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Zpravodaj Obce Brumovice
Běžím domů, a má mladost běží mi naproti.
A kam hledím, srdce mého výskne kus,
má mladost ze všech koutů vstříc mi letí,
má duše cítí mládí lehký klus …

Pořadové číslo 17

ÚVODNÍK

Vážení a milí čtenáři,
tímto číslem našeho zpravodaje
uzavíráme další rok, v pořadí již sedmý,
ve kterém Vás průběžně informujeme o
všem, co souvisí s naší obcí. Snažíme
se o to, aby Brumovice měly zaznamenány události vznikající v běhu času,
aby všechno podstatné bylo zdokumentováno. Vracíme se také do historie
a obnovujeme všechno to, co bychom
měli vědět. V neposlední řadě chceme,
aby naše články byly také výchovně
vzdělávací.
Zpravodaj je tak naším výtvorem
– dítětem. Vyvíjí se, roste (co do počtu
stránek), stárne (má už sedm let), učí
se, někdy i pozlobí, dělá starosti (redakční radě), působí na tvůrce i čtenáře, je vyhlížen a možná i zatracován.
Nám však dělá radost, když se články
povedou a jsme rádi, když se zavděčíme i našim čtenářům. Přestože s jeho
vznikem jsou spojeny i starosti, je tvořen
s láskou. Bez opravdového zájmu by asi
nemohl vznikat.
Pomozte nám jej svými reakcemi
tvořit – vychovávat. Je obrázkem nás
všech – občanů Brumovic.
Každý z nás má ve svém životě určité zájmy, zkušenosti, vzpomínky. Ty jsou
svým způsobem neopakovatelné a zajímavé. Rádi si vyhledáváme nové informace, zajímáme se především o blízké
okolí. I v tom dnešním neustálém shonu
si občas najdeme chvilku, ve které přemýšlíme o životě, vyhodnocujeme, co
jsme viděli i prožili, někdy i „filosofujeme“
s druhými lidmi. Čím větší jsou společné
prožitky, tím bohatší a lepší je život. My,
kteří pro Vás píšeme, se dělíme o své
myšlenky a rádi bychom tak činili bezprostředně s očekávanou reakcí.
Nadcházející vánoční období je dobou radosti i nostalgie, zjihnutí i sebezpytování. Tak jako křesťané očekávají
den Narození Páně, většina lidí hledá
životní naději pro příští dny. Musíme

ji však hledat především nejen sami v
sobě, ale také u druhých i pro druhé. V
novém roce přijdou nová předsevzetí,
nové úkoly a také zevšednění a prázdnota. Slibme si, že alespoň část pěkných chvil a dobrých myšlenek z toho
vánočního období přeneseme do všech
všedních dnů příštího roku.
Ve dnech, kdy dostanete do rukou
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toto číslo, budete zaujati předvánočními
přípravami, a tak doufáme, že si najdete
alespoň chvilku pro jeho přečtení. Chtěli
jsme, aby na jeho stránky vklouzlo nejenom trochu vánoční atmosféry, ale hlavně to, co Vás zajímá, co by Vás dokázalo upoutat. Radostné prožitky v příštích
dnech i v příštím roce Vám přeje
J. Šedivý

Evangelická modlitebna stojí v Brumovicích již 80 let. Foto: Vlasta Bedřichová

PF 2008
Klidné vánoční svátky všem našim čtenářům,
hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce
Vám přeje redakce zpravodaje
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Odkaz a význam Dr. Jana Herbena

Končí rok, ve kterém jsme si připomínali 150. výročí narození tohoto našeho slavného rodáka. Pro Brumovice
to byl Herbenův rok..
V našem zpravodaji, při květnových
oslavách i na výstavě jsme mu jako
osobnosti věnovali takovou pozornost,
jaká byla v našich možnostech.
Dr. Jan Herben si však zaslouží zvýšenou pozornost, a to trvalou.
Vždyť po mnohá léta nebyl téměř připomínán a ani občané Brumovic nedoceňují jeho význam.
Je tedy na nás, abychom Janu Herbenovi dali to správné místo v historii i
v našich myslích. Tohoto úkolu se ujal
Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie
obce v Brumovicích, který již jedenáct
let vyvíjí svoji činnost. Mnohé se nám
podařilo, to konečně mohou posoudit ti, kteří navštěvují naše akce. Ale
myslíme si, že ještě nás toho hodně
čeká. Víme, že jsme nesplnili všechna
naše předsevzetí, víme, že jsme nepřesvědčili všechny občany o smyslu
naší práce, víme, že přicházejí nové
generace, které je třeba seznamovat s
touto osobností. K tomu potřebujeme
širokou podporu, právě Vás, kteří nám
fandíte.
Máme-li tedy vyhodnotit význam a
přínos Jana Herbena pro nás, občany Brumovic, kladu si otázku, jak začít. Pamětníci už nežijí, jeho životopis
také nikdo nezpracoval. O Herbenovi
se dozvídáme ze vzpomínek jeho vrstevníků a spolupracovníků. Podařilo
se nám přiblížit jeho život, práci, jeho
spisovatelské dílo. To je teprve začátek. Nejvíce však Jana Herbena poznáme přímo z jeho díla, přečteme-li si
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všechny jeho knihy i články. A to není
jednoduché, vždyť napsal desítky knih
a stovky článků. Také doba, ve které
psal, je nám vzdálená. Sám o sobě
psal pouze v „Knize vzpomínek“.
V čem je tedy jeho význam? Dovolte mi, abych se o to pokusil.
Podíváme-li se na jeho práci, zájmy, dílo, povahové vlastnosti i vztah
k lidem, přírodě, vždy najdeme kladné
rysy jeho povahy. V době, kdy žil,to
neměl jednoduché, začátky jeho života byly velmi těžké, jak sám uvádí.
Přestože měl i nepřátele, ze všech potyček vyšel nakonec vítězně, protože
se nebál být svůj.
Nás občany Brumovic zajímá jeho
vztah k rodné obci. V dětství mu Brumovice zcela jistě přirostly k srdci,
protože se k nim vždy hrdě hlásil. Většinu svého díla napsal o rodném kraji
a především o Brumovicích. „Jsem z
Brumovic“ říkával, a o jeho rodné vesnici věděla většina tehdejší pokrokové
Prahy. Svým dílem oslavil Brumovice.
I když se svým vzděláním a povoláním
vzdálil od dědiny a jejího lidu, nikdy se
jim neodcizil a nikdy nepřestal na ně
myslet. Žil v Praze, byl na ni odkázán
svým povoláním, měl ji rád, ale jeho
domovem byly přece jen Brumovice.
Stejný byl i jeho vztah k vlasti.
Narodil se ještě v nesvobodné zemi
(za Rakouska-Uherska), prosazoval
svobodu národů, stál u zrodu Československé republiky. Stal se českým
novinářem, českým spisovatelem.Větší důkaz o svém vlastenectví už nemohl přinést. A především byl na svůj
národní původ hrdý. Sám říká: „Mým
ideálem bylo vyhledávat, hlavně co je
české a co je podstata našeho češství
a slovanství, a toho všeho zase využít
ve prospěch národa jako vědomého
citu a programu“.
Jan Herben nám může být příkladem svou pílí a pracovitostí. Už jako
student vynikal studijními výsledky,
stihl také doučovat ostatní studenty
a ještě psát básně, či prózy. Jako no-

vinář byl jedním z nejpilnějších, a to
také žádal od ostatních. Zabýval se ve
svých článcích téměř vším, od politiky
až po kulturu. Jeho spisovatelské dílo
zahrnuje mnoho tisíc stránek.
A to ještě rád pobesedoval s kýmkoliv a nevynechal ani společenský
život v Praze. Člověka tak činného a
všestranného málokdy najdeme.
Vzorem nám může být zejména
svou pravdomluvností a čestností.
Známe jeho zapojení se do boje proti podvrhům rukopisů, Hilsneriády a
podpory Masarykovy ideje pravdy. Milejší než smír mu byly pravda a ideje, v
jejichž službu se dal. Jeden povahový
znak měl Herben společný s Masarykem. Byla to krajní čestnost, poctivost
v každém jednání, neschopnost jakékoliv přetvářky nebo dokonce lži. Herben byl skvělý a nepřemožitelný kritik,
protože se vždy opíral o pravdu a znalost věci. Vždy se zastal ukřivděných a
sociálně slabých.
Známá je ale také jeho veselá povaha. Jeho spolupracovníci o něm říkali,
že to byl člověk zlatého srdce, veselý,
rád vypravoval anekdoty. A vypravoval
je dobře, bylo milo ho poslouchat. Rád
si zazpíval, byl upřímný sdílný a lidsky prostý. Když přišel, vcházel s ním
úsměv, pohoda a bezstarostnost.
Nemůžeme opomenout jeho vztah
k českému jazyku. Ten získal již při studiu na slovanském gymnáziu v Brně,
díky profesoru Františku Bartošovi.
Bez tohoto vztahu by také nemohl být
českým novinářem a spisovatelem. A
jak Herben dovedl krásně vylíčit svůj
rodný kraj v různých ročních dobách,
s jakou vroucností a láskou. Karel Čapek o něm řekl, že už jenom pro tu
krásnou češtinu se bude vždy číst.
Stejně tak hodnotíme Herbenův
vztah k dějinám. Vždyť jeho rozsáhlé
dílo je z největší části tvořeno historií.
Přitom je obdivuhodně přesný při popisu dějinných událostí.
Vzorem je nám i jeho osobní a rodinný život. Vychoval tři syny, jejichž životní
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osudy se v mnohém podobají otci.
Hodnotíme-li Herbena jako novináře, pak musíme říci, že to byl člověk
na svém místě. Už když se rozhodoval
o povolání, věděl, proč tak činí. Bylo to
jeho poslání. Chtěl působit na lidi.
Jako novinář vynikal neobyčejnou
odvahou, vytrvalostí a houževnatostí.
Herben kritizoval mnoho věcí, aby se
zlepšily. A skutečně také v mnohém
přispěl ke zdokonalení. Ve své době
byl označován za žáka a pokračovatele K. H. Borovského.
Proč označujeme Herbena také za
dobrého politika, když se sám za po-

litika nepovažoval? Už od začátku se
stal jeho „Čas“ prostředkem boje za
spravedlnost a národní svébytnost. Žádal opravdovost a neúplatnost ve veřejném životě. Postavil se neohroženě
i proti některým vůdcům české politiky.
Kolem něho vznikla strana realistická.
Zpřístupňoval a šířil denně Masarykovy
myšleny. Bez Herbena a jeho „Času“ by
Masaryk neměl tolik stoupenců. Zapojil se do národního odboje. Stal se poslancem Národního shromáždění a pak
senátorem, ale jen po dobu, kdy mohl
sloužit národu. Herben napsal úvodní
slova k československé ústavě.

Nebylo by správné, kdybychom se
v roce Herbenových oslav nezabývali
hodnocením jeho významu. To byl alespoň pokus, protože žádný článek nemůže obsáhnout bohatost jeho života
a díla. I nadále se budeme zabývat
Herbenem – osobností z Brumovic.
Pro nás je to výzva. Dr. Jan Herben
si svou činností spisovatelskou a novinářskou vydobyl v našem kulturním
a veřejném životě čestné a významné
místo a zasluhuje si, aby každý, kdo
může něčím přispět k poznání jeho
osobnosti, tak učinil.
J. Šedivý

Vánoce přicházejí
Advent a vše, co k němu patří
Vánoce se nezadržitelně blíží, předvánoční atmosféra nás pomalu pohlcuje, a tak je právě teď vhodná doba,
abychom si znovu připomenuli některé
zvyky, které k Vánocům patří. Chápání
Adventu v jeho původním významu, důležité části a počátku církevního roku,
již z myslí většiny lidí vymizelo. Přesto
však přetrvává řada adventních zvyků
a symbolů, které nám přinášejí mnoho
radosti. Staly se součástí předvánočních příprav, aniž bychom si uvědomovali jejich původ. Co je vlastně Advent?
Není to jen období plné shonu a snahy
zútulnit svůj domov vánoční výzdobou.
Adventem se v křesťanství nazývá přípravná doba, která předchází vánočním svátkům a začíná čtyři neděle před
Vánocemi. Je dobou očekávání příchodu Ježíše Krista, dobou zamyšlení a
soustředění se nad významem Vánoc.
Adventní věnec

Zdobení adventního věnce patří k relativně mladým, přesto velmi oblíbeným
vánočním zvykům. Nejstarší písemně
doložená zpráva o adventním věnci pochází z roku 1938 z bohatého přístavního města Hamburku. Místní teolog
tehdy nade dveře sirotčince pověsil na
začátku adventu velký věnec vyřezávaný ze dřeva. Každý den na něj upevnil
jednu zapálenou svíci. Pod věncem stá-

la pokladnička, do které mohli lidé házet
vánoční milodary pro opuštěné děti. Odtud se tento zvyk rozšířil i do ostatních
zemí. To už se věnce nezhotovovaly jen
ze dřeva, ale také ze zelených větviček
jehličnanů, šišek i jiných materiálů. Adventní věnec má již jen čtyři svíčky a
každou adventní neděli se jedna z nich
zapálí. Svíčky i ostatní výzdoba zejména v kostele by měly mít fialovou barvu,
protože tato barva symbolizuje pokání.
Jesličky

V poslední době se vrací obliba
jesliček. Tradici stavění jesliček založil
roku 1223 světec František z Assisi.
Přivedla ho k tomu myšlenka vytvoření
trojrozměrného obrazu události, která
se kdysi odehrála v betlémském chlévě. Postavičky v betlémech se v průběhu vánočních svátků měnily, přidávaly
a odebíraly. Jezulátko se do jesliček
kladlo až o svátku Narození Páně.
Betlémové figurky byly nejčastěji
vyřezávány ze dřeva zdobeného barvou. Ale později se k jejich výrobě používal jakýkoliv materiál, podle toho jaký
byl komu dostupný. Zhotovovaly se z
vosku, látek, bohatí měli jesličky z porcelánu, kameniny, sádry, chudí zase z
těsta, chleba nebo papíru. Zpočátku
byly jesličky vystavovány v chrámových
interiérech. Do Čech se první chrámové jesličky dostaly v roce 1560 spolu s

Jezuity. Postupně se jesličky začaly šířit do venkovských chalup a městských
domácností, a to v době josefínských
reforem. Betlémy lidových betlémářů
připomínaly rodnou ves nebo městečko.
Svými mechanickými betlémy se daleko
za českými hranicemi proslavilo město
Jindřichův Hradec a proslulý je i betlém v Třebechovicích pod Orebem. O
dalších symbolech a tradicích Vánoc si
povíme zase v příštím roce. Důležité pro
nás je, abychom je prožili v pohodě.
J.Šedivý
Noc rozžala adventní svíce
na ztichlé hladině řeky,
chvějí se ve větru
jak srdce plná dětských snů.
Mráz brzy vystaví mosty,
řeka otevře náruč
bílým tanečnicím
k nočnímu reji.
Mlžné paprsky hvězd –
struny nebeské harfy
napjaté do všech stran –
se rozezní.
Pod tmavým příkrovem stojím
a tiše naslouchám, kdy ke mně doplují tóny
vánoční písně.
Nocí obtěžkanou
zní jenom údery bubnů,
tympány ohnivých střel
a výkřiky zraněných srdcí.
Ó Bože, daruj všem
pokoj a mír!
K vám doma i v dáli posílám
vděčné vzpomínky,
hejna bělostných ptáků.
Již rozepjaly křídla
a nesou poselství lásky:
Nám narodil se Kristus,
Kristus Pán.
Pavel Smetana, Variace na jediné téma
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Uplynulý rok 2007
Konec každého roku je příležitostí
ohlédnout se zpět, zamyslet se nad
uplynulými událostmi a říci si, co bylo
dobré a co špatné. Udělá to tak jistě
řada občanů, každý sám za sebe i za
skupiny, organizace i společnost. Děláme to stručně i v našem zpravodaji
a pokusím se o to i letos.
Jaký tedy byl rok 2007? Byl dobrý, nebo špatný? Jak pro koho. Vždyť
život na zemi je pestrý a má mnoho
podob. Budeme-li však objektivní,
musíme říci, že přes všechny nedostatky, kterými jsme procházeli, to byl
dobrý rok. Prožívali jsme jej většinou
ve zdraví, v činorodé práci, svobodě
názorů i v odpočinku a zábavě.
Vzniklo mnoho nového, pokročila
věda a technika, získali jsme nové
vědomosti i zkušenosti. Změnami
procházely i rodiny a vlastně celá
společnost. Jako jednotlivci jsme prožívali chvilky pěkné i zlé. To k životu
patří.
Byl to rok opět plný protikladů a
zvratů, jak jsme v posledních letech
zvyklí.
V celém světě nebylo klidu. Po
mnoha letech válečných operací na
Blízkém východě sice žádná válka
není, ale klid zbraní také ne. Stačí
připomenout Afganistan, Irák a Izrael
a víme, že tam ještě klid dlouho nebude. A víme také, kde všude musí být
jednotky OSN, aby se zabránilo nepokojům. Mír a nepokoje - to je tedy první rozpor tohoto světa. K němu patří
také střet civilizací a kultur. S rostoucí
migrací obyvatel se setkávají rozdílné
kulturní a náboženské směry východu a západu a spolu s hospodářskými a sociálními problémy dochází ke
střetům nejenom v názorech, ale řeší
se i násilím. Ani v roce 2007 nepřestaly teroristické útoky na skupiny
obyvatel, a to nejenom na Blízkém
východě, ale je snaha vyvolat neklid i
v Evropě. S tím souvisí řada opatření
při cestování a ochraně obyvatel.
Také příroda ukazuje svoji rozdílnou a rozpornou tvář. Přírodní katastrofy znovu v tomto roce vzaly životy
mnoha tisícům lidí. Stačí, když připomeneme alespoň tajfuny ve Střední
Americe, výbuchy sopky v Indonésii,
záplavy v Číně. Také v Evropě ukázalo počasí svou nevlídnou tvář, např. v
Anglii, Nizozemsku, Německu, ale i u
nás v Čechách.
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Klimatické podmínky jsou pro nás
vůbec nevyzpytatelné a neřídí se téměř ani obvyklým pořadím jaro – léto
- podzim - zima, natož nějakými lidovými pranostikami. Porovnání počasí posledních tří let se zdá až neuvěřitelné. Rok 2007 je opět extrémní.
Letošní leden byl nejteplejší od roku
1775. Teplé a navíc suché počasí pokračovalo celé jaro i léto, kdy teploty
dosahovaly opět rekordů. Ještě koncem srpna jsme říkali, že to bude velmi suchý rok.
Vzpomeňme, jak často jsme museli zalévat. V některých oblastech
sucho zničilo celou úrodu.
Nikdo nepamatuje, aby od července předchozího roku do září následujících roku, tj. více jak 12 měsíců
(včetně zimních), bylo tak teplé počasí.
Změna však nastala letos v září,
kdy přišlo deštivé počasí, které trvalo
dva měsíce. Pak došlo opět ke zlomu.
Zima přišla rekordně brzy. Tolik sněhu
v první polovině listopadu u nás nebylo nejméně čtvrt století. A tak už teď
budeme jen čekat, jaká ta nadcházejí
zima bude, jestli bude dlouhá a tuhá,
a nebo v lednu pokvetou sněženky.
Musíme si asi zvykat na rozmary léta
i zimy.
Počasí samozřejmě ovlivňovalo především zemědělce. Podmínky
pro jarní práce byly dobré, a tak kdo
brzy zasel a zasázel a uchytil to málo
z jarní vláhy, mohl očekávat úrodu.
Sucho však zničilo většinu porostů.
Byla velmi malá úroda obilovin, ceny
obilí na trhu velice vzrostly. Zelenina
a okopaniny byly dobré tam, kde se
mohlo zavlažovat. Dobrá byla úroda
meruněk a švestek. Jablka však většinou opadala. Již čtvrtým rokem byla
slušná úroda vinných hroznů, dokonce taková, že byly problémy s jejich
odbytem. Hrozny však byly poškozeny suchem.
I v tomto roce měli zemědělci své
specifické problémy na trhu se zemědělskými výrobky.
V politickém dění se samozřejmě
rozpory objevují téměř neustále. Nic
jiného už ani nečekáme. V roce 2007
jsme nemuseli k žádným volbám.
Nová vláda skutečně začala vládnout,
je však v neustálém střetu s opozicí a
pro nás obyčejné voliče a řadové občany z toho téměř nic dobrého nevy-

plývá. Postupně se smiřujeme s připravovanými reformami, protože stát
na to, či ono, nemá peníze. Víme, že
odvedeme státu hodně daní a poplatků, přesto se miliardy ztrácejí bůhvíkde. To je další rozpor naší doby, v
tvorbě zdrojů a jejich užití.
I v roce 2007 narůstaly rozdíly
mezi těmi nejbohatšími a nejchudšími. Jsme rádi, že my brumovičtí
občané, nepatříme k žádné z těchto skupin, většinou jsme spokojeni s
tím, co máme.
K zajímavostem doby patří také
to, jaké jsou věkové rozdíly mezi
vládnoucími představiteli a jejich milenkami.
Samotné Brumovice v roce 2007
nemusely díkybohu řešit žádné těžkosti. Nové obecní zastupitelstvo
na základě svého programu zajistilo
nové přívody plynu a vody do některých částí obce, začala se rekonstruovat obecní (poštovní) ulička. Kromě
rozporů v užití stavebních parcel na
Chobotech panuje shoda občanů.
Také společenský a kulturní život v
obci v roce 2007 měl své pravidelné
akce, ať už to byly plesy a hody. Připomeňme si ještě akce hasičů a oslavy 150. výročí narození Dr. J. Herbena, akce školy, TJ Sokol, ČZS, atd.
Jenom je škoda, že se těchto akcí
nezúčastňuje ještě mnoho občanů. O
událostech v Brumovicích jsme Vás
průběžně informovali v našem zpravodaji.
J. Šedivý
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
konec roku se blíží závratnou rychlostí, a tudíž se nabízí prostor ke krátkému ohlédnutí . Pro mne to byl rok plný
nových zkušeností, poznatků a hlavně
to byl první rok v mé nové funkci. Také
to byl první rok pro většinu vámi zvolených zastupitelů. Kvalitu práce celého
zastupitelstva i svou si zatím netroufám hodnotit. Věřím, že se bude stále
zdokonalovat a zlepšovat.
V uplynulém roce jsme začali projednávat přípravu pozemků vhodných
pro výstavbu rodinných domů. Objevilo se velké množství hlavně mladých
lidí, kteří chtějí v Brumovicích zapustit své kořeny a chtějí si zde postavit
dům. Což s radostí vítáme.
V květnu jsme si připomněli významné výročí narození našeho rodáka Dr.
Jana Herbena. Ani deštivé počasí nemohlo narušit důstojný průběh oslav za
účasti vzácných osobností. Červencové Jarní a listopadové Podzimní hody
nám stále udržují folklorní tradice naší
obce a jsou spojeny se setkáváním se

s našimi rodáky žijícími mimo naši obec.
Jenom na nás záleží, zda-li tyto tradice
budou uchovány i nadále. Hlavně rodiče
by se měli aktivně zapojovat do podpory
a organizace této hezké tradice .
Konec roku je typický stavební aktivitou. Byl vybudován nový rozvod vody
u Jezírka, který nabízí pro bydlící a budoucí obyvatele v této lokalitě a zároveň
pro budoucí smíšenou zónu Choboty
splnění základní lidské potřeby - dostatek kvalitní pitné vody.Touto investicí je
taktéž posílena protipožární ochrana
této oblasti. Dokončuje se rekonstrukce
komunikace v uličce za obecním úřadem a pokud to dovolí počasí, do konce
roku bude zahájena rekonstrukce kanalizace na Vrchním konci.
S podporou dotace z JMK bude
dokončena
rekonstrukce
obecní
knihovny.
Závěrem mého příspěvku bych rád
poděkoval za aktivní práci Vám všem,
kteří se buď jako jednotlivci nebo jako
členové místních organizací podílíte
na jakémkoliv zapojování ve svém

volném čase do různých kulturních a
společenských aktivit. Takovou iniciativu rádi vítáme, vážíme si jí a budeme
ji podporovat. Dle mého názoru sportovní, kulturní, ale i náboženskou úroveň obce vytváří právě aktivita jednotlivců a organizací doplněná o podporu
zastupitelů obce.
K blížícím se nejhezčím svátkům v
roce mi dovolte popřát všem rodinnou
pohodu a dětem pod vánočním stromečkem radost z hezkých dárků. Přeji Vám, aby vánoční svátky byly pro
všechny časem klidu, radosti, lásky,
odpočinku a načerpáním nových sil.
Do nadcházejícího nového roku
2008 Vám přeji pevné zdraví, hodně
pracovních a osobních úspěchů, a
také, aby se Vám dařila plnit všechna
přání a předsevzetí .
Já i celé obecní zastupitelstvo si
klademe za cíl i v příštím roce usilovat
o vytváření co nejlepších podmínek
pro kvalitní život v naši obci.
Váš starosta
Vavřinec Charvát

Zasedání zastupitelstva obce
Usnesení z 10. řádného zasedání
Zastupitelstva obce Brumovice
konaného dne 23. 8. 2007
v 18.00 hodin ve velké zasedací
místnosti OÚ Brumovice
1. Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje
1.1 Program zasedání ZOB
1.2 Ověřovatele zápisu paní ing. Kratochvílovou a pana Troubila
1.3 Návrhovou komisi ve složení JUDr.
Macháčková a pan Josef Charvát
1.4 Komisi pro otvírání obálek a vyhodnocení nabídek k výběrovým
řízením na akce:
Rekonstrukce poštovní uličky,
Studii kanalizace a ČOV, Oprava
kanalizace na Vrchním konci,
Oprava vozovek na Vrchním konci, Výstavba vodovodu u Rybníčka a Úprava záchytného příkopu
– Žlíbek ve složení: JUDr. Macháčková, předseda, Ing. Tauchmann, Karel Opluštil, Václav Lupač, Petr Kocman a Mgr. Petr Kučera – členové
1.5 Starostu obce Ing. Vavřince Charváta, který bude spolupracovat

s pořizovatelem MěÚ Hustopeče
při projednávání změn územního
plánu i při projednávání nového
územního plánu obce podle zákona č. 183/2006 Sb., - stavební zákon pro celé volební období 2006
– 2010.
1.6 Přijetí dotace z JmK č. 321/07/OK
z odboru kultury ve výši Kč 50 000,na akci Oslavy 150. výročí narození Dr. Jana Herbena
1.7 Štěpánu Prachařovi, bytem Brumovice 344 půjčku z fondu rozvoje bydlení na opravu rodinného
domku ve výši Kč 100 000,- Kč
1.8 Anně Horákové, bytem Brumovice č. 349 půjčku z fondu rozvoje
bydlení ve výši 20 000,- Kč na
opravu rodinného domku
1.9 Záměr obce na prodej zámkové
dlažby v množství asi 50 m2, zbylé po opravách vjezdu do hasičské zbrojnice,
1.10 Připojení dešťových vod z rodinného domku č. 339 v Brumovicích panu Zdeňku Machovi do
místní kanalizace
1.11 Klubu rodiče dětem příspěvek na

sportovní akci Volejbalový turnaj,
konaný dne 1. 9. 2007 ve výši Kč
3 000,-.
1.12 Možnost financování odvozu a uložení suti bouraných rodinných
domků těm stavebníkům, kteří na
místě stávajícího rodinného domku budou prokazatelně stavět
nový. Výše příspěvku bude posuzována individuálně dle stanovených kritérií.
1.13 Směrnici o oběhu účetních dokladů, předložené důsledkem legislativních změn
1.14 Novelu Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
1.15 Rozpočtové opatření č. 5 ve výši
57 tisíc korun
2. ZOB neschvaluje:
2.1 Panu Zdeňku Machovi průjezd
místem označeným dopravní značkou zákaz vjezdu všech motorových vozidel
3. ZOB bere na vědomí:
3.1 Zpětvzetí žádosti paní Staňkové
na vybudování chodníku po provedeném dobudování vodovodu,
neboť součástí dodávky byla i jestrana 5
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jich oprava
3.2 Žádost pana Štěpána Čačíka
o provedení opravy kanalizační
přípojky před domem rodičů Romana Blanáře z důvodů, že dochází k zaplavování objektů v těchto místech
3.3 Informaci Dr. Zajíčka z Agentury
ochrany přírody o stavu ryb v místním Jezírku
3.4 Informaci o započetí auditu obce
Jihomoravským krajem
3.5 Rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče o povolení
vypouštět odpadní vody do vod
povrchových omezeně do vybudování ČOV, nejpozději do 31. 12.
2015
3.6 Informaci o výsledcích jednání
s RWE o nutnosti dodržet bezpečnostní pásmo v šířce 200 metrů od vedení plynovodu a tím
také zněmožnění výstavby rodinných domků ve schválené lokalitě územního plánu v místě zvaném Haraska
3.7 Informaci o zaměření lokality Písník pro výstavbu rodinných domků
3.8 Informaci o činnosti obecního
úřadu od minulého ZOB
4. ZOB u k l á d á starostovi obce:
4.1 V souvislosti se žádostí Štěpána
Čačíka zajistit odborné stanovisko k celé problematice nutné k přijetí opatření . Termín: do příštího
zasedání ZOB
4.2 Po vyjádření Jihomoravského
kraje reklamovat provedení prací
na dodatku územního plánu u jeho
dodavatele zpracování
Usnesení z mimořádného zasedání
Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 4. 9. 2007
v 18:30 hodin ve velké zasedací
místnosti OÚ Brumovice
1. Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále ZOB) schvaluje:
1.1. Ověřovatele zápisu pana Josefa
Charváta a pana Petra Kocmana
1.2. Návrhovou komisi ve složení Ing.
Marie Kratochvílová, JUDr. Dobromila Macháčková
1.3. Dodavatele veřejné zakázky na
akci Brumovice oprava vozovky
a dešťových vpustí v Poštovní
uličce firmě Stavoč, s. r. o. Horní
Bojanovice
1.4. Dodavatele veřejné zakázky na
akci Oprava kanalizace na Vrchstrana 6

ním konci firmě IS Hodonín, s. r. o,
provoz Rohatec
1.5. Dodavatele veřejné zakázky Vodovod u Rybníčka firmě Stavoč,
s. r. o.
1.6. Záměr obce na vytvoření nových
webových stránek
2. ZOB ruší:
2.1. Veřejnou zakázku na opravu vozovek na Vrchním konci z technických a finančních důvodů
2.2. Výzvu zájemcům na dodávkustavebních úprav stávajícího záchytného příkopu v lokalitě Žlíbek
z finančních důvodů
3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Nabídky firem na studii stavby
splaškové kanalizace a dodávky
ČOV v obci, vzhledem k předloženým nesrovnatelným návrhům
bude následně se všemi firmami
zahájeno jednání k objasnění jejich návrhů
4. ZOB ukládá:
4.1. Starostovi obce uzavřít smlouvy
o dílo s vybranými dodavateli
– termín: neprodleně,
4.2. Starostovi obce – projednat s projektantem levnější řešení úprav
stávajícího záchytného příkopu
v lokalitě Žlíbek v termínu do dalšího jednání ZOB
4.3. Provést další upřesňující jednání
s firmami, které předložily své
nabídky na zpracování studie na
odkanalizování obce a výstavby
ČOV v termínu do dalšího jednání ZOB
4.4. Starostovi obce projednat se stavebníkem rekonstrukce rybníka
„Balaton“ nutnost opravy poškozených vozovek v termínu nejpozději do příštího jednání ZOB
4.5. Kontrolnímu výboru zkontrolovat
plnění usnesení ZOB, přijatých
v tomto volebním období v termínu do příštího zasedání ZOB
Usnesení z 11. řádného zasedání
Zastupitelstva obce Brumovice
konaného dne 4. 10. 2007
v 18.00 hodin ve velké zasedací
místnosti OÚ Brumovice
1. Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále ZOB) schvaluje:
1.1. program jednání
1.2. smlouvu na odkoupení pozemků
p.č. St 360/1 a St. 360/2
1.3. podat žádost na dotaci z prostředků JmK Odboru životního
prostředí na Úpravu stávajícího

záchytného příkopu v lokalitě Žlíbek
1.4. rozpočtové opatření č. 6
1.5. sepsání nájemní smlouvy na nebytové prostory s p. Artemis
Hladkou a p. Ludmilou Ondrušovou
2. ZOB zamítlo :
2.1. návrh dodatku na navýšení ceny
díla nájezdu k hasičské zbrojnici
firmě Stavkus Boleradice
3. ZOB ukládá starostovi :
3.1. provést oznámení policii na podezření z nezákonného provozování výherních automatů
Usnesení z 12. řádného zasedání
Zastupitelstva obce Brumovice
konaného dne 8. 11. 2007
v 18.00 hodin ve velké zasedací
místnosti OÚ Brumovice
1. Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále ZOB) schvaluje
1.1. program jednání
1.2. ověřovatele zápisu pana Václava
Lupače a pana Václava Troubila,
1.3. návrhovou komisi ve složení
Ing. Marie Kratochvílová a panKarel Opluštil,
1.4. přijetí dotace z Jihomoravského
kraje na výstroj a výzbroj JSDH
ve výši 50. tis. Kč,
1.5. veřejnoprávní smlouvu k zajištění
přestupkové agendy s MěÚ Klobouky u Brna,
1.6. dodatek ke zřizovací listině pro
ZŠ a MŠ Brumovice a současně
vydání úplného znění zřizovací
listiny k 1. 1. 2008,
1.7. vnitřní směrnici pro poskytování
peněžního daru rodičům při narození dítěte ve výši 5000,- Kč na
jedno dítě a nepeněžního daru
občanům obce starším 80. let při
příležitosti vánočních svátků
1.8. smlouvu o budoucí smlouvě na
zřízení věcného břemene s firmou RGV
1.9. kupní smlouvu na prodej části
parcel p. č. 112/1 a 3484 panu
Antonínu Staňkovi
1.10. složení inventurních komisí –
k inventarizaci majetku obce: předseda: Karel Opluštil, členové: Ing.
Vavřinec Charvát, Václav Troubil,
Josef Charvát, k inventarizaci závazků a pohledávek ve složení:
předsedkyně: JUDr. Dobromila
Macháčková, členové: Mgr. Marie Michnová a Petr Kocman, k inventarizaci
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majetku Hasičské zbrojnice ve
složení Ing. Marie Kratochvílová,
předsedkyně, Ing. Vavřinec Charvát, Mgr. Petr Kučera, a pro inventarizaci majetku školy Jiří Bureš,
1.11. žádost na uložení stavebního
materiálu na obecním pozemku
pro potřeby dokončení stavby
domu č.p. 106 do 30. 6. 2008
panu Simonu Ondrušovi na obec
ním pozemku za domem – parkovišti u hřbitova v maximální šíři
2,5 m,
1.12. půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100 000,- Kč Stanislavě a Zdeňkovi Musilovým, bytem
Brumovice č.p. 223,

1.13. Klubu rodiče dětem, občanskému
sdružení, příspěvek ve výši Kč
3000,- na akci Zabíjačka a Vánoční jarmark, konané dne 2. 12.
2007 na školním dvoře,
1.14. provedení recyklace stavební
suti uložené na sběrném dvoře,
1.15. cenu prodeje pozemků ve vlastnictví obce na výstavbu rodinných domků ve výši 275,- Kč za
m2. Cenou se rozumí pozemek,
který má připojení na inženýrské
sítě.
1.16. dodatek smlouvy o dílo č.1 uzavřené s firmou Stavoč, s. r. o. na
dodávku vodovodní přípojky v lokalitě u Jezírka v části VI. Platební
podmínky, kdy faktura bude uhra-

zena ihned po provedené kolaudaci stavby
1.17. uzavření smlouvy o výpůjčce
plastových kontejnerů o objemu
1100 litrů na uložení tříděného odpadu (papíru a plastů) s firmou
EKOKOM
1.18. úhradu příspěvku ve výši Kč 700,ZŠ Hodonín pro školní rok 20072008 za žáka s trvalým bydlištěm
v obci Brumovice .
2. ZOB bere na vědomí
2.1. návrh změny Územního plánu č.
4 v obci Kobylí,
2.2. informaci o činnosti Obecního
úřadu od posledního ZOB.

Brumovice - Lidé a doba

Na závěr tohoto roku Vám připomeneme z historie ještě tyto události:
80. let od postavení modlitebny Českobratrské církve evangelické v Brumovicích.
Evangelíci z Brumovic a spolu s nimi celý sbor slavili letos již 80. výročí postavení nové modlitebny.
Jejímu vybudování předcházela dlouholetá příprava. Evangelíci patří od vydání tolerančního patentu v
roce 1781 do sboru v Kloboukách, kam pravidelně docházeli do kostela. V roce 1897 byl založen stavební
fond. Měl shromáždit prostředky ke koupi vhodného
objektu, kde by se mohly bohoslužby konat. Pobožnosti se konaly koncem devatenáctého století v příbytcích
tehdejších presbyterů.
3. února 1901 byl zvolen šestičlenný výbor bratří, který měl vyjednat a provést koupi domu č. 163 od
Josefa Šebesty, provizorně jej upravit pro účely kazatelské stanice, shromáždit prostředky na stavbu nové
budovy modlitebny. Koupě domu byla provedena 1.
10. 1901 na ck. notářství v Kloboukách za cenu 1920
korun tehdejší měny (říkalo se tehdy rakouského čísla).
V den kupu bylo J. Šebestovi proplaceno v hotovosti
620 korun, dále byl převzat jeho sirotčí dluh ve výši 200
korun a zbytek 1100 korun byl splácen po dobu 11 roků
v ročních splátkách po 100 korunách.
Kazatelská stanice byla umístěna v koupeném
domku a potřebná zařízení (lavice, židle, stůl a skříň na
knihy) pořídili bratří na své náklady.
Léta 1900 – 1910 patří podle vzpomínek pamětníků
k době největšího rozmachu kazatelské stanice. Bylo
založeno sdružení mládeže, nedělní škola, scházel se
pěvecký kroužek, bylo zakoupeno harmonium a budovala se sborová knihovna. Hlavním organizátorem byl
učitel obecní školy bratr František Ondruška, který v
Brumovicích působil od r. 1895 do roku 1909.
V roce 1918 bylo rozhodnuto stavět novou modlitebnu. Byl již zakoupen materiál, ale pro stoupající poválečnou drahotu bylo od stavby upuštěno a materiál
výhodně prodán.
Rozhodnutí o stavbě nové modlitebny padlo znovu 2. února 1926. Stavba byla svěřena staviteli Adolfu

Rozbořilovi z Brumovic. Stavební práce byly zahájeny
14. února 1927. Slavnostní otevření modlitebny se konalo 8. září 1927. První křtiny se v nové modlitebně
konaly 25. září a první svatba 20. listopadu 1927.
Od roku 1927 slouží modlitebna trvale k bohoslužbám a jiným církevním akcím.
V letošním roce si připomínáme hned dvě výročí
dalšího brumovického rodáka.
Je jím Antonín F l ó d r – učitel a osvětový pracovník
Narodil se 10. 6. 1887 ( tj. před 120 lety) v Brumovicích v početné rodině chudého chalupníka Vavřína
Flódra, známého hudebníka, vesnického písmáka a
přítele spisovatele dr. Jana Herbena.
Po studiích v Brně nastoupil Antonín učitelské místo
na Kyjovsku, brzy na sebe upozornil jako vynikající pracovník v hudební a výtvarné výchově. Před I. světovou
válkou dostal místo ve slovácké obci Poštorná. Záslužná byla jeho práce v oblasti folklóru. Založil dětskou
krojovanou dechovku a podnikal s ní úspěšné zájezdy
po Moravě i Čechách.
V r. 1929 přišel na měšťanskou školu v Židlochovicích. V době německé okupace byl dvakrát vězněn
v Kounicových kolejích v Brně. Po osvobození vlasti
v roce 1945 byl jmenován okresním školským referentem a později okresním osvětovým inspektorem.
Do výslužby odešel v roce 1948. Zemřel dne 5. ledna
1967, tj. před 40. lety.
Brumovice, ačkoliv nemohly využívat jeho schopností a nadání, se hrdě hlásí k svému rodáku Antonínu
Flódrovi.
Jaký byl rok 1917, tj. před 90. lety, se můžeme dočíst v zápiscích mého dědečka:
- Rok 1917 byl moc špatný rok, byl to suchý
rok, bylo všeckýho málo.
- 3. prosince 1917 začalo mrznůt a půda zamrzla. 12. prosince 1917 padal sníh a tento den ho
napadlo na výšku střevíce.
J. Šedivý
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Kulturní výročí
Prof. Dr. Josef Líznar /nar. 28.10.1852 – 155. výročí, zemřel 12.6.1932 – 75. výročí/ , docent pro meteorologii a klimatologii, profesor kosmické fyziky a
zemského magnetismu na Karlově univerzitě v Praze.
Vědecká činnost profesora Líznara čítá na 70 prací.
MUDr. František Kňůr /nar. 3.12.1882 – 125. výročí/ , doktor všeobecného lékařství, vojenský lékař,
věnoval se hlavně kožním a pohlavním nemocem.
Dr. Prokop Antonín Valena /nar.28.5.1902 – 105.
výročí/, katolický kněz, který v Brumovicích působil v
letech 1964 – 1971.
Ruští legionáři – V roce 1917 / před 70 lety/
vstoupili brumovičtí muži do Čs. legií v Rusku, když
předtím strávili někteří i několik let v zajetí.
Jan Herben, nar.6.6.1892, č.d.176, do Českého
vojska zařazen 1. července 1917.
Tomáš Gazda, nar. 14.1.1891, zařazen do Československého vojska 7. července 1917 v Borispolu.
Karel Lexa, nar. 22.8.1893, č.d.75, zařazen do
Čes. vojska 15. července 1917.
František Bula, nar. 6.10.1882, č.d. 207, do Českého vojska zařazen 3. srpna 1917.
Antonín Kuchyňka, nar. 16.1.1893, do Československého vojska zařazen 3. prosince 1917 v Žitomíru.
František Bula, nar. 19.9.1886, č.d. 10, do Českého vojska zařazen 15. prosince 1917 v Kyjevě.
Nynější školní budova byla postavena v roce

1912 / tedy před 95 lety/. Stávající obecná škola byla
rozšířena o další dvě třídy na školu šestitřídní. Stavbu prováděl stavitel Valenta z Brna, nákladem 43
tisíc korun. Během stavby se vyučovalo v domě č.
163 a v obecním domě v kanceláři radnice. Všechen
stavební materiál byl vyráběn a odebírán z brumovické cihelny.
Vodovod – V roce 1932 /tedy před 75 lety/ byla v
místě zvaném Rybník – Loviska postavena čerpací
stanice vodovodu za 80 tisíc korun. Poté se přistoupilo k budování samotného vodovodu.
Hasičská zbrojnice – 1. září 1952 bylo započato
se stavbou požární zbrojnice na domě č. 196, který
byl zakoupen od p. Václava Jordánka a na přilehlé
zahradě, koupené od paní Špalkové z Břeclavi.
BV Brumovice Výtahy – V dubnu 1992 /před 15
lety/ byla založena společnost BV Brumovice Výtahy. Navázala na provozovnu Výtahy, která u nás působila od roku 1968.
Počasí v roce 1927 – „Dne 14. listopadu 1927 padal první sníh, naši hospodáři dosud orali na polích.
Dne 11. a 12. prosince 1927 napadlo velmi mnoho
sněhu, lesní ptactvo a zvěř hledali svoji potravu v
samém okolí obce, dokonce na dvorech jednotlivých
domů. 21. prosince 1927 ukazoval teploměr -18°C .
Krutá zima.“
Vlasta Bedřichová

Události
- Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s místním obecním úřadem vyhlásily „Humanitární sbírku“,
která se v Brumovicích uskutečnila v sobotu 25. srpna 2007, darované věci byly shromažďovány v Sokolovně.
- Klub Rodiče dětem připravil na konec prázdnin „volejbalový turnaj“. Konal se 1. září 2007 na hřišti v ulici Na Drahách.
Zájemci se přihlašovali na obecním úřadě a pro všechny bylo připraveno občerstvení.
- Sborová slavnost
V sobotu 1. září 2007 se v odpoledních hodinách konala sborová slavnost u příležitosti 80. výročí postavení modlitebny ČCE v Brumovicích a začátku nového školního roku. Tohoto slavnostního shromáždění se zúčastnili i vzácní hosté: synodní kurátorka Mahulena Čejková a synodní senior Joel Ruml. Přítomen byl rovněž starosta obce s manželkou.
Občerstvení připravily sestry sboru.
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- Vítání občánků do života
V neděli 2. září 2007 byli v obřadní síni obecního úřadu do života slavnostně uvítáni čtyři chlapci, z toho jedna dvojčata.

Dvojčata v Brumovicích
Brumovice jsou zajímavé také tím, že se u nás velmi často rodí dvojčata. Zde je jejich seznam:
Denisa a Rudolf Kadlecovi
Jan a Karel Bulovi
Jan a Barbora Kováříkovi
Jitka a Luboš Bulovi
Eva a Pavel Kratochvílovi
Vlasta a Jarmila Bulovy
Martina a Iveta Krejčiříkovy
Petr a Pavel Daňkovi
Martin a Lucie Líznarovi
Radmila a Irena Dvořákovy
Veronika a Marek Musilovi
Vít a Miroslav Hájkovi
Denisa a Dominik Morovi
Iva a Jarmila Hamanovy
Martin a Michal Procházkovi
Anna a Miroslava Hortvíkovy
Petr a Pavel Třeštíkovi
František a Václav Hovězákovi
Atilla a Matyáš Szabó
Antonín a Kristýna Chrástkovi
Pavlína a Zdeňka Janoškovy
Bude vás zajímat, že od roku 1956 se u nás narodila třináctkrát dvojčata a troje se přistěhovala. Z toho jsou pětkrát
děvčata, chlapci pětkrát, chlapec a děvče šestkrát. Při vyhledávání dvojčat jsem objevila takovou zvláštnost, a sice, že
roky, ve kterých se tato narodila, končí většinou jedničkou /4x/ nebo sedmičkou /4x/. Poslední dvojčata se narodila v
letech 1991, 1997, 2004 a 2007.
- 4. září 2007 uspořádal Svaz tělesně postižených zájezd za koupáním na Slovensko do Velkého Mederu.
- 8. září 2007 uspořádala firma Blanář Nábytek IV. vyjížďku na koních. Zúčastnilo se jí 17 koní a jeden vůz, celkem z
11 obcí.
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Ve večerních hodinách se v areálu firmy konala taneční zábava při country hudbě.
- V sobotu 6. října 2007 se konalo
setkání padesátiletých rodáků. Sraz
byl slavnostně zahájen v obřadní síni
obecního úřadu, poté následovala prohlídka místní základní školy .
- 6. října 2007 se na místním jezírku konaly Dětské rybářské závody. Zúčastnit se mohli mladí rybáři do věku 15
let, přihlášeno bylo 48 dětí, nejmladšímu účastníku byly 2 roky. Akci pořádal obecní úřad, sponzorem byla firma
Kovo Staněk, organizačně se podíleli i
hasiči. Ceny mladým rybářům předával
starosta obce.
A výsledky?
1. místo: Matěj Krátký, 5 ryb, z nich
největší amur měřil 56 cm
2. místo: Michaela Dunajová, 3 ryby,
z nich největší amur měřil 59 cm. Toto
byla zároveň největší ulovená ryba.
3. místo: Milan Krátký, 2 ryby, z nich
největší byl kapr, který měřil 42,5 cm
4. místo: Markéta Kurečková
Občerstvení bylo zajištěno, počasí závodům rovněž přálo, jen ten vítr u vody byl trochu ostřejší. A tak celé rodiny, děti
i dospělí mohli strávit příjemné odpoledne u vody.
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- 9. října 2007 uskutečnil Svaz zdravotně postižených zájezd za koupáním do Velkého Mederu.
- V sobotu 13. října 2007 se konaly oslavy 110 let železniční trati Hodonín - Zaječí . Tento den jsme se mohli svézt
historickým parním vlakem do Zaječí nebo do Hodonína. I brumovická vlaková zastávka byla obležena mnoha zájemci
o tuto nevšední podívanou a mnozí naši občané se také tímto vlakem projeli. A jaký obrázek se naskytl přítomným?
Nablýskaná parní lokomotiva, historické vagóny z přelomu čtyřicátých a padesátých let, typické houkání a obrovská
oblaka páry. Nejeden z nás rovněž zavzpomínal na svá mladá léta a na jízdy takovým vláčkem ať už do školy, nebo do
zaměstnání.

- V pondělí 15. října 2007 byla zahájena oprava „Poštovní uličky“. Rekonstrukci provádí IS Hodonín.
- Ve středu 24. října 2007 se uskutečnil nákupní zájezd do Polska. Zajišťovala A.Horáková.
-Lampiónový průvod se v Brumovicích konal v pátek 26. října 2007 u příležitosti oslav 89. výročí Dne vzniku samostatného československého státu. Účastníci se shromáždili v 18 hodin u obecního úřadu a odtud se šlo v průvodu nejprve
na místní hřbitov. Zde se uskutečnil pietní akt – položení věnce k pomníku obětem padlým v obou světových válkách,
minutou ticha jsme uctili jejich památku. Po tiché vzpomínce pokračoval průvod dál až k myslivecké chatě, kde už bylo
ke spokojenosti všech připraveno občerstvení. Zejména dětem jiskřily oči radostí při pohledu na táborový oheň. Letošní
lampiónový průvod se těšil velkému zájmu, zúčastnilo se asi 120 dětí a dospělých. I počasí této akci přálo. Byla to pěkná
oslava pro naši republiku významného svátku.
- V sobotu 3. listopadu 2007 nás brumovičtí stárci a stárky pozvali do místní Sokolovny na „Podzimní hody“. K tanci
a poslechu hrála dechová hudba Lácaranka.
- 6. listopadu 2007 se uskutečnil zájezd za koupáním do termálních lázní Velký Meder. Zajišťovala paní Anna Horáková.
- V pátek 23. listopadu 2007 byl vydán kalendář „Brumovice v roce 2008“. /Vydavatelství Petr Brázda, Břeclav/
- Ve středu 28. listopadu 2007 se poprvé rozzářil vánoční strom v parku pod kostelem. Osvětlení smrku provedla firma
VOS Dolní Bojanovice.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Ze života školičky
„Den bez úrazu“
Každoročně zemře v České republice následkem
úrazu kolem 300 dětí. Proto jsme v naší škole uspořádali
tzv. “Den bez úrazu“, který proběhl 4. září, neboť nejrizikovějším obdobím je první týden v září a jarní měsíce.
Žáci se nejprve seznámili s vnitřním řádem školy, ve
kterém jsou mimo jiné také pravidla chování ve škole.
Po přestávce byla výuka zaměřena na prevenci úrazů a
poskytování první pomoci.

Žáci např. diskutovali o tom, kde a
jaký úraz se jim může stát, jak se mu
mohou vyhnout, jak se mají chovat na
silnici a na chodníku, kde si mají hrát, jak se mají oblékat, aby byli lépe vidět, jaké vybavení mají mít při jízdě
na kole a kolečkových bruslích apod.
Všem žákům se “Den bez úrazu” líbil a byli by rádi,
kdybychom ho na jaře s podobnou tematikou zopakovali.
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„Drakiáda“
Také v letošním roce jsme pořádali školní drakiádu, která proběhla 26.
září na poli u vodojemu. Sluníčko svítilo, vítr zpočátku příliš nefoukal, ale
později se umoudřil. Tentokrát draci
nejvíce létali Martině Kadlecové, Markétě Ševelové, Milanu Krátkému a
Pavlu Oslzlému. Škoda, že v dnešní
době si už málokdo umí vyrobit vlastního draka a raději si ho zakoupí.

Školní družina
V současné době navštěvuje školní družinu 28 dětí ve věku od 6 do 10
let.
Školní družina se nachází v areálu
školy. Její interiér se průběžně upravuje.
Pro pracovní aktivity využíváme
místnost s prostornými ponky, kde
malujeme, lepíme, vaříme, vyřezáváme...... Společenskou místností
je pro nás druhá část ŠD s televizí a
videem, pokojový nábytek, koberec.
Zde si čteme, povídáme, připravujeme se na vyučování, relaxujeme, hrajeme společenské hry, oslavujeme
různá výročí a svátky během roku.
Skupinky dětí s oblibou vyhledávají své soukromí v patře společenské
místnosti, které vzniklo po odstěhování místní knihovny. Tady, v útulném
prostředí, se dobře poslouchají i čtou
pohádky, děvčata si zde ráda hrají s
panenkami.
Když dovolí počasí, chodíme na
školní dvůr. Tento je víceúčelový.
Děti mohou sportovat, hrát si, pozorovat přírodu. V rámci družiny chodíme
také na cílené vycházky mimo areál
školy. Pozorujeme změny v přírodě a
památná místa. Plánujeme navštívit
místní firmy. Z našich aktivit během
podzimu přikládáme několik fotografií.

„Vzpomínka na prázdniny”
O prázdninách jsem byl se svými rodiči a bratrem na dovolené v Jeseníkách.
Jednou jsme se vypravili na výlet do Karlovy studánky. Tam to bylo moc hezké, všude samé vodopády a studny, no prostě učiněná paráda. Cestou zpátky
jsme se zastavili ve Vrbně pod Pradědem. Navštívili jsme tam Rybářskou baštu.
Uvnitř byla restaurace a naproti ní byl malý rybníček plný pstruhů. Toužili jsme s
bratrem chytit si každý svého pstruha. Tatínek nám koupil prut a šlo se. Napíchli
jsme na háček kuličku z těsta a já jsem prut nahodil do vody. Chvíli jsem čekal
a najednou tatínek křikl:”Lukášku, už!” A mně zabral krásný pstruh. Byl jsem tím
tak překvapený, že jsem radostí poskakoval. Když pstruh zabral i bratrovi, byli
jsme štěstím bez sebe. Cestou z Vrbna jsme si zajeli na moc dobrý oběd.
Plní zážitků a dojmů jsme se vrátili na chatu. Všichni si na pstruzích moc pochutnali, jenom já ne, protože ryby nemám rád. Letošní dovolená byla super a už dnes
se těším, kam se vydáme příští léto.
Lukáš Hroudný, žák 5. ročníku

Podzimní hrátky v mateřské škole
Léto je nenávratně pryč. Vládu převzal podzim plný barev, zralých plodů a kouzelných změn v přírodě. U nás v mateřské škole jsme ho přivítali s velkým nadšením a elánem. Nejdříve děti sbíraly a přinášely do mateřské školy různé přírodniny
a pak následovalo tvoření z nich. Pod rukama dětí vznikaly postavičky, zvířátka a
strašidýlka, kterými si vyzdobily jak prostory školy, tak i školní zahradu. A protože
děti milují vycházky do přírody, rozhodli jsme se s těmi staršími navštívit les. V den
vycházky do lesa byly děti již od rána nedočkavé, kdy už se vydáme na cestu. Mnohé z nich byly z domu vybaveny batohem s pořádnou svačinou, kterou však vůbec
nepotřebovaly, protože ji zajišťovala školní kuchyň. Na naši otázku: „Proč máš tolik
jídla?“, zněla pádná odpověď dětí: „Co kdybych měla ještě hlad? Co kdybysme
tam byli hodně dlúho?“ Nebo: „Víte, že já sním hodně, co kdyby na mě nezbylo?“
Odpovědi dětí byly tak přesvědčivé, že jsme jim museli dát za pravdu, co kdyby
……..? Konečně nastal dlouho očekávaný okamžik. Rozloučili jsme se s mladšími
dětmi a vydali se na cestu. Prostředí lesa děti uchvátilo, mnohé z nich byly v lese
poprvé. Nasbírali jsme poklady lesa, žaludy, houby, mech, listy, kůru stromů, traviny
… Největší radost jsme však měli z nálezu hub, obzvlášť těch jedlých. Nastal čas
návratu. Abychom nabrali sílu na zpáteční cestu, následovala ještě pořádná svačina. Všem moc chutnalo. Všechno jsme snědli, nic nezbylo. Po cestě do mateřské
školy jsme si společně zanotovali: „Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu.“
Mladší děti nás už netrpělivě očekávaly a zasypaly otázkami: kde, co, proč a jak?
Ve třídě děti vytvořily výstavku z darů lesa a pak celý týden následovaly hry, básně,
písně, kreslení a tvoření na téma les. Návštěva lesa byla pro děti velmi intenzivním
zážitkem, ještě dlouho vzpomínaly na pobyt v lese. Další naše cesty vedly do polí.
Pozorovali jsme podzimní plodiny, jejich sklizeň a přípravu polí na zimu. Zážitky z
vycházek jsme v mateřské škole ztvárňovali různými činnostmi - kresbou, zpěvem,
navlékáním a barvením bramborových korálů, hrou na zavařování a vše vyvrcholilo
společným divadelním ztvárněním pohádky O veliké řepě. Do hereckých rolí se s
chutí zapojili i ti nejmenší. Naše podzimní hrátky jsme završili pouštěním draka.
Foukal silný vítr, a tak drak vylétl hodně vysoko, což vedlo k úžasu a velké radosti
všech přítomných dětí. Ještě uklidíme školní zahradu, no a můžeme zazimovat.
Veronika Kunická, vedoucí učitelka

Školní jídelna
Pracovníci školní jídelny:
Vedoucí ŠJ – Věra Otáhalová, hlavní kuchařka – Milena Sedláčková, kuchařka - Iveta Mikulicová, pomocná síla - Vendula Winklerová
Provoz ŠJ je od 6.00 hod. do 14.00 hod.
Obědy se vydávají pro místní firmy od 11.00 hod. do 11.30 hod, pro ostatní strávníky od 11.30 hod. do 11.50 hod.
Další výdej obědů je od 12.30 hod.do 13.00 hod. Školní jídelna Brumovice zajišťuje stravu pro mateřskou školu, základní
školu a místní firmy Kovo Staněk, Výtahy Brumovice, Jednota, Krejčovství Renata, OÚ Brumovice, a poněvadž je tato
strava určena především dětem, je vhodná i pro důchodce, kteří obědy v hojném počtu odebírají. Po dohodě s OÚ je
možné si obědy za určený poplatek nechat dovážet od paní Peřinové Heleny. Každý den jídelna vaří zhruba 230 obědů.
Bližší informace podá školní jídelna v kanceláří ŠJ nebo na telefonu 519 423 283.
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Seznamovací pobyt studentů
I.G Městského víceletého gymnázia v Kloboukách u Brna
Kloboucké gymnázium navštěvují také brumovické děti. Letos byli do prvního ročníku přijati: David Hanák, Martin Fiala, Kristýna Kurečková a Kamila
Svobodová.
Letošní „seznamovací pobyt“ nazvaný Motýlí výlet se konal ve dnech 17.
– 19. října. Tyto pobyty, během nichž se děti mají na začátku školního roku vzájemně lépe poznat, mají na klobouckém gymnáziu již svoji tradici a pravidelně
se konají v Křižanově. U studentů jsou velmi oblíbené.
Při netradičních hrách, při vycházkách do okolí a sportování či při mnoha
zajímavých soutěžích spolu děti prožily hezké tři dny. A co o pobytu napsali
sami žáci?
„Ve středu ráno jsme se třídou jeli na seznamovací pobyt do Křižanova.
Hráli jsme tam různé hry, soutěžili jsme a taky jsme chodili do lesa. Nejvíce se
mi však líbila bojová hra. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a každá si dala na
jeden konec lesa šátek. Všichni si připevnili papírová čísla na čelo. A potom
obě skupiny vyrazily na svůj konec lesa, kde čekaly, až paní učitelka zapíská na
píšťalku. Na tento povel jsme vyrazili do lesa proti sobě a snažili jsme se dostat
k šátku soupeře. Vyhrála ta skupina, která získala soupeřův šátek. Tato hra se
mi moc líbila a chtěl bych si ji ještě někdy zahrát.“
Martin Fiala

Prosinec – Eva Lenartová
Prosinec je měsíc ticha,
klidným teplem lásky dýchá,
i když za okny je zima
a v komíně meluzína
volá, volá, že má hlad,
že nemůže v noci spát.
Možná na mě mámě poví,
že jí chodím na cukroví,
a pak večer u stromečku
najdu jenom její vlečku
z jíní, větru kouzlem tkanou,
jehlou mrazu vyšívanou.

„Když jsem přešel ze školy v Brumovicích do Klobouk
na gymnázium, naše třídní učitelka si pro nás přichystala překvapení. Jeli jsme do Křižanova. Byli jsme tam
od středy do pátku. Nejvíce mě bavily hry: bojovka, bludiště, hlasy ptáků, přehazovaná, fotbal. Bavily mě i hry,
které jsme hráli poslední večer a které jsme si sami připravili. Poznávali jsme zeleninu a ovoce a potom jsme
plnily úkoly, které vymyslely holky. Všichni jsme se moc
pobavili. Výlet byl super. A zpátky do školy se nám moc
nechtělo.“ David Hanák
Text a foto:
Vlasta Bedřichová
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Brumovické domy
Třetí část a poslední série o našich usedlostech.
- VILA obr.č.1 - Zajímavá stavba vilového
stylu v Brumovicích ojedinělá. Zajímavá část s krytým arkádovým
balkonem. Z boční části otevřený
balkon krytý keři a stromovím. Zadní část už klasický domek. Esteticky
a funkčně oku lahodící. Je postaven
v jižní, spodní části obce směrem ke
Kobylí. Dům č. 376 částečně schovaný za stromy jako by se styděl, když
zrovna nehýří barvami. Nemá se za
co stydět.

- BYTELNÝ obr.č.2 - Dům č.375 vedle ,,vily´´
(mimochodem je vidět její zadní část)
je bytelný moravský patrák s arkádovým ,,žudrem´´.
Do ulice směrem ke sklepům má
krásně vinuté trojžudro s ornamenty,
tzv. sgrafity u vchodu, kolem oken a
dveří. Spojuje funkcionalitu s moravskou tradicí. Je vidět, že tam bydlí vinaři. Dvojitá stupňovitá předzahrádka
s vinohradem působí esteticky a jistě
těší svého majitele. Dům se nachází
též v dolní části ulice směrem ke Kobylí ( pod Světlý ). Zajímavá stavba.
Je škoda, že je daleko. Co dodat? V
naší obci se najdou zajímavé domky.

- RAMENÁČ obr.č.3 - Hlavní ulice, naproti poštovní uličky. Dlouhá, předlouhá usedlost. Čtvrtinu délky tvoří místnost patra
vysunutého na roveň venkovní zdi. Prvek v naší obci dost častý. Dům č.84.
Majitelé jsou zemědělci, kteří tento
dům a k němu přilehlé usedlosti naplno využívají. Neobvyklá délka imponuje už tím, že vedle jsou domy krátké
a malé. Prostornost domu musí být
překvapivá.
I takové budovy se stavěly. V obci
však je svou velikostí spíše výjimkou.
Připomíná rozložitou postavu ramenatého a silného chlapíka. Takoví bývali
zdejší lidé. Nebo pořád doufám, jsou?
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- SELSKÝ NA VYHLÍDCE obr.č.4 - Typický selský domek
č.125 na horním konci obce. Jednoduchý s malým dvorkem, humínkem.
Vedle cesta do polí a ke sklepům. Před
ním náměstíčko z betonových čtverců.
Krásný výhled na Terezín, ke Stražovicím atd. Než se k němu dostanete
od jezírka, musíte překonat třicetimetrový výškový rozdíl. Nezávidím majiteli tohoto baráčku lopotnou cestu do
kopečka. Odlehlé místo, kde podobných baráčků najdete více. Snad nám
připomenou půvab Brumovic, který se
před očima mění. Čas pro rozjímání
však není, musíme jít dál...

- SÁM obr.č.5 - Tento nový rozkošný domeček je postavený na místě starého
sklepa, na Vrchním konci u křižovatky
na horní pole. (Přední, Prostřední) .
Ten,kdo ho postavil, skoro sám vlastníma rukama, si však svého díla neužil.
Odešel po dokončení tam, kde už nic
nebolí. Domek nijak nenarušuje klid
horní ulice. Spousta lidí projde kolem,
aniž si všimne jeho čistých, jednoduchých tvarů. Je to býváníčko, které
vytvořila šikovnost prakticky jednoho
člověka - Moraváka. Osud spojený s
šikovností, který stvořil tento milý, ale
osamocený domeček.

- MIZEJÍCÍ SVĚT obr.č.6 - Jako shrbená stařenka
působí tato užitková stavba. Drží se
hůlkou ve stoje silou svého jediného
pilíře. Nohy slábnou, horní půlka těla
je skloněná. Hůlka, pilíř, i ten má trhliny. Jak dlouho ještě ? Mizející svět.
Nastupuje nové. Tento symbol jsem
zvolil, že vše je relativní, krátkodobé.
Sto let je nic, jsme tu jen na kus řeči.
Nostalgie ? Kdeže. Jen mrknutí zpět.
Každý si chraňme svou hůlku, pilíř, dokud můžeme, než začne mít trhliny...
VT 2007
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Slovácký rostlinopis

Jistě znáte známou lidovou píseň:
Konopa, konopa, zelená konopa,
nejeden šohajek na okno zaťuká ……
Tentokrát se budeme v našem povídání věnovat právě této rostlině. Téměř
na přelomu 19. a 20. století, tj. před sto lety, se na Slovácku pěstovalo

Konopí

seté.

Konopí se pěstovalo pro vlastní potřebu v rodinách. Důvod však byl zcela
prostý, bylo lehce dostupné. Používalo se na výrobu konopného plátna. Z
plátna se šily košile, hrubé pracovní kalhoty, zástěry. Všechny plachty pocházely z konopí. To proto, že bavlna a vlna se dovážely zdaleka a byly příliš
drahé a nevydržely. Len se v našem kraji nepěstoval, pouze v horách.
Latinský název konopí je Cannabis sativa L. Patří do čeledi konopovitých,
rod dvouděložných rostlin. Původem pochází ze střední Asie.
Konopí je rostlina dvoudomá. Ze semene vyrostly štíhlé lodyhy se střídavými listy, tzv. poskolné se samičími květy v konečných latách a hlavaté
se samičími kvítky staženými ve strboulky, neboli hlavy. Hlavaté konopí se
nechalo dozrát na semenec, poskolné se vytrhávalo dřív.
Výrobní proces konopného plátna byl složitý. Konopí se nechalo uschnout,
pak se namáčelo, znovu sušilo, tlouklo na stolici, trdlicovalo, hachlovalo (česalo) na hachle, aby se přebytečná buněčná hmota odstranila a získala se
jen cévní vlákna. To už byla koudel, která se spřádala na kolovrátcích na nitě
neboli ověrny. Nářadí na tento proces tvořilo součást každé domácnosti. Kolovrátky dodnes najdeme na starých půdách a jsou vzácnými starožitnostmi.
V zimních měsících se lidé scházeli na přástkách, při kterých se besedovalo o životních příbězích, pověrách, zpívalo se a škádlilo. Niti se svinovaly v klubka, ta se bílila, z nich se na tkalcovských
stavech tkalo konopné plátno. Z plátna se ručně šil konopný oděv, protože šicí stroje se k nám dostaly až na počátku 20.
století. Z koudelné příze byly i plachty na slámu do postelí a z hrubé příze i pytle na obilí a konopné provazy. Vlákna se
dnes používají hlavně k technickým účelům. Na přelomu 19. a 20. století, následkem zvýšených ploch cukrovky, pěstování
konopí u nás zaniklo a konopné plátno k nám levně donášeli do obcí lidé ze Slovenska.
Ani semenec tehdy nepřišel nezmar, lisoval se z něj konopný olej, nebo byl určen jako ptačí zob pro krmení ptáků. Semena obsahují až 35 % oleje a dnes se z něj dělají barvy a mýdla.
O využití konopí jako byliny a potraviny se nikdy nemluvilo. Asi věděli proč. Až v dnešní době je pěstování konopí jako
drogy v celém světě zakazováno a je nepříjemným průvodním jevem naší civilizace. Žlutá pryskyřičnatá látka v konopí obsahuje alkaloidy s halucinogenními účinky. Buďme proto rádi, že se s konopím v našem kraji nikde v přírodě nesetkáme.
Ale písnička nám jeho lidový původ vždy připomene.
J. Šedivý -

Okolí Brumovic
V dalším pokračování o zaniklých
osadách v okolí Brumovic se v našem
povídání pozastavíme nad obcí
DIVICE
Většina brumovických občanů zná
název polní trati v katastru Brumovic
směrem na Krumvíř.
Z vyprávění našich dědů víme, že v
těchto místech stávala za dávných časů
osada nazývaná Divice. Dědové vyprávěli, že na jednom vyvýšeném místě
stával kdysi kostel a že v jeho okolí se
nacházely při orbě střepy nádob a kosti.
Až teprve archeologický výzkum v osmdesátých letech potvrdil skutečnost, že
tomu tak bylo.
Stopy této osady byly vždy dobře
patrné zejména na jaře na ovětralém
oraništi mísovitého svahu brumovické

polní trati, zvané Úlehla od Divic, dobře
přehledné z míst na protějších stráních.
Nejdříve se podíváme na historii
osady. Jméno osady se poprvé uvádí roku 1230, rovněž jméno panského
rodu z Divic a na Koválově (Koválov
byla zaniklá osada západně od Žabčic
na Židlochovicku), v letech 1234 a 1235
Předbor z Divic a jeho synové Přibyslav,
Zvěslav a Ojna. V latinských listinách
se píše název osady Diuiz, Dhiuiz, Dyebicz, až roku 1434 česky Divice. Roku
1390 se uvádí, že Mikuláš, farář z Habrovan, prodal Ješkovi z Hvězdlic dvůr v
Divicích, 4 lány pozemků a 4 podsedky.
Ješek a Smil z Divic zřídili roku 1390 u
Divic rybník, jehož voda zatápěla asi
dvě jitra pozemků, které patřily velehradskému klášteru. Proto se Ješek a
strana 17

Nové POKOLENÍ
Smil zavázali smlouvou z téhož roku,
že oni i jejich nástupci v držení rybníka
budou klášteru ročně platit 3 ferta pražského denáru moravského čísla (l ferto
= 4 groše) za způsobenou škodu.
Ještě roku 1449 dne 19. července
v kupní smlouvě již Jan z Lilče a Petrůvky prodává Karlovi z Lilče vesnici
Divice s dvorem, vinohrady a rybníkem

za 110 zlatých, připomíná se tamější
kostel (kostelní podací). Z roku 1458
je Jiřím Poděbradským potvrzený zápis, jímž přechází tato ves do vlastnictví Jindřicha z Lipé. Po tom roce není
o Divicích zpráv.
Ve druhé polovině 15. století za
uherských válek byly Divice zpustošeny a opuštěny. Až v druhé polovině

16. století připadly divické pozemky k
Brumovicím, Krumvíři a Morkůvkám.
Ještě v roce 1561 se v registrech hodonínského panství uvádí „rybník Divínský“. Podle názvu Divice, podobně
jako nedaleké Diváky, šlo nesporně o
sídliště slovanského původu. Příště
zase o tom, jak asi osada vypadala.
J. Šedivý -

Mudrování strýca Dědiny

Dyž sem byl malej
výlety a trampování

Ježďávalo se na výlety, v módě
bylo trampování. Měšťáci ježďávali
hodně, ale od nás z dědiny málo. Jako
kluk sem byl na výletě enom párkrát.
Nebyly peníze a nebyl čas. Ale jednú,
před válkú, to sem byl eště malej šušeň, sme s našima jeli do Krkonoš na
dva dni na výlet. Sešlo se nás v Hodoníně z pěti dědin. Jeli sme vlakem a jel
s nama průvodce z klubu českých turistů. Vyjeli sme ráno, dojeli večír. Vlaky
jely pomali jak k funusu. Hubu sem měl
nalepenú na okně a čúhal sem ven.
Dojeli sme na našu chatu, spíš zájezdní hostinec. Přespali sme, a po snídani, kerú tvořilo asi 15 kilo omelety a tři
štrycle chleba ( já vajca nejím, tož sem
měl enom chleba s máslem a bílú kávu
) se šlo na túru. Po dvoch kilometrech
se našim, aji ostatním udělalo zle od
žaludku, všecí byli zelení jak žabince
a v břuchách búřka. Tata enom pronesl, že to bude asi pos... výlet, co sme
to sežrali ? Zostal sem na cestě sám,
všecí dospěláci za stromama, v keřách, ve vysokej trávě byli vidět enom
hlavy s vyvalenýma očiama a u stromů bílý zadky. Všady skučení, jak dyby
šel vůl do kopca. Po cestě zpátky se
všecí zastavovali eště pětkrát. Na chatě zavolali telefónem doktora a ten dal
každýmu jakýsi lék a všecí sme museli
deň ležet, prej sme nečím přiotrávení.
Místo výletu enom problémy.
V jedným úseku turistickej cesty ukazujú takovú přírodní anomáliu
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(zvláštnosť). Dvakrát větší stromy, keře
jak hradly, a třímetrovú trávu. To néni
anomália, to tam před semdesáti rokama partyja Moravanú řácky pohnójila
přírodu. A to musela byt sila, že to působilo eště po tolika rokách.
Eště vám řeknu, co mně vyprávěl jeden kámoš před lety. Jako dorostenec,
sokol, rád ježďával na trampy. Bylo tenkrát v módě napodobovat hrdinů z indiánek, westernů a z exotických arabských příběhů. Sehnal si sedm dalších
kámošú a vyrazili nekde do Čech za
romantikú. Našli si místo v lesy nad potokem, teda dosť vysoko nad potokem
(prej dva metry hlubokej a sedm metrů
širokej). To byl snáď kaňón Koloráda
než potok, podle mě.
Postavili si dva stany z celtoviny,
udělali oheň a že si tam týdeň pobudú.
Oheň se nesměl v lesi dělat ani tenkrát.
Vytahli zásoby a že si udělajú guláš. Jeden šel dúle pro vodu a ostatní si dělali
svoje. Tož a pak začal ten sled neuvěřitelných událostí a smole, kerýmu se
nekdy nevyhneme. Jak nabral do kybla
vodu, uviděl naproti vody velkýho černýho, asi zatúlanýho vlčáka. Chvílu na
sebe tupě civěli a šohaj se vzpamatoval první a hrabal do kopca jak traktór
a řval - vlci ! vlci ! Doletěl na vrch, všecí
v haptáku (pozoru) a jak utěkal, zakopl
o tyčku, kerá držela hrnec s gulášem,
ten se svalil do ohňa, druhej to chcel
chytnút, zakopl o špagát stanu a sedl
si do ohňa. Gatě mu chytly, jak se říká
- hořelo mu u prd.... Třetí mu to chtěl
rychlo strhnút, a jak škubl, hodil gatě
do otvoru stanu na sklínku s hořlavinú,
kterú měli na svícení v lucerně. Tá se
překotila, začala hořet a chytla celtovina stanu. Čtvrtej to chtěl udusit a zakopl o ležícího, co se popálil na zadku,
vlítl do stanu, zbořil ho a eště mu chytla
košula, tož ju serval a odhodil na druhej
stan! Ten ale naštěstí nechytl. Pátej se
šestým se snažili hořící stan odškubnút

a stahnút ho do vody.
Enomže zabrali a tahli aj věci ve stanu, přidal se sedmej, zároveň shrnúli a
vyškubli aj druhej stan, ten se skolil na
ohniště, tož začal hořet taky. Ve vnitřku
bágle, hadry, zásoby atd. Až na konec
za pomoci osmýho člena bandy tu guču
hořící celty a hromady svršků skotúlali do
vody. Jak se to gúlalo, tož od toho chytla
tráva, tož zasej nekeří mlátili do nich větvama a všeckým možným. Při tem bylo
řevu jak v pravej indijánce, chlapi lítali jak
střelení, zachraňovali, co mohli.
Oheň rozmetali a udusili a všecí
nakonec skončili v potoku. Jak tí kluci,
tak ty jejich věci. Ty tak tak pochytali a
většinu z nich zachránili, ináč by měli
oblečení delfíni až v Černým moři. A jak
se udýchaní, ušmudlaní, popálení šohaji vyškrabali na břeh, uviděli nad sebú
- hajnýho a dvoch členú lesní stráže! A
to celý netrvalo ani deset minuť! A výsledek trampu? Jeden popálenú pr...
zadek, jeden popalený ruky, třetí ožahlý záda, ztráta nějakýho oblečení, dva
skoro zničený popálený stany, dobití a
doškubaní jak kohúti a pokuta 500 korun za nedovolený táborničení, za oheň
a za rušení lesního klidu. Peníze uplavaly, tož to potom platili rodiče. A pro šohajú si museli dojet na četnickú stanicu.
Ešte že ten oheň nepřeskočil dál...
Dneskaj už mladí ani na trampy a
čundry neježďajú. A to bývalo při tým
tolej srandy. Já su teďka pecivál, už
su starej, už bych nikde daleko nejel.
Sem tam mě stará vytahne na nějakej
ten jednodeňák s nabídkú zboží. Ale
co říkáte, nevyměnili byste nablýskanej nerezovej hrnec za dva tisíce, za
obyčejnej kotlík s voňavým gulášem na
ohni nekde v přírodě?
Zkuste to nekdy, dyť nám to možná
chybí.
Váš strýc Dědina Josef
Příště: Dyž sem byl mladej
zvířata na dědině
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Hasičské ohlédnutí
Pro nás hasiče byl letošní rok
spíše průměrný. Jeden ostrý výjezd,
dva cvičné i když náročné (nácvik požáru firmy a nácvik hašení a evakuace
školy).
Přes všechny snahy jsme nezískali žádného nového člena, i když jsme
lákali do našich řad. Kvůli práci i jiným
důvodům někteří členové omezili svou
činnost. Ovšem jednotka zásahu je
stále v plném stavu. Od příštího roku
( 2008 ) nám život zkomplikuje svolávání jednotek, již ne SMSkami z velitelství HS Břeclav či Hustopeče, ale
z centrály, pravděpodobně z Brna.
Jsme součástí integrovaného záchranného systému ( IZS ) a ti nahoře
to chtějí sjednotit. Máme obavy, že se
doba svolávání prodlouží a vzniknou
nebezpečí z prodlení. No uvidíme. Na
poli kultury a sportu jsme vykonali své
aktivity - od plesu, tří závodů, brigád,
spoluúčastí na akcích školy, obce atd.
až po brigádu na přípravě na zimu.
Co se týče našich závodních aktivit,
tam jsme bohužel moc úspěšní nebyli.
Důvodem byl nedostatek času a velká
porce smůly. Družstvo Ohnivých šneků si dá na rok pokoj, aby přeskupilo
síly a své možnosti. Závodit bude jen
A tým. Jak jsem již mnohokrát psal,
čas je naším největším nepřítelem.
Technika je beze změn. Pořídili jsme
si ještě čtyři starší dýchací přístroje, z
nichž dva jsou náhradní. Z dotací jsou
objednány tři nové zásahové obleky a

boty. Výhledově si pořídíme obličejové
masky a nové hadice. Při úpravě hasičské zbrojnice jsme zjistili havarijní
stav stropů a střešní konstrukce včetně krytiny. Bude se s tím muset něco
dělat, ať nám to nespadne na hlavu.
Prostě rok v celku běžný. Poděkování
všem, co v našem sboru něco vykonali, ať pracovně, ve sportu apod. A ti
co aktivní nebyli, se třeba chytí za nos
a znovu se zapojí. Poděkování i všem
sponzorům, ZOB
a všem občanům,
kteří nám pomohli
a podporovali nás.
Ještě
jednou
pro ty, co by chtěli
být hasiči, dveře
máme
otevřené.
Jen počítat s tím,
že je to určitá práce a poslání, spojené i s dávkou nebezpečí.
Rok 2007 končí, musí se dál, i
když to není vždy
ideální. V lednu si
na valné hromadě řekneme další
plány. Jednu akci
už ale prozradíme.
23.února 2008 budeme mít klasický
hasičský ples. Ještě dáme vědět.

Přejeme všem občanům šťastné
svátky a rok 2008 ať je pro každého
rokem pohody a štěstí. A my - hasiči z
Brumovic se připojujeme přáním - ať
nehoří. A když už, tak jen oheň v krbech
a kamnech pro teplo vašich domovů.
Zachovejte nám přízeň i nadále,
vždyť jsme tu přece pro vás...
Vedení SDH Brumovice, členové
sboru a skupina propagace SDH

Sport
Fotbalové dění
Novou fotbalovou sezónu 2007/2008 zahájilo „A“ mužstvo v sobotu
14. července 2007 pohárovým turnajem O pohár obecního zastupitelstva. Turnaj byl spojen se slavnostním otevřením nových kabin, kterého
se ujali starosta T.J. Sokol Brumovice a starosta Obce Brumovice.
Letní příprava byla zaměřena na stabilizaci hráčského kádru, zlepšení fyzické kondice a zvýšení herní disciplinovanosti. Přípravu v podobě tréninku dvakrát týdně a přátelských zápasů tak absolvovali všichni
kmenový hráči včetně těch, kteří se vrátili z hostování v jiných klubech a
odchovanci dorostu. Před začátkem sezóny došlo k uvolnění pouze jednoho hráče na hostování do 1.A třídy. Taktéž z mládežnických kategorií
je na hostování pouze jeden hráč, a to v II. lize dorostu.
Oproti předchozím letům se kvalitnější příprava projevila ve výsledcích při mistrovských utkáních. Zejména se začalo vyhrávat i na hřištích
soupeřů a všechny tři body se dovezly i ze zápasu s před sezónou favoristrana 19
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zovanými Bořeticemi „B“. Během podzimní části sezóny „A“ mužstvo kromě
dvou nerozhodných výsledků všechna
ostatní utkání vyhrálo. Nepoznalo tedy
hořkost porážky, což se projevilo i na
umístění v tabulce, kde mu přes zimní
přestávku patří první místo.
Předchozí řádky mohou budit dojem, že dosavadní průběh se obešel
bez komplikací. Skutečností ovšem je,
že i když na začátku soutěžního ročníku měl trenér k dispozici sedmnáct
hráčů, tak především některé zápasy
na konci podzimní části se odehrály
pouze s jedenácti hráči a za pomoci
dorostenců. Tento stav předně způsobil nedostatečný přístup některých
hráčů a nevyrovnání se s konkurencí v mužstvu. Řešením bylo uvolnění
dalších hráčů na hostování.
Nejcitelněji nás ovšem zasáhl odchod dlouholeté aktivní členky oddílu,
paní Liby Kosíkové, která nás navždy
opustila 4. října 2007. Liby, za Tvůj neocenitelný přínos děkujeme!
Pro další období je snaha rozšířit a
posílit hráčskou základnu, zvýšit konkurenci v mužstvu, zlepšit přístup hráčů k tréninkům i k zápasům, pozdvih-

nout herní kázeň a koncentraci hráčů
na hru a nalézt další organizační pracovníky, to vše s cílem nadále udržet
dosavadní výsledkovou úspěšnost při
divácky atraktivnějším herním projevu
a tím si zachovat diváckou přízeň a
přilákat další fanoušky i sponzory.
Ačkoli dosavadní řádky byly věnovány především „A“ mužstvu, neboť
se jedná ze strany fanoušků o nejsledovanější družstvo, přesto jsou pro
budoucnost fotbalu nenahraditelní
hráči mládežnických družstev - žáci
a dorostenci a práce s nimi. Hlavně
u žáků se dlouhodobě nedaří zajistit
dostatečný počet organizačních pracovníků, což klade zvýšené nároky
na současné pracovníky. Rádi tak
mezi námi přivítáme další zájemce
o činnost ve fotbalovém oddílu, kteří budou ochotni se fotbalu věnovat
dlouhodobě, pravidelně a odpovědně. Za úspěch tak již lze vůbec považovat, že mládežnický fotbal v obou
kategoriích u nás existuje a dosahuje
solidních výsledků, za což náleží hráčům a vedení družstev poděkování.
Přitažlivost fotbalu se odvíjí i od vytvořeného zázemí a prostředí. V součas-

né době jsou díky pochopení a vstřícnému přístupu obecního zastupitelstva,
sponzorů a T.J. Sokol Brumovice pro
fotbal v naší obci vytvořeny velmi slušné
podmínky. Nejvýznamněji nám v tomto
roce na činnost přispěly firmy BLANÁŘ
NÁBYTEK, a.s., Kovo Staněk, s.r.o.,
AGROFARMA, s.r.o., Autodoprava Jiří
Bureš, AUTODOPRAVA PÁLAVA, spol.
s r.o., BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
a Obecní úřad Brumovice. Všem, kteří
se jakoukoli formou podílejí na fotbalovém dění, finančně a nebo materiálně
na něj přispívají, patří naše poděkování
a doufáme, že i nadále budeme rozvíjet
spolupráci k vzájemné spokojenosti.
Poděkování taktéž patří všem fanouškům a fanynkám za jejich náklonnost k našemu oddílu a povzbuzování
nejen při domácích zápasech.
Vzhledem k tomu, že toto je poslední příležitost, kdy se spolu v tomto roce
setkáváme, využíváme ji rovněž, abychom Vám, jakožto i hráčům a činovníkům, popřáli krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku pevné zdraví
a příjemné fotbalové okamžiky.
výbor fotbalového oddílu
T.J. Sokol Brumovice

Podzimní část fotbalové sezóny 2007/2008
Základní žákovská soutěž, sk. B:
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Umístění brumovických
hráčů v okresní „Střelecké
fotbalové soutěži“:

Po podzimní části fotbalové sezony 2007/2008 skončilo „A“ mužstvo Sokola
Brumovice na 1. místě.

Základní žákovská soutěž, sk.B:
3. místo – Jan Miklík, 13 branek
III. třída, dorost:
8. místo – Tomáš Kňůr, 11 branek
IV. třída, sk.C, muži:
1. místo – Michal Bíza, 17 branek
3. místo – Josef Miklík, 11 branek
- VB-

Ohlédnutí za výstavou
V předchozím čísle zpravodaje jsem
se zmínil o akcích pořádaných ke 150.
výročí narození Dr. Jana Herbena. Patřila k nim i výstava věnovaná tomuto
našemu rodákovi. Dnes už můžeme
jenom vzpomínat na tuto akci. Tato
již druhá výstava věnovaná Dr. Janu
Herbenovi byla otevřena dne 4. května 2007 ve velké zasedací místnosti
obecního úřadu. a mohli jste ji navštívit vlastně až do těchto dnů. Část
exponátů, umístěná v zasklených panelech, je ještě nyní ke zhlédnutí. Při
přípravě výstavy jsme vybírali z bohatého množství materiálů a dokumentů
přibližujících nám tuto osobnost nejen
Brumovic, ale celého národa.
O tom, že to byla obsáhlá výstava,
svědčí množství vystavených dokumentů i velikost výstavního prostoru.
Materiály byly umístěny v jedenácti zasklených nástěnných panelech a šesti
stolních vitrínách. Bylo zpracováno více
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jak 40 stran textů, umístěno 160 fotografií a 76 knih. Tématicky byla výstava rozdělena na tyto okruhy: život Jana
Herbena, rodina Herbenova, vztah k
jiným osobnostem, Herben – novinář a
politik, spisovatelské dílo, vztah Herbena k Hostišovu, knihy a články o Herbenovi, z korespondence, z Herbenových
oslav a děti o Janu Herbenovi.
Nevíme, kolik návštěvníků celkem
výstavu vidělo, kolik zájemců využilo

možnost seznámit se s tímto naším rodákem. Víme jen to, že přijela i celá řada
zájemců z blízkého i dalekého okolí, tak
jak jsou zapsáni v pamětní knize. Výstavu navštívili hromadně i žáci a studenti
ze škol v Brumovicích, Kloboukách a
Kobylí. Škoda jen, že ještě velké množství občanů Brumovic si nenašlo volnou
chvilku k její návštěvě. Především pro
ně byla určena.
J. Šedivý
Foto:Vlasta Bedřichová
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Společenská kronika
Blahopřejeme rodičům a vítáme děti narozené v roce 2007:
Karolína Lösslová
Matěj Ullmann
Samuel Zima
Atilla Szabó
Matyáš Szabó
Tomáš Prokeš
Dominika Kňůrová
Matyáš Hanák
Dominik Tesař

V roce 2007 uzavřeli sňatek:
Dana Rychlá – Marek Valenta
Jana Musilová – Bohuslav Říha
Luboš Hajda – Markéta Hainzová

V roce 2007 oslavili zlatou svatbu:
Ludmila a František Sedlákovi
Ludmila a František Kadlecovi
Diamantovou svatbu oslavili v roce 2007:
Františka a Miroslav Stehlíkovi

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v roce 2007 oslavili významné životní jubileum:
František Kučí
95 let
Františka Kudrová
93 let
Josef Kučera
92 let
Miroslava Šedivá
89 let
Františka Souchopová
88 let
Stanislav Kovářík
87 let
Marie Košuličová
87 let
Ludmila Mikuličová
87 let
Bedřiška Kuchyňková
87 let
Stanislava Nádeníčková
86 let
Augustina Ševčíková
86 let
Martin Kovářík
85 let

V roce 2007 nás navždy opustili:
Žofie Halmová
85 let
Anton Kopnický
59 let
Štěpánka Ševelová
91 let
Vratislav Nádeníček
74 let
Vlasta Pelánková
77 let
Mária Hovězáková
81 let
Drahomíra Šedivá
70 let
František Lejska
87 let
Antonie Fantová
87 let
Ladislav Prachař
48 let
Magdalena Kováříková
79 let
Františka Foretová
69 let
Libuše Kosíková
48 let
Drahoslav Bula
82 let
Marie Vajbarová
89 let

Vaše ohlasy, náměty, reakce
Vážení čtenáři,
jsme rádi, že jste nám posílali dopisy a reagovali na články. Těchto dopisů však není mnoho. Většinou nám píši lidé
zdaleka, pro které je zpravodaj připomínkou rodné obce. Byli bychom rádi, kdybyste nám sdělili vše, co máte na srdci ve
vztahu k našemu zpravodaji. A tak aspoň reagujeme na Vaše sdělení a přání vyslovené při osobních setkáních. Rozšířil
se počet zájemců, kterým posíláme zpravodaj do jejich nynějšího domova, např. do Strachotína (kde je hodně rodáků z
Brumovic), do Břeclavi. Bereme také na vědomí, že si „Nové pokolení“ prohlížíte a čtete na internetu prakticky na celém
světě (na adrese uvedené v tiráži). Reagujeme také na Vaši připomínku, abychom neuváděli jenom zkratky autorů článků. Opět Vás vyzýváme k napsání dopisu, vzpomínky, připomínky. V dnešní době můžete reagovat i e-mailem, opět na
adresu uvedenou v tiráži.
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Informace a pozvánky
Bohoslužby v době vánoční v kostele sv. Antonína v Brumovicích
Neděle, 23. prosince 2007:
7.45 – ranní mše
16.00 – 17.15 – příležitost přijmout svátost smíření /zpovídají tři kněží/
17.15 – večerní bohoslužba /mše svatá/

Neděle, 30. prosince 2007, Svátek Svaté rodiny
7.45 a 10.30 – mše svaté

Pondělí, 24. prosince 2007, Štědrý den:
22.30 – půlnoční mše /se zpěvem chrámového sboru/

Úterý, 1. ledna 2008, Slavnost Matky Boží – P. Marie,
Nový rok
7.45 a 10.30 – bohoslužby

Pondělí, 31. prosince, Sv. Silvestra
15.30 – poslední bohoslužba v roce 2007

Úterý, 25. prosince 2007, Boží hod vánoční, Slavnost
Sobota, 5. ledna 2008:
Narození Páně:
17.15 – mše s žehnáním vody, kadidla a křídy
7.45 – ranní mše
10.30 – dopolední mše /se zpěvem chrámového sboru/
Neděle, 6. ledna 2008, Slavnost Zjevení Páně, Svátek
14.00 – pobožnost u betléma
Tří králů:
7.45 a 10.30 – bohoslužby
Středa, 26. prosince 2007, Svátek sv. Štěpána:
7.45 a 10.30 – mše svaté
Neděle, 13. ledna 2008, Svátek Křtu Páně, Poslední den
Pátek, 28. prosince 2007, Svátek Nevinných dítek bet- doby vánoční:
7.45 a 10.30 - bohoslužby
lémských:
17.15 – mše svatá za děti brumovické farnosti
Sobota, 29. prosince 2007:
17.15 – mše svatá s nedělní platností

Přehled bohoslužeb a koncertů sboru Českobratrské církve evangelické v Kloboukách
Vánoční bohoslužby:
9. prosince 2007 - II. adventní neděle
v 8.00 bohoslužby v modlitebně v Brumovicích s vysluhováním Večeře Páně
23. prosince 2007 – IV. adventní neděle
v 8.00 bohoslužby v modlitebně v Brumovicích
24. prosince 2007 – Štědrý den
v 9.30 Vánoční divadlo v kostele v Kloboukách skauti nabízejí rozžehnutí Betlémského světla
25. prosince 2007 – Boží hod vánoční
v 9.30 sváteční bohoslužba v kostele v Kloboukách z Brumovic odjíždí autobus v 9.00 hod.
1. ledna 2008 – Nový rok
ve 14.30 ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele v Kloboukách
Hudba ve sboru doby adventní a vánoční:
20. prosince 2007 – koncert Cimbál klasik
v 19.30 v evangelickém kostele v Kloboukách
25. prosince 2007 – Pěvecký soubor Izmael a varhanní koncert Stanislava Hellera
v 17.00 v evangelickém kostele v Kloboukách
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Brumovice v roce 2008

Leden:

Červenec:

Divadelní představení pro děti /Brumdivoch/
19. – 9. krojový ples /obecní úřad/
20. – 9. dětský krojový bál /obecní úřad/
30. – 3.2. – Zimní tábor, Celné /Kovo Staněk/

5.- 7. – Tradiční jarní hody
19. – Odehrávky hodů
20. – Pohárový turnaj v kopané o pohár ZO Brumovice

Únor:

9. – V. vyjížďka na koních, country večer /Blanář Nábytek/
26. – Denní hasičské závody

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
9. – 4. reprezentační ples /Blanář Nábytek/
23. – Hasičský ples

Březen:
Dětský karneval /ZŠ a MŠ/
Klubíčko prózy a poezie /ZŠ a MŠ/
23. – Velikonoční koštování /ČZS/
Besedy v obecní knihovně na téma „Maminka“

Srpen:

Říjen:
Lampionový průvod, 90. výročí Dne vzniku samostatného
československého státu

Listopad:
1. – Podzimní hody

Duben:

Prosinec:

16. - 63. výročí osvobození Brumovic
Divadelní představení pro dospělé /Brumdivoch/
Den Země /ZŠ a MŠ/
IV. slet čarodějnic /ZŠ a MŠ/

Vánoční program dětí /ZŠ a MŠ/
Zpívání pod vánočním stromem
Vlasta Bedřichová

Květen:
Zápis dětí do MŠ
10. – Běh Parkem Dr. Jana Herbena /2. ročník, T.J.Sokol/
11. – Oslava Svátku matek /ZŠ a MŠ/
25. - Boží tělo
31. - Dětský den /Klub rodiče dětem, T.J.Sokol/

Červen:
Oslava Dne dětí /ZŠ a MŠ/
Noční hasičské závody
21. – Mezifiremní turnaj v kopané
28. – Zábavné dětské odpoledne /Blanář Nábytek/
Zahradní slavnost /ZŠ a MŠ/
Výstava: Návraty do dětství“ /Klub přátel Dr. Jana Herbena/
29.6. – 8.7. – Letní tábor, Zahrádky /Kovo Staněk/

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2008:
12. ledna , 3. května, 23. srpna, 13. prosince
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Barvy podzimu

Brumovice pod listopadovou sněhovou přikrývkou

foto: Vlasta Bedřichová
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