázány rodinám, 
které přišly o své domovy. Obec Nová Ves si velmi váží naší pomoci a srdečně za ni 
děkuje.
- V sobotu 28.8.2010 uspořádal místní SDH v areálu u sokolovny „Hasičskou letní 
noc“. Hrály skupiny Fridex a Stíny.
- Na ukončení prázdnin pořádala v pátek 3.9.2010 Hospůdka Na Sokecu  „parádní 
akci s prasátkem na ohni“. Pro děti byly špekáčky zdarma.
-Ve dnech 4.-5. září 2010 navštívili brumovičtí hasiči a představitelé obce družební 
obec na severu Moravy – Brumovice u Opavy. Stalo se tak u příležitosti slavnostního 
otevření opravené hasičské zbrojnice. 
- Přednáška na téma „Zelená úsporám“ se uskutečnila v pondělí 13.9.2010 v sále 
sokolovny. Přednášejícím byl známý cyklista na vysokém kole, Josef Zimovčák, spe-
cialista na energetické úspory.  
- Klub rodiče dětem pořádal v sobotu 11.9.2010 volejbalový turnaj smíšených družs-
tev na hřišti Na Drahách.
- V neděli 12.9.2010 se uskutečnila „Pouť do Žarošic“. Při bohoslužbě v kostele svaté Anny v Žarošicích konané bru-
movickou římskokatolickou farností vystoupil také náš farní pěvecký sbor.
- Koncem září byl vydán stolní kalendář „Brumovice 2011“ s foto-
grafi emi ze společenských a sportovních akcí v obci a malý kalen-
dář. Zakoupit jste si je mohli na obecním úřadě a v prodejně paní 
Hladké. Tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav.
- Obecní knihovna se ve dnech 4. – 8.10.2010 zapojila do celo-
státní akce „Týden knihoven“. V pátek 8.října se konala beseda se 
spisovatelkou Věrou Řeháčkovou, součástí byla i autogramiáda a 
zájemci si mohli knihy této autorky zakoupit.
- Ve dnech 9.-12.10.2010 se konala výstava „Krása podzimu“
- V pondělí 11.10.2010 byly zahájeny práce na opravě chodníku 
v Dědině od prodejny Jednoty směrem k obecnímu úřadu. Práce 
provádí Štěpán Prachař. Na opravu chodníku přišla dotace od JmK ve výši 160 000,-Kč. Celková hodnota díla činí 
320 000,-Kč. Pro nepřízeň počasí byly v listopadu práce přerušeny, pokračovat se bude v jarních měsících.
- 13.10.2010 byla provedena demontáž již nefunkčního drátového veřejného rozhlasu.
- 23.10.2010 byl proveden sběr nebezpečného odpadu.
- U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu se ve středu 27.10.2010 konal lam-
piónový průvod obcí. Sraz účastníků byl v 18 hodin před obecním úřadem, po průvodu Dědinou, Hrachůvkou, Novým 
řádkem a ulicí Na Drahách  následovalo zakončení táborákem a občerstvením u myslivecké chaty. Akce byla velmi 
úspěšná a těšila se velkému zájmu jak dětí, tak dospělých.
- Divadelní spolek Brumdivoch sehrál ve středu 3.11.2010 v sále sokolovny pohádku Elixír a Halíbela. Ve čtvrtek se 
představení hrálo pro dětí okolních škol. Pro velký zájem se hrálo ještě v pátek 10.12.2010.
- V sobotu 6.11.2010 pořádali obecní úřad a stárci spolu s chasou v sále sokolovny podzimní hodovou zábavu. K tanci 
a poslechu hrála dechová hudba Sokolka.
- Ve dnech 10.-12.11.2010 jste si mohli v Hospůdce Na Kopečku pochutnat na „svatomartinské huse“.
- Hospůdka Na Sokecu pořádala v pátek 12.11.2010 v sále sokolovny „Country večer s kapelou BOINS.“
- V sobotu 13.11.2010 bylo provedeno očkování psů proti vzteklině.
- V pátek 26.11.2010 byl v parku pod kostelem osvětlen vánoční strom
- V pátek 26.11.2010 se Obecní knihovna Brumovice zúčastnila IV. ročníku celostátní akce Den pro dětskou knihu.
- V sobotu 27.11.2010 byla provedena výsadba stromořadí mezi silnicí směrem k vlakové zastávce a přilehlým pozem-
kem Choboty.
- Vánoční jarmark se zabíjačkovými hody se konal na školní zahradě v sobotu 27.11.2010. Připravila školská rada ve 
spolupráci se zaměstnanci ZŠ a MŠ Brumovice.

                                                                                          Připravila: Vlasta Bedřichová

Vlasta Bedřichová

Brumovice 2011
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 Svaz zdravotně postižených uspořádal tyto zájezdy:
    2.9.2010 - Velký Meder
  11.9.2010 - Mosonmagyarovár
 28. 9.2010 - Mosonmagyarovár
  8.11.2010 - Mosonmagyarovár
20.11.2010 - Mosonmagyarovár
 4.12. 2010 - Divadelní představení - ,, ZLATÍ HOŠI „ v Mahenově divadle v Brně 
                     Organizačně zajišťovala paní Anna Horáková

Rybářské závody
Rybářských závodů, které se konaly v sobotu 9. října 

2010, se zúčastnilo 16 mladých rybářů. Sraz účastníků 
byl v osm hodin u brumovického jezírka, rybolov  však 
tentokrát úspěšný nebyl. Přesto byly věcné ceny vyloso-
vány a dětem předány.

Roman Vrubel

Je nám deset let
Ano, již deset let vychází náš zpravodaj „Nové poko-

lení“. První číslo vyšlo v prosinci roku 2001 v rozsahu 
10 stran a letošní 25. číslo mělo již 36 stran. Dovolte mi 
provést krátké bilancování. Kromě 27 pokračování se 
můžeme pochlubit následující bilancí: sečteme-li všech-
ny příspěvky a články dosavadních 26 čísel, vyjde nám 
úctyhodných 552  příspěvků, a to na 550 stránkách, z 
toho bylo 463 autorských příspěvků a 94 informačních. 
Ve zpravodajích bylo zveřejněno 915 fotografi í a 190 
obrázků. Vybrali jsme pro Vás také 54 básní. Svým roz-
sahem všechna Nová pokolení vydají za pěkně tlustou 
knihu. Zpravodaj si vytvořil svůj okruh čtenářů, kterým 
udělá radost. Také v porovnání s jinými zpravodaji v blíz-
kém okruhu v kraji obstojí jeho úroveň, jak máme mož-
nost slýchat.  

Přejme si, aby i nadále „Nové pokolení“ mělo širo-
ký okruh čtenářů a také širší okruh těch, kteří nám jeho 
obsah pomohou tvořit. Jsem rád, že jsem byl u toho a 
svými 185 příspěvky mohl být užitečný.                                                                        

- Josef Šedivý - 

Ohlédnutí za výstavou Krása podzimu
Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce v letošním roce, 

po výstavě fotografi í Antonína Musila a výstavě o II. světové válce, 
uskutečnil také podzimní výstavu nazvanou „Kouzlo podzimu“.  Při-
pravit tuto výstavu květin a dalších darů přírody v tak nepříznivém 
roce, jako byl právě uplynulý rok, byla velká odvaha. Vždyť téměř 
celá vegetace v dlouhém časovém úseku byla vystavena nepříz-
nivým přírodním podmínkám a škody zejména na hospodářských 
plodinách byly největší za posledních mnoho let. Úsilí vypěstovat 
zdravé rostliny a sklidit úrodu bylo proto letos mnohem větší než jin-
dy. Radost z toho, co se podařilo, by měla být proto také větší. Mělo 
tedy smysl uspořádat výstavu a radovat se z krásy rostlin, které nám 
příroda při své nepřízni dala.

Výstava se uskutečnila ve dnech 9. - 11. října. Výstavu navštívilo 
kolem 200  lidí. 

Ani rozsahem nebyla malá. Bylo zde k vidění 18 vazeb květin, 
16 kytic, 44 košíků a 30 dalších misek s výpěstky, celkem tedy 108 
exponátů. Aranžmá doplnilo 24 výšivek, 1 drak a  110 obrázků příro-
dy. Na výstavě se podílely i děti ze základní a mateřské školy, které 
namalovaly 40 výkresů a vytvořily dalších 30 výtvorů z přírodnin.         

Největší zásluhu na úspěchu výstavy měla Ing. Simona Kocziso-
vá, která připravila všechny vazby a celkové uspořádání výstavy.      

- Josef Šedivý - 
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Ze života školičkyZe života školičky
Mateřská škola ve školním roce 2010/2011
V tomto školním roce dochází do naší mateřské školy 

33 dětí z Brumovic, 2 děti z Klobouk u Brna, 1 dítě z Kaš-
nice, 1 dítě z Morkůvek a 1 dítě z Troubska. V provozu 
jsou 2 třídy. 

A co jsme už všechno od září stihli? Proběhl plavec-
ký výcvik starších dětí v plavecké škole v Hustopečích u 
Brna.

Také proběhla dvě zdařilá odpoledne s rodiči: tvoření 
z plodů podzimu a drakiáda na místním fotbalovém hři-
šti.

Navštívili jsme výstavu s podzimní tématikou na obec-
ním úřadě.

Zhlédli jsme již tři divadelní před-
stavení: Vodnickou pohádku v kinosá-
le v Hustopečích u Brna a v brněnském divadle Radost  
pohádky Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé choboty a Tři 
čuníci nezbedníci.

A přišel čas nejkrásnější, čas vánoční a s ním i tradice, 
které toto období zkrášlují.

Mezi ně patří návštěva Mikuláše v mateřské škole, 
vystoupení nejstarších dětí pro seniory na obecním úřa-
dě. Dále nás čeká zdobení perníčků s rodiči, zpívání pod 
vánočním stromem, vánoční vystoupení pro veřejnost 
v sokolovně a besídka v mateřské škole u stromečku s 
nadílkou. 

Vánoční čas je nádherný nejen pro svou podstatu, 
ale také proto, že nabízí nepřeberné množství činností a 
dějů, které zpestří atmosféru a nechají vzduch prosyce-
ný vánočním těšením. Zejména děti prožívají toto období 
„naplno“.
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Den 1. září je každoročně slavnos-

tí hlavně pro děti první třídy – nové 
žáky základní školy. Nejen pro děti, 
ale i pro rodiče a prarodiče. Zrovna v 
takové atmosféře jsme se i my letos 
sešli po prázdninách. Odpočinutí, 
mnozí opálení a plni zážitků.

Děti a jejich rodiče netrpělivě 

vyhlížela i paní učitelka Mgr. Helena 
Miklíková, která se na svůj 1. roč-
ník velmi těšila i připravovala. Při-
vítali jsme tyto nové žáky – Tobiáš 
Hanák, Lukáš Havlík, Filip Krátký, 
Eva Kulíšková, Tobiáš Ouda, Michael 
Přibyl, Emily Zítková, Kristina Špač-
ková,……

Paní ředitelka Mgr. Marie Michno-
vá přivítala všechny žáky, představila 
pracovníky školy, poděkovala spon-
zorům a ochotným rodičům za pomoc 
při úpravách školy během prázdnin a 
popřála dětem i dospělým sílu a neu-
vadající optimismus při práci v novém 
školním roce 2010-2011.  

Drakiáda
Ve čtvrtek 23.9. 2010 jsme vyra-

zili na místní fotbalové hřiště. Počasí 
nám přálo, a tak se zakrátko na obloze 
objevili první draci. Postupně vzlétali i 
další. Všechny děti se snažily dostat 

svého draka co nejvýše a udržet ho 
co nejdéle ve vzduchu. To se nejlépe 
podařilo Patriku Pohorskému. Vel-
kou pochvalu zaslouží všechny děti, 
protože  když jim ten jejich drak nelé-

tal, tak se snažily pomáhat ostatním 
dětem. Některým drakům se ve výšce 
zalíbilo natolik, že bylo obtížné dostat 
je po skončení soutěže dolů na zem.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
Změny ve vyučování jsou vítané 

a oblíbené – podle zadaného tématu 
děti s vyučující vlastivědy zpracovávají 
úkoly, které během celodenního pro-
jektového vyučování realizují. 

Žáci 4. a 5. ročníku si společně zku-
sili žít v době kamenné. Seznámili se 
s tvrdým příbytkem v jeskyni, se sbě-
rem bylin a s jejich účinky, s dorozumí-
váním skřeky a posuňky, námluvami, 
lovem, tancem a zpěvem za doprovo-
du bubnů, s druhy pohřbívání a výtvar-
ným ztvárněním života v tlupě. Pozná-
vali a uvědomili si nutnost a důležitost 
soudržnosti v tlupě a následně porov-
návali své postřehy se životem v dneš-
ní společnosti.
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Vánoční jarmark
V sobotu 27. 11. 2010 přišel konečně očekávaný den, 

na který jsme se dlouho připravovali. Jarmark byl zahájen 
ve 12 hodin vystoupením pěveckého sboru pod vedením 
paní učitelky Dany Pučálkové. Poté si mohli návštěvníci 
na stáncích zakoupit zabijačkové speciality, cukrovinky, 
adventní věnce a svícny, svíčky, vánoční ubrusy, knihy a 
další dárkové zboží.

Letos se nám podařilo zajistit dostatečné množství 
zabijačkových specialit, tak snad nikdo neodešel nespo-
kojený.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se podí-
leli na přípravě jarmarku.

Brumdivoch
Všechno to začalo velmi nená-

padně. Sešla se skupina nadšenců a 
domluvila se, že zkusí pro místní děti 
zahrát divadlo. Naším prvním před-
stavením byla pohádka  „O Popel-
ce trochu jinak.“ Neměli jsme žádné 
zkušenosti, kostýmy ani kulisy. Ale do 
nácviku jsme se pustili s velkou chutí. 
Učili jsme se mluvit nahlas a srozu-
mitelně, netočit se zády k divákům, 
nezakrývat svým tělem ostatní herce. 
Kostýmy jsme si vypůjčili v divadle, 
kulisy jsme vyrobili.

Velmi nás potěšilo, že naše první 
představení mělo u diváků úspěch. 
Přišli malí, ale i ti velcí, a protože se 
všem moc líbilo, zahráli jsme ho ještě 
jednou.

Od našeho prvního divadla uply-

nulo již šest let a my jsme za tu dobu 
odehráli pět představení. Po Popel-
ce to byly Rychlé šípy, potom čtyři 
krátké pohádky s názvem Měla bab-
ka čtyři jabka a 
vloni pohádka 
Čáry báby Cot-
kytle aneb Tři 
zlaté zuby děda 
Vševěda. Snad 
jsme se za tu 
dobu něco nau-
čili. Kostýmy už 
máme svoje (šije 
paní režisérka), 
kulisy jsou téměř 
profesionální a 
také máme kaž-
dé představení 

nasvícené. Nejtěžší ale je vybrat scé-
nář, který zaujme nejen malé děti, ale 
i dospělé. Smích diváků a naplněné 
hlediště nám prozrazuje, že naše vol-
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Vzpomínky paní Musilové

ba je správná.
Posledním představením, které 

jsme odehráli,  byla veselá pohád-
ka Elixír a Halíbela, kterou zhlédli 
nejenom místní obyvatelé, ale i lidé 
z širokého okolí a žáci ze sousedních 
škol.

 I když pro nás v našem věku 
není jednoduché zapamatovat si 
texty, při nácviku často zlobíme paní 
režisérku a chodíme pozdě na zkouš-
ky, přesto všechno hrajeme s chutí a 
rádi. Naší největší odměnou  je to, 
že na  představení chodí stále více 
diváků a až na malé výjimky slyšíme 
samá pochvalná hodnocení.

 Marie Michnová

Mateřská školka byla v Brumo-
vicích zřízena hned brzy po druhé 
světové válce.  Provoz začal v ledna 
1946. V té době se ještě nevařilo, 
děti si nosily svačinky a na oběd se 
odcházelo domů.

Později se zřídila z prázdné třídy v 
přízemí školní kuchyně a jídelna pře-
pažená dřevěnou stěnou. V ní byla 2 
okýnka, která se na oběd otevřela a 
vydávalo se dětem jídlo. 

Nejdříve se vařilo jen pro děti z 
mateřské školky a později i pro ško-
láky. Museli však chodit na oběd po 
skupinkách. 

Měli jme k sobě blízko, býva-
lo veselo, i když práce byla těžká a 
náročná. Všichni jsme se dobře znali 
a pomáhali si. V malé kuchyni mecha-
nizace žádná nebyla, jenom velké 
hrnce. Pak jsme měli robot a pánvice 
na smažení. Ale hlavně že jsme měli 
velká plynová kamna, která byla na 
velké bomby – ty jsem si museli sami 
dovážet na káře. 

Měla jsem pomocnou kuchařku 
Martu Kurdiovskou. Byla to velice 
obětavá žena. Nákupy vozila na kole, 
mléko bylo ve sklenicích – všechno 
bylo těžké a cesta vedla hodně do 
kopce. 

Dětem jsme každý týden pekly 
buchty – nejvíce jim chutnaly čes-
ké koláče. Měly jsme co dělat, aby-
chom je dopoledne napekly – proto 
jsme dávaly hodně kvasnic, aby těs-
to rychle kynulo. Těsto jsme dělávaly 
olejové. Dětem se buchty líbily. Jak 
jsme je napekly, daly jsme je na tácy 
na stoly. Vzpomínám, jak se předhá-
něly, kolik kdo sní.

Jak plynul čas, začala se stavět 
nová školka. Zasloužila se o to teh-
dejší ředitelka, Liduška Hanáková. 
Nebylo to lehké – bylo plno práce, 
rodiče chodili na brigády. Měli jsme 
družbu s podnikem Výtahy. Tehdy 
mladí kluci moc pomáhali a školka se 
otevřela 1.října 1984. To bylo rados-
ti. Krásná budova  - všechno velké a 

součástí byla i krásná kuchyně. Dvě 
třídy mateřáčků a kuchyň byly propo-
jeny dlouhou chodbou. A jídelna byla 
také vzdálená. Všechno bylo krásné, 
ale měli jsme k sobě daleko. Ve staré 
školce jsme byli jako jedna rodina. 

Rozhodla jsme se napsat zno-
vu recept pro mladé maminky, kte-
ré  říkají, že na koláče nemají čas. 
Můžete klidně zapojit i děti, které 
si budou hrát, a tím vám pomohou. 
Bude to recept na hodové koláče, je 
jich plná krabice od kuřat, když se 
vám to bude zdát hodně, dělejte z 
poloviční dávky. 

12 žloutků+ 8 vrchovatých lžic 
mletého cukru ušleháme, pak poma-
lu přidáme 4 dcl oleje. Vznikne majo-
néza – pěkně hustá (i kdyby nebyla 
hustá, koláče budou dobré). Pak si 
připravíme kvásek z půl l mléka, kte-
ré mírně ohřejeme, trochu cukru a 
nadrobíme 20 dkg droždí. Až kvásek 
pěkně nakyne, vlijeme jej do majo-
nézy, přidáme 4 lžíce smetany, 4 
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lžíce rumu, 4 špetky soli, citrónovou 
kůru, vanilínový cukr. Všechno zamí-
cháme, přidáváme 1/2 kg polohrubé 
mouky, ½ kg hladké mouky výběrové 
– mísíme, až je těsto hladké, ale nes-
mí být husté. 

Já těsto mísím 30 minut v misce, 
až je samá bublinka.  Jak dlouho a 
jestli ručně nebo na robotě, záleží ale 
na vás. 

Těsto je za chvíli nakynuté. V 
ručníku vyválejte 1 kg tvarohu. Do 
vyždímaného tvarohu  přidejte pís-
kový cukr, vanilínový cukr, citrónovou 
kůru a  1 žloutek. Tvaroh musí být 
hodně sladký. Potom si ho dejte na 

vál, nadělejte válečky. Vál posypte 
moukou a sekejte z válečků kous-
ky, které tvarujte do kuliček . A to už 
vám mohou pomoci děti. Kuličky (tzv. 
duše) ať dávají na pomoučený pod-
nos. To samé s ořechovou náplní. 
Ořechy spaříme v mléce, cukr, rum, 
rumovou tresť, skořici, vanilínový 
cukr zpracujeme, děláme podlouhlé 
válečky.

Z vykynutého těsta vyválíme 
placku a ½ cm rádlem nakrájíme 
čtverečky. Na ně už děti mohou roz-
dávat „duše“. Záleží, jak chcete mít 
koláče velké. Když chcete koláče  
malé, dělejte všechno menší (těsto 

i „duše“).  Pak koláče zabalte. Když 
plníte povidly -  povidla musí být hod-
ně hustá – těžko se zabalují. 

Ušleháme si 5 vajec  s mlékem. 
Koláče namočené ve vajíčku dáváme 
do „posýpky“ a z ní na plech vyložený 
pečícím papírem.

„Posýpka“: 1 máslo, polohrubá 
mouka, 30 dkg mletého cukru, 1 vani-
línový cukr, 1 žloutek, citrónová kůra. 
Za stálého drobení a míchání vznik-
ne „posýpka“.  

Mladé maminky – jen dětem nadě-
lejte dobrých buchet a koláčů, to Vám 
radí bývalá kuchařka 

 Zdeňka Musilová   

Krása podzimu
Klub přátel Dr. Jana Herbena a 

historie obce v Brumovicích pořádal 
ve velké zasedací místnosti obecní-
ho úřadu výstavu „Krása podzimu“. 
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v 
sobotu 9. října 2010. Návštěvníci měli 
možnost potěšit se krásou darů naší 
přírody, načerpat inspiraci k výzdobě 
svých obydlí a obdivovat aranžérské 
umění. Děkujeme všem občanům, 
kteří svými výpěstky naši výstavu 
podpořili. Děkujeme dětem MŠ a ZŠ 
Brumovice za jejich krásné výrobky. 
Zvláštní poděkování patří Ing. Simo-
ně Kocsisové za aranžérskou práci.

Tato čtyřdenní výstava se u obča-
nů setkala s mimořádně velkým ohla-
sem a byla hojně navštěvována, o 

čemž svědčí i množství podpisů v 
pamětní knize.

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Rozkvetlé Brumovice

Pravidelně, od třetího čísla našeho zpravodaje, jsme se seznamovali s rostlina-
mi spjatými s našim krajem a přiřazovali jim zvláštní význam plynoucí z lidových 
tradic. Tentokrát se s naším slováckým rostlinopisem již rozloučíme. 

Podíváme se na poslední zajímavou rostlinu. Na okrajích lesů, v houštinách, a 
dokonce i ve vinohradech se na jižní Moravě vyskytoval 

                                               p o d r a ž e c    k ř o v i š t n í . 
Tato vzhledově a vůní zvláštní rostlina (latinsky Aristolochia clematitis L), je 

lidově na Podluží zvaná „vlčí jabuko“ a na Slovensku vlkovec obyčajný. Je to vytr-
valá páchnoucí bylina, až 1 m vysoká. Lodyhu má vzpřímenou, nevětvenou. Lis-
ty jsou střídavé, dlouze řapíkaté, okrouhle nebo vejčitě srdčité, celokrajné. Na 
rubu jsou světleji zelené. Z paždí listů vyrůstají bledožluté kvítky ve dvou až osmi-
četných vrcholičnatých svazečcích. Okvětí je trubkovité, dole baňkovitě naduté, 
nahoře rozšířené v jazykovitý cíp. Nazpět obrácené chlupy uvnitř květu zabraňují 
hmyzu navštívený květ opustit. Až květ zvadne, otevřou se prašné váčky a popráší 
uvězněný hmyz pylem. Poté chlupy zvadnou a obrátí se směrem dolů, což umožní 
hmyzu z květu vylézt. Zajímavé jsou i jeho plody. Po oplození vyrůstají totiž z květů 
hruštičkovité tobolky velikosti vlašského ořechu. Snad právě ty přispěly k tomu, že 
dostal lidový název „vlčí jabuko“.    

Latinské rodové jméno je odvozeno z řeckých slov Ariston = nejlépe a Lochos – šestinedělka, protože pod-
ražec se užíval k usnadnění porodu nebo k vyvolání potratu. 

Podražec je ale důležitou léčivou rostlinou. To věděli už naši předkové, a proto jeho odvaru používali ke kou-
pání bolaček, protože při zevním užití urychluje hojení ran. Nejvíce se užíval u hospodářských zvířat. Nebezpeč-
ný je při vnitřním použití, působí jedovatě. Obsahuje jedovatou kyselinu aristolochovou, alkaloidy a třísloviny. 

Ještě jedna vlastnost mu byla lidem připisována: podražec se dával do postele k vyhánění blech, protože 
nebyly k dispozici moderní insekticidy. Jistě k tomu přispěla jeho zvláštní vůně. 

Pro jeho zvláštní užití, a protože roste u nás jenom na jižní Moravě, do našeho slováckého rostlinopisu pat-
ří. 

Na závěr našeho dlouhého seriálu si shrneme, které rostliny jsme poznali. 
Byly to: rozmarýn, myrta obecná, krušpánek, chrpa obecná, bytel metlovitý, sléz okrouhlolistý, mydlice lékař-

ská, lékořice, dýně, třeslice prostřední, hniličky (hrušeň obecná),  netřesk, turkyň (kukuřice setá), podražec křo-
vištní, puškvorec obecný, ostřice řízná, jitrocel kopinatý, konopí seté, barvínek (brčál menší), vinná réva, divizna 
velkokvětá, orobinec úzkolistý, bez černý, lilie bělostná a tulipán. Celkem to bylo 25 zajímavých rostlin. Pokud 
znáte nějakou další, napište nám.                            

   Připravoval:  Josef Šedivý          

V letošním roce proběhl v Brumo-
vicích druhý ročník soutěže o nejhez-
čí zahrádku, rozkvetlý balkon nebo 
květinový truhlík na okně rodinného 
domu.

V úterý 30. listopadu 2010 se 
na obecním úřadě sešla komise 
ve složení: Antonín Košulič,    Mgr. 
Vlasta Bedřichová, Ing. Marie Krato-
chvílová a Ing. Vavřinec Charvát, aby 
provedla vyhodnocení celé akce.

Letos bylo vybráno 15 nejhezčích 
domů bez určování pořadí. 

Věcné ceny obdržely: I. Belobra-
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Obecní knihovna Brumovice
Z činnosti:

- byly opraveny stávající regály a 
doplněny dalšími regály, aby se roz-
šířila kapacita a kultura uložení knih. 
Za realizaci patří velký dík fi rmě BLA-
NÁŘ NÁBYTEK. 

- z dotačního programu VISK 
3, který poskytuje Ministerstvo kul-
tury, byl do knihovny pořízen nový 
počítač a knihovní program Clavius. 
Jeho spuštěním jsou vytvořeny pod-
mínky pro plnohodnotné zapojení do 
veřejné informační sítě knihoven, je 
zkvalitněn a zrychlen výpůjční pro-
ces, umožní zjednodušení a zlevnění 
zasílání oznámení o rezervaci doku-
mentu či odeslání upomínce prodlení 
čtenáře a také umožnil spuštění on-

line katalogu.
- v rámci Týdne knihoven se děti 

zapojily do celostátní společné akti-
vity s názvem Pocta K. H. Máchovi 
čtením z díla tohoto romantického 
básníka a navštívila nás spisovatel-
ka Věra Řeháčková, se kterou jsme 
měli možnost se setkat na besedě v 
knihovně a naše děti na besedě v MŠ 
a ŽS Brumovice.

- za podpory dotačního titulu 
Knihovna 21. století, vyhlášeného 
Ministerstvem kultury, právě probíhá 
počítačový kurz v celkové dotaci 10 
lekcí po 2 hodinách a jsou připraveny 
další

- byly přivezeny další knihy z 
výměnného fondu z Břeclavi

- je vyčleněn počítač s on-line 
katalogem, kde návštěvník může 
nahlížet do elektronického katalogu 
a vyhledávat si knihy dle různých kri-
térií

- v knihovně je vystavena ukázka 
díla Rudolfa Čermáka

- Den pro dětskou knihu se tento-
krát uskutečnil o den dříve. Zúčast-
nilo se ho 13 dětí a několik jejich 
maminek. Všichni se aktivně zapojili 
do plnění úkolů a kvizů a společně 
jsme tak strávili příjemné chvilky v 
knihovně.

- přejeme všem svým čtenářům 
spokojené Vánoce a v novém roce 
se těšíme na Vaši návštěvu.

Výběr z nových knih:

Hrabal, B. Obsluhoval jsem anglického krále
Pagnol, M.  Živá voda
Steel, D. Šlechetná žena
Fieldingová, J. Ještě mě nezabíjej
Řeháčková, V. Chlapec se srdcem mého syna
Řeháčková, V. Stejně ho klofnu já
Řeháčková, V. V říši Skalních bytostí
Řeháčková, V. Pátrání po vládci Vodstva

Suchá, J. Cvičení paměti pro každý věk
Šanc, M. Internet pro seniory
Janča, J. Herbář léčivých rostlin
Lanczová, L. Milenky a hříšníci
Plicka, K. Český rok v pohádkách, písních..
Petiška, E. Alenčina Čítanka
Lingren, A. Pipi Dlouhá punčocha
Macourek, M.  Mach a Šebestová ve škole

Sledujte průběžně: www.knihovnabrumovice.webk.cz

dová, č. 106, A. Láčíková, č.138, J. Dvořáková, č. 276, 
D. Herzánová, č.14, A.Jakubčíková, č.46, F.Kadlecová, 
č.109, M.Kurdiovská, č.209, M.Kynclová, č.399, 
J.Lupačová, č.409, A.Musilová, č.95, V.Otáhalová, č.353, 
V.Pituchová, č.185, Z.Roupcová, č.317, M.Studýnková, 
č.405, O.Šedivá, č.13

Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří se vzor-
ně starají o zahrádky před svým domem a o květino-
vou výzdobu oken a balkónů. Přispíváte tak k pěkné-
mu vzhledu naší obce.

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Výsadba stromů
V sobotu  27.listopadu 2010 brumovičtí občané 

vysazovali stromky u hlavní silnice směrem k vlakové 
zastávce. Dříve obě strany této komunikace lemova-
la alej ovocných stromů, dnes je zde pouze holá pláň. 
Tímto projektem chceme navrátit krajině její dřívější ráz a 
pomoci obnovit zeleň v naší obci. I přes nepřízeň počasí, 
padal sníh, foukal ostrý studený vítr, ručička na teplomě-
ru se pohybovala kolem nuly, se do vysazovaní stromků 
/42 ks jasanů úzkolistých/  zapojilo hodně lidí, přišly celé 
rodiny  i jednotlivci. Rodiny mají možnost se o svůj strom, 
o své stromy starat.

Stromky vysadili:
Antonín Košulič, Josef Střeštík, František Střeštík, 

Miroslav Skřivánek, Josef Hájek, František Studýnka, 
Kateřina Herzánová, Vlasta Bedřichová, Jiří Bureš, Karel 
Opluštil, Václav Lupač, Anna a Josef Ševelovi, Jana a 
Vavřinec Charvátovi, Milan Ševčík, Daniel Štach, Daniel 
Ullmann, Eva a Josef Veselí, Antonín Halm, Dobromila 
Macháčková, Petr Kučera. 

Projekt byl podporován z programu „Strom života „ 
Nadace partnerství.

Obecní úřad srdečně děkuje všem občanům, kteří se 
výsadby stromků zúčastnili. 

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Jasan úzkolistý 
Dřevo – to je surovina, pro kterou 

byl jasan pěstován již ve starověkém 
Řecku. Dřevo má výborné vlastnos-
ti – je tuhé a poměrně elastické, má 
širokou škálu využití. Tento strom 
může – zejména díky své pravidel-
ně působící koruně – sloužit také 
jako strom okrasný, najdeme jej pro-
to i v různých parcích, zahradách a 
sadech.

Jasan úzkolistý (Fraxinus angusti-
folia/ je opadavý listnatý strom dorůs-
tající výšky 20-35 m. Letorosty jsou 
šedavé, pupeny vstřícné nebo přes-
lenité, skořicově až tmavě hnědé. Má 
složený typ listu, listy jsou lichozpeře-
né a světle zelené. Květy jsou nená-
padné, zelenkavé nebo purpurové, 
rostou před rašením v chomáčcích 
a připomínají malý hrozen, odborně 
jsou nazývány hroznovitými láty.  Plo-
dem je křídlatá nažka, 2,5-6 cm dlou-
há, kopinatého tvaru, barva plodu je 
zelená až hnědá.

Jasan úzkolistý pochází ze sever-
ní Afriky, jihozápadní Evropy a Malé 
Asie, nyní se nachází prakticky v celé 
Evropě a je rozšířen až ke Kaspické-
mu moři. Vyhovují mu normální hlu-

boké půdy na slunném a polostinném 
stanovišti.

Jasan úzkolistý podunajský při-
rozeně roste v SV 
Řecku, Bulharsku, v 
zemích bývalé Jugo-
slávie, Rumunsku a 
Maďarsku. Severním 
okrajem areálu je již-
ní Slovensko a jižní 
Morava. V České 
republice roste přiro-
zeně pouze poddruh 
jasan úzkolistý podu-
najský (Fraxinus 
angustifolia subsp. 
danubialis Pouzar) v 
jihomoravských úva-
lech, na sever ojedi-
něle až ke Grygovu u 
Olomouce.

Jasan úzkolistý je 
společně s dubem let-
ním dominantní dře-
vinou jihomoravských 
lužních lesů. V luž-
ních lesích nejjižnější 
Moravy (např. Břec-
lavsko) zcela nahra-

zuje příbuzný druh, jasan ztepilý.
-Vlasta Bedřichová-   

 Zdroj: Internet
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S t o l n í  t e n i s  v sezóně 2010/2011
V letošním roce se podařilo navá-

zat na tradice z nedávné minulosti. V 
Brumovicích byla   obnovena činnost  
oddílu stolního tenisu. Jsem rád, že se 

našla parta nadšených a hlavně ochot-
ných lidí věnovat se tomuto zajímavé-
mu sportu a ve svém volném čase dělat 
něco nejen pro sebe, ale také něco pro 

reprezentaci obce. Okresním svazem 
byli zařazeni do základní soutěže – OP 
III. třídy – kde jim v současné době pat-
ří 6. místo. Přiznám se, že jsem měl 

Ze sportu
Výsledky podzimního kola fotbalové soutěže

Datum Výsledek

15.8.2010 A mužstvo Brumovice Vranovice 1:3

8.8. A Nikolčice Brumovice 3:0

21.8. A Velké Pavlovice Brumovice 8:0

22.8. Dorost Vranovice Brumovice 6:2

29.8. A Brumovice Nosislav 3:2

29.8. Dorost Brumovice Drnholec 1:3

5.9. A Pouzdřany Brumovice 2:0

5.9. Dorost Moravský Žižkov Brumovice 5:1

5.9. Žáci Strachotín Brumovice 4:2

12.9. A Uherčice Brumovice 3:0

12.9. Dorost Dolní Dunajovice Brumovice 10:2

19.9. A Brumovice Kobylí 2:1

19.9. Dorost Brumovice Kobylí 1:10

19.9. Žáci Brumovice Zaječí 0:1

26.9. A Velké Němčice Brumovice 5:2

26.9. Dorost Valtice Brumovice 14:0

26.9. Žáci Klobouky Brumovice 1:1

3.10. A Brumovice Šitbořice 0:0

3.10. Dorost Brumovice Březí 1:9

3.10. Žáci Brumovice Ivaň/Přibice 9:0

10.10. A Ivaň/Přibice Brumovice 6:0

10.10. Dorost Vrbice Brumovice 6:11

10.10. Žáci Krumvíř Brumovice 2:13

17.10. A Brumovice Vrbice 4:2

17.10. Žáci Brumovice Nosislav 3:4

24.10. A Boleradice Brumovice 1:1

24.10. Dorost Ivaň/Přibice Brumovice 10:1

31.10. A Brumovice Klobouky 1:3

31.10. Dorost Brumovice Klobouky 5:9

31.10. Žáci Brumovice Pouzdřany 2:2

7.11. A mužstvo Brumovice Nikolčice 1:2

Střelecká fotbalová soutěž ke 
4.11.2010:

Muži III.tř. sk.B – 7 branek Tomáš 
Kňůr

Dorost  III. třída – 14 branek Vojtěch 
Bednář

Základní žák. soutěž, sk.B – 9 branek 
David Hanák, 6 branek Petr Cichra

Umístění v tabulce:
Muži III.tř. sk. B – 13. místo
Dorost III.tř. – 10. místo
Základní žák. soutěž, sk. B – 5. mís-
to

Cvičení v sále sokolovny:
Cvičení starších žen bylo zahájeno 
ve čtvrtek 14.10.2010.

Cvičení maminek s dětmi ve věku od 
18 měsíců do čtyř let bylo zahájeno 
ve středu 17.11.2010.

V úterý 23.11.2010 byl zahájeno cvi-
čení „zumba“ pod vedením lektorek z 
Klobouk
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Soupisky jednotlivých oddílů stolního tenisu
TJ Sokol Kobylí

1 Šťavík Ondřej
2 Volek Pavel
3 Vajbar Antonín
4 Charvát Vavřinec
5 Jangl Marek
6 Galousek Ivo
7 Oslzlý Michal

T. J. Sokol Brumovice
1 Fidor Marek
2 Hanák Vít
3 Krátký Milan
4 Mikulica Vojtěch
5 Prachař Štěpán
6 Spilka Aleš
7 Ševela František
8 Jakubčík František

Výsledky necelé první poloviny sezóny 2010/2011
Krajská soutěž Jihomoravského kraje II. 

třídy B, muži
Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. Slovan Hodonín B 9 7 1 1 87:45 31
2. Kobylí A 9 7 0 2 84:51 30
3. Slavoj Rohatec A 9 5 1 3 81:60 25
4. Lanžhot B 9 5 1 3 74:62 25
5. Vranovice A 9 5 1 3 72:63 25
6. ČSAD Hodonín D 9 4 3 2 73:67 24
7. Němčičky A 9 5 0 4 68:68 24
8. Agrotec Hustopeče C 9 3 2 4 70:71 20
9. Sokol Hodonín A 9 3 2 4 70:76 20
10. Hostěradice A 9 2 1 6 60:81 16
11. Sokol Znojmo E 9 2 0 7 59:82 15
12. Sokol Kyjov A 9 0 0 9 18:90 9 V-výhra, R – remíza, P - prohra

Okresní přebor I. třídy, muži

Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. MSK Břeclav A 9 8 0 1 102:60 33
2. Křepice A 9 7 1 1 104:58 31
3. Lanžhot C 9 7 1 1 97:65 31
4. Agrotec Hustopeče D 9 6 1 2 92:70 28
5. Kobylí B 9 5 0 4 95:67 24
6. Němčičky B 9 4 2 3 88:74 23
7. Rakvice A 9 4 1 4 86:76 22
8. Šakvice A 9 3 1 5 73:89 19
9. Lanžhot D 9 2 1 6 69:93 16
10. Kobylí C 9 2 0 7 57:105 15
11. Vranovice B 9 1 0 8 49:113 12

Okresní přebor III. třídy, muži

Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. Vranovice C 8 7 1 0 115:29 30
2. Šitbořice B 8 7 0 1 108:36 29
3. Velké Hostěrádky A 8 5 1 2 84:60 24
4. Křepice C 8 4 0 4 75:69 20
5. Šakvice C 8 3 2 3 76:68 19
6. Brumovice A 8 3 1 4 71:73 18
7. Rakvice C 8 1 2 5 41:103 13
8. Kobylí D 8 1 1 6 42:102 12
9. MSK Břeclav C 8 1 0 7 36:108 11

Okresní přebor dorostu

Poř. Mužstvo Utkání V R P K Zápasy Body
1. Vranovice A 10 9 0 1 0 81:19 28
2. Břeclav A 10 9 0 0 1 88:12 27
3. Kobylí A 10 8 0 1 1 73:26 25
4. Lanžhot A 10 7 0 3 0 55:45 24
5. Břeclav B 10 7 0 3 0 62:38 24
6. Němčičky A 10 5 0 5 0 50:50 20
7. Kobylí B 10 4 0 6 0 38:62 18
8. Agrotec Hustopeče A 10 3 0 7 0 36:64 16
9. Šitbořice A 10 2 0 8 0 28:72 14
10. Břeclav C 10 1 0 9 0 22:77 12Ing. Vavřinec Charvát

8 Soukal Jiří st.
9 Kunický Antonín
10 Vajbar Pavel
11 Dufek Vladimír
12 Skořepa Jaroslav
13 Studýnka Antonín
14 Otáhal Jan
15 Novák Jiří st.

trochu obavy, jak se v soutěži uchytí, 
šesté místo je pro mě překvapení.

 Je třeba však začít také pracovat s 
mládeží. Ze zkušeností ze sousedního 
Kobylí, kde se mládeži dost věnují, vím, 
že není jednoduché ji v dnešní době u 

sportu udržet. Vydrží jenom ti nejlepší. 
Přeji oddílu stolního tenisu v Brumovi-
cích úspěchy, pevnou vůli a výdrž.

Oddíl stolního tenisu v Kobylí má 
své „A“ mužstvo v krajské soutěži II. 
třídy B, další dvě mužská družstva v 

okresním přeboru I. třídy. Mládež je 
zapojena do jediné mládežnické sou-
těže na okrese -  okresní přebor doros-
tu. Výsledky jednotlivých mužstev jsou 
uvedené v tabulkách.
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Vánoční setkání
V pátek 3. prosince 2010 se v Brumovicích  ve velké 

zasedací místnosti  obecního úřadu uskutečnilo před-
vánoční setkání občanů, kteří dovršili osmdesáti a více 
let. 

Úvodní slovo pronesl starosta obce Antonín Košuluč 
a seznámil přítomné s děním v obci. V kulturním pro-
gramu vystoupily děti z místní základní a mateřské 
školy. 

Důchodci strávili v družné a přátelské besedě pří-
jemné odpoledne a ani letos je nezapomněl navštívit 
Mikuláš, tentokrát i s andělem, aby jim společně pře-
dali dárkové balíčky.  Loučili jsme se s přáním všeho 
dobrého v novém roce a také, abychom se o příštím 
Mikuláši opět v tak hojném počtu setkali.

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Vítání dětí do života
V neděli 26. září 2010 byla v 

obřadní síni obecního úřadu do živo-
ta slavnostně uvítána Marie Farná. 
Rodičům dítěte upřímně blahopřeje-
me.

  Foto: Vlasta Bedřichová

Společenská kronika 
Do svazku manželského v roce 2010 vstoupili:

 Hana Opluštilová a Marek Benedikty 
Šárka Mikulková a Vít Reichmann
Jana Jamborová a Tomáš Loveček
Petra Svobodová a Miroslav Hasík
Jitka Matějková a Antonín Chrástek

Děti narozené v roce 2010:
Ondřej Kňůr
Marie Farná

Významné životní jubileum v roce 2010 oslavili:
Štěpánka Lejsková 87 let
Stanislava Nádeníčková 89 let
Veronika Raunigerová 85 let
Marie Miklíková 85 let
Marie Košuličová 90 let
Augustina Ševčíková 89 let
Ludmila Mikuličová 90 let
Václav Košulič 87 let
Martin Kovařík 88 let
Františka Souchopová 91 let
Miroslava Šedivá 92 let
Aurelie Kellnerová 87 let
Božena Novomestská 86 let

V roce 2010 nás navždy opustili:
Marie Ševelová ve věku 86 let
Josef Šemora               84 let
Karel Kňůr               22 let
Štěpánka Tiefenbachová               79 let
Jan Miklík               17 let
Antonín Rychlý               61 let
Antonie Hájková               79 let    
Anděla Páleníková               88 let
Maria Nádeníčková               83 let

Vzplanula hvězda nad mraky

svou září líbá zem,
a hymnus zní až v oblaky:
Dnes LÁSKA přišla sem.

Sny temných stínů prchají
a duše spěchá tam,

kde anděl pěje nad stájí:
„Dnes LÁSKA přišla k vám.“

Všem dobré vůle úsvit vzplál
u jeslí kolkolem,

s pastýřem prostým klečí král,
dnes LÁSKA přišla všem.

Bůh seslal lásku v chladný svět,
a svět má pro ni kříž…
Dnes LÁSKA přišla …

Všude led …
Pozveš ji k sobě blíž?
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Přehled vánočních bohoslužeb v chrámu 
sv. Antonína v Brumovicích

Pátek – 24. prosince 2010, Štědrý den
22.30- půlnoční mše
Sobota – 25. prosince 2010, Slavnost narození Páně
8.00 – mše svatá
13.30 – jesličková pobožnost
Neděle – 26. prosince 2010, Svátek sv. Rodiny
8.00 – mše svatá
Úterý – 28. prosince 2010, Svátek nevinných betlém-
ských dětí
18.00 – mše svatá za  brumovické děti
Pátek – 31. prosince 2010, sv. Silvestra I.

16.00 – děkovná bohoslužba na konci občanského roku
Sobota – 1. ledna 2011, Nový rok – Slavnost Matky Boží  
Panny Marie
8.00 – mše svatá za brumovickou mládež
Neděle – 2. ledna 2011, 2.neděle po Narození Páně
8.00 – mše svatá
Čtvrtek – 6. ledna 2011, Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
8.00 – mše svatá, končí doba vánoční

Radostné a požehnané Vánoce 
Vám přejí Vaši duchovní 
Mgr. Rudolf Zbožínek a Vladimír Konečný

Adventní a vánoční program v evangelickém sboru 
v Kloboukách u Brna

neděle 12.prosince - Třetí neděle adventní
- Brumovice: adventní bohoslužba se slavením svaté 

večeře Páně
- Klobouky : slavnostní děkovná bohoslužba k 20.výročí 

vzniku střediska Diakonie Betlém v 9.3o hodin
- adventní hudební nešpory v 17.oo hodin 

neděle 19.prosince - Čtvrtá neděle adventní
- bohoslužba k zahájení vánoční doby v 9.3o

pátek 24.prosince - Štědrý den
– Dětská vánoční slavnost s divadelní hrou a zpíváním 

pro děti i dospělé v 9.3o hodin

sobota 25.prosince - Boží hod vánoční
- sváteční bohoslužba se slavením svaté večeře Páně 

v 9.3o hodin 

- tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Izmael 
v 18.oo hodin

neděle 26.prosince - Neděle po Narození Páně
- bohoslužba v 9.3o hodin 

sobota 1.ledna - Nový rok - První den občanského roku
– ekumenická bohoslužba ve 14.3o hodin 

  - společné bohoslužby s Římskokatolickou farností v 
Kloboukách a sborem Církve bratrské v Bohumilicích

neděle 2.ledna - Zjevení Páně
– bohoslužba s kázáním hosta – farářka Martina Kadle-

cová ze Silůvek u Brna v 9.3o hodin

Shromáždění se konají v evangelickém kostele 
v Kloboukách u Brna, není-li uvedeno jinak.

Brumovice v roce 2011 – plán akcí
Únor:         
- 5.2. Hasičský ples
- Dětský krojový ples
- 19.2. Krojový ples obecního úřadu
- Sportovní ples
- Košt svařáků
Březen:
- Výstava vín
- Besedy v obecní knihovně
- Dětský karneval
Duben:
- 66. výročí osvobození obce
- Jarní úklid
- Oblastní výstava vín
Květen:
- Běh Parkem Dr. Jana Herbena
- Dětské hasičské závody
- Oslava Dne matek
- Vyhodnocení výtvarné soutěže

Červen:
- Oslava Dne dětí
- Hasičské závody
- Boží Tělo
- Den otevřených sklepů
Červenec:
- Jarní hody
- Odehrávky hodů
- Fotbalový turnaj
- Noční hasičské závody
- Letní zábava
Srpen:
- Letní zábava
- Volejbalový turnaj
Září: 
- Divadelní představení
- Tradiční vinobraní
Říjen:
- Výstava ovoce a zeleniny

- Lampiónový průvod
Listopad:
- Podzimní hodová zábava
- Rybářské závody
- Vánoční jarmark
- Kateřinská zábava
Prosinec:
- Předvánoční setkání s důchodci
- Vánoční koncert
- Zpívání pod vánočním stromem
- Silvestrovská zábava

Přesné termíny akcí sledujte ve 
vývěskách, v hlášení obecního 
rozhlasu a na internetových strán-
kách obce.



Nové POKOLENÍ

strana 29

Pozvánka na výstavu 

Sběrný dvůr v roce 2011
Svoz nebezpečného odpadu 

v roce 2011: 9. dubna a 22. října

Milé maminky!
Přijďte si zacvičit se svými dětmi každou středu v době od 16.30 do 17.30 

do sálu sokolovny v Brumovicích. Cvičení je vhodné pro děti od 18 měsíců 
do 4 let. Čekají na vás noví kamarádi, cvičení na nářadí, spousta her, říkanek 
a písniček.

Těší se na vás Helena Kurečková. 
Bližší informace na tel.: 774932099

Zacvičte si jógu

Joga Rouz

Brumovice

Rozvrh 2011 - I. pololetí

Úterý 18.15 - 19.25 Jóga ve vyhřáté místnosti
 20 - 21.30 Jóga v horké místnosti

Středa 18.15 - 19.45 Jóga pro ženy
 20 - 21.30 Hatha Jóga

Pátek 18 - 19  Jóga pro děti
 19 - 20.30 Hatha Jóga

Po dohodě: Individuální lekce
 Léčebná jóga
 Jóga podle čaker
 Jóga v solné jeskyni
 Jóga pro rodiče a děti

V letošním roce pro Vás připravil 
Klub přátel Dr. Jana Herbena a histo-
rie obce v Brumovicích čtvrtou výsta-
vu „Historie módy a odívání“. 

Klub se zabývá historií i kulturou 
v širokém rozsahu. Uspořádali jsme 
výstavu z historie krojů i výšivek. 
Proč tedy neudělat z historie odívá-
ní?  Zřejmě každý člověk se módou 
v určitém věku zabývá. Ženy chtě-
jí být krásné stále. Víme, že i móda 
vládne světem. Zjistili jsme, že také 
toto téma je vhodné pro výstavu.  A 
tak jubilejní dvacátá výstava klubu 
je věnována  historii módy a krášlení 
se. Byla otevřena 5. prosince 2010 
a potrvá do konce února 2011. Pří-
stupná je každou neděli od 14 do 17 
hodin. Po dohodě se členy klubu i ve 
všední den. Vchod je dvorem.  

Na výstavě najdete přehled módy 
za posledních 110 let, ale i ukázky, jak 

se lidé oblékali před staletími.  Mode-
ly jsou uspořádány chronologicky, jak 
se móda vyvíjela. Použito je k tomu 
třináct fi gurín (stojanů), další desít-
ky šatů jsou na stěnách. Ty doplňují 
klobouky, kabelky, rukavice, bižuterie 
a různé módní doplňky. Ani na boty 
jsme nezapomněli. Část výstavy je 
věnována spodnímu prádlu, dětské 
módě a mužům. Rozsáhlý je i sou-
bor fotografi í a obrázků  z módních 
žurnálů. Dva nejstarší modely a čtyři 
páry bot nám zapůjčilo Muzeum měs-
ta Brna. 

Výstava je na naše poměry velmi 
rozsáhlá, zahrnuje desítky až stovky 
exponátů. Jejich přesný počet Vám 
sdělíme příště. Příprava výstavy trva-
la tři týdny.   

Přijďte se podívat, využijte pří-
ležitosti v klidnějším zimním období.   

- Josef Šedivý - 

Více informací na: www.jogarouz.cz
Do každé hodiny se prosím hlaste předem na čísle  602 77 13 57

Těší se na vás
Zuzana Roupcová, Brumovice 317
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Poděkování sponzorům
Také při této výstavě jsme požádali fi rmu Blanář Nábytek o pomoc při zajišťování některých menších potřeb 

nutných pro její uskutečnění. Opět nám bylo ochotně  vyhověno. Už poněkolikáté nacházíme u této fi rmy pochopení. 
Víme, že pan Blanář pomáhá při mnoha kulturních akcí a sponzoruje nejenom školu, ale i sportovce, společenské 
organizace a kulturní akce (plesy apod.)      

Za tuto pomoc mu patří vřelé poděkování. 

Svatá noc – je ticho kolem-
tichý mír se k zemi snáší,

a ten zvon, jak posel šťastný,
nese zvěst o Mesiáši.

„Sláva Bohu, pokoj lidem,“
končí zvon svou píseň ranní.

Pojďte, lidé, potěšte se,
Ježíškem a jesličkami!

„Narodil se“, volá slavně
jitřním šerem v tiché krovy.

„Vyšla hvězda, slunce lásky,
k věčné spáse člověkovi.“

Vážení čtenáři, 

děkujeme Vám za proje-

venou přízeň v roce 2010. 

Přejeme Vám radostné 

prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2011 hodně 

štěstí, zdraví a úspěchů. 
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Rozkvetlé Brumovice

Foto: Vlasta Bedřichová
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Foto: Vlasta Bedřichová


