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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.“

Radostné a příjemné prožití velikonočních svátků, 
bohatou pomlázku a jarní dny plné slunce a pohody

Pořadové číslo 37            Rok 2014/1

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky

a fi remní školky



Nové POKOLENÍ

strana 3

Jan Herben – Potíže s rodiči
Zahrádku znám pěknou,
je to místo krásné,
usmívá se na ni
slunce nebes jasné.
V ní pod krásným nebem
hojnost květin roste …

„Tuto symbolickou básničku Kar-
la Vinařického jsme čítávali ve staré 
čítance. Podíváme-li se očima bás-
ně na tu školní zahrádku slovác-
kou, musím se usmát. V slovácké 
zahrádce hojnost květin roste nikoli 
pod krásným nebem, nýbrž pod 
nebem zachmuřeným, když vich-
řice šlehá do oken, když se venku 
chumelí a nezbývá nic jiného, než 
sedět v jizbě u kamen. Teprve za tu-
hých mrazů, kdy není v poli práce, 
shrnou se všecky slovácké děti do 
té zahrádky.  Pasáci a hoferské děti 
přijdou se do školy ohřát. A pak se 
ve škole pěstuje hlavně „zeměpis“.

Víte, co je to v Brumovicích „ze-
měpis“?

Brumovická škola, ta stará, měla 
pojmout do svých zdí tolik školáků, 
že pro ně nestačily lavice. Dokud 
bylo venku hezky a všechny děti 
nedocházely do školy, ještě to šlo. 
Ale v zimě nezbývá nic jiného, než 
aby ti, kteří přišli poslední, stáli ko-
lem stěn, posedávali na kraji stupín-
ku před tabulí atd. Když mají psát, 
musejí si položit tabulku pěkně na 
podlahu a tu nastává „zeměpis“, jak 
pan učitel s trpkým humorem říká.

Na zimu dostane učitel do školy 
dokonce i třináctileté a čtrnáctileté 
žáky, ale žákyně sotva. Sem tam 
některou. Většině čtrnáctiletých 
děvčic je pomyšlení, že by měly 
sedět ve školní škamně, podnětem 
k hanbě. To jsou již dívky na vydaj 
a ne školačky. Pomýšlejí už více na 
chlapce a na lásku než na školu.

Předseda místní školní rady 
v Brumovicích radil jednou své čtr-
náctileté švagrové:

„Čuješ, Tonko, mosíš ešče do 
škole, lebo bys mosela ít do hareštu 
sedět na dva dni. Podlevá zákona 
patříš do škole.“

„Ale švagře“, rozhodla Tonka, 
„tož račik půjdu sedět, lebo do škole 
je mně už haňba.“

Školní řád přísně nařizuje, aby 
děti chodily do školy včas, ale mar-
ně. Musí-li děvče po poledni ma-

měnce někam doskočit, přijde do 
školy o půl hodiny později. „Mělas 
k obědu ryby?“ durdí se učitel, na-
pomíná, přikazuje, ale vše marno. 
Co by mohl v takové maličkosti jako 
je dodržování denních hodin spravit 
s rodiči, kteří mu pošlou chlapce do 
školy místo v září až o Vánocích?

Jak se otevře jaro, se školou jak 
by uťal. Na jaře by rodiče nejradě-
ji posílali do školy děti do pěti let, 
aby jim je pan učitel choval a ohlí-
dal. Neboť co je nad pět let, je už 
k nějaké práci. Jedno dítě jde na 
trávu, druhé pase a třetí aspoň hlí-
dá nejmladšího sourozence. Větší 
dovede už sázet řepu, plet ji a oko-
pávat nebo obvádí krávy, když otec 
oře. V chudých rodinách jde starší 
školák na panské, na tovarych, aby 
pomohl rodičům vydělávat. Škola 
proti tomu marně bojuje. Udá rodiče 
u hejtmanství – otec jde v neděli do 
města, odsedí si den hareštu, jako 
by se nic nestalo. Kdo tu pomůže? 
Zákon?

Když nepomůže zákon, pomůže 
dovednost učitelova. Ten učitel, kte-
rý mi psal o svém předchůdci, doká-
zal například to, že počet žáků hned 
první rok stoupl na devadesát.

Slováckým rodičům by nedoká-
zal ani svatý, že nemají na své děti, 
pokud jsou ve škole, práva. Řek-
nou vám: „A to bych sa podíval, čí 
je děcko? Není moje?“ Je to přiro-
zené. Představte si školu za jejich 
doby, třeba v tom čase, kdy v čís-
le 21 u hřbitovní zdi vyučoval a šil 
strýc Gajda. Anebo když se do Bru-
movic dostal učitel Kobza, jenž leží 
pochován hned u té hřbitovní zdi. 
Za strýce Gajdy sedaly děti v odra-
bané chalupě okolo kamen. Strýc 
seděl u stolu a šil. Děti vstávaly od 
kamen a chodily ke stolu odříkávat. 
Gajdova žena seděla také u stolu, 
rukama předla na vřeteně a nohou 
kolíbala starou vrzající kolíbku. Je-
jich Matouš seděl na stoličce a páral 
staré koženice některého souseda.

Na rychtářově domě měli mno-
ho včel. Když podřezovali včely, 
přišla hospodyně do školy a řekla: 
„Ať všecí školáci dondú si dnes na 
med.“ Rozumí se, že strýc Gajda 
s Matoušem zvláště. A podruhé 
přišla zase jiná hospodyně s jiným 
pozváním. Tak se učilo. Učitel byl 

sluhou obce právě tak jako hlásný, 
hotař a pastýř. Musel obec poslou-
chat – to byl základ nejstarší školy. 
Doma musel vedle vyučování krmit 
husy, ohledávat slepicím, motat niti, 
chodit do mlýna, cizím šlapat zelí a 
celé dědině psát dopisy pro syny, 
kteří byli na vojně nebo na učení.

Potom sem přišel mládenec 
Kobza. Fundament této novější 
školy bylo zase poslouchat. A ne-
jen mládež katechismu pilně učit, 
nýbrž a především třikrát za den 
na věž chodit – tedy být zvoníkem; 
dříví na faře štípat a řezat – tedy dr-
voštěpem být; s kolečky na pole pro 
zemáky nebo pro řepu jezdit – tedy 
být nádeníkem; konopě trhat, pše-
nici a ječmen žít; seno hrabat a krá-
vy popravovat – tedy děvečkou být; 
v noci k umírajícím s Pánem Bohem 
chodit a v létě ministrovat – tedy 
kostelníkem být. Pan farář pokynul 
a stalo se. 

Vedle katechismu měl každý 
žák umět číst, psát a počítat. Tomu 
učitel věnoval všechny zbylé síly, 
nemusel-li ovšem být ještě chůvou 
nebo šumařem. Neonikalo se mu 
jako pánům, ani netykalo jako sed-
lákům. Velitelka nebo velitel, ať už 
na faře nebo ve škole prostě řekli: 
„Hanes ať donese vody.“ „Hanes 
ať přijde brzy domů.“ „Hanes si smí 
ukrojit chleba.“ 

Za takových časů chodili nynější 
otcové a matky do školy. Když do-
zrála turkyň, farář prostě Hanesovi 
vzkázal, aby zavedl děti na farní 
podílek a turkyň s nimi sklidil. Děti 
za dva za tři dny turkyň vyláma-
ly, naházely na vozy, což by drazí 
nádeníci neudělali ani za týden. A 
když se tak turkyň dostala na farní 
mlat, děti zase za dva tři dny turkyň 
oloupaly a rozvěšely na hůru a na 
hanbálky, s čímž by nádeníci neby-
li hotovi ani za čtrnáct dní. Dětí je 
mnoho a jsou čilé jako veverky; vy-
šplhají se i tam, kam by se dospělý 
člověk neodvážil. Hanes při tom do-
hlížel. Děti dostaly pokaždé z vlast-
ní ruky páně farářovy jablko a dvě 
hrušky. A Hanes byl pozván za práci 
na oběd i k večeři, ale jedl ovšem 
v kuchyni s děvečkami. 

Jediný mimořádný výdělek ze 
školy měl Hanes v tom, že dětem 
řezal „píra“. Psalo se totiž vesměs 
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brkovými péry, která pan učitel ře-
zal. Kdo chtěl mít péro nové, musel 
ke stolku donést brky dva. Z jedno-
ho brku, z toho špatnějšího, dostal 
péro, druhé zůstalo Hanesovi za 
práci. Po dvou dnech nesl žák péro 
opravit a zase za to dal nový brk. 
Tuto zásobu pak Hanes prodával 
těm, kteří neměli doma 
husy. Co brk, to krejcar, 
pročeš tento výdělek Ha-
nesovi přejme. 

A odtud mnozí rodi-
čové, pamatujíce na svá 
mladá léta, drží za právo 
starodávnou libovůli: při-
jít do školy jako na be-
sedu. A tedy přicházejí. 
Panu učiteli se podařilo 
upoutat pozornost žáků, 
že nikdo ani nešeptne. 
Vypravuje právě o Pře-
myslovi a Libuši. Tu se 
rozlétnou dveře a v nich 
se objeví pan radní 
Lenkovič se smršťkem 
v ruce a širůch kuráž-
ně na stranu. Je zřejmě 
v dobré náladě. Když 
děti rychle vstaly a po-
zdravily obvyklým „Po-
chválen buď Ježíš Kris-
tus. Vítáme vás!“ chytl 
vesele klobouk z hlavy 
dolů a poděkoval: „Na 
věky amen. To sú hod-
né děti. Ale čuješ Tonko, 
kde si, skoč pro tabák!“ 
volal na svou dceru.  

„Dobré ráno, pane učitel,“ oslo-
vil teprve potom zaraženého učitele 
pln radosti, že dovede všechny tak 
pěkně překvapit. Těší ho, že se uči-
tel nemůže vzpamatovat překvape-
ním. 

Tonka odskočila k židovi, pohléd-
nouc plaše po učiteli. Tomu je trap-

ně. Co má příchozímu říci? Vždyť je 
to předseda místní školní rady! Má 
mu říci: „Pane předsedo, vytrhujete 
nás z učení“? Má jej upozornit na 
školní řád, který přikazuje:

 „V čas vyučování rodiče 
nebo jejich zástupcové nemají do 
tříd vstupovati. Mají-li oč s učitelem 

jednati, nechť to učiní 
před vyučováním nebo 
po něm.“

Říci mu něco tako-
vého, dal by se jistě do 
smíchu. 

Tonka se už vrátila 
s tabákem. „Ná, kde se-
díš, rozkořípanče?“ ptal 
se jí, aby zakryl svou ot-
covskou pýchu. „A keré-
ho pak má ženicha, pane 
učitel? Hen teho Jordáň-
kového, há?“

 A číří se pan radní, 
kývne ještě učiteli a jede 
dál orat na podílek. Za-
stavil se jen tak. „S Pá-
nem Bohem,“ vyprováze-
jí ho děti. Pan učitel, jako 
by byl v Jiříkově vidění; 
a o Přemyslovi už se mu 
výklad tak pěkně neda-
řil.“

Z knihy Brumovice 
připravila 

Vlasta Bedřichová
Kresba: 

František Hlavica

Brumovická rodina Vodáků a její osudy – 3.část
 Následující vyprávění vás se-

známí s osudy rodiny Šimona Vo-
dáka.

Druhý syn Izáka Vodáka a jeho 
ženy Johany, který zůstal v Bru-
movicích, byl mladší Markův bratr 
ŠIMON. Narodil se v Brumovicích 
v roce 1857, oženil se (asi v roce 
1884) s Emilií Mandelovou z Vel-
kých Hostěrádek a zůstal s rodinou 
bydlet pod kostelem v domku svých 
rodičů č.49. Manželé provozova-
li obchod se smíšeným zbožím a 
nálevnu. Šimon zemřel poměrně 
mladý, v roce 1906, na karcinom 
hrtanu a byl pohřben v Damboři-
cích na židovském hřbitově. Známe 
osm jeho dospělých dětí, všechny 

se narodily v Brumovicích a  pět 
z nich zde žilo i v dospělém věku.

Nejstarší dcera Anna (nar.1885) 
se provdala ve zralém věku za 
svého bratrance Viléma Vodáka 
z Klobouk, se kterým děti už ne-
měla. Manželé žili v domku č.361 
pod kostelem (existuje dodnes, 
majitelem je Simon Ondruš) a za-
hynuli během holocaustu stejně 
jako jejich ostatní brumovičtí pří-
buzní. Dcera Kateřina se narodila 
v Brumovicích v roce 1886. Brzy po 
dosažení dospělosti se z Brumovic 
odstěhovala (při sčítání obyvatel 
v roce 1910 tam už nebydlela) a 
ve třiceti letech se provdala za o tři 
roky mladšího Theodora Stodůlku 

z Nového Jičína, nežidovského pů-
vodu. Žili pak spolu v Přerově, kde 
se jim v roce 1917 narodila dcera 
Kamila. V obavách z pronásledo-
vání vystoupila Kateřina v březnu 
1939 z židovské církve a zůstala 
bez vyznání, zemřela však dříve, 
než došlo k deportacím. Její dce-
ra Kamila unikla transportům snad 
díku tomu, že pocházela ze smíše-
ného manželství, i když ani to ne-
zaručovalo vždy jistotu, že nedojde 
k perzekuci. Po válce se Kamila 
v roce 1945 provdala za lékárníka 
PhMr.Otakara Boudu (1913-1964), 
s nímž měla dvě děti. Ona i její otec 
Theodor Stodůlka  jezdívali po vál-
ce často do Brumovic, kde Kamila 
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Na snímku jsou odvedenci – třicátá léta min. století
Stojící zleva: Josef Charvát, Marek Vodák, Josef Rauniger, Bohuš Ševe-

la, Peřina, Josef Kovářík, František Kučí, Jindřich Blisa
Sedící zleva: Josef Kostiha a starosta František Ševela

Fotografi i zapůjčil pan Vavřín Charvát, č. 66

Brumovice – lidé a doba
- V roce 1854 bylo v kostele opra-

veno: hlavní oltář s obrazem sv. 
Antonína a kazatelna, dále oba 
boční oltáře sv. Anny a sv. Jana 
Nepomuckého dostaly obra-
zy nákladem zdejšího občana 
Václava Matuly a jeho manžel-
ky. Obraz sv. Antonína Padu-
ánského a obrazy pobočních 
oltářů sv. Jana Nepomuckého 
a sv. Rodiny maloval J. Zelený, 
akademický malíř v Brně. Ol-
tářní obraz sv. Urbana maloval 
akademický malíř Matěj Šťast-
ný v Praze.

- V roce 1834 měly Brumovice 
163 domů, 749 obyvatel (369 
mužů a 380 žen).

- Ustavující schůze „Vinařské 
besídky“ v Brumovicích se ko-

nala 28.března 1934. Předse-
dou byl zvolen Melichar Miklík, 
místopředsedou Jaroslav Lexa, 
jednatelem Václav Herben a 
pokladníkem Václav Košulič. 
Dalšími členy výboru byli: Jin-
dřich Blisa, Vavřín Charvát a 
Ludvík Hortvík. Členský pří-
spěvek činil dvacet korun a na 
poštovné a jiné výlohy zaplatil 
každý člen pro tento rok 2 Kč. 
Václav Herben byl pověřen, 
aby u Svazu vinařů v Brně naši 
besídku ohlásil, a tak mohla být 
uvedena v život. 

 Zájem o sdružení vzrostl po 
veřejné přednášce Aloise V. 
Horňanského, dlouholetého 
pracovníka v oboru moravské-
ho vinařství. Ten posluchačům 

vysvětlil význam místních vi-
nařských besídek, upozornil 
na krajové odrůdy druhů vín a 
ošetřování vinic proti škůdcům. 

 Počet zakládajících členů: 34
- Tělocvičná jednota „Sokol“ 

v Brumovicích byla založena 
23. února 1919. Zakládající 
členové: František Kovářík, 
č.35, Marie Bulová, č. 10, Anto-
nín Miklík, č. 253

 Starostou byl zvolen Antonín 
Miklík, místostarostou Petr 
Střeštík, náčelníkem Ludvík 
Rozbořil, jednatelem Václav 
Herben, pokladníkem Franti-
šek Krátký a v ženském odboru 
byla za náčelní zvolena Helena 
Tesařová.

 Počet přispívajících členů: 40

zdědila po zahynulých příbuzných 
nějaký majetek. Kamila zemřela 
v 89 letech v Přerově roku 2006. 

 Další Šimonova dcera Berta 
(nar.1888) se v roce 1923 v Brumo-
vicích provdala za Julia Vesselého, 
se kterým měla dvě děti, Karla a 
Juditu. Berta zemřela mladá v roce 
1935 a osud jejího muže neznáme 
(v databázi obětí holocaustu není 
uveden). Obě jejich děti však bě-
hem holocaustu zahynuly: Karel 
(nar.1924), měl stejný osud jako 
jeho brumovičtí příbuzní a Judi-
ta (nar.1925) zahynula v Minsku, 
kam byla v roce 1941 deportována 
z Brna. Nejmladší Šimonova dce-
ra Stefanie (Štěpánka) narozená 
v roce 1898 se provdala za jistého 
Havelku a žila potom na Šumper-
sku, kde její stopa mizí.

Z Šimonových synů unikl naci-
stické rasové perzekuci pouze nej-
starší Ignác (nar.1889), ten zemřel 
mladý už v roce 1930. Zbývající tři 
i se svými manželkami –děti ne-
měli- zahynuli během holocaustu. 
Josef (nar.1891), který se oženil 
v Bohumilicích s Kamilou Steigro-
vou, bydlel v Brumovicích nejprve 
pod kostelem v domku po rodi-
čích č.49 (stavba už neexistuje), 
si později postavil na vedlejší ne-

zastavěné ploše nový dům (také 
tento objekt byl po roce 1945 zbo-
řen). Dále Max (nar.1895), jenž se 
v roce 1933 oženil s Terezií, dce-
rou Jindřicha Štiassného z Morků-
vek, bydlel v Brumovicích v č.312, 
v domku vedle sokolovny, nyní 

už asanovaném. Nejmladší Ervín 
(nar.1901) žil po sňatku s Hildou 
rovněž poblíž sokolovny v domku 
č.317, který existuje dodnes a patří 
JUDr.Zuzaně Roupcové z Brna.  

Pokračování příště
Vlasta a Ladislav Bartošovi
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Tříkrálová sbírka 2014
OBEC OBEC

Bavory 12 598 Kč Morkůvky 453 Kč
Boleradice 20 008 Kč Nejdek 2 200 Kč
Borkovany 20 328 Kč Němčičky 16 023 Kč

Bořetice 46 441 Kč Nikolčice 18 630 Kč
Brod nad Dyjí 13 547 Kč Nové Mlýny 1 312 Kč

Brumovice 28 026 Kč Novosedly 23 771 Kč
Břeclav 154 567 Kč Nový Přerov 5 434 Kč

Březí 31 275 Kč Pasohlávky 14 457 Kč
Cvrčovice 12 191 Kč Pavlov 16 278 Kč

Diváky 11 020 Kč Perná 21 605 Kč
Dobré Pole 7 296 Kč Podivín 57 436 Kč

Dolní Dunajovice 37 837 Kč Pohořelice 47 450 Kč
Dolní Věstonice 7 003 Kč Popice 38 147 Kč

Drnholec 27 006 Kč Pouzdřany 13 871 Kč
Hlohovec 51 400 Kč Přibice 24 893 Kč

Horní Bojanovice 10 440 Kč Přítluky 10 693 Kč
Horní Věstonice 11 830 Kč Rakvice 35 632 Kč

Hrušky 34 442 Kč Sedlec 11 313 Kč
Hustopeče 81 240 Kč Starovice 19 538 Kč

Ivaň 4 470 Kč Starovičky 19 067 Kč
Jevišovka 10 423 Kč Strachotín 10 937 Kč
Klentnice 10 488 Kč Šakvice 23 777 Kč

Klobouky u Brna 10 610 Kč Šitbořice 76 753 Kč
Kobylí 70 011 Kč Tvrdonice 55 825 Kč

Kostice 39 798 Kč Týnec 25 974 Kč
Krumvíř 2 100 Kč Uherčice 46 328 Kč
Křepice 39 233 Kč Valtice 52 775 Kč

Kurdějov 12 463 Kč Velké Bílovice 114 698 Kč
Ladná 33 229 Kč Velké Hostěrádky 11 581 Kč

Lanžhot 91 954 Kč Velké Němčice 64 562 Kč
Lednice 12 679 Kč Velké Pavlovice 72 300 Kč
Mikulov 54 673 Kč Vlasatice 15 560 Kč
Milovice 7 518 Kč Vranovice 47 217 Kč

Moravská Nová Ves 57 553 Kč Vrbice 45 465 Kč
Moravský Žižkov 21 958 Kč Zaječí 18 109 Kč

Celkem 2 177 719 Kč

Obec na 1 obyv. Obec na 1 obyv.
Bavory 31,81 Kč Morkůvky 0,99 Kč

Boleradice 22,97 Kč Nejdek 10,38 Kč
Borkovany 26,75 Kč Němčičky 25,89 Kč

Bořetice 34,84 Kč Nikolčice 23,73 Kč
Brod nad Dyjí 39,84 Kč Nové Mlýny 1,73 Kč

Brumovice 29,44 Kč Novosedly 35,91 Kč
Břeclav 5,79 Kč Nový Přerov 21,74 Kč

Březí 19,95 Kč Pasohlávky 19,67 Kč
Cvrčovice 20,77 Kč Pavlov 29,44 Kč

Diváky 21,61 Kč Perná 28,58 Kč
Dobré Pole 17,84 Kč Podivín 18,86 Kč

Dolní Dunajovice 22,19 Kč Pohořelice 10,88 Kč
Dolní Věstonice 20,66 Kč Popice 39,65 Kč

Drnholec 15,55 Kč Pouzdřany 17,65 Kč
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Hlohovec 40,35 Kč Přibice 24,92 Kč
Horní Bojanovice 16,29 Kč Přítluky 13,71 Kč
Horní Věstonice 27,32 Kč Rakvice 16,60 Kč

Hrušky 17,66 Kč Sedlec 13,70 Kč
Hustopeče 13,80 Kč Starovice 26,30 Kč

Ivaň 6,46 Kč Starovičky 25,73 Kč
Jevišovka 18,81 Kč Strachotín 14,04 Kč
Klentnice 18,73 Kč Šakvice 17,09 Kč

Klobouky u Brna 5,31 Kč Šitbořice 39,40 Kč
Kobylí 33,47 Kč Tvrdonice 26,58 Kč

Kostice 21,63 Kč Týnec 25,56 Kč
Krumvíř 1,74 Kč Uherčice 45,87 Kč
Křepice 31,35 Kč Valtice 14,82 Kč

Kurdějov 32,80 Kč Velké Bílovice 30,67 Kč
Ladná 28,26 Kč Velké Hostěrádky 25,85 Kč

Lanžhot 24,01 Kč Velké Němčice 39,10 Kč
Lednice 5,52 Kč Velké Pavlovice 23,32 Kč
Mikulov 7,12 Kč Vlasatice 19,28 Kč
Milovice 15,66 Kč Vranovice 24,53 Kč

Moravská Nová Ves 22,77 Kč Vrbice 41,48 Kč
Moravský Žižkov 15,51 Kč Zaječí 12,66 Kč

Průměr 22,54 Kč

Vaše dary budou využity na rozvoj 
a realizaci těchto projektů
- Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbor-

nou zdravotní péči lidem v jejich přirozeném domá-
cím prostředí 

- Charitní pečovatelská služba – služba poskytovaná 
seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z 
různých důvodů potřebují k zajištění běžného života 
pomoc druhé osoby 

- Domov sv. Agáty pro matky s dětmi – pomáhá mat-
kám s dětmi v krizových situacích 

- Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje 
a metodicky vede dobrovolnickou pomoc 

- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a 
Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby li-
dem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje 

- farní charity - dobrovolná pomoc sociálně slabým a 
potřebným lidem v nouzi 

- humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás 
i v zahraničí

Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2013
- stavební úpravy v Domově sv. Agáty Břeclav pro 

matky s dětmi, který pomáhá matkám s dětmi v kri-
zových situacích 

- stavební úpravy sociálního zázemí Kontaktního cen-
tra pro potřeby uživatelů služeb 

- podpora rozvoje a činnosti dobrovolnických farních 
charit 

- léčebné a zdravotní výdaje na závažné operace chu-
dých ukrajinských dětí 

- podpora rozvoje Centra Hippopkrates v Moldavsku v 
oblasti domácí pečovatelské služby

Oblastní charita Břeclav tímto děkuje všem, kteří 
vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. 
Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují 
nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Získané 
prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebných 
a přispějí k udržení a rozvoji sítě sociálně zdravotních 
služeb v našem regionu. 

Koordinátorka sbírky při OCH Břeclav: 
Jana Studýnková, mob.: 605 233 403, 

Foto: Vlasta Bedřichová
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U S N E S E N Í 
z dvacátého šestého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 12. 12. 2013 v Obřadní síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
- Program jednání
- Ověřovatele zápisu pana Jiřího Bu-

reše a Karla Opluštila.
- Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a pan Jo-
sef Miklík.

- Rozpočet obce Brumovice na rok 
2014, včetně navržených změn, 
ve výši 17 738,0 tis. Kč. Závazným 
ukazatelem je paragraf.

- Rozpočtový výhled obce Brumovi-
ce na rok 2015 a 2016.

- Smlouvu č. 1040001967/041, 
smlouvu č. 1040002056/001 a 
smlouvu 1040002061/001 o bu-
doucí smlouvě na zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu 
s fi rmou EON – Distribuce, a. s. na 
poskytnutí pozemku v délce 1110 
m,a 28 m a 55 m pro realizaci stav-
by zařízení distribuční soustavy 
– sítě technického vybavení zřizo-
vané ve veřejném zájmu za jedno-
rázovou úhradu ve výši 39 700,- 
Kč, 560,- Kč a 3600,- Kč.

- Inventarizaci majetku obce.

- Zhotovitele stavební akce „Staveb-
ní úpravy a přístavba Obecní soko-
lovny – stavební úpravy sociálního 
zařízení“  na základě provedeného 
výběrového řízení ze dne 10. 12. 
2013, kde ze zprávy o posouzení 
nabídek při hodnoceném kritériu 
výše nabídkové ceny zvítězila fi r-
ma Stavoč spol. s.r.o. Horní Boja-
novice, IČO 47902213 s nabídko-
vou cenou  622 547,- Kč s DPH.

- Dodatek ke smlouvě o dílo s do-
davatelem Pavlem Miklíkem, IČO 
645 19 660 č. 2 ve výši 44 925,- Kč 
s DPH s č. 3 ve výši 36 272,- Kč 
s DPH za provedení nutných více-
prací mimo rozpočet.

- Smlouvu č. 22005/13/OKH o po-
skytnutí dotace z rozpočtu JMK 
na rekonstrukci požárního vozidla 
ve výši  300 000,- Kč. Smlouvu č. 
22129/13/OKH o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK  ve výši 2 120,-Kč 
a smlouvu 22694/13/OHK ve výši 
79 000,- Kč pro Sbor dobrovolných 
hasičů  na výdaje na zabezpeče-
ní akceschopnosti jednotky SDH 
obce na rok 2013.

- Rozpočtové opatření č. 9, 10 a 11.
- Příspěvek Mysliveckému sdružení 

Brumovice na opravu střechy ve 
formě úhrady materiálu v částce 
10 000,- Kč.

- Výjimku z počtu žáků dle ust. § 4 
vyhl. 48/2005 Sb.

- Přijetí daru, věci movité – pohovky 
RIA v ceně 2 400,- Kč od dárce fi r-
ma Blanář nábytek, a. s. IČO 262 
59 842 ve prospěch ZŠ a MŠ Bru-
movice.

- Návrh na vyřazení knih z Obecní 
knihovny Brumovice v počtu 570 
svazků z důvodu vysokého opotře-
bení.

- Záměr prodeje obecního pozemku 
na žádost manželů Volhejnových – 
vyvěšení záměru.

ZOB bere na vědomí:
- Plnění usnesení z dvacátého páté-

ho řádného zasedání obce Brumo-
vice – bylo prošetřeno: stav střechy 
na myslivně a parkování nepojízd-
ných vozidel ve Žlíbku.                         

- Zprávu o činnosti obecního úřadu

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v letošním roce přišlo jaro velmi 

brzy, ale nic to nemění na skuteč-
nosti, že je to  období, které zna-
mená nový život, probouzení  krás  
přírody, zpěv ptáčků a určitě pro 
většinu z nás období, které nám po 
chladných zimních měsících nalé-
vá novou sílu a chuť do života. 

Tento čas nám přináší kro-
mě zmíněné krásy a radosti také 
spoustu práce a starostí,  jako  
vyčištění a udržování travnatých 
ploch, kterých v naší obci není 
malé množství, jsou to také záho-
ny, předzahrádky, ale i naše obydlí.  
Vše po zimě vyžaduje naši pozor-
nost.

Většině z nás není lhostejné, 
v jakém prostředí bydlíme a pohy-
bujeme se.  Snahou nás všech musí 
být,  aby vzhled obce jako celku 

(celého katastru) byl opravdu hez-
ký a bezpečný, aby nedocházelo 
k poškozování věcí obecních i sou-
kromých.  Každý majitel si musí být 
vědom odpovědnosti za  stav i bez-
pečnost své nemovitosti. Nebuďme 
lhostejní a nevšímaví k nešvarům 
kolem nás, vycházejme z toho, že 
Brumovice jsou nás všech, a nene-
chávejme si naši radost z hezkých 
věcí a chvil kazit některými jedinci. 
K takovým nešvarům patří i letitý 
problém toulavých psů, otázka ně-
kterých nezodpovědných jedinců 
z našich řad.  Množí se nám také 
případy vandalství, kdy dochází 
k poškozování obecního, ale i sou-
kromého majetku,  a to i kategorií 
spoluobčanů z řad mladistvých. Při 
této příležitosti chci připomenout 
odpovědnost rodičů za činy svých 
nezletilých dítek. Jsou i případy 

zneuctění pietního místa, místní-
ho hřbitova. Chtěl bych, aby pro 
nás naše obec byla tou nejhezčí  
a  také nejpříjemnější pro život.  
Vám, kteří se aktivně zapojujete do 
úklidu, zvelebování, ale i do dění 
v obci, patří můj srdečný dík.

Během zimního období byly or-
ganizovány 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 po-
řadateli akce větší radost než velká 
spousta spokojených návštěvníků.

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
do nadcházejícího období hodně 
zdraví, spokojenosti, elánu,  hodně 
příjemných a sluncem zalitých dní 
a těším se na dobrou spolupráci.

Antonín Košulič, starosta obce
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U S N E S E N Í 
z dvacátého sedmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 6. 3. 2014 v obřadní síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
- Program jednání
- Ověřovatele zápisu pana Mirosla-

va Otáhala a Josefa Miklíka
- Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a pan Mgr. 
Petr Kučera.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě s JMK o 
možnosti prodloužení lhůty k čer-
pání dotace, určené na zpracování  
nového Územního plánu obce.

- ZO schvaluje účetní závěrku obce 
za rok 2013 , závěrečný účet obce 
Brumovice za rok 2013 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2013 bez 
výhrad 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
s Davidem Poláčkem, podnikate-
lem se sídlem ve Starovičkách čp. 
301, IČO na rekonstrukci Obecní 
sokolovny.

- Výběr zhotovitele akce Rekon-
strukce Obecní sokolovny, kon-
krétně vstupní haly, šatny a skladu 
nářadí fi rmu Stavoč, spol. s.r.o. se 
sídlem v Horních Bojanovicích.

- Zprávu o výsledku hospodaření 
ZŠ a MŠ Brumovice za rok 2013 a 

současně účetní závěrku ZŠ a MŠ 
Brumovice za rok 2013.

- Plán účetních odpisů ZŠ a MŠ Bru-
movice na rok 2014.

- Rozpočtové opatření č. 1 a 2.
- Zvýšení limitu disponibilní částky 

pro starostu obce k provádění roz-
počtových opatření do maximální 
výše 1 500 tis. Kč.

- Záměr úpravy dětského hřiště 
v prostorách školní zahrady ZŠ a 
MŠ Brumovice.

- Prodej obecních pozemků p. č. 
3601/49 o výměře 18 m2, 3601/50 
o výměře 29 m2,, a  p. č. st. 743 
o výměře 1 m2, za cenu obvyklou 
100,- Kč za 1 m 2, panu Antonínu 
Tesařovi, v celkové ceně 4 800,- 
Kč. 

- Prodej obecního pozemku  p. č. 
st. 747 výměře 3 m2, panu Petru 
Stránskému za celkovou kupní 
cenu Kč 300,-. 

- Zemědělský pacht pozemku p. 
č. 1535/94, vedeného jako vinici 
v celkové výměře 27 532 m2 panu 
Ing. Stanislavu Novákovi, bytem 
Bořetice 483 za pachtovné ve výši 
2100,- Kč/ha, celkem 5 782,- Kč 
ročně na dobu 15 let.

- Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a 
MŠ Brumovice ve výši 10 000,- Kč 
od fi rmy Nano Solution se sídlem 
v Brně, Juliánské nám. 3848/1.

ZOB neschvaluje:
- Smlouvu o dílo s fi rmou TEWICO, 

s. r. o. se sídlem v Liberci na vý-
stavbu dětského hřiště na zahradě 
ZŠ a MŠ Brumovice.

ZOB bere na vědomí:
- Nabídku fi rmy Energie pod kontro-

lou, obecně prospěšné společnosti 
na Zákaznické služby a související 
činnosti zejména revitalizaci, svíce-
ní, údržbu, obnovu a provoz distri-
buční soustavy elektrické energie 
sítě veřejného osvětlení v majetku 
a na území obce  pomocí aplikace 
metody EPQC poskytovatelem

- Zprávu o činnosti Obecního úřadu

ZOB ukládá starostovi obce:
- Obeslat poptávku na další doda-

vatele dodávky úpravy dětského 
hřiště na zahradě ZŠ a MŠ Bru-
movice.

- Poptat další fi rmy nabízející služby 
v oblasti veřejného osvětlení obce.

Leden:
V lednu-li roste tráva, neúroda se očekává.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Únor:
Na Hromnice – zima s létem potkala se.
Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pak-
li sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude hojnost žita i pše-
nice.

Lidové pranostiky

Březen:
Svatý Josef  přichází na led s pantokem.
Josefova širočina ničí poslední ledy.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého je-
tele.

Duben:
Svatý Jiří zahajuje pastvu dobytka.
Na svatého Jiří jiřičky již víří.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Pršelo-li před svatým Jiřím, bude po něm ještě více 
pršet.
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Nakládání s odpady v roce 2013
plasty 1,02 tuny

papír a lepenky 6,82 tuny

sklo (barevné i čiré) 1,53 tuny

kovy 3,59 tuny

biologicky rozložitelný odpad 21,08 tuny 

směsný komunální odpad 215,68 tun

- V prosinci 2013 nahradili zaměstnanci obecního 
úřadu ukradené opěrné kůly u mladých stromků u 
hlavní silnice směrem na Kobylí a u betonové cesty 
na Krumvíř novými opěrami.

- V neděli 15.prosince 2013 byla ve velké zasedací 
místnosti obecního úřadu zahájena výstava „Ku-
chařské knihy a vaření“, kterou připravil Klub přátel 
Dr. Jana Herbena a historie obce v Brumovicích. 
Navštívit jste ji mohli do 9.března 2014. 

- V pátek 23.prosince 2013 se v obecní knihovně 
vydávalo Betlémské světlo – symbol naděje a přá-
telství lidí dobré vůle k obohacení svátečního do-
mova.

- V pondělí 13.ledna 2014 byla zhasnuta světelná 
výzdoba na vánočním stromu v parku pod koste-
lem.

- V sobotu 18.ledna 2014 se v hasičské zbrojnici ko-
nala valná hromada členů SDH.

- V neděli 19.ledna 2014 se v Hospůdce Na Kopeč-
ku konala výroční členská schůze občanského 
sdružení Brumovické jezírko.

- Ve středu 22. ledna 2014 byla v naší obci provede-
na celoplošná deratizace.

- V úterý 7. ledna 2014 skončil sběr podpisů pod peti-
ci za záchranu venkovských pošt. Petici podepsalo 
asi šedesát tisíc lidí. Akci uspořádalo Sdružení míst-
ních samospráv České republiky. Starostové v peti-
ci vyzývají vládu, aby zabránila plánovanému rušení 
poštovních poboček v menších obcích. Petice byla i 

na naší poště a podepsalo ji 145 osob.
- Charitativní sbírka šatstva a obuvi 

proběhla v naší obci dne 30. ledna 
2014. Sbírku zajišťovala RE – CO 
CZECH, s.r.o. Darovat jsme moh-
li všechny druhy oblečení, boty, 
lůžkoviny atd. Věci umístěné před 
domy odebralo označené vozidlo.

 Další sbírka použitého šatstva, 
obuvi a hraček se uskutečnila v pá-
tek 31. ledna 2014. Sběr provedla 

Jarní 
Karel Václav Rais

Zazvonila pěnkavice,
že jde jaro k nám,

písničky že lesům nese,
květy lučinám.

Starý čtverák špaček hvízdá
z vršku topolu:

„Zapějme si zase jednou
jarní pospolu!“

Na lučině tlupa dětí
v jednom klubíčku,

vesele jim září v oku, 
štěstí na líčku.

Ze sasanek bílé věnce
vlají na skráni –

a již zvučná píseň jarní
luhem uhání.

K dětským hláskům přidává se
ptačí družina…

Zjara celá příroda je
píseň jediná!
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svozová společnost SEHA – Petr Chlumecký.
- TJ. Sokol Brumovice uspořádala v pátek 31. ledna 

2014 v sále sokolovny 8. ročník „Koštu svařáků“, 
opět se hodnotily i domácí koláčky a buchty. Byl 
připraven bohatý program, k tanci a poslechu hrál 
Retro band a Country boy Hába. Výborně chutnal 
„Olinůj fl amendr“. Nejlepší svařák přinesla Irena 
Miklíková, nejchutnější koláčky upekla Věra Otá-
halová.

- Dva plastové kontejnery o objemu více než tisíc 
litrů na sběr papíru si ze sběrného dvora v Brumo-
vicích odvezli neznámí zloději a způsobili tak ško-
du v hodnotě šestnácti tisíc korun. Krádež se stala 
v týdnu od 27.1. do 2.2.2014. 

- Výroční členská schůze Moravského rybářského 
svazu Brumovice se konala v neděli 23.února 2014 
v Hospůdce Na Kopečku.

- Vzorková prodejna Blanář Nábytek prochází v jar-
ních měsících celkovou rekonstrukcí. Předpoklá-
daný termín znovuotevření je 1. květen 2014.

- Ke konci února 2014 odešla z brumovické knihov-
ny knihovnice Ing. Jana Charvátová. Za vykona-
nou práci jí děkujeme a přejeme hodně úspěchů 
na novém pracovišti. Její nástupkyni, Evě Brunne-
rové, přejeme hodně spokojených čtenářů.

- Výbor TJ. Sokol Brumovice svolal valnou hromadu 
na neděli 2.března 2014. Konala se v sále sokolovny.

- V neděli 16.března 2014 se ve velké zasedací míst-
nosti obecního úřadu konala výroční členská schů-
ze Spolku brumovických vinařů. Po jejím ukončení 
následovala ochutnávka vzorků vín z úrody roku 
2013.

- Salon vín 2014: Národní soutěž Salon vín je nej-
přísnější soutěží vín v ČR, ocenění se dočká zhru-
ba každé sedmé víno, letos to bylo asi 13% zú-
častněných vzorků. Do prvního kola této celostátní 
soutěže postoupilo z celkového počtu 1526 vzorků 
761vín. Nejlepších dvě stě z nich se pak probo-
jovalo do druhého kola, ze kterého vzešlo sto vín 
oceněných titulem Salon vín České republiky.  Toto 
významné ocenění získal také Merlot Jiřího Jakub-
číka z Brumovic. Degustační expozice Salonu vín 
ČR ve Valticích je otevřena od 1.3.2014.

- V pátek 14.března 2014 se v bořetickém kulturním 
domě konala výroční schůze členů STP. 

- V neděli 30.března 2014 se ve velké zasedací 
místnosti obecního úřadu konala výroční schůze 
členů Klubu přátel Dr. Jana Herbena a historie 
obce v Brumovicích.

- Plesová sezona v roce 2014: SDH Brumovice 
uspořádal v sobotu 25.ledna 2014 v sále sokolovny 
„Hasičský ples“. K tanci a poslechu hrála dechová 
hudba Sokolka ze Šakvic.

 15.krojovaný ples Zastupitelstva Obce Brumovice 
se konal v sobotu 8.února 2014. K tanci a poslechu 
hrála dechová hudba Skaličané, ples byl zahájen 
předtančením folklorní skupiny Old Stars z Břec-
lavi, která vystupovala i v průběhu celého večera, 
a místní chasa předvedla besedu, kterou nacvičila 
Z.Zaviačičová.

 Dětský karneval se konal v neděli 9.března 2014 
odpoledne v sále sokolovny. Dětem hrál Zdeněk 
Švásta.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Členská schůze – COOP Jednota, spotřební družstvo v Mikulově
Členský výbor svolal členskou 

schůzi na pátek 21.února 2014 do 
obřadní síně obecního úřadu. 

Schůzi zahajovala a řídila Pet-
ra Charvátová, předsedkyně bru-
movického ČV. Hlavní zprávu 
přednesla  Vlasta Ličmanová, vý-
konná ředitelka. Byly nám podány 
základní informace o činnosti a 
výsledcích Jednoty, spotřebního 
družstva v Mikulově za rok 2013, 
byli jsme informováni o ustanove-
ních nového zákona č.90/2012 Sb. 
o obchodních korporacích, která 
budou mít zásadní vliv na průběh 
členských schůzí, shromáždění 
delegátů i další činnosti družstva. 
Z tohoto referátu cituji pasáž o věr-
nostním systému:

Věrnostní systém a členská zá-
kladna jsou zásadní témata již od 
roku 2009

„Od tohoto roku, kdy byl zahájen 
provoz věrnostního systému, vzni-
kala postupně potřeba aktualizova-

né členské a zákaznické agendy 
tak, aby bylo možné s jednotlivými 
členy komunikovat a rozvíjet věr-
nostní systém. Za vydatné pomoci 
Vás, funkcionářů, byla posbírána 
data o členech. Rok 2011 byl vě-
nován především právním otáz-
kám, jak získané informace využít 
tak, aby měly právní závaznost. 
Rok 2012 byl věnován aktualizaci 
členské základny nejprve prostřed-
nictvím hromadné aktualizace, do 
které se zapojily členské výbory, 
obce i zaměstnanci družstva, za 
což jim patří poděkování. Následo-
vala druhá část oslovení písemnou 
formou na doručenku s upozorně-
ním člena, že je nutné provést ak-
tualizaci, jelikož je neaktivní a pro 
družstvo neznámý. Aktualizovaná 
databáze je prvním předpokladem 
změny nových stanov ve vazbě na 
zákon o obchodních korporacích, 
který vešel v platnost k 1.1.2014. 
Zákon č.90/2012 Sb. o obchodních 

korporacích nám ukládá sjednotit 
výši vkladů, z tohoto důvodu před-
stavenstvo navrhuje sloučit základ-
ní a majetkový vklad a jako základ-
ní stanovit hodnotu 1000,-Kč. U 
některých členů bude tedy nutné 
určitou část do hodnoty tohoto po-
dílu doplatit. Tato agenda si vyžádá 
opět naši pečlivost a komunikaci se 
členem družstva. Podle zákona je 
nutné pohlížet na družstva jako na 
jinou obchodní společnost a ně-
která kritéria se přibližují akciovým 
společnostem. Naše družstvo má 
zájem nadále setrvat v této právní 
platformě a musí se tedy zákonu 
přizpůsobit i v této oblasti.

V současné době je aktivních 
členů, kteří u nás nakupují 10179, 
celkem je v matrice evidováno 
13794 členů. V roce 2013 skonči-
lo na základě vlastní žádosti 156 
členů, na základě úmrtí 174 členů, 
vyloučeno bylo 2443 a nově přijato 
9 členů.
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Víte, že...
- 3.1.1924 zemřel v Prostějově Jiří Wolker, básník a prozaik? (90.výročí úmrtí)
- 6.1.1884 zemřel v Brně Johann Gregor Mendel, přírodovědec, zakladatel nauky o dědičnosti? (130.výročí úmrtí)
- 24.1.1914  se narodila herečka Hana Vítová? (100. výročí narození)
- 8.2.1834 se narodil Dmitrij Ivanovič Mendělejev, ruský chemik, objevitel periodického zákona chemických prv-

ků? ( 180.výročí narození)
- 15.2.1564 se narodil Galileo Galilei, italský matematik, astronom a prozaik? (450.výročí narození)
- 18.2.1564 zemřel Michelangelo Buonarroti, italský sochař, malíř a architekt? (450.výročí úmrtí)
- 2.3.1824 se narodil Bedřich Smetana, hudební skladatel? (190.výročí narození, zemřel 12.5.1884)
- 14.3.1804 se narodil Johann Strauss st., rakouský kapelník a hudební skladatel, „otec valčíku“? (210. výročí 

narození)
- 28.3.1914 se v Brně narodil spisovatel Bohumil Hrabal? (100.výročí narození)
- 12.4.1944 se v Kroměříži narodil písničkář Karel Kryl? (70.výročí narození, zemřel 3.3.1994)

COOP Club znamená pro jeho 
členy značné výhody, vždyť v roce 
2013 bylo prostřednictvím karet 
COOP Clubu poskytnuto na sle-
vách více jak 9 504 tis. Kč, což 
je oproti předchozímu roku více o 
2 377 tis. Kč. S klubovou kartou byl 
realizován obrat ve výši 692 801 
tis. Kč a znamená to podíl 54% na 
celkovém maloobchodním obratu. 
Celkem je v COOP Clubu aktivních 
24 860 karet a s kartou bylo rea-
lizováno 3 127 090 nákupů, jejich 

průměrná výše dosáhla 222,-Kč. 
V roce 2013 již také plně fungoval 
prodej zboží pro držitele klubové 
karty, který přinášel efekt nejen ve 
stabilizaci zákazníka, ale i v ob-
chodní politice družstva. 

….
I přes velmi složitou ekonomic-

kou situaci ve státě, v regionu i 
v konkurenci obchodních subjektů 
dosáhlo naše družstvo v roce 2013 
za maximálního přispění všech lo-
ajálních zaměstnanců, funkcionářů 

i členů družstva velmi dobrých vý-
sledků a celkově lze rok 2013 uza-
vřít velmi pozitivně a Vám všem 
poděkovat za dosažené výsledky.“

Dále jsme byli seznámeni s čin-
ností místního ČV, byly provedeny 
doplňující volby. Místo zemřelé Mi-
leny Vrubelové byla do ČV navr-
žena a zvolena Marie Šemorová. 
Poté následovala diskuze a ob-
čerstvení. Schůze se zúčastnilo 11 
členů z celkového počtu dvou set.

Vlasta Bedřichová

Ze života školičkyZe života školičky

Kukátkem do MŠ

Vánoční 
vystoupení dětí 
pro veřejnost

Na neděli 15. 12. 2013 
si děti MŠ a ZŠ připravily 
pásmo s názvem 
Jede, zima, jede. 
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Vánoce v mateřské škole

Tříkrálová koleda

Předškoláci se připravují do první třídy

V pátek 20. 12. 2013 prožily děti z ma-
teřské školy slavnostní vánoční dopoledne. 
U stromečku se zpívaly koledy a pak už 
na děti čekala bohatá nadílka. Nechyběla 
ani slavnostní tabule vytvořená z vánoční-
ho cukroví, které si děti samy přinesly a 
pochutnaly si na něm. Zbytek dopoledne 
strávily hrou s novými hračkami.

Vánoční prázdniny uplynuly jako 
voda a my jsme se opět sešli v no-
vém roce 2014. 

6. 1. 2014 jsme prošli obcí s tříkrá-
lovou koledou a vystrojenými králi – 
Kašparem, Melicharem a Baltazarem. 
Doufejme, že se slova písně tří králů 
naplní a nás všechny po celý následu-
jící rok neopustí štěstí a zdraví.

Od ledna 2014 probíhaly v základní 
škole Edukativně – stimulační skupiny 
(ESS), které byly určeny pro předškolní 
děti a jejich rodiče. Měly za cíl připravit 
děti na důležitý krok v životě – vstup 
do první třídy základní školy. Skupinky 
byly rozvrženy do deseti lekcí. Každá 
lekce měla svoji strukturu, jednotlivé 
části se střídaly, navazovaly na sebe. 
Hravou formou rozvíjely schopnosti, 
dovednosti a funkce důležité pro zvlád-
nutí trivia (čtení, psaní, počítání). Sku-
pinky vedla paní učitelka ZŠ Mgr. Anna 
Hlávková.
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Mateřská škola v knihovně

Den učitelů

12. 3. 2014 jsme navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice nás uvítala a seznámila s prostředím knihovny, jejím 
řádem a správným zacházením s knihami.  Po rozhovoru o knihách si děti mohly samy podle svého zájmu některé 
knihy zapůjčit a prohlédnout. Děkujeme paní Evě Brunnerové za příjemně strávené dopoledne.

Veronika Kunická

V pátek 28. 3. na Den učitelů nám 
děti přinesly kytičky a drobné dárečky 
a naši páťáci nám nachystali „Den na-
ruby“, kdy si v rolích učitelů a učitelek 
připravili vyučování pro své mladší spo-
lužáky. Musíme uznat, že k přípravám 
přistupovali velmi zodpovědně. Do kaž-
dé třídy měli připraveny pracovní listy a 
spoustu jiných aktivit a soutěží, za kte-
ré byli žáci odměňováni bonbóny nebo 
drobnými předměty. Byli velmi ochotní 
a trpěliví, když pomáhali žákům, kteří si 
nevěděli rady. Dokázali také povzbudit, 
když se někomu něco nedařilo. Kdo ví, 
možná je mezi nimi budoucí pan učitel 
nebo paní učitelka.

Ze života školyZe života školy

Projekt voda
Ke světovému Dni  vody, který 

připadá na 22. března, jsme připra-
vili projekt na téma „Voda a vše, co 
s ní souvisí“.   Děti poznávaly vlast-
nosti vody, koloběh vody v přírodě, 
odkud a kam voda může cestovat, 
znečištění  vody v domácnostech i 
ve společnosti, spotřebu vody pro 
jednotlivce a v rodině.  Seznámily 
se s funkcí ČOVky, pozorovaly, kudy 
teče voda z přehrady až k vodovo-
du, a vyprávěly si své dojmy z posle-

chu zážitkové četby. 
V jednotlivých předmětech  pro-

váděly  pokusy s vodou – skupen-
stvím  vody,  množstvím vody na 
Zemi a jejími druhy, vznikem studní, 
způsobech znečištění a samočiště-
ní vody. Ve školní družině výtvarně 
ztvárnily řeku od pramene k ústí do 
moře a postupně tvořily společenství 
rostlin a živočichů řeky. Po vyučová-
ní navštívily  místní knihovnu, kde 
jim  vstřícným způsobem připravila 

paní knihovnice Eva  Brunnerová 
zajímavý program o místních tocích 
a blízkých vodních zdrojích. 

Během pozorování a jednotlivých 
činnostech si postupně uvědomo-
valy odpověď na tři základní otáz-
ky – vyrábí se,  ztrácí se, mění se? 
Cílem celého snažení bylo poznání  
nebezpečí ohrožení  vzácné kapali-
ny, kterou voda je. Naučit se čistou 
vodu pít, vážit si jí, omezit plýtvání a 
chránit si ji jako drahocenný  poklad.
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Co nás čeká do konce školního roku?
Duben
- Recitační soutěž Aprílové básnění Klobouky
- Preventivní program ke zdravému životnímu stylu 

„Staň se tygrem“
- Projekt Den Země
- Slet čarodějnic
- Turnaj ve vybíjené v Kobylí
- Přírodovědná exkurze na Pálavu 
- Přírodovědná vycházka CHKO Stráň Morkůvky
- Dopravní výchova pro 4.ročník ve spolupráci s AR 

Hustupeče
- Fotografování
- Divadelní představení pro MŠ, 1. a 2 .ročník

Květen
- Den matek
- Výstava výtvarných prací dětí na obci
- Výukový program pro 1.a 2.ročník Strom - Ekocent-

rum Trkmanka Velké Pavlovice 
- Výukový program pro 4.ročník Život v rybníce - Eko-

centrum Trkmanka Velké Pavlovice 
- Beseda s Policií ČR
- Zápis dětí do MŠ

Červen
- Den dětí
- Školní olympiáda
- Olympiáda v Kobylí
- Výlet na Macochu
- Zahradní slavnost
- Naučné divadelní představení Pomáháme doma, cizí 

lidé, hurá na prázdniny
- Etické dílny pro děti

Dětský karneval

Chceme vědět 
ještě více…

Neděle 9. března 2014 měla být výjimečná zejména pro děti, které měly možnost být alespoň na chvíli někým 
nebo něčím jiným… V sokolovně se konal dětský karneval. Sešla se tady nejen spousta dětí, ale i maminek, tatínků, 
babiček, dědečků a jiných dospěláků. Karneval zahájil průvod všech masek a potom už dětem nic nebránilo pustit 
se do karnevalového reje plného tance, soutěžení a pojídání dobrot. Tentokrát soutěžily nejen děti, ale  do někte-
rých her se zapojili i rodiče. Celý karneval ukončila bohatá tombola.

Zajímavého programu k naše-
mu březnovému  projektu „Voda“ 
se zúčastnili žáci 3. a 5. třídy 
v Ekocentru Trkmanka ve Velkých 
Pavlovicích.  Páťáci se aktivně za-
pojili do příběhu „Řemesla“ a tře-
ťáci se zase těšili na program „Jak 
cestuje kapka vody“.  Starším dě-
tem se líbilo, jak podle obrázků a 
různých předmětů poznávaly ře-
mesla nynější, ale i dávno zaniklá. 
Tam také poznaly důležitost vody 
v běžném  životě. Největší radost 
měly z receptu na „chlebánek“,  
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Recitační soutěž
První jarní den se uskutečnila školní soutěž v reci-

taci. Soutěž zahájila paní ředitelka tím, že nečekaně 
vyzvala přítomné paní učitelky, aby si zavzpomínaly na 
svá školní léta a přednesly báseň, kterou si zapamato-
valy. Děti je za to odměnily bouřlivým potleskem. Pak už 
začal „souboj“ mezi soutěžícími o co nejlepší umístění.

V první třídě se na prvním, druhém a třetím místě 
umístili: Dan Koziel, Matěj Ullmann a Dominika Kňůrová, 
za druhou a třetí třídu obsadili přední místa: Barbora Ur-
bánková, Veronika Špačková a Vít Hladůvka. V nejstarší 
kategorii se umístily tyto dívky: Alena Havlíková, Kristina 
Špačková a Natálie Jašková. 

Děti, které vyhrály, získaly diplom a knihu podle své-
ho výběru. Všem účinkujícím děkujeme za snahu a bla-
hopřejeme.

Za naši školu byly vybrány Barbora Urbánková, Ale-
na Havlíková a Kristina Špačková, aby nás zastupovaly 
1. dubna v soutěži  Aprílové básnění v Kloboukách, které 
se zúčastnilo pět škol. Děvčata byla velmi úspěšná, ob-
sadila jedno první (Kristina Špačková) a dvě druhá místa 
(Barbora Urbánková, Alena Havlíková).

Žákyně nám tím udělaly velkou radost a ukázaly, že i 
žáci z malé školy se dokáží prosadit.

který si samy pod vedením lektorky 
zamísily a upekly. Také tkaní a jiné 
další aktivity jim přinesly uspokoje-
ní. Jako poděkování nakreslily pro 
Ekocentrum podkovu pro štěstí.

Třeťáci se dozvěděli, co se děje 
s obyčejnou kapkou vody od jejího 
spadnutí na povrch země. Pozna-
li, jak důležitá je voda nejen pro 
člověka, ale i pro všechno živé na 
světě. 

Těšíme se na další nové, krás-
né a podnětné programy, které 
obohatí výuku našich dětí.
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Vánoční hudební besídka se ve třídě p. Karla Otáhala 
konala ve čtvrtek 19.prosince 2013 v prostorách Základ-
ní školy v Brumovicích. Žákovská přehrávka, na niž děti 
pozvaly i své rodiče, prarodiče a další rodinné přísluš-
níky a přátele, na chvíli pozastavila předvánoční shon. 
Zaposlouchání se do tónů skladeb a písní naladilo srdce 
posluchačů na nejkrásnější svátky v roce.

Foto: Antonín Kocman

Hudební besídka

Firemní školka Blanář
Firemní školka Blanář je komorní 

školkou, která byla zřízena pro děti 
zaměstnanců fi rmy Blanář nábytek, 
a.s. Maximální kapacita školky je 12 
dětí, ve věkovém složení momentál-
ně od 2 do 5 let. 

Prostory fi remní školky jsou bez-
bariérové, nově rekonstruované a 
přizpůsobené potřebám a věku dětí. 
Jsou vybaveny moderním, funkčním 
a současně estetickým nábytkem 
z vlastní produkce fi rmy. K dispozici 
máme 2 třídy- hernu a odpočinko-
vou místnost. Děti mají také mož-
nost navštěvovat keramickou dílnu 
v blízkosti „školky“ a dětské hřiště. 
Jedenkrát za týden do školky dochá-
zí rodilá mluvčí a hravou formou děti 

seznamuje s angličtinou.
Školka Blanář dětem nabízí  pes-

trý program ve všech oblastech nut-
ných pro rozvoj předškolního dítěte 
(hra, výtvarná a rukodělná tvorba, 
hra na hudební ná-
stroje, zpívání, zá-
klady ekologického 
cítění, grafomoto-
rická cvičení, spor-
tovní aktivity, výle-
ty, divadlo, čtení, 
rozvoj komunikač-
ních dovedností.). 
Velkým přínosem 
této školičky s ro-
dinnou atmosférou 
je ideální příležitost 

zvyknout si na kolektiv vrstevníků a 
změnu prostředí. 

Obsah tematického programu 
vychází ze života dětí a je jim po-
chopitelný. Snažíme se ho podávat 
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nenásilnou formou. Hravým a krea-
tivním způsobem děti seznamujeme 
se světem, který nás obklopuje a je-
hož jsme neodmyslitelnou součástí. 
Zároveň by měl však být i mostem 
do říše fantazie a snů a klíčem k nit-
ru každého z nás. 

Děti vnímáme jako neopakova-
telné individuality. Směřujeme je k 
tomu, aby měly chuť prožívat, po-
znávat, tvořit, přemýšlet, naslouchat 
a komunikovat. Snažíme se vše-
stranně rozvíjet jejich osobnost. Ve-
deme je k tomu, aby z nich vyrostli 
slušní, kreativní, zodpovědní, spolu-
pracující ale přitom samostatní lidé. 
Nabízíme dětem hravý, individuální 
a experimentální přístup a pestrou 
nabídku činností.

Zásady, kterými se řídíme: 
● respektovat individualitu a vývo-

jová specifi ka každého dítěte 
● poskytovat dostatek podnětů pro 

rozvoj dítěte a jeho učení
● rodič je pro nás partnerem, s kte-

rým intenzivně spolupracujeme 
● hra je nejpřirozenějším způso-

bem učení předškolního dítěte 
● činnosti spontánní i řízené jsou 

vzájemně provázány a rovno-
měrně rozloženy 

● navzájem si pomáháme, vedeme 
k tomu i děti 

Daný projekt byl spolufi nancován 
z Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR.
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Krásné jubileum
V lednu se paní učitelka Ilonka Hediová, rozená 

Mečkovská dožila 80 let. Řekli jsme si, že by se sluše-
lo, abychom jí, jako její první žáci, k tak významnému 
životnímu jubileu popřáli. Když jsme jí sdělili náš zá-
měr, měla z toho velikou radost a srdečně nás zvala, 
abychom za ní přijeli. Domluvili jsme se na termínu 
a my jsme přemýšleli, čím jí udělat radost. Nechali 
jsme vytisknout pamětní knížku fotografi í Brumovic a 
k tomu jsme koupili krásnou orchideu. 16.ledna jsme 
se vypravili do Brna. Joža Kučí, coby řidič a zástupce 
ročníku 1947, Marie Jakubčíková, Marie Kopřivová, 
Marie Prachařová a já za ročník 1944. 

Když jsme přijeli na místo a paní učitelka nám ote-
vřela, její vřelé přijetí a štěstím rozzářené oči nám do-
kázaly, že má z toho setkání opravdu radost. Čekalo 
nás bohaté pohoštění -my jsme na oplátku také něco 
přivezli- a odpoledne plné krásných vzpomínek. Paní 
učitelka nám s dojetím vyprávěla, co za ty tři roky pů-

sobení v Brumovicích hezkého zažila. Učila na více 
místech, ale naše dědinka a první žáci jí utkvěli v pa-
měti nejvíce. My jsme zase vzpomínali na vše krásné, 
co jsme s ní prožívali, když nás učila. Poděkovali jsme 
jí za všechny její bývalé brumovické žáky.

V příjemném rozhovoru čas rychle utíkal a my jsme 
se museli rozloučit. Loučení bylo stejně srdečné jako 
přivítání. Slíbili jsme si, že se opět sejdeme, až p. uči-
telka pojede koncem března do lázní v Hodoníně. A 
svůj slib jsme dodrželi.

Máme krásný pocit z toho, že paní učitelku naše 
návštěva a přání potěšily. Pokaždé, když jí volám, na 
to radostně vzpomíná a s nadšením mi vypráví, že 
když se tím chlubí spolužačkám a známým, všichni 
se diví, že si po tolika letech na ni vzpomněli její první 
žáci.

Marta Kurdiovská
Fotografi i zapůjčila paní Marie Kopřivová

Výroky slavných
„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách 
noci zasvitává den.“

Vladislav Vančura

„V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.“
Francois de Chateaubriand

„Šťastný člověk pohlíží na svět s láskou – to je síla schopná obnovit každičký existující kousek Ves-
míru.“

Paulo Coelho

Na fotografi i žáci ročníku 1944  (5.tř.) se svojí tříd-
ní učitelkou, paní Ilonou Mečkovskou

Druhý snímek je z oslav 100. výročí otevření nové 
školní budovy v r. 2012
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Ze sportu

Štěpánský turnaj v mariáši

Turnaj v sálové kopané pro staré gardy „O pohár Modrých Hor 2014“

Stolní tenis –  konečné výsledky sezóny 2013/2014

Brumovičtí hráči (Miluška a Zítka) uspořádali pod pa-
tronací TJ.Sokol Brumovice 9. ročník Štěpánského ma-
riáše za účasti dvaceti hráčů ( z Brumovic, Morkůvek, 
Klobouk a Borkovan). Po prezentaci a losování se turnaj 
rozehrál podle dohodnutých pravidel ( čtyři hrací kola po 
padesáti minutách, mezi hracími koly desetiminutová 

 Fotbalového turnaje O pohár 
Modrých Hor 2014, který se konal 
v sobotu 1.února 2014 ve sportov-
ní hale Základní školy ve Velkých 
Pavlovicích, se zúčastnili staří páni 
sedmi týmů (turnaj je určen pro hrá-
če starší 35 let). Hrálo se systémem 
každý s každým, první tři mužstva 
byla oceněna pamětními poháry.         

A jaké bylo pořadí?
1. Senica
2. Velké Pavlovice
3. Hovorany
4. Ždírec nad Doubravou
5. Modré Hory
6. Brumovice
7. Mikulov

Pavel Miklík

přestávka na občerstvení atd.).
Vítězem letošního turnaje, který se konal v Hospůd-

ce Na Sokecu u p. Pohorského, se stal František Stu-
dýnka z Brumovic.

Ladislav Miluška

OP II. třídy 
1. TJ Jevišovka A 22 21 0 1 0 291:105 85
2. TJ Sokol Perná A 22 15 1 6 0 248:148 68
3. TJ Sokol Němčičky B 22 14 4 4 0 240:156 68
4. TJ Sokol Brumovice A 22 13 2 7 0 238:158 63
5. TJ Sokol Kobylí D 22 11 2 9 0 210:186 57
6. TJ Sokol Vranovice C 22 11 1 10 0 206:190 56
7. TJ Sokol Velké Hostěrádky A 22 9 2 10 1 169:227 50
8. TJ Sokol Velké Němčice B 22 9 1 11 1 179:217 49
9. TJ Sokol Boleradice A 22 8 4 9 1 195:201 49

10. Orel Šitbořice A 22 6 2 14 0 163:233 42
11. Moravan Lednice B 22 4 2 15 1 151:245 35
12. MSK Břeclav B 22 0 1 21 0 86:310 23

Úspěšnost hráčů ve dvouhrách:
 Hráč Nar. Družstvo P.U Skóre Úsp.    

13. Vladimír Valný 1950 TJ Sokol Brumovice A 16 41 21 65,57 %
16. Prachař Štěpán 1974 TJ Sokol Brumovice A 18 45 25 64,29 %
20. Krátký Milan 1971 TJ Sokol Brumovice A 14 31 20 60,78 %
30. Jakubčík František 1972 TJ Sokol Brumovice A 14 25 20 45,45 %

Hráči, kteří odehráli méně než 44 zápasů
1. Galousek Ivo 1962 TJ Sokol Brumovice A 7 23 2 92,00%
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OP III. třídy 
1. TJ Sokol Klobouky u Brna A 18 15 2 1 0 221:103 65
2. TJ Sokol Šakvice B 18 12 1 4 1 201:121 54
3. TJ Sokol Brumovice B 18 12 0 6 0 194:130 54
4. TJ Sokol Němčičky C 18 11 1 6 0 201:123 52
5. TJ Sokol Křepice C 18 10 1 7 0 172:152 49
6. TJ Sokol Perná B 18 7 2 9 0 171:153 41
7. TJ Agrotec Hustopeče D 18 8 2 4 4 137:187 40
8. Moravan Lednice C 18 4 2 11 1 124:200 31
9. TJ Sokol Velké Němčice C 18 4 0 14 0 123:199 30

10. MSK Břeclav C 18 0 1 16 1 56:268 18

Úspěšnost hráčů ve dvouhrách:
7. Krátký Milan 1971 TJ Sokol Brumovice B 17 48 19 71,64%

10. Ševela František 1971 TJ Sokol Brumovice B 18 48 23 67,61%
17. Halm Josef 1970 TJ Sokol Brumovice B 17 36 30 54,55%
33. Fidor Marek 1973 TJ Sokol Brumovice B 12 14 32 30,43%

OP IV. třídy 
1. TJ Sokol Rakvice C 22 20 2 0 0 297:99 84
2. TJ Sokol Rakvice B 22 17 2 3 0 277:118 75
3. Orel Šitbořice B 22 16 3 3 0 269:127 73
4. TJ Sokol Velké Hostěrádky B 22 16 0 6 0 249:147 70
5. TJ Sokol Klobouky u Brna B 22 12 2 8 0 218:178 60
6. TJ Sokol Brumovice C 22 9 3 10 0 181:215 52
7. TJ Sokol Vranovice D 22 9 1 12 0 205:191 50
8. TJ Sokol Pouzdřany A 22 8 3 11 0 185:211 49
9. TJ Jevišovka B 22 5 4 13 0 176:220 41

10. KST Uherčice A 22 5 1 16 0 154:241 38
11. TJ Sokol Křepice D 22 3 3 16 0 145:251 34
12. MSK Břeclav D 22 0 0 22 0 19:377 22

Úspěšnost hráčů ve dvouhrách:
6. Zítka Karel 1972 TJ Sokol Brumovice C 14 45 11 80,36%

25. Miklík Pavel 1974 TJ Sokol Brumovice C 18 39 32 54,93%
31. Polák Milan 1945 TJ Sokol Brumovice C 14 24 28 45,15%
47. Šemora Stanislav 1966 TJ Sokol Brumovice C 20 8 64 11,11%

Hráči, kteří odehráli méně než 42 zápasů
2. Lossel Martin 1978 TJ Sokol Brumovice C 7 24 2 87,10%

Soupiska všech registrovaných hráčů
TJ Sokol Brumovice A

P.č.    Příjmení a jméno Rok.
nar. Umístění na žebříčku Pozn.

1. Galousek Ivo 1962 reg. muži 51-60N
2. Kunický Antonín 1953 reg. muži 81-90N
3. Vladimír Valný 1950 reg. muži 101-110
4. Prachař Štěpán 1974 reg. muži 101-110
5. Jakubčík František 1972 reg. muži 141-150
6. Halm Josef 1970 reg. muži 141-150
7. Ševela František 1971 reg. muži 141-150
8. Fidor Marek 1973 reg. muži 151-160
9. Krátký Milan 1971 reg. muži 151-160

10. Lossel Martin 1978 reg. muži 161-170
11. Zítka Karel 1972 reg. muži 191-201N
12. Polák Milan 1945 reg. muži 191-201N 
13. Miklík Pavel 1974 nez. muži
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14. Šemora Stanislav 1966 nez. muži
15. Mydlo Slavomír 1973 nez. muži

V letošním roce se projevila postupně vrůstající úroveň 
všech tří mužstev v okresních soutěžích. Hlavně „A“ 
mužstvo skončilo na čtvrtém místě, a tedy se dostalo 
do play-off. Zde narazilo na vítěze základní části TJ Je-
višovku „A“. Reálné šance na postup přes toto mužstvo 

nemá, protože za Jevišovku nastupují hráči hrající v ne-
dávné minulosti vyšší krajské soutěže. Solidní umístnění 
je ale dobrým příslibem pro následující sezonu. Za pří-
stup a za výsledky patří celému oddílu a všem členům 
stolního tenisu srdečné poděkování.

Vavřinec Charvát

Velikonoční bohoslužby
Přehled velikonočních bohoslužeb 

ve Svatém týdnu v kostele sv. Antonína 
v Brumovicích

Neděle 13.dubna 2014 – Květná neděle
- 8.00 svěcení ratolestí a mše svatá s pašijemi po-

dle sv. Matouše
- 16.00 - 17.00 – příležitost ke svátosti smíření

Zelený čtvrtek – 17.dubna 2014
- 19.00 mše svatá a další obřady

Velký pátek – 18.dubna 2014, postní den
- 19.00 obřady s pašijemi podle sv. Jana a s uctí-

váním sv. kříže
Bílá sobota – 19.dubna 2014
- 20.00 mše svatá se svěcením křestní vody

Neděle 20.dubna 2014 – Boží hod velikonoční
- 8.00 mše svatá s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí – 21.dubna 2014
- 8.00 mše svatá

Zas skřivánek zpíváZas skřivánek zpívá
a svítí sluníčko,a svítí sluníčko,
dojdi k nám, Janíčku,dojdi k nám, Janíčku,
pro pěkné vajíčko.pro pěkné vajíčko.
Hody, hody, doprovody,Hody, hody, doprovody,
dejte medu, žádné vody,dejte medu, žádné vody,
nechci vody, dejte medu,nechci vody, dejte medu,
jinak od vás neodejdu.jinak od vás neodejdu.
A nakonec, tetičko,A nakonec, tetičko,
dejte pěkný vajíčko.dejte pěkný vajíčko.

Velikonoční koleda

Vítání dětí do života
V obřadní síni brumovic-

kého obecního úřadu byly 
v neděli 16.března 2014 do 
života slavnostně uvítány 
děti: Matyáš Fröhlich, Emí-
lie Zvonařová a Jiří Krčmař. 
Rodičům k narození dětí 
upřímně blahopřejeme a 
přejeme mnoho radostných 
společných chvil.

Foto: Vlasta Bedřichová

Společenská kronika 
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Informace z knihovny

V „Dědině“ bude Chráněné bydlení Mirandie

Vážení přátelé, přátelé knížek,
zřejmě se Vám již doneslo, že v naší knihovně došlo k 

výměně knihovnic.
Paní Ing. Jana Charvátová udělala obrovský kus žen-

sky poctivé, detailní práce a naši knihovnu znovu probu-
dila. Děkuji jí za to.

Ráda bych na její činnost navázala, aby i nadále bylo 
evidentní, že knihovna se svými nabídkami je zde pro 
Vás. Pro Vás všechny, kteří toužíte po odpočinku, pročiš-
tění hlavy či jejím vypnutí, zkrátka odreagování se.

Ale především pro Vaše děti. Moc ráda bych, aby děti 
zase začaly číst. Knihy! Ne jenom vzkazy na Facebooku, 
ne jen odkazy na Googlu. Knížka vzdělává celý život, učí 
správné výslovnosti, zlepšuje slovní zásobu, probouzí 
fantazii, při diktátech pomáhá se správným pravopisem a 
nikdy nezkolabuje jako internetová síť.

A naše knihovna je tu ještě pro naše další obrovské 
bohatství: pro naše babičky a dědečky. Ti jsou nositeli 

Pokračující stavební práce jistě neušly pozornosti ni-
komu, kdo přes Brumovice byť jenom projížděl, natož bru-
movickým občanům. Těžká stavební technika čas od času 
zúžila průjezd poblíž obecního úřadu na minimum, občas 
měly Brumovice novou dominantu v podobě vysokého je-
řábu či betonového čerpadla. Po půl roce vyklízení pozem-
ku, bagrování a betonování jsou vidět první obvodové zdi a 
stavba získává obrysy připomínající konečnou podobu dle 
velkoplošného banneru na stavební buňce. Stavařům na-
pomáhá letošní příznivá zima, práce nebyly prakticky pře-
rušeny. Můžeme se těšit, že objekt bude včas dokončen, 
vybaven a zkolaudován, aby Chráněné bydlení Mirandie 
mohlo zahájit svůj provoz od ledna roku 2015, tedy za ne-
celých 10 měsíců.

Na tento okamžik se může těšit každý po svém. Sou-
sedé si právem oddychnou od stavebního ruchu. Kolem-
jdoucím nabídne dokončený objekt utěšenější pohled, než 
skýtala opuštěná novostavba, překližkový plot a ruiny vyho-
řelého domku. Budoucí obyvatelé, dospělí lidé se zdravot-
ním postižením, se mohou těšit na nové a pro jejich potřeby 
uzpůsobené prostory, na nové kamarády. Rodiče se těší, že 
bude konečně postaráno o jejich dítě. Budoucí asistenti se 
mohou těšit na moderní pracoviště. Obyvatelé Brumovic se 
mohou těšit na nové usměvavé tváře, které budou  potká-
vat. Věříme, že chráněné bydlení 
Mirandie přinese obci  příjemné 
oživení, nové pracovní příležitos-
ti, nové zákazníky a spoluobčany. 

Termín zahájení provozu je 
dán zvláštní smlouvou s Jiho-
moravským krajem, který si u 
BETLÉMA sociální službu chrá-
něného bydlení pro 12 osob 
s mentálním, popřípadě kombino-

naší historie, moudrosti, laskavosti. I oni si zaslouží mít 
neomezenou možnost získat zajímavý titul z knihovny. 
Bohužel, vzhledem k poněkud nešikovnému přístupu, je 
mnohým znemožněno do knihovny přijít osobně. Tento 
nedostatek bych ráda napravila pravidelnou donáškovou 
službou.

Vážené babičky, vážení dědečkové, máte-li zájem o 
čtení, požádejte, prosím, kohokoliv ze svého okolí, aby 
vhodil do schránky na obecním úřadě či knihovně lístek s 
Vaším jménem a adresou. Ráda Vás navštívím a probe-
reme vaše požadavky. Třeba se zase vrátíme – jak je ve 
všech kulturách zvykem – i do starých dobrých časů, kdy 
dětem četli dospělí a ne anonym z cédéčka.

Milí přátelé knížek, děkuji Vám za čas, který jste věno-
vali mému článku a moc se těším, že se budeme pravidel-
ně setkávat osobně.

Přeji Vám klidné chvilky u hezké knížky.
Vaše knihovnice Eva Brunnerová

vaným postižením objednal, 
a to na základě veřejně zjiš-
těné poptávky ze strany budoucích uživatelů služby nebo 
jejich rodičů. Bez veřejné podpory by tento projekt nemohl 
vůbec vzniknout. Kompletní stavební náklady včetně vnitř-
ního vybavení a venkovních úprav jsou totiž rozpočtovány 
na částku 20,8 milionů korun, přislíbené dotace z prostřed-
ků EU činí 17,5 milionu korun. Středisko BETLÉM musí za-
platit rozdíl ve výši 3,3 miliony korun. Část těchto prostřed-
ků jsme již získali, část máme přislíbenu, ale velkou část 
ještě musíme získat od ochotných dárců, abychom mohli 
dostát svým závazkům.

Obracíme se tedy i na Vás, čtenáře Nového pokolení, 
s velkou prosbou o zvážení pomoci nám fi nančním darem 
v jakékoliv výši. Jakým způsobem? Nejjednodušší způsob 
je vhozením hotovosti do sbírkové kasičky v prodejně Jed-
noty nebo prostřednictvím mobilu poslat textovou zprávu 
ve tvaru DMS MIRANDIE na tel. číslo 87 777. Cena jedné 
zprávy je 30 Kč, BETLÉM obdrží 28,50 Kč. Pokud pošle-
te zprávu ve tvaru DMS ROK MIRANDIE na číslo 87 777, 
bude se vaše podpora opakovat každý měsíc po dobu jed-
noho roku. Darovat můžete i bankovním příkazem na č. ú: 
1381506359/0800, specifi cký symbol 151515. Máte-li zá-
jem o potvrzení o daru, popřípadě darovací smlouvu, spojte 

se s námi na tel.: 519 419 977. 
Nebudeme-li přítomni, zanech-
te nám prosím vzkaz, abychom 
vám mohli zpětně zavolat.

Průběžné informace o projek-
tu najdete na www.mirandie.cz. 
Zde budou zveřejněny i podrob-
nosti pro zájemce o službu či za-
městnání.

Ing. Jan Gavlík
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Pozvánky na kulturní a sportovní akce

- Běh Parkem Dr. Jana Herbena 10.5.2014

- Oslava Dne matek – 11.5.2014

- Den otevřených sklepů – 7.6.2014

- Den dětí – 31.5.2014

- Tradiční hody – 5. – 7.7.2014

- Fotbalový turnaj a letní zábava – 12.7.2014

- Noční hasičské závody – 19.7.2014

ovní akcetovní ak
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Zpívání pod vánočním stromem

Hasičský ples

Foto: Antonín Košulič a Katka Charvátová

chybí foto 7461
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Krojovaný ples

Foto: Antonín Košulič


