
Nové POKOLENÍ

strana 1

Jan Herben o Brumovicích:

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

Pořadové číslo 25             Rok 2010/1

Příroda se probudila ze zimního 
spánku, ocitli jsme se v krásném roč-
ním období. Po tuhé nepříznivé zimě 
jsme netrpělivě čekali na příchod 
jara. Konečně je tady. S novým jarem 
přišly i nové myšlenky, co všechno na 
nás čeká, jakou práci bychom chtěli 
stihnout, co pěkného prožijeme, čemu 
bychom se chtěli vyhnout. Především 
si přejme, abychom měli vždy rozum 
pohromadě pro správná rozhodnutí, 
ale i cit pro všechno krásné, pravdi-
vé a svaté. Optimismus, porozumění 
a lásku si musíme trpělivě vytvářet 

a hledat každý sám v sobě. Jsme 
teprve v první čtvrtině roku, hodně 
toho můžeme ovlivnit, alespoň tady 
u nás v Brumovicích.     

Co všechno nás v roce 2010 
čeká? Jaký to bude rok?  Je to již 
desátý rok nového  tisíciletí. Nebude 
jistě jednoduchý, každý rok je něčím 
poznamenaný. Jenom za uplynulé tři 
měsíce jsme toho hodně zazname-
nali. 

V roce 2010 nás budou prová-
zet některá jubilea. V uplynulém 
měsíci to bylo 160. výročí narození 

T. G. Masaryka. V měsíci dubnu uply-
ne 65 let od osvobození Brumovic. 
V prosinci tohoto roku uplyne 760 let 
od první písemné zmínky o Brumo-
vicích. To jsou důležitá výročí, která 
si musíme připomenout.  Rok 2010 
je vyhlášen jako Rok dítěte. I tomu-
to tématu bychom se chtěli věnovat, 
protože je to naše budoucnost.   

Jaké další události nás čekají?  
Čeká nás volební rok. V květnu pro-
běhnou volby do poslanecké sněmov-
ny, možná budou i důležité, pokud 
něco změní k lepšímu. Na podzim 
budou zase volby do obecních zastu-
pitelstev, které ovlivní budoucí vývoj 
a spokojenost v obcích.       

Prožíváme také nelehké období 
následků světové hospodářské krize, 
které nese přinejmenším  určité oba-
vy z jejího překonání.  

Vyrovnáváme se s těmito objek-
tivními těžkostmi, ale i osobními 
starostmi, protože nám nic jiného 
nezbývá. Tak to prostě chodí. Zůstá-
vají vzpomínky a radost z toho, že se 
nám je podařilo překonat. 

Na stránkách našeho zpravodaje 
Vám přinášíme informace ze živo-
ta obce. Předkládáme Vám články 
o tom, co bychom měli vědět. Sdě-
lujeme také pocity ze společně pro-
žitých chvil.

Než se začtete do stránek zpra-
vodaje, dovolte povzbudit Vás do 
dalšího období: Ať se Vám práce daří 
a radost nevyprchává!

 - Josef Šedivý -    

Foto: Vlasta Bedřichová
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Foto: Vlasta Bedřichová

Dětská velikonoční dílna
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Jak poznat Dr. Jana Herbena
V našich pravidelných článcích 

o tomto brumovickém rodákovi jsme 
toho již přinesli poměrně hodně. Pře-
sto si myslíme, že to byl teprve základ 
našeho poznání. 

Kdybychom se teď 
ptali našich občanů, 
jak by odpovídali na 
zvídavé otázky náv-
štěvníků Brumovic, 
směrované na osob-
nost Jana Herbena, 
asi by neobstáli.  Nebo 
si myslíte, že bychom 
byli dobrými průvodci, 
jak by se patřilo a slu-
šelo?

Ono se totiž stává 
dost často, že do obce 
přijíždějí turisté a pta-
jí se, kde stojí jeho rodný dům a kde 
by získali informace o něm. Nedávno 
přijela studentka z Podivína a ptala 
se, kde je v Brumovicích stálá expozi-
ce o Janu Herbenovi, aby mohla zís-
kat informace pro diplomovou práci. 
V takových situacích se až člověk zasty-
dí, jak málo toho můžeme nabídnout. 

Bývá totiž zvykem, že každá sebe-
menší ves si hledá někoho, kým by 
se mohla pochlubit jako osobností, 
a využije toho k propagaci své obce.

Tak, jako to udělali například Diváky 
s bratry Mrštíkovými, Morkůvky s gene-
rálem Peřinou nebo Kobylí s rodinou 
Bezděkovou a Augustou Šebestovou 
a mnoho dalších obcí.         

Myslíte si, že ještě máme šanci to 
napravit? To bychom museli všichni 
občané Brumovic o to více usilovat 
a především více osobnost Jana Her-
bena znát. 

Podle dosavadních zkušeností není 
v Brumovicích jednoduché podnítit 
zájem většiny pro dobrou věc. Připra-
vené a nabídnuté jednorázové akce 
o Dr. Janu Herbenovi (oslavy, výstavy, 
přednášky) nevyužili všichni občané, 
a tak vynaložené úsilí ztrácelo užitek. 
Přesto byly důležité pro poznávání této 
osobnosti. 

Máme k dispozici mnoho dokumen-
tačního materiálu o Janu Herbenovi, 
který lze využít k poznání jeho života 
a díla. 

Poznat Jana Herbena lze jenom 
změnou přístupu k němu,  jako k osob-
nosti. Je třeba překonat předsudky 
a bariéru, kterou si lidé vůči němu 

vytvořili. Možná i díky tomu, že se 
o něm tak dlouho nemohlo mluvit, pro-
tože byl spojován s T.G.Masarykem.   

Stále si mnozí myslí, že nám již 
nemůže nic říci, že je 
ze staré doby, že je 
překonán moderními 
autory. Přímo pošetilé 
je, myslet si, že jeho 
kritický realistický pří-
stup k popisu historie 
a lidí našeho kraje, 
nám nemůže přinést 
kladný vztah k jeho 
osobě, svědčilo by 
to o naší zaostalos-
ti. A jaké jiné důvody 
mohou být, abychom 
se k jeho osobě sta-
věli zády?

O jeho významu pro společnost 
(a tím hlavně pro naši obec) toho bylo 
napsáno hodně ve zpravodaji číslo 17 
a je třeba to stále zdůrazňovat.              

Nám nezbývá, než trvale přiná-
šet občanům Brumovic to podstatné 
o osobě Jana Herbena a snažit se 
vzbudit zájem. Pokoušíme se to neu-
stále v našem zpravodaji, aniž pozná-
me s jakým výsledkem. 

Poznat Jana Herbena lze hlavně 
čtením jeho díla. A to přiznáváme, není 
vždy jednoduché.

Jednak proto, že je to dílo velmi 
obsáhlé. Velmi dobře se čtou jeho 
národopisné črty z našeho kraje a kni-
ha Hostišov. Románová kronika „Do 
třetího a čtvrtého pokolení“ je krásným 
dílem, ale s dlouhými pasážemi z his-
torie. Náročné na čtení jsou jeho his-
torická pojednání, vzpomínky a velké 
množství článků v jeho „Čase“. V dlou-
hých zimních večerech (a nejenom 
v nich)  však můžeme přečíst všechno, 
jen projevit snahu. Knihy je také možné 
si půjčit v obecní knihovně.

Poznat Jana Herbena – to však 
nestačí jenom pasivně přijímat infor-
mace předložené v článcích a číst jeho 
knihy. Pokud ho chceme poznat oprav-
du dobře, znamená to projevit oprav-
dový zájem, pátrat po informacích. 

Že to jde, dokazuje zájem studentů, 
kteří si vybrali osobnost Herbena jako 
téma maturitních a diplomových prací. 
A takových už bylo pět.  Jejich přístup 
ke zpracování je chvályhodný.

Zvláště pro nás, členy Klubu přátel 
Dr. Jana Herbena a historie obce, se 

snaha o dokonalejší poznání našeho 
rodáka stala cílem, jehož dosažení je 
asi ještě daleko. Jenom tak můžeme 
tyto poznatky zprostředkovat i Vám, 
našim čtenářům.        

Soustředili jsme se na získání 
všech dostupných písemných materi-
álů o Janu Herbenovi, máme dostatek 
fotografi í a téměř všechny jeho knihy.            

Navázali jsme kontakt s Masaryko-
vým ústavem v Praze, který zpraco-
vává informace z článků v Herbenově 
„Času“. 

Byli jsme i v kontaktu s rodinou Her-
benovou – potomky spisovatele i další-
mi příbuznými.

I to je pro nás velkým přínosem. 
Získali jsme informace o tom, kde 

všude jsou uloženy archiválie o Janu 
Herbenovi. Jenom v Památníku národ-
ního písemnictví je uloženo 6 m archiv-
ních spisů z pozůstalosti po Janu Her-
benovi, na které celou dobu od roku 
1948 nikdo nesáhl, nejsou proto zatím 
přístupné. 

Jsou to především písemnosti 
autora v originále a korespondence 
s významnými osobnostmi. 

Další písemnosti jsou uloženy 
i v jiných archivech.

Neznámé pro nás zůstávají bližší 
informace o působení a pobytu Herbe-
na v Praze a v Hostišově.

Už i Klub historie v Kobylí uvažuje 
o zájezdu do těchto míst. 

Pátráme po informacích o osobnos-
tech, které byly v přátelském kontaktu 
s Janem Herbenem, abychom poznali 
i tyto vztahy a dobu, ve které se setká-
vali a vzájemně ovlivňovali. 

Je mnoho způsobů, jak poznávat 
osobnost Jana Herbena, protože je 
z čeho čerpat a kde hledat. V televi-
zi sledujeme mnoho nových pořadů 
o zajímavých osobnostech, jenom 
Herben pro mnoho občanů z Brumovic 
zůstává zahalen neznámem. 

Cesta dalšího poznávání Jana 
Herbena je před námi. Budeme Vám 
nabízet na stránkách zpravodaje nové 
články o něm, i jeho díle. Budeme dál 
pátrat po nových informacích. Buďte 
nám nápomocni při jeho popularizaci. 
Pomozte překonat nezájem a vrátit 
mu původní místo, jaké měl v době 
jeho života ve společnosti, neboť si to 
zaslouží. A zaslouží si to i jeho rodná 
obec Brumovice.  

 – Josef Šedivý -       
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Tomáš Garique Masaryk a náš kraj
Před měsícem jsme si připomenu-

li 160. výročí narození našeho první-
ho prezidenta, který bezesporu patří 
k největším postavám naší historie. 
Dovolujeme si připo-
menout tuto osobnost 
několika údaji a myš-
lenkami.

Masaryk je velmi 
úzce spjat s našim 
krajem. Vždyť  celé 
dětství a část mládí 
prožil v naší oblasti 
Slovácka a Hanác-
kého Slovácka. Jeho 
rodiče tu prožili celý 
život. 

Tomáš Masaryk se 
narodil 7. března 1850 
v Hodoníně, jako první 
dítě Josefa Masárika 
a Terezie, rozené Kropáčkové. Otec 
sloužil na císařském velkostatku 
s ústředím v Hodoníně. Byl často 
překládán z jednoho dvora na druhý: 
Mutěnice (1852), Hodonín (1853), 
Čejkovice (1856), Čejč (1859) a opět 
Čejkovice (1859) a Hodonín (1862). 

V roce 1856 jako šestiletý chlapec 
přišel Tomáš Masaryk do Čejkovic. 
Navštěvoval tady školu a prožil šest 
let. V letech 1861 – 1863 vystudoval 
reálku v Hustopečích (v ní studoval 
později i Jan Herben). Na jaře 1863 
poslali rodiče Tomáše do Vídně, aby 
se učil strojním zámečníkem. Ten ale 
po šesti týdnech utekl domů na Čejč. 
Tam se začal učit kovářem. V letech 
1865 až 1869 studoval na německém 
gymnáziu v Brně, a poté od listopa-
du 1869 na gymnáziu ve Vídni až do 
roku 1872. Již v Brně se stal vycho-
vatelem v zámožné rodině a potom 
i ve Vídni. Byl dobře fi nančně zabez-
pečen, dokonce vydržoval na studi-
ích i bratra Ludvíka. Rozhodl se ke 
studiu na vysoké škole.  V roce 1876 
dokončil studia fi losofi e na universitě 
ve Vídni.

Nás nejvíce zajímá období, kdy 
Masaryk trávil část života již jako 
student blízko Brumovic v nedale-
kých Kloboukách. Otec Masaryka 
našel koncem roku 1870 trvalé místo 
hospodáře na velkostatku v Klobou-
kách. Bydleli tehdy v malém domku 
v areálu hospodářských budov klo-
bouckého zámku. Tomáš sem jez-
dil z Vídně k rodičům na prázdniny 

a často i během školního roku, pro-
tože z Vídně to nebylo daleko. Klo-
bouky považoval za svůj domov. 
A tak v letech 1872 – 1880 prožil 

Masaryk v Kloboukách 
kus svého života.

Klobouky také 
měly na něho svůj vel-
ký vliv. Jednak sem 
jezdil domů k dra-
hým rodičům, jednak 
zde nacházel krásné 
prostředí. Učarovala 
mu příroda i samot-
né městečko. Později 
i společnost s níž se 
stýkal. Koncem prázd-
nin v roce 1875 píše: 
„Já bych ihned volil 
zde navěky zůstati!“     

V Kloboukách na 
něj nejvíce působila krása samoty. 
Odpočinul si tu vždy od ruchu velko-
města. Přírodě dobře rozuměl, stala 
se vydatným pramenem jeho fi loso-
fi e. Přilnul k ní celou duší. Píše: „Přes 
můstek dostanu se k faře, nad níž se 
na kopečku vypíná kostelíček a výše, 
na temeni téhož kopečka stojí kap-
lička sv. Barbory. A tam stanu skoro 
každý večer a zírám, podepřen o sta-
leté lípy, až k Buchlovu, Velehradu 
a vůbec až ku Karpatům“ 

Přes den Masaryk většinou praco-
val. Nejmilejší společností Masaryka 
bývali studenti, kloboučtí i z okolí (Jan 
Herben z Brumovic). Veselo bývalo, 
když zasedli v hospodě u Vystavělů, 
nebo zašli do Martinic. Masaryk si 
s touto společností rád zazpíval, cho-
dil s nimi na divadla a často si i zatan-
čil. Roku 1880 uspořádal Masaryk se 
studenty akademii. Chtěl jí kloboucký 
život osvěžit a povznést. Program byl 
umělecký. Proslov napsal Dr. Císař, 
deklamovala slečna Emilie Bezděko-
vá, orchestr zahrál některé skladby 
Smetanovy a Dvořákovy, smíšený 
sbor zazpíval národní píseň. 

Z Klobouk podnikal Masaryk krát-
ké pěší i dlouhé výlety. Z dochované 
korespondence víme, že navštěvo-
val i vzdálená místa jako Čejkovi-
ce, Uherčice, Rajhrad, Hustopeče. 
V blízkém okolí samozřejmě prošel 
všechny vesnice. Víme, že navště-
voval  i Brumovice. Sám o tom píše 
například  ve svém dopise, adresova-
ném Zdeňce Šemberové, dceři profe-

sora češtiny na vídeňské universitě:  
31. srpna 1876 „V neděli totiž (27.) 

zašel jsem do Hustopeč, kdež jsem 
reálné školy studoval s tím úmyslem, 
bych pak odtamtud zašel s jedním 
známým svým (s knězem) do okolí, 
v němž jsem jako hošík trávíval. Byl 
jsem tedy až do dneška tam, zíral 
na místa, po nichž jsem se prohání-
val atd., že jsem některé vzpomínky 
měl sladké – snadno uznáte a netře-
ba jich tedy ani popisovati .. Nyní na 
cestách svých našel jsem v Hustope-
čích dívku, která mě velmi miluje již 
dávná léta, aniž jsem to věděl, bavil 
jsem se s ní, jak možno bylo – je 
nevzdělána – ba i – pac a pusu jsem 
dostal – včera jsem byl v Brumovi-
cích, tam zase mám „lásku“, došel 
jsem v 5 ½ večer a zůstal u ní samé 
do 10, protože pršelo (Je na hospodě 
sama – otec s macechou mají hospo-
du nahoře) zase p. a p. – myšlenky 
mě těkaly bůhví kde – vzchopil jsem 
se a šel a šel v noci tmavé, deštivé 
a blátivé 1 ½ hodiny k domovu – tu 
mi bylo volno, ač tělo cestováním 
ustavičným – dvakráte jsem promokl 
do niti – úplně bylo vysíleno – a pře-
ce jsem byl spokojen, že by mě kdo 
zabíti mohl, jak se stalo na téže cestě 
před rokem jednomu – ani mi na um 
nepřišlo. Taková jest někdy škraboš-
ka má, kterouž nenávidíte …  

Že byl Masaryk vícekrát v Brumo-
vicích, víme i ze vzpomínek pamět-
níků. 

Do Klobouk na prázdniny dojížděl, 
i když se oženil. Paní Charlota tu 
poznávala prostý lid a učila se tu 
i česky. V té době se spřátelil Masa-
ryk s evangelickým farářem Fer-
dinandem Císařem, mužem, který 
znal svět a uměl anglicky. Všichni, 
Masaryk, Císař a paní Masaryková, 
vykonávali dlouhé procházky lesem 
k Martinicům. Navštěvovali se téměř 
denně. Na faře hrávala paní Masary-
ková na klavír a Masaryk na housle.  

Tady, v Kloboukách,  trávili i chvíle 
s první dcerou Alicí. 

Naposled navštívil Klobouky 
T.G. Masaryk již jako president dne 
18. června 1924 při pobytu na Moravě.                                                                                   
Zpracoval J. Šedivý 

O vztazích, přátelství a spolu-
práci Jana Herbena a T.G. Masary-
ka pojednáme v našem zpravodaji 
někdy později.

Masaryk v r.1883
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Myšlenky TGM
-  Sport i tělesná výchova je kus 

sociální a politické výchovy . V tělo-
cviku se vychovává láska k pocti-
vosti a čestnosti. V tom byl význam 
Sokolstva. Vaším úkolem jest, abyste 
tuto instituci dovedli k novým metám.        
– Z projevu TGM k mládeži, Hradec 
Králové 1909- 

-  Proč věřím v demokracii? Pro-
tože čtyři oči vidí víc, než dvě. 

- Na setkání s učiteli v Židlocho-
vicích 12. 7. 1924-  

-  V demokracii platí argument, ne 
chytráctví a pěst. Demokracie zna-
mená konec násilnosti a     veške-
rých nadpráv náboženských a vzdě-
laneckých, politických, národních, 
hospodářských a sociálních. Vím, že 
v politice silným činitelem je ctižádost 
a panovačnost, a vím, že lidé politi-
kou si zabezpečují rozmanité výhody. 
Nežiju mimo svět, abych těchto sil 
a vzpružin nechápal, že do jisté míry 
také mohou sloužit celku. 

- Svět, jak už Palacký dobře posti-
hl, se centralizuje, žádný stát, žádný 
národ nemůže žít bez dohody a spo-
lupráce se sousedy a státy ostatními. 
Státy menší, dokonce my v našem 
zeměpisném postavení, nemohou 
trvat bezpečně bez sympatie souse-
dů a ostatních národů.   

- Hlavní věcí je i v politice, jak to 
Komenský řekl, být „mužem touhy“, 
v demokracii občané nesmějí se 
oddávati lhostejnosti k životu veřej-
nému. Touhou po politické tvořivosti, 
touha po pravém blahu lidu nedá roz-
bujet svárům osobním a úzce stra-
nickým a bojům malicherným: orlové 
much nevidí, jen netopýři!

- Demokracie žádá od občanů 
zvýšený pocit zodpovědnosti a zane-
chání vší anarchie, demokracie je 
nejen spoluvládou, demokracie je 
také podřaděním a posloucháním.    

- Jsem přesvědčen, že většina 

občanstva ve chvílích pro stát váž-
ných bude vedena rozumem a nedá 
se mýliti hesly sebe vlastenečtěji 
předstíranými. Vážím si nespoko-
jenosti, jak byla nazvána svaté, ale 
odmítám nespokojenost nekritickou 
a právě utopickou a dobrodružnou, 
vznikající v lidech, kteří novým řádem 
jen získali a kteří by proto chtěli zís-
kat ještě více, ovšem zcela neopráv-
něně.     

Unum necessarium je nám: politika 
rozumná a poctivá, pořádek a práce!

Všechny předcházející myšlenky 
jsou z projevu TGM ze dne 11. červ-
na 1927

Z časopisu Čas, který vydává 
Masarykovo demokratické hnutí, 
založené 25. 7. 1990.

Čas založil v r. 1886 Jan Her-
ben, vycházel do r. 1915, vydávání 
obnoveno v roce 1993, jako symbol 
naší cesty k demokracii a svobodě, 
k odkazu TGM. 

Vybrala: L. Hanáková 

Brumovice – lidé a doba

- V roce 1820, tj. před 190 lety, byla postavena 
v Brumovicích první nová škola, vedle kostela, která 
měla pouze jednu třídu. Do té doby se učilo v domě 
pod hřbitovem (nyní dům Zdeňka Janoška).

- V roce 1840, tj. před 170 lety, byl proveden 
v Brumovicích odhad statků zvláštní komisí a byl 
zaveden nový katastr polí. 

- V roce 1900, tj. před 110 lety bylo provedeno 
sčítání lidu. Brumovice měly v tomto roce 1321 oby-
vatel, z toho 5 jiné národnosti než české. V Brumo-
vicích stálo 294 domů. Katastr obce zabíral plochu 
1085 ha, z toho bylo 888 ha polí, 67 ha lesa, 40 ha 
vinic, 27 ha luk, 13 ha zahrad a 13 ha pastvin. Lidé 
chovali 81 koní, 471 krav a 395 ks ostatního skotu. 

 

- V roce 1910 byl postaven obecní hostinec 
(v místě obecního domu), za 15.000 zlatých. Byla 
také postavena obecní váha na kraji dědiny směrem 
na Kobylí. 

- Od roku 1950 začalo hospodařit v Brumovicích 
Jednotné zemědělské družstvo. Vzniklo ze strojního 
družstva za podpory přípravného výboru. Jednalo 
se o družstvo II. typu, tj. pouze na pozemcích jed-
notlivých členů a ve stájích po domech. Mělo pouze 
12 ha polí. Předsedou byl zvolen Karel Pořízek. 
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Vzpomínky z dětství
Již počtvrté se začteme do život-

ních vzpomínek paní Růženy Vese-
lé, rozené Bartoňové, která poutavě 

popsala svoje mládí v části obce 
Tabačov v Brumovicích. Sleduje-
me tu nejen její osobní prožitky, ale 

i dobu první republiky a protektorá-
tu.

– J. Šedivý –

IV. část:
Paní Veselá vzpomíná:

„15. března 1939 obsadila naše 
území německá vojska. Slovensko 
se odtrhlo, Podkarpatskou Rus si 
rozdělili Maďaři s Ruskem, Těšínsko 
vzali Poláci. Oškubali nás a metali 
o nás los, jako kdysi Židé o Kristo-
vo roucho. Byl z nás „pod ochranou 
Říše“ utvořen státeček – Protektorát 
Böhmen und Mähren. Pamatuji se 
na ten den, kdy také nebe plakalo 
sníh s deštěm nad naším národním 

neštěstím. V dědině bylo plno vojska, 
nakoupili v obchodě našem pro ně 
levné cukrovinky a rozhazovali nám 
dětem, my však hrdě odmítali. Potom 
si lidé začali pomalu zvykat, protože 
se otevřela možnost práce. Dělníci 
houfně odjížděli na práci do Říše, 
napřed do Lince a Vídně, později 
po celém Německu, ale to až když 
byly celé ročníky nuceně nasazeny. 
Tatínek dostal v roce 1940 práci na 
autostrádě, která se začala stavět 
za Brnem. Pochvaloval si  řádné 
zaměstnání, protože v rodině nastaly 
zase nové starosti, i když radostnější 
– prázdné místo po děvčatech vyplnil 
malý křikloun Toníček. Tatínek přijel z 
práce vždy jen na neděli, tak my dvě 
s maminkou jsme musely hospodařit 

samy. Když musela maminka pár dní 
po porodu ležet, bylo na mně, abych 
to zvládla sama. Měli jsme jalovici, 
prasata, kozu, husy, slepice, králíky, 
a tak sehnat tolik krmiva bylo na mě, 
tehdy dvanáctiletou podvyživenou 
drobnou postavičku dost velká zátěž. 
Ale byla jsem hrdá, že jsem to zvlád-
la. Život dostal pro mne jiný smysl, 
změnil se. S těžkými poměry v rodině, 
ubitým sebevědomím vyrůstala jsem 
v pocitu méněcennosti, neměla jsem 
kamarádek, stal se ze mne samotář. 
Nejmilejší pro mě bylo zajít k Troubi-
lům, kde na tehdejší dobu měli cel-
kem dost knížek a kalendářů. I když 
nebyli doma, sedla jsem si pod hruš-
ku a četla a četla. Čtení je pro mne 
dodnes nejmilejší zábava, odpočinek 
i cesta ke vzdělání. U Troubilů také 
bývávalo veselo. Dva dospělí svo-
bodní chlapci, děvče Tonička, tehdy 
nejhezčí děvče z Brumovic a také 
nejlepší  zpěvačka a divadelní hereč-
ka. Scházelo se tam plno mládeže, 
zpívali a bavili se. V duchu jsem jim 
tuto atmosféru trochu záviděla. Byli to 
dobří lidé, dělávali nám formanky, my 
jsme jim pomáhali. Božence a potom 
Toníčkovi byli na křtu a za nás, chu-
dou rodinu se nikdy nestyděli, patří 
jim dodnes moje vděčná vzpomínka.

Upnula jsem se na Toníčka, pro-
tože maminka začala postoná-
vat a já přebírala víc a víc prá-
ce jak s jeho opatrováním, tak 
i v domácnosti. Když zakrátko 
potom musela maminka na 
operaci, přebrala jsem starost 
hospodyně úplně a o Toní-
ka mám dodnes starost jako 
o svého nejstaršího syna. Cho-
dila jsem poslední rok do školy. 
Vyšel výnos, že všechny roční-
ky starší 10 let musí chodit do 
Klobouk do měšťanky. Dříve 
chodil do měšťanky jen ten, 
kdo šel do učení nebo dál na 
školu, ostatní chodili 3 roční-
ky do poslední třídy společně. 
Naši z toho nového nařízení 
nebyli nadšeni, protože jsem 
musela z domu brzy ráno 
(hodina a půl cesty) a vrace-
la jsem se večer. Pro mne to 

ale bylo něco nového. Po cestě bylo 
plno zábavy se spolužáky a ve škole 
zajímavé předměty, které mě bavily. 
Ani jsme si my děti neuvědomovaly, 
v jak těžké době žijeme. O pololetí 
zatklo gestapo tři naše učitele, kteří 
pak krátce na to za Heydrichiády byli 
popraveni. Poslední dny mé docház-
ky do školy byly poznamenány stan-
ným právem, kde se popravovalo bez 
soudu, za každý přestupek. Denno-
denně byly vylepeny červené plaká-
ty se jmény popravených. Potravin 
bylo málo a na lístky, ve městech 
lidi hladověli, stahovali se na venkov 
vyměnit oblečení za něco jídla. Všu-
de prohlídky ve vlacích, také razie po 
domech, ale všechno se přežilo. Po 
prohrané Stalingradské bitvě se kolo 
dějin tisícileté Říše obrátilo, a protože 
čím dál větší množství vojska spoly-
kala německá fronta, byly i na práci 
do Říše nasazovány mladší a mladší 
ročníky. Mladí lidé se tohoto „nasaze-
ní“, tj. práce v Říši báli, děvčata se 
šmahem vdávala, aby se zachránila, 
kluci se ztráceli k partyzánům. Také 
naši dostali strach, abych nemusela 
do Německa. Když se mi naskytla 
možnost služby v blízkých Pavlovi-
cích a maminka se trochu pozdravila, 
odešla jsem sloužit.

Pokračování příště.
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Moudré myšlenky 
V dnešní době se stále podivu-

jeme nad událostmi a chováním lidí 
ve společnosti, především v politi-
ce, hospodářství, obchodu, kultuře 
i sportu, které se rozchází s morálkou 
a běžnými zvyklostmi. Přestože se 
nám mnoho věcí nelíbí, nemůžeme 
s tím většinou nic dělat. Všech-
no závisí na tom, jak je společnost 
nastavena, kdo ji řídí a jaké máme 
zákony. Jedinou možností, jak mohou 
občané něco ve svůj prospěch změ-
nit, jsou volby. Jen ve volbách je politik 
naprosto závislý na vůli voliče. Volbám 
však předchází volební kampaň, ve 
které kandidáti slibují všechno možné 
i nemožné, aby pak nic z toho nesplni-
li. V letošním roce budeme my, občané 
státu, volit hned dvakrát. Zanedlouho 
to budou parlamentní volby a na pod-
zim volby do místních zastupitelstev. 
Je tedy na každém občanovi, jak bude 
sledovat ve volební kampani, co kdo 
slibuje a co v minulosti splnil i nesplnil. 
Měli by to být známí lidé, kteří budou 
řešit problémy, které nás trápí a ne 
chamtivci, kteří myslí jen na sebe.      

To všechno dobře věděl spisova-
tel Karel Čapek již v době I. republiky, 
kdy se mladá demokracie teprve tvo-
řila. A my, po pětaosmdesáti letech 
moderní vyspělé společnosti, máme 
stejné pocity jako tehdy on. Jakoby 
mluvil k nám a za nás. Poučme se 
z jeho myšlenek.          

-  Josef Šedivý -   

Karel Čapek:
„Máme ponižující vědomí, že 

s námi političtí lidé dělají, co jim je 
libo. Jsme jim dobří jen k tomu, aby-
chom jim odevzdali hlas; vše další, 
co nám demokracie dává, je politická 
bezmoc.

Ponižuje nás, že volíme poslance, 
kteří nejsou našimi poslanci; že svě-
řujeme všechnu moc ve státě parla-
mentu, jenž není již parlamentem; že 
naším jménem jsou dělány zákony 
a reformy, jež nejsou dobrými zákony 
a reformami. 

Ponižuje nás nedůstojnost par-
lamentu, který i státní nezbytnosti 
vyřizuje stranickým handlem; ponižu-
je nás parlamentní systém, v němž 
bez hrubé a honorované majority by 
potřeby státu nebyly uhájeny. 

Ponižuje a skličuje nás příze-
mnost politického jednání; co jde 
vysoko nad domácí zájmy stran, je 
politickým exponentům tak lhostejno, 
jako chalupníkovi aviatika. Ponižuje 
nás samozřejmost, se kterou političtí 
machři přijímají fakt, že stát je ode-
vzdán stranám k exploataci. Ponižuje 
nás osobní úroveň mnohých, z nichž 
strany učinily vladaře nad věcmi náro-
da. Ponižuje nás forma i duch politiky, 
jež vládne pomocí nečistých kompro-
misů mezi bezohlednými zájmy.  

Psáno v roce 1925.

Víte,že
- 6.ledna 1850 se narodil český 

prozaik a dramatik Ladislav Strou-
pežnický?

- 7.ledna 1610 Galileo Galilei 
objevil čtyři měsíce u Jupitera?

- 9.ledna 1890 se narodil spiso-
vatel, dramatik, novinář a překladatel, 
blízký přítel T.G.Masaryka, manžel 
herečky Olgy Scheinpfl ugové, Karel 
Čapek?

- 21.ledna 1860 se narodil 
Anton Pavlovič Čechov, ruský spiso-
vatel?

- 4.února 1820 se narodila 
významná česká spisovatelka Bože-
na Němcová a roku 1855 vyšlo její 
stěžejní dílo „Babička“?

- 6.února 1905 se narodil Jan 

Werich, dramatik, herec, autor písňo-
vých textů?

- 10.února 1890 se narodil Boris 
Pasternak, ruský spisovatel, překla-
datel, nositel Nobelovy ceny v roce 
1958?

- 17.února 1600 byl pro své 
názory v Římě upálen italský fi losof 
a astronom G.Bruno?

- 24.února 1830 se v pražské 
obchodnické rodině Rottů naro-
dila Karolina Světlá, autorka próz 
z pražského i venkovského prostředí?

- 7.března 1850 se narodil 
první československý prezident 
T.G.Masaryk?

- 12.března 1930 zemřel v Pra-
ze zakladatel českého realistického 

románu, Alois Jirásek?
- 12.března 1950 zemřel v Kali-

fornii Heinrich Mann, německý spiso-
vatel?

- 24.března 1905 zemřel Jules 
Verne, francouzský spisovatel, autor 
vědeckofantastických románů?

- 27.března 1845 se narodil 
W.C.Roentgen, německý fyzik?

- 2.dubna 1840 se narodil Émile 
Zola, francouzský spisovatel?

- 4.dubna 1915 se narodil Jan 
Drda, prozaik, dramatik, autor knih 
pro děti a mládež?

- 18.dubna1955 zemřel Albert 
Einstein, německý fyzik?

 Vlasta Bedřichová

Duben

Duben je měsíc bláznivý.
Duben je měsíc mládí.

Se sluncem, deštěm a oblaky
urputné boje svádí.

Dubnový den je ješita,
v zrcadlo louží se dívá,

k dešti si svítí sluníčkem
s duhou a větrem si zpívá.

Duben je měsíc přeháněk.
Duben je měsíc mládí,

je samé slunce a slzná tříšť
- proto jej máme tak rádi.
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Osvobození Brumovic
V letošním roce si připomínáme 

65. výročí osvobození naší obce 
vojáky Rudé armády a ukončení 
druhé světové války. Tyto události 
poznamenaly na dlouhou dobu živo-
ty obyvatel Brumovic a jsou vzpo-
mínány pamětníky až do dnešních 
dnů. Počet pamětníků však ubývá 
a nové generace si neumí představit 
život v Protektorátu Čechy a Morava, 
ani hrůzy II. světové války. Proto je 
důležité připomenout si historii, která 
se psala i v naší obci a představuje 
kus života občanů Brumovic.    

V obecní kronice nalezneme 
k tomuto období mj. tyto strohé 
záznamy:

„V tu dobu (večer 14. dubna 1945) 
padly první dva výstřely do Brumovic 
a zasáhly domy č. 211 a č. 161. To 
byl vlastně začátek bojů o Brumovice. 
V nastalé noci přišly  styčné jednotky 
ruské v dotyk s německými strážemi, 
ale byly odraženy a stáhly se zpět“ 
(…) „To už od ranních hodin (16. dub-
na 1945) zuří boj dům od domu a do 
12. hodiny polední dosahuje bojová 

čára až po faru. Zbytek vesnice byl 
do 18. hodiny vyčištěn.“  

Dovolujeme si Vás, čtenáře zpra-
vodaje a všechny občany  naší obce, 
pozvat na výstavu připravenou právě 
k tomuto výročí, s názvem Osvoboze-
ní obce aneb Válečná léta v Brumovi-
cích. Výstava bude poměrně podrob-
ně popisovat tuto nelehkou dobu 
života obce. Pokud se chcete dozvě-
dět více o historii naší obce, určitě 
tuto výstavu navštivte. S některými 
z Vás se rádi podělíme o Vaše paměti 
a příběhy z této doby. Můžete se těšit 
na spoustu fotografi í, map, dobových 
artefaktů, vzpomínky pamětníků 
a také promítání dobových videí.  

Zahájena bude v památný den 
osvobození Bru-
movic  - 16. dub-
na 2010 v 16.00 
hod. ve velké 
zasedací míst-
ností obecního 
úřadu. Vchod je 
dvorem. Bude 
otevřena kaž-
dou neděli od 
14.00 do 17.00 
hodin do neděle 
23. května 2010.  
V 15.00 hodin 
budou vždy pro-
mítány fi lmy 

s tématikou popisovaného období.    
Zároveň Vás chceme požádat, 

pokud máte doma také nějaké foto-
grafi e, tiskoviny, popřípadě i větší 
artefakty (např. výstroj, helmy, ply-
nové masky, bodáky, nábojnice, 
součásti z tanků či letadel a jiné), 
o jejich zapůjčení, případně okopí-
rování nebo také věnování. Přineste 
je přímo na výstavu, kde budou zdo-
kumentovány, odborně posouzeny. 
Mohou rozšířit počet vystavených 
věcí. Případně se s námi domluvte 
a my je převezmeme u Vás. Bylo by 
škoda, kdyby upadly v zapomnění 
a ležely někde zapomenuty. Těšíme 
se na setkání s Vámi na této výstavě.     

  
    Lukáš Lexa

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

Jaro je v plném proudu a do pří-
rody se vrátil život. Po dlouhé a na 
sníh bohaté zimě nastává čas  úklidu, 
přípravy zahrad a předzahrádek.  

Co nás v tomto  roce čeká?
Dokončíme výstavbu propojovací-

ho chodníku u Benešového a výměnu 
střechy nad druhou polovinou budo-
vy hasičské zbrojnice. Právě proběh-
lo prodloužení plynovodu v ulici Nová 
a připravujeme plynofi kaci u Písníku. 
Společně s architektem připravujeme 
projektový návrh na rekonstrukci pro-
stranství u sokolovny.

Požádali jsme o dotaci na opravy 
chodníků v Hrachůvce a část chod-
níků  v Dědině. Dále jsme požádali 

o dotaci na zateplení budov základní 
a mateřské školy.

V tomto roce dále připravujeme 
projektovou dokumentaci na výstav-
bu kanalizace a čistírny odpadních 
vod, bez které nemůžeme žádat 
o dotaci na její výstavbu.

Koncem  května se uskuteč-
ní volby do poslanecké sněmovny 
a v měsíci říjnu komunální volby do 
zastupitelstev obcí. 

Z kulturních akcí připravujeme 
lampiónový průvod a výstavu při pří-
ležitosti 65. výročí osvobození obce. 
Na 1. května je připravena krojová 
májová zábava. 

Při příležitosti výročí 760 let od 

první písemné zmínky o vzniku naši 
obce se uskuteční koncert pěveckých 
sborů v místním kostele na svátek 
sv. Antonína 13. června.

Další neméně významnou akcí 
budou jarní hody a odehrávky hodů 
spojené s oslavou založení místního 
sokola.

Vám všem, kteří jste v zimním 
období dobrovolně, ochotně a bez 
problémů v blízkosti svých nemovi-
tostí pomohli zvládnout nadprůměrné 
přívaly sněhu,  patří  moje srdečné 
poděkování.

S přáním krásného jara  
 Váš starosta
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Zasedání zastupitelstva obce
U S N E S E N Í

z 29. řádného zasedání Zastupitel-
stva obce Brumovice, konaného
dne 17. 12. 2009 v 18:00 hodin ve 

velké zasedací místnosti 
OÚ Brumovice.

1. Zastupitelstvo obce Brumovi-
ce (dále jen ZOB) schvaluje:

1.1. Program jednání
1.2. Ověřovatele zápisu: p. Bedřicho-

vá, p. Kratochvílová
1.3. Návrhovou komisi ve složení: 

p. Michnová, p. Lupač
1.4. Rozpočet obce Brumovice na 

rok 2010
1.5. Rozpočtový výhled na roky 2011 

a 2012
1.6. Návrh změny č. 4 ÚPN SÚ Bru-

movice
1.7. Vydání Opatření obecné povahy 

– změna č. 4 ÚPN SÚ Brumovice
1.8. Připomínkovaný návrh Zadání 

změny č. 5 ÚPN SÚ Brumovice
1.9. Smlouvu o budoucí smlouvě 

s fi rmou JMP NET, s.r.o. – plyno-
vod Písník

1.10. Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JmK č. 1-669/2009 
a přijetí této dotace

1.11. Kupní smlouvu a smlouvu 
o zřízení věcného břemene 
s p. Ing. Jaroslavem Musilem na 
parcely KN662/166, 662/167, 
662/168, 662/169, 662/170, 
662/171 o celkové výměře 804 
m2.

1.12. Kupní smlouvu na část par-
cely p. č. 3601/1 (p. č. st. 716 
a 3601/38) s p. Bohumilem 
Kaňovským o celkové výměře 
70 m2.

1.13. Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o poskytnutí komplexních služeb 
v odpadovém hospodářství 
s f. van Gansewinkel, a.s.

1.14. Smlouvu o dílo č. 296/2009 
– Stavební úpravy budovy OÚ 
Brumovice

1.15. Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 296/2009 - Stavební 
úpravy budovy OÚ Brumovice.

1.16. Smlouvu o dílo č. 298/2009 
– Chodník na parcele č. 3089/5.

1.17. Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 05260/2009 s fi rmou 
VHS Břeclav

1.18. Rozpočtové opatření č. 7.
1.19. Pověření starosty obce 

k zabezpečování hospodaření 
podle schváleného rozpočtu, 
provádět rozpočtová opatření 
v rozsahu do 500.000,- Kč sta-
novených závazných ukazatelů 
v příjmech a výdajích. Rozpoč-
tová opatření budou následně 
schválena na nejbližším zasedání 
zastupitelstva obce Brumovice.

1.20. Žádost ZŠ a MŠ Brumovice 
o navýšení fi nančních prostřed-
ků o 5.747,50 Kč na opravu stro-
pu ve výdejně školní jídelny.

1.21. Vést účetnictví od 1. 1. 2010 
příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Brumovice ve zjednoduše-
ném rozsahu.

1.22. Záměr na zahájení přípravy 
nájemní smlouvy na pronájem 
části parcely p. č. 112/1 za úče-
lem výstavby fotovoltaické elekt-
rárny se společností Solar Power 
Station a.s. Česká.

2. ZOB neschvaluje:
2.1. Smlouvu o dílo č. 53/3/2009 

– Prodloužení inženýrských sítí 
v ulici Nová – plynovodní řád.

3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Stanoviska DO, organizací, sou-

sedních obcí a krajského úřadu, 
projednávání a připomínkování 
návrhu zadání změny č. 5 ÚPN-
SÚ Brumovice.

3.2. Žádost o změnu územního plánu 
fi rmy Blanář Nábytek a. s.

3.3. Žádost T. J. Sokol Brumovice 
o řešení zatékání vody do přísálí 
budovy sokolovny.

4. ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Zajistit zpracování návrhu změny 

č. 5 ÚPNSÚ Brumovice u smluv-
ního zpracovatele.

4.2. Zjistit důvody pro pořízení nové-
ho územního plánu.

4.3. Posoudit žádost pana Pituchy 
o odkoupení části obecní parcely.

U S N E S E N Í
z 30. řádného zasedání Zastupitel-
stva obce Brumovice, konaného 
dne 21. 1. 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 pana Václa-

va Lupače a Václava Troubila
1.3. Návrhovou komisi ve složení 

JUDr. Dobromila Macháčková 
pan Karel Opluštil

1.4. Inventarizaci majetku obce za 
rok 2009 včetně majetku svě-
řeného k hospodaření ZŠ a MŠ 
Brumovice – příspěvkové orga-
nizaci

1.5. Dohody o členství v jednotce 
Sboru dobrovolných hasičů Bru-
movice s 18 členy, konkrétně se 
Zdeňkem Veselým, Františkem 
Jeřábkem, Petrem Košuličem, 
Petrem Charvátem, Bronislavem 
Prokešem, Jaroslavem Musilem 
mladším, Rostislavem Hasíkem, 
Oldřichem Janoškem mladším, 
Jaroslavem Burešem mladším, 
Liborem Šimkem, Zbyňkem 
Moró, Janem Dvořáčkem, Vác-
lavem Lupačem, Romanem Kli-
mešem, Lubomírem Klimešem, 
Václavem Trubilem, Lucií Kosti-
hovou a Romanem Prokešem.

1.6. Smlouvu o dílo s vydavatelstvím 
Petr Brázda na rok 2010.

1.7. Záměr na prodej nepotřebné 
hasící techniky včetně příslušen-
ství.

1.8. Smlouvu o dílo č. 53/3/2009 
– prodloužení inženýrských sítí 
v ulici Nová - plynovod

1.9. Rozpočtové opatření č. 8
1.10. Smlouvu o dílo na zpracování 

a podání žádosti o dotaci z OPŽP 
Realizace úspor energie na akci 
Zateplení obvodových plášťů 
a výměny tvorových výplní 
objektů ZŠ, MŠ a ŠJ Brumovice 
s fi rmou Naviga4, s. r. o.

2. ZOB neschvaluje:
2.1. Obecně závaznou vyhlášku 

o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů

2.2. Finanční příspěvek Marku Fiedo-
rovi na opravu vjezdu do rodin-
ného domu z důvodu absence 
položky v rozpočtu obce.

2.3. Žádost o odkoupení dvou částí 
parcely p. č. 3601/1 o celkové 
výměře 47 m2 panu Antonínu 
Tesařovi, bytem Kuldova 5, Brno

2.4. Servisní smlouvu s panem 
Pavlem Strakou, IČ 66559545, 
Lipská 3, 616 00Brno na hra-
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zení paušálních plateb údržby 
software Lanius umístěného 
v Obecní knihovně z důvodů 
hospodárnosti.

2.5. Prodej obecního pozemku panu 
Pituchovi, bytem Brumovice 185

3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Návrh na směnu pozemků obce 

s panem Antonínem Líznarem 
v části obce Písník, zpracova-
né v geometrickém plánu 544-
280/2009.

4. ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Pokračovat v jednáních s panem 

Antonínem Líznarem o výměně 
pozemků.

4.2. Pokračovat v přípravě materiálů 
nutných k převodu místní soko-
lovny na obec.

U S N E S E N Í
z 31. řádného zasedání Zastupitel-
stva obce Brumovice, konaného 

dne 25. 2. 2010 v 18:00 hodin 
v obřadní síni OÚ Brumovice.

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

1.1. Program jednání
1.2. Ověřovatele zápisu pana 

Mgr. Petra Kučeru a pana Josefa 
Charváta

1.3. Návrhovou komisi ve složení 
JUDr. Dobromila Macháčková 
a Mgr. Marie Michnová

1.4. Plnění usnesení – informa-
ce o záměru výměry pozemků 
s panem Antonínem Líznarem 
a záměr tržního ocenění vymě-
ňovaných pozemků

1.5. Záměr převodu místní Sokolov-
ny na obec formou daru při sou-
časném zachování objektu pro 
sportovní účely

1.6. Smlouvu na odvoz odpadů 
s fi rmou van Gansewinkel od 
1. 3. 2010 do 31. 12. 2010

1.7. Závěrečné hospodaření obce 
a závěrečný účet obce za rok 
2009 včetně zprávy o výsledku 
hospodaření obce za rok 2009 
bez výhrad

1.8. Převedení hospodářského výsled-
ku ZŠ a MŠ Brumovice ve výši 
1570,49 Kč do rezervního fondu.

1.9. Provedení revize knihovního 
fondu obecní knihovny a reviz-
ní komisi ve složení Ing. Marie 
Kratochvílová - předsedkyně, 
Ing. Jana Charvátová 
a Mgr. Vlasta Bedřichová, členky.

1.10. Smlouvu o podmínkách plnění 
povinné školní docházky a úhra-
dě neinvestičních nákladů na 
provoz a údržbu Základní školy 
Kobylí pro rok 2010 za dva žáky 
ve výši 9 210,- Kč

1.11. Rozpočtové opatření č. 1
2. ZOB neschvaluje:
2.1. Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného bře-
mene s fi rmou Solar Power Sta-
tion, a. s.

3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Žádost Sdružení přátel Jana 

Herbena o přidělení prostor pří-
zemí domu služeb ke skladova-
cím účelům sdružení.

Bezpečnostní situace na teritoriu Obvodního oddělení P ČR 
Hustopeče za období roku 2009

Teritorium oddělení zahrnuje 
katastrální území celkem 24 obcí 
a plochu Vodní dílo Nové Mlýny.  
Na daném území má trvalé bydliště 
celkově cca. 28.000 obyvatel. 

V období od 1. 1. 2009 do 
31. 12. 2009 bylo evidováno na 
zdejším Obvodním oddělení:

- 1.075 - věcí zaevidovaných 
pod Č. j., nebo číslem sběrného 
archu,
- 1.112 - věcí šetřených jako pře-
stupky,
- 455 - věcí šetřených jako trest-
né činy.

V nápadu trestné činnosti neu-
stále převažuje obecná kriminalita, 
a to především majetková trest-
ná činnost, která tvoří více jak 50 
% celkového nápadu obvodního 
oddělení.  Nejrozšířenějším dru-
hem majetkové kriminality jsou 
krádeže prosté (krádeže věcí 

z nezajištěných objektů a motoro-
vých vozidel) a krádeže vloupáním 
(do motorových vozidel, rodinných 
domů, firemních objektů, obchodů 
a restauračních zařízení). Ve větši-
ně těchto případů se však majitelé 
ke svým věcem chovají nezodpo-
vědně, neboť ponechávají cenné 
věci na viditelných místech bez 
jakéhokoliv zabezpečení, popř. 
uvnitř vozidla a přímo tak vybízejí 
k jejich odcizení. Zájmem pacha-
telů jsou především věci, které lze 
snadno zpeněžit, anebo věci, které 
může užít pro svoji potřebu - alko-
hol, cigarety, cukrovinky, nářadí 
téměř všeho druhu, elektronika, 
autorádia s přehrávači, doklady 
osobní i od motorových vozidel, 
peníze, šperky a jiné cennosti. 

Ve své zprávě bych chtěl pře-
devším upozornit na množící se 
delikty (trestné činy či přestupky), 
kterých se pachatelé dopouští na 
seniorech, dětech, popř. osobách 
s různým druhem postižení. V těch-
to případech pachatelé využívají 

jejich důvěřivosti či bezbrannosti 
a tyto osoby jsou pro ně snadným 
terčem k získání nějakého prospě-
chu. Rovněž se množí krádeže 
vloupáním do novostaveb rodin-
ných domů, kdy pachatelé využí-
vají nepřítomnosti majitelů a tedy 
snadné dostupnosti nezabezpe-
čeného objektu s novou výbavou. 
Naší práci by velmi pomohlo, kdy-
by si ostatní občané všímali růz-
ných podezřelých osob, nezvyklých 
situací a toto nám ihned dávali na 
vědomí. Lidská lhostejnost v těchto 
případech není na místě, protože 
i oni se mohou stát obětí trestného 
činu a následně budou očekávat 
pomoc od jiných osob.

V uplynulém roce došlo k mír-
nému nárůstu nápadu trestné čin-
nosti ve srovnání s rokem 2008, 
celkem o 14 věcí. Výrazně se však 
zvýšila objasněnost trestných činů 
na 43,36 %, což je ve srovnání 
s rokem 2008 o více jak 11%. Pří-
činu těchto velmi dobrých výsled-
ků vidím ve zkvalitnění organizace 
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a řízení obvodního oddělení, ale ještě větší pozitivum 
je ve velmi dobrém pracovním kolektivu. V roce 2009 
došlo k ustálení pracovního kolektivu, mladí nastou-
pivší policisté se již z velké části zapracovali v novém 
teritoriu a získali dobrou osobní a místní znalost. 

Z evidovaných trestních a přestupkových věcí je 
nejvíce zatíženo město Hustopeče, mezi další územní 
celky s větším nápadem trestné činnosti patří město 
Klobouky u Brna, obce Velké Němčice a  Strachotín. 
Z měst a obcí byl zaznamenán největší nárůst trestné 
činnosti oproti roku 2008 v obci Uherčice, Strachotín 
a Starovice. Stále mezi nejzávažnější kriminogenní 
faktory patřila recidiva pachatelů trestných činů, poží-
vání alkoholických nápojů a užívání drog, nedostateč-
ná výchova dětí v rodinách i školách, nezaměstnanost 
a nedostatečné zajištění majetku občany.  

Ve sledovaném období roku 2009 byly v našem 
obvodu prošetřovány i závažné trestné činy jako:
- vražda dle § 219 tr. zákona – celkově 1 případ
- loupež dle § 234 tr. zákona - celkově 4 případy
- násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci dle § 197
a tr. zákona – celkově 2 případy
- týrání osob ve společně obývaném bytě nebo domě 
§ 214 tr. zákona – celkově 1 případ
- týrání zvířat dle § 203 tr. zákona – celkově 1 případ 

V uplynulém roce došlo k výrazným změnám 
v organizaci a systemizaci pracovních míst na obvod-
ním oddělení. Dnem 1. ledna 2009 jsme se stali vzhle-
dem k rozloze území v naší gesci, nápadu trestné 
a přestupkové činnosti a zatíženosti jednotlivých poli-
cistů oddělením druhého typu. Došlo tedy k navýše-
ní počtu policistů na obvodním oddělení, což mělo 
vliv i na následnou organizaci ve vedení OOP. Veli-
telský sestav byl rovněž rozšířen o jednoho policistu 
a v současné době se skládá z vedoucího oddělení 
(npor. Bc. Otáhal Jiří), zástupce vedoucího pro trestní 
řízení (npor. Bc. Novotná Patricie) a zástupce vedou-
cího pro výkon služby (npor. Bc. Juráň Karel). V sou-
vislosti se shora uvedenými skutečnostmi byla v dub-
nu 2008 slavnostně otevřena nová recepce obvodního 
oddělení, která poskytuje daleko důstojnější podmín-
ky pro styk s veřejností.        

Naše obvodní oddělení má snahu o rozvoj vzá-
jemné spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného 
pořádku s představiteli obcí a měst v teritoriu. Úče-
lem je vzájemná spolupráce policie a zástupců obcí 
při zajišťování akcí většího rozsahu, při zajištění pre-
ventivních a represivních opatření vedoucích k před-
cházení a zamezování protiprávních jednání v jejich 
teritoriu.

Jako velmi dobrou hodnotím spolupráci se sociál-
ním odborem, správním odborem, odborem dopravy 
regionu Hustopečsko, městskou policií Hustopeče 
a komisí pro projednávání přestupků ve městě Husto-
peče.        

npor. Bc. Jiří Otáhal
vedoucí oddělení                                                                                            

        

Nápad TČ v obcích

Obec Rok 2009
Hustopeče 147
  
Popice 11
Pouzdřany 20
Strachotín 24
Šakvice 19

Starovičky 14
Horní Bojanovice 6
Boleradice 10
Diváky 8

Starovice 15
Uherčice 20
Velké Němčice 28
Kurdějov 5

Křepice 8
Nikolčice 10
Šitbořice 21
Borkovany 15

Brumovice 16
Krumvíř 16
Kašnice 1
Velké Hostěrádky 2

Klobouky u Brna 30
Bohumilice 5
Martinice 0
Morkůvky 4

Skutky spáchané na jiném území-postoupené jiné 
součásti:  20 trestních věcí.
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Řidičské průkazy
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 

31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Kde si mohu vyměnit ŘP? Na urče-
ném pracovišti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností (Městský 
úřad, Magistrát města), příslušného 
podle místa trvalého pobytu na úze-
mí České republiky – více. 
Co musím mít s sebou? - „Žádost 
o vydání ŘP“ – obdržíte na pracoviš-
ti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností

- platný doklad totožnosti (občanský 
průkaz, pas)
- průkazovou fotografi i o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mi bude vydán nový ŘP? Vydat 
ŘP je možné do 20 dnů od podání 
žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od 
podání žádosti po úhradě správního 
poplatku 500 Kč. 

Kolik mě to bude stát? Povinná 
výměna ŘP je osvobozena od správ-
ního poplatku, vyjma vydání ŘP ve 
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů 
od podání žádosti (viz výše - správní 
poplatek 500 Kč).

- 1. prosince 2009 byl zahájen provoz v nově otevřeném Studiu „MG“.
- V pátek 18. prosince 2009 v 17 hodin jsme se sešli v parku pod kostelem ke „Zpívání pod vánočním stromem“. Akci 
připravil Klub rodiče dětem.
- Ve čtvrtek 17. prosince 2009 vyšel brumovický zpravodaj č. 24-2009/3
- V prosinci 2009 bylo započato s výstavbou propojovacího chodníku u Benešového. V lednu a v únoru 2010 byla 
výstavba pozastavena z důvodu mrazivého počasí. 
- 12.prosince 2009 se do prodejny Jednota COOP pokusil vniknout neznámý pachatel.
- V sobotu 19. prosince 2009 začalo stěhování prodejny potravin paní Hladké do nových prostor v rodinném domě 
č.p. 300.  Zde byl prodej zahájen v pondělí 21. prosince 2009.
- V pátek 15.ledna 2010 se v brumovické škole konala hudební besídka žáků p. Karla Otáhala. 



Nové POKOLENÍ

strana 13

- V sobotu 16.ledna 2010 se konala valná hromada členů SDH Brumovice. Proběhla  volba nového vedení sboru. 
- Ve středu 3.února 2010 se v budově základní školy uskutečnil zápis dětí do první třídy.
- V pátek 5.února 2010 se v sokolovně konal již pátý „Košt svařáků“. Pořádalo občanské sdružení Klub rodiče 
dětem. Sešlo se 12 vzorků svařených vín, první místo získal p. František Otáhal z Bořetic. 
- V neděli 7.února 2010 se v Hospůdce Na kopečku konala výroční schůze členů občanského sdružení „Brumovické 
jezírko“.
- Odborná fi rma Asana Vracov provedla v naší obci ve čtvrtek 11.února 2010 celoplošnou deratizaci proti nežádou-
cím hlodavcům.
- SDH Brumovice uspořádal v neděli 14.února 2010 zájezd za koupáním do termálních lázní v Laa an der Thaya.
- V úterý 16.února 2010 došlo na silnici mezi Bořeticemi a Velkými Pavlovicemi k tragické dopravní nehodě, při níž 
zahynul dvaadvacetiletý mladík z naší obce.
- V pátek 19.února 2010 se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu konala výroční členská schůze místní orga-
nizace ČZS.
- V době od 22.února 2010 do 31.března 2010 se na obecním úřadě vybíraly poplatky za odvoz pevného domovní-
ho odpadu, za psy a hroby.
- V sobotu 27.února 2010 se ve vinném sklepě Františka Ševely /u Písníku/ konala schůze pěstitelů révy vinné 
a výrobců vína, kteří mají zájem stát se členy nově vznikajícího občanského sdružení v naší obci, a sice „Spolku 
brumovických vinařů“.
- V neděli 28.února 2010 se v sále sokolovny konala valná hromada členů TJ Sokol Brumovice.
- Obecní knihovna byla z důvodu revize knihovního fondu zavřena v době od 26.února 2010 do 8.března 2010.
- 7. března 2010 jsme si připomněli významné výročí uplynutí 160 let od nar-
ození prvního československého prezidenta, T.G.Masaryka. V rámci oslav byl 
z Brna vypraven historický vlak, který projížděl i přes naši železniční zastáv-
ku na oslavy do Hodonína. Do tohoto vlaku bylo možno nastoupit např. v Brně, 
Zaječí. Nejbližší stanice, kde vlak zastavoval, byly Čejč a Kobylí. V Brumovicích 
na vlakové zastávce se sešlo hodně občanů, aby máváním pozdravili projíždějící 
významné osobnosti a aby si prohlédli nablýskanou parní lokomotivu a  historické 
vagony.
- V pondělí 8.března 2010 a v sobotu 13.března 2010  se uskutečnily zájezdy za 
koupáním do Mošoně. Organizoval Svaz tělesně postižených.   
- Členská schůze spotřebního družstva Jednoty COOP Mikulov se uskutečnila 
v pátek 12.března 2010 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu.
-  Koncem února a v měsíci březnu probíhal výprodej obuvi, dámského a dětského 
oblečení a jiného zboží v prodejně Katka p. Ondrušové v Domě služeb.
- Ve čtvrtek 18. března 2010 svolal obecní úřad všechny občany k projednání návrhu projektové dokumentace pro 
výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci. Zástupci projekční kanceláře podali vysvětlení a důvody 
umístění jednotlivých stokových tras a seznámili s lokalitou pro samotnou ČOV. Schůzka se konala v sále sokolovny. 
Projektová dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě. 
-  V pondělí 22. března 2010 byl zahájen kurz Trénování paměti, který je pořádán pod záštitou České společnosti 
pro trénování paměti a mozkového joggingu. 
- ČZS místní organizace Brumovice svolal své členy, dále vinohradníky a vinaře k přípravě výstavy vín. Schůzka se 
uskutečnila v pátek 26. března v 19.00 hodin u obecního sklepa u Sokolovny. 

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Pitná voda z kohoutku
Jak je zajištěna kvalita a zdravotní 

nezávadnost pitné vody z vodovodu 
pro veřejnou potřebu? 

Proces výroby a distribuce pitné 
vody se pravidelně kontroluje. U pitné 
vody se stanovuje okolo sta různých 
parametrů, kterými se sleduje její kva-
lita a tedy i zdravotní nezávadnost. 
Některé požadavky pro pitnou vodu 
jsou přísnější než pro vodu balenou. 

Proč se voda chloruje? 
Úplavice, cholera, břišní tyfus, dět-

ská obrna, hepatitida A a další nemo-
ci jsou přenosné vodou. Dostatečně 
zajistit bakteriální nezávadnost vody 
dokáže chlor. Ne ze všech kohoutků 
však teče chlorovaná voda. Vodárny 
používají takové technologie úpravy 
vody, které odpovídají kvalitě surové 
vody (fi ltrace, dezinfekce, např. plyn-
ným chlorem, chlornanem, ozonem, 
oxidem chloričitým, peroxidem atd., 
mikrofi ltrace nebo UV záření). 

Představuje chlor ve vodě nebez-
pečí pro zdraví? 

Samotný chlor ve vodě, i když 
může negativně ovlivnit její chuť či 
pach, v používaných koncentracích 
nijak zdravotně závadný není. V cent-
ru zvýšené pozornosti jsou ale vedlejší 
produkty dezinfekce – trihalomethany. 
Česká republika patří v Evropě mezi 
světlé výjimky, neboť má pro ně oproti 
evropské směrnici stanoven více než 
dvakrát přísnější limit. 

Na kterém místě musí pitná voda 
z kohoutku splňovat požadavky kva-
lity? 

Místo, kde musí pitná voda spl-
ňovat požadavky kvality, je kohoutek 
u spotřebitele. Vzorky pitné vody 
určené k rozborům se odebírají jak 
z kohoutků spotřebitelů, tak po trase, 
kudy proudí (např. vodojemy a přiva-
děče) a úpravny vody. Každoročně 
musí být obměněno 50 % odběro-
vých míst a musí se vybírat metodou 
náhodného výběru. 

Kdo odpovídá za kvalitu pitné 
vody, která teče z kohoutků v nájem-
ních domech a domech soukromých 
majitelů? 

Za kvalitu pitné vody odpovídají 
pronajímatelé bytů, resp. soukromí 
majitelé. Výrobce vody (resp. dodava-

tel) není vlastníkem vnitřního vodovo-
du a nemůže ovlivnit jeho stav. 

Způsobují-li vnitřní rozvody nevy-
hovující kvalitu vody, jsou nájemníci 
vydáni na pospas pronajímatelům, 
resp. soukromým majitelům? 

I když výrobce vody (resp. doda-
vatel) nenese za tuto situaci odpověd-
nost, přesto má v ruce právní nástroj, 
jak pomoci. Je povinen informovat 
odběratele o nevyhovující kvalitě vody 
a současně je povinen uvést i možná 
nápravná opatření. Nápravná opatře-
ní se týkají omezení nebo odstranění 
rizika, že v dodávané vodě nebudou 
dodrženy hygienické limity. 

V domě ještě máme olověné roz-
vody pitné vody a máme z vody oba-
vu. 

Přítomnost olověného potrubí 
nemusí nutně znamenat, že ve vodě 
se olovo nachází. Je-li vnitřní povrch 
potrubí pokryt vrstvičkou uhličitanu 
vápenatého, není voda s olověnou 
trubkou v kontaktu. Nicméně pro jisto-
tu dodržujte tyto preventivní kroky: 

• pro ranní nápoje raději použij-
te vodu natočenou večer do nádoby 
a na noc ji dejte do chladničky, nebo 

• přednostně proveďte ranní hygi-
enu a teprve potom po následném 
odtočení vody ji použijte, 

• v průběhu dne či večera vodu 
před pitím a vařením odtočte, 

• pro malé děti a těhotné ženy 
je vhodné v těchto případech k pití 
používat např. i balenou kojeneckou 
vodu. 

Jsou někde k dispozici informace 
o kvalitě pitné vody z veřejného vodo-
vodu? 

Každý má právo vyžádat si od své 
vodárny údaje o tom, jaká je kvalita 
dodávané vody podle jejího posled-
ního rozboru. Způsob poskytnutí není 
zákonem o ochraně veřejného zdraví 
dán, lze ale akceptovat různé způ-
soby: zveřejnění aktuálního rozboru 
na webové stránce vodárenské spo-
lečnosti nebo jiném veřejně přístup-
ném místě, zaslání výsledků žadateli 
(elektronickou) poštou nebo možnost 
osobního nahlédnutí do výsledků 
v sídle společnosti. 

Musí se za vyžádané informace 

o kvalitě vody platit? 
Informace musí být poskytnuta 

zdarma! Spotřebiteli se musí dostat 
informace o všech povinně sledova-
ných ukazatelích, kterých je okolo 
šedesáti. 

Má vodárna vůči spotřebitelům 
další povinnosti? 

Výrobce vody (resp. dodavatel) 
musí spotřebitele informovat o tom, že 
orgán ochrany veřejného zdraví mu 
povolil dodávat po určité období vodu 
nižší kvality – pouze za předpokladu, 
že nebude ohroženo zdraví spotřebi-
telů. Musí taktéž informovat o omeze-
ní použití pitné vody či o zákazu jejího 
používání. 

Je zapotřebí se o vodu, která teče 
z kohoutku, nějak starat? 

Aby si voda zachovala svoji kvali-
tu, vyžaduje péči. V době, kdy stagnu-
je v potrubí vnitřního vodovodu, může 
svoji kvalitu ztrácet a hlavně není čer-
stvá. Po vícehodinové či vícedenní 
stagnaci je vhodné ji odpustit a teprve 
potom pít či použít na vaření. 

Kde se spotřebitelé dopouštějí 
prohřešků vůči pitné vodě? 

Nestarají se o čistotu kohoutků 
a hlavic sprch. Ty se musí pravidelně 
čistit, aby se v nich nemnožily bakte-
rie. 

Může se k vaření používat teplá 
voda? 

Teplá voda – je jedno, zda dodá-
vaná dálkovým teplovodem, ohřívaná 
centrálně nebo vlastním bojlerem či 
průtokovým ohřívačem – není urče-
na k pití ani k vaření, i když se vyrábí 
z pitné vody a splňuje požadavky na 
jakost. 

Kde získat další informace 
o vodě? 

Zejména na internetu lze dohledat 
řadu zajímavých informačních zdrojů. 
Ale pozor, ne všechny jsou objektiv-
ní a věrohodné. Mj. doporučujeme 
stránky Státního zdravotního ústavu 
(www.szu.cz) a Občanského sdružení 
spotřebitelů TEST (http://www.dtest.
cz/vody). Na těch druhých nalezne-
te výsledky testu 18 balených vod 
a vody z kohoutku v několika místech.          

Zdroj: Internet
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Tříkrálové koledování

Ze života školičkyZe života školičky

6. 1. 2010 jsme se vydali po 
koledě. Prošli jsme s koledou nejen 
vesnicí, ale navštívili i místní fi rmu 
Nábytek Blanář, kde si děti vykole-

dovaly plyšové hračky. Dále naše 
cesta vedla na obecní úřad, tam 
děti pan starosta obdaroval slad-
kostmi. Naše tříkrálové koledování 

jsme ukončili návštěvou ZŠ a tím 
uzavřeli letošní dobu vánočních 
a novoročních oslav.



Nové POKOLENÍ

strana 16

Zimní radovánky
Sněhem letošní zima opravdu nešetřila, a tak se 

celá školní zahrada zahalila do sněhové peřiny. Při-
padali jsme si jako v pohádce a děti si mohly opravdu 
dosyta užívat sněhové nadílky.

Tak jako v loni i letos děkujeme panu Romanu Blanářovi 
za sponzorský dar v podobě lyžařského kurzu v Němčič-
kách pro nejstarší děti. I přes třeskutý mráz nikomu úsměv 
na rtech nezamrzl.
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Návštěva knihovny 
Ve čtvrtek 25. 3. 2010 jsme 

se vypravili na návštěvu místní 
knihovny. Uvítala nás knihovnice, 
paní Jana Charvátová, která děti 
provedla knihovnou. Povídala si 
s námi o tom, jak se s knihami 
zachází, jak se půjčují a jak se 
v knihovně správně chovat. Děti 
měly možnost si v dětském kout-
ku knihy prohlížet a vyslechnout 
si krátké pohádky.

Další perličky z mateřské školičky 
Již v minulém čísle Nového poko-

lení jsme vám nabídli některé neza-
pomenutelné výroky našich dětí. Od 
té doby se nám nashromáždilo plno 
dalších krásných slovních perel. Tak 
bychom se s vámi o ně chtěli podělit.

• Paní učitelko, vysmrkejte mě.
• Při prohlížení encyklopedie uka-

zuje dítě na pupeční šňůru a říká: 
To je šňůrková pupka.

• Učitelka si povídá s dětmi o tom, 
kdy se kdo narodil. Učitelka říká: 
Já jsem se narodila v březnu. Prv-
ní dítě odpoví: Já jsem se narodil 
po válce. Druhé dítě odpoví: A já 
jsem se narodila v dubnu 33.

• Rozhovor dvou dětí: Já su od tebe 
starší, tak si do mě nezačínej. 

• Teta Martina si chodí kupovat na 
prasák prasátka. 

• Když já jdu zítra po obědě, tak vás 
musím opustit. 

• Když jsem jel k zubaři na Čaj. 
(Čejč) 

• My máme doma aubok. (note-
book) 

• My si chceme modlovat. (modelo-
vat) 

• Až já budu veltej, tak budu mít 
možná manželtu. 

• Já mám spolužácký (podlužácký) 
boty, co nosí muzikanti. 

• Já jsem spadl a potřel jsem se. 
(odřel) 

• Až bude maškarní pes (ples), tak 
mi dá maminka šaty. 

• Můj bratr se narodil v poporodnici. 
• Maminka mě vychovává anglicky 

a babička bicky. Druhé dítě se ptá: 
A jak to je? Odpověď: No ona mě 
bije. 

• Paní učitelko, dejte mně karamaz-
ky. (karamelky) 

• Děti se houpají na houpačce 
a jedno z nich říká: Já na tebe 
vysočím. (vyskočím) 

• Při vycházce jednomu z aut spus-
til alarm. Jedno dítě říká: To trou-
bí alam. Druhé odpoví: Né, to je 
ararm. 

• Učitelka se ptá: Kdo kreslí do 
knížek? Dítě odpoví: Pan staros-
ta. 

• Výroky dětí při prohlížení knih: To 
je másložravá (masožravá) rost-
lina. To jsou vebloudi, kloňáky 
(klokani), chamilión, chrajta a žijí 
v Egropě. 

• Po cestě z knihovny se zvedl sil-
ný vítr. Dítě říká: Paní učitelko, 
zastihne nás písečná bouře.
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Zápis do prvního ročníku
Rok uplynul jako voda a opět jsme 

se v naší škole sešli s budoucími žáč-
ky při zápisu do 1. třídy. Zápis bývá u 
dětí takovým malým svátkem. Je na 
nich vidět velké nadšení, ale i drob-
né obavy, jestli vše zvládnou. Většina 
dětí tuto první zkušenost se školou 
zvládne bez problémů.

Letos provázely děti známé 
pohádkové postavičky z „Pařezové 
chaloupky“ Křemílek s Vochomůr-
kou. Děti zpívaly, recitovaly, povída-
ly a cvičily. Některé ukázaly, že umí 
i trochu počítat a poznávat písmen-
ka. Po zdárném výkonu dostal každý 
předškoláček malý dárek. 

K zápisu přišlo 10 budoucích prv-
ňáčků. Jsme rádi, že o naši školu mají 
zájem děti a jejich rodiče i z blízkého 
okolí, a tak řady brumovických dětí 

posílí i děti z Morkůvek a Klobouk.
Rodičům děkujeme za svěře-

nou důvěru a přejeme jim, aby jim 
jejich ratolesti dělaly jen a jen samou 
radost.

Lyžování v Němčičkách
V letošním roce jsme se v rámci 

projektu „Týdne zdraví“ v době od 
11. do 15. ledna zúčastnili lyžařského 
kurzu v Němčičkách. Kurz absolvo-
valo 31 žáků, kteří byli podle svých 
lyžařských schopností rozděleni do 
čtyř družstev. O tři družstva se sta-
rali lyžařští instruktoři z Němčiček, se 

čtvrtým družstvem vypomohla naše 
paní učitelka. Nejslabší družstvo 
začalo se základy lyžování, ostatní 
družstva se postupně zdokonalovala 
ve svých dovednostech.

Po třech dnech vyjeli vlekem již 
všichni žáci a i ti nejslabší zvládli jíz-
du ze sjezdovky pluhem.

Kurz jsme zakončili závody ve 
slalomu.

Během týdenního kurzu byly dob-
ré lyžařské podmínky, ze strany pořa-
datele o nás bylo dobře postaráno, 
žáci se na sjezdovce chovali ohledu-
plně a nedošlo k žádnému zranění.
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Dětský krojový ples
Leden je měsícem plesů. K této 

tradici se přidaly i děti ze ZŠ a MŠ, 
které se představily brumovickým 
občanům 20. ledna 2010 se svým 
pásmem lidových tanců a zpěvů. 
Odměnou dětem byla velká účast 
diváků a zasloužený potlesk.

Spolupráce se ZŠ Kobylí
Již druhým rokem poctili svojí 

návštěvou naši školu žáci osmých 
a devátých tříd ze ZŠ Kobylí. Za 
odborného vedení pana ředitele Jan-
dy a paní učitelky Jandové předvedli 
našim žákům řadu fyzikálních a che-
mických pokusů. Některé z nich žáky 
doslova očarovaly, např. propíchnu-
tí nafouknutého balónku jehlicí bez 
prasknutí, zvětšení zákusku  ve vývě-
vě nebo změna barvy mince. 

Nejen žákům, ale i pedagogům 
se zdařilé pokusy moc líbily a už se 
všichni těšíme, čím nás příští rok pře-
kvapí.

 
Současně se těšíme i na turnaj 

ve vybíjené, kterého se v ZŠ Kobylí 
zúčastníme 9.dubna.
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Klubíčko prózy a poezie
Pod tímto názvem pořádáme každoročně v měsíci březnu recitační soutěž.   
V dnešní době je pro děti větším lákadlem počítač než kniha, což se odráží v menší slovní zásobě i špatném poro-

zumění čteného textu. Naším cílem je pěstovat v dětech kladný vztah k literatuře a českému jazyku vůbec.
Žáci soutěží ve dvou kategoriích – 1. a 2. ročník; 3., 4. a 5. ročník.

Výsledky soutěže:

mladší kategorie:       starší kategorie:
1. místo Eliška Vykydalová     Tomáš Fiala
2. místo Erik Doležal      Terezie Blanářová
3. místo Jana Oslzlá       Roman Prokeš

Den učitelů
28. března oslavují svůj svátek 

všichni učitelé. Naši páťáci si chtěli 
vyzkoušet, jaké to je, být v roli učite-
le. Na pátek 26. března se s pomocí 
paní učitelky Heleny Miklíkové při-
pravili na dvě vyučovací hodiny, které 
potom odučili v ostatních ročnících. 
Na vlastní kůži si tak mohli vyzkou-
šet, jak obtížené je udržet pozornost 
žáků, vysvětlit nové učivo, zadat prá-
ci a hlavně si vyučovací hodinu dob-
ře nachystat a zorganizovat. Vedli si 
velice dobře, někteří dokonce výbor-
ně. Největší úspěch zaznamenali 
u žáků 1. ročníku.

Po skončení vyučování se však 
jednohlasně shodli na tom, že učite-
lem se nikdo z nich nestane.

Zápis dětí do MŠ Brumovice pro školní rok 2010/2011
Od úterý 27. 4. do čtvrtka 

29. 4. 2010 proběhne v MŠ Brumo-
vice zápis dětí. Zápis se týká všech 
dětí, které dosáhnou ve školním 
roce 2010/2011 tj. od 1. 9. 2010 do 
31. 8. 2011 nejméně tří let a jejichž 
rodiče mají zájem, aby jejich děti nav-
štěvovaly tuto MŠ. Zápis bude pro-

bíhat od 13 hod. do 15 hod. V době 
zápisu se rodiče i jejich děti mohou 
seznámit s prostředím MŠ, jejím pro-
gramem, provozními záležitostmi, 
školním řádem a dozvědět se další 
údaje, které je o MŠ zajímají. 

Co se týče znalostí a dovednos-
tí dítěte před nástupem do MŠ - pro 

dobrou adaptaci dítěte v MŠ, je výho-
dou, pokud dítě zvládá základní návy-
ky v sebeobsluze (umí jít na WC, umí 
se samostatně najíst lžičkou, zvládá 
přiměřeně oblékání, umí se dorozu-
mět s ostatními). Těšíme se na nové 
děti i rodiče.
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Dětský maškarní karneval
Jako v pohádce to vypadalo odpo-

ledne 14. 3. 2010 v sále sokolovny 
v Brumovicích, když se zde zača-
ly objevovat princezny, víly, myšky, 
vodníci, indiáni, broučci...Konal se 
zde totiž dětský maškarní karneval, 
který zorganizovala ZŠ a MŠ Bru-
movice společně se Školskou radou. 
O zábavu se postarali zaměstnanci 
ZŠ a MŠ, kteří hned od počátku doká-
zali zábavu rozproudit společným 
průvodem a tancem všech masek 
a různými zábavnými soutěžemi. 
Hudbou celé odpoledne provázel pan 
Zdeněk Švásta z Bořetic. Děkujeme 
všem, kteří se karnevalu zúčastnili 
a těšíme se na shledanou na karne-
vale příštím.

Dětský krojový ples
se konal v sobotu 20.února 2010 v sále sokolovny.

Plesová sezona
Sbor dobrovolných hasičů Bru-

movice pořádal v sobotu 30. ledna 
2010 v sále sokolovny Hasičský ples. 
K tanci a poslechu hrála dechová 

Text a foto: Vlasta Bedřichová

hudba Sokolka ze Šakvic.  Ples, 
jehož se zúčastnili i zástupci hasičů 
ze Záhorské Bystrice, byl zahájen 
předtančením irských tanců, kte-

ré předvedla mládež pod vedením 
p.uč.R.Musilové. Rovněž byla připra-
vena bohatá tombola.
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Výstava fotografi í
V pátek 22. ledna 2010 byla 

v odpoledních hodinách ve velké 
zasedací místnosti obecního úřadu  
slavnostně zahájena výstava foto-
grafi í pana Antonína Musila (1939). 
Pan Musil prožil celý svůj život v Bru-
movicích, fotografováním se začal 
aktivně zabývat až v důchodovém 
věku. Nejraději fotografuje přírodu, 
nejsou mu však cizí ani jiná témata. 
Pro pořizování snímků používá foto-
aparát značky „Canon“.

Vystavené snímky /formát 10x15/ 
byly tematicky rozděleny. Provedly 
nás naší obcí, dále všemi ročními 
obdobími, podívali jsme se vzhůru do 
oblak, obdivovali jsme krásu květin 
i zajímavé záběry z říše zvířat. Cel-
kem bylo vystaveno 418 fotografi í. 

Výstavu připravil Klub přátel 
Dr. Jana Herbena a historie obce.

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života členů Svazu tělesně postižených
V Brumovicích je do svazu přihlášeno 41 členů. Letos 

poprvé jsme vyjeli za koupáním do Mosonmagyarováru  
8.března a pak hned 13.března. Autobus byl vždy plně 
obsazený, účastníci byli spokojeni.Výroční schůze členů 
STP se konala v bořetickém KD  dne 19.3.2010 - účast 
byla veliká.Přijeli za námi zástupci okresního výboru 
z Břeclavi - předsedkyně Bohunka Kolínková měla krát-
kou přednášku. Navštívili nás též nadpraporčíci Policie 
z Brna, kteří nám pověděli, jak být opatrní při otvírání 
domovních dveří cizím lidem,atd.

Po občerstvení nám zahrála kapela - HORENKA , byla 
připravena bohatá tombola, do které nám přispěli naší 
podnikatelé: fi rma Kovo Staněk, Nábytek Blanář, paní 
ředitelka Helena Janečková, prodejna krojů paní Blaná-
řová, prodejna Katka paní Ondrušová. Tímto všem moc 
děkuji.

 Důvěrnice Anna Horáková

Dětská velikonoční dílna
Obec Brumovice uspořáda-

la před blížícími se velikonočními 
svátky akci pro děti i pro dospělé 
nazvanou „Dětská velikonoční díl-
na“. V neděli 21.března 2010 jsme 
se sešli ve velké zasedací míst-
nosti obecního úřadu, děti, rodiče 
i prarodiče. Pod vedením paní 
Marie Kratochvílové jsme zdobi-
li přinesená vyfouknutá vajíčka 
dvěma technikami: ubrouskovou 
a reliéfní voskovou. Všichni jsme se 
s chutí pustili do díla, někteří pro-
jevili mimořádné nadání a obdivu-
hodnou zručnost. Každý z nás si 
domů odnášel nejen pěkné krasli-
ce, ale i pocit příjemně a užitečně 
prožitého odpoledne.                

 Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Obecní knihovna Brumovice
Z činnosti:

- byla ukončena automatizace knihovny
- proběhla plánovaná revize knihovního fondu
- v rámci Národního týdne trénování paměti proběhla 

osvětová přednáška na téma Nedovolte mozku stárnout! 
Aneb jak si můžete zapamatovat v 18 i 80 letech

- knihovnu navštívila školní družina a naši mateřáčci, 
besedou se čtením z brumovických pověstí v rámci Týd-
ne čtení vyvrcholil Březen – měsíc čtenářů

- právě probíhá (nejen pro seniory) kurz Trénování 
paměti v celkové dotaci 10 lekcí po 2 hodinách

- nově je vyčleněn další počítač s připojením na inter-
net, vhodný pro první kroky s PC

Připravujeme:
- výtvarná soutěž pro děti – uzávěrka 30. dubna, 

vyhodnocení s výstavkou v rámci oslavy Dne matek 
v neděli 9. 5. 2010

- procházky na téma Po stopách brumovických pověstí
- setkání s autorkou Věrou Řeháčkovou v pátek 

8. října 2010 v rámci Týdne knihoven
- vzdělávání našich babiček a dědečků – podzim

Výběr z nových knih:

Smoljak, L. Divadlo Járy Cimrmana
Scott, Michael Vědma, Čaroděj, Alchymista
Carrington, A. Valérie
Kmenta, J. Kmotr Mrázek
Čapek, K. Věc Makropulos
Bolaňo, R. Divocí detektivové
Bukowski, Ch. Hollywood, Kapitán odešel na oběd 
 a námořníci převzali..
Deveraux, J. Levandulové ráno
Deaver, J. Kříže u cesty
Smalley, G. Kdyby jen muž věděl…
Barbery, M. S elegancí ježka
Dahl, R. Hon na lišku
Barbery, M. Pochoutka
Fielding, J. V pavučině vztahů

Lank, V. Fyzikální přehledy
Říčan, P. Psychologie

Praško, J. Asertivita v partnerství
Pihan, R. Mistrovství práce se světlem

Lanczová, L. Pošeptej po větru
Lindgren, Astrid Děti z Bullerbynu

Výběr z Výměnného fondu:

Fielding, K. Zachráníš mě ráno
Formáčková, M. Kameňák 3
Cartland, B. Krása není všechno, Hudba je duší 
 lásky, Jak trestá láska, Panna v  Paříži, 
 Navěky, Polibek v Římě
Hennen, B.  Zima Elfů
Fořtová, J. Život začíná po padesátce
Nesvadbová, B. Bestiář, Brusinky, Řízkaři
Pekárková, I. Můj I. Q.
Steel, D. Jednou za život, Kněžna, Zázrak
Toolkien, J. R. Húrinovy děti
Vaňková, L. Cestou krále, Kdo na kamenný trůn, 
 Příběh ml. Bratra
Vondruška, V. Pečeť smrti
Wood, B. Poslední šamanka

Francková, Z. Právo na štěstí, Ztráty a nálezy
Řeháčková, V. Poprask na Závětrné hoře, Vzrůšo 
 kvůli nové holce
Sekora, O. Ferda v mraveništi
Tolkien, J. R.  Hobit, aneb Cesta tam a…

Z naučné literatury: Internet pro ženy, Lidové oby-
čeje a nápady, Těhotenství den za dnem, Naše dítě 
v otázkách, Domácí přírodní lékárna, Pedagogický slov-
ník, Slavné bitvy, Hry Jaroslava Foglara, Mizerná medi-
cína, Protivná příroda, Protivné breberky, Vesmír, hvěz-
dy a slizcí…,  Hlavolamy, hry a karetní…., Modelujeme 
postavičky, Vynálezy, které změnily.., Vykutálené výtvar-
né umění,…

Sledujte průběžně: 
www.knihovnabrumovice.webk.cz

Pověsti z Brumovic
V obecní knihovně proběhly ve 

dnech 25. a 26. března 2010, v Měsí-
ci čtenářů, besedy na téma „Pověsti 
z Brumovic“.

V letošním roce si připomínáme 
760. výročí první dochované písemné 
zmínky o naší obci, proto bylo zvole-
no toto téma. Přečetli jsme si ukázky 
z knihy „Pověsti z kraje Mrštíků a Her-
benova“, kterou sestavil Josef Ošme-
ra. Děti i dospělí se dověděli o vzniku 

jména naší vesnice, 
o strašidlech v Divi-
cích, o habánském 
sklepě, o bezhlavém 
jezdci atd. Nejen že 
jsme pověsti přečet-
li, ale o každé jsme 
si také povídali, řekli 
jsme si, kdo ji vyprá-
věl, kdo ji zapsal 
a orientovali jsme se 
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i v katastrální mapě obce. Všechny zmíněné události jsme hned zasadili do 
konkrétního místa. Starší občané zpestřili a obohatili páteční besedu o své 
zážitky a vzpomínky.             Text a foto: Vlasta Bedřichová

Vzpomínka na Písník – Marta Kurdiovská
Když se v Novém pokolení psa-

lo o různých zákoutích naší vesni-
ce, připomněla jsem si jedno hez-
ké zákoutí, které je však již jen 
v našich vzpomínkách. Na konci 
Brumovic, směrem ke Kobylí, proti 
domku pana Josefa Lupače byl sta-
rý Písník.

Moc ráda vzpomínám na Písník 
– místo našich dětských her. My 
starší jej dobře pamatujeme, ale ny-
nější děti ani neví, že tady kdy byl. 
Snad některé z vyprávění, jako ty 
moje. Hrávali si tam už naši rodiče 
a snad i prarodiče. My jsme se tam 
scházeli – Žlíbčáci, část Vrchního 
konce, z Dědiny, někdy i z Hrachův-
ky, a dokonce i ti, co bydleli až na 
Drahách. Od těch nejmenších až po 
starší školáky a mnohdy i ti, co měli 
školu dávno za sebou. Pro všechny 
tam bylo dost místa a každý si našel 
svou zábavu. V břehu si kluci děla-
li bunkry a děvčata mlýny – mlela 
mouku. Měli jsme tam také v hlíně 
vyhrabané koryto, kterým jsme jez-
dili po zadku dolů. Tropili jsme při 
tom všelijaké hlouposti, tak občas 
přišel někdo i k úrazu. Vevnitř Pís-
níku, v dolině, se hrával fotbal a my 
děvčata jsme většinou byly v bráně. 
Samozřejmě se to někdy neobešlo 
bez bojů. Žlíbek a Vrchní konec pro-
ti Dědině. My ze Žlíbka jsme si tam 

vyhrazovali „domácí právo“. Ale jak 
to bývá, bylo to jen dětské škádlení, 
vždycky jsme se brzy smířili a zase 
si všichni hráli spolu. Znali a hrávali 
jsme hodně her, které již dnes děti 
ani neznají. 

Ale nebylo to jen přijít ze školy 
a jít si hned hrát. Napřed jsme 
museli udělat drobné domácí prá-
ce: umýt nádobí, nachystat třís-
ky na podpal, dřevo a uhlí, obrat 
a nachystat brambory na vaření pro 
dobytek a pozametat. Někdy také 
přinést trávu pro kozu, králíky nebo 
husy. Husy jsme museli také chodit 
pást. Brali jsme je nejraději k Písní-
ku. Byl tam břížek, kde jsme dali do 
kastrůlku vodu, husy se hezky pásly 
a my jsme si hráli. Mně se jednou 
stalo, že jsem na ně pozapomněla 
a husy byly pryč. Všichni jsme 
běhali, hledali, nakonec jsme zjistili, 
že si zašly přes cestu z meze dolů 
do ječmene. Rychle jsme je vyhnali 
a zahnali domů. Mamince jsem to 
přiznala a ona mi řekla: „Máš štěstí, 
že je sedlák nezajal a já to nemusím 
jít k němu na pole oddělat.“ Tak to 
tenkrát bývalo. To by byl doma urči-
tě mazec. Od té doby jsme všich-
ni dávali při pasení na husy větší 
pozor. 

Takových zážitků bylo hod-
ně. Často na ty doby vzpomínám, 

a když o tom vyprávím svým dětem 
a vnoučátkům, říkám jim, že Písník 
byl ráj pro děti. Škoda, že při půd-
ních úpravách byl shrnut a nezbyla 
po něm ani památka. I dnes by si 
tam mohly děti z našeho konce hrát 
a rodiče by se nemuseli o ně stra-
chovat, když chodí na hřiště přes 
půl dědiny. Mrzí mne, že se odtud 
nedochovaly žádné fotografi e. 

Moc by mne potěšilo, kdyby se 
mezi pamětníky našel někdo, kdo 
by uměl Písník namalovat.

Těšíme se na výtvarné zpracování tématu. Vyhodnocení dětských prací proběhne při oslavách Dne matek.
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Pro tentokrát se podíváme na rostlinu, která nepatří k běžným 
kytkám, ani není hospodářskou plodinou. Přesto je svým způso-
bem okrasná i užitečná. 

 S V Í C E N 
Nevím, jestli uhodnete, kterou rostlinu tak nazvali lidé tímto 

prozaickým jménem, protože svícnovitě postavené květenství má 
několik rostlin. Mám však na mysli  d i v i z n u  velkokvětou 
(Verbascum thapsiforme Scharader) z čeledi krtičníkovitých. Rod 
Verbascum zahrnuje asi 350 druhů.  Tato ztepilá rostlina je lidově 
nazývána také svíce královská, Petrova hůl, pochodňová květina 
nebo psí ocas. Její dlouhé lodyhy se kdysi opravdu používaly jako 
pochodně. Na Slovensku jí říkají divozel. Byla i rostlinou magickou, 
chránila prý před zlými duchy a ďáblem.  Skutečně ji nemůžeme 
vázat do voniček, přesto je okrasou v zahrádkách. Její význam byl 
a je i dnes – veskrze léčivý. Pěstovala se v zahrádkách, při plotech 
i v humnech.          

Je to dvouletá, plstnatě ochlupená bylina dorůstající až do výš-
ky 2,5 m. V prvém roce vyrůstá pouze přízemní růžice  plstnatých 
listů, vejčitého tvaru až 40 cm dlouhých, které na podzim odumírají. Teprve v druhém roce vyžene vysokou 
statnou lodyhu, která jakoby se vzpínala ke slunci, sála z něho teplo, aby vyrazila v hroznovitý svícen zlatých 
kvítků. Ani žár, ani vedro nespálí její květenství, chráněné chloupky. Květy kvetou velmi krátce. Rozvíjejí se ráno 
a odpoledne již opadávají. Spodní květy sice uvadnou, ale současně vypučí a rozvinou se další nad nimi příští 
den. Kvete nepřetržitě od června až do září. Pro další potomstvo zraje v tobolkách. Semena divizny jsou jedo-
vatá. Divizna roste na slunných místech, daří se jí i na sušší půdě chudé na živiny, takže ji můžeme vidět např. 
podél cest, na stráních a v  prosluněných částech lesa. Roste v celé Evropě, zejména v její střední a jižní části.

Už starým slováckým babkám kořenářkám byla známa její velká léčivá moc, i když nevěděli, jaké léčivé látky 
obsahuje. Přesto pečlivě sbíraly a opatrně sušily květní korunky a připravovaly z nich odvary a léčivé čaje proti 
kašli, černému kašli, při zánětu průdušek, zahlenění, chrapotu a astmatu. Tradičně se v rodinách přenášela 
z matky na dceru znalost léčebného působení bylin i příprav léků z nich.

K léčení se divizna používá i dnes. K účinným látkám, které obsahuje, patří především silice, slizy, cukry, tuk 
a saponiny (karotenoidy, fl avonoidy, rutin, hesperidin, luteolin). 

Pro léčebné účely se využívá květ divizny, a to při průduškových onemocněních a nemocech z nachlazení, léčí 
kašel a má protizánětlivé účinky. Některé z účinných látek divizny tvoří ochranný povlak na sliznici horních cest 
dýchacích a tím usnadňují odkašlávání. Užívá se však krátkodobě, při velkém předávkování by mohla poškodit 
červené krvinky.  Čaj z květů divizny také prospívá činnosti jater a sleziny i jako prostředek potopudný.

Květ se sbírá opatrně a postupně podle rozkvětu za suchého počasí a suší se co možná nejrychleji (nejlépe 
během jediného dne) ve stínu nebo při umělém sušení za teploty do 60°C  tak, aby mu zůstala světle žlutá barva. 
Po usušení mají květy medovou vůni. Spadlé a pomačkané květy hnědnou. Z divizny se také dělá tinktura, která 
pomáhá proti bolestem hlavy, nespavosti a závratím. Připravíme ji z 50 gramů sušených květů, které zalijeme 
50 gramy čistého lihu a necháme v dobře uzavřené sklenici 14 dnů stát. Potom přefi ltrujeme a užíváme 3 x denně 
1lžičku.    

Divizna je také medonosná, a proto velmi oblíbená mezi včelaři. 
V dřívějších dobách byly květy divizny používány k barvení látek a vlasů (ve starém Římě).
Divizna je jednou z květin, jejíž apostrofa se nalézá v knize Jakuba Demla „Moji přátelé“. Básník ji oslavuje 

jako „kněžnu“. V knize a večerníčku Křemílek a Vochomůrka vyroste hlavním hrdinům navzdory písničce „Vstá-
vej, semínko, holala, bude  z tebe fi ala“ právě divizna. Také básník Petr Bezruč, který při návštěvách našeho 
kraje napsal báseň „Divizna“, jí vzdal svůj hold. 

V Brumovicích se divizna pěstuje v mnoha zahradách, my ji máme nepřetržitě na zahradě již 60 let. V okolí 
Brumovic na polích a v lese ji najdeme stěží. 

                                                                                                                    - Josef Šedivý - 
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Vítání dětí do života
V neděli 7. března 2010 byl v obřadní síni obecního úřadu do života slavnostně uvítán Václav Ullmann. Rodičům 

k narození dítěte upřímně blahopřejeme.

Foto: Vlasta Bedřichová

V pátek 25. prosince 2009 zemřel po dlouhé těžké nemoci pan Jiří Herben ve věku 88 let.  Poslední rozloučení 
se konalo ve středu 6. ledna 2010 ve smuteční obřadní síni na hřbitově v Kutné Hoře. 

Pan Jiří Herben patřil k pravidelným čtenářům zpravodaje Nové pokolení, jehož prostřednictvím se vracel do 
svého rodného kraje. Naposled osobně navštívil Brumovice se svojí manželkou v roce 2007 u příležitosti oslav 
150. výročí narození spisovatele Dr. Jana Herbena. Na svůj kraj nikdy nezapomněl.

Společenská kronika

Ze sportu
Lyžování v Němčičkách

V sobotu 6.úno-
ra 2010 se na 
lyžařském svahu 
v Němčičkách konal 
okresní přebor žac-
tva v obřím slalomu, 
jehož se zúčast-
nilo 85 dětských 
závodníků. První tři 
z každé kategorie 
se mohli zúčastnit 
nedělního krajského 
závodu „Jihomorav-

ského lyžařského pohá-
ru“. 

Z brumovických dětí 
dosáhla výborného úspě-
chu A.Havlíková, která 
v kategorii „přípravka 
dívky“ obsadila 3.místo 
s časem 88,73. 1.mís-
to v této kategori získa-
la L.Benčová /80,29/, 
na druhém místě skon-
čila M.Bílá /87,39/, obě 
z Němčiček. 

Dne 27.2.2010 se uskutečnil „bad-
mintonový turnaj smíšených dvo-
jic“, který pořádali místní playeři.

Výsledky:
1. místo: Josef Miklík – Vít Hanák
2. místo: Tomáš Rychlý – Zdeněk 
 Pohorský
3. místo: Andrea Hanáková – Aleš 
 Karásek

Badmintonový turnaj
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Rozlosování jarní části fotbalové sezóny 2009/2010

Datum Domácí Hosté Čas
Umístění 

soupeře po 
podzimu 

Výsledek na 
podzim

28. 3. 2010 „A“ Brumovice - Velký Dvůr 15.00 13. 1:2

28. 3. 2010 dorost Brumovice - Popice 12.45 8. 1:1

3. 4. 2010 „A“ Boleradice - Brumovice 15.30 12. 1:5

4. 4. 2010 dorost Lednice - Brumovice 13.15 10. 10:1

11. 4. 2010 „A“ Brumovice - Uherčice 15.30 9. 1:4

11. 4. 2010 dorost volno -

11.4. 2010 žáci Brumovice - Strachotín 13.30 5. 3:5

18. 4. 2010 „A“ Ivaň - Brumovice 16.00 5. 2:3

18. 4. 2010 dorost Drnholec - Brumovice 13.45 9. 1:3

18.4.2010 žáci Boleradice - Brumovice 10.00 1. 8:1

25. 4. 2010 „A“ Brumovice - Šitbořice 16.00 14. 2:2

25. 4. 2010 dorost Brumovice - Moravský Žižkov 13.45 6. 1:8

25. 4. 2010 žáci Brumovice - Nosislav 10.00 6. 0:3

2. 5. 2010 „A“ Pouzdřany - Brumovice 16.30 11. 1:3

1. 5. 2010 dorost Tvrdonice B - Brumovice 14.15 7. 2:1

2. 5. 2010 žáci volno :

9. 5. 2010 „A“ Brumovice - Křepice 16.30 2. 2:2

9. 5. 2010 dorost Brumovice - V.Němčice/Křepice B 14.15 5. 4:3

9. 5. 2010 žáci volno - volno :

16. 5. 2010 „A“ Velké Něm- - Brumovice 16.30 4. 3:0

16. 5. 2010 dorost Klobouky  - Brumovice 14.15 2. 1:1

16. 5. 2010 žáci Klobouky - Brumovice 10.00 4. 2:2
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Zajímavé informace o oddílu najdete na webu 
sokolbrumovice.webs.com

Stolní tenis v Kobylí - sezóna 2009-2010
Sezóna 2009-2010 byla zvláště 

pro „A“ mužstvo úspěšná. V průběhu 
sezóny dokonce pomýšlela na postup 
do krajské soutěže I. třídy. Tahounem 
„A“ mužstva byl Ondřej Šťavík z  Bru-
movic a Pavel Volek ml. z  Klobouk. 
Další dvě mužstva dospělých se 
umístnila v okresním přeboru v horní 
části tabulky. Příslibem do budouc-
nosti je také třetí místo dorostu po 
základní části v okresní soutěži.

Po .  Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1.   Znojmo D  22 16 3 3 235:161 57 
2.   Vracov C  22 14 3 5 230:166 53 
3.   Kobylí A  22 12 4 6 228:168 50 
4.   Slovan Hodonín C  22 9 5 8 201:195 45 
5.   N m i ky A  22 9 4 9 193:203 44 
6.   SAD Hodonín D  22 9 3 10 204:192 43 
7.   Agrotec Hustope e C  22 9 1 12 190:206 41 
8.   Vranovice A  22 6 7 9 189:207 41 
9.   Host radice A  22 8 3 11 195:201 41 
10.   Lanžhot B  22 7 4 11 175:221 40 
11.   Ratíškovice A  22 7 3 12 181:215 39 
12.   Lužice A  22 6 0 16 155:241 34 Krajská soutěž II. třídy - skupina B

23. 5. 2010 „A“ Brumovice - Krumvíř 16.30 1. 0:5

23. 5. 2010 dorost Brumovice - H.Bojanovice/Boleradice 14.15 12. 0:5

23. 5. 2010 žáci Brumovice - Krumvíř 10.00 8. 5:0

30. 5. 2010 „A“ Kobylí - Brumovice 16.30 6. 0:0

30. 5. 2010 dorost Přibice - Brumovice 14.15 3. 4:0

30. 5. 2010 žáci Zaječí - Brumovice 11.30 3. 9:0

6. 6. 2010 „A“ Vranovice - Brumovice 16.30 7. 1:5

6. 6. 2010 dorost volno -

6. 6. 2010 žáci Vrbice - Brumovice 14.15 2. 13:0

13. 6. 2010 „A“ Brumovice - Vrbice 16.30 10. 1:4

13. 6. 2010 dorost Brumovice - Podivín 14.15 1. 0:6

19. 6. 2010 „A“ Velké Pavlo- - Brumovice 14.15 3. 3:1

20. 6.2010 dorost Březí - Brumovice 14.15 4. 2:1
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Okresní přebor
Tabulka po základní části před  Play-off

Po .  Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1.   Agrotec Hustope e D  11 10 1 0 127:71 32 
2.   K epice A  11 8 0 3 132:66 27 
3.   Kobylí C  11 6 2 3 113:85 25 
4.   Šakvice A  11 7 0 4 109:89 25 
5.   Lanžhot C  11 7 0 4 124:74 25 
6.   Klobouky Krumví  A  11 5 1 5 97:101 22 
7.   Kobylí B  11 5 1 5 101:97 22 
8.   B eclav A  11 5 1 5 105:93 22 
9.   N m i ky B  11 4 0 7 84:114 19 
10.   Vranovice B  11 3 0 8 71:127 17 
11.   Velké N m ice A  11 2 0 9 72:126 15 
12.   Perná A  11 1 0 10 53:145 13 

Základní soutěž

Po .  Mužstvo Utkání V R P K Zápasy Body
1.   B eclav B  18 18 0 0 0 292:32 54 
2.   Klobouky Krumví  B  18 15 1 1 1 236:86 48 
3.   Vranovice C  18 13 1 4 0 215:109 45 
4.   Perná C  18 11 0 6 1 186:138 39 
5.   Lednice C  18 10 0 8 0 161:161 38 
6.   Šitbo ice B  18 8 0 10 0 165:159 34 
7.   K epice C  18 7 0 11 0 141:183 32 
8.   Kobylí D  18 4 0 13 1 99:225 25 
9.   Rakvice B  18 1 1 16 0 55:269 21 
10.   B eclav C  18 1 1 15 1 68:256 20 

Okresní přebor dorostu

Tabulka po základní části před  Play-off

Po .  Mužstvo Utkání V R P K Zápasy Body
1.   Vranovice A  10 9 0 1 0 81:19 28 
2.   B eclav 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.   B eclav B  10 7 0 3 0 62:38 24 
6.   N m i ky A  10 5 0 5 0 50:50 20 
7.   Kobylí B  10 4 0 6 0 38:62 18 
8.   Agrotec Hustope e A  10 3 0 7 0 36:64 16 
9.   Šitbo ice A  10 2 0 8 0 28:72 14 
10.   B eclav C  10 1 0 9 0 22:77 12 
11.   Rakvice A  10 0 0 10 0 16:84 10 
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Informace

TJ.Sokol Brumovice

pořádá 
v sobotu 1. května 2010  

4. ročník 
Běhu Parkem Dr. Jana Herbena

Místo prezentace a startu: 
Park Dr. J. Herbena 

Srdečně zveme všechny věkové 
kategorie

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT JÓGU

Joga  rou.Z
Brumovice

Rozvrh 2010, I. pololetí

Pondělí 18.00 - 19.15 Jóga ve vyhřáté místnosti
  20.00 - 21.30 Jóga v horké místnosti

Úterý 18.15 - 19.45 Jóga pro zdravou páteř a záda 
  20.00 - 21.30 Hatha Jóga

Středa 18.15 - 19.45 Jóga pro ženy  
  20.00 - 21.30 Hatha Jóga

Pátek 07.30 - 08.30 Ranní jóga  
  20.00 - 21.30 Jóga na spalování tuků
                           
Po dohodě: Individuální lekce
   Léčebná jóga
   Jóga podle čaker  
   Jóga v solné jeskyni
   Jóga pro rodiče a děti
   Jóga pro děti

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

Studio „MG“

Kadeřnictví, prodlužování vlasů, pedikúra, lymfatické drenáže, permanent-
ní prodlužování řas.
Otevírací doba: pondělí – pátek 12.00 – 17.00
Lze se objednat i na jinou dobu, v sobotu i neděli - telefonicky na 
č. 774 350 071 nebo osobně ve studiu.
Je možné zde zakoupit dárkové kupony a vlasovou kosmetiku „Goldwell“.
Studio se nachází v Brumovicích vedle prodejny nábytku fi rmy Blanář.

Na Vaši návštěvu se těší Miroslava Gremmelová

Vyhlašujeme 

2. ročník soutěže Rozkvetlé Brumovice. 
Rádi bychom společně s Vámi vybrali nejzajímavější, nejhezčí zahrádku, balkon či okno.

Vyhodnocení proběhne v posledním letošním vydání Nového pokolení.
Těšíme se na Vaši spolupráci.  

Vlasta Bedřichová
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Kontakty, důležité adresy

TÍSŇOVÉ LINKY 
112     Evropské tísňové číslo 
150     Hasiči ČR 
155     Zdravotnická záchranná služba ČR 
156     Městská policie Brno 
158     Policie ČR
 
545 113 152 Zdravotnická záchranná služba pro 

 Jihomoravský kraj - operační středisko 
1180    Informace o telefonních číslech v ČR 
1181    Informace o telefonních číslech v zahraničí 

Vodovody a kanalizace Hodonín
 800 800 825   poruchová linka - přijímá hlášení poru-

chy nebo havárie na vodovodech a kanalizacích, závadu 
na vodoměru, závadu v kvalitě pitné vody

Jihomoravská plynárenská
1239    pohotovostní linka - ohlášení úniku plynu                

ČEZ a.s. 
               840 850 860             poruchová linka

Ordinační hodiny MUDr. Donné - Klobouky

Pondělí: 7.00 - 12.00 12.30 - 14.00 Boleradice 14.00 - 16.00 domácí služba
Úterý: 7.00 - 12.30 13.00 - 14.30 domácí služba 14.30 - 18.00 objednání, akutní stavy
Středa: 9.00 - 12.30 12.00 - 13.30 Brumovice 13.30 - 15.00 domácí služba
Čtvrtek: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00 objednání, akutní stavy 16.00 - 16.00 domácí služba

Lékařská služba první pomoci pro Hustopečsko

1. Stavy bezprostředně ohrožující život 
 • Bezvědomí, koma, otravy, těžké krvácení, autonehody, astmatický stav, epilep-

tický záchvat, píchnutí alergika včelou… 
 Volat Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) 
 tel.: 155

2. Občané, schopni dopravit se k lékaři
• LSPP Hustopeče v areálu městské nemocnice 
 tel.: 519 407 310 všední dny 15.30 – 7.00,   so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
• Centrum dětských zdravotnických služeb, Žerotínovo náměstí 4/6, Brno 
 tel.:542 216 511 všední dny: 16.00 – 7.00,  so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin 

3. Zubní pohotovost
• Poliklinika Břeclav 
 tel.: 519 302 213  so, ne + svátky 8.00 – 12.00 hodin
• Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno
 tel: 545 538 407 
 po – čt: 19.00 – 6.00, pá: od 13.00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin

Dočasné uložiště kontejnerů

Otvírací doba: 
každou sobotu v době od 8:00 do 12:00 hodin
 v období od 1. 4.  2010 do 30. 9. 2010  
každou středu od 15:00 do 19:00 hodin

Na sběrný dvůr se může vozit následující odpad:
• kov 
• papír svázaný do balíků 
• plasty v zavázaných pytlích 
• sklo barevné i bílé 
• staré hadry 
• běžný komunální odpad 
• stavební suť 

Svoz PET lahví a nápojových kartonů:
27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 14.9., 12.10., 9.11. 

a 7.12.2010

Sběr nebezpečného odpadu v roce 2010 se usku-
teční:

• 17. července 
• 16. října 
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4. Lékárny
 • Lékárna na náměstí, Dukelské nám. 29, Hustopeče RNDr. Hytych Jiří
 tel.: 519 411 360
•  Lékárna Dům zdraví, Brněnská 9, Hustopeče, Mgr. Milena Levková 
 tel.: 519 411 695
•  Lékárna u Sv. Tadeáše, Brněnská 27, Hustopeče,  RNDr. Hytych Jiří 
 tel.: 519 411 294
• Lékárna Koliště 47, Brno
 tel.: 545 424 811 nepřetržitě 24 hodin
• Lékárna Kobližná 7, Brno
 tel.: 542 212 110 nepřetržitě 24 hodin

5. Občané bez možnosti vlastní přepravy s náhlou závažnou změnou zdravotního sta-
vu mimo stavy pod bodem 1.

• Kontaktují lékaře LSPP Hustopeče, tel.: 519 407 310
 který zajistí převoz pacienta k ošetření v případě například zlomenin nohou do spá-

dového zdravotnického zařízení nebo navštívení pacienta přímo (předpokládáme 
minimum takových případů, zajisté se nebude vyjíždět např. k teplotám, zvracení 
a podobným případům)

6. V případě smrti
• Občané kontaktují lékaře LSPP Hustopeče
 tel.: 519 407 310

7. Děti a mladiství do 15 let – Specializovaná LSPP
• Centrum dětských zdravotnických služeb Brno, Žerotínovo nám. „Bílý dům“
 tel.: 542 216 511

8. POZOR!
• Při kontrole LSPP je nezbytné vědět:
  - Jméno a příjmení
  - Rodné číslo
  - Zdravotní pojišťovnu
 (bez těchto náležitostí nemůže být služba poskytnuta!!)
• Sanitní přeprava po 22. hodině ve všední den a po 20. hodině o víkendech bude 

zajištěna pouze pro ohledání lékařem v případě úmrtí

Poliklinika Břeclav
http://www.poliklinika.cz/

Lékaři na Domě zdraví, 
Brněnská 9, Hustopeče

Na Domě zdraví v Hustopečích působí hned několik 
lékařských ambulancí. Zde je jejich přehled:

Praktický lékař MUDr.Ladislav Kelbl
Telefon: 519 411 690
Návštěvní hodiny: 
Pondělí:    10:00 - 12:00
Úterý:   8:00 - 12:00
Středa:   8:00 - 12:00
Čtvrtek:   11:00 - 12:00
Pátek:   8:00 - 12:00
 

Praktická lékařka MUDr.Věra Hochlová
Telefon: 519 411 691
Návštěvní hodiny: 
Pondělí:    7:00 - 12:00 14:00 - 16:00 
Úterý:   7:00 - 12:00 
Středa:   7:00 - 12:00 
Čtvrtek:     7:00 - 12:00 
Pátek:   7:00 - 12:00 

Dětská ortopedie Doc. MUDr. Jan Poul
Telefon: 519 411 694,519 411 690
Návštěvní hodiny:
Úterý:    15:00 - 18:00

Neurologie MUDr. Jitka Grohová
Telefon: 519 413 720
Návštěvní hodiny: 
Pondělí:    7:30 - 14:00  
Úterý:   -
Středa:   7:30 - 14:00 
Čtvrtek:    - 
Pátek:   7:30 - 14:00 
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Interní ambulance MUDr. Lubomír Oliva
Telefon: 519 414 387
Návštěvní hodiny:  
Pondělí:    8:00 - 14:00  
Úterý:   -
Středa:   -
Čtvrtek:     - 
Pátek:   8:00 - 14:00 

Revmatologie MUDr. Petr Jonáš
Telefon: 519 411 696
Návštěvní hodiny:                
Pondělí:    8:00 - 14:00                         
Úterý:   -
Středa:   12:30 - 17:00 
Čtvrtek:     8:00 - 15:30 
Pátek:   8:00 - 11:00 

Odběry: 
Pondělí:    7:00 - 9:30  
Úterý:   -
Středa:   7:30 - 9:30 
Čtvrtek:     7:00 - 9:30 
Pátek:   -
 

Neurologie MUDr.Miroslav Špaček,CSc.
Telefon: 519 413 720
Návštěvní hodiny:Pondělí:     
Úterý:   8:00 - 14:00 
Středa:   -
Čtvrtek:     8:00 - 14:00 
Pátek:   -

Alergologie MUDr.Jana Teturová
Telefon: 519 414 387
Návštěvní hodiny: 
Pondělí:    -
Úterý:   8:00 - 14:30 
Středa:   -
Čtvrtek:     - 
Pátek:   -

Ultrazvuk,Echokardiograf MUDr.Blažena Loučková
Telefon: 519 411 696, 519 411 693
Návštěvní hodiny: 
Ultrazvuk 
Úterý: 14:00 - 16:00 od 16:30 Echokardiografi e
Echo 1x za týden dle objednání

Chirurgická ambulance,RTG a laser MUDr.Petr Jurák
Telefon: 519 411 694, 519 411 693
Návštěvní hodiny: 
Pondělí:    7:30 - 15:30  
Úterý:   7:30 - 18:00 
Středa:   7:30 - 15:30 
Čtvrtek:     7:30 - 15:30 
Pátek:   7:30 - 15:30 
Oční optika Jan Kopčák
Telefon: 519 411 692
Otvírací doba: 
Pondělí:    8:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Úterý:   8:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Středa:   8:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Čtvrtek:     8:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Pátek:   8:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Nově i Sobota:  9:00 - 12:00

Lékárna Mgr.Jarmila Nagyová
Telefon: 519 411 695
Otvírací doba: 
Pondělí:    7:00 - 18:00  
Úterý:   7:00 - 18:00 
Středa:   7:00 - 18:00 
Čtvrtek:     7:00 - 18:00 
Pátek:   7:00 - 18:00 
Sobota:   7:30 - 11:00 
 

Dermatologie MUDr.Markéta Litzmanová
Návštěvní hodiny:
Na objednávku 1x za 14 dní.
Úterý:   16:00 - 18:00

Čtvrtletník Nové pokolení vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj č.25 - 2010/1 připravili: Mgr. Vlasta Bedřichová, 
Ing. Vavřinec Charvát a Ing. Josef Šedivý. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Jazyková úprava: 
Mgr. Vlasta Bedřichová. Grafi cká úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Zaregistrováno MK ČR E 13284. Cena 5,- Kč.
Vydáno: náklad 300ks. Adresa: OÚ Brumovice č. 26, PSČ 69111, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 30. června 2010



Nové POKOLENÍ

strana 35



Nové POKOLENÍ

strana 36

Velikonoce v Brumovicích

Foto: Vlasta Bedřichová


