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

Pořadové číslo 20

ÚVODNÍK

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
příroda se pomalu připravuje na
zimní období, zářivé pestrobarevné listí opouští větve stromů, vinaři dokončili sklizeň hroznů, vrcholí práce ve vinných sklepích a my
konstatujeme, že do konce roku
nás čekají pouhé dva měsíce. Ale
i v těch se dá prožít mnoho zajímavého, dokončit všechny ostatní
sklizně, poorat a těšit se na dny
sváteční.
Letos jsme se rozhodli vydat také
podzimní číslo zpravodaje, i když
nám k jeho přípravě v tom stálém

shonu mnoho času nezbývalo. Doufáme, že se nám také ještě podaří
s úspěchem připravit předvánoční,
letošní čtvrté číslo zpravodaje.
Při výběru obsahu podzimního
čísla jsme se také nechali ovlivnit
letošní magickou osmičkou v letopočtu. Během tohoto roku nám televizní programy nabídly řadu dokumentů z historie našeho národa,
která byla vždy bohatá na události
v letech končících číslem osm.
Chceme samozřejmě připomenout významné výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Vždyť i v Brumovicích tuto dobu
před devadesáti lety prožívali naši

Rok 2008/3

obyvatelé naplno, tj. se starostmi
v končící válce, ale hlavně radostí
z nové svobodné vlasti.
Ve zpravodaji najdete přehled
všech událostí, důležitých zpráv
i nových informací. Vracíme se
k pravidelně se opakujících tématům, které mají ve zpravodaji své
obvyklé místo.
Přáli bychom si, abyste ve stále
kratších dnech a delších nocích našli
klid a odpočinek po každodenní práci, a udělali si chvíli času k přečtení našeho zpravodaje. Stále dobrou
náladu a prožití podzimních nevlídných dnů ve zdraví Vám přeje
- Josef Šedivý -

Foto: Vlasta Bedřichová
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Jan Herben a vznik republiky
Osobnost Dr. Jana Herbena, kterou v našem zpravodaji trvale sledujeme, musíme v tomto roce připomenout také v souvislostech se vznikem
samostatné republiky. Vždyť o jeho
opravdovém podílu na tomto politickém předělu v dějinách našeho národa nemůže být pochyb. Jenom se
o tom málo ví, vždyť byl přece spisovatel a novinář. Jeho činnosti jako politika jsem věnoval samostatnou stať
v Novém pokolení“ v čísle 8. Přitom on
sám se za politika nepovažoval. Svým
životem a dílem však prokázal nemalou službu pro náš národ.
Jeho „Čas“ byl především politickým periodikem. V domácím odboji první světové války proti rakousko-uherské nadvládě měly i Brumovice zastoupení v osobě svého rodáka
Dr. Jana Herbena. Ten, ač se do té
doby nevěnoval politice, stál uprostřed
politického dění v Čechách, což vyplývalo z jeho činnosti novinářské. Svými
vědomostmi, známostmi s politickými
představiteli, včetně T. G. Masaryka
a svými osobními charakterovými vlastnostmi se stal jednou z nejdůležitějších osobností bojujících za osvobození českého národa z národnostního
útlaku Habsburskou dynastií.
Věrný přítel Masarykův se rychle rozhoduje pro činnost v národním
odboji. Vzdává se i svých novin „Čas“,
aby v nich nemusel psát proti Masarykovi, což by podle jeho vlastních
slov „nikdy nepřežil“. Usměrňuje svůj
redakční kolektiv bývalého „Času“
v časopisu „Novina“. Svoji činnost
podřizuje zájmům domácího odboje
v souladu se zahraničním odbojem,
vedeným Masarykem. Jeho stano-
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viska a názory jsou velmi zajímavé
a mají co říct o vzniku naší republiky
i současnému občanovi a dokonce
i současným našim politikům při správě dnešní naší republiky. Podrobně se
o tom můžeme dočíst v jeho „Knize
vzpomínek“, zvláště v kapitole „Proti
proudu“ a „Válečném deníku“.
Podívejme se, co Herben píše
o 28. říjnu 1918:
„Dojmy dnešního dne nutí mne,
abych zapisoval alespoň stručně,
i když bych měl snad psáti víc, protože
slova se mi derou dojetím na papír.
Do dnešního dne byl bych prohlásil za
svůj nejkrásnější den svatbu. Ale dnes
vyšel jsem ze sebe a nad sebe.
Když jsem přišel po jedenácté
hodině na Václavské náměstí a poznal
v ohromném zástupu lidí, co se děje,
zastavil jsem se, abych si zhluboka
vydechl. Přišlo to již? Je to skutečně
pravda? Ano, je to pravda, rakouská
monarchie kapitulovala, jak čtu na
vývěsní tabuli Národní politiky. Než
jsem vešel do redakce, postál jsem
chvíli sám. Bylo mi samoty potřeba.
Za jediný okamžik protáhl mi hlavou
chumel dějin a vědomí, že nastává
nový oddíl dějin, v nichž národ český ukáže, co v něm je, co bylo tři sta
let dušeno, žalářováno a mučeno. Za
několik dní stihne nás výročí bělohor-

ské bitvy! Provířila mi hlavou vzpomínka na poslední schůzi s profesorem
Masarykem v prosincové noci roku
1914. Od onoho dne jsem já věřil, že
budeme svobodni, věděl jsem, komu
jsem uvěřil. A již se zdvíhal přede
mnou vysoký podstavec pomníku.
Přiznávám se, byl jsem na okamžik
velmi sobecký. Teď konečně národ
pochopí, kdo je ten kazitel mládeže,
zaprodanec židů a Němců, studený
nevlastenec a hlasatel otravných ideí.
(pozn. redakce - Masaryk). Jeho vítězství cítil jsem jako část svého vítězství
a zahanbení mnohých, kdož kolem
hlučí a jásají. A najednou mi bylo, jako
bych měl padnout na zem, rozrazit se
o ni, plakat a křičet. Křičet třeba nesouvislá a nesmyslná slova, jen aby ulevila prsům, jež chtěla prasknout. Něco
velikého a tajemného se valí a vznáší
nad Prahou a tlačí mne k zemi“.
Tolik krátká citace z Hebenova
„Válečného deníku“, který vystihuje
atmosféru oné doby před devadesáti
lety.
Dr. Jan Herben prožíval okamžiky
vzniku republiky jako přímý účastník,
od začátků odboje až po slavnostní
chvíle a první úspěchy nového státu. Podílel se také na tvorbě ústavy
a práci zákonodárných sborů.
Josef Šedivý
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90. výročí vzniku samostatné Československé republiky
V těchto dnech si i Brumovice připomenuly toto významné výročí. Již
devadesát let uplynulo od chvil, které mnohému z nás už mnoho neříkají. Přitom události před 90-ti lety měly
tak význačný vliv na politickou mapu
celého světa, zvláště Evropy, a tak
významný vliv na vznik Československa – našeho státu. Tyto události se
dotkly osudů lidí i u nás v Brumovicích. Skončila I. světová válka, až do
té doby nejrozsáhlejší a nejstrašnější válečný konflikt mezi národy. Mnohé z těchto událostí již byly popsány
v literatuře, obětem války byly posta-

veny pomníky, doba byla zhodnocena historicky. Přesto se lidé nepoučili v následujících letech a vlastně
ani po oněch uplynulých devadesáti
letech. Zastavme se i my, občané
z Brumovic a vzpomeňme na naše
rodáky, kteří byli před devadesáti lety
svědky oněch událostí, vždyť to byli
naši prarodiče a jejich osudy změnily v mnohém i osudy naše. Přenesme se v duchu do té doby a ve
vzpomínkách (byť zprostředkovaně)
prožívejme tyto dějinné události. Ať
tyto vzpomínky varují před nesmyslným násilím, záští a hrabivostí, ale

také ať vedou k hrdosti, že patříme
k národu, který si vybojoval svobodu čestně a zaslouženě. Brumovičtí
občané se na tomto nelehkém úkolu
také podíleli. Mnoho brumovických
obyvatel odešlo na frontu, mnoho
jich padlo ve válce a také patnáct
našich rodáků působilo v Československých legiích.
Jména 51 brumovických občanů,
kteří padli nebo zemřeli na následky války jsme si mohli připomenout
v předvečer výročí na pomníku na hřbitově. Vzpomínejme na ně s láskou.
Josef Šedivý

V zápisech v kronikách obce z té doby si můžeme přečíst:

28. říjen 1918
V 10 hodin dopoledne objevily se
na vývěsních tabulích denních listů
radostné zprávy, že rakousko-uherský ministr oznamoval prezidentu
Spojených států severoamerických
– Wilsonovi – že rakousko-uherská
vláda uznává oprávněné nároky
Čechoslováků na samostatný stát
a že si přeje co nejdříve skončit válku a ujednat mír bez ohledu na spojené Německo. Zpráva tato bleskem
letěla Prahou, roznesla se po celých
Čechách, po Moravě, Slezsku a Slovensku. Druh druhu radostně tiskl ruku, lidé se na potkání objímali
a vzrušeným hlasem, plným upřímné radosti volali:“Jsme svobodni!
Rakousko kapituluje!“ Na domech
vyvěšeny byly prapory. Všude zpívána píseň: „Kde domov můj“ a „Hej,
Slované“ Znaky rakouské se odstraňovaly a všude provolávána byla
„Sláva Masarykovi a Wilsonovi!“ Den
28. října zůstane zlatým písmem zaznamenán v českých dějinách. Woodrov

Wilson, spolu s Masarykem
a jinými přáteli našimi stal se
tvůrcem samostatnosti české. Tak všude po Čechách,
po Moravě, Slezsku a Slovensku konány byly četně
navštívené schůze lidu, kde
proklamována byla Československá republika. Všude
radost a nadšení. V mnoha
obcích konány byly bohoslužby, jichž se občanstvo četně
účastnilo.

Školní kronika popisuje průběh oslav v Brumovicích
Oslava prohlášeného československého státu vykonána v pondělí dne 4. listopadu v hody lidovou
národní slavností, jíž se účastnila
i školní mládež. Lid ve svátečním
rouchu a mládež v národním kroji
shromáždil se na prostranství před
ozdobenou školou a kostelem. Zde
je uvítal místostarosta obce, pan
Petr Střeštík a oznámil pořad slavnosti. Na to seřadila se mládež ozdobena jsouc praporky a trikolorami
v průvod a za zpěvu národních pís-

ní a hudby ubíral se lid vyzdobenou
vesnici k obecní radnici. Tam z povýšeného místa zahájil starosta slavnost, uděliv řečníkům slovo.
Dp. farář P. Antonín Tomandl
úchvatnou řečí vysvětlil důležitost nynějšího státní převratu, kladl na srdce
lidu svornost všech stran politických,
vyložil, kdo stojí v čele nového státu
a vybízel k poslušnosti představených
a k plnění povinností občanských.
Druhý řečník pan Antonín Miklík
promluvil o zásobování našich měst

a vybízel přítomné k odvádění přebytků k umírnění bídy v městech.
O důležitosti změny státního útvaru
vzhledem k obecnímu školství promluvil správce školy. K mládeži školní a dospělejší promluvil učitel Rudolf
Čermák naváděje ji k smířlivosti,
k sebeovládání, by snad neprováděla nerozumné kousky. Nabádal všecky k sebevzdělání a školní mládež
k pilné návštěvě školní, by dohoněno, co válkou zameškáno. Slavnost
ukončena zapěním národní hymny.
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Pozdrav svobodné vlasti
Adolf Veselý
Hospodář vyšel do polí za podzimního času.
V dalekých obzorech kol a kol
pole už brázdami zela.
Úroda svezená do stodol
pro tisíce
chlebem se živným státi měla.
Tisíce zdvihlo se, mluvilo ze země hlasů:
Mluvil hlas polí,
mluvil hlas chat,
mluvil hlas lesů a potoků,
mluvily prameny, každičká tráva,
mluvily sady, aleje, strom na rozcestí,
mluvila země, země milovaná:
„Slyš každý, kde jsi a kdo jsi koli,
že nejsme již rabi, že nejsme národem otroků.
Volnost a svoboda dýchá za nás ždaná.
Sobě a národu slibně budeme pučet, budeme kvésti,
kvésti a zrát,
všechnu nejsladší úrodu chceme dát
svému lidu, svým dětem,
rozpuknem pro ně čarovným jarem květů a osení,
vzhoříme pro ně zářícím žárem a nejprudším létem,
zesládnem pro ně lahodou plodů v jeseni,
u krbů rodinných v zimě s nimi se budeme smáti.
Srdce jim otevřem, všechno jim dáme,
tajemství sdělíme, jež skrytá máme.
S lidem žít budeme, srosteme s ním
v bratrském soužití.
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Po slastech výsostných budeme toužiti
s národem svým!
Myšlenky filosofů, práce dělníkova,
vojáků krev, jimž na rtech hasnula s životem slova,
láska žen
klamaná a vzrůstající znova,
básníků horký vzrušený sen –
všichni tušili příchod tvůj, viděli den
slavného východu tvého,
mřeli a žili za tě,
svobodo,
volnosti,
český náš státe!
O tobě snili jsme. A ty jsi přišel!
Tebe jsme čekali, tys vstříc nám vyšel
osudu na rozcestí!
Tisíce srdcí pro tebe tlukou
sváteční hudbou!
Tisíce hlav a tisíce pěstí,
tisíce svalnatých rukou
hořelo pro tebe, v cestu ti stlalo
naděje sémě, jež v úrodu víry radostnou
bohatě zrálo!
Zdravím tě, česká demokracie!
Zdravím tě, svobodná otčino!
Zdravím tě, česká republiko!
Buď zdráva slovem básníkovým,
buď zdráva pluhem hospodáře,
buď zdráva rukou dělníkovou!
V ruce ruku
a v paži statečné omládlou sílu,
na lících ruměnec, veselý smích,
půjdeme k radostné práci a k dílu
na lánech tvých.,
v dílnách a továrnách měst,
v kancelářích
za srdce vzrušených zvuků.
Pro tvoje určení,
pro tvoje blaho, osudu naplnění,
pro tvoji čest!

Brumovice - Lidé a doba
3. 7. 1903, tj. před 105 lety se narodil Metoděj
Hanák, kapelník a stavební mistr, velký muzikant,
známý v širokém okolí. Vyučil se zedníkem, pracoval
jako polír a nakonec jako stavební mistr u Okresního
stavebního podniku v Břeclavi. Už ve svých 22 letech
se stal kapelníkem dechové hudby. Hrával se svoji
kapelou na hodech a ostatních slavnostech v okolních
dědinách. V důchodu vychovával mladé muzikanty.
Pod jeho vedením vzniklo hodně nových mládežnických kapel. Zemřel 18. 11. 1998, tj. před 10 lety.
V roce 1998, tj. před 10 lety tragicky zemřel Miroslav Kovářík, mladý brumovický občan, odvážný
cestovatel. Stalo se tak při jeho třetí cestě do Indie

v Himalájích.
19. 9. 1888, tj. před 110 lety se narodil v Plzni
Rudolf Čermák. Po absolutoriu učitelského ústavu
působil také v Brumovicích jako učitel, a to od roku
1911 až do roku 1919, tj. plných 8 let. V Brumovicích
byl velmi aktivní, vedl hudební tělesa, výtvarnou
skupinu, ochotnické divadlo. Zanechal nám památku – podobu Brumovic v tehdejší době – na svých
obrazech.
Nakonec působil jako ředitel Měšťanské školy
v Brně. Stal se odborníkem na dětskou kresbu, vydal
několik knih. Zemřel v roce 1959.
- Josef Šedivý -
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil
s naplánovanými činnostmi a legislativou
stanovenými povinnostmi, které vyplývají
pro obec s blížícím se koncem roku. Mezi
ně patří například příprava rozpočtu na
příští rok, inventury majetku obce, vyúčtování získaných dotací a další.
Ještě letos odborná firma Empemont provede rekonstrukci veřejného
rozhlasu. Zahájíme rekonstrukci budovy
hasičské zbrojnice, ve které je nezbytné
v první fázi vyměnit staticky nevyhovující
strop nad prostorem garáže hasičských
vozidel, krov a střešní krytinu. Část prací chceme provést svépomocí v úzké
spolupráci s odbornou stavební firmou

s cílem co nejefektivněji využít získané
dotační prostředky.
Do konce tohoto roku musíme
vypustit vodu z Jezírka a provést potřebné vyzimování s cílem vyhubení přemnožené rybky střevličky východní, která
nadměrně odebírá kyslík.
Je podána žádost o získání finančních prostředků z EU na výstavbu tělocvičny v areálu základní a mateřské
školy. Pro stávající budovy připravujeme podklady k žádosti o dotaci na jejich
celkové zateplení .
V polovině prosince bude uveden do
provozu Integrovaný dopravní systém
IDOS JMK.
Začátkem příštího roku připravujeme

veřejné projednávání změny územního plánu obce a vypracování důležitého dokumentu pro naši obec: Strategie
rozvoje obce, na které se bude podílet
odborná firma. Je to dokument, do kterého budou zahrnuty také Vaše názory
a vize, vystihující Vaše představy, jak
a kam by se naše obec měla ubírat a rozvíjet v budoucnosti, aby mohly být finanční prostředky účelně rozplánovány.
Úroda z polí i zahrádek je již sklizena,
nastává čas vegetačního klidu. Po celoroční namáhavé práci všem přeji hezké
podzimní dny a zasloužený odpočinek
k regeneraci a nabírání nových sil.
Zdraví Vás
Váš starosta

Závěrečný účet obce Brumovice za rok 2007

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočtová upravený plnění
% plnění
rozpočet
opatření
rozpočet k 31. 12. 2007
k upr.rozpočtu
Tř. 1 – daňové příjmy
6 296
1 098
7 394
7 394
100,00
Tř. 2 – nedaňové příjmy
484
345
829
829
100,00
Tř. 3 – kapitálové příjmy
-----Tř. 4 – dotace
20
1 078
1 098
1098
100,00
Příjmy celkem
6 800
2 521
9 321
9 321
100,00
Tř. 5 – běžné výdaje
4 900
5 817
10 717
6 888
64,27
Tř. 6 – kapitálové výdaje
3 900
- 2 347
1 553
1 553
100,00
Výdaje celkem
8 800
3 470
12 270
8 441
68,79
Saldo:příjmy-výdaje
- 2 000
- 949
- 2 949
880
29,85
Tř. 8 – financování
prostředky min. let
2 000
949
2 949
880
29,85
financování celkem
2 000
949
2 949
880
29,85
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, v roce 2000. Tuto finanční výpo- žených obci. Obec organizace nemá.
výdajů a o dalších finančních opera- moc se obec zavázala splatit do
6. Vyúčtování finančních vztahů
cích v plném členění podle rozpočtové deseti let od připsání této část- ke SR a ostatním rozpočtům veřejné
skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 ky na účet. Dále fond tvoří pro- úrovně. Dotace do rozpočtu obce za
a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu středky z rozpočtu obce – 200 tis. rok 2007 činily celkem 1 011 tis. kč.
kč. Stav FRB k 31.12.2007 – 805 082,30 Rozpis přijatých dotací a jejich čerpáu účetní úřadu (výkaz FIN2-12).
Běžné výdaje – nedočerpány roz- kč. Příjmy fondu tvoří splátky z půjček ní v průběhu roku 2007 je zpracován
v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtopočtové výdaje – zvýšení rezervy poskytnutých v minulých letech.
Výdajem fondu jsou poskytnu- vány.
z nerozpočtovaných daňových příjmů,
z rozpočtu Jmkraje:
úspora mezd, neprovedené opravy té půjčky občanům dle vyhlášky
č. 1/2000. V roce 2007
o neinvestiční finanční podpory
budovy oú
činily schválené půjčky 300 tis. kč. z rozpočtu Jmkraje ve výši 40,00 tis. Kč
Kapitálové výdaje – nedočerpány
na dokončení opravy obecní knihovrozpočtové výdaje – výkup pozemků, Půjčky jsou spláceny rovnoměrně.
Obec zřídila sociální fond k 1. 4. 2007. ny, dle smlouvy č. 291/07/OK, dotace
nákup služebního auta.
2. Hospodářská činnost obce. Stav SF k 31. 12. 2007 12 032,80 Kč. byla vyčerpána v plné výši o neinTvorba a čerpání fondu se řídí rozpoč- vestiční finanční podpory z rozpočtu
Obec hospodářskou činnost nemá.
3. Stav účelových fondů . Obec tem sociálního fondu ze dne 1. 4. 2007. Jmkraje ve výši 50,00 tis. Kč na 150.
má zřízen fond rozvoje a bydlení,
4. Hospodaření příspěvkové orga- výročí narození Dr. Jana Herbena
prostředky jsou tvořeny návratnou nizace zřízené obcí. Obec má jednu – dle smlouvy 321/07/OK, dotace byla
finanční výpomocí podle Programu PO – ZŠ a MŠ.
vyčerpána v plné výši o neinvestičposkytování státních půjček na opraRoční účetní závěrka PO včetně ní finanční podpory ve výši 50,00 tis.
vy, modernizaci a rozšíření bytové- všech zákonem předepsaných výka- Kč pro JSDH na výstroj a výzbroj, dle
ho fondu – částkou 800 tis. kč. Tuto zů jsou založeny na obecním úřadě smlouvy č.1-568/2007-14 z rozpočnávratnou finanční výpomoc obdržela u účetní obecního úřadu.
tu Jmkraje, dotace nebyla vyčerpána
od Ministerstva pro místní rozvoj
5. Hospodaření organizací zalo- v plné výši, bude čerpána do 30. 6. 2008
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(dle podmínek smlouvy) o neinvestiční dotace ve výši 9,2 tis. Kč dle sdělení z oddělení financování z rozpočtu
Jmkraje, dotace byla vyčerpána v plné
výši o 124,8 tis. Kč dotace na výkon
státní správy o 179,0 tis. Kč dotace
z Úřadu práce o 158,0 tis. Kč investiční finanční podpora z rozpočtu Jmkraje
na rekonstrukci vozovky a kanalizace
v uličce za obecním úřadem č. 3262/
ORR/07/047, dotace byla vyčerpána
v plné výši o 400,0 tis. Kč neinvestiční
finanční podpora z rozpočtu Jmkra-

je na rekonstrukci kanalizace, včetně
projektové dokumentace č. smlouvy
1-311/2007-14 a dodatku č. 1
7. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2007. Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice odboru kontrolního a právního – oddělení přezkumu obcí Jmkraje
Brno. Přezkoumání bylo provedeno
na základě ustanovení §5 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

obcí v termínu od 10.-11.10. 2007
(příprava dokladů, dílčí přezkum)
a 22. 4. 2008 (závěrečné práce, zpracování zpráv).
Plné znění zprávy o provedeném
přezkoumání hospodaření obce za rok
2007 je přílohou k závěrečnému účtu.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2007 bez
výhrad.

Zasedání zastupitelstva obce
Usnesení
z 19. řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice konaného
dne 14. 8. 2008
v 18:00 hodin v obřadní síni OÚ
Brumovice
1.

Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1.1 Program jednání.
1.2 Zapracovat do územního plánu
nejkratší variantu příjezdové komunikace do areálu bývalého ZD
1.3 Zapracovat změnu do územního
plánu v tratích Haraská a Podolky
- bytová výstavba řadová na
bytovou výstavbu samostatně
stojící domy.

1.4 Změnit v územním plánu trať
Písník bytová výstavba na rekreační oblast včetně koupaliště
1.5 Zapracovat do územního plánu
v trati Podílky u Balatonu území
pro vybudování Fotovoltaické
elektrárny.
1.6 Změnit v územním plánu areál
bývalé Cihelny průmyslová zóna
na občanskou vybavenost.
1.7 Návrh smlouvy na rekonstrukci
rozhlasu firmou Pavel Kuběna Empemont.
1.8 Převod pozemku z pozemkového fondu 935/1 na obecní
(Podolky).
1.9 Smlouvu s firmou Mario Donné
– nakládání se stavebním odpa-

dem.
1.10 Rozpočtové opatření č. 5 ve výši
25.300,- Kč.
2. ZOB neschvaluje:
2.1 návrh změnit lokalitu Choboty
smíšená zóna na bytovou zónu
2.2 návrh změnit lokalitu Choboty
smíšená zóna na občanskou
vybavenost
3. ZOB bere na vědomí:
3.1 Navýšení částky o 35.000,- Kč při
rekonstrukci vozovky na Vrchním
konci.
4. ZOB ukládá:
4.1 Jednání s paní Hauslerovou –
pokračování.
4.2 Svolat pracovní schůzku s panem
Tauchmanem.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
Volby se konaly v pátek 17. října 2008 od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
Složení volební komise:
Předseda: Bohuslava Kňůrová
Místopředseda: Stanislav Lupač
Zapisovatelka: Marcela Studýnková

Členové: Bořivoj Dvořák, Vladimíra Hutová, Ing. Stanislava
Musilová
Počet voličů: 776
Počet vydaných obálek: 259, tj. 33.38%
Z celkového počtu 18 stran bylo v naší obci voleno 13

Číslo strany

Počet hlasů

Název strany

1

KSČM

20

3

SNK Evropští demokraté

1

12

KDU-ČSL

97

13

Nezávislí

6

18

Strana zelených

3

19

Moravané

2

26

Česká strana národně socialistická

1

32

Strana zdravého rozumu

1

42

Volte Pravý blok

2

47

ODS

50

48

ČSSD

73

51

Folklor i Společnost

1

59

Dohoda pro jižní Moravu

2
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Tradiční jarní hody
Jarní hody 2008
Brumovičtí stárci a chasa pořádali ve dnech 4.7 – 7.7.
2008 „tradiční jarní hody“.
Pátek 4. července – 8.00 - Odjezd pro máju
18.00 - Stavění máje
Sobota 5. července – 20.00 – Hodová zábava,
hrála DH Podlužanka
Neděle 6. července – 11.30 – Průvod obcí (zvaní na hody)
15.00 – Zábava pod májů
20.00 – Večerní hodová zábava,
hráli Sobuláci
Pondělí 7. července – 11.30 – Průvod obcí
16.00 – Tanec „Zavádka“,
hodová zábava
hráli Sobuláci
Stárci a stárky
1. Jakub Zaviačič – Bára Koschová
2. Miroslav Otáhal – Hana Šťavíková
3. Miroslav Peřina – Martina Studýnková
Sklepníci: Petr Kramařík – Sylva Hanáková
Chasa:
Zdeněk Musil – Iva Košuličová
Jiří Otáhal – Petra Otáhalová
Tomáš Kňůr – Jana Zaviačičová
Miroslav Kadlec – Iveta Šemorová
Lukáš Lexa – Monika Kňůrová
Martin Šemora – Hana Jeřábková
Michal Lupač – Lenka Kńůrová
Jiří Charvát – Jitka Charvátová
Karel Kňůr – Veronika Koschová
Štefan Vávra – Adéla Breznická
Marek Musil – Veronika Musilová
David Halm – Martina Páleníková
I v letošním průvodu šli krojovaní ženáči. Byly to následující páry:
Otáhalovi, Michnovi, Bielovi, Studýnkovi, Zaviačičovi,
Kňůrovi, Hovězákovi, dále Josef Miklík a Zdeněk Musil.
Průvod zpestřily ještě kroje z Morkůvek, Rožnova pod
Radhoštěm a z Rohatce.
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Brumovická hodová zavádka
A ten první stárek, to je přece Kuba,
loni sekal prsty, loni sekal prsty, letos zasej pajdá.
Dobře si to vybral, druhý stárek Míra,
Hanka je šikovná, Hanka je šikovná, k temu vagón vína.
Všechno zvládne lehce Péřák, stárek třetí.
Dá si pár panáků, zbalí Grumvířanku, eště chasu řídí.
Sklepník Petr Kramle sem tam se namočí.
A dyž on odpadne, a dyž on odpadne, Štefan ho zaskočí.
Nehrála tu v pátek večer harmonika.
Ve špitále byli, ve špitále byli Marek, Veronika.
O hodech se stará parta Skřivánkova.
Pití a večeře, ráno poklidíme: Mirku děkujeme!
Naše vinohrady dobré vínko rodí.
Zavdejme si chlapci, zavdejme si chlapci, na ty naše hody!
Zpěváci „hodové zavádky“
F. Lejska, M. Krátký, J. Reichman, M. Otáhal, J. Beneš,
J. Valný, B. Halm, F. Jakubčík, Josef Laža, V. Charvát,
J. Líznar, M. Stehlík, J. Hovězák, J. Kňůr, A. Kunický,
V. Herzán, F. Studýnka, J. Horák, J. Lupač, Z. Musil,
A. Šemora, Z. Jakubčík, M. Peřina,… dirigoval J. Zaviačič
Nosiči:
F. Kňůr, B. Říha, J. Kovařík, B. Prokeš, Kulíšek, J. Miklík, T. Vodák, L. Vodák, F. Ševela, Z. Veselý, V. Lupač,
M. Zeman, F. Hanák, K. Vodák,…..
Vynášeni byli:
starosta obce a člen T. J. Sokol V. Charvát, zastupitel obce a starosta SDH K. Opluštil, členové T.J. Sokol
M. Skřivánek, M. Miklík a J. Miklík
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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strana 9

Nové POKOLENÍ

Události
Benátská noc
V sobotu 26. července 2008 pořádal místní sbor dobrovolných hasičů v areálu u sokolovny „Hasičskou letní noc“. K tanci
a poslechu hrála břeclavská skupina The Teachers
V. vyjížďka na koních
V sobotu 9. srpna 2008 se uskutečnila „5. vyjížďka na koních“, kterou již tradičně pořádá firma Blanář Nábytek. Večer
se v areálu firmy konal „Country bál“.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Výluka drážní dopravy
V polovině srpna, v týdnu od 11. do 15.8.2008, byla na brumovické vlakové zastávce zahájena demontáž vedlejší
koleje, která vedla k „bílé váze“ a dříve sloužila pro nákladní vlakovou dopravu, zejména pro odvoz cukrové řepy do
cukrovarů.
Z důvodu demontáže zabezpečovacího zařízení v Brumovicích se s pracemi pokračovalo i v následujícím týdnu.
Humanitární sbírka
V sobotu 6. září 2008 se uskutečnila humanitární sbírka (Občanské sdružení Diakonie Broumov). Darované věci (letní
a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, polštáře, obuv, knihy, časopisy atd.) se vybíraly v sokolovně.
Pouť
V neděli 14. září 2008 se uskutečnil autobusový zájezd věřících římskokatolické církve na pouť do Žarošic. Řada
občanů jela i osobními auty, zúčastnili se i krojovaní.
Dětské rybářské závody
Sdružení Brumovické jezírko a místní SDH uspořádaly 16. srpna 2008 „2. dětské rybářské závody“. Závody byly
zahájeny předvedením techniky a vybavení hasičského sboru a ukázkou hasičského zásahu při hašení požáru. Poté děti
usedly ke svým startovacím kolíkům a nastalo vlastní soutěžení. Jednu chvíli se kromě ryb lovil i deštník, který na hladinu
jezírka odnesl prudký vítr. A jak závody dopadly?
Celkem bylo uloveno 51 ryb.
Největšího kapra, který měřil 59 cm, z vody vytáhla Lída Krbková.
1. místo 252 cm Andrea Machová
2. místo 174 cm Lída Krbková
3. místo 171 cm Daniel Kurečka
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Kromě diplomů a věcných odměn si malí rybáři mohli pro sebe z kádě vylovit ještě jednu rybu. Nechybělo ani občerstvení a posezení u ohně.

Vítání dětí do života
V neděli 21. září 208 se v obřadní síni obecního úřadu konalo vítání dětí do života. Byli uvítáni dva chlapci a jedno
děvče.
Foto: Vlasta Bedřichová
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Vyznamenání brumovických hasičů
Ve středu 15. října 2008 bylo na obecním úřadě místnímu hasičskému sboru předáno vyznamenání, které jim udělil
hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.
Slavnostního předávání se zúčastnili kancléř hejtmana Jm kraje Mgr. Jan Valoušek, pan Jan Koráb, starosta Boleradic, starosta obce Ing. Vavřinec Charvát, místostarostka JUDr. Dobromila Macháčková, starosta SDH Karel Opluštil,
velitel zásahové jednotky Václav Troubil a další členové místního sboru. Při této příležitosti bylo hasičům poděkováno
za jejich obětavou práci.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

90. výročí vzniku Samostatného československého státu
V pondělí 27. října 2008, v předvečer 90. výročí vzniku Samostatného československého státu, se v Brumovicích
konal lampiónový průvod spojený s pietním aktem – položením věnce u pomníku obětem obou světových válek na
místním hřbitově. Po 17. hodině se průvod vydal od budovy obecního úřadu směrem ke hřbitovu. Zde se starosta obce
zmínil o významu tohoto dne a položil k pomníku věnec. Minutou ticha všichni přítomní uctili památku padlých občanů. Poté průvod pokračoval ulicí Na Drahách k myslivecké chatě, kde na účastníky čekalo malé očerstvení a posezení
u táborového ohně.
Foto: V.Charvát

Svaz zdravotně postižených
V letošním roce se uskutečnily tyto zájezdy a akce:
11.3.2008 Rekondiční zájezd za koupáním – Velký Meder
8.4.2008 Rekondiční zájezd za koupáním – Velký Meder
25.4.2008 Zájezd do Olomouce na Flóru.
6.5.2008 Rekondiční zájezd za koupáním - Mošoň
16.5.2008 Májová zábava, na které byla bohatá tombola, za
dárky děkujeme všem sponzorům, výhercům udělaly radost
2.6. 2008 Rekondiční zájezd za koupáním – Mošoň
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11.6.2008 Rekondiční zájezd za koupáním – Podhajská
12.7.2008 Pro vnoučata s babičkami – Lešná ZOO
8.9.2008 Rekondiční zájezd za koupáním – Mošoň
22.9.2008 Rekondiční zájezd za koupáním – Mošoň
14.10.2008 Rekondiční zájezd za koupáním – Velký Meder
Všechny tyto zájezdy byly plně obsazeny.
Plánujeme: 8.11.2008 – koupání – Mošoň
Důvěrnice: Anna Horáková
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Ze života školičky

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009

1. září jsme odstartovali nový školní 2008 - 2009. Bude to rok velmi náročný pro všechny. V prvním a druhém ročníku se bude vyučovat podle nového ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.
Velké nároky budou kladeny především na učitele v těchto ročnících, ale i žáci se setkají se spoustou
nových věcí, které budou klást vyšší nároky na jejich samostatnou práci. Věřím však, že všichni to zvládnou a v cíli budou
úspěšní.
Letos jsme mezi námi přivítali 11 prvňáčků, 4 druháky, 9 třeťáků, 9 žáků čtvrtého ročníku a 8 pátého. Do brumovické
malotřídní školy tak bude v letošním školním roce docházet celkem 41 žáků.
Přeji všem dětem, učitelům, vychovatelce, asistentce pedagoga, ale i všem zaměstnancům školy, aby byli úspěšní,
aby na naší škole v tomto školním roce bylo hodně slunečního světla a co nejméně zamračené oblohy.
Mgr. Marie Michnová

DRAKIÁDA
Ponuré a deštivé počasí, listí stromů dožluta a chladný vítr. To vše nám dává jasně najevo, že do našich krajů zavítal
podzim. A k podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků.
Jako každoročně jsme dlouho čekali na příhodné počasí. Když je venku pěkně, chybí vítr a naopak. Děti se už dlouho
těšily na očekávanou drakiádu, sháněly draky a nakonec to stálo zato.
Ve čtvrtek 2. října jsme vyrazili za slunečného počasí a slibně foukajícího větru na pole k vodojemu. Některým dětem
draci krásně létali, jiným vzlétli a hned letěli hlavou k zemi. Jeden drak nám dokonce uletěl. I přesto bylo nadšení veliké.
Role dračí lékařky se ujala paní učitelka Pučálková, která ráda dětem pomohla jejich dráčky opravit nebo alespoň poskytla izolepu a nůžky, aby si starší děti mohly draky opravit samy.
Snad měly zážitek i děti z mateřské školy, které se na nás opět přišly podívat. Letos byly odměněny všechny děti,
které si draka přinesly.
Mgr. Helena Miklíková
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PROKJETOVÉ VYUČOVÁNÍ - PRAVĚK
.....homo habilis, homo erectus a jak jinak se pravděpodobně dál vyvíjel člověk do dnešní podoby a jak vnímal své okolí?
Jaké asi prožíval pocity při lovení zvěře, námluvách, u společného ohně?
Jakými způsoby pohřbíval zemřelé členy své tlupy, zdali uměl tančit smutkem i radostí a jak se vlastně dorozuměl, když
ani pořádně mluvit ještě neuměl....?
Takové a podobné situace si po probraném učivu o pravěku dramatickou rolí sehráli žáci 4. ročníku ve vlastivědě. Cestou pokusů a omylů, asi tak, jako to zvládali naši předkové, lovci mamutů pod Pálavskými kopci dávno v době ledové.
Ing. Dana Pučálková

PŘIPRAVUJEME
ZŠ a MŠ Brumovice, Školská rada a Klub rodiče dětem pořádají první adventní neděli, což bude letos 30. listopadu 2008,
druhý Vánoční jarmark se zabíjačkovými hody. Jarmark bude zahájen ve 14. hodin na školním dvoře vystoupením dětí, které
zazpívají několik vánočních koled. Potom bude následovat volný prodej na stáncích. Zakoupit si můžete: zabíjačkové speciality, adventní věnce, svícny a dárkové zboží (košíky, vázy, obrázky, zdobené květináče apod.). Pro všechny návštěvníky bude
zajištěno občerstvení.
Mgr. Jarmila Bielová
V neděli 14. prosince 2008 se bude konat pro veřejnost Vánoční koncert.
Každou středu stále probíhá sběr papíru. Můžete po celý rok vozit časopisy a noviny (netříděné) a to od 8. 00 do 18. 00
hodin na školní dvůr.

CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Od 1. 9. 2008 jsme zprovoznili třídu v prvním patře, která byla uzavřena od roku 2002 z důvodu malého počtu přihlášených
dětí do mateřské školy. V tomto školním roce 2008/2009 se přihlásilo celkem 40 dětí. Abychom mohli vyhovět všem žádostem
o umístění dětí, bylo nutné zprovoznit i druhou třídu. A tak se o prázdninách v mateřské škole pilně pracovalo. Prostory chodeb
a třídy byly nově vymalovány a vyzdobeny kresbami dětských motivů a díky místní firmě Nábytek Blanář byla třída vybavena
novým, účelovým nábytkem pro děti předškolního věku, který jim věnovala. Proto bychom chtěli jménem všech dětí poděkovat
za tak úctyhodný sponzorský dar, který nám firma poskytla.
25. 9. 2008 proběhlo v MŠ setkání s rodiči pod názvem: „Tvoříme z plodů podzimu“, kde pod rukama šikovných dětí, maminek i babiček vznikalo nepřeberné množství nápaditých výrobků z dýní, kaštanů, brambor, šišek, trav, listí, zkrátka ze všeho,
co podzimní příroda nabízí. Těmito výrobky jsme si vyzdobili školní zahradu.
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„Kde se dobře vaří, tam se dobře daří.“
Se staršími dětmi jsem si hráli na kuchaře a kuchařinky. Co si děti připravily, na tom si také společně pochutnaly a podarovaly i své mladší kamarády.
Veronika Kunická
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V tomto pokračování povídání o zajímavých rostlinách našeho kraje se podíváme na rostlinu, která je daleko více spjatá s Brumovicemi, než všechny ostatní, o kterých jsem již psal. A to i přesto, že dnes ji už běžně v katastru téměř
vůbec nenajdete. O to je vzácnější a musela se dokonce do Brumovic ve větším
množství po řadu let dovážet z daleka.
Nejjižnější část Slovácka (kam samozřejmě patříme), leží v náručí řek Moravy a Dyje. Není divu, že byla tato oblast poseta
močály, bažinami, slepými rameny řek a potoků, na jejichž březích se vyskytuje v hustém porostu

Slovácký
rostlinopis

OROBINEC

s typickým palicovitým květenstvím, jemuž děti neřekly jinak než „cigára“ .
Orobinec úzkolistý (Typha angustifolia L.) patří a hlavně patřil do naší obce, protože v okolí Brumovic rostl kdysi v hojném
množství. Několikrát jsme si již připomenuli existenci rozsáhlého Kobylského jezera, které obepínalo Brumovice ze dvou stran,
a na jeho březích bylo orobince přemnoho. Také na ostatních rybnících v okolí a na všech neregulovaných potocích ho bylo
dost.
Orobinec je krásná, ztepilá vytrvalá rostlina s dlouhými, čárkovitými listy, jednoduchými stébly, l až 3 metry vysokými. Stébla
jsou zakončena nad sebou stojícími palicemi hustě směstnaných kvítků. Spodní palice obsahuje kvítky pestíkové, v hořejší
se nacházejí prašníkové. Po oplození se prašníková květenství rozpadají a zůstává na lodyze jediná palice. Válcovitá palice
květenství se podobá červenohnědému či černohnědému doutníku, či-li „cigárám“.
Kolik kluků si už nabralo do bot anebo se pořezalo ostrým rákosím, když lezlo do močálů pro hnědě sametové cigáry.
Jenom proto, aby si je prosušené mohli zapálit a někde za mlatem napodobovat kouření viržinek,jak to viděli u některých sedláků. Kolik v tom bylo romantiky a mnohdy i výprasků od rodičů, kteří měli obavy, aby děcka nezapálila stodolu.
Protože má orobinec rád bahenní prostředí s dostatkem vody, hojně se vyskytuje na březích stojatých vod. Orobinec je
jedna z typických rostlin, která je označována za vodní a bahenní bylinu. Vytrvalé, asi 2 až 3 cm tlusté oddenky orobinců jsou
bohaté škrobem a rozrůstají se vodorovným směrem 1 m dlouhými výběžky. Z jednoho vyklíčeného semene se vytvoří během
jednoho roku kolonie o ploše přibližně 10 čtverečních metrů. Malé semenáčky tak mohou během krátké doby vytvořit rozsáhlé porosty. Vedle schopnosti orobince rychle se šířit vegetativně, má tato rostlina navíc ještě schopnost velmi dobře se šířit
semeny, která mají poměrně dobrou klíčivost. Jedna palice orobince produkuje průměrně okolo 220 tisíc ochmýřených nažek,
které se snadno šíří větrem na velké vzdálenosti. Z tohoto důvodu je orobinec považován za plevelnou rostlinu. Je třeba však
připomenout, že vedle této negativní vlastnosti, která se dá omezovat kosením, spočívá její význam v mechanické ochraně břehů
proti vodní erozi (jejich porosty mírní vlnění, zpevňují půdu břehů,
chrání břehy a hráze před vlnobitím) a rovněž v jejich schopnosti hromadit ve svých pletivech velká množství minerálních prvků
a působit tak ve znečištěných vodách jako biologický filtr.
Užitné vlastnosti orobince však byly a jsou i v něčem jiném.
Kromě cigár ke hrám dětí nezůstaly v našem vinorodém kraji bez
užitku hlavně sušené listy. Byly tak surovinou na výrobu rohoží,
sotůrků na vinné láhve a ucpávek dužin v sudech na víno. Je zajímavé, že v době tak neklidné a pro obec zničující, jako je válka,
přináší orobinec vesničanům obživu na několik desetiletí.
Již víme, že Kobylské jezero, na jehož březích orobinec rostl,
bylo vypuštěno až v roce 1836. A tak v roce 1805, když přišla do
Brumovic francouzská vojska, byl orobinec všude kolem. Napoleonští vojíni používali rostlinu jako materiál pro výrobu pletených
nádob a tašek. Brumovičtí občané se pletení nejrůznější ošatek,
misek, tašek, košíků a sotůrků od vojáků naučili a mnozí se touto
prací živili až do konce první světové války. Pak se výroba z orobince utlumila, vzrostla zase v době okupace, po válce se pletením
zabývalo stále menší množství žen. Že byli Brumovčané v pletení
velmi šikovní, se vědělo v širokém okolí, vždyť se také Brumovickým někdy říkalo „sotůrkaři“. Tradice přežila díky manželům
Škrlovým, kteří pracovali pro družstvo ÚLUV. V roce 1982 se pletení naučilo několik mladých žen, z nichž některá ojediněle uplete
sotůrek ještě dnes. Sotůrek tak byl a je vzácným dárkem pro přátele a hosty.
Listy používali bednáři (v Brumovicích jich bylo několik) jako
těsnící materiál mezi dřevní pláty u vinných beček.
Protože orobinec již stěží najdeme, zůstává pouze vzpomínkou a symbolem.
- J. Šedivý strana 16
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Okolí Brumovic
Před tím, než se vydáme na další místa při putování okolím Brumovic, se ještě jednou vrátím k zaniklé vsi

Divice

Zrekapitulujeme si naše znalosti o tomto nejvíce připomínaném místě v okolí Brumovic.
Vesnice vznikla někdy v raném středověku (po roce 1100) a to kolonizací, tedy dosídlováním obyvatelstva z jiných
míst. Tehdy ještě žilo na našem území málo lidí a hustěji osídlovány byly úrodné kraje, tedy i jižní Morava. Nejdříve
přicházeli Slované a později i německy mluvící obyvatelé z přelidněných oblastí.. Vybírali si výhodné chráněné polohy,
vykáceli les a založili vesnické sídlo. Bylo to pod vedením schopného kolonizátora (lokátora), který získal souhlas od
šlechtice, jemuž patřilo rozsáhlé území. Šlechtic tak získal další poddané. Za to měl lokátor určité výhody, stal se například rychtářem, nebo již byl příslušníkem vyššího stavu. Musel se postarat o příchozí osadníky.
Divice byly v té době významnou osadou, dokonce jsou v písemných materiálech připomínány víckrát než Brumovice. Svědčí o tom i první zápis z roku 1230, kdy Divice patřily panskému rodu z Divic. Již roku 1234 je uváděn Předbor
z Divic a jeho synové Přibyslav, Zvěslav a Ojna. Kromě vesnice s kostelem zde musel být její součásti nějaký dvorec,
patřící například zemanskému rodu. O jeho podobě nejsou žádné záznamy, ani nebyl předmětem archeologického průzkumu. Mohl vypadat nějak podobně, jak je vidět na našem obrázku. Po zničujícím požáru v druhé polovině 13. století
bylo zbudováno opevněné sídlo typu „motte“ s dřevohlinitou zástavbou opevněného areálu. Další šlechtic, píšící se
podle Divic, se uvádí až v letech 1283 a 1286. Byl to Jakub z Divic, pravděpodobný stavitel sídla. Později ve 14. století
je v zemských deskách několikrát zmínka o nižší šlechtě píšící se podle vsi Divice, o dvoře a také o kostele. Jedním
z vlastníků byl roku 1376 Smil Hvězdlička z Lulče. Roku 1390 je uvedeno, že Mikuláš, farář z Habrovan, prodal Ješkovi
z Hvězdlic dvůr v Divicích. Tentýž Ješek, uváděný již z Divic, zřídil v tom samém roce u Divic rybník.
O šedesát let později je uvedeno v kupní smlouvě ze dne 19. července 1449, že Jan z Lilče a Petrůvky prodává Karlovi z Lilče vesnici Divice s kopcem i dvorem, vinohrady a rybníkem i s kostelním podacím: Názvem kopec se v písemných
pramenech někdy označovalo tvrziště.
Roku 1458 potvrzuje král Jiří poděbradský zápis, jímž přecházejí Divice do vlastnictví Jindřicha z Lipé, majitele hodonínského panství. Potom již neexistuje žádná zmínka o Divicích. Za uherských válek byly Divice zcela zničeny.
Podobu této vesnice, dvorce, tvrze i kostela si můžeme jenom představovat. Domy v raném středověku byly jednoduché, polozapuštěné, z proutěné kostrukce a mazanice, střechu kryla sláma. V jediné místnosti spalo až 8 lidí. Na přiloženém obrázku je přibližná podoba domku. Dvorec nižšího šlechtice byl samozřejmě o mnoho lepší, možná z kamene
a dřeva. Jedinou zcela kamennou budovou byl kostel. Byla to nákladná stavba, na jejímž vybudování se podíleli všichni
osadníci. V Divicích prošel kostel románskou a gotickou úpravou.
Vesnice Divice tedy existovala, upadala i vzkvétala po dobu dvou století, dnes již 500 let neexistuje, a přesto po ní
stále můžeme pátrat a o ní psát. Alespoň jsem se o to pokusil ve čtyřech pokračováních. Mnoho však ještě zůstává
zahaleno tajemstvím.
Josef Šedivý
Obrázek středověké tvrze

Obrázek středověkého obydlí
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Pověsti z našeho kraje
Ve zpravodajích č. 8 – 11 jsme uvedli čtyři pověsti z okolí Brumovic. Nyní jsem vybral další pověst spojenou právě
s Divicemi. Pověst vypravoval jako 72letý František Fanta z Brumovic a zapsal ji Vlastimil Kuchyňka, žák Měšťanské
školy v Kloboukách.

Strašidla v Divicích

Poblíž Brumovic stávala kdysi osada Divice. Kdy zanikla, není přesně známo. Jdeme-li kolem místa, kde Divice
svávaly, vidíme dnes jen úrodná pole, na nich pracují polní hospodáři se svou čeledí. Po zničení Divic báli se lidé tudy
chodit, že prý tam straší duše dřívějších obyvatel. Jednou šel nějaký člověk z Brumovic do Klobouk. Najednou slyšel za
sebou jakýsi hlas. Chtěl se ohlédnout, ale nemohl. Šel tedy stále vpřed a přemýšlel, co to asi bylo. Přišel do Klobouk
a nakoupil si potřebné věci a vracel se domů. Bylo už pozdě v noci. Pln strachu šel docela pomalu. Došel až k místu,
kde slyšel prve ten podivný hlas. A tu před ním stále jakási paní, která nesla v náručí truhlu. Došla k němu a mlčky jí před
něho položila. Než se člověk vzpamatoval, byla paní zase pryč. V truhle byla samé dukáty. Z lakoty jej opustil strach
i hrůza. Sotva si však nabral trochu peněz, uslyšel za sebou jakési záhadné hlasy. Ohlédl se a spatřil za sebou pár černých psů, zapřažených do vozu, na kterém seděli dva netvorové. Rázem mu zašla chuť na další peníze.Vlasy mu hrůzou
stály jako ježkovi ostny, když se schoulí do klubíčka před člověkem. Zdálo se mu, že vůz letí přímo na něho. Ohlédl se,
kudy by mohl nejspíše utéci. Ale co se tak dívá a ohlíží, všechno mu mizí z očí. A neviděl nic jiného, než pole a cestu,
po které před chvílí zkroušeně kráčel. Nohy se mu třásly v kolenou tak silně, že nemohl udělat ani jediný krok. Konečně
se vzpamatoval a zhluboka si oddech. Za chvíli došel domů celý zpocený a uřícený a lehl si. Myšlenky se mu stále rojily
v hlavě a nemohl usnout. Příhoda ta, kterou prožil na Divicích, mu zůstala v mysli až do smrti.
Vybral: Josef Šedivý

S Bystričanma při muzice 2008
Občané
Brumovic
navštívili
družební slovenskou obec Záhorskou Bystricu u příležitosti 16. ročníku mezinárodního folklórního festivalu
„S Bystričanma při muzice 2008“, který se konal ve dnech 5. a 6. září.
Družba mezi našimi obcemi se
úspěšně rozvíjí od roku 2001, kdy si
tehdy 10.února na krojovém plese
v Brumovicích starostové obou obcí
předali „protokoly“ o vzájemné spolupráci.
První písemná zmínka o Záhorské
Bystrici pochází z roku 1314. Obec
byla poddanskou osadou stupavského panství.Po příchodu chorvatského
etnika na začátku 16. století se výrazně mění složení obyvatel Záhorské
Bystrice. Chorvati opouštěli svá sídla před tureckou hrozbou a ve velké
míře osídlovali část jihozápadního
Slovenska. Písemná zpráva o přítomnosti Chorvatů v Záhorské Bystrici je
doložena z roku 1529.V důsledku toho
došlo ke značnému zvýšení počtu
obyvatelstva. V roce 1534 byl postaven kostel sv. Petra a Pavla, jeho
výstavba probíhala až do roku 1805.
S knězi chorvatské národnosti se zde
setkáváme až do poloviny 18. století.
V roce 1972 se Záhorská Bystrica stala městskou částí Bratislavy, své sídlo
zde dnes má např. televize Markíza.
Na sobotní program folklorního
festivalu byl z Brumovic vypraven
zvláštní autobus a hodně občanů jelo
i vlastními auty. Dopoledne se u Lidostrana 18

vého domu konal „řemeslný jarmark“.
K vidění byly ukázky cechů lidových
řemesel, ukázka gastronomických
specialit z Brumovic a Chorvatska,
v Lidovém domě jsme si mohli prohlédnout výstavu slovenských lidových krojů a nově otevřenou kovárnu.
K odpolednímu programu se všichni účinkující shromáždili na Náměstí
sv. Petra a Pavla a odtud se v slavnostním průvodu za doprovodu dechové hudby vydali na náměstí Rodiny.
Náměstí Rodiny bylo vysvěceno
a otevřeno v listopadu roku 2006.
Dominantu tohoto náměstí tvoří tři
symboly: zeměkoule, láska – uzavřený kruh symbolizuje úplnost rodiny,
a voda – fontána.
V sobotním odpoledním programu,
který zahájil starosta Záhorské Bystrice pan Vladimír Kubovič, vystoupili:
pěvecký sbor Bystričan, cimbálová
hudba Vonica se svými sólisty Janou
a Janem Zaviačičovými a Martinem
Foretníkem, družební chorvatský
soubor KUD Marija Bistrica, dětský

folklórní soubor Vienok z Bratislavy,
bývalí sólisté SLUKu a další. Brumovičtí okouzlili svým krásným krojem,
však také když šli v průvodu, slova
chvály na brumovický kroj se ozývala
ze všech stran a ani fotoaparáty nezahálely. Naši krojovaní /mládež i ženáči/ předvedli za doprovodu CM Vonica
hodové pásmo a společně si zazpívali
se členy Bystričanu. Pestrý program
pokračoval až do pozdních večerních
hodin.
16. ročník mezinárodního folklórního festivalu se určitě vydařil a domů
jsme se vrátili plni nových dojmů a kulturních zážitků.
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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U našich sousedů
Zarážení hory v Kobylí
V sobotu 30. srpna 2008 jsem se zúčastnila kobylského „Zarážení hory“. Akce se konala za velmi pěkného počasí
v Suchořádské zmole, všechna místa k sezení byla beznadějně obsazena, spousta diváků musela stát. Občerstvení bylo
dostatek, burčák a víno tekly proudem, program byl velmi pestrý a zajímavý. S cimbálovou muzikou Vonica si kromě jejích sólistů zazpívali sourozenci Baťkovi z Kostic a Jaroslav Kovářík. Součástí programu byl i křest knihy Jiřího Jilíka „Jdu
Slováckem krásným“. Tento soubor národopisných reportáží a fejetonů o starodávných zvycích a slavnostech ilustroval
autorův kamarád -bretaňský malíř Moarch Even. Křtu knihy byli přítomni oba autoři, starostka obce, dále hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, s nímž přijel i národopisný soubor, a další hosté. Jiří Jilík poté přečetl ukázku, která se vázala
právě ke Kobylí. Následovalo vystoupení dětí – vítězů pěvecké soutěže „O malovanú pantličku Augusty Šebestové“a po
krátké přestávce začalo „zarážení hory“. Kobylští ochotníci sehráli scénky tak, jak je popsala Augusta Šebestová v knize
Lidské dokumenty. Závěr programu patřil pěveckým sborům. Všichni se výborně bavili, světla loučí a nastávající večer
dokreslovaly sváteční atmosféru. Určitě bude stát zato přijet do Kobylí i příští rok.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Klobouky v proměnách času
V klobouckém školním klubu se konala koncem září a začátkem října výstava nazvaná „Klobouky v proměnách času“.
Připravily ji základní škola a městské vlastivědné muzeum. Bylo vystaveno asi 500 fotografií a několik obrazů. Na fotografiích mohli návštěvníci srovnávat staré a nové Klobouky, zavzpomínat na „staré dobré časy“ apod. Zachyceny byly
např. tyto části: větrný mlýn, vlakové nádraží, náměstí, škola, zámecké nádvoří, cihelny, Martinice, různé ulice a další.
Výstava se mi velmi líbila, zejména ale to, že fotografie, které občané na výstavu zapůjčily, nezapadnou někde
v šuplíku, ale budou naskenovány a uloženy na CD, aby sloužily dál veřejnosti.
Text: Vlasta Bedřichová

Heloudýně 2008 v Morkůvkách
Soutěž dětí i dospělých ve vyřezávání dýní připravilo sdružení rodičů
Bublina. Mě zaujala výstavka nejlepších exponátů.
Foto: Vlasta Bedřichová
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DYŽ SEM BYL MALEJ – PODZIM VINAŘSKÝ

Až toto budete číst, bude podzim
už hodně pokročilej. Podzimů je hodně, je barevnej, ubečenej (deštivý),
větrnej – myslím tým podzimní větry,
zamračenej atd.
Jako kluk si vzpomenu na podzimy vinařský. Tož bývalo taky hodně
vinohradů, jak na rovinách, tož na
mezách jak střecha nebo tak akorát.
V době, kdy se našinec cítil byt
v gustu Moravákem (dneskaj se to už
tak nenosí), začal vinařskej podzim
tým, že se dozrávající hrozny hlídaly
– hotařama. Dneska se hlídajú vinohrady jakýmasi plynovýma dělama,
to aby se špačci lekli. Jednú sem šel
blízko jakýhosi vinohradu a ten kanón
buchl, mně srdce začalo bit obráceně
a v gaťách mně lekem „odfúklo“ že
co mělo byt eště v břuchu, bylo napůl
venku. Zatracenej vynález, ale asi to
musí byt, aji dyž to nekdy nepomože.
Dyž měla nekde rodina vinohrad, střídala se s ostatníma a hlídala se úroda
před ptactvem a kradačama (zlodějama). Jako kluk sem hotařil rád. Doňda
ze škole, mamka mně dala kus chleba s nečím na svačinu, tata mně dal
píšťalku a balónovej klakson z kola.
Nekdy aj starý činele, ale ty byly moc
těžký. Lítal sem po cestách jak střelenej a pískal a řval jak pominutej.
Byl sem hotař, a tak sem si sem tam
zobl hrozna, šak sem chránil vinařom
jejich rola před tema patnácti špačkama, co sem za celej deň viděl. Nekdy
ich bylo víc, ale né ty hejniska, co teď.
Ten, kdo kdy hotařil, mně potvrdí, že
to bylo dobrý, mně teda jako klukovi
to rozhodně nevadilo. Dneska vám
děcka nepůjdú nikde, možná dyž se
jim tam postaví ten note-buk, či jak se
to menuje. Tož nic, je iná doba.
A dyž se to sbíralo? Bylo živo jak
na klobúckým jarmarku. Dědina ožila,
všady šibičáky, žebřiňáky, plošiňáky,
koňů jak na závodech v Chuchli. Sem
tam aji malej starej traktor, bylo jich
málo. A tech lidí, každú chvílu zašlápli
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nejaký to děcko (kecám), co se tam
motalo. A dyž se sbíralo, bylo to jak
na blešinci. Chlapi lítali s putnama na
zádech, vysypali do kadí na vozech
a zpátky. Ženský a ostatní z rodiny
řezali hrozny a plkalo se, aji srandy
bylo. Dneska je to podobný, ale už to
jaksi néni ono.
Dyž se dosbíralo, líbilo se mně,
jak tí vlastníci tech vinohradů se jako
poslední otočili a poděkovali za úrodu. Kdo byl zbožnej, děkoval pánu
Bohu a kdo nebyl, děkoval přírodě.
Byla to úcta k temuto daru Moravy, aji dyž mně moja stará říká, že
je to prokletí, dyž dojdu nad ránem
ze sklepa. Já a moji kamarádi temu
taky prokazujem úctu, dyž to vypijem,
ne? Nevím, esli to dneskaj vinaři eště
dělajú, ale měli by, je to velký bohatství, co máme.
No a protože bylo dosbíraný,
vozilo se to do sklepů a šrotovalo se
(a mlelo ve vinařských mlýnkách)
a presovalo v presůrech. Ten, kdo
vymyslel tyto nástroje, by měl dostat
Nobelovu cenu.
My děcka sme aj pomáhali, teda
hlavně zavazeli, dyž o nás dospělci
zakopli a rozkopli kyble s hroznama
po sklepě. To nás chtěli zlosťú taky
pomlet. Ale bylo to hezký, - dřina, ale
stála za to. Nekdy byla taková zima,
div nepadal sníh, a nekdy „babí léto“
a hrozny svítily, jak laterně.
Mám srovnávat dnešek? Ani mě
nehne, tyto úvahy nechám na vás.
Eště byste si mysleli, že staří nemyslijú jináč než po staru. No a co. Dyž
moje děcka dojdú za mnú do sklepa,
dycky mně vyčtú, že tam mám bordel,
tmu a divnej puch.
Já dyž vidím jejich moderně obří
sklep, obří tanky(sudy), obří ceny za
víno, tož mě musijú křísit. Já sem
neměl ve sklepě víc než tisíc litrů. Jo
jednú, jo, tož dyž mojemu súsedovi
Frantovi spadla část kvelbu a měl sem
jeho bečky u sebe, než to spravil.
A vůbec, moji kamarádi měli na
vinařský podzim svoje milý názory. Venca říkával – Nejlepší pohled
na podzim je z vnitřku sklepa přes
zavřený dveřa. Francek říkal, že
zná enom tři barvy – brčulovú barvu
(tj. burčák) bílú a červenú. Lojza
zasej na Štědrej deň odpoledňa vzal

litrovku bílýho a červenýho a jednu štampelku. A bylo jedno, esli byl
snih, či mrzlo. Jednú sme šli s ním,
nalil si štampelu bílýho vína, zbytek
z litrovky vylíl k hlavičkám a napil se.
To samý udělal s červeným. No, si
na palicu? Co děláš? Tož připijám si
s vinohrádkem, aby věděl, jaký mám
dobrý víno, co mně urodil. Zdá se
vám to divný? A víte, že sem to chtěl
od tej doby dělat taky?
Podzim je nekdy potvora. Nutí
nás myslet na divný věci. Příprava
na zimu, a tú my staří nemáme rádi.
To mně připomíná kamaráda Miru,
kerej si libuje, dyž sedí na lavce
u mě ve sklepě. Podzim se mu nelíbí,
v baráku zima, jeho stará už prej taky
„nehřeje“, na novú nemá, (to řká on)
a tož se došel ohřát k nám.
A to prej jeho stará nemože pochopiť. A esli vám možu radit, choďte ven,
podzim je aji voňavej. Ale radši dál od
dědiny, ať vám nepřekážijú smrady
z aut a podobně. Jo a eště, dyž se
pálívala gořalka, to se mně taky líbilo.
A sednite si na lavku ke sklepom,
to se vám bude líbit. A esli se to vašim
ženským líbit nebude, ať si sednú
taky. Dyť jak to bude dlúho trvat a ty
vinařovy podzimy budú takový, jaký
chceme? Nic na světě už nebude, jak
indá. Já už su víc jak sedm desítek
roků tady a furt se mně podzim aspoň
trochu líbí.
Tá moja šak furt říká, že se nekdy
chovám jak puberťák. No a? Mět prd
a eště smutnej byt?
No už mě odfúkla zima, půjdu si
udělat svařák z předloňskýho, už je
takový, no eště na svaření. Stupnice
dobroty vína je u nekerých vinařů:
dobrý, dá se, dá se svařit, nedá se
a nedá se ani vylít…
Podzim, podzim vinařů, je různej,
jak si kdo vybere. Ať je dnešní doba,
jaká chce, táto část roku bude furt
docházet pravidelně.
Až se snese na Moravu tá barva
podzimu, všimnime si ji, my, co tu žijem. Třeba enom na tým krásným listu z vinohradu, co si utrhnem, protože
se nám líbí. A k temu dobrú náladu
a dobrý vínko. Naše moravský vínko
je to naše bohatství a naše srdce…
Zdraví Vás strýc Dědina Josef

Nové POKOLENÍ
Doslov autora:
Zpráva pro ty, co sbírají mudrování: strýc Dědina už nebude do Nového pokolení psát. Že prej nemá furt čas a ani
chuti neco vymýšlat. No, je to trúba, protože to prej lidi četli, ale co sem slyšel, chtěl by svoje příběhy sepsat a dat do
knižní podoby. Aj s obrázkama, kerýma to doplní. Ale láry fáry, kdo ví, kdy to bude. On taky rád kecá. Ale co když…?
“Su už starej, tož si musím pohnút. Moji kámoši z Kobylí, Morkůvek a Bořetic mně taky neco nakecali. Dneksaj už
lidi málo čtú. Měl sem rád Galušku a jeho strýca Pagáča a ten kluk mě k nim trochu připodobnil. Ale enom trochu. Sme
na moravsko-slováckým pomezí a sme trochu inačí, ale stejně dobří a pro srandu nejdeme daleko. Ale nebojte se, pro
strýca Dědinu netruchlite, já se vrátím, tým su si istej, lidi jako já přece nikdy neumírajú.“
V. T.

Václav Fischer

Víno
Náš děda je hrozný,
nechápe,
že má víno hrozny.
Popáté
říkám: Víno roste
na keři.
Ale děda prostě
nevěří.
Jemu prý to víno,
člověče,
do skleničky přímo
poteče.
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Sport
Návštěva Brumovic u Opavy
TJ Sokol Brumovice pořádala o víkendu 2. a 3. srpna 2008 zájezd do družební obce Brumovice u Opavy. Odjezd
autobusu byl v sobotu ráno v 6 hodin od sokolovny. Na tento den byl naplánován turnaj mužů a večer se konala taneční
zábava. V neděli se uskutečnil turnaj „starých pánů“.
Výsledky fotbalových utkání:
Brumovice u Opavy B - Brumovice
Brumovice u Opavy A - Branice (PL)
Brumovice u Opavy B - Brumovice u Opavy A
Brumovice - Branice (PL)

0:2
1:4
0:3
1:0

Pořadí muži:
1. místo Brumovice
2. místo Branice (PL)
3. místo Brumovice u Opavy A
4. místo Brumovice u Opavy B

Výsledky „turnaje starých pánů“
Brumovice - Brumovice u Opavy
3:1
Pořadí „staří páni“
1. místo Brumovice
2. místo Brumovice u Opavy

Volejbalový turnaj
Klub Rodiče dětem uspořádal v sobotu 23. srpna
2008 na dětském hřišti na Drahách volejbalový turnaj.
Zúčastnilo se 9 družstev: Národní, Smraďoši, Úžasňákovi, Dream team, Beach team, Berňáci, VC trubky,
Brzlíci a Sedm statečných, hráli domácí i přespolní.
1. místo: Národní – manželé Studýnkovi, Michnovi
a Bielovi
2. místo: Smradoši – manželé Dunajovi, Pleyerovi
a Strnadovi (z Morkůvek – starší)
3. místo: Úžasňákovi – manželé Kociánovi, Říhovi,
Tomáš Říha, Hana Troubilová a Libor Filásek
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Florbal v Brumovicích
Florbal je jedním z novějších kolektivních sportů, který má v České republice stále větší a větší oblibu. Také u nás
v Brumovicích má již téměř desetiletou
tradici. V současné době je registrováno 11 hráčů. Oddíl 1. FbC Aligators
Brumovice reprezentuje naši obec ve
druhé lize, do které postoupil v minulé sezóně. Aby se oddílová základna
rozšířila a bylo možno vytvořit více

věkových kategorií, oddíl se spojil se
dvěma oddíly z okolních vesnic, a to ze
Šitbořic a Klobouk. Máme deset týmů
podle věkových kategorií: přípravku,
mladší žáky, starší žáky, dorostenky,
dorostence, juniory, juniorky, ženy,
muže A a B, do kterých neustále přibíráme další členy. Abychom mohli bez
problémů fungovat na nejvyšší úrovni,
je nutné stále hledat nové sponzory.

Družstvo

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
zástupcům Obce Brumovice za každoroční finanční podporu, která je pro fungování oddílu velice důležitá. Z těchto
finančních prostředků hradíme startovné a pořádání turnajů. Dresy, cestovné
i výbavu, která je velmi finančně náročná, si hradí každý sám. V současnosti
patříme mezi tři největší kluby na jižní
Moravě.

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Body

1.

SFK Kozel Počernice

4

3

1

0

10

2.

TJ VHS Znojmo B

6

3

1

2

10

3.

FBC Sokol Přerov

6

3

1

2

10

4.

Panthers Otrokovice

4

3

0

1

9

5.

FbC Playmakers Prostějov

6

2

2

2

8

6.

SC Hattrick Brno FbŠ

6

2

2

2

8

7.

Gullivers Sokol Brno I

6

2

1

3

7

8.

1. FbC Aligators

6

2

1

3

7

9.

FbK Horní Suchá

6

2

1

3

7

10.

Z.F.K. Petrovice

4

1

1

2

4

11.

TJ MEZ Vsetín

6

1

1

4

4

V sobotu 18. 10. 2008 se v Dubňanech uskutečnil zápas 3. kola poháru Čfbu mezi naším oddílem a loňským vicemistrem České republiky 1.SC SSK Vítkovice, ve kterém jsme podlehli 6:7. I přesto, že jsme prohráli, je to vynikající výsledek.
V případě, že bychom vyhráli, náš oddíl by se dostal mezi 16 nejlepších týmů v ČR. Pohár hraje 150 týmů.
Za 1. FbC Aligators Brumovice
Milan Veselý ml.
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Brumovičtí hasiči – stabilizace síly
Slogan vhodný i pro politiku.
U nás hasičů to znamená vyrovnání
sil i prostředků k tomu, co děláme.
I když je tu podzim, práce je stále
dost.
Výjezdová jednotka drží stále
potřebný počet 12+1 včetně rezervy v mužské části. Měli jsme několik
výjezdů a menších zásahů, držíme
se časového nařízení výjezdu do 10
minut, což se nám zatím daří. Když
v září u Morkůvek vzplálo auto brumovického občana, byli naši již za
8-9 minut na místě! I přes včasný
zásah nezabránili poškození, ale
omezili a eliminovali další rozšíření požáru. Za to jim patří dík. Už se
i stalo, že nás nepovolali, i když to
bylo jen „přes kopec“ (krumvířsko,
velkohostěrádsko), ale i to se stává.
Operační v Brně asi neměl přehled.
JZ , která je hlavní a nejdůležitější skupinou sboru, čeká proškolení
velitelské, strojnické, dále školení
mužstva či dýchací technika.
Autotechnika a výstroj se musí
opravovat a chystat na zimu. Jenom
ti lidé, kdyby nebyli tolik vytížení
v zaměstnání a ve školách. Ještě
jsem zapomněl, že jsme získali tři
zásahové obleky, teď máme už celkem sedm sad. Časem vybavíme
celou jednotku.
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Pokud se týká sportovního vyžití, máme dvě družstva. „A“ družstvo,
které jezdí na závody (např. na nočních závodech, jež přijel podpořit
i hejtman Jihomoravského kraje,
pan Juránek, a jemuž se u nás velmi líbilo, hlavně prostředí a bezprostřednost místních občanů), získalo
3. místo a „B“ družstvo, Ohniví šneci,
zatím jen vypomáhalo a účastnilo se
pouze mimo BHL.
Do sboru přišlo několik nových
mladých děvčat, která si v závodech
/letos zkušebně mimo BHL/ nevedou
vůbec špatně. Příští rok už budou
v lize. Po určité přestávce máme tedy
i družstvo žen. Dávají se dohromady
i děti, ale letos se pro nedostatek
času a vytíženost vedoucích ještě
nepřipravovaly. Není vyloučeno, že
bychom ještě nějaké sportovní akce
neuskutečnili, jsou totiž nedílnou
součástí tréninku a připravenosti členů sboru.
Z dalších akcí bych jmenoval
únorový ples, letní noc, zastřešení turnajů v šipkách, spolupráce při
dnech dětí, při rybářských dětských
závodech apod. Myslím, že na počet
členů, kteří tyto akce připravují,
je toho dost. Ty, co přikládají ruku
k dílu, je třeba pochválit.
Ostatní aktivity: dodávky vody do

Jezírka, čištění cest či kanálů, sběr
železného šrotu, drobné výpomoci
občanům, péče o techniku a výstroj,
jejich nutné opravy, shánění materiálu pro chod celého sboru atd. A po
tom všem je potřeba se i pobavit, ne
jen pracovat.
Nikdo nám to nemůže mít za zlé.
A ta trocha hluku se snad odpustí.
Kdyby i ostatní organizace mohly tak
fungovat jako my…
Kraj nás podpořil čtyřicetitisícovou dotací (věnujeme ji na opravu
čerpadel a výstroje). Podporuje nás
i obec, za což jí patří dík, a podporují nás i některé firmy. Jsme ovšem
schopni si i sami něco vydělat.
Na opravu střechy a stropů máme
určenou sumu (je to havarijní stav).
Dotace od Jihomoravského kraje
umožní opravu a pokud se seženou
další finance, bude provedena celková rekonstrukce HZ. Letos se však
uskuteční jen oprava střechy a stropu nad garážemi.
Dveře k nám (do sboru) máme
stále otevřeny. Kdo je trochu fyzicky zdatný, má vztah k hasičství
a je ochoten pracovat v kolektivu,
je vítán. Jen požadujeme beztrestnou minulost a ochotu pro sbor něco
dělat.
Občany před dalším zimním
obdobím a topnou sezónou (už se
někde topí) prosíme, dávejte na vše,
co souvisí s ohněm (krby, kamna,
topná tělesa, atd.) pozor. Nebojte
se kontaktovat naše členy, mohou
poradit nebo pomoci s problémy.
Nezapomeňte na revize a pravidelné prohlídky. Je lepší prevence než
požár. Dnes už sedm desítek členů čeká nelehký úkol, pokračovat
dále. O naší činnosti informujeme ve
vývěsce, formou plakátů a obecním
rozhlasem.
Děkujeme všem, kdo nás podporují. Prožijte v pohodě podzimní
počasí a „ať nehoří“.
vedení SDH Brumovice
a skupina propagace SDH
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Noční hasičské závody
V sobotu 28. června 2008 se v areálu u sokolovny konaly „Noční hasičské závody“, které pořádal místní
sbor dobrovolných hasičů. Závodilo
7 družstev mužů a 1 družstvo žen.
Této akce se zúčastnil také hejtman
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav
Juránek, s přítomnými pobesedoval,
předával ceny vítězům a zapsal se do
Pamětní knihy obce Brumovice.

Pořadí:
Muži

místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ženy

družstvo
Tvrdonice
Pasohlávky
Brumovice A
Poštorná B
Brumovice „Ohniví šneci“
Bořetice
Stanoviště (okr. Třebíč)
Poštorná

čas
20,63
21,03
22,89
24,91
30,87
34,11
41,42
29,02

Hasičské závody
V sobotu 23. srpna 2008 se v areálu u sokolovny uskutečnily „denní hasičské závody v požárním útoku“, jichž se
zúčastnilo třináct družstev mužů a pět družstev žen, přijeli
i hasiči ze Záhorské Bystrice. Mezi muži si nejlépe vedly
Pasohlávky, prvenství mezi ženami vybojovalo družstvo
z Lanžhota.
Pořadí družstev: muži
1.místo
Pasohlávky
2.místo
Poštorná „A“
3.místo
Kobylí na Moravě
4.místo
Čeložnice
5.místo
Tvrdonice
6.místo
Velké Pavlovice
7.místo
Horní Bojanovice
8.místo
Poštorná „B“
9.místo
Bořetice
10.místo Brumovice „A“
11.místo Milovice
12.místo Záhorská Bystrica
13.místo Brumovice „ohniví šneci“
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Pořadí družstev: ženy
1.místo
Lanžhot
2.místo
Poštorná
3.místo
Kobylí na Moravě
4.místo
Brumovice
5.místo
Hovorany
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Výstava NÁVRATY DO DĚTSTVÍ pokračuje
Vy, kteří jste ještě neměli možnost si výstavu prohlédnout nebo o výstavě ještě nevíte, máte příležitost naplánovat si její návštěvu v příštím období.
Výstava je otevřena každou neděli od 14.00 do 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Byla zahájena v měsíci červnu tohoto roku a potrvá do
31. prosince 2008. Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce pro Vás vybral
velké množství exponátů týkajících se dětských let, z nichž některé jsou staré
až 100 let. Na výstavě můžete vidět velké množství hraček, kočárky, dětské
knihy, oblečení, školní potřeby a jiné zajímavé věci. Historii dokumentuje více
než 390 fotografií. Připomeneme Vám tak šťastná dětská léta, a to nejen Vaše,
ale i Vašich rodičů a prarodičů. Můžete přijít i v jinou dobu, pokud si to domluvíte
se členy našeho klubu. Těšíme se na Vaši účast.
Josef Šedivý

Vaše ohlasy, náměty, reakce
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám v našem zpravodaji nabídli články a témata, která Vás zajímají, která přinesou až k Vám informace,
které potřebujete vědět. Samozřejmě, že nemůžeme v našich malých poměrech obce obsáhnout všechno, znát všechno
a zalíbit se všem. Ale to jistě víte a chápete. Chybí nám však zpětná vazba a odezva. Připravujeme tak zpravodaj podle našich představ, protože jsme iniciátory jeho vzniku i vydávání. Objevují se v něm kromě běžných informací hlavně
populárně naučné a kulturní články. Porovnáváme také Nové pokolení se zpravodaji jiných obcí, řekneme si, co se nám
na nich líbí, či nelíbí a podle toho se rozhodujeme o obsahu. Nám se obsah Nového pokolení zamlouvá. Nevíme, jak
Vám. Jedinou kritikou na obsah minulého čísla bylo, že jsme uveřejnili polemiku nad prezentací kultury a chování některých občanů na jedné nebo druhé straně. Naše články byly míněny jako výzva všem občanům s cílem zlepšovat život
v Brumovicích. Škoda, že byly pochopeny jako kritika a odezva na ně byla jako osobní výtky. Čtenářům se nelíbil způsob
vyřizování prostřednictvím zpravodaje. Záležitosti by se měly vyřizovat pouze osobně. I to je naše výzva a doporučení.
Očekáváme Vaše dobře míněné rady a náměty.
Josef Šedivý
Vážení čtenáři – vážení občané!
Tímto číslem Nového pokolení končí moje několikaleté působení v redakci brumovického občasníku. Moje důvody
jsou původu ryze časového a pracovního. Nevylučuji ale, že se občas jako přispěvatel objevím. Své aktivity teď soustředím jinde. Děkuji všem za projevený zájem o mé články a obrázky.
S upřímným pozdravem všem čtenářům Václav Troubil
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Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen
o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života naší
obce.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně,
atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek,
ale i řadu dalších důležitých informací, přijďte se přihlásit osobně na Obecní úřad v Brumovicích nebo napište,
prosím, SMS
zprávu ve tvaru:
JMK mezera BRUMOVICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO mezera
CISLO POPISNE
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny,
vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy:
JMK BRUMOVICE informace ano novak stepan 20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč
(vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni.
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů
zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete,
prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera BRUMOVICE mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera BRUMOVICE mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací
SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přejí
hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek
starosta obce Brumovice
Ing. Vavřinec Charvát

Nebezpečný odpad
Dalším krokem k zajištění třídění nebezpečného odpadu je vytvoření sběrného místa pro malé vysloužilé domácí
elektrické spotřebiče. Tyto nepatří do popelnice, ale jsou určené k uložení do speciálního kontejneru. Tento pak odváží
autorizovaná firma k recyklaci.
Kontejner je umístněn na Obecním úřadě v Brumovicích.
Do tohoto kontejneru patří: Malé radiopřijímače, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka, videokamery, fotoaparáty,
malé elektronické hudební nástroje, počítače, notebooky, myši, klávesnice, telefony, kalkulačky, elektrické hračky atd.
Do tohoto kontejneru nepatří: Zářivky, výbojky, baterie a akumulátory
Bližší informace na obecním úřadě.

Sběrný dvůr
Provozní doba
Sobota
8.00 - 12.00

Svoz PET lahví
13. 11., 11. 12. 2008
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Ocenění hasičů

S Bystričanma při muzice 2008

Foto: Vlasta Bedřichová
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