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Jan Herben o Brumovicích:
„A již vjíždíme na naše hraničky. Naše, mé rodné vsi! Hraničky bru-
movské! Buď tisíce houslí hraje nebo tisíce drobounkých zvonků 
zvoní kdesi za horou: tak sladká, omamující hudba – sotva však 
slyšitelná – šíří se od stráně ke stráni. Obracíš se na vinohrady, 
obracíš se na žita a slyšíš cvrčky zvonit. Kraj plný melodie.“

Vážení čtenáři,
přejeme Vám radostné prožití velikonočních svátků, 
bohatou pomlázku, spoustu sluníčka a jarní pohody

Pořadové číslo 34             Rok 2013/1

Foto: Vlasta Bedřichová
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Beseda s důchodci 7. 12. 2012

Zpívání pod vánočním stromem 12. 12. 2012

Pouštění balónků s přáním Ježíškovi

Foto: Antonín Košulič
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Jan Herben – Zápis (2.část)
„Za starých zlatých časů chodívali 

učitelé na počátku školního roku po 
dědině, dům od domu zapisovat děti. 
Dostávali při tom po nějakém groši. 
Jak vidět, nebylo to tak docela neúčel-
né. I ten groš si zasloužili.

Zmatek jiného druhu působí mat-
ky. Je už k deváté hodině a ještě při-
vádějí děti. Přichází právě roba, vyso-
ká, ramenatá chalupnice. Pozdravila 
hlasitě: „Pochválen buď Ježíš Kristus“ 
a odevzdává učiteli Tomáška. „Tož, 
pane rechtor, já jim vedu školáka do 
škole, šak už je dosť veliký.“

„Jak se jmenuje?“
„Ja jak, Tomáš Burijan.“ 
Pan učitel hledá, v seznamu jména 

není. Proto se vyptává: „Kdy se naro-
dil?“ 

„Ja, byla sem s ním na Havla, vijú, 
ale rok, dyž to akorát nenosím v hla-
vě.“

Konečně se shledá, že Tomá-
šek ještě nepatří do školy, až za rok. 
No, nechť nepatří,“ míní chalupnice, 
„može posedat.“ I nemůže, vysvětluje 
nebohý učitel a čte jí příslušný odsta-
vec zákona.

„Co já s ním budu doma dělat? 
Roste jako z vody. Dyť by zdivočel, 
lebo nemá kdo na něho dohlídnút. 
Tata je ve dvoře sekáčem a já v prá-
ci celý deň. Tož nechť ve škole lapí,“ 
míní roba.

„Když to nejde, milá brachu,“ chlá-
cholí učitel. „Zákon to přísně zaka-
zuje.“

„Na takové zákony natento …. Aji 
s tema, co jich dělajú, no nechcu říct 
krom vašéj poctivéj hlavy,“ vybuchne 
chalupnice. Nač sú ty zákony? Včíl 
panujú enom bohatí a židi, kteří pla-
tijú. Tož poď, Tomášku, dom, dyž tě 
tadyk nechcú, Budeš tele, dyž z tebe 
nechcú člověka mět. Poď! Tam Pavel 
Ráčkůj, ten tu može lapět, ty ne.“

Všechno vysvětlování a chláchole-
ní je marné. Rozvzteklená chalupnice 
vzala chlapce a křičíc odchází domů. 

Sotva chalupnice odešla, vede 
druhá matka Jakúbka. Představuje 
hned ode dveří pana učitele: „Díš, 
Jakúbku, to sú ten pan učitel, co ťa 
budú učit, neboj sa!“

Kluk se drží křečovitě sukně jak to-
noucí břehu a na učitele sotva pohlé-
dl. Děti v lavicích se smějí. Je to Ja-
kub Gabryš. „Kdy se Jakub narodil?“ 
ptá se učitel, když shledal, že kluka 

rovněž nemá v seznamu. „Ná, o Jiřú, 
roku toho a toho.“ Podle toho by hoch 
patřil do školy. Učitel tedy hledá v se-
znamu znovu. Marně.

„Kdepak se narodil?“
„Ná, v Prušánkách,“ odpovídá 

bezstarostně. 
„To je jiná. V Prušánkách. To mu-

síte, milá matko, mít odtamtud výtah 
z matriky.“

„Ja, Ježiši Kriste,“ leká se Gabryš-
ka. „Dyť je to svět cesty do Prušánek. 
Pět hodin chodníkama. Kdo by tam 
ale šél!“

„Jinak nemohu hošíka zapsat.“
„No, to aby čert už vzal s tema no-

výma zákonama. Kerá potvora enom 
tyto zákony zmyslela? Na kontribuci 
nový zákon, na školu nový zákon … 
Já tam schválně nepůjdu. Až co sta-
rej řekne.“ Jakoubka zatáhla za ruku 
a ten, když pochopil, že tu nemusí zů-
stat, vyběhl ze dveří, jak by mu hlavu 
zapálil. Gabryška odešla nazlobená 
a vzdorovitě bouchla dveřmi. 

Mladému učiteli cosi tajně svíralo 
srdce. S takovými mravy se potkává 
u rodičů, jimž má vychovávat děti! Vy 
teorie z ústavu! Zdálo se mu, že ještě 
včera žil v Evropě, usnul v Evropě – 
a dnes se probudil v nejčernější Africe.

Ale potom přišlo několik hodných 
žen. Lidé jsou všude stejní, jak bo-
hatí, tak chudí, všude koukol mezi 
pšenicí. Některé matky mu odevzdá-
valy děti s takovou vroucností, že byl 
málem pohnut k slzám. Čím víc se 
blížilo k polednímu, tím hojněji začaly 
přicházet ženy svátečně nastrojené 
a s vážnými aristokratickými obličeji. 
To jsou selky. Jejich vysoké spole-
čenské postavení na dědině nedo-
voluje, aby přišly hned z rána, hned 
s chalupnicemi.

Je pozoruhodné, že děti nevodí do 
školy otec, vždycky matka. A matky 
přicházejí jaksi slavnostně a odevzdá-
vají děti učiteli s jistou obřadností. 
A co je k povahopisu slováckých dětí 
hodno pozoru: děvčátka nemají ze 
školy takový strach jako chlapci. Pou-
štějí se také nerady matčiných šosů 
a fěrtochů, ale potom zasedají do lavic 
jako berušky; jen se trochu ostýchají. 
Chlapci však většinou ani nepozved-
nou oči, příčí se v lavicích a zasedají 
jako zarputilí zločinci v lavici obžalo-
vaných. Někteří, když matka odchá-
zí, utíkají za ní a brečí, jako by je na 

nože bral. Starší školáci se smějí, uči-
tel chlácholí, matka napomíná, hrozí, 
slibuje – ale marně. Trvá dlouho, než 
se kluk utiší.

Matka dělá, co může: „Podívej se, 
Františku, tadyk už sedí Josef Kuče-
růj. Budete spolem kamarádi. A nebojí 
sa, co bys ty sa bál. To by byla haňba. 
Jaký bys to byl pacholek?“ 

„U nás je pěkně,“ dodává učitel. 
„A kdo poslouchá, něco dostane.“

Kluk zhlídá, zalupuje očima, ale 
ten Josef a slib učitelův ho přece udr-
ží. Zvlášť vidí-li na učitelově stolku 
nový křivák a koláč. To má přitažlivou 
moc. 

Některé matky, i když přivádě-
jí starší školáčky, dávají radu: „Pane 
učitel, enom ho razgat! Nic neodpus-
tit, jak zaslúží. To já chcu, aby z něho 
neco bylo. Aji starej to chce. Doma mu 
musí z knížek říkávat (to je z modli-
teb), a jak neumí, hned ho tresce.“ 
Když slovácká matka káže: jen ho ře-
zat, jistě to myslí upřímně.

I na děvče matka káže: „Šak už je 
dosť hrubá dívka, enom nic neodpú-
ščat, razgat ju.“ A děvčeti přikazuje: 
„Terezko, budú tě pan učitel švacat, 
jak nebudeš sedět rovno a mět ruce 
na lavce. A jak neco víš, hned zvihni 
ruku! A nešuškaj, dostaneš na ruku 
palaškú!“

Rodiče schovají pravidelně u pana 
učitele pro děti na první den nějaké 
pamlsky, peníze, hračky. Pan učitel 
jim je dává při odchodu, aby mu při-
vykly a zítra zase přišly. Děti ovšem 
netuší, že je to od rodičů. Skoro každá 
matka přinese něco i panu učiteli, je-li 
ženat něco do kuchyně. Musili by být 
rodiče tuze bolaví, aby učitele něčím 
neobdařili. Přinejmenším vezme mat-
ka učitele stranou a dávajíc mu dva-
cítku, šestku ba i čtverku, prosí: „Pane 
učitel, tady majú na snídani. Enom sú 
na Kačenku bedlivej. Šak já to nechcu 
zadarmo, budu sa jim hledět odslúžit.“

Selka, dávajíc rýnščák, slibuje: 
„Starej jim třeba zvéze obilí, jak bude.“ 
Chudobná slibuje pomoci na poli ve 
žních nebo i jindy, když by pan učitel 
potřeboval.

Život Slováků, jak vidět, je velmi 
konzervativní. Rodiče pamatují, jak 
oni byli přivedeni do školy a vedou 
svoje děti zase tak.“

Z knihy Brumovice připravila 
Vlasta Bedřichová
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Vzpomínky z dětství – 5.část
František Vlček vzpomíná:
„Sotva se rozbřesklo jaro, hrá-

li jsme oblíbenou hru semelo. Byl 
to zašpičatělý špalek dřeva ozna-
čený římskými číslicemi I, II, III, IV 
a lepačka zhotovená z kousku laťky. 
Také jsme si hráli s puckou na „rohy“ 
a na „nadhazovače“.

Již v květnu se začínalo chodit na 
třešně, někdy i na cizí. Pak do lesa 
na jahody a na houby. Přes léto jsme 
pásli husy, chodili na švestky, na slí-
vy, a také jsme se učili kouřit z vousů 
na kukuřičných klasech.

Na řemeslo chodilo málo chlapců, 
na studia vůbec nikdo. Chudí, kteří 
neměli peníze, nemohli, a boháči po-
važovali vzdělání za zbytečnost, po-
něvadž v majetku viděli smysl života. 
Chudí mladí lidé chodili většinou do 
služby k sedlákům do okolních ves-
nic, někteří také do Rakous. Z děvčat 
šla do města sloužit málokterá. Vět-
šinou šla sloužit k panskému dvoru 
a k místnímu statkáři. Všechny je če-
kal osud zemědělských dělníků.

Ve většině domů bývala hliněná 
podlaha, proto také bývalo v do-
mech dosti blech.

Pouliční osvětlení nebylo, tak 
chodec, nechtěl-li v noci upadnout, 
nosil s sebou lucernu. Doma se sví-

tilo petrolejovými lampami. 
Za mého mládí se v Brumovicích 

mlátívalo jednou benzínovou mlátič-
kou, která byla majet-
kem kováře z Kašnice 
a občané si ji najímali. 
Někteří mlátili žentou-
rem, jiní ruční mlátič-
kou. Potom si koupil 
mlátičku kovář Hájek 
z Brumovic, čemuž se 
lidé divili, načpak jsou 
dvě v jedné dědině. Po 
první světové válce měl 
mlátičku skoro každý 
větší rolník.

Když někdo one-
mocněl, chodilo se k lé-

kaři, až už měl člověk duši na jazyku. 
Obvodním lékařem byl Dr. Hortvík 
v Kloboukách, který měl první auto 
v kraji. Do té doby v Brumovicích 
skoro nikdo auto ještě neviděl.

Zlomeniny napravoval strýc Dur-
chan, který také pomáhal dobytku 
při telení. Boláky se léčily zaječím 
sádlem. Na ostatní neduhy stačilo 
pár babek, které chodily masírovat.

Věřilo se na uhranutí a čarování. 
Jedna babička, které kráva hodně 
dojila a chodila brzy přede dnem do 
lesa na trávu, byla hloupými lidmi 
podezřívána z čarodějnictví.“

 Vlasta Bedřichová

Brumovice – lidé a doba
- V roce 1603 navštívilo naši obec Bočkajovo vojsko 

a způsobilo zde mnoho škody.
- Roku 1783 bylo vydáno zvláštní nařízení o popisu 

lidu a rekrutech.
- 19.března 1843, na den sv.Josefa, vypukl požár 

u domkaře a trafi kanta nepozorností služky Kateřiny 
Kvasničkové. Tehdy shořelo 22 domů i s hospodář-
skými staveními.

- Roku 1843 daroval starosta František Ráček do kos-
tela novou lampu.

- Roku 1843 byly pro kostel zakoupeny nové varhany, 
na které náboženská Matice darovala 200 zlatých 
a občané sbírkou dalších dvě stě zlatých.

- C.k. okresní školní rada nařídila výnosem ze dne 
8.dubna 1913 oslavit 19.dubna dvě století pragmatic-
ké sankce (zákon Karla VI. z 19.dubna 1713 stanovil 
nedělitelnost všech tzv. dědičných zemí rakouských 
a úpravu nástupnictví podle práva prvorozenství 
v pokolení mužském i ženském). Toho dne odpoled-
ne se žáci vyššího stupně shromáždili ve IV.třídě, kde 

v přítomnosti celého učitelského sboru o významu 
pragmatické sankce hovořil učitel Rudolf Čermák. 
Slavnost byla ukončena zpěvem rakouské národní 
hymny. 

- Začátek roku 1943 byl ve znamení stěhování Židů 
do Terezína v Čechách. 18.ledna 1943 odjeli z obce 
všichni brumovičtí Židé (tehdy u nás žilo šest rodin), 
každý si s sebou mohl vzít 50 kg zavazadel. Tato jim 
až do Brna zavezl autem Josef Tiefenbach. Pracovali 
v Polsku poblíž města Lublinu a podle úředních zpráv 
skončili svůj život v koncentračním táboře Osvětim.

- 13.března 1953 zemřel ve věku 53 let Petr Hruda, 
dlouholetý varhaník místního římskokatolického kos-
tela a člen místní hudby. Jeho pohřbu se zúčastnilo 
ohromné množství lidí i z dalekého okolí, neboť byl 
velice oblíben pro svoji družnou a veselou povahu. 
Při pohřbu účinkoval dvacetičlenný smíšený pěvecký 
sbor „Slováckého krůžku“ a třicet šest hudebníků od 
nás i ze sousedních obcí.

Vlasta Bedřichová
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Tříkrálová sbírka 2013

Na začátku letošního roku, v sobotu 5. ledna, se v naší 
obci poprvé vydali do našich domovů koledníci „Tříkrálo-
vé sbírky“, kterou pořádala Charita České republiky. Tato 
charitativní akce je nedílnou součástí tradice v mnoha na-
šich městech a obcích, která umožňuje veřejnosti podílet 
se spolu s pořadateli na pomoci sociálně slabým a trpícím. 

Na našem obecním úřadě byly zapečetěny 3 ks po-
kladniček, se kterými se šest malých koledníků v kostý-
mech králů za doprovodu dospělých vydali do ulic. Díky 
jejich obětavosti a ochotě obcházet naše domácnosti 
a také díky vaší štědrosti bylo v naší obci při letošní „Tří-
králové sbírce“ vybráno 26 446,- Kč. Jedna pokladnička 

byla po celou dobu trvání sbírky, tj. do 13. ledna, již tradič-
ně k dispozici v místním kostele, kam mohli přispět i ti, kteří 
nebyli zastiženi doma.

Upřímně děkujeme všem, kteří se na této sbírce podí-
leli i všem, kteří přispěli a projevili tak dobrou vůli pomáhat 
lidem.

Ing. Jana Charvátová

OBEC OBEC
Bavory 14 342,00 Kč Němčičky 17 034,00 Kč
Boleradice 15 864,00 Kč Nikolčice 16 466,00 Kč
Borkovany 17 746,00 Kč Novosedly 22 347,00 Kč
Bořetice 48 495,00 Kč Nový Přerov 5 559,00 Kč
Brod nad Dyjí 13 243,00 Kč Pasohlávky 13 948,00 Kč
Brumovice 26 446,00 Kč Pavlov 15 259,00 Kč
Břeclav 135 038,00 Kč Perná 20 862,00 Kč
Březí 26 064,00 Kč Podivín 53 633,00 Kč
Cvrčovice 9 377,00 Kč Pohořelice 56 525,00 Kč
Diváky 12 359,00 Kč Popice 35 430,00 Kč
Dobré Pole 7 164,00 Kč Pouzdřany 12 422,00 Kč
Dolní Dunajovice 33 767,00 Kč Přibice 21 126,00 Kč
Dolní Věstonice 6 690,00 Kč Přítluky 10 637,00 Kč
Drnholec 27 683,00 Kč Rakvice 28 419,00 Kč
Hlohovec 48 400,00 Kč Sedlec 1 366,00 Kč
Horní Bojanovice 1 955,00 Kč Starovice 18 767,00 Kč
Hrušky 35 324,00 Kč Starovičky 16 245,00 Kč
Hustopeče 71 516,00 Kč Strachotín 9 767,00 Kč
Ivaň 5 665,00 Kč Šakvice 31 855,00 Kč
Jevišovka 9 869,00 Kč Šitbořice 81 398,00 Kč
Klentnice 14 844,00 Kč Tvrdonice 58 456,00 Kč
Klobouky u Brna 8 207,00 Kč Týnec 22 452,00 Kč
Kobylí 69 447,00 Kč Uherčice 43 546,00 Kč
Lednice 10 016,00 Kč Valtice 51 000,00 Kč
Kostice 36 734,00 Kč Velké Bílovice 108 459,00 Kč
Křepice 39 460,00 Kč Velké Hostěrádky 9 452,00 Kč
Kurdějov 9 015,00 Kč Velké Němčice 60 163,00 Kč
Ladná 28 872,00 Kč Velké Pavlovice 66 043,00 Kč
Lanžhot 85 601,00 Kč Vlasatice 16 795,00 Kč
Mikulov 42 553,00 Kč Vranovice 45 610,00 Kč
Milovice 5 186,00 Kč Vrbice 47 501,00 Kč
Moravská Nová Ves 49 062,00 Kč Zaječí 14 523,00 Kč
Moravský Žižkov 16 097,00 Kč
CELKEM 2 015 166,00 Kč

Foto: Vlasta Bedřichová
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SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
od posledního vydání našeho 

zpravodaje uplynul čas, ve kterém 
jsme prožili vánoční svátky, konec 
starého a vstup do nového roku. 
Celá tato doba nebyla naplněna je-
nom příjemnými skutečnostmi, pro-
žili jsme také zimní období, které 
nás potrápilo hlavně přídělem sně-
hu a s tím bylo spojené jeho uklíze-
ní. Chci při této příležitosti  poděko-
vat všem, kdo se postarali o úklid 
sněhu u svých nemovitostí, a vím 
o spoustě spoluobčanů, kteří tak či-
nili i před sousedními nemovitostmi. 
Přijměte můj srdečný dík i za spolu-
občany, pro které jste svojí činností 
snížili riziko uklouznutí a nebezpečí 
úrazu. Je to potěšující a svědčí to 
o dobrých mezilidských vztazích.

Na druhé straně mě o to víc 
mrzí, že se v naší obci projevu-
je vandalizmus a neúcta. Dochází 
k poškozování obecního majetku 
i majetku spoluobčanů, krádežím, 
ale i k obtěžování. Dle mého zjiště-
ní se na těchto skutečnostech podí-
lejí i nezletilé děti, které se pohybují 
po obci do pozdních nočních hodin 
a nevím, je-li to s vědomím rodičů 
nebo ne. Chci však upozornit a ape-
lovat na odpovědnost rodičů za činy 
svých nezletilých dítek. 

Okolnosti mne nutí pokračovat 
v psaní méně příjemných skuteč-

ností. Většina z Vás zajisté postřeh-
la, že zastupitelstvo obce  vydalo 
novou Obecně závaznou vyhlášku 
o odpadech, která mimo jiné upra-
vuje i výši poplatku za komunální 
odpad. Dovolte mně několik úvah 
k tomuto tématu.  Je až k nevíře, jak 
velké množství odpadů produkuje-
me jako celek – Obec  Brumovice. 
V loňském roce jsme na skládku, 
a ne za malý poplatek, odvezli 
a uložili 240 tun směsného komu-
nálního odpadu, což je 250 kg na 
občana Brumovic. Samostatná ka-
tegorie, která končí na speciální 
skládce, je stavební suť, která dle 
zákona není  domovním odpadem, 
(i tak vychází obec,Vám občanům, 
vstříc, a to tím, že z každého po-
pisného čísla je možno během roku 
odvézt na sběrný dvůr množství 
stavební suti odpovídající jedno-
mu přívěsnému  vozíku za osobní 
automobil). Rmoutí mě skutečnost, 
že někteří občané se snaží zne-
užít tuto výhodu na úkor druhých 
a nechtějí pochopit, že v případě 
většího množství stavební sutě si 
musí zajistit odvoz a uložení na své 
náklady.  V loňském roce jsme ze 
sběrného dvora odvezli více než 
90 tun suti.

Potěšující je skutečnost, že se 
nám daří třídění odpadů. Za rok 2012 
jsme předali následující množství vy-

tříděných odpadů k následné recyk-
laci a zpracování: plasty 6,05 tuny, 
papír a lepenka 9,89 tuny, sklo (ba-
revné i čiré) 12,66 tuny, kovy 5,49 
tuny, biologicky rozložitelný odpad 
43,69 tuny, to je celkem 77,78 tun 
s průměrem 82 kg vytříděného odpa-
du na občana.   Děkuji Vám, že vě-
nujete svůj čas třídění. Celková suma 
408 tun odpadu vyprodukovaného 
naší obcí je hodně vysoká a v průmě-
ru to vychází 430 kg na každého ob-
čana. Zcela určitě téma k zamyšlení.

Chci se však zmínit i o příjem-
nějších skutečnostech. Během to-
hoto zimního období byly organi-
zovány různé akce, do kterých se 
zapojilo někdy více někdy méně 
občanů. Celkově bych si přál větší 
návštěvnost na všech pořádaných 
akcích. Vždyť co může udělat pořa-
dateli akce větší radost, než velká 
spousta spokojených návštěvníků.

S příchodem jara, očekávaným 
příjemnějším ročním obdobím, nás 
čeká spousta práce na našich  za-
hrádkách, zahradách i polích, ale 
je to doba, která přináší nový život, 
potěšení z měnící se krajiny a pro-
bouzející se přírody. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
do nadcházejícího období hodně 
zdraví, spokojenosti a elánu,  hodně 
příjemných a sluncem zalitých dní.

Antonín Košulič, starosta obce

Leden:
- Tři králové mosty staví nebo je boří.
- Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hoj-

ně bílí beránci.
- Leden je počátkem roku, ale vrcholem zimy.
- V lednu-li roste tráva, neúroda se očekává.

Únor:
- Svítí-li slunce na Hromnice, bude hojnost žita i pšeni-

ce. 
- Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře 

závěje, nad polem si skřivan zapěje.
- Krátký Masopust – dlouhá zima.

Lidové pranostiky
Březen:
- Jest-li únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
- O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
- Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
- Josefova širočina ničí poslední ledy.

Duben:
- Prší-li na 1.dubna, bývá mokrý máj.
- Svatý Isidor – náš miláček, volá tě k pluhu sedláček.
- Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním 

požehnání.
- Na svatého Vojtěcha když prší, trnky se neurodí.

Vlasta Bedřichová
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U S N E S E N Í 
z devatenáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 20. 12. 2012 ve velké zasedací síni obecního úřadu.

U S N E S E N Í 
z dvacátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,

konaného dne 21. 2. 2013 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu pana Miro-

slava Otáhala a Ing. Zdeňka Mu-
sila

3. Návrhovou komisi ve slože-
ní paní Mgr. Marii Michnovou 
a pana  Ladislava Milušku

4. Rozpočet na rok 2013 – v přílo-
ze

5. Rozpočtový výhled na rok 2014 
a 2015 – v příloze

6. Rozpočtové opatření č. 9, 10, 11
7. Územní začlenění obce Brumo-

vice do MAS Hustopečsko o.s.                                           
„Obec Brumovice souhlasí se 
začleněním do územní působ-
nosti místního partnerství, se 

Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu pana Ing. 

Vavřince Charváta a pana Mgr. 
Petra Kučeru.

3. Návrhovou komisi ve složení 
JUDr. Dobromila Macháčková 
a pan Josef Miklík

4. Smlouvu o dílo na zpracování 
Provozního řádu a základní-
ho hodnocení ekologické újmy 
dočasného úložiště kontejnerů 
v Brumovicích s paní ing. Ja-
nou Krutákovou, IČO 87500442 
s místem podnikání Kovář-
ská 686, Moravská Nová Ves, 
691 55.                                                                                                                          

5. Zadání provedení administra-
ce schválené žádosti Státním 
fondem životního prostředí na 
zateplení Sokolovny odborné fi r-
mě.

6. Smlouvu o přijetí fi nančního pří-
spěvku ve výši 5 000,- Kč od Ji-
homoravské komunitní nadace 
z Moravské Nové Vsi v rámci 
akce „Budujeme místa setkává-
ní“ na projekt „Z generace na 
generaci“

zahrnutím do územní působnos-
ti daného místního partnerství 
a s přípravou ISÚ (integrovaná 
strategie území) na svém úze-
mí“.

8. Členství Obce Brumovice v Klu-
bu přátel Dr. Jana Herbena a his-
torie obce Brumovice.

9. Přijetí fi nančního daru 10 990,- 
Kč od f. BLANÁŘ NÁBYTEK,
a.s., Brumovice 410.

10. Přijetí fi nančního daru 150 000,- 
Kč pro ZŠ a MŠ Brumovice od 
Bc. Hany Krejčiříkové, Högrova 
29, Brno.

11. Záměr obce na pronájem po-
zemku p. č. 969/29.

12. Architektonickou studii staveb-
ních úprav a přístavby obecní 

7. Nájemní smlouvu na pronájem 
parcely p. č. 969/29 o výměře 
1203 m2 s manželi Vlčkovými, 
bytem Brumovice 94 za účelem 
provozování zemědělské výroby 
za cenu v místě a čase obvyk-
lou.

8. ZO obce schvaluje účetní závěr-
ku obce a závěrečný účet obce 
za rok 2012, včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaře-
ní obce za rok 2012 bez výhrad.

9. Rozpočtové opatření č. 1.                                                                                                         
10. Zřizovací listinu příspěvkové 

organizace obce Brumovice – 
ZŠ a MŠ Brumovice.

11. Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ 
Brumovice a účetní závěrku za 
rok 2012 a souhlasí s převodem 
hospodářského výsledku ve výši 
0, 86 Kč do rezervního fondu or-
ganizace.

12. Plán účetních odpisů ZŠ a MŠ 
Brumovice na rok 2013 ve výši 
46 190,- Kč.

13. Žádost na Státní pozemkový 
úřad – pobočku Břeclav o pro-
vedení malé pozemkové úpravy 
v trati Světlý, k. ú. Brumovice na 
pozemcích

sokolovny Brumovice.
13. Přesun fi nančních prostředků 

v rozpočtu ZŠ a MŠ Brumovice

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z osmnáctého 

řádného zasedání obce Brumo-
vice.

2. Plán činnosti Kontrolního výboru 
obce Brumovice na rok 2013.   

3. Ceny vodného a energií (elek-
třiny a plynu pro obec) na rok 
2013.

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Projednání vznesených připo-

mínek k architektonické studii 
stavební úpravy a přístavby so-
kolovny s f. PROST Hodonín.

- p. č. 2189/3 o výměře 2350 m2

- p. č. 1960/294 o výměře 46 m2

- p. č. 1960/312 o výměře 6283 m2

- p. č. 3122/1 o výměře 3755 m2

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z devatenácté-

ho  řádného zasedání obce Bru-
movice

2. Žádost čs. Obce legionářské, 
jednoty Valtice o příspěvek ve 
výši 5 000,- Kč na výstavbu 
a rekonstrukci legiovlaku ke 100. 
Výročí založení legií.

3. Informace o možnostech poříze-
ní nové požární techniky                                                                                                         

4. Zprávu o činnosti obecního úřadu
5. Informaci o nabídce a možnos-

tech na vybudování víceúčelo-
vého hřiště  

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Zajistit provedení výběru odbor-

né fi rmy na provedení administ-
race schválené žádosti Státním 
fondem životního prostředí na 
zateplení Sokolovny.

2. Prověřit dotazem na Obec Val-
tice informace o fi rmě Čs. obec 
legionářská, jednota Valtice
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Volba prezidenta ČR
Volba prezidenta ČR – 1.kolo

Datum konání voleb: 11. a 12. ledna 2013
Volební místo: velká zasedací místnost obecního úřadu
Volební komise:
 Předseda: Kňůrová Bohuslava
 Místopředseda: Valný Vladimír
 Členové volební komise: Košuličová Květoslava, 
 Lupač Stanislav, Otáhalová Věra
 Zapisovatelka: Studýnková Marcela
Výsledky voleb v Brumovicích:
Počet oprávněných voličů celkem: 780
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 506
Počet platných hlasů: 504
Účast v %: 64,87

Kandidát Počet hlasů
Č.1 Zuzana Roithová 47
Č.2 Jan Fischer 95
Č.3 Jana Bobošíková 25
Č.4 Taťána Fischerová 9
Č.5 Přemysl Sobotka 18
Č.6 Miloš Zeman 117
Č.7 Vladimír Franz 19
Č.8 Jiří Dienstbier 73
Č.9 Karel Schwarzenberg 101

První voličkou v pátek 11.ledna 2013 byla paní Eliška Štraj-
tová.
Prvními voliči v sobotu 12.ledna 2013 byli Františka a Stani-
slav Nestrojilovi.
Nejmladší volič: Jan Kučera, č. 168
Nejstarší voličkou, která se osobně dostavila do volební míst-
nosti, byla paní Miroslava Šedivá, č.13 (94 let, nejstarší bru-
movická občanka)

Počet voličů, kteří hlasovali do přenosné urny: 9
Z těchto byla nejstarší paní Aurelie Kellnerová, č.139
Poslední volič v sobotu 12. ledna 2013: V.Kosík
Počet voličů, kteří volili na voličský průkaz: 1
S výsledky voleb byli občané seznámeni hlášením obecního 
rozhlasu.

Volba prezidenta ČR – 2.kolo

Datum konání voleb: 25. a 26.ledna 2013
Počet oprávněných voličů celkem: 773
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 472
Počet platných hlasů: 471
Účast v %: 61

Kandidát Počet hlasů
Miloš Zeman 275 58,38 %
Karel Schwarzenberg 196 41,62 %

První volič v pátek 25.ledna 2013: Jarmila Nádeníčková
První voliči v sobotu 26.ledna 2013: Františka a Stanislav Ne-
strojilovi
Nejmladší volič: Jan Kučera
Nejstarší volič, který se osobně dostavil k volbám: paní Miro-
slava Šedivá, č.13
Poslední volič v sobotu 26.1.2013: František Bravenec ml.
Počet voličů, kteří volili do přenosné urny: 9
Počet voličů, kteří volili na voličský průkaz: 3

Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky v ČR:
Miloš Zeman získal 2 717 405 hlasů, tj. 54,8 %
Karel Schwarzenberg získal 2 241 171 hlasů, tj. 45,2 %
Na jižní Moravě volilo 580 595 lidí z 953 057 voličů, tj. 
60,96 %
Na Břeclavsku volilo 54 805 lidí z 94 325 voličů, tj. 58,10 %

Vlasta Bedřichová

Bezpečnostní situace na teritoriu 
OO PČR Hustopeče za období roku 2012

Rok 2012 byl pro OO PČR Hustopeče, jehož součástí je 
i Policejní stanice Velké Pavlovice, velmi náročný. Ekonomic-
ká situace ve státě je složitá a od toho se odvíjí i množství 
přidělených fi nančních prostředků policii. Naše obvodního 
oddělení, jako i ostatní subjekty ve státě, musí šetřit, největší 
problém pro OOP nastal v oblasti přidělených fi nančních pro-
středků pro nákup PHM. 

V současné době jsme již více jak dva roky od slouče-
ní OOP Hustopeče a OOP Velké Pavlovice v jedno obvod-
ní oddělení. Lze konstatovat, že i přes počáteční problémy 
v nastavení koncepční spolupráce mezi oběma subjekty 
a zvýšené náročnosti v oblasti administrace, je současná si-
tuace stabilizovaná.

Obvodní oddělení zahrnuje katastrální území o 432 km² 
(z toho PS Velké Pavlovice 148 km²), obhospodařuje celkem 
34 obcí (z toho PS Velké Pavlovice 10 obcí) a plochu Vodní 
dílo Nové Mlýny. Na daném území má trvalé bydliště celkově 

cca. 44.000 obyvatel (z toho PS Velké Pavlovice cca 16.000 
obyvatel). V roce 2012 OOP Hustopeče disponovalo 35 ta-
bulkovými místy policistů (z 24 tabulkových míst policistů na 
OOP Hustopeče a 11 tabulkových míst policistů na Policejní 
stanici Velké Pavlovice) a 1 místem administrativní pracov-
nice.  

V období od 1.1. 2012 do 31.12. 2012 bylo v teritoriu ob-
vodního oddělení Hustopeče včetně PS Velké Pavlovice še-
třeno:
- 1.857 (v roce 2011 - 1.763) - věcí zaevidovaných pod 

Č. j., nebo číslem sběrného archu,
- 1.219 (v roce 2011 - 1.221) - věcí šetřených jako přestupky,
- 597 (v roce 2011 - 640) - věcí šetřených jako trestné činy.
V nápadu trestné činnosti neustále převažuje obecná krimi-
nalita, a to především majetková trestná činnost, která tvořila 
v roce 2012 z celkového nápadu obvodního oddělení 58,72%. 
Nejrozšířenějším druhem majetkové kriminality jsou krádeže 
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prosté (především krádeže barevných kovů, krádeže věcí 
z nezajištěných objektů a motorových vozidel) a krádeže vlou-
páním (zejména krádeže PHM z vozidel a pracovních strojů, 
vloupání do motorových vozidel, rodinných domů, fi remních 
objektů). V loňském roce nám nejvíce starostí mimo krádeží 
nafty dělaly krádeže barevných kovů, zejména kvůli lukrativ-
ním cenám při jejich výkupu a dá se říci, že se i nejsnadněji 
získávají. Dalším důvodem delikventní činnosti pachatelů je 
i to, že se majitelé ke svým věcem chovají nezodpovědně, 
neboť ponechávají cenné věci na viditelných místech bez ja-
kéhokoliv zabezpečení, popř. uvnitř vozidla a přímo tak vybí-
zejí k jejich odcizení. Zájmem pachatelů jsou především věci, 
které lze snadno zpeněžit, anebo věci, které mohou užít pro 
svoji potřebu – mobilní telefony, alkohol, cigarety, cukrovinky, 
nářadí téměř všeho druhu, peníze, platební karty, šperky a 
jiné cennosti. V roce 2012 jsme šetřili i několik trestných činů 
spáchaných na seniorech, dětech, popř. osobách s různým 
druhem postižení. V těchto případech pachatelé využívají je-
jich důvěřivosti či bezbrannosti a tyto osoby jsou pro ně snad-
ným terčem k získání nějakého prospěchu. Rovněž přetrvá-
vají krádeže vloupáním do novostaveb rodinných domů, kdy 
pachatelé využívají nepřítomnosti majitelů a tedy snadné do-
stupnosti nezabezpečeného objektu s novou výbavou. Naší 
práci by velmi pomohlo, kdyby si ostatní občané všímali růz-
ných podezřelých osob, nezvyklých situací a toto nám ihned 
dávali na vědomí. Lidská lhostejnost v těchto případech není 
na místě, protože i oni se mohou stát obětí trestného činu 
a následně budou očekávat pomoc od jiných osob.

V uplynulém roce došlo k většímu nárůstu šetřených 
věcí zaevidovaných pod obyčejným číslem jednacím
(o 94 ČJ více než v roce 2011), u přestupků byl rok 2012 
naprosto srovnatelný s rokem 2011. V roce 2012 OOP šetřilo 
o 2 PŘ méně než v roce 2011.  Významný pokles nastal 
v oblasti nápadu trestné činnosti ve srovnání s rokem 2011. 
V loňském roce šetřilo OOP o 43 TČ méně než v roce 2011. 
Objasněnost trestných činů mírně poklesla na 41,79%, což je 
o 1,01% méně ve srovnání s rokem 2011. Dosažené výsled-
ky je možno označit za velmi dobré. Příčiny těchto výsledků 
vidím v kvalitní organizaci práce, řízení obvodního oddělení 
a policejní stanice, ale ještě větší pozitivum je ve velmi dob-
rém pracovním kolektivu. Pracovní kolektiv tvoří z velké vět-
šiny zkušení policisté s délkou praxe více jak 10 let, kteří své 
získané znalosti předávají svým mladším kolegům. 

Z evidovaných trestních a přestupkových věcí je nejvíce 
zatíženo město Hustopeče, mezi další obce s větším nápa-
dem trestné činnosti patří Velké Bílovice, Klobouky u Brna 
a Velké Pavlovice. Z měst a obcí byl zaznamenán největ-
ší nárůst trestné činnosti oproti roku 2011 v městyse Velké 
Němčice. Stále mezi nejzávažnější kriminogenní faktory patří 
recidiva pachatelů trestných činů, požívání alkoholických ná-
pojů a užívání drog, nedostatečná výchova dětí v rodinách 
i školách, nezaměstnanost a nedostatečné zajištění majetku 
občany.  

Ve sledovaném období roku 2012 byly v našem obvodu 
prošetřovány i závažné trestné činy (zločiny) jako:
- loupež dle § 173 trestního zákoníku - celkově 6 případů
- vydírání dle § 175 trestního zákoníku – celkově 6 případů
- pohlavní zneužití dle § 187 trestního zákoníku – celkově 

1 případ
- týrání osob ve společně obývaném bytě nebo domě 

§ 199 trestního zákoníku – celkově 12 případů.

V oblasti závažných trestných činů, zejména se jedná 
o násilnou a mravnostní kriminalitu, bylo v roce 2012 do-
saženo významných úspěchů. Nápad trestných činů byl 
v této problematice ve srovnání s rokem 2011 výrazně vyšší 
celkem o 21 případů při velmi dobré objasněnosti, která se 
pohybuje na 80% všech případů.  

Bezpečnostní situace v teritoriu OOP Hustopeče je za 
poslední roky stabilizovaná a všichni policisté obvodního 
oddělení se budou snažit, aby tomu tak bylo i v roce 2013 
a dosáhli jsme obdobných výsledků jako v loňském roce. 

npor. Mgr. Jiří Otáhal, vedoucí oddělení  

Srovnání nápadu TČ v letech 2010/2011/2012
Obec Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Hustopeče 154 152 111
Popice  15 11 8
Pouzdřany  15 10 5
Strachotín  22 16 13
Šakvice  16 14 15
Starovičky  14 18 15
Horní Bojanovice  19 7 9
Boleradice  12 8 13
Diváky  7 9 7
Starovice  14 19 7
Uherčice  16 11 8
Velké Němčice  30 17 26
Kurdějov  5 3 5
Křepice 10 17 5
Nikolčice 19 12 8
Šitbořice 21 15 14
Borkovany 15 19 8
Brumovice 5 10 11
Krumvíř 14 9 11
Kašnice 2 6 4
Velké Hostěrádky 7 4 2
Klobouky u Brna 38 38 35
Bohumilice 1 4 2
Morkůvky 10 14 11
Velké Pavlovice 47 46 32
Němčičky 14 17 12
Kobylí 16 33 27
Vrbice 9 16 13
Bořetice 26 30 16
Velké Bílovice 45 54 44
Rakvice 27 23 29
Přítluky-Nové Mlýny 14 17 14
Zaječí 21 33 25

Nápad PŘ a uložených BP za rok 2012
Obec Přestupky 

celkem
Z toho blokové 

pokuty
Hustopeče 431 277
Popice  16 3
Pouzdřany 30 4
Strachotín 32 11
Šakvice  17 6
Starovičky  50 35
Horní Bojanovice 13 4
Boleradice  11 2
Diváky 4 2
Starovice  19 3
Uherčice  15 4
Velké Němčice  44 23
Kurdějov  9 2
Křepice 10 3
Nikolčice 8 1
Šitbořice 11 3
Borkovany 13 0
Brumovice 20 2
Krumvíř 59 46
Kašnice 6 6
Velké Hostěrádky 2 1
Klobouky u Brna 73 23
Bohumilice 4 0
Morkůvky 13 3
Velké Pavlovice 176 100
Němčičky 9 4
Kobylí 42 19
Vrbice 20 8
Bořetice 53 41
Velké Bílovice 184 134
Rakvice 103 64
Přítluky-Nové Mlýny 21 4
Zaječí 53 16



Nové POKOLENÍ

strana 10

Jak jsme nakládali s odpady (v roce 2012)
Druh odpadu Množství odpadu (tuny)
Papír a lepenka 9,89
Sklo 12,66
Biologicky rozložitelný odpad 43,69
Plasty 6,05
Kovy 5,49
Směsný komunální odpad 239,37
Odpad celkem 317,15
Ø na jednoho obyvatele 0,33

- V pátek 7.prosince 2012 se ve velké zasedací míst-
nosti obecního úřadu uskutečnila beseda s důchodci, 
na kterou ze 47 pozvaných přišlo 29. Seniory přiví-
tal starosta obce, v programu vystoupily děti mateř-
ské školy a členky sboru pro občanské záležitosti. 
Po slavnostním zahájení následovala volná zábava. 
Všichni přítomní obdrželi dárkové balíčky a těm, kteří 
se nemohli osobně dostavit, byly balíčky doručeny do 
jejich domovů. 

Foto: Vlasta Bedřichová

- „Česko zpívá koledy“ – akce vyhlášená regionálním  
tiskem a Rádiem Impuls se letos konala ve středu 
12. prosince 2012. Pod vánočním stromem v parku 
pod kostelem se sešlo asi sto lidí, aby si zpěvem vá-
nočních koled zpříjemnilo adventní čas. Texty pěti spo-
lečných koled (Nesem vám noviny, Narodil se Kristus 
Pán, Půjdem spolu do Betléma, Dej Bůh štěstí tomu 
domu a Pásli ovce Valaši) byly uveřejněny v Břeclav-
ském deníku. My jsme si k nim přidali ještě některé 
další. Na klávesy hrál Miroslav Kadlec. Samozřejmě 
nechyběly zapálené svíce a hořící prskavky.

- V prosinci roku 2012 byla v Domě služeb upravena 
klubovna pro mládež. Výmalbu provedli mladí sami, 
nové podlahy dodala fi rma Řezáč z Krumvíře.

- V pátek 14.prosince 2012 vyšel zpravodaj č. 33, rok 
2012/3

- 1.ledna 2013 byla JUDr. Ilona Jančaříková, notářka 
v Břeclavi, pověřena jako soudní komisařka k pro-
jednávání dědických věcí u zemřelých, kteří mají po-
slední trvalý pobyt v Brumovicích. Notářská kancelář 
sídlí v Břeclavi, nám.TGM 38/10, jedná se o budovu 
bývalého městského úřadu. Telefony: 519 323 462 



Nové POKOLENÍ

strana 11

a 519 323 473. Notářská kancelář poskytuje také 
další služby, např. sepisování darovacích a kupních 
smluv apod.

- V sobotu 5.ledna 2013 bylo v době od 13 do 17 hodin 
u jezírka ze zaparkovaného autobusu značky Karosa 
neznámým pachatelem odcizeno 260 litrů bio nafty, 
čímž společnosti Bors a.s. Břeclav vznikla velká fi -
nanční škoda.

- Dne 9.ledna 2013 byla zhasnuta světla na vánočním 
stromu v parku pod kostelem.

- V sobotu 12.ledna 2013 se v hasičské zbrojnici konala 
valná hromada členů SDH.

- Dne 21.ledna 2013 byla provedena plošná deratiza-
ce obce přípravkem Lanirát. Pracovníky fi rmy Asana 
Vracov a zaměstnanci obecního úřadu byla návnada 
předána do každého domu. 

- Dne 21.ledna 2013 byla v naší obci fi rmou RE-CO 
CZECH, s.r.o. provedena sbírka použitého šatstva 
a obuvi. V tento den sbírka probíhala celkem ve dva-
ceti obcích našeho regionu.

- V neděli 27.ledna 2013 se pro velký úspěch opakova-
la předváděcí a prodejní akce Party Lite, kde byl před-
staven katalog Zima/Jaro s novými vůněmi a svícny.

- Zápis dětí do 1.třídy ZŠ se uskutečnil ve středu 30.led-
na 2013 v budově školy.

- Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v neděli 10.úno-
ra 2013 zájezd za koupáním do termálních lázní v ra-
kouském Laa. 

- V obecní knihovně se v pátek 15.února 2013 usku-
tečnila beseda „Expedice Švédsko“ . Besedou a pre-
zentací provázel Milan Ševčík, přítomni byli i další dva 
účastníci této cesty: Pavel Lexa a Daniel Štach. Zapo-
slouchali jsme se do poutavého vyprávění o putování 
zimní švédskou krajinou, které naši spoluobčané ab-
solvovali v únoru roku 2012.

- V době od 11.února do 17.února 2013 měly děti ve 
školách našeho okresu jarní prázdniny. 

- Výroční členská schůze Spolku brumovických vinařů, 
spojená s ochutnávkou vzorků vín z úrody roku 2012, 
se konala v neděli 17.února 2013 ve velké zasedací 
místnosti obecního úřadu. Po skončení následovala 

přednáška Ing.Fr.Lupače, zástupce fi rmy ELITA.  
- V době od 18.února do 31.března 2013 se vybíraly poplat-

ky za svoz pevného domovního odpadu, za psy a hroby.
- Na zvěřinové speciality nás Hospůdka Na Kopečku 

pozvala ve dnech 20.– 22.února 2013.
- V pátek 22.února 2013 se ve velké zasedací místnosti 

obecního úřadu konala členská schůze COOP, Jedno-
ty, spotřebního družstva v Mikulově. Na programu byla 
zpráva o činnosti SD za rok 2012 a záměry v roce 2013, 
dále zpráva o činnosti členského výboru, informace 
o hospodaření a plán na rok 2013. Brumovice mají 200 
členů, škoda, že na schůze chodí tak málo občanů. 

- Výbor TJ.Sokol Brumovice svolal na neděli 24.února 
2013 řádnou valnou hromadu. Na programu byly zprá-
vy o činnosti jednotlivých oddílů v roce 2012, zpráva 
o hospodaření v roce 2012, přítomní byli seznámeni 
s plánem činnosti na rok 2013. Starostou TJ.Sokol je 
Ladislav Miluška, z funkce místostarosty odešel Josef 
Košulič. Nově byli do výboru zvoleni František Ševela 
a Jakub Gremmel. Ani tentokrát se zahájení schůze 
neobešlo bez půlhodinového zpoždění, protože opět 
se nedostavila nadpoloviční většina členů. Bude tomu 
v příštím roce jinak?

- V sobotu 2.března 2013 se konala výroční členská 
schůze Myslivecké společnosti Brumovice.

- V neděli 3.března 2013 pořádala Školská rada při ZŠ 
a MŠ v sokolovně dětský karneval. Hrál a zpíval Zde-
něk Švásta. 

- Březen – měsíc čtenářů: v pátek 8.března 2013 se 
v obecní knihovně konalo společné čtení ukázek z děl 
autorů Viléma Mrštíka, J.R.R.Tolkiena a dalších. Pro 
žáky místní školy byla vyhlášena výtvarná a literární 
soutěž na téma: Podivuhodné stromy.

- Zájezd za koupáním do termálních lázní v Mošoni se 
uskutečnil dne 9.března 2013. Organizovala Anna Ho-
ráková. 

- Svaz tělesně postižených svolal výroční členskou 
schůzi na pátek 15.března 2013, konala se v kultur-
ním domě v Bořeticích.

- V pátek 15.března 2013 se v obecní knihovně konalo 
společné malování velikonočních perníčků.

Valná hromada SDH
V sobotu 12. ledna 2013 se v ha-

sičské zbrojnici konala valná hromada 
členů SDH Brumovice. Za účasti třiceti 
členů a příznivců se probrala mnohá 
témata, např. v roce 2012 bylo osm 
ostrých výjezdů, uskutečnilo se několik 
členských i kulturních akcí, zemřel člen 
SDH František Jeřábek aj. 

V roce 2013 se bude pokračovat 
s pracemi na vybavení patra hasičské 
zbrojnice (schody, zateplení a zdě-
ní společenské místnosti, velitelské 
místnosti atd. – plány byly k nahlédnu-
tí), dále vybavení výstroje a výzbroje 
(zásahové obleky, obuv, vysílačky,…). 
Plánujeme také pořízení dopravního 
zásahového vozidla, neboť naše Avie 

stárne a přestává vyhovovat. Všechno 
je samozřejmě podmíněno fi nančními 
možnostmi obce a dotacemi. 

I letos se uskuteční několik akcí 
pod patronací SDH, např. maškarní 
ples, akce pro děti, noční závody atd. 

 Víte, že naše zásahová jednot-
ka měla v lednu už dva ostré výjezdy 
k požárům v Kloboukách? Takže ško-
lení a zdokonalování této jednotky bu-
dou samozřejmostí.

V současnosti má SDH asi padesát 
členů, pro doplnění členské základny 
mladými lidmi se plánuje náborová 
akce. Ve vedení sboru došlo k menším 
změnám. Z postu velitele sboru odešel 
na vlastní žádost po deseti letech Vác-

lav Troubil a zůstává řadovým členem. 
Starostou je Karel Opluštil, zástup-
cem starosty a i velitele sboru je Lucie 
Kostihová, která má plný výcvik a zá-
roveň je i zdravotníkem. Petr Charvát, 
velitel družstva, je zástupcem velitele 
zásahové jednotky Zdeňka Veselé-
ho. Bronislav Prokeš zastává i nadále 
funkci výstrojního a výzbrojního techni-
ka. Ostatní funkce jsou beze změn. 

Po krátké závěrečné debatě násle-
dovalo občerstvení a volná zábava. 
Chceme poděkovat starostovi obce, 
obecnímu zastupitelstvu a všem obča-
nům za pomoc a podporu, našim příz-
nivcům děkujeme za sympatie.

Výbor SDH Brumovice
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Firma roku 2012

Plesová sezona 2013
Hasičský maškarní ples
V sobotu 26.ledna 2013 se v místní sokolovně pod pa-

tronací SDH Brumovice konal již desátý, velmi úspěšný 
„Hasičský maškarní ples“. Podle odhadů jej navštívilo asi 
150 hostů, z toho bylo kolem osmdesáti velice nápaditých 
masek. Defi lé bylo vskutku impozantní. K dobré zábavě 
přispěla skupina The Teachers z Brna, která podle názo-
ru mnohých hrála opravdu dobře. K bohaté tombole, kde 
dle seznamu bylo přes120 cen, se prodalo pět set losů. 
K atraktivitě plesu přispěly jistě velké ceny, jako např. televi-
zor, postel, DVD přehrávač a další. Tímto všem děkujeme.

A nyní k vítězům. Třetí místo: dva velice odporní „hnu-

sáci“, druhé místo: kardinál a mušketýři, přesné napodo-
beniny, jako z fi lmu. První místo: skupina vtipných černých 
„much“, co si na kolečkách přivezla i své jídlo – „exkrement“, 
ze kterého se pilo. Prvenství získali právem, ale i tak si cenu 
zasloužili všichni, i ti, kteří se přišli jen pobavit. Vybrat nejlep-
ší masky bylo velmi těžké, neboť všechny byly povedené.

Skupina The Teachers dokázala „rozpumpovat“ celý sál 
a hrála, až se na parketu prášilo. Výborná zábava skončila 
ve tři hodiny ráno. Spokojené reakce zúčastněných mluvi-
ly za vše. Rozumné vstupné, výběr hudby, dobrá nálada, 
organizace a hlavně práce členů SDH při přípravě plesu, 
zdobení sálu apod. – to vše udělalo své.

Za pomoc děkujeme zastupitelstvu obce, stejně tak 

Každoročně vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu (MPO) nejlepší  projekty, které zrealizovali žadate-
lé o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace 
(OPPI). Nejlepší projekty dokončené v roce 2011 byly 

slavnostně oceněny dne 13.12.2012 v Praze. V kategorii 
Nemovitosti získala 1.místo společnost BLANÁŘ NÁBY-
TEK,a.s. za projekt  Rekonstrukce a přístavba výrobní 
haly obráběcí dílny a předmontáže nábytku. Podrobnosti 
o projektu i ocenění uvádí Ing. Jaroslav Blanář -  místo-
předseda představenstva a fi nanční ředitel spol. BLANÁŘ 
NÁBYTEK, a.s. „Dnešní situace v podnikání není jedno-
duchá. Investujeme,abychom uspěli v tvrdé konkurenci 
a udrželi si pozici na tuzemském trhu i v zahraničí,kam 
směřuje cca 50% našich výrobků.V rámci oceněného 
projektu jsme rekonstruovali další původně zemědělské 
budovy a jejich propojením a rozšířením vznikla nová 
výrobní hala o rozloze cca 5 tis. m². Hala je vybavena 
moderní technologií pro velkosériovou výrobu polotovarů 
a dílců. Příprava projektu byla časově i administrativně 
velmi náročná. Protože jsme splnili všechna požadova-
ná kritéria, byla nám schválena dotace pokrývající 40 % 
rozpočtu stavby. Že se projekty vyhodnocují, jsme zjis-
tili až při obdržení pozvánky na slavnostní předání cen 
do Prahy. Bylo oceněno 8 projektů, vždy jeden z osmi 
dotačních programů. Bylo příjemným překvapením, když 
MPO vyhodnotilo náš projekt jako nejlepší  z celé České 
republiky v dané kategorii. Podle mne je několik důvodů, 
proč vybrali náš projekt. BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. je ryze 
česká výrobní fi rma, která dlouhodobě působí na vesnici, 
je významným zaměstnavatelem v regionu (v současnos-
ti cca 280 zaměstnanců) a ve svém oboru patří k předním 
fi rmám s mezinárodním přesahem“.
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všem členům SDH a také všem lidem, kteří na ples v tak 
hojném počtu přišli. Pevně doufáme, že úspěšné budou 
i další naše akce.

Výbor SDH Brumovice
Foto: Roman Klimeš

Krojovaný ples 2013 
V sobotu 2. února 2013 se uskutečnil 14.krojový ples 

Zastupitelstva Obce Brumovice.
Do vkusně vyzdobeného sálu sokolovny přišlo více jak 

130 návštěvníků. Účast krojovaných byla velmi slušná. 
Brumovické stárky a chasu už tradičně podpořili krojovaní 
ženáči a přespolní hosté z Morkůvek a Boleradic. Pozvání 
na ples přijaly také dva vzdálené soubory: Bystričan z dru-
žební Záhorské Bystrice a soubor Kotek z Ostravy, který se 
postaral o zahajovací předtančení a další taneční program 
v choreografi i umělecké vedoucí p. Nadi Rokytové. 

   Pro návštěvníky plesu byla již tradičně připravena 
bohatá tombola a ochutnávka mladých vín domácích vina-
řů. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Zlaťulka. Kdo 
měl chuť si zazpívat, mohl se přidat k Bystričanu či souboru 
Kotek, (který si jinak říká Veterán) za doprovodu hned dvou 
harmonikářů.

   Tanečníci z Ostravy se také postarali o překvapení, 
když všichni vyzvali k tanci tetičky „na čúhačce“, které si 
v kole mohly zavzpomínat na své mládí.

   Probíhající chřipková epidemie zabránila větší ná-
vštěvnosti, ale i tak lze hodnotit ples jako úspěšný. Určitě by 
potěšila větší účast krojované mládeže. Možná se dočkáme 
většího zájmu, třeba o jarních hodech.    

Jan Zaviačič
Foto: Antonín Košulič

Víte, že...
- 1. ledna 1993 bylo rozděleno Československo a vznikla 

samostatná Česká republika? /20.výročí/
- 3. ledna 1923 zemřel spisovatel Jaroslav Hašek, autor 

„Dobrého vojáka Švejka“? /90.výročí úmrtí/ Narodil se 
30.dubna 1883 – 130.výročí narození.

- 8. ledna 1943 zemřel Jiří Stanislav Guth – Jarkovský, 
spisovatel, zakladatel Českého olympijského výboru? 
/70.výročí úmrtí/ Narodil se 24.ledna 1861.

- 19. ledna 1993 přijalo Valné shromáždění Českou re-
publiku za člena OSN? /20.výročí/

- 26. ledna 1993 byl Václav Havel zvolen prvním prezi-
dentem České republiky? /20.výročí/

- 9. února 1753 se narodil Václav Matěj Kramerius, spi-
sovatel a novinář, který v roce 1789 založil knihkupec-
tví a nakladatelství Česká expedice, vydavatel Praž-
ských poštovských novin? /260.výročí narození/ Zemřel 
22. března 1808.

- 17. února 1853 se narodil Jaroslav Vrchlický, vlastním 
jménem Emil Frída, básník, dramatik a překladatel? 
/160. výročí narození/ Zemřel 9.září 1912.

- 3. března 1883 se narodil František Drtikol, fotograf, ma-
líř a spisovatel? /130.výročí narození/ Zemřel 13.ledna 
1961.

- 23. března 1853 se narodil Josef Thomayer, spisovatel 
a lékař? /160.výročí narození/

- 3. dubna 1873 se narodil Jan Jánský, lékař, objevitel čtyř 
krevních skupin? /140.výročí narození/ Zemřel 8.září 
1921.

- 15. dubna 1873 se narodil Antonín Švehla, politik, před-
seda vlády v letech 1922-1929, vůdce agrární strany? 
/140.výročí narození/ Zemřel 12.prosince 1933 /80.výro-
čí úmrtí/.

- 17. dubna 1923 zemřel Jan Kotěra, architekt, výtvarník 
a designér? /90.výročí úmrtí/ Narodil se 18.prosince 
1871 v Brně. Byl blízkým přítelem Dr. Jana Herbena, je 
autorem plánu  Herbenovy vilky v Hostišově, jejíž stavbu 
provedl votický starosta Vrzal.

Vlasta Bedřichová
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Ze života školičkyZe života školičky
Mikuláš

Koleda

Vánočky

Sníh
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Karneval

Vánoční nadílka 
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Plavání

A nastal nový rok
Přinesl nám letos bohatou sněhovou nadílku, které 

jsme si na školní zahradě pořádně užívali. 
Součástí přípravy našich předškoláků na 1. třídu zá-

kladní školy je i seznamování s prostředím ZŠ. A tak 
jsme tentokrát před zápisem, 29. 1. 2013 s budoucími 
školáky  ZŠ navštívili. Seznámili se s prostorami tříd 
a jejich vybavením a také si vyzkoušeli, jaké to je sedět 
v lavici. Všem se to moc líbilo a do školy se těší.   

Plavání v Plavecké škole v Hustopečích nám pro le-
tošek už skončilo. Nikdo se neutopil a zaslouženě všich-

ni dostali velkou jedničku. Těšíme se na další plavecký 
kurz v příštím školním roce.

V neděli 3. 3. 2013 se konal Dětský karneval a ne-
mohl začít jinak než průvodem a přehlídkou všech ma-
sek. Poté, co se děti ve svých krásných a nápaditých 
maskách všem představily, mohl začít již pravý karneva-
lový rej a tanec. Po příjemně stráveném odpoledni se už 
teď jistě zase všichni těšíme na karneval v příštím roce 
s přáním, aby byl stejně tak veselý jako letos.

Veronika Kunická

Kukátkem do MŠ

Vánoce v naší mateřské škole
Ten, kdo někdy prožil takové to „těšení na Ježíška“ 

spolu se svými dětmi, si jistě dokáže představit, jaké 
zážitky s sebou Vánoce do každé mateřské školy při-
nášejí. Není to pouze posezení u stromečku a rozbalo-
vání dárků, ale i čas příprav, který z těchto svátků dělá 
to nejkrásnější období roku. 

5. 12. 2012 děti očekávaly příchod Mikuláše – ně-
které bezstarostně, ale jiné s obavami a raději se drže-
ly velice blízko u svých učitelek. Důstojnému Mikuláši 
pak všechny předvedly přichystané básničky a písnič-
ky a divokému čertovi naslibovaly všechno, nač si jen 
vzpomněly.

K radostnému prožití vánočního 
času patřilo hned po Mikuláši ko-
ledování po obci. Navštívili jsme 
s pásmem koled místní podniky, 
obchody, poštu, Stacionář Arkénie  
a obecní úřad.

Také se před Vánocemi v ma-
teřské škole peklo. Tak jak velí tra-
dice, pletly se opravdické vánočky.

21. 12. 2012 jsme se konečně 
dočkali nadílky od Ježíška. Pod 
stromečkem byla spousta očeká-
vaných i překvapivých dárečků, 
a to i díky sponzorským darům od 
rodičů. Děkujeme všem rodičům, 
kteří přispěli svými dárky ke skvě-
lé předvánoční atmosféře a udělali 
tak radost všem dětem.

V základní škole



Nové POKOLENÍ

strana 17

Ze života školyZe života školy
Vánoční besídka
Atmosféra Vánoc dýchala z každého zákoutí a všichni 

se těšili na ty nejkrásnější svátky v roce. Nemalou měrou 
k tomu přispěli i žáci naší školy svým vánočním vystou-
pením.

Letošní besídka nebyla  jen o adventu a narození Je-
žíška, ale děti svými písněmi, recitacemi a příběhy  při-

Lyžování
Velké oblibě se u našich žáků těší týden, který každo-

ročně trávíme lyžováním v Němčičkách.
Letos nám přálo počasí. Sněhu bylo dost a teploty se 

pohybovaly pod bodem mrazu, takže sníh se nám neroz-
pouštěl. Svah byl dobře upravený, a tak  nám nic nebrá-
nilo, abychom posílili řady lyžařů o nové přírůstky. Jako 
každým rokem, tak i letos vyjeli nakonec všichni účastníci 
nahoru a zúčastnili se i závěrečného slalomu.

Výcvik s námi absolvovali i tři snowboarďáci, kteří se 
naučili své „prkno“ ovládat a byli ke konci týdne všichni 
schopni projet závodní dráhu spolu s lyžaři.

Týden utekl jak voda a nám nezbývá nic jiného, než se 
těšit na příští rok.

Zápis do první třídy ZŠ
Od poloviny ledna do  poloviny února se na všech ško-

lách v České republice konal zápis do prvních tříd. Stejně 
tak tomu bylo i na Základní škole v Brumovicích. Celý zá-
pis provázela pohádka O včelce Máje. V jednotlivých tří-
dách plnili budoucí prvňáčci různé dílčí úkoly – poznávali 
barvy, geometrické tvary, určovali daný počet předmětů, 

pomněly zimní čas - od  radovánek  na 
sněhu, život  zvířátek v pelíšku až po  
příběh  lehounkých sněhových vloček, 
které  pozorují   náš život na Zemi.  Děti svým vystoupe-
ním potěšily všechny diváky a přenesly na ně tu správ-
nou vánoční náladu.

orientovali se v prostoru, vyprávěli o pohádce a kreslili 
postavu. Po splnění všech úkolů dostali dárečky.

K zápisu do 1.třídy přišlo celkem 13 dětí. 
Budoucím prvňáčkům přejeme šťastné vykročení na 

cestu za poznáním a hodně úspěchů po celou školní do-
cházku.
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Ekocentrum Trkmanka ve Velkých 
Pavlovicích

Dne 20. února 2013 navštívili žáci čtvrtého a páté-
ho ročníku vlastivědný výukový program v ekocentru 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Pracovní téma „Cestu-
jeme kolem světa“ bylo malou ochutnávkou zeměpisného 
učiva, které bude probíráno v druhém pololetí školního 
roku.

 V ekocentru Trkmanka žáci zjišťovali údaje o NEJ 
planety Země, prezentovali  zpracovaná témata o světa-

Dětský karneval
Maškarní ples pořádáme již několik let a téměř vždy 

bylo naše úsilí odměněno velkým počtem zúčastněných 
dětských masek. Letos se na své ratolesti přišlo podívat 
tolik příbuzných, že si neměli ani kam sednout. Tanečky 
byly tradičně prokládány různými soutěžemi jako je chů-
ze v krabicích od bot, hledání plyšových zvířátek, nošení 

dílech, ochutnávali ovoce a zeleninu, u kterých  násled-
ně určovali zemi jejich původu.  Vyhledávali informace, 
pracovali se slepými mapami, řešili problémy neznámých 
pojmů, pracovali  ve skupinách  a  měli možnost  jednot-
livě vystupovat před posluchači. Poznatky a zážitky, kte-
ré  žáci získali alternativní výukou,  jsou pro ně  cennou 
zkušeností. 

Přejeme  všem pracovníkům nově vzniklého ekocen-
tra Trkmanka  co nejvíce zvídavých studentů a hodně 
úspěchů v jejich pracovním snažení.

pinpongového míčku na lžičce, zapínání a rozepínání ko-
šile atd. Byla připravena bohatá tombola, za kterou děku-
jeme našim sponzorům a rodičům.

Myslím, že jsme všichni prožili příjemné odpoledne, 
obzvlášť děti, a doufám, že se příští  rok  na této úspěšné 
akci opět sejdeme.
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Ze sportu
Stolní tenis

Přátelský turnaj ve stolním tenise

Průběžné výsledky oddílu stolního tenisu T. J. Brumovice 
v sezóně 2012/2013

Vánoční turnaj

V sobotu 8.prosince 2012 se uskutečnil druhý ročník přátelského turnaje mezi stolními tenisty z Brumovic a  Brna. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 11 hráčů, z toho 4 z Brna – tři muži a jedna žena. Brněnští hráči, kteří hrají odborářskou 
ligu, přijeli  pod vedením Aleše Spilky. Ten dříve pracoval ve fi rmě BLANÁŘ NÁBYTEK.Vítězství si připsalo družstvo 
Brumovic výhrou 11 : 7. František Ševela

Okresní přebor  II. třídy okresu Břeclav

Tabulka:
1. TJ Sokol Troskotovice A 18 15 2 1 0 219:105 65
2. TJ Sokol Kobylí C 18 15 1 2 0 222:102 64
3. TJ Sokol Velké Němčice B 18 12 1 5 0 181:143 55
4. TJ Sokol Němčičky B 18 10 4 4 0 176:148 52
5. TJ Sokol Perná A 18 10 1 7 0 185:139 49
6. TJ Sokol Brumovice A 18 8 3 7 0 161:163 45
7. TJ Sokol Velké Hostěrádky A 17 6 5 6 0 162:144 40
8. TJ Sokol Boleradice A 18 7 1 10 0 164:158 40
9. MSK Břeclav B 17 5 1 11 0 114:192 33
10. Moravan Lednice B 18 3 4 11 0 136:188 31
11. TJ Sokol Perná B 18 3 1 14 0 128:196 28
12. TJ Sokol Šakvice B 18 1 0 17 0 76:246 21

V sobotu 22.prosince 2012 se konal již třetí ročník 
Vánočního turnaje ve stolním tenisu, jehož se zúčast-
nilo celkem 15 neregistrovaných hráčů, z toho tři ženy: 
Petráňová Renata, Pátková Pavlína a Líznarová Gab-
riela.

Byly vytvořeny čtyři skupiny, kde hrál každý s každým 
a první dva postoupili do semifi nále. Ve fi nálové tabulce 

se potkali čtyři hráči: Hoch Miroslav, Pohorský Zdeněk, 
Polák Milan a Miklík Pavel.

Celkové pořadí bylo následující : 1.místo Miklík Pavel, 
2.místo Polák Milan, 3.místo Hoch Miroslav a  4.místo 
Pohorský Zdeněk. Z žen si nejlépe vedla Petráňová Re-
nata, skončila na 11. místě.

František Ševela
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Úspěšnost dvouher - OP II. třídy
(základní část)

 Hráč Nar. Družstvo P.U. Skóre Úsp.
1. Galousek Ivo 1962 TJ Sokol Brumovice A 9 36 0 100.00%
25. Vladimír Valný 1950 TJ Sokol Brumovice A 11 21 18 53.85%
27. Prachař Štěpán 1974 TJ Sokol Brumovice A 18 37 34 52.11%
41. Jakubčík František 1972 TJ Sokol Brumovice A 15 17 40 29.82%
42. Fidor Marek 1973 TJ Sokol Brumovice A 16 17 43 28.33%

Okresní přebor  III. třídy okresu Břeclav

Tabulka:
1. TJ Sokol Kobylí D 18 17 0 1 0 225:99 69
2. TJ Sokol Němčičky C 18 16 0 2 0 228:96 66
3. TJ Sokol Vranovice C 18 13 3 2 0 212:112 60
4. TJ Sokol Křepice C 18 11 3 4 0 206:118 54
5. TJ Sokol Brumovice B 18 11 3 4 0 206:118 54
6. TJ Agrotec Hustopeče E 18 11 2 5 0 193:131 53
7. TJ Jevišovka A 18 10 1 7 0 184:140 49
8. TJ Sokol Velké Němčice C 18 7 4 7 0 175:149 43
9. MSK Břeclav C 16 8 0 8 0 158:130 40
10. TJ Sokol Rakvice C 16 6 1 9 0 158:130 35
11. Moravan Lednice C 16 6 1 9 0 126:162 35
12. TJ Sokol Rakvice B 16 5 3 8 0 148:140 34
13. Orel Šitbořice B 16 4 2 10 0 129:159 30
14. TJ Sokol Velké Hostěrádky B 16 4 1 11 0 107:181 29
15. TJ Sokol Pouzdřany A 16 2 0 14 0 62:226 22
16. KST Uherčice A 16 1 0 15 0 50:238 19
17. TJ Sokol Klobouky u Brna A 16 0 0 16 0 25:263 16

Úspěšnost dvouher - OP III. třídy
(základní část) 

 Hráč Nar. Družstvo P.U. Skóre Úsp.
23. Halm Josef 1970 TJ Sokol Brumovice B 17 43 21 67.19%
25. Ševela František 1971 TJ Sokol Brumovice B 18 43 25 63.24%
26. Krátký Milan 1971 TJ Sokol Brumovice B 14 31 21 59.62%

Ing.Vavřinec Charvát

Florball
Vážení sportovní přátelé, fl orbalová se-

zóna 2012/2013 pomalu končí. Prozatím 
jsou výsledky jednotlivých družstev dosti 

rozdílné. Zatímco v mládežnických kategoriích dosahuje-
me jako oddíl FbC Aligators tradičně kvalitních výsledků, 
v mužích to tak růžové letos není. 

V současnosti máme osm družstev, která hrají sou-
těže České fl orbalové unie. Další týmy, které jsou v ka-
tegorii elévů, elévek (do věku 10 let), případně mladších 
žáků (do věku 13 let), se zúčastňují jednorázových turna-
jů, protože počet hráčů v této kategorii je hodně nestálý.

Družstvo starších žáků se po velkých problémech na 
začátku sezóny stabilizovalo. Po tragických výkonech, 
které plynuly ze špatné tréninkové morálky během let-
ních prázdnin, se žáci dostali do formy a hrají vyrovnaná 

j
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utkání s nejlepšími týmy. V současnosti jsou na 6. místě 
v Jihomoravské lize. Od začátku přípravy na další sezónu 
by se měl k týmu připojit i nový hráč z Brumovic Roman 
Prokeš, který sice začíná fl orbalovou kariéru, ale rychle 
dohání  své spoluhráče.

Tým dorostenců od začátku sezóny předvádí fantas-
tické výkony. Krátkou dobu vedl Jihomoravskou ligu, ale 
vzhledem k současné herní krizi nedokázal místo udržet. 
Nyní se nachází na 2. místě tabulky za suverénním  Zno-
jmem. Tým těží z velmi vyrovnaného a širokého kádru. 
Hra je založena na moderním pojetí fl orbalu, který má 
vysoké nároky na fyzickou vybavenost každého jednotliv-
ce. Diváci si při utkáních přijdou na své, protože jsou plná 
krásných ofenzivních kombinací a gólů. Dorostenci mají 
průměr vstřelených branek kolem 10-ti na zápas.

Tým mužů A si po loňské postupové sezóně vytýčil cíl 
záchranu ve 2. lize. Do sezóny muži vstoupili s novým 
trenérem Reném Faltou a také s proměněnou sestavou 
oproti minulosti. Někteří hráči si před sezónou neuvědo-
movali časovou náročnost přípravy k zápasům, a tak po 
začátku sezóny tým opustili. Posily se sháněly v okolních 
týmech regionu. Družstvo od začátku podává velmi ne-
vyrovnané výkony, které jsou občas způsobeny nezku-
šeností ve vypjatých momentech utkání. Tuto skutečnost 
dokládá i to, že velké množství výborně rozehraných zá-
pasů hráči ztratili v posledních několika minutách utkání, 
většinou prohrají o jednu branku. V současnosti se drží 
na 10. místě tabulky.

Týmy mužů B a C, kteří hrají 5. ligu v různých divizích, 
jsou složené  většinou z hráčů, kteří hrají fl orbal hlavně 
pro zábavu a neočekávají od sebe velké výsledky. V sou-
časné době jsou oba týmy na chvostu svých tabulek.

V dívčích kategoriích máme tři družstva. Nově vytvo-
řené družstvo žákyň hraje v soutěži chlapců v Jihomo-
ravské lize mladších žáků. Zde se nevede dlouhodobá 
tabulka, ale spíše se soustředí na sbírání zkušeností 
a herní praxe.

Dalším družstvem jsou dorostenky, které letos nava-
zují na obrovské úspěchy v loňském roce, kdy skončily 
na 2. místě v České republice. V současnosti s přehle-
dem vedou svoji divizi a očekávají soupeřky na závěreč-
ný celorepublikový turnaj, kde by se chtěly posunout ještě 
o jeden stupínek výše.

Posledním družstvem jsou ženy, které letos chtějí 
postoupit zpět do 1. ligy, kde dříve působily. Od začát-
ku sezóny se drží na postupových pozicích do baráže. 
V současnosti je čekají poslední tři zápasy, které rozhod-
nou o osudu letošní sezóny. Jsou na 1. místě v tabulce 
s minimálním náskokem před soupeřkami.

Nejen o průběhu zápasů všech našich výše jmenova-
ných družstev, ale i o aktuálním programu na následující 
víkend, si můžete pravidelně přečíst na webových strán-
kách oddílu - www.fbc-aligators.estranky.cz, případně na 
facebookové stránce http://www.facebook.com/pages/
FbC-Aligators/68375225188. 

Žádné tyto úspěchy by nikdy nevznikly bez podpory 
našich partnerů, jak z řad obcí, organizací, tak samozřej-
mě jednotlivců i fi remních sponzorů. Velké poděkování 
patří také všem, kteří s námi spolupracují, ať jsou to ro-
diče hráčů nebo i hráči samotní, nebo i Vám, fanouškům 
sportu, kteří tento článek čtete, a tím dáváte najevo Váš 
zájem o náš krásný sport.

Bc. Milan Veselý

Fotbalový turnaj Modrých hor
I letos se naši staří páni zúčastnili fotbalového tur-

naje Modrých hor spolu s družstvy z Hovoran, Velkých 
Pavlovic A, Velkých Pavlovic B, Senice a výběru Mod-
rých hor. Brumovičtí fotbalisté obsadili 6.místo. Po tur-
naji následovalo posezení s fotbalovými přáteli, kde se 
vzpomínalo na staré časy. Všem zúčastněným hráčům 
patří dík za dobrou reprezentaci naší obce. 

Pavel Miklík
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„Tá je moja,“ křičel Francek a utě-
kal k hertepli, kerá čúhala z hromád-
ky hliny. „Už poďme,“ kňúral malý 
Jožinek, „už je mně zima.“ Bodejť by 
nebyla, dyž kluci běhali koncem října 
po oslizy bosky. Rozběhli se do dě-
diny s najitýma herteplama pod ko-
šulú. Sotva búchli branků do dvora, 
už poznali, že sú u nich doma na ná-
vštěvě kmocháček. „Pozdrav Pánbu, 
kmocháčku!“ křičeli eště, ani nedo-
vřeli dveře od seknice. Rychle k peci, 
ohřát nohy a snáď se maměnka sli-
tujú a dajú jim srknút teho voňavýho 
svařáku, co se hřeje na plotně.“

V pátek 8.února 2013 se v so-
kolovně konal již 7.ročník recesi-
stické akce „Košt svařáků“, letos 
poprvé rozšířený o „Košt domácích 
koláčků“. Na akci, kterou pořádala 
TJ.Sokol Brumovice, přišlo asi sto 
hostů.  Pro diváky byl připraven bo-
hatý program, např. vystoupení Jana 
Betlacha z České Třebové, mistra 
světa v práskání bičem z roku 2008, 
Daniel Křížka se synem předvedli 
Kick box show, očekávaným bodem 
večera byla ohňová show v podání 
D.Štacha, M.Ševčíka a J.Miklíka aj. 
Největším sponzorem celé akce byl 
František Otáhal z Bořetic, který vě-
noval divočáka. 

A nyní trochu statistiky: 
Počet vzorků svařáků: 26
Počet vzorků koláčků: 16
Koštování svařáků – 1. místo: 

Vladimíra Veselá
Koštování koláčků – 1. místo: 

Jasmínka Jerewanová z Moravan, 
nejmladší účastnice

Všem velmi chutnaly sýrové 
preclíčky paní Marie Kratochvílové, 
byly krásně křupavé a jen se na jazy-
ku rozplývaly. Zkuste si je také doma 
upéct, tady je recept:

Košt svařáků
Maruščiny sýrové preclíky
½ kg polohrubé mouky, 1,5 Hery, 

1 dcl mléka – v tom rozpustit 5 dkg 
kvasnic (1 kostka), ½ lžičky soli, 10 
dkg tvrdého sýra – nastrouhat

Ze surovin zpracujeme těsto, vy-
válíme na 3 mm, vykrajujeme prec-
líky, potřeme vejcem, posypeme solí 

a libovolným kořením (kmín, sezam, 
paprika, …). Dáme péci. Dobrou 
chuť!

Pořadatelé všem děkují za při-
nesené vzorky, sponzorům za dary 
a návštěvníkům za chuť se bavit a 
velmi příjemně strávený večer.

Vlasta Bedřichová
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Je sobota 2.února 2013, blíží se 
sedmnáctá hodina a evangelický 
kostel v Kloboukách u Brna se za-
číná zaplňovat lidmi. Všichni se těší 
na vystoupení ukrajinského národo-
pisného souboru „Sudaruška“. A kdo 
přišel, byl nadšen.

Soubor vznikl před deseti lety, 
v roce 2003, na katedře ukrajinské-
ho jazyka a literatury na brněnské fi -
lozofi cké fakultě a název v překladu 

Děti, rodiče i prarodiče si mohli v pátek 15.března 
2013 přijít do obecní knihovny společně nazdobit své ve-
likonoční perníčky. Perníčky, poleva a pomůcky byly při-
praveny, zdobení probíhalo opět pod vedením paní Marie 
Novákové ze Stavěšic. Akce byla podpořena z grantové-
ho programu „Budujeme místa setkávání“.
Nápisy na kraslicích
� „Zas skřivánek zpívá a svítí slunečko, dojdi k nám, 

Janíčku, pro pěkné vajíčko.“
� „Přijď, můj milý, skoro ráno, vajíčko mám přichystá-

no.“
� „Slunečko vychodí, měsíček bledne, túžím já za Tebú 

nocú i ve dně.“
� „Leť, vajíčko, pospěš, milého mi potěš.“
� „Když hvězdičky večer svítí, na Tebe vzpomínám, kte-

rá se nejvíc třpytí, po té pozdrav posílám.“
Foto: Vlasta Bedřichová

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,

obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,

pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám.

Sudaruška aneb Nevšední kulturní zážitek

Z generace na generaci – zdobení velikonočních perníčků

Velikonoční pro kluky Velikonoční pro holky

znamená „mladá šlechtična“. Jeho 
snahou je uchování tradic ruské 
a ukrajinské kultury.

V první části programu jsme se za-
poslouchali do ruských lidových pís-
ní, častušek, balad i písně cikánské 
a členové souboru se nám představili 
v krásných, bohatě zdobených rus-
kých krojích. Druhá půlhodina byla vě-
nována písním a krojům ukrajinským. 
Nechyběla ani krátká ukázka lidového 

tance, vše za hudebního doprovodu 
balalajky, houslí a harmoniky. 

Atmosféra v kostele byla úžasná. 
Nikomu se nechtělo odejít. Nastává 
poděkování, předání kytiček účinku-
jícím a přídavek. Se souborem se 
loučíme vstoje neutuchajícím potles-
kem. Světla v kostele zhasínají a my 
se plni krásného kulturního zážitku 
rozcházíme do svých domovů.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

p

ky
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Již jen zakrátko, na velikonoční neděli, na neděli Kris-
tova vzkříšení se znovu rozezní zvony na mnoha věžích 
kostelů naší země. My křesťané budeme s radostí zpívat 
velikonoční písně a v našem společenství určitě zazní slav-
ná melodie Georga Friedricha Händla „Buď tobě sláva, jenž 
jsi z mrtvých vstal“. Jásavá a podmanivá hudba, krásná 
a radostná slova. 

Ale možná právě při této písni člověka napadne: Máme 
vůbec právo takto zpívat o vzkříšení, radosti a lásce, když 
vidíme kolem sebe stále tolik projevů zla, neštěstí, bolestí, 
nemocí, tolik arogance, násilí a lží? Neklameme sami sebe?

V poslední knize Bible najdeme podivuhodné obrazné 
vyprávění, jak žena oděná sluncem v bolestech rodí dítě, 
ale před ženou už čeká drak, aby dítě hned po narození po-
hltil. Apoštol Jan, podle kterého je kniha pojmenována Zje-
vení Janovo, užívá zvláštní obrazy, aby popsal svět z jiného 
pohledu, z odstupu, z nebe. Žena porodí bezbranné dítě, 
které světu přinese záchranu, vítězství dobra nad zlem: Je-
žíše Krista. Drak je v Janově vidění tehdejší totalitní římská 
říše. Ale může to být jakákoli moc, která se zvrhla, každá 
totalita zla. Obraz je výstižný a stále proto varující. Totiž 
v tom, že jakákoli totalitní moc se opakovaně ukazuje jako 
mnohem rychlejší a vynalézavější než demokratické síly. 
Totalita dokáže své „nepřátele“ poznat a likvidovat hned na 
začátku. Jen dva měsíce po svém zvolení říšským kanclé-
řem v roce 1933 nechal Adolf Hitler zřídit první koncentrač-
ní tábor. Prvními vězni byli tzv. nepřátelé státu: komunisté 
a sociální demokraté. Později k nim přibyli Židé, Romové, 
homosexuálové, svědkové Jehovovi, vzpurní katoličtí kněží 
a evangeličtí faráři. Společný rys všech totalitních režimů 
je nesnášenlivost k jinak smýšlejícím. Řešením je včasné 
odstranění těchto nepřátel. Drak chce pozřít dítě hned po 
jeho narození. 

Je to stálé varování pro demokracie. Hrozí jim opakova-

Bohoslužby ve Svatém týdnu o Velikonocích v kostele sv. 
Antonína v Brumovicích
Neděle 24.3.2013 – Květná neděle
- 8.00 svěcení ratolestí a mše svatá s pašijemi podle sv. 
Lukáše
Neděle 24.3.2013 – od 16.00 do 17.00 – příležitost ke 
svátosti smíření
Zelený čtvrtek – 28.3.2013 –  18.00 mše svatá a další 
obřady
Velký pátek – 29.3.2013 - postní den
- 18.00 sv. obřady s pašijemi podle sv. Jana a s uctíváním 
sv. kříže
Bílá sobota – 30.3.2013
- 20.00 sv.obřady a mše se svěcením křestní vody

Velikonoční zamyšlení

Velikonoční bohoslužby

ně, že budou vždy krok i více pozadu, že budou stále doufat: 
zlo zůstane v nějakých mezích, přece není možné, aby do-
stalo navrch. Když se několika vězňům podařilo uprchnout 
z nacistických či komunistických koncentračních táborů 
a vyprávěli, co se tam děje, nikdo nevěřil, protože něco ta-
kového přece není možné. 

Moc zla se ale ukazuje i ve zdánlivých maličkostech. My 
jsme si zvykli třeba na označení nepřizpůsobiví lidé. A ne-
dochází nám, že je to současně kolektivní obvinění určité 
skupiny lidí. Nepřizpůsobili se, je tedy jasné, že za problémy 
mohou oni. Nebo jak reagujeme na vtipy o Romech nebo 
Vietnamcích? Dokážeme říct člověku, který nám je vypráví, 
že se tomu prostě smát nebudeme? Nebo se nám to zdá 
vůči němu tzv. neslušné, a tak se raději rozpačitě zasmě-
jeme? 

Zlo je rafi nované, začíná třeba i takovými maličkostmi 
a čeká. Čeká, až si na ně zvykneme. Roztahuje se nená-
padně, aby si toho nevšimli lidé, kteří se zlem nepočítají, 
úmyslně zavírají před ním oči, nebo si také chtějí urvat. 
Buďme slušní, ale nebuďme naivní a lhostejní.

I to nám velikonoční neděle zvěstuje: neviditelné a ne-
vysvětlitelné je mocnější než viditelné, vzkříšení a život je 
mocnější než smrt, láska je mocnější než násilí, odpuštění 
je mocnější než pomsta, smíření je mocnější než hradby 
mezi lidmi, slušnost je mocnější než hulvátství, ale ty, člově-
če, na tom máš svůj podíl. Ano, proti mnoha projevům zla 
jsme opravdu bezmocní (nemoci, přírodní neštěstí, smrt), 
ale mnohé můžeme svými postoji, slovy a jednáním ovlivnit. 
O to více, když se v síle velikonočního rána vydáme na další 
cestu životem a znovu zažijeme přítomnou moc neviditelné-
ho, které je silnější než to, co nyní vidíme. 

Všem čtenářům požehnaný velikonoční čas přeje 
Luděk Korpa

Ve 2.00 v noci začíná letní čas, noc bude o jednu hodinu 
kratší.

Neděle 31.3.2013 – Boží hod velikonoční
- 8.00 mše svatá a žehnání pokrmů
Pondělí velikonoční – 1.4.2013 –  8.00 mše svatá

Ptáte se: „Kdy slaví Velikonoce křesťané v západních 
církvích?“
V neděli po prvním jarním úplňku.
Ptáte se: „Proč jsou Velikonoce někdy až v druhé polovi-
ně dubna?“
Stává se to tehdy, když je Měsíc v úplňku krátce před 
prvním jarním dnem, např. 18. nebo 19. března.

Společenská kronika 
V období prosinec 2012 až únor 2013 nás navždy opustili:
Jan Nejezchleb ve věku 75 let
Ladislava Matúšová ve věku 83 let 
Marie Miklíková ve věku 87 let
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Velikonoční program v evangelickém 
sboru v Kloboukách u Brna
Neděle 24.3.2013 – Šestá neděle postní 

(Květná – Palmárům) 
bohoslužby: 8.00 Brumovice a 9.30 Klobouky u Brna

Čtvrtek 28.3.2013 – Zelený čtvrtek
bohoslužby: 18.00 Klobouky – četba pašijí (příběh 

o utrpení a smrti Ježíše Krista)

Pátek 29.3.2013 – Velký pátek
bohoslužby: 9.30 Klobouky – bohoslužba se slavením 

svaté večeře Páně

Neděle 31.3.2013 – Boží hod velikonoční
bohoslužby: Klobouky – bohoslužba se slavením svaté 

večeře Páně

Pondělí 1.4.2013 – Pondělí velikonoční
bohoslužby: 9.30 Klobouky – bohoslužba s kázáním 

hosta bratra faráře Ondřeje Macka z Nosislavi. 

Pozvánky na kulturní 

a sportovní akce

- 24.3.2013 – 14. dětský krojový bál
- 28.3.2013 – Chemická ochrana révy vinné - před-

náška
- 13.4.2013 – Oblastní výstava vín
- 16.4.2013 – 68.výročí osvobození obce, položení 

kytice květů u pomníku padlých na místním hřbi-
tově

- 21.4.2013 –zahájení výstavy „Malebný svět“
- 4.5.2013 – Běh Parkem Dr. Jana Herbena
- 12.5.2013 – Oslavy Dne matek
- Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže žáků 

místní školy: Podivuhodné stromy
- Výstava žákovských prací
- 1.6.2013 – Den dětí
- 8.6.2013 – Den otevřených sklepů
- 29.6. – 1.7.2013 –Tradiční hody
- 3.7.2013 – Vzpomínková akce ke 110. výročí naro-

zení Metoděje Hanáka

Pozvánka na:
Prezentační výstavu maleb a kreseb brumovického obča-
na, malíře a výtvarníka naivního umění, lidových motivů, 
nazvanou „Malebný svět“ podle představ Václava Troubila.
Výstava bude zahájena 21.dubna 2013 ve 14.00 hodin ve 
velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Brumovicích 
(vchod ze dvora), dále bude otevřena vždy v neděli: 28.4., 
5.5. a 12.5. v době od 14.00 do 17.00 hodin.
Uvidíte malby akrylátem na sololitu, kresby tužkou, su-
chým pastelem, uhlem, ale i olejem a pastelkami, ukáz-
ky z heraldiky, vexilologie (vlajky a loga), průmyslového 
designu, lidové tvorby (ornament), etikety, dětské motivy 
a ukázku z plastikového modelářství (asi 50 modelů). 
Pozvánky na akci dostanete do Vašich poštovních schrá-
nek a také o ní budete informováni v hlášení obecního 
rozhlasu. Vstupné zdarma.Na Váš zájem a návštěvu vý-
stavy se těší Václav Troubil
Tato akce se uskuteční díky podpoře starosty obce, obec-
ního zastupitelstva a Klubu přátel Dr. Jana Herbena, kte-
rým tímto děkuji.

Důležitá čísla
Pohotovost pro dospělé
Nemocnice Břeclav, budova S, 1.patro
PO – PÁ: 17.00-22.00
SO, NE, svátky: 8.00 – 20.00
Tel.: 519 315 776, 519 315 746

Pohotovost  pro děti a dorost
Nemocnice Břeclav, pavilon A, 1. patro
PO – PÁ: 17.00 – 22.00
SO, NE, svátky: 8.00 – 20.00
Tel.: 519 315 263, 519 315 266

Zubní pohotovost
Nemocnice Břeclav, budova C, přízemí
SO, NE, svátky: 8.00 – 13.00
Tel.: 519 315 111, 519 315 578
Pohotovostní lékárna
Poliklinika Břeclav, Bří Mrštíků 38
PO – PÁ: 18.00 – 20.00
SO, NE, svátky: 8.00 – 20.00
Tel.: 519 303 271

Pohotovost pro dospělé
Městská nemocnice Hustopeče, Brněnská 41
PO – PÁ: 17.00 – 22.00
SO, NE, svátky: 8.00 – 20.00
Tel.: 519 407 310

Zúčastněte se ankety spokojenosti se službami Obecní knihovny Brumovice!

Odpovědní formulář naleznete na: www.knihovnabrumovice.webk.cz, 
odkaz na levé liště: Průzkum spokojenosti uživatelů malé knihovny 

Uzávěrka 30. 4. 2013 
Děkujeme za Vaše názory! 
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Výroky slavných

„Žití, to je největší umění na svě-
tě, neboť většina lidí pouze existuje.“

Oscar Wilde, 
irský spisovatel a dramatik

„V životě je možné potkat se ti-
síckrát a nenajít, a potkat se jednou 
a najít se navždy.“

Johann Wolfgang  Goethe, 
německý spisovatel

„Jsem ten, kým je kdokoliv z nás, 
když jde za hlasem svého srdce. Jsem 
ten, koho okouzlilo tajemství života, kdo 
věří na zázraky a ctí radost a nadšení 
ze všeho, co dělá.“

Paulo Coelho

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z 
okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
15. 4.  až  19. 4. 2013 v čase od 17.oo hod. do 19.oo hodin na domě služeb.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Firma roku 2012

Plesová sezona 2013

Foto: Antonín Košulič
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Ze života školičky


