Nové POKOLENÍ

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

Pořadové číslo 26

Vážení čtenáři,
čas strávený na krásné dovolené je tou nejlepší činností, kterou
bychom chtěli prožívat co nejdéle.
Období prázdnin je k tomu určeno
a jistě většina z Vás toho v plné míře
využívá. Protože se léto pomalu
schyluje ke svému závěru, je dobré
jednotlivá období rozdělit vydáním
dalšího čísla Nového pokolení.
Nevíme, v jakém rozpoložení Vás
náš zpravodaj zastihne. Řada z Vás
již dovolenou strávila někde u vody
(ať už u moře nebo u rybníka), poznávala krásy zemí i domova a dnes
jen s nostalgií vzpomíná na to pěkné, co je během těchto dní potkalo.

Těmto čtenářům možná přijde vhod
zavzpomínat také na pěkné zážitky
z uplynulého období v Brumovicích.
A bylo jich jistě hodně, stačí se podívat
na fotografie z proběhlých akcí. Tyto
události Vám chceme připomenout.
Většina z nás prožívala v tomto
letním období i všední dny plné starostí a úkolů. A letošní, možná podivné léto, plné extrémů – ze začátku
hodně deštivé, pak hodně horké
a znovu deštivé – nás překvapovalo
a dělalo život složitější. Byly to starosti o úrodu, ochranu rostlin, zvládání prací a také o zdraví. Z těchto
starostí Vás možná odreaguje čtení
v našem zpravodaji.

Rok 2010/2

Některé z Vás ještě čeká cestování, příjemné rodinné události nebo
plnění jiných osobních cílů. Děti se
budou zase připravovat na nový školní rok. Všichni mají před sebou nové
úkoly v dalších měsících roku. Proto
bychom chtěli všem přát, aby to, co
teprve bude, bylo jen dobré.
I v tom příštím období bude náš
život pestrý a zajímavý. Budou to
nejen politické události, překonávání
krize a podzimní volby, ale i kulturní
události a každodenní život v obci.
Přeji Vám neobyčejně pohodové
dny pozdního léta a klidné dny všech
příštích měsíců.
- Josef Šedivý -

Foto: Vlasta Bedřichová
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60 let kněžství p. faráře Vladimíra Konečného
24. dubna 2010 se v kostele sv. Antonína z Padovy v Brumovicích konala slavnostní mše svatá u příležitosti
významného výročí - 60 let od vysvěcení p. Vladimíra Konečného na kněze.

Foto: Vlasta Bedřichová
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Jan Herben a Hustopeče
O vztahu Jana Herbena k rodným
Brumovicím jsme si toho již pověděli
poměrně hodně. Víme, že Brumovice
byla jeho milovaná vesnice po celý
život, jí zasvětil většinu svého díla, přestože zde prožil pouze dětství do dvanácti let. Další léta již Brumovice jen
navštěvoval.
Podívejme se však i na další místa,
kde Herben žil, a jaký k nim měl vztah.
Druhým místem, které Herben dobře poznal, byly právě Hustopeče. Bylo
to již město, jehož atmosféra a v něm
prožité příběhy formovaly jeho dětskou
duši. Na Hustopeče rád vzpomínal.
A město Hustopeče se k našemu
rodákovi také hlásí. Vždyť po něm již
před sedmdesáti lety pojmenovali jednu z velkých příjezdových ulic. V loňském roce nás Hustopečští požádali
o přednášku a besedu o Janu Herbenovi. Na této akci, uskutečněné v červnu 2009, bylo znát, že je o něj, jako
o osobnost, velký zájem.
V současnosti probíhá v Hustopečích výstava o historii krojů a kultury na
Hanáckém Slovácku, na které je Herben ve vztahu ke krojům mnohokrát
citován.
Jan Herben sám říká, že na školu
má vzpomínek málo. Nám se však zdá,
že jeho vzpomínání je plné podrobností, jako by to bylo včera.
Jako dvanáctiletý ukončil školu
v Brumovicích. O prázdninách se
učil němčině a hře na housle u pana
učitele Bílého v Morkůvkách. Od září
roku 1869 byl přijat do čtvrté třídy
německé reálné školy v Hustopečích.
Budova této reálky ještě stojí, je v ní
střední odborná škola. Do této reálky chodil před ním ještě v roce 1863
Tomáš Masaryk.

Jan Herben bydlel u Křivků spolu
s dalšími třemi studenty. Domek pana
učitele Křivky stál v horní části města
ve svahu, a tak z něj bylo vidět celé
město i s údolím kolem. Byl postaven
z bývalé lisovny se sklepem a dnes už
je zbourán.
Podmínky podnájmu byly výhodné,
měsíčně pouze osm zlatých a dva pecny chleba. Proto musel Jan ještě všem
v domě čistit boty a byl i poslíčkem.
Herben vzpomíná na školu, jednotlivé učitele, spolužáky, Křivkovy a jejich
návštěvy, ale také na dětské hry, prožité příběhy i na to, co slyšel v Hustopečích z vyprávění s takovou lehkostí,
že bychom to chtěli také prožít.
Samotné město Hustopeče udělalo
na něj dobrý dojem. Za ten rok je stačil
dobře poznat.
Píše o tom: “Hustopeče byly pro mě
vzácným světem. Všecko bylo nové

pohlednice stav z roku 1875
a jiné nežli doma. Viděli jsme zblízka
nejvyššího velitele zdejšího vojska
a poznávali jsme způsoby velkých
pánů. O výročních trzích sjížděla se do
města sta kramářů a tisíce lidí z širokého okolí, naši krajané i Němci. Město
samo bylo vlídné, sousedské. Vzácnější budovou byla naše škola, někdy
sídlo piaristů, zámeček, starý hřbitov

trhy na náměstí 19. - 20. stol.
na Kreuzberku, památkou na staré
časy působily zbytky hradeb. Obyvatelstvo bylo venkoncem skoro německé. Čechové žili roztroušeně, zejména
čeleď všecka snad byla moravská.
Že by mezi Čechy a Němci mohla být
třenice, o tom nikdo ani neměl tušení
a nebylo k tomu ani příčin. Měšťané
hustopečští byly lepší sedláci a hlavně
vinaři, kteří se o svět pramálo starali.
Dobrosrdeční pantátové, kteří se mně
líbili. Farář i kaplan byli Češi. Tak zvané
němectví a štvanice přinesli sem cizí
lidé, advokáti a úředníci, o mnoho let
později“.
To už Jan Herben jezdil do Hustopeč jenom na návštěvy.
Z toho, jak Herben popisuje dobu
strávenou v Hustopečích, poznáme,
že to byl základ jeho budoucí kariéry.
Působilo na něj samotné městské prostředí, obchodní, kulturní a hospodářské zázemí, soužití dvou národností.
Prožil zde velké akce a události. Upevnil si tu svědomitost, cílevědomost
a touhu po vzdělání. Díky jeho pozorovacímu talentu si můžeme i my udělat
představu, jak tehdy Hustopeče žily.
– Josef Šedivý Obrázky poskytlo
městské muzeum Hustopeče

Večer v podletí – Adolf Veselý
Po parném letním dnu podvečer přišel tichý
s bohatstvím odstínů. Je západ slunce blízký.
Osaměn stojíš tu, zříš na rozsáhlé líchy
a na luka, zvuk vnímáš zvonů z horské vísky.

Kraj zvolna šeří se. I ty své utišení
jak víno posléz piješ, dané rukou měkkou;
Hru vidíš paprskův a jemné jejich chvění,
Co zvonům proudy zvučící ze srdcí tekou,

Hlas zvonů z daleka přes vrchy volá tiše
tvou duši řečí domovskou a city budí
záhadné, na svět zve je z podvědomí říše.
Po nekonečnu touhu cítíš růsti v hrudi.

nad lesů liniemi slunce kotouč zlatý
zříš padat v hloubku, hostii, již boží vůli
kdos cele odevzdaný, dětskou věrou vzňatý,
svátostně přijímá na druhé světa půli ..

Tu chtěl bys náručí nad plání rozprostříti,
proměnit bytost svou, v podstatu vniknout všeho,
snu věcí zmocnit se, jej celý za svůj vzíti,
sta prožít životů v dnech žití jediného! …
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Brumovice – lidé a doba
- V roce 1850, tj. před 160 lety, se vdala Anna
(Hanyška) Krátká z Brumovic, jedna z postav Herbenovy románové kroniky „Do třetího a čtvrtého pokolení“,
za Kobyláka „Žalanského“.
- V roce 1900, tj. před 110 lety, bylo přede žněmi
velké krupobití, které nadělalo škody v celém kraji za
300 tis. zlatých.
- V květnu roku 1910, tj. před 100 lety, se konalo
v Brumovicích u Jezírka první veřejné cvičení. Tehdy to
byl odbor Sokola Klobouky. (V Brumovicích byl Sokol
založen až o devět let později). V prvním družstvu
mužů ve cvičení na nářadí, kteří vystupovali na veřejném cvičení, byli: Bula Emil, Flódr Karel, Gazda Domi-

nik, Hájek František, Hanák Ludvík, Herben Jan, Lexa
Karel, Páleník Josef, Rozbořil Ludvík a Šedivý František. Vystupovalo také družstvo dorostenců: Bula František č. 245, Bula Ludvík, Herben Václav, Kratochvíl
Jakub, Rozbořil Adolf, Rozbořil František, Šedivý Ludvík, Veselý Josef, Výhňák Alois.
- V roce 1920, tj. před 90 lety byl postaven v Brumovicích katolickými věřícími občany vedle hřbitova
Katolický dům (hlavní sál), který byl v roce 1928 rozšířen pod vedením Jana Šrámka.
- Josef Šedivý -

Vzpomínky z dětství
Pátým, již posledním pokračováním, ukončíme vzpomínání paní
Růženy Veselé na její mládí před
sedmdesáti léty.
Odchází sloužit do Velkých Pavlovic a na tuto dobu vzpomíná:
„Připadala jsem si jak na novém
světě. Moji páni byli správcovi ve
výslužbě (dnešní důchodci). Milostpaní byla ze selského rodu z Pavlovic
a pán byl Rakušák, proto se museli
přihlásit k německé národnosti a měli
jisté výhody – a já s nimi. Měli hezký
byt a že paní byla ze selského, měli
něco málo polí, aby si mohli držet
domácí zvířectvo, což mělo za války velkou cenu. Já jsem chodila na
pole, krmila drůbež a prase, uklízela pokoje. Milostpaní vařila, byla to
výborná hospodyně, žádná maličkost
nepřišla nazmar. Škoda, že jsem tam
byla jen 10 měsíců a ke kuchyni jsem
se moc nedostala, mohla jsem se
hodně přiučit. I na úklid jsem hleděla
jak „zjara“. Salóny plné krásného nábytku, koberce a lustry, vše se lesklo čistotou, cože tam mám uklízet?
Brzy jsem si tam zvykla. I když jsem
byla ještě hloupé děcko 15 let staré
a dohromady nic neuměla. Paní mě
hodně naučila. A že jsem byla vždy
v práci svědomitá, měli mě rádi.
S radostí jsem ráno vstávala, s těšením na příští den uléhala. Měla jsem
tam i kamarádky a kamarády, chodili
jsem do kina, i svou první lásku jsem
tam prožila, proto je asi tak krásná,
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že je tak krátká a prchavá …. Po
Vánocích ale naši rozhodli, že musím
domů, protože maminka zase začala
polehávat a o domácnost přestávala
jevit zájem a tatínek už 65letý na to
nestačil. Těžko jsem se loučila s místem, kamarádkami a kamarády, jako
kdybych věděla, že už mně tak dobře
nikdy nebude. A opravdu, ten skoro
rok služby mi zůstal ve vzpomínkách
jako nejlepší rok mého života. Nejkrásnějších 16 jar.“
A nyní také něco o autorce přečtených vzpomínek: Paní Růžena
Veselá, rozená Bartoňová, se narodila v roce 1928 v Brumovicích
a zde také prožila část svého života.
Další část prožila v Hodoníně a stáří
opět v Brumovicích. To, že její život
nebyl jednoduchý, vyplývá z jejích
vzpomínek. Nejprve to byla práce
nad síly dítěte doma, pak ve službě
„u pánů“, později ve vlastní domácnosti a hospodářství, ale také jako
dělnice v zemědělství, svářečka
v dílnách, jeřábnice v továrnách.
Paní Veselá ráda vyprávěla
a uměla to, jak jsme měli možnost
poznat při setkáních s ní.
Zemřela v roce 2003.
Ve svých vzpomínkách nám
povyprávěla poutavě a podrobně nejen svoje životní osudy, ale
s obdivuhodným postřehem podala
i svědectví o politických událostech
z doby první republiky a protektorátu

tak, jak je prožíval prostý člověk. Pro
nás, občany Brumovic, také zaznamenala cenné informace o tom, jak
šel život v naší obci.
Sama ke svým vzpomínkám řekla: „Mojí kronikou jsem chtěla dětem
a vnoučatům vykreslit život, který byl snad po celé století podobný
u většiny slováckých dětí, který ale
za posledních padesát let udělal veliký skok“.
A jak postupně z řádek popisujících její život prosvítá, přistoupila
k této inspiraci i její láska k rodnému
kraji, k vlasti a láska k pravdě.
„… přes tvrdost podmínek života
bylo veselo a těžkosti se braly jako
nutné zlo … “
- Připravil Josef Šedivý-
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Moudré myšlenky
Připomenuli jsme si moudré
myšlenky jednoho z našich největších spisovatelů, Karla Čapka, již
v několika zpravodajích. Minule to
bylo zamyšlení k volbám. Jedny volby již máme za sebou, teď čekáme,
jakým směrem nás nová vláda povede, jestli k prosperitě, nebo zůstane
jen u slibů a dalšího utahování opasků. Prostí lidé chápou těžkosti této
doby, poznávají na sobě důsledky hospodářské krize, ale nemohou pochopit,
kam až vede zneužívání moci ve prospěch těch, kteří vládnou a naopak by
měli být příkladem ostatním lidem.
Druhé volby máme před sebou.
I v těch půjde o mnohé. Jestli budeme
zvolené zastupitele uznávat pro jejich
přednosti a respektovat jejich rozhod-

nutí, nebo budeme žehrat na jejich
neschopnosti. Dívejme se dobře na
to, co slibují. Uznávanou autoritou
se stává ten, kdo celý život jde příkladem (ani nemusí být poslancem),
a ne jen měsíc před volbami slibuje
to, co nemůže splnit a nikdy nic pro
druhé neudělal bez prospěchu.
– Josef ŠedivýKarel Čapek:
„Utáhnout si opasek bývá nemilé, ale utáhnout si opasek a přitom
myslet, cítit, soucítit a poznávat, to
není krize, to může spíš být cosi jako
začátek nové cesty. Mluví se rádo
o životní úrovni, ale úroveň je věc kultury, a ne žlabu. Ano, jde právě o tu
úroveň“. …1932

„Vláda lidu bude plnou skutečností teprve tehdy, až pochopíme,
že je stejně slavná a hodna obřadů
jako vláda císaře Augusta nebo vláda boží na zení. Není vskutku třeba,
aby poslanci měli v rukou žezla nebo
ministři bílé koně, ale je třeba, abychom si zvykli uctívat demokracii jistými formálnostmi, aby sama demokracie byla jistý obřad, abychom si
vytvořili zvyky. Demokracie bude
navěky zajištěna, stane-li se velikým
národním obyčejem. Což nepůjde
bez symbolů a skutečných svátků
a skutečné pospolité radosti.“ …
1925

Osvobození obce aneb válečná léta v Brumovicích
byl název výstavy, kterou pro Vás
připravil Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce v Brumovicích.
Byla to již 18. výstava klubu od roku
1996, kdy klub započal svoji činnost.
Bádání v historii se věnuje neustále
jeho pět členů. První světové válce
a 14 legionářům z Brumovic byla
věnována výstava v roce 1998, při
příležitosti 80. výročí vzniku republiky, celkové historii od pravěku až
po II. světovou válku výstava v roce
2000 při příležitosti 750 let od první
písemné zmínky o Brumovicích.
Tuto zatím poslední výstavu –
Osvobození obce aneb válečná léta
v Brumovích připravil klub k 65. výročí osvobození obce a otevřena byla
právě v památný den 16. dubna, kdy
byly Brumovice osvobozeny. Trvala
až do 23. května, tj. více jak jeden
měsíc.
Výstava poměrně podrobně popisovala tuto nelehkou dobu, byla
vystavena
spousta
dokumentů,
fotografií, map, dobových artefaktů
a vzpomínek pamětníků. Velkým
přínosem pro nás byla spolupráce
se dvěma studenty, Lukášem Lexou
a Vojtěchem Bačou, kteří se věnují
historii válek a nashromáždili velké
množství dokumentačního materiálu. Výstavní prostory velké zasedací místnosti tak byly zcela zaplněny. Využito k tomu bylo 13 velkých
nástěnných vitrín a panelů, 7 skleněných vitrín na stolech a další plochy

na zemi a stolech. Prostřednictvím
144 fotografií, 26 map, 15 plakátů
a velkého množství doprovodných
textů bylo možno se projít obdobím
od I. republiky přes organizaci československé armády, okupaci ČSR,
protinacistický odboj, průběh jednotlivých válečných front, osvobozování našeho kraje až po osvobození
Brumovic. Někoho z řady návštěvníků zajímala více samotná historie,
vystavené zbraně, válečná technika
a modely letadel, jiného zase samotné vzpomínky na tuto dobu.
Výstava byla také příležitostí
k setkání s obyvateli Brumovic, kteří prožili válečné události na vlastní
kůži, mají vlastní zážitky a jsou tak
posledními pamětníky tohoto úseku
dějin Brumovic.
Na základě
jejich vzpomínek
tak byly doplněny mnohé chybějící souvislosti
průběhu jediného
válečného
střetnutí na území obce.
Na výstavě
byly také třikrát
promítány krátké
filmy s válečnou
tématikou.
Poslední
neděli byla venku
předvede-

na ukázka historické techniky (džíp
a motokára) a také vojáci v historických uniformách české, německé,
sovětské a americké armády.
Výstavu navštívilo kolem 200 návštěvníků, velká část jich byla z blízkého i dalekého okolí.
Na výstavě bylo 40 školáků z Brumovic. Je opět škoda, že příležitost
k návštěvě nevyužili především občané Brumovic. Zřejmě je historie rodné obce příliš nezajímá. Na zahájení
výstavy přišli také jenom tři zastupitelé. Škoda, že na nabídku nereagovaly ani školy v okolí. Byla to jedinečná
možnost poznání dějin, která se již
asi opakovat nebude.
Přesto máme z výstavy dobrý
dojem, protože podnítila k dalšímu
bádání v období před 65 lety. Všech-
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ny dokumenty a záznamy budou
dále zpracovávány a shrnuty do jediné písemné a obrazové dokumentace zahrnující toto válečné období
u nás. Díky studentu Lukáši Lexovi
tak budou mít Brumovice nově zpracovanou část historie obce. Ty občany, ve kterých výstava vyvolala znovu
vzpomínky na válku a jejich prožitky, vyzýváme k osobním setkáním,
s cílem doplnit to, co je zpracováno,
o nové údaje. Stačí, když se nám
ozvete, my se s Vámi zkontaktujeme.
Poděkování za přípravu výstavy patří
oběma studentům.
Těšíme se na setkání s Vámi při
dalších akcích klubu.
- Josef Šedivý –
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Zasedání zastupitelstva obce
USNESENÍ
1.3. Návrhovou komisi ve složení
z 32. řádného zasedání Zastupitelp. Charvát J., Mgr. Kučera P.
stva obce Brumovice, konaného 1.4. Smlouvu o poskytnutí finanční
dne 8. 4. 2010 v 18:00 hodin ve
podpory č. 20491/2009
velké zasedací místnosti
1.5. Smlouva budoucí na zřízení věcOÚ Brumovice.
ného břemene s firmou JMP Net,
s.r.o.- prodloužení plynovodu
1. Zastupitelstvo obce Brumoviv ul. Nová
ce (dále jen ZOB) schvaluje:
1.6. Dohoda o úhradě neinvestič1.1. Program jednání
ních výdajů s Městem Klobouky
1.2. Ověřovatele zápisu paní Mgr.
u Brna na školní rok 2009/2010
Vlastu Bedřichovou a pana Jiřía za projednávání přestupků
ho Bureše
v KPPP v roce 2010.
1.3. Návrhovou komisi ve složení 1.7. Přijetí dotace z Ministerstva kulIng. Marie Kratochvílová a JUDr.
tury č.j. MK-S4157/2010 OUK
Dobromila Macháčková
1.8. Přijetí dotace z Ministerstva kul1.4. Kontrolu plnění usnesení z minutury č.j. 176/MK-S 4485/2010
lého zastupitelstva
OUK
1.5. Zprávu o výsledku Revize kni- 1.9. Záměr na prodej obecní parcely
hovního fondu Obecní knihovny
p. č. st. 14 o celkové výměře 625
Brumovice
m2 za cenu 100,- Kč/m2
1.6. Smlouvu o uzavření budoucí 1.10. Záměr na pronájem obecního
nájemní smlouvy s firmou Solar
bytu v budově Základní školy
Power Station, a.s. v upravepo ukončení stávající nájemní
ném znění, která tvoří přílohu
smlouvy
č. 1 usnesení
1.11. Nákup dvou stolně-tenisových
1.7. Darovací smlouvu od firmy Solar
stolů v celkové hodnotě 20.000,Power Station, a. s. v upravena podporu činnosti vznikajícího
ném znění, které tvoří přílohu
oddílu stolního tenisu
č. 2 a 3 usnesení
1.12. Záměr na prodej nejstarší samo1.8. Smlouvu budoucí na zřízení věcjízdné sekačky
ného břemene s firmou JMP Net, 2. ZOB neschvaluje:
s.r.o.
2.1. Servisní smlouvu s panem Pav1.9. Směrnici o účetnictví obce Brulem Strakou na servis SW firmy
movice, která tvoří přílohu č. 4
LANius s.r.o.
1.10. Směrnici o oběhu účetních 2.2. Smlouvu o zajištění zpětného
dokladů, která tvoří přílohu č. 5
odběru elektrozařízení s firmou
1.11. Příspěvek na vyčištění odpaELEKTROWIN a.s.
dů ZŠ MŠ Brumovice ve výši 3. ZOB ukládá starostovi obce:
17.806,- Kč
3.1. Dohodnout s firmou Jančálek
1.12. Rozpočtové opatření č. 2 ve výši
Břeclav posouzení stavu sou34.000,- Kč
časné kanalizace v okolí Jezírka
2. ZOB neschvaluje:
a provést snížení hladiny Jezírka
2.1. Příspěvek Svazu zahrádkářů na
o 10 cm oproti stávajícímu stakonání kulturní akce Koštu vín
vu.
2.2. Příspěvek Svazu zahrádkářů na
zakoupení oplachovače sklenic
USNESENÍ
z 34. řádného zasedání ZastupitelUSNESENÍ
stva obce Brumovice, konaného
z 33. řádného zasedání Zastupiteldne 24. 6. 2010 v 18 hodin ve velstva obce Brumovice, konaného
ké zasedací místnosti
dne 6. 5. 2010 v 18:00 hodin
OÚ Brumovice.
v obřadní síni OÚ Brumovice.
1. Zastupitelstvo obce Brumovi1. Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
ce (dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. Program jednání
1.1. Program jednání
1.2. Ověřovatele zápisu p. Troubila
1.2. Ověřovatele zápisu Mgr. Micha p. Opluštila
nová, Ing. Kratochvílová
1.3. Návrhovou komisi ve složení

Ing. Kratochvílová a Mgr. Bedřichová
1.4. Pojistnou smlouvu na majetek obce s firmou Kooperativa
pojišťovna a.s.
1.5. Přijetí dotace na opravu chodníků z Krajského úřadu JMK ve
výši 160.000,- Kč
1.6. Smlouvu o dílo – „Studie rozvoje
zeleně obce Brumovice“
1.7. Nájemní smlouvu na obecní
pozemek p.č. KN 112/60 s firmou SOLAR POWER STATION
a.s.
1.8. Smlouvu o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č.
KN 112/60 s firmou SOLAR
POWER STATION a.s.
1.9. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
na pozemek p. č. PK 112/1
1.10. Návrh změny č. 5 ÚPNSÚ Brumovice
1.11. Vydání Opatření obecné povahy
– změna č. 5 ÚPNSÚ Brumovice
1.12. Rozpočtové opatření č. 3 ve výši
77.800,- Kč
1.13. Rozpočtové opatření č. 4 ve výši
54.000,- Kč
1.14. Finanční příspěvek na stavební materiál ve výši 12.360,- Kč
manželům Michnovým a Bielovým na opravu křižovatky Draha
– Lužánky
1.15. Finanční příspěvek T. J. Sokol
Brumovice na dopravu na pohárový fotbalový turnaj do družební obce Brumovice u Opavy ve
dnech 7. a 8. srpna 2010
1.16. Zakoupení nerezového oplachovače sklenic do majetku obce
2. ZOB bere na vědomí:
2.1. Žádost pana Blanáře o stanovisko k investičnímu záměru
výstavby zdroje elektrické energie o výkonu 1,6 MWh
2.2. Žádost pana Musila o finanční
příspěvek k vydání knihy Brumovice slovem i obrazem
2.3. Žádost manželů Winklerových
o pronájem školního bytu
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SLOVO STAROSTY
Polovina prázdnin je za námi. Je
vhodné připomenout, co se v obci
událo a co nás ještě do konce roku
čeká.
Po dlouhé a na sníh bohaté zimě
jsme dokončili propojovací chodník
u Benešového včetně veřejného
osvětlení, vybudovali jsme ve spolupráci se stavebníky prodloužení
vodovodu a plynovodu ke třem rodinným domkům na konci ulice Nová,
v budově obecního úřadu jsme
dokončili vybudování nového sociálního zařízení v její přední části
a sociální zázemí pro zaměstnance
ve dvorní části v prostorách bývalého
skladu CO, dále nyní dokončujeme
výměnu stropu a střechy nad druhou
polovinou budovy hasičské zbrojnice.
V letošním roce nám byly poskytnuty dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu budovy hasičské zbrojnice, na opravu chodníků
v Dědině , z iniciativy knihovnice nám
byla poskytnuta dotace z Ministerstva
kultury ČR na modernizaci knihovní-

ho systému přechodem ze zastaralého počítačového programu Lanius na
systém Clavius, včetně výměny počítačového vybavení a dalšího nového
příslušenství. Moravské naftové doly
nám poskytly grant na opravu prostranství u sokolovny a na revitalizaci
budovy Domu služeb.
Možná jste si povšimli, že na
Podílkách nad cihelnou probíhá stavební činnost. Po ročním náročném
a nelehkém projednávání obec pronajala společnosti Solar Power a. s.
asi 5 ha svých pozemků, doposud
obdělávaných panem Karlem Vodákem, pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. Záměrem obce je využít své
pozemky, vhledem k výhodné poloze
a vzhledem k nízké úrodnosti, pro
lepší ekonomickou výnosnost. Jenom
pro představu, z jednoho hektaru přijde do obecního rozpočtu ročně 300
tisíc korun. Záměr je jednoznačně
ekonomický.
V červnu jsme si připomněli
760 let historie naší obce v kostele

sv. Antonína Paduánského ekumenickou bohoslužbou za účasti otce
Rudolfa a otce Vladimíra, z Klobouk
u Brna byl bohoslužbě účasten pan
Luděk Korpa z ČCE. Chrámové sbory ze Záhorské Bystrice, Klobouk
u Brna a místní sbor svými vystoupeními podtrhli tuto významnou událost
obce.
Co nás do konce roku čeká.
Zahájíme rekonstrukci prostranství u sokolovny, opravíme část
chodníků v Dědině a v Hrachůvce
v rozsahu omezeném finančními prostředky.
V měsíci říjnu nás čekají komunální volby do obecního zastupitelstva.
Jedině Vaše hlasy a Vaše co největší
účast rozhodne objektivně o vedení
obce a o složení budoucího zastupitelstva.
Přeji Vám příjemné prožití zbytku prázdnin, hodně pohody a pevné
zdraví.
S přáním krásného léta
Váš starosta

RNDr. H. C. Josef Líznar, 1852 - 1932
Univerzitní profesor, profesor meteorologie a klimatologie, profesor kosmické fyziky a zemského magnetismu,
toto jsou tituly, kterých tento náš rodák
ve svém vědeckém životě dosáhl.
Krátce jeho životopis:
Narodil se 28. října 1852 v Brumovicích v chudé rodině. Již na obecné
škole byl u něho pozorován velký talent
a nadání. Německy se učil v Hustopečích, studoval vyšší reálku v Brně, kterou ukončil r. 1872 maturitou. V letech
1872 – 1875 studoval ve Vídni matematiku a fyziku. V roce 1884 habilitoval
jako soukromý docent pro meteorologii, klimatologii a zemský magnetismus
na technice ve Vídni a v roce 1896 byl
jmenován mimořádným profesorem.
Od roku 1889 také působil jako řádný
profesor na Vysoké škole zemědělské.
Na sklonku života žil v Brně, kde také
12. června 1932 zemřel.
Před několika lety členové Klubu
přátel Dr. Jana Herbena a historie
obce kontaktovali rodinu Havránkovu z Brna. Ta nám prokázala velkou
důvěru a věnovala naší obci jeho ostatstrana 8

ky, které jsme
uložili do schránky pod novou
pamětní desku.
Rodina Havránkova nám také
věnovala spoustu
originálního písemného
materiálu spojeného s životem
a dílem RNDr.
J.Líznara. Jsou
mezi nimi například i dopisy
Pomník po opravě a po
psané Dr. Ja- Pomník před rekonstrukcí
uložení ostatků Dr. Josenem Herbenem,
fa Líznara
se kterým se často stýkal a často si
s ním dopisoval.
Citát z dopisu, který jsme obdrželi jako dítě poznal. Dlouhodobé cestovní
plány nám nedovolí Vaše pozvání přiod rodiny Havránkovy:
“ ….děkuji za pozvání na oslavu jmout, ale určitě se jednou do Brumovýročí obce Brumovice i uložení ostat- vic podíváme. …….“
Tato osobnost, která se zapsala do
ků pana profesora Josefa Líznara.
U Vás bude mít klid, který mu nene- českých dějin zvláště na poli vědecchavci na brněnském hřbitově nedo- kém, byla celý život spjata se svým
přáli. Jeho uložení v rodných Brumovi- rodištěm.
Ing. V.Charvát
cích si přál i můj manžel, který strýčka
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Dům Renaty Líznarové
Téměř dvacet let se hovoří
o tom, že dům naproti sokolovny
vedle Domu služeb majitelky Renaty Líznarové je objekt evidovaný ve

státním seznamu nemovitých kulturních památek, a tedy chráněn podle Zákona o státní památkové péči
č. 20/1987 Sb.

Na jakém základě se o tom takhle
hovoří a jaká je skutečnost?
20. dubna 1993 v rámci kontrolního dne v obci bylo zástupkyní

Fotografie z přelomu 19. a 20. století kde šipka pravděpodobně označuje dům č. p. 150
Památkového ústavu v Brně paní
Ing. Kostkovou posuzováno odvlhčení kolem kostela sv. Antonína Paduánského. Pak komise, ve které byl
tehdejší starosta obce Josef Charvát,
navrhla zpracovat návrh na zápis do
státního seznamu nemovitých kulturních památek také dům č. popisné
150, dům těsně sousedící s Domem
služeb naproti budovy sokolovny.
Dle tvrzení starosty je dům jeden
z posledních nejstarších domů v obci.
Na fotografii z přelomu 19. a 20. století je zřejmé, že dům v této době měl
štít do ulice, tudíž musel být někdy
v průběhu 20. století přestavěn.
Odesláním požadovaných dokladů o dané nemovitosti obecní úřad
splnil požadavek Památkového úřadu a tím bylo toto bráno, že dům je
Národní kulturní památkou. Je přinejmenším zvláštní, že majitel nemovitosti o tomto nevěděl a tehdejší
starosta stále označoval dům jako
památkový objekt a všem dotazovaným takhle odpovídal, aniž by si
toto prověřil na Památkovém ústavu
v Brně.
Již zmiňovaný zákon 20/1987Sb.
v jednom z paragrafů říká, že o zápi-

Současný stav domu č. p. 150
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su do evidence kulturních památek
vyrozumí Památkový ústav jednak
majitele nemovitosti, jednak příslušný
obecní úřad. Toto vyrozumění musí
ústav poslat i v případě nezapsání
objektu do evidence památek. Ani
jedno vyrozumění Památkový ústav
však nezaslal. Dá se to pokládat přinejmenším za nedůslednost úředníků PÚ nebo i za porušení zákona.
Jestli může za havarijní stav

nemovitosti majitel nebo nedůslednost Památkového úřadu, popřípadě
neprověření celé záležitosti tehdejším starostou, je na zralém posouzení a zamyšlení každého z Vás.
Písemné stanovisko o tom, že
nemovitost není zapsána v evidenci
Národních kulturních památek, bylo
na požádání současného obecního
úřadu získáno od Národního památkového ústavu Brno až v roce 2009.

Zmiňovaný objekt není a nikdy
nebyl zapsán do státního seznamu
nemovitých kulturních památek.
Současná majitelka Renata Líznarová souhlasí s prodejem nemovitosti do majetku obce.

Starosta obce:
Ing. Vavřinec Charvát

Balené vody a pitná voda z kohoutku:
Opravdu víte, co pijete?
Uvádí se, že Češi loni utratili za
balenou vodu přes sedm miliard
korun. A taky se uvádí, že výrobci nejsou spokojeni. Důvodem je klesající
spotřeba nejenom balených vod ale
i nealkoholických nápojů, která u nás
loni poklesla o necelé jedno procento na 2,730 miliardy litrů. Vyjádřeno
na hlavu – co Čech, to 268 vypitých
litrů.
Nápojářským velikánům se před
lety podařil nebývalý kousek. Vsugerovali spotřebitelům, že jejich
voda je lepší a zdravější než voda
z kohoutku. Že ona jediná pochází
z lůna přírody. Že má očišťující účinky. Že dodává energii. Že tělo nabíjí
vitalitou… Na vzedmuté vodní vlně
se spolu s velkými výrobci svezli i ti
menší a všichni si mnuli ruce. Kvanta
zabalené vody putovala z obchodů
do domovů. Nejenom té minerální
a pramenité, ale i obyčejné pitné.
Nic netrvá věčně. Signály o tom,
že se lidé začínají navracet k vodě
z kohoutku, zaznívají ze všech
stran. A nápojářské koncerny „zbrojí“ a znovu táhnou do boje o vypité
litry. Reklamy jsou ještě více líbivější a ještě více přesvědčivější a plné
nádherných mladých zdravých těl.
A v zápalu boje používají čas od času
proti své konkurenci – vodě z kohout-

ku i „podpásovky“.
Má balená voda vyšší kvalitu než
voda z kohoutku? Je opravdu tak čistá a ničím nezatížená, jak tvrdí její
výrobci? Náš velký test přináší odpověď. Vybrali jsme reprezentativní vzorek osmnácti značek balených neperlivých vod, do kterého jsme zahrnuli
vody kojenecké, přírodní a minerální
vhodné pro přípravu kojenecké stravy a také vody pitné. Kupovali jsme
je v „kamenných“ velkých obchodech, kde – předpokládáme – mají
podmínky ke skladování lepší než
v obchodech malých či u benzinových pump, a okamžitě jsme je převáželi do klimatizované místnosti
s teplotou do 18 °C.
Pro odběry pitné vody z kohoutku
jsme zvolili pět velkých měst. Vodovodní vodu jsme tak poněkud znevýhodnili, protože jsme vybrali velké vodovody. Důvodů bylo několik.
V dlouhé rozvodné síti mezi vodárnou a odběratelem se může leccos
přihodit. Velké vodovody musí využívat povrchové vody a na rozdíl od
těch menších si zatím nedovolí vodu
nechlorovat. Úmyslně jsme také
vybrali starší zástavbu, kde mohou
být problémy s vnitřním vodovodem.
Pro srovnání kvality jsme vybrali
64 ukazatelů, u vodovodní vody jsme

navíc přidali analýzy zaměřené na
přítomnost a obsah pesticidů a jejich
rozkladných produktů. A abychom
mohli srovnávat, odchýlili jsme se
v jednom požadavku daném vyhláškou na balené vody: i u vod pramenitých, které jsou oproti ostatním
zvýhodněny, nás zajímal počet organotrofních bakterií v okamžiku, kdy si
spotřebitel vodu koupí a otevře.
I když se s vodou jako takovou
setkáváme den co den a doprovází
nás celým životem, přesto o ní jen
málo víme. A snad právě proto tak
zabírají reklamy balených vod, neboť
v mnohém staví na naší nevědomosti. Abychom alespoň trochu přispěli
k nápravě stavu, přinášíme vedle
výsledků testu i základní informace
o vodě. Čtěte je pečlivě, abyste věděli.
A určitě je dobré si uvědomit ještě jeden velice důležitý aspekt, který
se váže k baleným vodám. Jenom
naťukneme. Aby se voda dostala ke
spotřebitelům musí se zabalit (udává
se, že při výrobě balené vody je každý rok použito 2,7 milionu tun plastické hmoty). Zabalená voda se musí
kamiony, které obtěžují zplodinami
a hlukem, přepravit do obchodů.
A z obchodů domů se ponejvíce opět
převáží auty…
Zdroj: Internet

- 1.dubna 2010 došlo ke změně majitele hospody U Sporťáka – stal se jím Zdeněk Pohorský. Byl změněn i název
na Hospůdka Na Sokecu.
- V sobotu 3.dubna 2010 se v Hospůdce Na Sokecu konal „velikonoční turnaj v šipkách“.
- V neděli 4. dubna 2010 pořádala místní organizace ČZS spolu s občanským sdružením brumovických vinařů „košt
vín“. Akce se konala v sále sokolovny.
- V sobotu 17.dubna 2010 se v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna uskutečnil koncert světoznámého houslisty Jaroslava Svěceného.
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- V pátek 16.dubna 2010, u příležitosti 65. výročí osvobození Brumovic Rudou armádou, se konal lampiónový průvod obcí s položením květin u pomníku obětem na místním hřbitově. Průvod vyšel od obecního úřadu a byl ukončen
v areálu myslivecké chaty na Drahách.
- V pátek 16. dubna 2010 byla ve velké zasedací místnosti obecního úřadu zahájena výstava „Osvobození obce
aneb Válečná léta v Brumovicích“, kterou připravili Lukáš Lexa, Vojtěch Bača spolu s Klubem přátel Dr. Jana Herbena
a historie obce
- Ve čtvrtek 22. dubna 2010 zasadil ministr zemědělství Jakub Šebesta u příležitosti Dne Země první strom z aleje
jedlých kaštanů na spojovací cestě mezi obcemi Krumvíř a Brumovice za účasti starostů obou obcí a místních občanů.
- Pod záštitou Hospůdky na Sokecu se v pátek 30. dubna 2010 konalo ve sportovním areálu u sokolovny „pálení čarodějnic“. Připraveno bylo pečené selátko, pro děti špekáček zdarma, k tanci a poslechu hrála reprodukovaná hudba.
- Ke dni 30.4.2010 byl ukončen provoz v prodejně obuvi a textilu „Katka“ paní Ludmily Ondrušové.
- Obec Brumovice uspořádala v sobotu 1. května 2010 „Májovou taneční zábavu“. Hrála dechová hudba Šohajka,
byla připravena bohatá tombola.
- Na jaře se na komíně bývalé pálenice usadil pár čápů.
- V sobotu 8. května 2010 se v sále sokolovny konal operetní pořad pod názvem „Líbánky s operetkou“, v němž účinkovali
sólisté operety Moravskoslezského divadla z Opavy a Ostravy.
- V neděli 9. května 2010 se v sále sokolovny konala oslava
Dne matek. Kulturní program, jehož součástí byla i výstava
výtvarných prací a vyhodnocení výtvarné soutěže Pověsti z Brumovic, připravily děti místní mateřské a základní školy.
- Výbor SDH Brumovice svolal na sobotu 15. května 2010 brigádu na demolici druhé poloviny budovy hasičské zbrojnice.
- Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obec Brumovice
vyhlásily na sobotu 22. května 2010 sbírku použitého materiálu
pro sociálně slabé občany.
- Český rozhlas Brno vysílá každý pracovní den příspěvky
z obcí našeho regionu v pořadu Moravská rodina. Do tohoto projektu se zapojila i naše obec a vysílání o Brumovicích jsme v několika vstupech mohli slyšet v pondělí 24. května
2010. V pořadu zazněl také recept na výborné koláče paní Zdeňky Musilové:
Potřebujeme:
¼ l mléka, 10 dkg kvasnic, 4 žloutky, 4 vrchovaté polévkové lžíce cukru, hrnek oleje /2dc/,
trochu soli, ½ kg výběrové mouky
Postup: z mléka a droždí uděláme kvásek, žloutky s cukrem šleháme a postupně přidáváme
olej, potom přidáme mouku a sůl. Těsto dobře vypracujeme, necháme vykynout a děláme
koláče. Na hodové těsto můžeme přidat ještě více žloutků, 2-3 lžíce smetany a 1 lžíci rumu.
- SDH Brumovice připravil na sobotu 29. května 2010 sběr železného šrotu.
- V květnu 2010 byl opraven pomník RNDr. J.Líznara. Pomník získala obec do svého majetku, práci provedlo Kamenictví Čech z Moravského Zižkova, hodnota díla činila 10 000,- Kč
- V červnu 2010 byl firmou jas-air cz pořízen kolmý letecký snímek katastru obce Brumovice. Cena snímku 10 000,- Kč
- V neděli 6. června 2010 se v kostele sv. Antonína z Padovy konala slavnost Božího těla.
- Výbor SDH Brumovice svolal na středu 9. června
2010 brigádu na demolici stropu hasičské zbrojnice.
- O.s. Brumovické jezírko pořádalo v sobotu 19. června
2010 již 4. rybářské závody.
- Sbor dobrovolných hasičů Brumovice uspořádal
v sobotu 26. června 2010 své tradiční noční hasičské
závody.
- Zájezdy za koupáním do Mošoně se uskutečnily
6. a 17.dubna a 28. června 2010. Zájezd na Flóru Olomouc se konal 23.4. 2010. Zajistil STP.
- V pátek 18. června 2010 se v budově základní školy
konala hudební besídka žáků p. K.Otáhala.
- Výbor Svazu tělesně postižených připravil pro děti
a jejich rodiče na sobotu 19.června 2010 zájezd do ZOO
v Olomouci. Zajišťovala paní Anna Horáková
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 28. a 29. května 2010
Volební komise:
Předsedkyně: Věra Otáhalová
Místopředsedkyně: Květoslava Košuličová
Členové: Stanislav Lupač, Bořivoj Dvořák, Bohuslava Kňůrová
Zapisovatelka: Marcela Studýnková
Výsledky voleb v naší obci:
Počet voličů: 785
Počet odevzdaných hlasovacích lístků:465
Počet platných hlasovacích lístků: 464 tj. 59,1%

Číslo strany

Nejstarší voličkou, která se osobně dostavila do volební místnosti,
byla paní Marie Košuličová /90 let/.
Reportáže o průběhu voleb v naší
obci přinášela TV Nova v Televizních
novinách po oba volební dny. Redaktor: Josef Svoboda, hlasatelé: Markéta Fialová a Karel Voříšek
-VB-

Název strany

26

ODS

109

9

ČSSD

85

15

TOP 09

78

17

KDU-ČSL

63

760 let historie Obce Brumovice
13. června 2010 se v kostele
sv. Antonína Paduánského v Brumovicích konala ekumenická bohoslužba k významnému výročí naší obce
– 760 let historie – za účasti duchovního správce farnosti, otce Rudolfa
Zbožínka, otce Vladimíra Konečného
a faráře ČCE Luďka Korpy.
Po
bohoslužbě
následovalo
odhalení pomníku RNDr. J.Líznara
na místním hřbitově. Slavnostní den
pokračoval koncertem pěveckých
farních sborů. V programu vystoupily: Chrámový pěvecký sbor z Brumovic, Chrámový sbor „COR JESU“ ze
Záhorské Bystrice a Farní chrámový
sbor IZMAEL ČCE z Klobouk u Brna.
Koncert byl zakončen společnou
skladbou zúčastněných sborů. Po
skončení hlavního programu v chrámu sv. Antonína se všichni sešli na
přátelském setkání se sbory v sále
sokolovny. Doprovodnou akcí byla
výstava výtvarných prací dětí místní
základní školy.
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
VÝLET MŠ
V pátek 11. 6. 2010 se děti z MŠ
Brumovice společně s dětmi z MŠ
Krumvíř vydaly na ekofarmu Jalový
dvůr poblíž Slavkova.
Ráno jsme nasedli do autobusu s nadšením a s batůžky, které
byly naplněné všelijakými dobrotami
nejen pro nás, ale i pro zvířátka. Po

cestě, kterou jsme si krátili zpěvem
písniček, jsme jeli vstříc zvířátkům,
na které jsme se moc těšili. Na farmě
jsme se nestačili divit – hemžilo se to
zde takovým množstvím oveček, koz,
prasátek a koníků, že jsme je nemohli ani spočítat. Největším zážitkem
pro nás bylo krmení zvířátek a jízda

na vozíku taženém oslím spřežením.
Před odjezdem nám zbyla chvilka
i na zmrzlinu.
Výlet se nám moc líbil, počasí se
vydařilo a i vy se můžete přesvědčit
prohlédnutím fotografií, že výlet stál
opravdu za to!

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ
Prázdniny se nezadržitelně přiblížily a my jsme se museli rozloučit
s našimi kamarády, kteří po prázdninách nastupují do první třídy ZŠ.
Letos jich je 10: Filip Krátký, Michael
Přibyl, Tobiáš Hanák, Adéla Šimková,
Emily Zítková, Eva Kulíšková, Jaroslav Pátek, Lukáš Havlík, Kristina
Špačková z Klobouk a Tobiáš Ouda
z Morkůvek.
A teď hurá do velké školy.
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BESEDA S VOJÁKY

Ve středu 16. 6. 2010 navštívili ZŠ
a MŠ vojáci AČR z Velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově.
Beseda byla zaměřena na bezpečnost v silničním provozu.
Vojáci z Institutu dopravní výchovy ( kpt. Ing. Stuchlík Miloslav, prap.
Kulíšek Přemysl a Ing. Nagy Ján)
v první části besedy představili svoji práci a techniku, se kterou pracují,
a to prostřednictvím videoprojekce.
Druhá část byla zaměřena na
bezpečnost v silničním provozu
a první pomoc. Dětem bylo doporučeno několik cenných rad: jak správně
přecházet silnici, proč mají mít reflexní prvky na oblečení, jak je důležité
používat ochrannou přilbu na kole.
Závěrem bylo dětem vysvětleno, jak
správně přivolat lékařskou pomoc, jak
komunikovat s dispečerem a zopakovaly si telefonní čísla na záchranné
složky.
Po této besedě měly děti možnost prohlédnout si vozidla Landro-

ver a Tatru T-810 a také vojenskou
výstroj, kterou si mohly i vyzkoušet.
Tato ukázka byla pro malé zvědavce velkým lákadlem a pokušením.
Toho plně využili nejen chlapci, ale

i děvčata.
Na závěr celého besedování byly
děti odměněny pexesem s dopravní
tématikou a dalšími pozornostmi.
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Turnaj 5. tříd ve vybíjené
Po několikaleté odmlce se naši
žáci opět zúčastnili v kobylské škole
turnaje ve vybíjené, který se konal
9.4. 2010. Kromě pořádající školy se
zúčastnili i žáci ze ZŠ Vrbice.
Naše děvčata si vedla velice
dobře, získala 2. místo. Pochvalu si zaslouží za kolektivní hru.
S družstvem z Kobylí prohrála pouze
o jeden bod v každém poločase.
Chlapci získali 3. místo, jelikož
jejich družstvo vzhledem k nízkému
počtu páťáků bylo složeno převážně
z žáků 4. ročníku.

Den matek
Na neděli 9.května připadla oslava svátku matek. Jako každým rokem
tak i letos připravily paní učitelky program, který s dětmi MŠ a ZŠ nacvičily.
Krásné jarní básničky a líbivé písničky o maminkách se rozléhaly plným
sálem. Každá maminka dostala od
svého dítěte dárkem písničku či básničku a na závěr i kytičku konvalinek
s vlastnoručně vyrobeným obrázkem.
Odměnou byl dětem potlesk zaplněného sálu sokolovny.
Téma „Moje maminka“ provázelo
žáky ve škole i po oslavě Dne matek.
Ve výtvarné výchově mladší žáci různými technikami ztvárňovali portréty svých maminek. V rámci čtení si
o nich vyprávěli a popisovali je.
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Za všechny jedna ukázka:
O mamince
(Berenika Oudová, 2. ročník)
Moje maminka má baculatou
postavu, krásné oči jako průzračné
rybníky a její rty jsou červené jako
rubínový květ. Maminka bývá přepracovaná, ale když přijde domů,
odpočine si a usměje se. Pak si
sedneme i s Tobiáškem a všichni se
mazlíme. Ale maminka není pořád
v pohodě. Umí se na mě i rozzlobit. Přála bych jí, aby nemusela tolik
pracovat. Když odcházím do školy,
dáme si pusu.
Maminka ráda zpívá, vaří, maluje
a sportuje. Má z nás radost, protože
se dobře učíme, pomáháme a jsme
hodní.
Ráda
s námi jezdí na
výlety. Například
do ZOO. Kdysi
hrála na housle jako já. Teď
hraje na saxofon. Učí mě prát
a vařit.
Moje maminka je nejlepší
a mám ji moc
ráda.

Nové POKOLENÍ

Beseda s SDH Brumovice
Po dlouhé době se děti dočkaly
slibované návštěvy místních hasičů.
Ti si pro ně připravili besedu s ukázkou hasičské výstroje a výzbroje, kterou si děti měly možnost prohlédnout
a vyzkoušet. Poutavým vyprávěním
se z dětí stali pozorní posluchači.
Na závěr besedy byly dětem rozdány testy s požární tématikou, na
kterých si mohly vyzkoušet besedou
získané vědomosti. Bylo vidět, že
je výklad zaujal, protože v testech
obstály dobře.
Vystoupení hasičů vyvrcholilo
praktickou ukázkou uhašení ohně.
Větší problémy však vzhledem
k počasí dělalo hasičům rozdělání
ohně než jeho následné uhašení. Velký obdiv sklidilo i přistavené hasičské
auto.
Foto: Jiří Krčmař

Olympiáda Šitbořice
V pátek 11. 6. se vybraní žáci naší
školy zúčastnili 3. sportovní olympiády, která se tentokrát konala v Šitbořicích. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat panu Blanářovi, který prostřednictvím pana Čačíka zajistil naši
dopravu.
Šibořická škola se svého pořadatelského úkolu zhostila na jedničku. Přivítalo nás perfektně připravené závodiště, výborná organizace
a technické zabezpečení celého

sportovního dopoledne.
I když jsme malotřídní školou,
nemusíme se ve srovnání s velkými školami za naše výkony stydět.
Celkově naše družstvo sice obsadilo
4. místo, ale musíme vyzdvihnout
výkon Daniela Kurečky, který získal
tři první a jedno druhé místo, což
ho vyneslo na celkové první místo
za nejvšestrannějšího sportovce.
I mezi děvčaty jsme měli horké želízko v ohni. A to Tereziii Blanářovou.

Ta obsadila krásnou druhou příčku
v soutěži nejvšestrannějšího sportovce.
Poděkování ale patří všem
dětem, které se olympiády zúčastnily
– Lukáši Hanákovi, Šimonu Kosíkovi,
Sáře Tomanové, Berenice Oudové,
Tomáši Fialovi a Denise Fiedorové,
protože jim nelze upřít velkou snahu a bojovnost. Neustále dětem připomínáme, není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.
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Sportovní olympiáda v Kobylí
Letošní počasí není příznivě
nakloněno sportovním aktivitám.
Neustále prší a je zima.
S napětím jsme proto očekávali, jestli se letošní olympiáda vůbec
uskuteční. V pátek 18. 6. bylo sice
hodně zamračeno, ale nepršelo, což
nám nezabránilo zúčastnit se sportovního dopoledne.
Naši žáci si poměřili síly s žáky
z Vrbice a Kobylí. Soutěžili žáci
čtvrtých a pátých tříd, a i když je
nás letos málo, přivezli jsme řadu
ocenění. Mezi nejúspěšnější patřili:
D.Kurečka, T. Blanářová, V. Bezděková, N. Doležalová a M. Hanák.

Den Země
Byl čtvrtek 22. dubna a my jsme
se jako každoročně vypravili na úklid
naší obce. Ze všech uklízených míst
(jezírko, dětské hřiště, hřiště na Drahách) nám nejvíce práce dalo fotbalové hřiště. Všichni jsme byli překvapeni, jaké množství rozličných odpadků
jsme zde našli (rozbité lahve, cigaretové nedopalky, krabičky od cigaret,
papírové kapesníky...). Je vidět, že
nepořádek nedělají jenom děti, ale
i dospělí.
A protože se ve škole stále učíme,
jak je důležité chránit naše životní
prostředí, měli bychom jim jít příkladem.

VI. slet čarodějnic
V pátek 30.4. 2010 se v ZŠ a MŠ
Brumovice opět slétli čarodějové a
čarodějnice rozličného vzhledu a věku.
V letošním roce měli za úkol poskládat
čarodějnické puzzle, házet koštětem
do čarodějnické chýše, střílet lukem
do obruče, shodit míčkem co nejvíce
netopýrů, poznávat rostliny, poznávat
gumová zvířata podle hmatu.
Diplom za nejlepší škleb tentokrát
získali Patrik Chrenka a Veronika
Bezděková. Nejlepší čarodějnický
příběh napsal Tomáš Fiala, nejlepší
báseň Aneta Štípová, nejlepší zaříkávadlo bylo společnou prací Aleny Svobodové, Denisy Havlíkové
a Kateřiny Charvátové. Letos si
někteří žáci složili i píseň. Nejvíc se
líbila píseň Martina Pleyera.
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O čarodějnici Elfemídě
Jednoho dne bylo jaksi zamračeno. Všude byla tma a ticho.
Najednou se v lese objevilo světýlko. Čarodějnice Elfemída vařila
lektvar z muších prsíček a žabích
stehýnek. Všimla si toho malá holčička a hned se zeptala maminky, jestli
může jít ven. Maminka jí to dovolila,
tak utíkala rychle ven a zamířila rovnou do lesa, kde šla velmi pomalu,
až přišla k tomu místu. Tam našla
jen popel. Dřepla si a začala hledat.
Našla jen malou figurku, která nebyla
obyčejná. Byla totiž živá. Holčička ji
dala do kapsy a utíkala domů.
Mamince řekla, že si jde lehnout.
Po cestě do pokoje jí figurka vypadla z kapsy a zahartusila na holčičku:
„Co mě tady pohazuješ?“ Holčička se
lekla a odpověděla: „Jak to že mluvíš?“ „Já jsem čarodějnice Elfemída“,
odpověděla figurka a proměnila kytku v hada. Holčička vykřikla. Za chvíli
do pokoje přiběhla maminka a ptala

se , co se stalo. Elfemída se rychle
proměnila zpět ve figurku a spadla
na zem. Maminka se lekla a figurku
schovala do skříně.
Večer, když už všichni spali,
se začaly dít ve skříni divné věci.
Z figurky se stala čarodějnice v životní velikosti. Rozzlobila se, rozbila
skříň a křičela: „Kdo mě zavřel do
té skříně?“ Vyběhla do chodby, kde
viděla spoustu sladkostí a pustila se
do nich. Mezitím, co si čarodějnice
pochutnávala na sladkostech, šla
si maminka do spíže pro minerálku.
Když viděla čarodějnici, jak si pochutnává na dortu, zařvala na ni: „Vypadni, ty nestvůro, ať už tě tady nevidím.“
Elfemída si vzala koště a odlétla na
něm oknem. Maminka si oddechla
a okno zavřela.
Od té doby žila Elfemída v krásné
dřevěné chaloupce, která se dnes už
rozpadá a čarodějnice straší někde
jinde.
Tomáš Fiala, 4.ročník

Čarodějnice Dobrodějnice
Čarodějnice Dobrodějnice,
přesně tak se jmenuje,
právě cesty do Afriky plánuje.
Zítra ráno tam poletí,
do Afriky doletí.

Bude tam požírat malé nezbedy,
kteří jsou už bez dědy.
Tatínci a strýčkové, schovávejte dětičky,
žere jim i kostičky.
Martin Pleyer, 5.ročník

Čarodějka Madla
Čarodějka jménem Madla,
zakopla a málem spadla,
spadla skoro do kaluže,
kdopak za to asi může?
Dneska máme velký rej,
a tak se má Madla hej.
Lítá na svém koštěti
od čtyř skoro do pěti.
Nedivte se prosím Vás,
vždyť je čarodějnic čas.
Letos jako vloni
spálíme je v ohni.
Aneta Štípová, 4.ročník

Čarodějka Hatlapatla
Čarodějka Hatlapatla
měla ráda husí játra.
Měla je ráda moc,
až ji do nosu píchlo hejno vos.
Ona říká: „ Co to bylo?“
Až v ní srdce poskočilo.
Játra ráda neměla
a do nosu ji píchla včela.
Když ji píchla včela,
játra ráda měla.
A pak včelu snědla,
na křeslo si sedla.
Alena Svobodová,
Denisa Havlíková,
Kateřina Charvátová
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Jarní hody 2010
V pátek 2.července 2010 byla dovezena hodová mája, její stavění začalo v 18.00 hodin.
V sobotu 3.července 2010 hrála na večerní hodové zábavě dechová hudba Zlaťanka .
V neděli 4.7. a v pondělí 5.7. hráli v průvodech i na hodových zábavách Sobuláci.
Stárci a stárky:
4. Miroslav Peřina a Martina Studýnková
1. Marek Musil a Veronika Musilová
5.
Jakub Zaviačič a Bára Koschová
2. Miroslav Kadlec a Iveta Šemorová
3. Miroslav Otáhal a Hana Šťavíková

Hodová zavádka
Vy broumovská chaso, kde je první stárek?
Na to jeho zdraví vypijem pohárek.
A náš první stárek to je Musil Mara.
V hody je pod májů každý den do rána.
Druhý, třetí, čtvrtý, to je samý Mira.
Každý ale neví, kde je v pití míra.
Sklepník Péřa, Zavia – všeckým zavdávajú.
Šak si to od loňska dobře pamatujú.
Těšili se na to obá převelice.
Ale Kuba myslí více na Šardice.
Na ty naše hody vína máme dosti.
Už několik roků díky stárce třetí.
Stárků aj chasníků v kroji chodí plno.
Letos nám jich ale žel trochu ubylo.
Počasí nám letos nadělalo škody.
Nejdřív plno vody a včíl zasej hice – hoří vinohrady.
Dneska tu pod májů veselo zpíváme.
Zejtra si na záda konvu pověsíme.
Naše vinohrady dobré vínko rodí.
Zavdejme si chlapci, na ty naše hody.
Dobře se nám žije v tej našej dědině.
Veselo muziko, eště lepší bude.
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Foto: Vlasta Bedřichová

Odehrávky hodů se konaly v sobotu 10.července 2010 v areálu sokolovny. K tanci a k poslechu hrála dechová
hudba Lácaranka.

Společenská kronika
Blahopřání k významnému životnímu jubileu
V dubnu oslavila své 90.narozeniny paní Marie Košuličová. Upřímně gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti
v osobním životě.

Vítání dětí do života
V neděli 27.června 2010 byl v obřadní síni obecního úřadu do života slavnostně uvítán Ondřej Kňůr. Rodičům Martině a Jaroslavu Kňůrovým k narození dítěte upřímně blahopřejeme.
Foto: Vlasta Bedřichová
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Pověsti z Brumovic
Vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Pověsti z Brumovic“ proběhlo v neděli 9. května 2010 při oslavách Dne matek.
1. místo: Eliška Vykydalová
2. místo: Denisa Havlíková
3. místo: Terezie Blanářová a Tomáš Fiala
Všechny děti, které se této akce zúčastnily, obdržely pamětní listy
a věcné odměny.
-Vlasta Bedřichová-
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Písník – Marta Kurdiovská
Škoda je našeho Písníku,
kde hrávali jsme se jako děti.
Kluci si v břehu bunkry dělali,
děvčata hrála mletí.
Také jsme jezdili po zadku dolů,
často si rozbili nos nebo nohu.
Na place v dolině fotbal se hrával.
Když pršelo, býval tam nával.
Hrálo se hodně her, někdy i semelo,
několik šarvátek se taky semlelo.
Žlíbčáci, Vrchňáci, vždycky se spojili,

proti Dědiňákům často jsme válčili.
Boje a šarvátky dlouho netrvaly,
za chvíli se zase všichni spolu hráli.
Někteří z nás na hlídání občas husy vyfásli,
Taky jsme je při tom hraní samozřejmě propásli.
To pak bylo pozdvižení, všichni honem běhali,
aby husu s housatama z ječmene ven vyhnali.
Tak bývalo na Písníku, dětem se tam líbilo,
ale všechno radování jednoho dne skončilo.
Přijely tam buldozery, děti odtud vyhnaly
a náš starý, krásný Písník se zemí nám srovnaly.

Letošní prožité horké léto nám připomenulo také pravidelné období žní. Žně
v minulosti zaměstnaly celou obec. Byla s tím spojena řada zvyklostí a příprav. Ke
žním tak kdysi hodně dávno patřila jedna rostlina, které se v lidové mluvě někdy
říkalo
Ř E Ž L A V I N A.
Ale začněme pěkně po pořádku. Někteří z Vás si vzpomenete, co to byla povřísla. Povřísla na svazování snopů obilí byla ve žních velmi důležitá. Odjakživa se
dělala z režné (žitné) slámy, pokud se rýž mlátila cepy. Mlátičkou mlácená sláma
už nebyla pro přípravu povřísel vhodná. Dříve než je nahradil provázek s kolíčkem,
bylo nutno hledat náhradu v přírodě. A protože člověk ze Slovácka si uměl poradit,
použil rostliny, která má nejenom potřebné vlastnosti, ale byla i hojně rozšířená.
Byla to O S T Ř I C E
ř í z n á (Carex glacilis CURT.), jedna z více než osmdesáti druhů ostřic u nás rozšířených na vlhkých, střídavě zatopených lukách, po
krajích vod a příkopech. Patří do čeledi šáchorovitých. Roste v Evropě a v Asii.
Jedná se o rostlinu dosahující výšky nejčastěji 60-140 cm. Je vytrvalá a netrsnatá nebo nevýrazně trsnatá. Listy jsou střídavé, přisedlé, s listovými pochvami. Lodyha je ostře trojhranná, stejně dlouhá nebo kratší než listy. Stébla jsou bez kolének a nejsou dutá. Čepele jsou asi 3-9 mm široké, žlábkovité
a zvláště za sucha podvinuté. Bazální pochvy jsou nejčastěji hnědé, nerozpadavé. Ostřice patří mezi různoklasé
ostřice, nahoře jsou klásky čistě samčí, dole čistě samičí. Samčích klásků bývá nejčastěji 2-4, samičích 2-5.
V samčích květech jsou zpravidla 3 tyčinky. Čnělky jsou většinou 2. Plodem je mošnička, která je 3,5-5 mm
dlouhá, elipsoidní, žilnatá, žlutě až šedě zelená, na vrcholu zúžená do velmi krátkého nerozeklaného zobánku. Každá mošnička je podepřená plevou, která je za zralosti černohnědá se zeleným kýlem. Kvete nejčastěji
v květnu až v červnu.
Zemědělce však nejvíce zajímaly její téměř půldruhého metru dlouhé listy. Mají rovněž ostré, řízné hrany,
o něž se pokožka do krve pořeže, pokud není chráněna. Odtud vznikl její lidový název řežlavina.
Přede žněmi bylo nutno nařezat otepi těchto listů, na půdách rozložit k proschnutí. Při seschnutí se čepele
listové stočily a nebyly u řezavé. Pak se z nich svazováním dělala povřísla k vázání snopů obilí, k uvazování
stromků ke kůlům a podobným účelům. Před použitím bylo třeba povřísla pokropit, aby vláčněla a nelámala se.
Bylo to náhradní, úsporně řešení svazování snopů. Při dnešní sklizni nic takového není potřeba, leda provázek na svazování slisované slámy. A tak jsou povřísla i řežlavina zcela zapomenuty. Jen v písničkách a říkánkách
je o nich zmínka, i když někdy škádlivá:
Matyáš, Matyáš, z turkyniska nohy máš,
obříslem se podpasuješ a měchem se podpíráš …
V okolí Brumovic bychom ostřici zcela jistě našli, vždyť plochy po bývalém Kobylském jezeře jsou trvale
zaplavovány a vytvářejí tak příznivé prostředí pro její růst. Stále je tak plevelnou rostlinou na mokrých půdách.
Jednu příznivou vlastnost však ostřice má. Čistí vodu, a proto se hodí pro biologické čističky odpadních vod.
- Josef Šedivý strana 23
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V Holandsku
Vážení občané,
charitativní péče o postižené
spoluobčany má v Brumovicích zdá
se dobré předpoklady pro další rozvoj. Diakonie Českobratrské církve
evangelické je toho hlavní zárukou.
Její dlouholeté úspěšné působení
v této oblasti byl hlavní argument,
který přesvědčil rotariánské kluby v Brně i v zahraničí, konkrétně

v holandském Nordvijku. Na stránkách tohoto časopisu jste byli o této
česko-holandské spolupráci informováni. Zakoupení pozemku, který
po úmrtí paní Marie Ševelové přešel do vlastnictví jejích synů, Josefa
a Antonína, již proběhlo. Příspěvek

amsterodamských kanálech, viděli jsme v muzeu obrazy slavných
holandských malířů, navštívili jsme
samozřejmě i větrný mlýn v provozu..

Z plavby lodí po amsterodamských kanálech mi dovolte krátce
popsat drobnou humornou příhodu.
Bylo připraveno pohoštění formou
„švédského stolu“, včetně vynikajících holandských specialit. Zejména

na jednu z nich, osmaženou tyčinku
s vegetariánským obsahem jsem
byl upozorňován. Byla výborná, ale

Nádhera květin na jaře v Holandsku
rotariánů z Holandska a z Brna byl
rozhodující, představoval více než
50% kupní ceny. Nyní probíhá příprava projektové dokumentace,
aby podle plánu v příštím roce mohla být zahájena stavba.
V dubnu 2010 jsem vedl českou delegaci rotariánů při návštěvě Holandska. Okolí Nordvijku je
známé pěstováním květin, zejména
tulipánů. Navštívili jsme soukromou farmu, která se zabývá květinářstvím a prodejem tulipánových
cibulek, jeli jsme s přáteli na lodi po
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Pan Karel Deppe a pan Evert – Jan
Bonnike v Amsterodamu
až ta druhá. V mém případě totiž
ochutnání předcházela „sportovní
vložka“. Silně naškrobené ubrusy
držely tvar čtverce a maskovaly
kulatý tvar stolků. Pro svou volejba-

lovou minulost mám stále ještě rychlou reakci a jen tak nenechám kolem
sebe něco spadnout. Tak tomu bylo
i s osmaženou holandskou specialitou. Zdá se Vám tedy, že všechno
dobře dopadlo? Bohužel, volejbalový hráč míč nechytá, přihrává jej.
Naštěstí nejsem už dnes v pravidelném tréninku, takže moje přihrávka byla nepřesná a tyčinka se po
opsání velkého oblouku rozplácla
uprostřed paluby, aniž by někoho
zasáhla. I tak se na nás, jak vidíte,
může podepsat sport aktivně provozovaný v mládí.
V závěru naší návštěvy jsme se
jako hosté zúčastnili oslavy 30 let
trvání klubu Rotary International
v Nordvijku. To byl hlavní důvod
naší návštěvy. Při této příležitosti
jsem mohl pozdravit naše holandské přátele a předat jim také psaný
pozdrav našeho starosty, pana Ing.
Vavřince Charváta a jeho manželky, které jako hostitele poznali při
jejich poslední návštěvě Brumovic.
Komunikace s holandskými rotariány pokračuje i po této návštěvě
a nasvědčuje tomu, že spolupráce
s nimi bude i nadále pokračovat ku
prospěchu našich nemocných spoluobčanů.
- Kamil Ševela-

Nové POKOLENÍ

Spolek
Brumovických
vinařů
Ustavující členská schůze Spolku
Brumovických vinařů, o.s. se konala
27.února 2010.
Registrace byla provedena dne
16. března 2010.
Posláním tohoto nově vzniklého
občanského sdružení je hájení zájmů
pěstitelů révy vinné a výrobců vína,
propagace vinařství a vinařských tradic v obci a regionu, osvětová činnost v oboru vinařství a výměna zkušeností, kulturní činnost, organizace
výstav a přehlídka vín.
Složení výboru:
předseda- František Ševela
místopředseda – Miroslav Otáhal
jednatel – Ing. Milan Polák
členové – Milan Krátký, Ing. Vlastimil
Herzán, Zdeněk Jakubčík
Počet členů: 27
Plán akcí pro rok 2011:
- 16. dubna 2011 – výstava vín u příležitosti výročí osvobození obce
- červen 2011 – Den otevřených dveří
- srpen 2011 – tradiční vinobraní
Internetová stránka:
www.vinaribrumovice.hys.cz

Brumovičtí vinaři
na „Celostátní
soutěžní přehlídce vín Neuburské“
Celostátní soutěžní přehlídky vín
Neuburské ve Velkých Hostěrádkách
se zúčastnili tito naši vinaři: Stanislav Nestrojil, Jaroslav Kňůr, Vavřinec Charvát, Brumovín, s.r.o., Ing.
František Jakubčík, Ing. Miloš Lexa,
Josef Košulič, Jaroslav Bureš, Antonín Košulič, František Hovězák, Ing.
Vlastimil Herzán
Hodnocení proběhlo dne 4.června 2010 stolovým systémem, výstava vín „Neburské – tajemná odrůda
moravských vinic“ se ve Velkých Hostěrádkách konala 12.června 2010
v rámci oslav 800 let obce.
Diplom za velmi dobré umístění svého vína obdržel Ing. Vlastimil
Herzán.
-VB-

INFORMACE VINAŘŮM
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – Oddělení registru
vinic ve Znojmě –Oblekovicích upozorňuje všechny vinaře – výrobce vína
a obchodníky s vínem, že 31.červenec 2010, který je posledním dnem vinařského roku 2009 - 2010, je pro ně už tradičně spojen s povinností vyhotovit
k tomuto datu Prohlášení o zásobách.
Povinnost předložit prohlášení mají zpracovatelé hroznů a obchodníci
i v případě, že stav jejich zásob k tomuto datu je nulový. Preferovaným a již
osvědčeným způsobem je podání prostřednictvím Portálu eAGRI (resortní
portál Ministerstva zemědělství) na www.eagri.cz nebo www.mze.cz
Postup:
Po vyhledání stránky kliknete na Portál farmáře a po přihlášení (zadáte
uživatelské jméno a heslo, které máte již přiděleno nebo ho získáte na nejbližší Agentuře pro zemědělství a venkov)kliknete na tlačítko Registr vinic
v aplikaci pro přihlášené, vyberete Elektronická podání prohlášení a vyplníte
formulář, kliknete na tlačítko Odeslat prohlášení.
Takto svou povinnost splníte nejjednodušším způsobem.
Až jako další způsob získání a podání formulářů doporučujeme následující možnosti:
- na www.eagri.cz nebo www.mze.cz zvolit Portál farmáře, dále v odkazu
Registr vinic formuláře k podání formulář vytisknout, vyplnit, podepsat a poštou zaslat na adresu uvedenou v záhlaví formuláře
- na www.ukzuz.cz - oddíl Trvalé kultury - Registrace vinic - Formuláře
ke stažení, formulář vytisknout, vyplnit, podepsat a poštou zaslat na adresu
Oddělení registru vinic uvedenou v záhlaví formuláře Tímto si vinaři nejen splní svoji zákonnou povinnost, ale i jednu z podmínek nezbytných pro úspěšné
vyřízení žádosti o dotaci.
Na stejné adrese si lze v oddíle Novinky e-mailem registrací e-mailové adresy zajistit, že Vám budou automaticky přicházet veškeré informace
a upozornění vydávané ÚKZÚZ.
Specifikace pojmu „neúplné nebo nepřesné údaje“
z pohledu posouzení podaných prohlášení
dle článku 18 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 436/2009
Za neúplné a nepřesné podání v jednotlivých typech prohlášení včetně příloh
se rozumí: Prohlášení o sklizni ( příloha č. 20 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.
– označení 201 )
- neuvedení alespoň jednoho z identifikátorů subjektu podávajícího prohlášení ( ID SZR, IČ, RČ)
- nepodání prohlášení ze všech registračních čísel vinic evidovaných u daného subjektu k datu zpracování prohlášení /i v případě nulové sklizně je třeba
tuto vinici uvést a určení hroznů vyplnit hodnotou 0 q /
- neuvedení alespoň jedné z možností určení hroznů u každé registrované
vinice a jejich množství
- nepodepsání podávaného prohlášení v souladu se stanoveným způsobem podepisování Prohlášení o sklizni – příloha ( příloha č. 20 k vyhlášce
č. 323/2004 Sb. – označení 202 )
- při prodeji suroviny z evidovaných vinic nevypracování této přílohy
- neuvedení alespoň jednoho z identifikátorů subjektu podávajícího prohlášení ( ID SZR, IČ, RČ)
- neuvedení všech příjemců – zpracovatelů produktů
- neuvedení alespoň jednoho z identifikátorů příjemce ( ID SZR, IČ, RČ)
- neuvedení alespoň jednoho druhu výrobku prodaného zpracovateli s uvedením jeho množství Prohlášení o produkci ( příloha č. 21 k vyhlášce
č. 323/2004 Sb. – označení 211 )
- neuvedení alespoň jednoho z identifikátorů subjektu podávajícího prohlášení ( ID SZR, IČ, RČ)
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- nepodání prohlášení ze všech registračních čísel vinic, evidovaných u daného subjektu k datu zpracování prohlášení, jejichž surovina byla využita pouze pro vlastní produkci /i v případě nulové produkce je třeba tuto vinici uvést
a kolonku vlastní hrozny vyplnit hodnotou 0 q /
- neuvedení množství vlastních hroznů, popř. uvedení nesprávného množství
- neuvedení alespoň jednoho vyrobeného produktu s uvedením jeho množství v souladu s vedenou evidenční knihou
- nepodepsání podávaného prohlášení v souladu se stanoveným způsobem podepisování Prohlášení o produkci
– příloha ( příloha č. 21 k vyhlášce č. 323/2004 Sb. – označení 212 )
- při nákupu suroviny pro zpracování produktu nevypracování této přílohy
- neuvedení alespoň jednoho z identifikátorů subjektu podávajícího prohlášení ( ID SZR, IČ, RČ)
- neuvedení alespoň jednoho z identifikátorů dodavatele suroviny ( ID SZR, IČ, RČ)
- neuvedení registračního čísla vinice, odkud pochází nakupovaná surovina
- neuvedení alespoň jednoho druhu nakoupené suroviny s uvedením jejího množství
- neuvedení alespoň jednoho vyrobeného produktu z nakoupených surovin s uvedením jeho množství v souladu
s vedenou evidenční knihou
Prohlášení o zásobách ( příloha č. 22 k vyhlášce č. 323/2004 Sb. – označení 221 )
- neuvedení alespoň jednoho z identifikátorů subjektu podávajícího prohlášení ( ID SZR, IČ, RČ)
- nevypsání druhu výrobku a množství v souladu s vedenou evidenční knihou
- neoznačení výrobce či obchodníka
- nepodepsání podávaného prohlášení v souladu se stanoveným způsobem podepisování
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 436/2009 a č. 607/2009
zařazení vín a moštu dle nového platných od 1.8.2009
do nově označovaných kategorií ( CHOP, CHZO aj. ),
zejména pro podávání povinného Prohlášení o zásobách, o produkci a o sklizni
Jedná se zejména o tyto názvy:
nové označování: víno s CHOP ( s chráněným označením původu ) do této kategorie patří např.: jakostní víno,
jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé s.o., jakostní perlivé, jakostní likérové, VOC
nové označování: víno s CHZO ( s chráněným zeměpisným označením) do této kategorie patří např.: zemské víno
( odrůdy v SOK + odrůdy určené pouze provýrobu zemského vína )
nové označování: odrůdové víno bez CHOP/CHZO do této kategorie patří např.: odrůdové víno, perlivé, šumivé,
likérové ( i směsi, kupáže s uvedením názvu odrůdy) – dříve stolní víno
nové označování: víno bez CHOP/CHZO do této kategorie patří např.: víno, perlivé, šumivé, likérové ( bez uvedení
odrůdy) – dříve stolní víno
nové označování: ostatní do této kategorie patří např.: mladé víno v procesu kvašení, šumivé víno dosycené CO2,
perlivé víno dosycené CO2
nové označování: ostatní hroznový mošt do této kategorie patří např.: částečně zkvašený hroznový mošt z hroznů,
burčák

Ze sportu
Běh Parkem Dr. Jana Herbena
Oddíl kopané TJ.Sokol Brumovice uspořádal v sobotu 1.května 2010 „ 4. ročník Běhu Parkem
Dr. Jana Herbena“.Na startovní čáru
v krásném prostředí parku u jezírka
se postupně postavili běžce všech
věkových kategorií, malé děti se svými rodiči nebo prarodiči, žáci, dorost,
dospělí. Běželo se ne pro vítězství,
ale pro radost z pohybu a pobytu na
čerstvém vzduchu. Nejmladšími běžci byli Matěj Ullmann a Sofie Tomanová, nejstaršími Zdeňka Švástová
a Ludvík Hanák. Po doběhnutí všech
účastníků proběhlo předávání pamětních listů a upomínkových předmětů.
Akci podpořila i místní organizace
Českého zahrádkářského svazu.
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Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Rozlosování jarní části fotbalové sezóny 2009/2010

Datum

Domácí

Hosté

Čas

Umístění
soupeře po
podzimu

Výsledek
na jaře

28. 3. 2010

„A“

Brumovice

-

Velký Dvůr

15.00

13.

28. 3. 2010

dorost

Brumovice

-

Popice

12.45

8.

3. 4. 2010

„A“

Boleradice

-

Brumovice

15.30

12.

1:1

4. 4. 2010

dorost

Lednice

-

Brumovice

13.15

10.

6:3

11. 4. 2010

„A“

Brumovice

-

Uherčice

15.30

9.

3:2

11. 4. 2010

dorost

volno

-

11.4. 2010

žáci

Brumovice

-

Strachotín

13.30

5.

8:1

18. 4. 2010

„A“

Ivaň

-

Brumovice

16.00

5.

7:2

18. 4. 2010

dorost

Drnholec

-

Brumovice

13.45

9.

0:1

18.4.2010

žáci

Boleradice

-

Brumovice

10.00

1.

6:1

25. 4. 2010

„A“

Brumovice

-

Šitbořice

16.00

14.

1:1

25. 4. 2010

dorost

Brumovice

-

Moravský Žižkov

13.45

6.

0:1

25. 4. 2010

žáci

Brumovice

-

Nosislav

10.00

6.

3:2

2. 5. 2010

„A“

Pouzdřany

-

Brumovice

16.30

11.

3:0

1. 5. 2010

dorost

Tvrdonice B

-

Brumovice

14.15

7.

0:6

2. 5. 2010

žáci

volno

9. 5. 2010

„A“

Brumovice

-

Křepice

16.30

2.

0:4

9. 5. 2010

dorost

Brumovice

-

V.Němčice/Křepice B

14.15

5.

2:4

9. 5. 2010

žáci

volno

-

16. 5. 2010

„A“

Velké Němčice

-

Brumovice

16.30

4.

5:0

16. 5. 2010

dorost

Klobouky

-

Brumovice

14.15

2.

4:0

16. 5. 2010

žáci

Klobouky

-

Brumovice

10.00

4.

2:3

23. 5. 2010

„A“

Brumovice

-

Krumvíř

16.30

1.

0:0

23. 5. 2010

dorost

Brumovice

-

H.Bojanovice/Boleradice

14.15

12.

0:0

23. 5. 2010

žáci

Brumovice

-

Krumvíř

10.00

8.

10:0

30. 5. 2010

„A“

Kobylí

-

Brumovice

16.30

6.

1:0

30. 5. 2010

dorost

Přibice

-

Brumovice

14.15

3.

6:2

30. 5. 2010

žáci

Zaječí

-

Brumovice

11.30

3.

14:0

6. 6. 2010

„A“

Vranovice

-

Brumovice

16.30

7.

1:1
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6. 6. 2010

dorost

volno

-

6. 6. 2010

žáci

Vrbice

-

Brumovice

14.15

2.

1:2

13. 6. 2010

„A“

Brumovice

-

Vrbice

16.30

10.

1:1

13. 6. 2010

dorost

Brumovice

-

Podivín

14.15

1.

0:4

19. 6. 2010

„A“

Velké Pavlovice B

-

Brumovice

14.15

3.

3:1

20. 6.2010

dorost

Březí

-

Brumovice

14.15

4.

3:1

Zajímavé informace o oddílu najdete na webu

sokolbrumovice.webs.com
V pátek 18.června 2010 se v sále sokolovny konala členská schůze oddílu kopané TJ.Sokol Brumovice.
Sokolský fotbalový turnaj
Na sobotu 10.července 2010 připravila TJ.Sokol Brumovice „Sokolský
fotbalový turnaj“, jehož se zúčastnila
mužstva starých pánů z Brumovic,
brumovických hasičů a bývalých hráčů z Morkůvek. Zvítězili „staří páni
Brumovice“, všechna tři mužstva
obdržela poháry.
Foto: Vlasta Bedřichová
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Noční hasičské závody
Nočních hasičských závodů v požárním útoku „O pohár starosty Obce Brumovice“,které se konaly v sobotu
26.června 2010 na hřišti u sokolovny, se zúčastnilo asi 150 závodníků a 70 – 100 diváků a hostů.
Výsledky:
muži

ženy

1.

Tvrdonice

1.

Poštorná

2.

Čeložnice

2.

Tvrdonice

3.

Stanoviště

4.

Poštorná „A“

5.

Moutnice

1.

Kobylí „Veteráni“

6.

Poštorná „B“

2.

Bořetice „Gumídci“

7.

Bořetice

3.

Brumovice „Ohniví šneci“

8.

Brumovice

stará garda

Hasičské závody
Výsledky:
muži

ženy

1.

Pasohlávky

1.

Poštorná

2.

Poštorná „A“

2.

Lanžhot

3.

Prušánky „A“

3.

Tvrdonice

4.

Tvrdonice

4.

Hovorany

5.

Vřesovice

5.

Kobylí

6.

Čeložnice

6.

Brumovice

7.

Milovice

8. -9.

Moutnice
Kobylí

10.

Lanžhot

11.

Prušánky „B“

12.

Poštorná „B“

13.

Velké Pavlovice

14.

Bořetice

15.

Brumovice

16.

Čejkovice

17.

Nové Mlýny

20. července 2010 jelo šest brumovických hasičů
dvěma auty na pomoc obci Čejč likvidovat následky
noční bouře. Hasiči vytahovali osobní auto z příkopy u
Čejče, v obci čerpali vodu ze sklepů a průjezdů a uklízeli. Na zpáteční cestě domů uklidili před Brumovicemi spadlý strom přes silnici. Celá akce trvala asi čtyři
hodiny.
–VBstrana 30

Hasičské závody – Břeclavská hasičská liga v požárním útoku „O pohár starosty Obce Brumovice“ se konaly
v neděli 25. července 2010 na hřišti u sokolovny.

PozvÁnka
Volejbalový turnaj
se bude konat 11. září 2010
na dětském hřišti na Drahách

Dočasné úložiště 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:
14.9., 12.10., 9.11. a 7.12.2010
Sběr nebezpečného odpadu v roce 2010 se uskuteční:
16. října
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Hody v Brumovicích

Foto: Vlasta Bedřichová
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Kolmý letecký snímek Brumovic - 2010
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