Nové POKOLENÍ

Nové POKOLENÍ
Zpravodaj Obce Brumovice
Jan Herben o Brumovicích:
Vpíjím lačnýma očima do sebe ten kousek
kraje, který se kol dědiny prostírá přede mnou.

Pořadové číslo 18

ÚVODNÍK

Vážení a milí čtenáři,
jsme tu opět s jarním číslem zpravodaje „Nové pokolení“, s konstatováním „jak ten čas letí“. Těšíme se
na každé nové číslo, možná tak jako
někteří z Vás, protože zpravodaj je
obrazem nás samých, našeho života,
našich myšlenek a přání. Odráží se
v něm naše úspěchy či touha po prožití něčeho pěkného. Rozdíl však je
v tom, že když Vy budete zpravodaj
číst, my už budeme vymýšlet témata
pro zpravodaj příští.
Zpravodaj přichází právě včas. Na
počátku nejkrásnějšího ročního obdo-

bí se připravujeme na to, co všechno
bychom chtěli stihnout během celého
roku. Plánujeme opravy domu, malování, úpravy zahrady, uklízíme, někdo
dokonce staví nový dům. Je to doba
dobrých úmyslů, plná elánu a očekávání. Chceme, aby bylo všechno pěkné, abychom se dobře cítili a radovali
se z pěkného prostředí a pěkných
chvil. Chceme, aby nám zbylo ještě
dostatek času i na kulturu, sport a dovolenou. Je tedy na nás samotných,
jak budeme žít, v jakém prostředí
a jak se nám bude v Brumovicích líbit.
Zodpovědně zvažujte a uvážlivě se
rozhodujte, čemu dáte přednost a co
uděláte nejen pro sebe, ale i pro dru-
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hé. Náš zpravodaj by chtěl k tomuto
rozhodování také přispět. Snažíme
se psát o všem pěkném, upozorňujeme i na nedostatky. Chceme přispívat k budování vztahu občanů k rodné vesnici i k sobě navzájem. I toto
osmnácté číslo zpravodaje tak činí.
V jeho obsahu najdete pravidelné
rubriky, vzpomínky i nové informace.
Budeme velmi rádi, když i Vy přispějete svým názorem a napíšete nám.
Přejeme Vám - všem našim čtenářům - aby Vás zpravodaj inspiroval při každodenních činnostech,
aby se Vám práce dařila a abyste
měli spoustu dobrých nápadů.
- Josef Šedivý -

Obrázek brumovické cihelny v první polovině minulého století
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Jan Herben v roce stopadesátém a prvním
V minulém roce 2007 jsme v Brumovicích oslavili 150. výročí narození našeho rodáka Dr. Jana Herbena.
Mohli bychom si tedy říci, že jsme splnili všechno to, co jsme mohli pro jeho
připomenutí udělat. Myslíte si, že bychom měli po roce oslav nechat všeho
snažení o znovuobnovení významu
Jana Herbena? Oslavy výročí nám
měly připomenout jeho důležitost pro
Brumovice i pro každého z nás. Změnilo se však něco v našich myslích,
podařilo se vykonat všechno, co si
osobnost Dr. Jana Herbena zaslouží?
Před šedesáti lety o něm bylo napsáno: Jan Herben se mnohostranně
zapsal do dějin a kultury našeho národa: byl vynikajícím spisovatelem, novinářem i politikem. Dnes to však zní jen
jako konstatování. V posledním půlstoletí jsme se však o něm dozvídali jen
v literárních dějinách. Byl uváděn jako
realistický spisovatel. Po celé půlstoletí však o něm nesměla vyjít žádná
kniha. Návrhů na vydání monografie
o něm se nakladatelství lekala, protože
alespoň na polovině jejích stránek by
se muselo objevit také jméno T.G. Ma-

saryka. Proto byl Herben velkou částí
svého díla na indexu. Dodnes o něm
žádná odborná publikace nevyšla.
Přes všechny dosavadní snahy
nemá Jan Herben v Brumovicích stálou expozici, jakou mají jiné obce věnované svým významným rodákům.
Čeká nás tedy ještě hodně práce,
než dosáhneme toho, co už mělo být.
Proč bychom měli Jana Herbena
tak propagovat?
Především proto, že to byl rodák
z Brumovic a žádná jiná osoba tak neproslavila náš kraj jako on.
Také proto, že to bude velký přínos
pro Brumovice, protože zájem o Jana
Herbena přiláká do Brumovic řadu návštěvníků.
Jan Herben je nám v mnoha směrech vzorem, svým životem, prací, povahou. A v dnešní době máme málo
takových vzorů ve veřejném životě.
Měli bychom také v zájmu nás samých změnit náš vlažný vztah k Janu
Herbenovi a překonat tak některé naše
povahové rysy. Ty, které právě Herben
znal a výstižně začlenil do svého díla.
Právě proto nesmíme Jana Her-

bena opomíjet. Začínáme tedy jakoby
znovu a jsme v roce prvním.
A co bychom měli dělat:
l. Dál vydávat zpravodaj „Nové pokolení“ jako jeho pokračovatelé v dobré žurnalistické práci.
2. V každém zpravodaji věnovat
Janu Herbenovi přední místo. Seznamovat tak širokou veřejnost s jeho životem a dílem.
3. Dál usilovat o vybudování památníku Dr. Jana Herbena s trvalou
expozicí o něm.
4. Navázat spolupráci s Masarykovým ústavem Akademie věd v Praze
a využít tak výsledků bádání z Herbenova „Času“ k propagaci Jana Herbena.
5. Navštívit Hostišov na Táborsku
a místa v Praze, která jsou spojena s
pobytem a prací Jana Herbena a prohloubit tak znalosti o něm.
6. Zajistit, aby bylo dostupné dílo
Dr. Jana Herbena pro obyvatele Brumovic, zejména v obecní knihovně.
7. Pověřit těmito činnostmi Klub
přátel Dr. Jana Herbena a historie
obce a zastupitelstvo obce.
- Josef Šedivý -

Psáno o Janu Herbenovi
Před minulými Vánocemi jsem si
koupil „Příruční slovník české literatury“, vydaný v roce 2007, který je dobrou pomůckou zejména pro studenty
středních škol. Nechybí v něm ani
náš rodák Dr. Jan Herben. Jsou zde
stručné informace o každém literátovi,
hodnocení významu Jana Herbena je
výstižné, a zejména pro nás, občany
Brumovic, vyzývající.
Proto považuji za důležité, Vás
s tímto hodnocením seznámit.
Jan Herben (1857 – 1936)
Vystudoval filozofickou fakultu,
působil v redakci Národních listů
a později začal vydávat vlastní časopis Čas, v němž publikoval i Tomáš
G. Masaryk, později dal Herben tento
časopis Masarykovi plně k dispozici.
Čas se proslavil i tím, že v něm Petr
Bezruč (v beletristické příloze Besedy Času) poprvé publikoval Slezské
číslo, základ Slezských písní, na jestrana 2

jich zveřejnění tak měl Herben nesmírnou zásluhu. V době první světové války a po ní byl Herben činný
i politicky, jako redaktor Národních
listů, do nichž se vrátil, po válce působil jako redaktor Lidových novin.
Roku 1918 byl členem Národního
výboru, později senátorem. Přispíval
do řady časopisů, např. Obzor, Koleda, Moravská orlice, Zlatá Praha,
almanachů, sborníků atd., celý život
byl velmi aktivní jako novinář věnující
se politickým i kulturním tématům, vystupoval proti zbytkům rakušáctví, ale
napadal i prázdné vlastenčení, vždy
věren masarykovskému kritickému,
realistickému myšlení.
Jako spisovatel se Herben zaměřil
především na drobné prózy ze života
venkovských lidí na Slovácku a z rodné Moravy vůbec. Napsal však i dvě
díla rozsáhlá. Do třetího a čtvrtého
pokolení (1889 a 1892) je název kroni-

ky Hodonínska, jdoucí až hluboko do
minulosti a podávají realistický obraz
vývoje kraje. Svědecká hodnota tohoto díla je dodnes nedoceněná. Román
Hostišov (l. díl 1907, 2. díl 1933) čerpá z Táborska, kde Herben řadu let žil.
I v tomto případě se jedná o realistické
vyprávění osudů venkovských lidí, obraz jejich souvislostí i tradic.
Herben nebyl jako prozaik žádný formální experimentátor, a ani mu
o to nešlo. Chtěl podávat věrné, lidsky
procítěné a pravdivé svědectví pro budoucnost, a v tom byl vynikající. Jeho
přátelství s T.G.Masarykem (o němž
sám napsal řadu knih, statí aj.) však
způsobilo, že dlouhá desetiletí po
r. 1948 se o něm u nás takřka nemluvilo, a tím byl potichoučku bezmála
odstraněn z české literatury. Nebylo
by spravedlivé, kdyby takovýto přístup
k Herbenovi pokračoval.
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Jarní probouzení
Jistě mi dáte za pravdu, že letošní jaro je dlouhé. Začalo vlastně už
v lednu, kdy začaly kvést sněženky
a sedmikrásky, pokračovalo dubnem,
kdy kvetly meruňky a tulipány a bude
vrcholit v květnu, kdy pokvetou jabloně a šeřík. Příroda se tak letos dlouho
probouzí ze zimního spánku, střídavě
přerušována jarními mrazíky a chladnými nocemi. V dubnových dnech ale
je již skutečné jaro, které nás přinutilo urychlit práce ve vinicích a zasít
vše potřebné, dokud je v zemi vláha.
Jarní slunce, dlouhý den a spousta
práce nás přinutí se také probudit ze
zimního lenošení. Čeká na nás mnoho úkolů a to nejenom na poli, ale
i v domě, kolem domu. Také veřejná
prostranství, ulice, všechna zákoutí
uličky i příkopy jsou nás všech a vyžadují naši pozornost.
Nezdá se Vám někdy, že to naše
probouzení ze zimního spánku je také
tak nějak hodně dlouhé? Mnohdy ani
nechceme otevřít oči, abychom neviděli to nepěkné, to, co není naše.
Máme spoustu výmluv, není čas,
denně jezdíme do práce, ale hlavně
se nás to netýká.
Řada občanů Brumovic upozorňuje na to, jaké jsou teď Brumovice
nepěkné. Stačí si po zimním období projít Dědinu nebo Vrchní konec
a zjistíme, kolik je v obci míst, která
kazí dobrý dojem. Důvodem je mnoho neobydlených domů, dále jsou to
skládky odpadů a všeho možného,
místa, ke kterým se nikdo nehlásí. Zarostlé zahrádky, po ulicích i v příkopech
kolem silnice plno pohozených odpad-

ků, neobdělaná pole i vinice se stávají
běžnou součástí našeho života.
Kde vzít příklad a inspiraci, jak
z toho ven? Stačí se ohlédnout, jak to
dělali naši dědové a babičky. I když
mohli v zimě klidně spát, protože nebylo mnoho práce, s jarem všechno dohnali. Neměli zrovna na růžích
ustláno, každý dům byl obydlen, každý
kout byl využit, každé pole obděláno,
každá mez posečena. Po těžké práci
na poli, ráno i večer ve stájích, stačili
zamést nejenom dvůr, ale i před domem na ulici. Každá zahrádka byla
vizitkou domu. Čisto měli i ve vztazích
mezi sebou. Hned si všechno mezi sebou řekli na rovinu.
Příkladem nám mohou být i některé obce v našem okolí. Stačí jenom
srovnávat. Ale i v Brumovicích se najdou výjimky.
Všechno vlastně záleží na lidech.
Jak odnaučit občany odhazovat nedopalky cigaret a obaly od potravin přímo na zem, vyvážet odpadky na místa
do přírody?
Jak říci některým občanům, že
prostor před domem není jen obecním
pozemkem, ale patří k domu? Jak zajistit obdělání všech pozemků atd?
Jak zajistit, aby si lidé jen nestěžovali, ale sami pro obec něco udělali?
Jak je možné, aby mládež naschvál
nenacvičovala besedu, protože je jí
něco vytýkáno a rodiče je v tom podporovali? Jak zajistit, aby jeden před
druhým měl respekt a úctu?
Jak se budou chovat obyvatelé
obce, takové budou Brumovice.
Že byly Brumovice pěknou vesni-

cí můžeme posoudit, začteme-li se do
díla Herbenova:
„Do dědiny okna selských domů
nehledí přímo, mají záclonu. Skoro
před každým stavením jsou zahrádky
šprlené (z latí), v nichž se pěstuje kvítí,
trochu zeleniny, ale především víno na
lešeních. Réva někdy velice půvabně
oplétá okna, stromky a latě, takže i za
nejprudšího parna bývá v jizbě čerstvý chládek. Zahrádky takové mívají
ovšem i chalupníci. Mezi oběma zahrádkami před stavením vede ulička
k domovním dveřím, zavřená na branku. Kdo dědinou procházel před lety,
zajisté si všiml klenutých předsíní,
které napořád chránily dveře do domů
a chalup. Tyto výklenky jmenují se
žudry a za nynějších časů mizejí. Ale
nikoliv jméno. Neboť teď říká se žudr
aspoň uličce mezi zahrádkami, v níž
stávají dvě lavičky do země zabité.
Do žudra scházívají se v neděli odpoledne babičky na besedu. Kde jsou
výborní koně ve statku, tam je dobrý
hospodář, kde je čistý žudr, tam je řádná hospodyně“.
Kéž bychom tak o Brumovicích
mohli psát i my.
Tak, jak se jarní příroda probudila do krásna, měli bychom se i my
občané probudit a konat jen krásné
a správné činy. Pro každého z nás platí verše Ivana Skály:
Buď mi jarem, které zpívajíc
vchází do vsí, zpola spících ještě,
které chodí hlínou oranic
širokými šlápotami deště.
Text: Josef Šedivý

Dubnové scherzo – Stanislav Kostka Neumann
Na všech vrcholcích vysokých stromů špačci sedí.
Vrzající korouhvičky dubna z velmi staré mědi.
Rozmrzele stříhají plachty nebe šedé, neprůhledné.
Člověk přece před svou budkou rád si na slunko sedne.
Všecky vrcholky vysokých stromů kolébají se s nimi.
Vítr rozhání s plachtami nebe zbytky zimy.
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Brumovice - Lidé a doba
Historie psala události i v Brumovicích. Připomeňme si výročí některých z nich:
- V roce 1248, tj. před 760 lety, odkázal Jindřich
z Bludova dominikánskému klášteru sv. Michala v Brně
ročních 20 věder vína desátečného v Brumovicích.
Z toho plyne, že již tehdy se pěstovala v hojné míře
vinná réva na svazích kolem Brumovic.
- V roce 1478, tj. před 530 lety stál již v Brumovicích kostel a fara. V záznamech se připomíná také
farář Václav.

- V roce 1608, tj. před 400 lety, držela panství
Hodonské, tedy i vesnici Brumovice, Kateřina, vdova
po hraběti z Palfy-Erdödu.
- V roce 1748, tj. před 260 lety, byly v Brumovicích poprvé očíslovány všechny domy.
- v roce 1848, přesně 7. ledna, tj. před 160 lety
byla zrušena robota. Velkou úlevu pocítili i občané
Brumovic. Tuto dobu nám pěkně popsal Jan Herben
v kronice Do třetího a čtvrtého pokolení.
- Josef Šedivý -

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je za námi začátek roku 2008. Byl
zahájen plánovanou stavební akcí
zaměřenou k řešení havarijní situace
s odváděním povrchových vod z Vrchního konce. Jedná se o opravu dešťové kanalizace a následně vybudování
nové vozovky v této lokalitě. Že nás
čeká nesnadný úkol a v uvedené lokalitě bydlící občany určité omezení,
jsme všichni přepokládali. Počasí nám
tuto situaci ještě bohužel ztížilo.
V lednu jsme uspořádali krojové
plesy – jak dospělých, tak i dětský. Pan
Koníček, kapelník Boršičanky poznamenal, že kapela v takovém příjemném prostředí dlouho nehrála. Škoda,
že předtančení z nepochopitelných důvodů odmítla nacvičit naše mládež. Byl
by celý dojem z plesu ještě výraznější.
V letošním roce nás čeká vypracování změny územního plánu reagující na požadavky občanů, živnostníků
a firem.

Máme v plánu opravy chodníků v
Dědině, opravy některých úseků vozovky v Hrachůvce. V případě obdržení dotace zahájíme opravu havarijního stavu stropu v hasičské zbrojnici.
Požádali jsme o dotaci na rekonstrukci
rozhlasu, o kterém se tolik diskutuje
pro jeho nespolehlivost a malé plošné
pokrytí obce.
Mnoha lidem určitě neunikla informace týkající se Brumovického jezírka. Koncem loňského roku bylo založeno občanské sdružení „Brumovické
jezírko“. Jedná se o neziskovou organizaci, jejímž hlavním cílem je vytváření lepších podmínek pro život ryb, žab
a skokanů. Zajímat se bude rovněž
o rostlinnou kulturu v jezírku i v jeho
blízkém okolí, chce pracovat s dětmi
a svojí prací vytvářet příjemné prostředí pro odpočinek.
Blíží se tradiční Jarní hody. Letos
se uskuteční ve dnech 5. – 7. července. Odehrávky budou již tradičně spo-

jeny s fotbalovým turnajem dospělých.
Byl bych rád, kdyby se do přípravy
hodů a odehrávek zapojilo co nejvíce
občanů Mým cílem je, aby hody byly
svátkem všech občanů naší obce a jejich hostů. Aby byly stmelující akcí
a aby nedocházelo k různým zbytečným nedorozuměním zapříčiněných
odmítáním spolupráce a nerespektováním pořadatelů, či činění „naschválů“ jak z řad chasy, tak jejich rodičů.
Trvám na tom, aby byla zachována
tradice čtyř stárků se ctěním všech výsad prvního stárka a první stárky. Jejich volba z řad chasy by zajisté posílila
jejich status. Věřím, že ti letošní stárci
a stárky budou osobnosti rozumné
a spolehlivé, schopné spolupráce, a že
tím si získají respekt a uznání nejen
u samotné mládeže.
Srdečně Vás všechny zdraví
Ing. Vavřinec Charvát, starosta obce

Zasedání zastupitelstva obce
Usnesení ze 14. řádného zasedání
Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 24. 1. 2008
v 18,00 hodin ve velké zasedací
místnosti OÚ Brumovice
1. Zastupitelstvo obce Brumovice
(ZOB ) schvaluje:
1.1. ověřovatele zápisu pana Václava
Troubila a pana Václava Lupače
1.2. návrhovou komisi ve složení JUDr.
Macháčková a Karel Opluštil
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1.3. smlouvu na odvoz PDO obce pro
rok 2008 s panem Daňhelem z
důvodu nižší ceny: 155,-Kč/osobu/rok oproti nabídce firmy Han
tály, s. r. o, která nabízí cenu
242,- Kč/osobu/rok (uvedené ceny
jsou bez DPH).
1.4. Kupní smlouvu na odprodej pozemku p. č. 2938 pod Balatonem
panu Valihrachovi po splnění podmínky předložení znaleckého

posudku.
1.5. Rozpočtové opatření č. 8 ve výši
1,546.700,-- Kč – příjmy dodateč
ně přidělené do rozpočtu obce
zařadit do položky rezerva.
1.6. Výsledky inventarizace majetku
obce za rok 2007.
1.7. Zvýšení příspěvků do sociálního
fondu obce dle předloženého návrhu.
1.8. Rámcový plán činnosti kontrolní
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ho a finančního výboru. Ukládá
předsedům těchto výborů do dalšího ZOB dopracovat plány o konkrétní akce.
1.9. převod budovy Sokolovny a přilehlých pozemků do majetku obce
Brumovice
1.10. Převod výsledku hospodaření
ZŠ a MŠ Brumovice ve výši
328,26 Kč do rezervního fondu.
1.11. Příspěvek na uspořádání plesu
SDH Brumovice ve výši Kč 3000,-.
Ples se koná dne 23. 2. 2008.
1.12. Příspěvek Divadelnímu spolku
Brumdivoch ve výši Kč 3000,- na
uspořádání představení pro děti
dne 27. 1. 2008.
1.13. Rezervaci dvou krajních pozemků pro výstavbu střediska Diakonie Betlém v lokalitě Lužánky
o celkové výměře cca 1600 m2.
1.14. Příspěvek ŘK farnosti v Brumovicích na opravu topení ve
výši 15 000,- Kč.
1.15. Smlouvu na prodej pozemku na
výstavbu rodinného domku v lokalitě Písník panu Radku Horákovi a Evě Prachařové.
1.16. Účast starosty na dražbě rodinného domku pana Weisse, konané dne 28. 2. 2008 v 10:45 v
Blansku s mandátem dražit do
ceny 150.000,- Kč.
1.17. Změnu smlouvy na pronájem
orné půdy s f. Agrofarma, s.r.o.
1.18. Pověřuje starostu jejím podpisem.
2. ZOB bere na vědomí:
2.1. Plnění usnesení ze 13. zasedání ZOB
2.2. Zprávu o činnosti Obecního úřadu od minulého ZOB
2.3. Žádost pana Hamana na opravu
vozovky před jeho domem, která
se uskuteční v jarních měsících.
2.4. Upozornění pana Pituchy na stále nedokončené vodoprávní dílo
dle rozhodnutí Odboru životního
prostředí MÚ Hustopeče. Pan Pitucha byl opětovně informován,
že v současné době je již požádáno o stavební povolení, obec
obdržela na tuto akci i dotaci z Jm
kraje a s pracemi bude započato
také v jarních měsících.
3. ZOB ukládá starostovi obce:
3.1. Před podpisem smlouvy sepsat
s panem Valihrachem jeho ústní
příslib týkající se možnosti přepouštění vody z Balatonu do Jezírka, který je podmínkou povolení nakládání s vodami.

3.2. Požádat vodoprávní úřad o povolení nakládání s vodami pro napouštění Jezírka, které kromě jiných funkcí slouží jako požární
nádrž.
3.3. Pokračovat v jednání o podmínkách převodu budovy sokolovny
Usnesení z 15. řádného zasedání
Zastupitelstva obce Brumovice
konaného dne 6. 3. 2008
v 18.00 hodin ve velké zasedací
místnosti OÚ Brumovice
1. Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. program jednání 15. ZOB
1.2. ověřovatele zápisu paní Mgr. Marii Michnovou a pana Mgr. Petra
Kučeru
1.3. návrhovou komisi ve složení
JUDr. Macháčkovou a pana Karla Opluštila
1.4. plnění usnesení 14. ZOB, konkrétně byla písemně přislíbena
panem Valihrachem možnost přepouštění vody z Balatonu do Jezírka, informace o podání žádosti o povolení nakládání s vodami na vodoprávní úřad do
Hustopečí, a informace o pokračujícím jednání se Sokolskou
jednotou o převodu místní Soko
lovny.
1.5. záměr obce na prodej obecního
pozemku p. č. 1755/2 v lokalitě
Písník
1.6. upravenou smlouvu na prodej
pozemku na výstavbu rodinného
domku paní Evě Prachařové
a Radku Horákovi
1.7. záměr obce na zpracování změny územního plánu v souladu
s požadavky občanů
1.8. v této souvislosti ukládá starostovi vytvořit výzvu občanům na
podávání jejich návrhů.
1.9. vložení nepeněžního vkladu formou akcií nově vybudovaného
vodovodu v lokalitě Choboty do
a. s. Vodovody a kanalizace
Břeclav, IČ 49455168 se sídlem
v Břeclavi, pověřuje starostu
obce jednáním o tomto vkladu .
1.10. smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů obci Kobylí za umožnění plnění povinné školní docházky pro 7 žáků ZŠ s trvalým
bydlištěm v obci Brumovice ve
školním roce 2007/2008 ve výši
3827,- Kč na jednoho žáka.

1.11. smlouvu o úhradě neinvestičních
nákladů obci Klobouky u Brna za
možnost plnění povinné školní
docházky pro 33 žáků ve výši
3000,- Kč na žáka a současně
veřejnoprávní smlouvu o výkonu
agendy přestupkového řízení.
(rozpočtové opatření č. 1)
1.12. Smlouvu o dílo na provádění II.
etapy opravy kanalizace firmou
IS Hodonín, s. r. o.
1.13. Podmínky uskladnění stavební
suti z demolice rodinného domku pana Luďka Vlčka, Brumovice
44 a poskytnutí příspěvku na odvoz.
1.14. Poskytnutí příspěvku Divadelnímu spolku Brumdivoch ve výši
Kč 3 000,- na uspořádání divadelního představení pro dospělé
dne 29. 2. 2008.
1.15. Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Klubu rodiče dětem
na uspořádání koštu svařáku
konaného dne 8. 3. 2008
1.16. Poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ
Brumovice na uspořádání Dětského karnevalu dne 9. 3. 2008
1.17. rozpočtové opatření č. 1
2. ZOB bere na vědomí:
2.1. Nabídku firmy FRZ, s. r. o. na vytvoření brožury o Brumovicích
2.2. Žádost pana Jaroslava Perlíka
o připojení stavebního pozemku
v lokalitě Choboty k novému vodovodu.
2.3. Žádost Ing. Jaroslava Šumberáka o odkoupení 20 m2 žulových
kostek, nabízí 15.000,- Kč.
2.4. Žádost pana Jana Dvořáčka o
koupi pozemku na stavbu rodinného domku v lokalitě Podolky.
2.5. Zprávu o činnosti Obecního úřadu od data minulého zasedání
obce.
3. ZOB ukládá starostovi obce:
3.1. Zveřejnit záměr obce na změnu
územního plánu a vyzvat občany k podávání návrhů na tuto
změnu v termínu do konce dubna 2008.
3.2. Na základě splnění podmínek
– předložení stavebního povolení, demoličního výměru, dokladu
o dopravném, zpracovat návrh
smlouvy o uložení demoliční suti
a příspěvku na odvoz s panem
Luďkem Vlčkem, Brumovice 44..
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Bezpečnostní situace v naši obci
Trestné činy : v roce 2005 bylo vyšetřováno 37 případů
2006
11
2007
5
V roce 2007 byly vyšetřovány 3 dopravní nehody.
Přestupková komise při Městském úřadě Klobouky u Brna řešila 3 přestupky.

Nadační sbírka
pro Diakonii Broumov
V sobotu 15. března 2008 se uskutečnila v naší obci
sbírka pro Centrum sociálních služeb Diakonie Broumov.
Tak jako v loňském roce, sešlo se i letos velké
množství darů, hlavně ošacení .
Všem z Vás, kteří jste svými dary pomohli sociálně
potřebným občanům,
srdečně děkujeme.

!!!

Co je to Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:
• Obchodní rejstřík
• Živnostenský rejstřík
• Katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí:
• Rejstříku trestů
Obecní úřad Brumovice se stal počátkem tohoto roku
kontaktním místem Czech POINTu.
Můžete zde požádat o ověřený výpis .
Úřední hodiny: Pondělí 7:00 – 15:30 a Středa 7:00 – 17:00

Důležité upozornění

!
!
!

S platností od 14. 12. 2008 má být uveden do provozu Integrovaný dopravní systém IDOS JMK.
Cílem tohoto dopravního systému je zlepšení provázanosti
dopravních spojení v rámci Jihomoravského kraje.
Změny se týkají i naši obce.
Návrh je již vypracován firmou KORDIS JMK Brno.
Je k nahlédnutí, případně k zapůjčení na Obecním úřadě v Brumovicích.
Obce a občané se mají možnost ve dvou etapách k tomuto návrhu vyjádřit. Připomínky by měly
vzejít hlavně přímo od občanů využívajících pravidelně autobusové a vlakové spojení na Brno,
Hustopeče, Hodonín, Klobouky u Brna, Břeclav aj.
Návrh lze také najít na internetových stránkách : www.idsjmk.cz
První etapa připomínek by měla být odeslána do 20. 4. 2008
a druhá do konce května prostřednictvím obce.
Vyzývám tímto všechny občany k zapojení se do přípravy tohoto dopravního systému
svými připomínkami .
Ovlivníte tím dopravní obslužnost naši obce.
Starosta
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Měla babka čtyři jabka
Brumovický divadelní spolek Brumdivoch sehrál v neděli 27. ledna 2008 představení pro děti „Měla babka čtyři
jabka.“ Pod tímto názvem se skrývaly čtyři upravené pohádky: O veliké řepě, O zlé koze, O Koblížkovi, Jak dědek
měnil, až vyměnil. V režii Marie Michnové a za hudebního
doprovodu Miroslava Kadlece hráli: Jarmila Bielová, Libor
Filásek, Hana Krátká, Hana Krejčiříková, Veronika Kunic-

ká, Květa Líznarová, Josef Miklík, Helena Miklíková, Helena Peřinová, Dana Pučálková, Markéta Ševelová, Milan
Ševčík.
Pro velký úspěch se divadelní představení hrálo ještě
29.února 2008, tentokrát v upravené podobě pouze pro
dospělé
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Události
Vítání občánků do života
V neděli 9. prosince 2007 byly v obřadní síni obecního úřadu do života slavnostně uvítány tři děti – dva chlapci
a jedno děvče.
Foto: Vlasta Bedřichová

- Ve čtvrtek 20.prosince 2007 se konalo zpívání pod vánočním stromem v parku pod kostelem.
- V neděli 13. ledna 2008 se v sokolovně konala valná hromada TJ Sokol Brumovice.
Korejský soubor v Kloboukách u Brna
V úterý 29. ledna 2008 vystoupil v evangelickém kostele v Kloboukách
u Brna korejský pěvecký soubor Yemabon Singers. Studenti církevní hudby
vysoké školy The Presbyterian Church of Korea v Soulu pořádali své první velké turné po Evropě. V České republice se představili pouze v Praze
a v Kloboukách. V programu zazněly skladby barokních mistrů, skladby
A. Dvořáka a korejské lidové písně. Studenti připravili posluchačům klasické
hudby nesmírně zajímavý kulturní zážitek.
Foto: Vlasta Bedřichová

Ediční činnost: Nakladatelství GARN v Brně vydalo publikaci „Klobucký okres“ autora K.J.Bukovanského, Brno 1909,
Brno 2007, počet stran 156.
Europrinty, spol. s r.o. vydal publikaci Zdeňka Filípka – Historické pohlednice břeclavského regionu. Texty: Emil Kordiovský a Václav Hortvík, 1. vydání, náklad: 2500 ks. V knize jsou i pohlednice Brumovic.
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- 4. února 2008 zahájila fa IS Hodonín opravu kanalizace na Vrchním konci. Následnou opravu vozovky provádí fa
VHS Břeclav.
- Kadeřnictví Alena Prachařová je od 4. února 2008 opět v provozu.
- V 19.února 2008, 11. března 2008 a 8. dubna 2008 se uskutečnily zájezdy za koupáním do termálních lázní na Slovensku ve Velkém Mederu. Organizoval výbor Svazu tělesně postižených, zajišťovala Anna Horáková.
Výroční členská schůze Svazu tělesně postižených se konala v pátek 28. března 2008 v KD v Bořeticích. Hrála DH
Horenka.
Cestou necestou
Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce Brumovice uspořádal ve velké zasedací místnosti obecního úřadu výstavu fotografií Martina Valného nazvanou „Cestou necestou“. Výstava byla zahájena ve čtvrtek 6. března 2008 a trvala
do 30. března 2008.
Foto: Vlasta Bedřichová

- Klub Rodiče dětem uspořádal v sobotu 8. března 2008 v sokolovně „Košt svařáků“. Každý účastník přinesl vzorek
svařeného vína, akce se vydařila.
- Zápis dětí do mateřské školy se konal ve dnech 2. a 3. dubna 2008 v budově MŠ Brumovice.
- Výbor Svazu tělesně postižených pořádal v pátek 25. dubna 2008 autobusový zájezd na Floru Olomouc. Zajišťovala
paní Anna Horáková.
Připravila: Vlasta Bedřichová
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Ohlédnutí za plesovou sezonou
9. krojový ples pořádala Obec Brumovice v sobotu
19.ledna 2008 v sále sokolovny. Hrála dechová hudba
Boršičanka, ples byl slavnostně zahájen Moravskou
besedou, kterou s tanečními páry z Brumovic, Morkůvek a Krumvíře nacvičila Marie Kopřivová.
Foto: Vavřinec Charvát

9. dětský krojový bál se konal v neděli 20. ledna 2008. Hrál a zpíval Zdeněk Švásta, děti předvedly svůj taneční program za pěveckého a hudebního doprovodu zaměstnanců školy.
Foto: Vlasta Bedřichová
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4. reprezentační ples firmy Blanář Nábytek se konal v sobotu 9. února 2008. K tanci a poslechu hrála dechová hudba
Sokolka ze Šakvic a CM Primáš.

Tradiční hasičský ples se konal v sobotu 23. února 2008, hrála DH Hovorané.
Dětský karneval se uskutečnil v neděli 9. března 2008 v sále sokolovny. Připravily jej MŠ a ZŠ Brumovice, k tanci
hrál Zdeněk Švásta. O úvodní vystoupení se postarala taneční skupina „Čum – kvik“ složená za zaměstnanců školy
a maminek. Dále byl připraven zajímavý program, děti měly možnost se zapojit do nejrůznějších soutěží. V bohaté tombole vyhráli tentokrát všichni.
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
Vánoční jarmark
V neděli 2. prosince 2007 se školní zahrada oblékla do svátečního, aby přivítala návštěvníky Vánočního jarmarku. Připravili jej zaměstnanci školy spolu s ochotnými rodiči.
Od časných ranních hodin se stavěly stánky. Po poledni se objevili již první nedočkavci, kteří obcházeli prodejní místa. Studený vítr sice zalézal pod teplé kabáty, ale srážkově bylo počasí vlídné a přející. O zahřátí se postarala připravená
teplá medovina, svařené víno a čaj.
Velmi příjemným zpestřením jarmareční nabídky bylo zpívání vánočních písní
a koled v podání žáků ZŠ a MŠ, mládeže i rodičů z Brumovic.
Návštěvníci si mohli na jarmarku zakoupit adventní věnce, svícny, vánoční přání, ozdoby a drobné dárkové zboží. Největší zájem byl o masné výrobky, chutné jitrnice, tlačenku, polévku a opékané sele. Jelikož byl tento jarmark první, nevěděli
jsme, jak velký bude o tyto výrobky zájem. Poptávka však předčila naši nabídku a za chvíli již nebylo co prodávat. Proto
příští rok připravíme těchto lahůdek větší množství, abychom uspokojili co nejširší okruh zájemců.

Vánoční divadelní představení
Tak jako každoročně, připravila ZŠ a MŠ Brumovice
v předvánočním čase vystoupení pro veřejnost, které se
konalo v neděli 16. prosince 2007 v místní sokolovně.
Děti z mateřské školky předvedly divadelně ztvárněnou
pohádku s názvem: „Rukavička“, ve které zvířátka hledají
úkryt před zimou. A jak pohádka dopadla? Všechna zvířátka našla teploučký kouteček ve ztracené rukavičce.
Také děti ze základní školy pilně zkoušely a secvičily
pásmo s názvem: „Jak šla zvířátka do Betléma.“ Vyprávění
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o třech zajících, kteří se s pomocí komety vydávají na dalekou cestu do Betléma, potkávají Tři krále a zlého vlka, bylo
velmi vtipně a mile ztvárněno. Písničky, které prokládaly
celé pásmo, určitě potěšily nejedno ucho diváka.
Po skončení celého vystoupení byly děti odměněny velkým potleskem, který si bezpochyby zasloužily.
Velký dík za kouzelné předvánoční odpoledne patřil
především dětem, ale i celému pedagogickému sboru, který se na přípravě vystoupení podílel.
Eva Kulíšková

Nové POKOLENÍ
Slohová práce žáka Lukáše Hroudného (5.ročník) na téma “Zlatá rybko, splň mi přání“
Jednou při vyučování nám paní učitelka řekla, že si napíšeme slohovou práci. Měla být o tom, co bychom si přáli od
zlaté rybky. Ve třídě začala hlasitá debata. Kluci a holky nadšeně vykřikovali své nápady a tajná přání. Petr by si přál
nový snowboard, Lenka zase šaty jako pro princeznu. Olin toužil po novém kole. Uvažoval jsem. Co by mohla zlatá
rybka splnit mně? Klukovi, který nemůže jezdit na kole ani na snowboardu. Jednomu klukovi, který sedí na kolečkovém křesle. A v tom mě to napadlo. Už vím, o co zlatou rybku požádám.
Když jsem se před jedenácti lety narodil, vypadal jsem jako každé normální miminko. Přišel jsem na svět o dva
měsíce dříve. Musel jsem zůstat v inkubátoru, protože jsem byl moc maličký a také slabý. Maminka a tatínek za mnou
jezdili a po pár týdnech si mě odvezli domů. To bylo radosti! Ale netrvala dlouho. Pan doktor řekl, že mám dětskou
mozkovou obrnu. To znamenalo, že se nebudu pohybovat jako jiné děti. Denně jsem musel cvičit se svou maminkou
takové reflexní cviky podle pana Vojty. Vůbec se mi to nelíbilo a někdy jsem při tom křičel. Cvičím dodnes. Musím,
i když se mi někdy vůbec nechce. Nevím, jak dlouho to bude ještě trvat, ale nevzdám to!
Kdyby zlatá rybka opravdu existovala, poprosil bych ji, aby mi pomohla. Mám všechno, co si jen můžu přát. Hodné
rodiče, kteří mě milují, prima brášku, hodné kamarády a spolužáky. Ani by se mi sem všichni nevešli. Přesto toužím
po tom, být jako moji kamarádi. Naučit se to, co jiným lidem připadá normální a jednoduché. Chtěl bych se postavit na
vlastní nohy. Byl by to pro mě veliký úspěch.
Je známo, že se přání vyplní jen v pohádkách, ale moje pohádka bude mít šťastný konec. To vím a ví to i moje
zlatá rybka.

Zápis dětí do prvního ročníku
Pokaždé v měsíci lednu probíhá na všech školách slavnostní chvíle a tou je zápis nových prvňáčků. Byť se to jeví
jako každoroční rutina, je tato chvíle opravdu slavnostní.
Pro zúčastněné děti se od září změní vše, na co byly
doteď zvyklé. Poprvé tak vylétnou z rodinného hnízda, budou muset samostatně docházet do školy, maminka nebude
vždy po ruce, pro většinu z nich se stane největším nepřítelem budík. Nicméně konečně poznají, co se skrývá za tajemnými písmenky, naučí se psát, počítat, začnou systematicky poznávat svět a okolí, ale především poznají spoustu
kamarádů, kteří jim svým přátelstvím obohatí celý život.
I pro školu je tato chvíle velmi slavnostní, učitelům rostou
před očima, zažívají spolu úspěchy i neúspěchy, probírají

první lásky a připravují je k budoucímu povolání. Mnozí žáci
se stanou chloubou školy, budou dosahovat výborných školních, sportovních či kulturních výsledků, a kdo ví, třeba si po
pár letech nostalgicky zavzpomínáme, tento ministr, lékař,
ředitel firmy, truhlář nebo jen prostě tento dobrý člověk, co
nám rostl před očima, opisoval ve třetí třídě slovíčka, kradl hrušky … Je to vždy slavnostní chvíle, prvňáčci jsou budoucností školy, která je připravuje na budoucnost osobní.
Děkujeme tak všem rodičům za svěřenou důvěru. Je pro
nás čest připravovat Vaše děti na život, a věříme, že letos
nově zapsaných 12 prvňáčků bezpečně provedeme labyrintem poznání tak, že budou rádi a navždy vzpomínat na brumovickou školu, na své spolužáky i na své stařičké učitelky.
Marie Michnová

Dětský krojový ples
20. ledna 2008 se konal v naší obci dětský krojový ples, který pořádal obecní úřad. Pan starosta se na paní ředitelku
obrátil s prosbou, zda bychom ho mohli, stejně jako v loňském roce, zorganizovat. Plesu předcházel intenzivní dvoutýdenní
odpolední nácvik, protože nacvičovat jsme mohli až v lednu. Do té doby děti nacvičovaly vystoupení na vánoční představení.
Problém jsme měli také s velkou nemocností dětí.
O nacvičení programu v MŠ se postaraly všechny učitelky mateřské školy. V základní škole s dětmi nacvičovala paní učitelka Helena Miklíková s pedagogickou asistentkou Hanou Krejčiříkovou. Paní učitelky Dana Pučálková a Eva Kulíšková se
ujaly hudebního doprovodu a se zpěvem jim kromě učitelek MŠ a ZŠ pomáhaly také paní Helena Peřinová a Květa Líznarová.
Role moderátorky se výborně zhostila ředitelka školy Marie Michnová. Letos děkujeme také za asistenci během plesu panu
Miroslavu Skřivánkovi.
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Program začal maršem krojovaných dětí, po něm všechny přítomné přivítal pan starosta, který poděkoval za přípravu
dětí maminkám, babičkám, tetám a učitelkám. Paní ředitelka měla hned v úvodu pro děti příjemné překvapení. Pan starosta
Záhorské Bystrice Vlado Kubovič věnoval dětem LCD televizor, který vyhrál na plese pro dospělé. Svoji výhru, CD přehrávač,
dětem věnoval také pan Miroslav Miklík. Oběma za dary moc děkujeme.
Nejprve předvedly své pásmo děti mateřské školy. Potom následovalo pásmo dětí 1. a 2. ročníku. Vystoupení uzavřeli žáci
3. – 5. ročníku. Program zpestřili svým zpěvem Sára Tomanová, Lucie Jakubčíková, Tomáš Fiala, Alena Svobodová, Denisa
Havlíková, Kateřina Peřinová, Martin Pleyer, Denisa Kadlecová a Filip Kocman.
Po vystoupení všech dětí byla vyhlášena různá taneční sóla, která doprovázel pan Švásta. Kromě valčíku a polky si děti
měly možnost vyzkoušet také vrtěnou a dokonce i verbuňk.
Myslím, že se nám ples vydařil, snad byli spokojeni všichni, děti, rodiče i prarodiče.
Helena Miklíková

Lyžování v Němčičkách
Loňský rok jsme měli smůlu na
počasí a lyžování jsme kvůli nedostatku sněhu a vysokým teplotám
museli zrušit.
Letos to s počasím nevypadalo o nic lépe. Všichni jsme měli
velké obavy, že to dopadne úplně
stejně jako vloni. Ale pan Stávek
(provozovatel sportovního areálu v Němčičkách) nás ujistil, že
i když se všude kolem zelená tráva, na sjezdovce sníh je a týden
určitě vydrží.
Zpočátku bylo počasí dost nevlídné, ale uprostřed týdne poklesly teploty pod nulu a my jsme se dočkali nového
sněhu a sluníčka. A jako každým rokem, opět jsme byli moc
šikovní. I když měly některé děti zpočátku strach z pomy
a ukápla i nějaká ta slzička, od poloviny týdne okusily jízdu
na pomě všechny děti a vytratil se i strach ze sjíždění svahu.
Lyžování jsme, jako tradičně, uzavřeli závodem ve slalomu.
Příští rok máme lyžování domluvené už na leden, a tak
doufáme, že podmínky budou lepší, a proto se na sjezdovce sejdeme ve větším počtu.
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Výsledky slalomu:
1. kategorie
1. místo – Michal Hroudný
2. místo – Alena Svobodová
3. místo – Dominik Bravenec
2. kategorie
1. místo – Daniel Kurečka
2. místo – Markéta Ševelová
3. místo – Martina Burešová

Jarmila Bielová

Nové POKOLENÍ
Dětský karneval
Jako každým rokem, tak i letos pořádaly v měsíci březnu ZŠ a MŠ Brumovice maškarní karneval pro děti v místní
sokolovně. Na přípravách a organizaci celého průběhu karnevalu se podíleli všichni zaměstnanci školy, včetně některých rodičů a za to jim patří dík.
Každé dítě dostalo při příchodu občerstvení a díky štědrosti sponzorů mohla být připravena bohatá tombola, která
potěšila všechny děti.
Průběh karnevalu?
Karneval byl zahájen v neděli 9. března ve 14 hodin

vystoupením taneční skupiny „ČUM-KVIK“, která byla složena ze zaměstnanců a ochotných maminek, jež chtěly
pobavit děti a všechny přítomné, což se podařilo. Dále pak
probíhaly různé hry, tance a soutěže. Každé dítě vyhrálo a bylo odměněno sladkostí. Po celou dobu karnevalu
vládla radostná nálada.Velký podíl na dobré náladě všech
přítomných měl i hudební doprovod pana Zdeňka Švásty
z Bořetic.
Nejvíc nás však těší, že o naše akce projevují zájem
nejen místní občané, ale i rodiče s dětmi z okolních vesnic,
a že odcházejí spokojeně, s úsměvem a dobrou náladou.

Jarní zprávičky z naší školičky
13. 3. 2008 v odpoledních hodinách proběhla v mateřské škole velikonoční akce- zdobení vajíček různými
technikami pod názvem „Vejce malovaný“, na kterou byli
pozváni i rodiče dětí. S velkým nadšením a elánem pracovali jak ti nejmenší, tak i dospělí. Výsledky jejich práce byla
vyzdobena mateřská škola.
V měsíci březnu byl zahájen plavecký výcvik dětí v Plavecké škole v Hustopečích. Rodiče mohli přihlásit své děti
dle svého zvážení. Z počtu 28 dětí navštěvujících mateřskou školu se přihlásilo 16. Dětem se v Plavecké škole věnují odborní pracovníci, kteří využívají metody a prostředky
vhodné pro danou věkovou skupinu.
Naše děti pod odborným vedením pana učitele mají
možnost si ve vodě pohrát, využít různé pomůcky a doplňky, postupně se s vodou seznamují, učí se do ní foukat,
nebát se jí, potápět se. Zdatnější děti zvládnou splývání,
dokonce uplavou několik metrů bez kruhu či jiných pomůcek. Pana ředitele Vladimíra Klemeše musíme pouze chválit – k dětem má milý, vstřícný přístup, nikoho
k ničemu nenutí.
Duben je měsíc, kdy proběhl zápis nových dětí do MŠ
pro školní rok 2008/2009. V době zápisu pořádala mateřská
škola dny otevřených dveří. Rodiče i jejich děti měli možnost
seznámit se s prostředím mateřské školy, jejím programem,
provozními záležitostmi, školním řádem, zúčastnit se her
a činností ve třídě, dotázat se a dozvědět se další údaje,
které je o Mateřské škole v Brumovicích zajímaly. Informace
jim podala vedoucí učitelka MŠ Veronika Kunická.
Měsíc květen a červen je plný her, zábavy, výletů, ale
i loučení s těmi, kteří naši mateřskou školu opouštějí a jsme
zase všichni o rok starší.
Veronika Kunická
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Dopravní výchova
3. dubna naši školu opět navštívil pan Panic z autoškoly AR Hustopeče. Na podzim si žáci třetího a čtvrtého ročníku
po teoretické části vyzkoušeli na hřišti jízdu zručnosti. Nyní na jaře si po teoretické části napsali test z pravidel silničního
provozu, v němž byl nejúspěšnější Filip Kocman. Na hřišti si tentokrát zkusili čtvrťáci jízdu podle pravidel silničního provozu. Na závěr všichni obdrželi průkaz cyklisty.
Helena Miklíková

Školní družina
V tomto školním roce navštěvuje školní družinu v ZŠ a MŠ Brumovicích
26 dětí. Jsou to žáci prvního až pátého ročníku. Snad i toto věkové složení
přispívá k tomu, že jsou tu děti spokojené a umí si navzájem spolu hrát
i pomáhat.
Letos se v mnohém změnilo prostředí školní družiny. Začalo to výměnou
koberce, následovala přestavba nábytku. Obložení stěn přírodním materiálem zajistil ochotný tatínek pan Hroudný. Nové sedací soupravy a taburety
sponzorsky věnoval pan Roman Blanář. Výzdobu, která dává místnosti tu
správnou atmosféru, průběžně dotvářejí děti.
Prostory školní družiny a areál školního dvoru jsou místem, kde trávíme
odpoledne svůj volný čas, kde máme dostatek aktivit i relaxačních chvil.
Čteme knihy od pohádek po atlasy, zpíváme, cvičíme, malujeme, vyšíváme, háčkujeme, batikujeme, vyřezáváme z měkkých přírodních materiálů,
vytváříme hřebíkové obrázky, drháme, podle ročního období tvoříme výzdoby interiéru. Vybavení pro veškeré aktivity, ale i hračky a společenské
hry, které máme k dispozici, v hojné míře zabezpečuje škola.
To, že děti jsou tvořivé, zvídavé a téměř neúnavné, je známá věc. A je
dobré, že po vyučování mohou aktivně užívat volno se svými kamarády
v prostředí, kde se dobře cítí.
Dana Pučálková
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Rozhovory našich dětí

Básnění

Rozhovor s domácím mazlíčkem
Sluníčko – David Hanák, I.G MěVG
Martin Fiala –I.G MěVG
Sluníčko, sluníčko žluté
Já: „Ahoj, Bene, jak se máš?“
jak klubíčko.
Ben:“Dobrý, jde to. Nechceš mě jít vyvenčit?“
Očička kulatá jako zrníčka,
Já: „Jasně, a kam chceš jít? Do parku? Tak jdeme!“
nosánek jako mandlička,
Ben: „Škrtí mě vodítko, trochu mi ho povol!“
ústa červená jako jablíčka.
Já: „ Dobrý? Tak pojď a nečuchej ke všemu!“
Ben: „Jo, vždyť už jdu. Hele, našel jsem kost, můžu si ji vzít?“
Já: „Radši ne, může být zkažená. Na granulkách si taky pochutnáš!“
Ben: „Jé, mňam! Tak dělej, už mám hlad. Křup, křap, křup. To je dobrota!“
Já: „Chovej se v parku slušně, ne abys běhal za cizími psy a naháněl kočky!“
Ben: „Neboj! A pusť mě z toho otravného vodítka! Slibuju, že ti neuteču!“
Já: „Tak dobře, ale za chvilku tě zase uvážu. A zapomeň na to, že tu budeme dlouho!“
Ben: „Ach, jo. Vždyť já už nemůžu, jsem dost naběhaný a mám žízeň. Už budeme doma?“
Já: „Konečně jsme doma. Tak se běž napít! Až se napiješ a nažereš, půjdeš si lehnout.“
Rozhovor s plyšovou opicí
Karolína Dvořáková – II.G MěVG
Tak dobře, teď si napíši úkoly. Skládám si věci na stůl. „Vystřel!“ shodila jsem malou oranžovou opici. „Ach jo, nikdo se tu
ke mně nechová hezky a jsem od toho velkého psa celá roztrhaná. Co kdybys mě zašila?“ řekla opice. „Já nemám čas, musím se věnovat důležitějším věcem. Třeba uklízení pokoje.“ „To je skoro to samé jako zašívání a praní plyšových hraček!“
odpověděla mi opice. „No, to teda není a už se s tebou nebudu hádat. Když jsi tak chytrá, proč se nezašiješ sama?“ „Mě by
to bolelo, ale od tebe ne. Tak zašiješ mě už?“žadonila plyšová hračka. „Už jsem ti přece řekla, že se musím věnovat důležitějším věcem, jako je uklízení, psaní domácích úkolů a tak dále.“ „A až je uděláš?“ „Tak to nevím, protože do té doby z tebe
zcvoknu!!!“ „Bla, bla, bla,… a jak dlouho ti to všechno bude trvat?“ ptala se mě opice. „Dej mi třicet minut!“ odpověděla jsem.
Opice začala počítat: „ 1,2,3….“ S prací jsem hotová. „Tak jdeme! Jupí! A pozor na můj kožíšek!“ Vzala jsem oranžovou nit
a opici zašila. Hotovo! Paráda! Opici jsem položila na poličku a slíbila jsem jí, že už se k ní budu chovat vždycky hezky.

ZUŠ
Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír
Okresní kolo 13. 2. 2008, ZUŠ Mikulov
Výsledky 0. kategorie
1 .místo Pavlína Krmelová- s postupem do kr. kola
ZUŠ Klobouky u Brna
1. místo Hana Zoubková
ZUŠ Břeclav
3. místo Michal Hanák
ZUŠ Klobouky u Brna
3. místo Marie Hejlová
ZUŠ Klobouky u Brna

Bydliště
Klobouky
Brumovice
Klobouky

Výsledky 1. kategorie
1. místo Martin Pleyer
1. místo Kateřina Štěpánková
2. místo Monika Koutná
2. místo Valerie Vážná

ZUŠ Klobouky u Brna
ZUŠ Hustopeče u Brna
ZUŠ Klobouky u Brna
ZUŠ Mikulov

Výsledky 2. kategorie
1. místo Aneta Praxová - s postupem do kr. kola
1. místo Nikol Dostálová
1. místo Darina Feráková
2. místo Denisa Feráková
2. místo Jan Fišer
2. místo Barbora Komosná
3. místo Ludmila Rakovská
3. místo Anna Suchánková

ZUŠ Klobouky u Brna
ZUŠ Klobouky u Brna
ZUŠ Mikulov
ZUŠ Mikulov
ZUŠ Velké Pavlovice
ZUŠ Klobouky u Brna
ZUŠ Břeclav
ZUŠ Klobouky u Brna

Boleradice
Morkůvky

Výsledky 5. kategorie
1. místo Ráchel Kalvachová – s postupem do kr. kola
1. místo Karolína Čížová
1. místo Kateřina Kocábová

ZUŠ Klobouky u Brna
ZUŠ Mikulov
ZUŠ Mikulov

Morkůvky

Morkůvky
Klobouky

Krumvíř
Bohumilice
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Výsledky 6. kategorie
1. místo Veronika Smejkalová – s postupem do kr. kola
1. místo Romana Synková – s postupem do kr. kola
1. místo Eliška Vomáčková

ZUŠ Mikulov
ZUŠ Klobouky u Brna
ZUŠ Velké Pavlovice

Výsledky 7. kategorie
1. místo Jana Otáhalová – s postupem do kr. kola
1. místo Leona Petrášová – s postupem do kr. kola
2. místo Tomáš Kollár

ZUŠ Klobouky u Brna
ZUŠ Klobouky u Brna
ZUŠ Mikulov

Krumvíř

Kobylí
Morkůvky

PLÁN KONCERTŮ ZUŠ Klobouky u Brna
Prvomájový jarmark
1.5. 2008 Koncert dechového souboru ZUŠ v prostorách zámeckého parku 10,00 – 11,00 hod.
Divadelní sešlost - Slavnostní zahájení divadelní přehlídky v Boleradicích
8.5. 2008 vystoupení cimbálové muziky ZUŠ v divadle
v Boleradicích

foto- Míša Hanák

Absolventský koncert žáků hudebního oboru ZUŠ
pátek 30.5. 2008 v 18,00 hodin ve školním klubu v Kloboukách
Text, foto: Jindřich Demela

Besedy v knihovně
V druhé polovině března, v Měsíci knihy a internetu,
a začátkem dubna se v brumovické obecní knihovně konaly besedy na téma „Maminka“. Pro děti byly připraveny
nejrůznější hry a zajímavé úkoly, ale ne jenom plnění úkolů
bylo na programu příjemně strávených chvil. Děti se velmi
aktivně a s velkým nadšením zapojily do hlasitého čtení
ukázek z knih. Během pěti podvečerů jsme se seznámili
s těmito knihami: Jaroslav Seifert – Maminka, František
Nechvátal – V mámině náruči a Josef Václav Sládek – Zlaté slunce, bílý den. S malými dětmi se besed, které připravily Mgr. Vlasta Bedřichová a Renata Zítková, účastnily
i jejich maminky. Na jednu besedu přišel i starosta obce
Ing. Vavřinec Charvát. Součástí této akce bylo i výtvarné
a slohové zpracování daného tématu ve spolupráci se
školou a školní družinou. Dětské kresby budou vystaveny
v sále sokolovny v měsíci květnu při oslavách Svátku matek a následně v obecní knihovně.
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Jaroslav Seifert: První dopis mamince
Už vím, dám dopis na zrcadlo
či do košíčku na šití,
však žel, dosud mě nenapadlo,
co psát, jak dopis začíti.
Maminko moje milovaná,
a v zubech konec násadky,
přemýšlím, stránka nenapsaná
čeká a čeká na řádky.
Přeji Ti dnes v den Tvého svátku
- ve slově Tvého velké T,
no vida, už mám druhou řádku
a pokračuji ve větě:
štěstí – po t se píše ě –
a zdraví – a pak selhává
už nadobro má fantazie,
tak přízemní a kulhavá.
A trhám papír, muchlaje ho
- maminka stojí nad válem
a chystá něco voňavého –
a v odhodlání zoufalém
přibíhám k ní, tiskne mě k sobě,
očima, mlčky, ptá se mě.
Pak zamoučněné ruce obě
zvedly mě rychle ze země

Nové POKOLENÍ
František Nechvátal: Dlaň v dlani
Co je to mami slzička?
Rosa, jež padá na víčka.
Co je to, mami, bolest, stesk?
Že všechno mine jako blesk.
Co je to, mami, hoře, žal?
Loučit se s tím, kdo miloval.
Navěky si tu chvíli chraň,
když cítíš v dlani dlaň!

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Brumovická cihelna
Na titulním listu našeho zpravodaje „Nové pokolení“
uveřejňujeme obrázek, který nám zaslala naše čtenářka
paní Marie Benháková, rozená Kučí z Českých Budějovic.
Protože je původem z Brumovic, ráda vzpomíná na rodnou vesnici, a proto nám poskytla několik vzpomínek na
zaniklou cihelnu na konci Brumovic při cestě do Klobouk.
Využili jsme těchto vzpomínek a zpracovali do zpravodaje
její povídání o brumovické cihelně.
Paní Benháková vzpomíná: „Pamatuji si, když byla cihelna v plné prosperitě. Dá se říci, že ulice „Na Drahách“
vyrůstala z cihel místní cihelny. Mnohé rodiny si vzájemně
pomáhaly. Rodiče, tatínkové a dědečkové pracovali v cihelně, aby pomohli dětem – synům, dcerám, mladým rodinám, a ti si podle možností stavěli domky už z pálených
cihel. Co jsem žila v Brumovicích, ulice „Na Drahách“ se
postupně rozrůstala. Mnozí občané zůstávali v práci v cihelně, i když už měli sami pro svou rodinu dům postaven.
Takovou rodinou byli např. Varmužovi. Strýček Varmuža
tam pracoval velmi dlouho, už dávno bydleli v nově postaveném domku. Neměli ho sice zvenku omítnutý, ale byl
z pálených cihel. To byla na tehdejší dobu velká věc.
Mnohdy se cihláři pochvalně vyjadřovali: Tomin Varmuža
to chytil, má postaveno z pálenic, je pořád v práci (byla
doba nezaměstnanosti), má do práce blízko atd. Na strýca
Varmužu si nejvíc vzpomínám. Jejich syn Jožka jim musel
pomáhat při štorcování i při jiných pracích. Tak bych mohla psát dál, jak každá chalupa „Na Drahách“ byla stavěna
z pálených cihel brumovické cihelny.
A jaký byl postup práce při výrobě cihel: Z břehů nakopali pracovníci hlínu – jíl, který pak zpracovali lopatami
s vodou a potom pomocí nohou na hustou hladkou hmotu.
Tu pak narovnali do koleček a po fošně (aby se nezabořili
do země) odvezli na široký pracovní stůl, kde se materiál na cihly vyklopil. Na stole byla forma na cihly, škrabka
na urovnání materiálu ve formě a jemný písek, kterým se
vysýpala forma. Do formy
se natlačila mokrá hlína a
posypala pískem. Cihlář
pak obratně vyklopil formu
na rovnou zem, vysypanou pískem, do rovných
řad co nejblíže šopy. Cihly
se v šopě vysušily a pak
se skládaly do pecí. Když
byla pec plná, vchody se
zazdily a nechalo se jen
topeniště. Cihly byly pak
vypáleny a po vychladnutí
se mohly odvážet.
V cihelně jsem pomáhala mnohokrát, hlavně při
štorcování. Když tetičky
– manželky cihlářů přinesly v poledne oběd, měly za
úkol štrorcovat udělané,
mírně zralé cihly, tj. obrátit
je na nejdelší a úzkou stranu. Mezery mezi naskládanými cihlami byly jen na
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šíři pánské nohy, takže ženy nebo děti, bez poškození cihel
mezi nimi procházely a snadno je obracely.
Kolem cihelny jsem denně chodila do školy – měšťanky
- do Klobouk.
Tolik ze vzpomínek paní Benhákové. Protože cihelna
už dávno neexistuje, doplňme si ještě některé další údaje
o tomto místě. Jižní svah, kde kdysi cihelna stála, je vůbec
z historického hlediska velmi zajímavý. V těchto místech se
nacházely archeologické nálezy z doby pravěké i z pozdějších sídlištních kultur. To svědčí o tom, že zde od pradávna
žili lidé. Také ve středověku tu stávala zaniklá ves Harasice
(o ní jsem psal v předminulém zpravodaji). První cihelna tu
stávala na přelomu 19. a 20. století a to v místech, kde stojí
řada domů směrem k Balatonu. Její podobu nám zachytil
učitel Rudolf Čermák na obraze, umístěném v zasedací síni
obecního úřadu. Druhá cihelna stávala v místech po pravé
straně cesty do Klobouk. Její podobu vidíte na obrázku na
úvodní straně zpravodaje. Cihelna byla patrně obecní, ale
pronajímali si ji vždy na určitou dobu soukromí podnikatelé.
Kdo v cihelně podnikal, poznáváme podle toho, čí monogram nacházíme na starých cihlách.
Po druhé světové válce se již cihly dovážely z okolních
cihelen, kde měli modernější technologii výroby.
Postupně tak bylo vybavení cihelny rozebráno. Nějakou
dobu byla v prostorách areálu umístěna drůbežárna JZD.
Dnes je na místě jen pustina s křovím. Poslední pokus
o využití části prostoru představuje myslivecká chata.
Od minulého roku vlastní většinu areálu soukromá firma ze Střelic. Doufejme, že zde vznikne něco užitečného.
Ohlídejme si, aby se místo nestalo skladištěm nechtěných
odpadů, tak jako je tomu v jiných částech republiky.
Romantika místa „U cihelny“ je nenávratně pryč, zbývají
jenom vzpomínky malé části občanů Brumovic.
- Josef Šedivý -
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Slovácký
rostlinopis

Psí jazýček

Půjdeme-li porosty jetele, travin, ale i po mezích a kolem
cest, najdeme spoustu rostlin, kterým lidé připisovali různé
účinky. Většina rostlin však byla lidmi vyzkoušena a byly známy jejich vlastnosti. Týkalo se to především léčivých bylin.
Některé z těchto léčivek však dostaly zvláštní název.
Jistě by vás nenapadlo, že „psím jazýčkem“ lidé na Slovácku nazvali listy j i t r o c e l e kopinatého
(Plantago lanceolata L.). Když si však prohlédneme jeho listy podrobněji, částečné oprávnění k tomu
pojmenování bychom našli.
Z krátkého kořene této vytrvalé byliny vyrůstá růžice přízemních listů, které jsou kopinaté, celokrajné,
poznenáhlu zúžené, takže mohou svým tvarem při trošce fantazie psí jazýček připomínat.
Uprostřed růžice listů bývá několik stvolů zakončených krátkým kulovitým anebo válcovitým kláskem květů. Kvítky
v kláscích jsou žlutobílé, ale nepatrné. Mnohem zřetelnější jsou při kvetení z květu vyčnívající žluté prašníky, visící na bělavých nitkách. Kvete od jara do podzimu, rozšířený je hojně na lukách, u cest, na polích a v travnatých příkopech. Plodem
jitrocele je tobolka.
Jitrocel byl považován za jednu z nejdůležitějších léčivých rostlin při poraněních. Protože se jím léčily otevřené rány,
oděrky, byl také nejhojněji vyhledáván. Způsobů užití bylo několik. Do otevřených ran se kapala jeho šťáva. Když se rána
špatně hojila, přikládalo se na ni rozdrcené listí a to se zavazovalo hadříkem. Týdně se musela rána alespoň jednou převázat a listí vyměnit. Při oděrkách se přikládal celý list.
Je zajímavé, že dříve se téměř vůbec neuvádělo jeho vnitřní použití v nálevu, jako léčivou bylinu na uvolnění hlenů při
kašli a na úpravu obsahu střev. Snad to nebylo lidem známo. Dnes se z jitrocele vyrábí sirup, jako jeden z výborných léků
na kašel. Jitrocel na polích (zejména ve vojtěšce) či na mezích u Brumovic najdeme, ale musíme ho chvíli hledat, protože
chemickými postřiky proti plevelům se zničil.
- J. Šedivý -

Okolí Brumovic
DIVICE
Ve druhém pokračování o zaniklé
středověké vsi „Divice“ se podíváme,
jak tato vesnice v době před 600 lety
vypadala. Z dochovaných písemných
materiálů víme, že vesnice Divice
vznikla někdy v první polovině 13.
století a zanikla na začátku 15. století. Existovala tedy téměř dvě století.
Jakou měla vesnice podobu? Nebyla
jistě velká, čítala asi něco přes desítku domků, které byly umístěny na
úbočí mírného svahu, poblíž potoka.
Tehdy se domy stavěly z kůlů a větví,
které byly omazány vodou rozmělněnou hlínou. Snad jen základ měly
obestavěny z kamene. Střecha byla
ze slaměných došků. Protože zde
sídlil také příslušník nižší šlechty, jemuž vesnice patřila, předpokládá se,
že zde měl nějaký dvorec s lepším
domem, možná z kamene. Na vyvýšeném místě stál kostel, původně románský, který byl později upraven do
gotické podoby. Kostel byl samozřejmě z kamene. Na místě kde stával,
se dodnes nacházejí jeho kamenné
základy. Tato podoba Divic se však
dlouho nezachovala. Ves zanikla
ohromným požárem, snad kolem roku
1278. Avšak ne úplně a navždy. Na

jejím místě, nebo spíše hned vedle,
vznikly nové Divice. Nebyla to však
volně stojící stavení, ale byla zde
vybudována tvrz, která měla čtvercový tvar o rozměrech 20 x 20 m. Tvrz
byla postavena tak, že kolem vyvýšeného místa byl vyhlouben čtvercový
obranný příkop o šířce 9 m a hloubce
2,5 m a vytěžená zemina byla navršena uprostřed. Vznikl tak obranný val
a pahorek o výšce 5,5 m. Kolem doko-

la na vrcholu pahorku byly zahloubeny kůly a vytvořena palisáda. Uvnitř
se nacházela stavení. Tento typ
opevněné tvrze nazýváme „motte“.
Tvrz vznikla tedy někdy po roce 1278
a stála ještě v roce 1420. Kdy přesně
zanikla nevíme, ale bylo to již v druhé
polovině 15. století.
V příštím zpravodaji se k Divicím
ještě vrátíme.
- Josef Šedivý -

Náčrt místa, na němž stávala tvrz Divice

strana 21

Nové POKOLENÍ

KDYŽ SEM BYL MLADEJ – ŠLAHAČKY

Šlahačka – deň, na kterej sme se
jako mladí šohajci těšili jak kočka na
mlíko.
Velikonoce – křesťanský svátek,
vítání jara a s tým spojený očekávání
lepších dňů.
Šlahačka – vyplácení děvčat a ženských upletenýma žilama z vrbových
průtí. Po dědině partyjí s harmonikami,
ozembuchama, zpívání jak v hody,
výskot a řev vyplácaných bab a ťukání
skleniček s vínem, kerým se to zapijalo
a nekde aji dobrů domácí gořalků.
Tož chodil sem taky, s pěti kamarádama a poctivě „oprašoval“ všecky
sukně, co se v barákách našly. Ale
u jednej sme narazili. Rozhodla se, že
nám zdrhne humnem pryč. Proletěli sme barákem a hurá za ňů. Utěkal
sem jako třetí v řadě přes jakýsi desky.
Naráz rana a Tonda s Frantů, co byli
přede mnů, zmizeli po prsa v díře. Děvčica byla lehká a tá přeběhla, ale dvá
z nás zajeli – do žumpy na močůvku
u hnojiska.

Poslední Vašek se jal tých dvoch
zachraňovat a já z Lojzů utěkáme pomstit naších „padlých“ kamarádů. Říkal
sem vám, že se chodívalo v krojách?
Né? Tož včíl to víte.
Terka před nama cosi kutila v humně, v ruce dlůhej klacek. Že by se chtěla bránit? Tož to ji nedarujem. Naráz
s klackem máchla a před nás dopadlo
hnízdo bodavých tvorečků s křídlama.
Nevím, esi to byli nedorostlí sršni nebo
přerostlí vosáci, ale po pár bodancách sme to zkůmat nestačili. Jediná
záchrana byla káď na dýšťovku plná
vody. – Smradlavej dýšťovky, studenej
jak sviňa. Tenkrát bylo už pár dní teplo,
ale tej vody se to vůbec netýkalo.
Říkál sem, že sme byli v krojách?
Jo? To nevadí, enom to připomínám.
Po pár minutách tí bodavci zmizeli
a my vylezli. Klepali sme zimú zubama
jak dvá kostlivci a očima rudýma zlosťů
sme hledali tú potvoru, co nás tak likvidovala. Stála na dvoře u branky plotu,
co měli půlku dvora ohrazděnů a řehtala se jak blbá.
Mezitím dvá „žumpáci“ vylezli za
pomoci Vaška. Po ramena zahnědlý,
smradlavý nános na kroji.
A všecí po Terce, že jů roškubem
jak dlužní úpis. Jenže ona kopla do
branky a … Říkal sem vám, že měli

vlčáka, černýho jak uhel a celů dobu
blafkal jak pominutej? Né? Tož teď to
taky víte. Jenže teď vyletěl a po nás!
Já s Lojzů dva skoky a navrch na žebřiňák, co tam stál. Bočnice byly vysoko,
tož na nás nevyskočil.
Valil teda na tech k žumpám, ale tí
lezli po žebříku na hůru. Spodní Franta
unikl enom o vlásek od jeho zubů. Ale
Vašek, jedinej neposkvrněnej, to štěstí
neměl. Lezl po králíkárně, ale jelikož už
byla hodně roků stará, deska u stříšky
nevydržela a on sletěl důle přímo na
čekajícího Cigána. Tak se ten vlčák
menoval. Jenže toto v tú chvílu Vaška
vůbec nezajímalo. Dyby nedošla tetka
se strýcem a milýho pejska neodtahli,
tož by z našeho kamaráda zostal enom
potrhanej ruksak. Nohavice rozervaný,
na prdeli rozervanej, Cigánovy zuby
mu tam vytiskly krvavej šrám, a aj jinde, na rukách, na zádech…
No, šlahačka jak vymalovaná. Tahli
sme se po dědině jak smradi – teda ona
to vlastně byla pravda s tým smradem.
V pěti rodinách byla ten deň eště jedna šlahačka – za pomocí ruk, liskanců
a řemeňů, a - modrých jelit na predelách. Jo, to byly Velikonoce. Stálo to za
to? To víte, že stálo, jináč bych vám to
nemohl vykládat.
Zdraví Vás strýc Dědina Josef

Výstava fotografií
V měsíci březnu pro Vás připravil Klub přátel Dr. Jana Herbena
a historie obce další výstavu. Tentokrát přišel klub s nápadem dát prostor občanům Brumovic, kteří úspěšně provozují nějakou zájmovou
činnost. Požádali jsme pana Martina Valného, jenž velmi rád fotografuje a na svých mnohých cestách po světě zachytil zajímavá místa,
aby představil své fotografické práce. Protože Martin Valný měl již loni
výstavu fotografií v Hustopečích, rádi jsme tuto spolupráci s ním navázali. Z několika stovek fotografií bylo vybráno 83 nejzajímavějších.
Snímky umístěné na výstavě byly pořízeny jak v naší republice, tak
i na Slovensku, ve Francii, v Itálii, v Rakousku a ve Spojených státech
amerických. Zajímavé byly také snímky brumovické přírody. Návštěvníci výstavy mohli tak alespoň na fotografiích vidět místa, kam se třeba
nikdy nedostanou. Všechny fotografie byly formátu A4 a oceněna byla
i jejich umělecká kvalita.
Výstava byla otevřena od 6. března do začátku dubna a fotografie
byly umístěny ve vitrínách ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu
v Brumovicích.
Poděkování patří Martinu Valnému za možnost zhlédnout výsledky
jeho fotografování. Těšíme se na snímky z jeho dalších cest po světě.
- Josef Šedivýstrana 22

Příprava další výstavy
Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie
obce pro Vás v letošním roce chystá ještě
druhou výstavu. Tentokrát jsme vybrali zajímavé téma, které se dotýká každého z nás.
Výstavu jsme nazvali „Návraty do dětství“.
Ohlédneme se na ní zpět do doby našeho
dětství, školních let, bezstarostných chvil
a her. A to v období 100 let. Na výstavě budou ke zhlédnutí historické předměty týkající
se dětí. Budou to hračky, oblečení, kočárky,
školní potřeby, výtvory dětí a především fotografie dětí. Zpracováváme také seznamy
jednotlivých ročníků.
Pokud máte předměty výše uvedené
a jsou zajímavé a staršího data, obracíme
se na vás s prosbou o jejich zapůjčení na
výstavu, která bude otevřena v polovině
června. Těšíme se na setkání s Vámi.
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Velikonoční koštování vín
V neděli 23. března 2008 uspořádala místní organizace Českého zahrádkářského svazu v sále sokolovny „Místní
košt vín“. Slavnostního zahájení se zúčastnil senátor Jan Hajda ze Sedlece, úvodní slovo pronesl Antonín Halm, akci
přišel pozdravit i starosta obce Ing. Vavřinec Charvát. Za záslužnou činnost v oblasti vinařství a pro zahrádkářský svaz
byl předán věcný dar Ing. Miloši Lexovi.
A z čeho mohli milovníci lahodného moku vybírat? Zde je malý přehled:
Červená vína: 75 vzorků, 15 odrůd
Bílá vína: 90 vzorků, 14 odrůd
Z červených vín mělo nejvíce vzorků Svatovavřinecké – 17, z bílých vín Ryzlink vlašský – 13
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Historka ze života
Poskytla nám ji paní Jarmila Lupačová jako vzpomínku na jejího nedávno zemřelého manžela Václava
Lupače, který uměl dobře vyprávět.
Z mých mladých let v Brumovicích
„Šel jsem z vlaku ze služby domů.
Při cestě jsem se zastavil v hospůdce „Na kopečku“, tenkrát to bylo eště

u Šmídů, na jedno pivo. Bylo to dopoledne. Dívám se, hospoda prázdná,
enom v rohu sedijú sám strýc Tomáš
Bureš z „Vrchního konca“ nad pivem
s rumem a smutnej popíjali.
Sedl jsem si k nim, pozdravím
a ptám se: Co tak smutně, strýcu? Ani
se neptej chlapče, strašně doma do-

stanu. No, co se Vám stalo? Představ
si, tak chodím čtrnáct dní do vinohradu do „Novýho“ střihat, moja šla dnes
vynášet ríví a já sem tam eště nebyl.
No to Vám, strýcu, nezávidím.
Poručil jsem si eště jedno pivo
s rumem a přiťukli jsme si se strýcem,
aby to přežili.
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Sport
Turnaj v šipkách
V sobotu 16. února 2008 se v hospodě U Sporťáka uskutečnil 1. ročník místního „turnaje v šipkách“. Zúčastnit se
mohli muži i ženy starší 18 let. Startovné činilo 100,-Kč, přihlásilo se 27 hráčů /21 mužů, 6 žen/. S turnajem, který se
konal pod záštitou SDH a jehož hlavním organizátorem se stal Zdeněk Pohorský, byli všichni velmi spokojeni.
Výsledky turnaje:
Muži:
1. Tomáš Říha
2. Jiří Hanák
3. Roman Klimeš

Ženy:

1. Eva Pohorská
2. Andrea Hanáková
3. Táňa Štípová
Text: Vlasta Bedřichová
Foto: Vlasta Bedřichová, Zdeněk Pohorský

Stolní tenis
Po ukončení činnosti oddílu stolního tenisu v naši obci někteří naši
bývalí hráči našli uplatnění v oddílech
v blízkém okolí. Momentálně za oddíl
stolního tenisu v Kobylí hrají tito hráči:
Ing. Charvát Vavřinec, Charvát Jiří, Kunický Antonín a Studýnka František.
Kobylské „A“ mužstvo hraje Krajskou
soutěž II. třídy. V letošním ročníku se

umístnilo na 3. místě. „B“ mužstvo
skončilo v okresní soutěži na 4 místě.
Škoda jenom, že v Brumovicích oddíl
stolního tenisu ukončil svoji činnost.
Měl zde dlouholetou tradici a dosahovalo se zde dosti velkých úspěchů na
okresní i krajské úrovni. Založení oddílu není zase tak náročná záležitost.
Chce to jenom partu ochotných lidí jít

ve svém volné času za svým cílem.
Proto apeluji na některé bývalé i současné hráče o aktivitu a ochotu něco
pro obec udělat. Vrátila by se tím do
Brumovice stolně – tenisová úspěšná
tradice.
Vavřinec Charvát

Krajská soutěž II. třídy - skupina B
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Mužstvo
Slovan Hodonín B
Lanžhot A
Kobylí A
Slovan Hodonín C
Strážnice C
ČSAD Hodonín E
Lužice A
Vranovice A
Znojmo E
Ratíškovice A
Znojmo D
Sokol Hodonín A

Utkání
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
21
20
11
10
6
9
8
9
7
7
7
4

R
0
0
4
4
7
1
2
0
3
3
2
0

P
1
2
7
8
9
12
12
13
12
12
13
18

Zápasy
286:110
294:102
233:163
200:196
186:210
162:234
181:215
181:215
182:214
177:219
150:246
144:252

Body
64
62
48
46
41
41
40
40
39
39
38
30
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Okresní soutěž
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
Agrotec Hustopeče E
Rakvice A
Velké Němčice B
Kobylí B
Lednice A
Němčičky C
Klobouky Krumvíř B
Boleradice A
Šakvice B
Lanžhot D
Břeclav B
Křepice B

Utkání
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
19
15
14
13
13
11
10
9
6
6
5
2

R
1
1
3
1
1
1
2
3
2
3
0
0

P
2
6
5
8
8
10
9
10
14
12
17
19

K
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1

Zápasy
295:101
244:152
238:158
242:154
220:176
198:198
198:198
200:196
150:246
145:251
141:255
105:291

Body
61
53
53
49
49
45
43
43
36
36
32
25

Hasiči – práce, zábava a plány
Práce, slovo ne zrovna oblíbené. Ale holt pracovat se musí a bez
práce by ani hasiči nic nedokázali.
23. února jsme pořádali hasičský
ples: dobrá a příjemná kapela, bohatá tombola, lidí přišlo asi 160,
vzhledem k okolnostem docela hodně. Byla to vydařená akce, na niž
přijeli i hosté - hasiči ze Záhorské
Bystrice, kterým se náš ples moc líbil. Velký dík všem, co se podíleli na
jeho uskutečnění.
19. února jsme měli ostrý výjezd.
Večer kolem 20. hodiny jsme jeli dvěma auty a deseti členy hasit požár
úložiště dřeva a stromů ze sadů na

katastr Čejkovic. Celkem přijelo osm
jednotek, desítky hasičů, šest cisteren se pokoušelo tento požár na asi
500m² uhasit. Naše Tatra čerpadlem
dodávala vodu po dobu dvou hodin.
Šlo o to, aby se požár nedostal ke
stromům v sadech a k blízkému lesíku. Podařilo se to zvládnout a my si
připsali další akci naší ochranné činnosti.
Během dubna nás pravděpodobně čeká převzetí dalších tří hasičských ochranných obleků a obuvi, jež
budou hrazeny z dotace pro náš sbor
(50 000 Kč), dále přikoupíme ještě
nějaké hadice a vybavíme se novým
typem masek k dýchacím přístrojům atd.
Z vlastních zdrojů jsme
nechali zhotovit skládací konstrukci lehkého stanového altánu o ploše 30m². Konstrukce se
sedlovou střechou s impregnovaným materiálem, pod kterou
by se mělo vejít až třicet osob,
se bude používat na hasičské
závody a akce, ale bude možno si ji za určitý obnos i půjčit.
Zcela hotová by měla být během května.
Na červen až srpen připravujeme další dva závody
- noční a denní. K oběma závo-

dům vyvěsíme plakáty a ohlásíme je
obecním rozhlasem. V plánu máme
i benátskou noc, pomoc při dovozu
hodové máje a jiné aktivity. Pro více
než 60 členů je to ovšem nejen zábava, ale i hodně práce.
Podporujeme rovněž vstup dětí –
mladých hasičů do sboru, popř. vznik
dětského hasičského družstva.
Hodně špatný stav naší hasičské zbrojnice, hlavně stropů, krovů,
střechy, atd. nás nutí zajistit opravu
a stavební úpravy této budovy, která
je naší základnou. Pokud budou finance, které se snažíme získat, stala
by se HZ chloubou naší obce, protože budova patří obci a hasiči jsou jen
správci a uživatelé.
Na první místo u nás patří: ochrana obyvatel před ohněm, pomoc občanům ve svízelných situacích, např.
při vichřici, (vzpomeňte Emu), prevence před těmito živly. Přijali jsme tři
nové členy, ale je to málo, naše náruč
pro přijetí nových dobrovolníků je pořád otevřená.
Teď víme, že naše pověst a podpora vás občanů se sice pomalu, ale
stále zlepšuje. Každému, kdo nám
fandí a pomáhá, velký dík.
Skupina propagace
SDH Brumovice
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Brumovičtí vinaři umí
Velikonoční koštování, neboli místní výstava vín, opět dokázala, že naši vinaři umí dělat
dobrá vína.
V neděli 23. dubna po 13.
hodině zahájil senátor p. Hajda tuto akci spolu se starostou
p. Charvátem. Sešlo se 165
vzorků, akci navštívilo přes sto
hostů a přátel vína. Malá akce
ale dokazuje, že organizátoři
– Místní organizace českého
zahrádkářského svazu jdou správným směrem a připomínají občanům, že nejsme jenom průmyslově zemědělská
obec, ale že vinařství sem tradičně patří (vinná réva je
i v obecním znaku).
ČZS nabírá nové členy různých věkových skupin a je
potěšitelné, že i několik mladých lidí sem našlo svou ces-

tu. Budoucí plány zahrádkářů záleží ovšem na penězích.
Oprava obecního sklepa, úprava jeho okolí pro odpočinek
jak pro místní občany, tak i pro turisty, možnost založení
vinotéky, zájezdy na zahrádkářské akce, také výstavy vín,
degustace, poradenství a jiné aktivity.
Snad se členové této organizace dostanou do podvědomí občanů v tom lepším světle. Zahrádkáři, spolu s hasiči,
se členy Sokola, divadelním spolkem Brumdivoch, Klubem
Rodiče dětem, či Klubem dr. Jana Herbena, školou a ostatními sdruženími se chtějí podílet na lepším kulturním životě
v naší vesnici. Ne vše ale jde podle představ, občas to
skřípne,to se ví, ale chce to jen trochu času a trpělivosti,
než se vše uvede do správných kolejí. Trochu té tolerance
a podpory u brumovických občanů by tato nově se přebudovávající organizace určitě uvítala, včetně nových pracovitých členů a členek.
Výbor místního svazu zahrádkářů

Společenská kronika
Blahopřání k významnému životnímu jubileu:
V únoru oslavil své 93. narozeniny pan Josef Kučera.
V květnu oslaví pan František Kučí , nejstarší brumovický občan, 96 let
a paní Františka Kudrová 94. narozeniny.
Všem třem jubilantům upřímně gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě.
-VB-

Informace
Kolik odpadu jsme vyprodukovali v roce 2007
•
•
•
•
•
•

Směsný komunální odpad
Nebezpečný odpad
PET, plast
Nápojové kartony
Sklo
Železo

Celkem odpady 2007

:
:
:
:
:
:

221 t
6,26 t
2,38 t
0,54 t
11,22 t
13,00 t

: 254,40 t

Na jednoho obyvatele připadá asi 265 kg/rok veškerého odpadu !!!
V tomto roce bychom se více chtěli zaměřit na zkvalitnění třídění odpadů, hlavně papíru a plastů, dále požádáme
o kontejner na malé elektrické spotřebiče a musíme dořešit tíživou situaci se stavební sutí.
Neuspokojivá situace je také s ukládáním rostlinných zbytků v těsné blízkosti sběrného dvora. V rámci mikroregionu
Hustopečsko se plánuje výstavba kompostárny. Ta by to vyřešila.
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Celoplošná deratizace obce
25. a 26. února 2008 v naši obci proběhla celoplošná
deratizace hlodavců.
Aby se dosáhlo co nejlepšího účinku,je třeba, aby se
majitelé domů a nemovitostí do této deratizace zapojili
a nástrahy bezpečně dle návodu umístili.
Komu nebyl v uvedeném termínu přípravek vydán, může
si ho vyzvednout na obecním úřadě, kde je ho dostatek.

Sběrný dvůr v roce 2008
Provozní doba
Středa:
Sobota:

15.00 – 19.00 hodin
8.00 - 12.00 hodin

Svoz PET lahví : 30. 4., 29. 5., 3. 7., 31. 7., 28. 8., 25. 9., 23. 10., 20. 11., 18. 12.
Odvoz nebezpečného odpadu:

12. 7., 11.10.

Duben – František Hrubín
Co si z kvítí napleteme do vínků
v prstech, jež se dost už ohřály,
než vyžene stromek do lupínků,
než se bílým květem obalí.

Loňské dříví ještě hučí v peci.
Venku slunci, div ne letnímu,
pacholátko už se dává svléci,
dávno zapomnělo na zimu.

Voda, vodička už na nás čeká,
už se čistí u samého dna.
Země do vysoka, do daleka
vydechuje – zase svobodná.
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Jaro v Brumovicích

Foto: Vlasta Bedřichová
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