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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.“

Pořadové číslo 40            Rok 2015/1

Foto: Vlasta Bedřichová

Jíva a líska
Po jaru se jívě stýská,

kočičky jdou na zvědy,

jest-li také teta líska

má už zlaté jehnědy.  

Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku

Hopsa hejsa hopsa,

dáme koňům ovsa

a hříbatům otavy,

pojedeme do Prahy.
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Ze života školičky
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„Konečně musím také vzpome-
nout zábavy ve staré škole na Slo-
vácích. Nejmilejší a také jedinou 
zábavou, která se udržela až do 
dob mé mladosti, byl „blažej“, slav-
nost školní na den svatého Blaže-
je, dne 3. února. Svatý Blažej se 
stal patronem školních dětí proto, 
že zázračně vyhojil od zádavy dítě, 
jemuž žádný lékař nemohl pomoci.

Několik dní před svatým Blaže-
jem přistrojili se premianti: jeden za 
Blažeje, dva za anděly do dlouhých 
bílých košil a do vysokých papíro-
vých biskupských čepic, polepe-
ných pozlátkem a křížky. Naučili se 
říkání a chodili po dědině s rožněm 
vyptávat masa, vajec, mouky a ji-
ných potřeb; to vše se snášelo do 
školy. Ti svatí Blažejové při vyptá-
vání zpívali:

Na svatého Blažeja
památka se činí,
a to se všem oznamuje,
který o tom neví.

My pak malí žáčkové
chodíme pospolu,
abyste nám něco dali
dnes k našemu stolu.

Jestli žáčka nemáte,
na papír nám dejte,
jedním grošem nebo dvěma
nic nezchudobnete. 

Na den svatého Blažeje z toho 
byla pak ve škole hostina v poledne 
a po hostině se konala ve školní tří-
dě taneční zábava. Se všemi nále-
žitostmi jako tancovačka dospělých; 
ovšem alkoholu a opilých nebylo, ale 
školní děti toho dne tančívaly až přes 
půlnoc. Ale z pedagogických důvodů 

Jan Herben – Na svatého Blažeje

byla tato slavnost později zakázána. 
Je mi jí líto, protože nebyla nahraze-
na ničím lepším. Školní výlety, ales-
poň pokud jsem je já viděl, „blažeje“ 
nenahrazují ani z daleka.“

Z knihy Brumovice připravila: 
Vlasta Bedřichová

Kresba: František Hlavica

Vzpomínka na Selmu Vodákovou
Babička Selma měla pohnutý osud. Velmi mladá se 

zamilovala do o šest let staršího Tomáše Kubíka z evan-
gelické rodiny, který jezdíval do Brumovic – Tabačova za 
svou sestrou Marií Zárybnickou. Pocházel ze Sněžného 
(tehdy Německého) a vyučil se tkalcem. Vztah Selmy 
a Tomáše nezůstal bez následků. Osmnáctileté Selmě se 
narodila dcera Amálie. Přesto, že Tomáš písemně prohlá-
sil, že je kdykoliv “ochoten pojmout Selmu Vodákovu za 
svou právoplatnou manželku“ a stvrzuje otcovství Amálie, 
rodiče Selmy nedovolili, aby se za Tomáše provdala, pro-
tože nebyl žid. Matka mi vyprávěla, že svého otce viděla 
jednou v životě, když se přijel do Brumovic rozloučit před 
nástupem na frontu. Bylo to o Vánocích, patrně v roce 
1915 a Amálka chodila tehdy s děvčaty koledovat. Za-
stavily se u strýce Ignáce a pak u  sousedů Bulů. Zde 
uviděla otce, který tam byl na návštěvě. Ačkoliv se před 
tím nikdy neviděli, poznali se okamžitě. On jen hlesl „to 
je Amálka“ a ona rozrušená – bylo jí tehdy dvanáct let 
– utekla domů, aby s pláčem řekla 
matce, co se přihodilo. Její otec už 
byl v té době ženatý, měl další dvě 
dcery a žil v Prostějově, kde sloužil 
u policie. Z války se už nevrátil, padl 
na frontě v roce 1916. 

Babička Selma se nikdy nepro-
vdala. Nejprve pomáhala v krámě 
svým rodičům. Během války se jí 
ujala Tomášova sestra Marie Zá-
rybnická, která provozovala živnost 
„překupnictví potravin“ v okolních 
obcích. Přestože sama vdova, peču-
jící o pět dětí a starou matku, přene-

chala nezištně Selmě část svého rajonu – vesnice v bliž-
ším okolí. Zpočátku ji vodila s sebou, aby ji v obchodování 
zaučila. Když si babička vyřídila oprávnění k provozování 
živnosti, nakupovala už zemědělské produkty samostat-
ně a prodávala je na trhu v Hodoníně. Uvedením do živ-
nosti přátelství tety Zárybnické neskončilo; byla babičce 
a vlastně celé naší rodině i nadále rádkyní i pomocnicí 
v nesnázích. Tento vztah přenesla i na své sourozence 
a děti. Se všemi jsme se jako rodina stýkali, i když ba-
bička už nebyla. Nejblíže jsme si byli s tetou Hermínou 
Páleníkovou, která nám celoživotně poskytovala podpo-
ru, pomoc a přátelství. S mojí matkou Amálkou si velmi 
rozuměly – vždyť byly sestřenice.

Vzhledem ke způsobu obživy bývala babička často 
mimo domov. Pamatuji si ji jako velmi vážnou, řekla bych 
až smutnou ženu, jak občas sedávala zamlklá stranou 
v kuchyni vedle kredence. Nikdy jsem ji neviděla, že by 
se smála. Ráda vzpomínám, jak někdy vozívala z Hodo-

nína cukrdlata a výtečné zákusky – 
„kremšnity“; tak dobré jsem už nikdy 
neměla. Doma byla babička velice 
pracovitá, hodně mamince pomáha-
la v domácnosti, protože ta se mu-
sela starat o moji vážně nemocnou 
o devět let starší sestru Květušku.

Když dostala babička podobně 
jako její brumovičtí příbuzní výzvu 
k nástupu do transportu (povoláva-
cí rozkaz), bylo u nás moc smutno. 
Chystalo a šilo se různé oblečení, 
vždy to nejlepší a nejteplejší. Také 
pamatuji, bylo mi sedm let, že když Babička Selma (asi 1920)
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už odcházela a loučila se s námi, plakala a řekla Květuš-
ce: „děvče zlaté, s tebou se už neuvidím.“ Nevím, jestli 
tehdy tušila, jak zlý úděl ji čeká nebo tušila, že Květuška 
už dlouho žít nebude. Vyplnilo se obojí, Květuška zemře-
la, když jí bylo 18 let, v roce 1943. A babička? Asi byla 
také v té době umučena, jako všichni její příbuzní. Podle 
údajů o transportech, kterými byli deportováni do nejvý-
chodnější části Polska a podle zprávy, kterou se jí poda-
řilo ještě v roce 1942 poslat mamince do Brumovic, byli 
umístěni do pracovních táborů v okolí Chelmu. Zde byli 
likvidováni nelidskou pracovní zátěží při budování odvod-
ňovacích a melioračních staveb v neschůdných bažinách 
a mokřinách a nesnesitelnými životními podmínkami, tý-
ráním, hladem, tyfem, vyčerpáním. Pokud přesto někdo 

Pokolení našeho rodu – 1.část
V letošním roce se budeme na 

stránkách našeho zpravodaje sezna-
movat s osudy pana Matěje Musila, 
které podle jeho vzpomínek sepsala 
Markéta Veverková – Musilová.

Několik slov úvodem:
„I když pana Matěje Musila (naro-

dil se 22.února 1896) celým životem 
provázela každodenní tvrdá práce 
a nelehká zkušenost za první světové 
války, vždy se snažil ve všem vidět 
to dobré a s rozvahou sobě vlastní 
hledal onu pozitivní stránku života. 
Častokrát vyřešil s humorem složi-
té životní situace. A to jak doma, tak
 i v těžkých válečných dobách. Tím 
si získával všeobecnou oblibu svých 
přátel i nadřízených. Po návratu 
z armády žil a pracoval v Brumovicích 
a s manželkou vychovali sedm dětí. 
Tyto děti nesou dál poselství poctivosti 
v práci a lásky k bližnímu a předávají 
jej dalšímu pokolení rodu.“ 

„Byli jsme čtyři. Marie, Matěj, Fran-
tišek a Jan. Když jsme povyrostli, ještě 
jsme chodili do školy, už jsme pomá-
hali rodičům. Ale ve čtvrtek se šlo za 
výdělkem na panské nebo k židovi 
Flaišerovi v Brumovicích. Celé léto 
se také chodilo ke dvoru vázat mrvu, 
skládat obilí nebo jsme zastali různé 
práce u mlátičky, za což jsme měli tři-
cet krejcarů (šedesát haléřů) denně. 
Byl to malý peníz, ale do domácnosti 
dobrý, neboť otec si dost svého vý-
dělku ponechal pro svoji osobu.Rád 
si místo v kruhu své rodiny po práci 
poseděl v hospodě, a to stálo peníze. 
Potom přišel domů v podnapilém sta-
vu, matce nadával, nás děti tím probu-
dil, a to se opakovalo dost často, což 
naši matku nejvíce trápilo. Matka, aby 

mohla také něco vydělat a jít na celý 
den do práce, vstávala záhy po půl-
noci, aby nám nachystala nějaké jídlo 
– obyčejně napekla buchet nebo vdol-
ků. Dobrá byla naše matka, otci nevy-
čítala, že tolik utrácí, sama se snažila, 
abychom neměli nouzi.

V roce 1911 byl otec zaměstnán 
 v hodonínské cihelně a také já jsem 
tam dostal práci. Výdělek byl slušný, 
na den dvě až tři koruny, což podle 
výdělku na panském bylo přece jenom 
více. Ve dvoře platili nejvýše jednu 
korunu čtyřicet haléřů. Do Hodonína 
jsme jezdili až do roku 1914, kdy vy-
pukla světová válka. Poněvadž na voj-
nu šlo mnoho dělníků, museli jít všichni 
do věku 38 let, byla následkem nedo-
statku pracovních sil výroba v cihelně 
zastavena a my jsme byli propuštěni. 
Potom jsme jako sekáči pracovali ve 
dvoře Rovinky u Krumvíře. Sekáči se 
tehdy říkalo mužům, co sekli sena, obi-
lí, jateliny, a když neměli co séct, za-
stali práci, jaká byla. V zimě mlátili rýž 
cepy, aby byla sláma na povřísla. Prá-
vě jsme mlátili, to bylo v únoru 1915, 
když byly vyvěšeny vyhlášky, že k od-
vodu se musí dostavit hoši narození 
v r. 1895 - 1896. To mě bylo devate-
náct let. K odvodu jsme jeli 15. března.

Teď budu popisovat můj život na 
vojně. Má matka byla od podzimu ne-
mocná a velice se rmoutila, že také já 
musím jít k odvodu. Každá matka se 
o svého syna strachovala, vždyť mu-
sel jít hned na vojnu a co nejdřív do 
pole. Mě jaksi těšilo, že snad budu 
vojákem, jen pohled na lůžko mě za-
rmoutil, neboť na mne hleděly smutné 
oči mé nemocné maminky, která ve 
strachu očekávala den mého odvodu.

Přišel 15.březen 1915, chlapci byli 

veselí, po vesnici zpívali, ale mně bylo 
těžko u srdce, neboť má mysl byla u 
lůžka mé ubohé matičky. V osm hodin 
jsme se sešli v obecní hospodě. Sta-
rosta nám dal potřebné listiny a kaž-
dému dvě koruny na přilepšenou. Po-
sedali jsme na vozy a jeli do Klobouk 
představit se vojenské komisi. Ani 
jsme si nemysleli, že nás bude hod-
ně odvedených, neboť z předešlých 
vesnic brali málo. Přišla řada na nás, 
četník nám rozkázal svléct se a již nás 
stavěl do řady podle abecedy. Po-
slední v desítce byl můj vlastník Musil 
František. „Za ním v druhé desítce 
přijde zase Musil Matěj“, velí četník. 
V první desítce pustili asi pět a mne 
z druhé desítky jako prvního uznali 
také za schopného. Potom bylo vy-
ptávání jeden druhého, zda-li je taky 
odveden, ani jsme neměli čas se oblé-
kat, až nás do toho nahnal četník, aby 
mohla přijít na řadu zase další vesni-
ce. Z dvaceti čtyř nás vzali dvanáct. 
Když byly všechny obce hotové, složili 
jsme v sále, kde se odvádělo, přísa-
hu. Po ní jsme šli do hostince na oběd 
a potom nasedli na vozy a jeli domů. 

Doma bylo pláče u všech, kteří 
měli někoho odvedeného. U nás také. 
Jenom matka neplakala a všechny 
ostatní těšila: „Snad Tě Bůh v té vál-
ce ochrání“, ale hlas se jí třásl. Asi za 
deset dnů po mém odvodu si libovala, 
že se jí hodně ulevilo, což nás všech-
ny potěšilo. Ale naše radost netrvala 
dlouho, neboť téhož večera asi v jede-
náct hodin naše matička vydechla na-
posled. Tak jsem svou milou maminku 
pochoval a s lehčím srdcem odjížděl, 
než kdyby byla ještě na lůžku.“ 

Se svolením pana Antonína Musila 
připravila Vlasta Bedřichová

přežil, byl zastřelen, odeslán do okolních vyhlazovacích 
táborů (Majdanek, Treblinka, Sobibor), nebo udušen 
v uzavřené korbě nákladního auta, kam byly vyvedeny 
výfukové plyny.

Babička Selma se ale s Tomášem Kubíkem nakonec 
přece jenom setkala. Jména obou jsou uvedena na bru-
movickém památníku obětem světových válek. Tomáš 
jako padlý v 1.světové válce a Selma mezi oběťmi na-
cistické rasové perzekuce během 2.světové války. Je to 
smutný příběh o obyčejné ženě, která nikomu neublížila.

Vlasta Bartošová-Macháčková

Touto vzpomínkou končí série vypravovaní o osudech  
jedné brumovické židovské rodiny.
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SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem se probou-

zí příroda a i pro nás je to období 
, které nám dodává nových sil. Pro-
dlužuje se denní doba, sluníčko nás 
po chmurných zimních měsících ne-
jen zahřívá a zlepšuje nám náladu, 
ale přinutí nás i k větší aktivitě. A tak 
nás jako každoročně čekají práce 
při úklidu kolem našich nemovitostí, 
úprava zahrádek, zahrad a zahájení 
polních prací.

Když už jsem zmínil polní práce, 
musím se obrátit na majitele, pří-
padně uživatele pozemků ve věci 
úklidu kolem nich. Je velkým nešva-
rem vytahování zeminy na zpevně-
né vozovky, vyjíždění kolejí na pol-
ních cestách, ježdění mimo cesty 
po osetých pozemcích a travnatých 
plochách, neuklizené hromady réví 
a klestí na mezích a jiné. Toto vše 
působí ostatním spoluobčanům ne-
malé problémy a těžkosti. A když 
už jsem začal s nešvary, musím se 
zmínit také o volně pobíhajících pej-
scích v obci, o majitelích venčících 
své psy zanedbávajících povinnost 

úklidu výkalů po svých mazlíčcích. 
Nikomu není příjemné, když musí 
uklízet po cizím psu na vlastní za-
hrádce nebo v její těsné blízkosti. 
Stejně tak se musím kriticky zmínit 
i o odpadcích poházených všude, 
kam se podíváme, i v blízkosti od-
padkových košů. A zcela určitě to ne-
dělají jenom děti. Dovolím si požádat 
o větší míru vzájemné ohleduplnosti 
a současně vám za ni děkuji.

Nechci ale jenom kritizovat, chci 
poděkovat vám všem, a je vás vět-
šina, kterým záleží na tom, v jakém 
prostředí žijeme, kteří nejste lhostej-
ní k těmto nešvarům a svojí prací 
a činností odstraňujete to, co způso-
bují neohleduplní občané. Vždyť je 
mnohem příjemnější žít a pohybovat 
se v hezkém prostředí, mezi slušný-
mi, laskavými a ochotnými lidmi.

Nyní několik slov o činnosti za-
stupitelstva. Tak jak byl připravován 
a schválen rozpočet, odvíjí se jednot-
livé naplánované akce. Byl vybrán 
zhotovitel prováděcí projektové do-
kumentace kanalizace a ČOV, pro-
bíhá výběrové řízení na dodavatele 

služby stavebně technického dozoru 
uvedené stavby, výběr zhotovitele 
nábytkového vybavení ubytovny na 
sokolovně a dodavatele stavby za-
střešení terasy u sokolovny.

Připravuje se projektová doku-
mentace stavby nové vozovky s toč-
nou na Haraských, u nových rodin-
ných domů. Točna musí být vybu-
dována z dopravního hlediska, pro-
tože z důvodu hranice ochranného 
pásma produktovodů zde již není 
možná další výstavba. Současně se 
stavbou této vozovky bude dokonče-
na i vozovka na Vrchním konci.

V rámci dokončovacích prací na 
sokolovně bude před malířskými 
pracemi provedena instalace kabelů 
pro ozvučení sálu a osvětlení jeviš-
tě. Poslední akcí na rekonstrukci so-
kolovny pro toto období bude úprava 
prostranství spojená s vybudováním 
bezbariérového přístupu do budovy.

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

Antonín Košulič, starosta obce

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

konaného dne 18. 12. 2014 v obřadní síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu Vladislava Ku-

rečku a Josefa Miklíka.       
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a  Ing. Vav-
řinec Charvát.

4. Rozpočet obce na rok 2015                                                                                                                                            
5. Rozpočtový výhled na rok 2016 

a 2017.     
6. Smlouvu o zřízení služebnosti s fi r-

mou O2 Telefonica Czech Repub-
lic, a. s. pro podzemní uložení ko-
munikační sítě – metalického kabe-
lu na pozemku par. č. 3601/47 za   
jednorázovou úplatu 1171,- Kč.   

7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene s fi rmou 
EON Distribuce, a. s. na obecní 

parcele 3601/1 na úpravu stávající-
ho vedení NN - výměna podpěrné-
ho bodu a obnova přípojek pro rod.  
domy  č. p. 149 a 156.                                                                                             

8. Předání části vodovodu do majet-
ku společnosti VaK Břeclav formou 
nepeněžního vkladu.

9. Rozpočtové opatření č. 12.
10. Prodej pozemku par. č. st. 752 

o výměře 51 m2 za cenu 100,- Kč/m2 
a par. č. 3601/52 o výměře 86 m2 
za cenu 275,- Kč/m2 manželům 
Miroslavu a Emílii Veselým bytem 
Alešova 11/5, Hodonín (dořešení 
žádosti projednávané 28.8.2014). 

ZOB neschvaluje:
1. Dodatek ke smlouvě o energetic-

kém poradenství a správě odběr-
ných zařízení s fi rmou Energie pod 

kontrolou, o.p.s., se sídlem Brněn-
ská 3883/46, 695 01 Hodonín.

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z minulého ZOB 
2. Žádosti občanů o povolení skácení 

stromů – Františka Košuliče, Bru-
movice 371

3. Činnost obecního úřadu                                               
4. Informaci o vyvěšení záměru smě-

ny pozemků z důvodu možnosti 
provedení kanalizace.

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Předložit ZOB vývoj cen energií 

hrazených obcí od roku 2013.
2. Prověřit trasu uložení podzemního 

vedení související se Smlouvou 
o zřízení služebnosti s fi rmou Tele-
fonica O 2 Czech Republic, a. s. 
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U S N E S E N Í 
z třetího řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne   29. 1. 2015 ve  velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání, včetně doplňku.
2. Ověřovatele zápisu Mgr. Marii 

Michnovou a Karla Opluštila.
3. Návrhovou komisi ve složení 

JUDr. Dobromila Macháčková 
a  Ing. Bohuslav Říha

4. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene pro přípojku NN k nemo-
vitosti manželů Benedikti na 
pozemku p. č. 3601/47, 4/27 
a 3113/2 s fi rmou E.ON Distribu-
ce, a. s., IČO 28085400.

5. Příspěvek na fi nancování systé-
mu IDS JMK na rok 2015 ve výši 
46 450,- Kč. (výpočet: počet oby-
vatel k 1. 1. 2014 x 50,- Kč).

6. Zadání vypracování prováděcí 
projektové dokumentace pro pro-
vedení stavby již dříve vybrané 
fi rmě ve výběrovém řízení DUIS 
s. r. o, Srbská 1546/21, 612 00 
Brno, IČO 479 16 311.

7. V návaznosti na plánovanou vý-
stavbu obecní kanalizace směnu 
pozemků s panem Tomášem Je-
línkem, bytem Brněnská, Hodo-
nín. Jedná se o pozemky – část 
pozemků 3601/1 a 973/1

8. Výzvu k podání nabídky na ve-
řejnou zakázku k zajištění služeb 

souvisejících s žádostí o dotace 
na akci „Brumovice - kanalizace 
a ČOV“.

9. Zhotovitele opravy sprchových 
koutů v šatnách v Sokolovně. 
Z důvodu nabídky nejnižší ceny 
dodávky byla vybrána fi rma Sta-
voč, s. r. o. Horní Bojanovice.

10. Doplnění školské rady z řad členů 
ZOB: Zdeněk Veselý a Ing. Bohu-
slav Říha.

11. Termín pro zpracování výzvy na 
vybavení ubytovny v Sokolovně 
– 10. 2. 2015, obsah výzvy bude 
konzultován na schůzce zastupi-
telů téhož dne v 18.00 na místě 
samém.

12. Rozpočtové opatření č. 1
13. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Brumovi-

ce za rok 2014.
14. Žádost Tomáše a Hany Říhových 

na umístění jímky splaškových 
vod před jejich novostavbou ro-
dinného domu v Brumovicích na 
obecním pozemku p. č. 3006/27.

15. Žádost Daniela Štacha, Brumo-
vice 203 na vybudování parko-
viště před prodejnou nábytku, 
včetně poskytnutí materiálního 
příspěvku na vybudování chodní-
ku. Parkoviště bude vybudováno 
na vlastním pozemku p. č. 12/16 

a na části obecního  pozemku 
p. č. 3601/47 bude vybudován 
chodník.

16. Vyvěšení záměru prodeje části 
pozemku p. č. 3601/1 – ostatní 
plocha, na žádost Pavla Švece, 
bytem Rajhradice.

ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o plnění ulo-

žených úkolů starostovi obce.
2. Zprávu o provedené inventarizaci 

ZŠ a MŠ Brumovice.
3. Žádost Milana Huty o povolení 

skácení smrku na jeho pozemku.
4. Informativní zprávy o způsobu 

zastřešení terasy Sokolovny, 
žádosti o dotace na obnovu dět-
ských hřišť na Drahách a u Je-
zírka, možnosti dotací na výstav-
bu sociálního bydlení, výsledku 
auditu hospodaření obce za rok 
2014.

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Poptat architektonické fi rmy stran 

zpracování návrhu využití stáva-
jící parcely starého „Spolku“ pro 
výstavbu sociálních bytů.

2. Zpracovat žádosti na dotace ob-
novy dětských hřišť.

Jak jsme nakládali s odpady v roce 2014
Druh odpadu Množství v tunách

papír a lepenka 9,07

sklo 6,399

plasty 3,805

kovy 2,380

textil 3,96

biologicky rozložitelný odpad 59,914

směsný komunální odpad 206,160

celkem 291,688

Ø na obyvatele 0,306

televizory a monitory 57 ks

chladničky a mrazáky 61 ks

pračky, myčky, sporáky 29 ks

nebezpečný odpad 1,429 t

drobné elektro 3 bagy
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Bezpečnostní situace na teritoriu OO PČR Hustopeče 
za období roku 2014

Rok 2014 byl pro Policii v české republice, potažmo pro 
obvodní oddělení spadající do územního odboru Břeclav, 
nejúspěšnějších rokem v posledním období. Celorepublikově 
a i na Územním odboru Břeclav bylo zaznamenáno význam-
né snížení nápadu trestné činnosti a zároveň i zvýšení pro-
centa celkové objasněnosti. 00 PČR Hustopeče jako jedno 
z mála obvodních oddělení však zaznamenalo nárůst trestné 
činnosti. Přesto vše se nám však dařilo na poli odhalování pa-
chatelů protiprávního jednání, jelikož došlo k navýšení celko-
vého procenta objasněnosti trestné činnosti.

Ekonomická situace je i nadále složitá. Dá se však říci, 
že v roce 2014 nebyl žádný problém s přidělením fi nančních 
prostředků na nákup PHM, obměnu zastaralého technického 
materiálu potřebného pro výkon služby, apod. Došlo k dokon-
čení opravy fasády budovy OOP v Hustopečích a k opravě 
střechy na policejní služebně ve Velkých Pavlovicích.

V loňském roce nastala významná změna ve vedení Poli-
cie Územního odboru Břeclav, jehož součástí je i naše OOP. 
Do jejího čela byl jmenován plk. JUDr. Marian Žák, jemuž se 
podařilo s úspěchem navázat na práci svého předchůdce, 
a tak se stal rok 2014 jedním z nejúspěšnějších roků Policie 
územního odboru Břeclav.

Naše obvodní oddělení zahrnuje katastrální území o 432 km2

 (z toho Policejní služebna Velké Pavlovice 148 km2), ob-
hospodařuje 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 2014 OOP Hustopeče 
stejně jako vloni disponovalo 32 tabulkovými místy policistů 
(z 22 tabulkových míst policistů na OOP Hustopeče a 10 ta-
bulkových míst policistů na Policejní služebně Velké Pavlovi-
ce) a 1 místem administrativní pracovnice.

V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bylo v teritoriu 
obvodní oddělení Hustopeče včetně PS Velké Pavlovice še-
třeno:
- .576 (v roce 2013 -1.375) ·věcí zaevidovaných pod č. j., 

nebo číslem sběrného archu,
- 1.689 (v roce 2012 • 1.333) • věcí šetřených jako přestup-

ky,
- 655 (v roce 2013. 622) • věcí šetřených jako trestné činy.

V nápadu trestné činnosti i nadále převažuje obecná krimi-
nalita, a to především majetková trestná činnost, která tvořila 
v roce 2014 z celkového nápadu obvodního oddělení 57,25%. 
Nejrozšířenějším druhem majetkové kriminality jsou krádeže 
prosté, a to především krádeže barevných kovů a nedostateč-
ně zajištěných věcí (zejména se jedná o mobilní telefony, pe-
něženky, kabelky, které jejich majitelé nechávají bez povšim-
nutí na různých místech, jako jsou obchody, kulturní místnosti, 
apod.) a krádeže vloupáním (zejména krádeže vloupáním do 
rodinných domů, vozidel a pracovních strojů).

Velký nárůst případů nastal v loňském roce v oblasti inter-
netových podvodů. Jedná se o trestnou činnost, která je velmi 
složitá na objasnění a samotné šetření, ale mohu konstatovat, 
že v této oblasti se nám s usvědčováním pachatelů daří. Je 
třeba však apelovat na všechny občany, aby byli při sjedná-
vání nákupu různých věcí přes internet velmi ostražití a zboží 
hradili až po jeho doručení nebo nakupovali v prověřených 

internetových obchodech. Nejvíce podvodů registrujeme při 
nákupu zboží z internetových aukcí.

V neposlední řadě nás trápí nárůst protiprávních jednání 
v oblasti soužití rodinných příslušníků a ostatních spoluobča-
nů. Dochází ke zvyšování agrese zejména při řešení sporů 
mezi mládeží, ale i mezi osobami žijícími ve společné domác-
nosti. Dále je to trestná a přestupková činnost spojená s jíz-
dou motorovými vozidly (zejména se jedná o časté požívání 
alkoholických a jiných návykových látek před a během jízdy, 
nesprávný způsob jízdy, apod.).

V uplynulém roce došlo k podstatnému nárůstu šetřených 
věcí zaevidovaných pod obyčejným číslem jednacím (o 201 
ČJ více než v roce 2013). Rovněž velmi výrazný nárůst jsme 
zaznamenali v oblasti přestupků, v roce 2014 jsme šetřili 
o 356 PŘ (z toho nárůst přestupků šetřených jako bloko-
vé pokuty o 298 skutků a přestupků šetřených dle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích o 98 skutků) více jak v roce 
2013. Nárůst nastal i u nápadu trestných činů, ve srovnání 
s rokem 2013. V loňském roce šetřilo OOP o 33 TČ více než 
v roce 2013. Objasněnost trestných činů vzrostla na 44,73%, 
což je o 1 ,8% více ve srovnání s rokem 2013.

Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému zvýšení zatíže-
nosti jednotlivých policistů, bylo, dle mého názoru, dosaženo 
kolektivní prací velmi dobrých výsledků. Pracovní kolektiv tvo-
ří z velké většiny zkušení policisté, kteří své získané znalosti 
a dovednosti předávají svým mladším kolegům. Průměrný 
věk policistů na našem oddělení je 38 let a průměrná délka 
praxe je necelých 14 let.

Z evidovaných trestních a přestupkových věcí je nejvíce 
zatíženo město Hustopeče, mezi další obce s větším nápa-
dem trestné činnosti patří město Velké Pavlovice, Velké Bílovi-
ce a Zaječí. Z měst a obcí byl zaznamenán největší procentu-
ální nárůst trestné činnosti oproti roku 2013 v obci Starovičky. 
Stále mezi nejzávažnější kriminogenní faktory patří recidiva 
pachatelů trestných činů, požívání alkoholických nápojů a uží-
vání drog, nedostatečná výchova dětí v rodinách i školách, 
nezaměstnanost a nedostatečné zajištění majetku občany.

Ve sledovaném období roku 2014 byly v našem obvodu 
prošetřovány i závažné trestné činy (zločiny) jako:
- loupež dle § 173 trestního zákoníku - celkově 3 případy
- vydírání dle§ 175 trestního zákoníku- celkově 1 případ
- znásilnění dle § 185 trestního zákoníku- celkově 1 případ
- týrání osob ve společně obývaném bytě nebo domě § 199 

trestního zákoníku - celkově 4 případy.

V oblasti závažných trestných činů, zeJmena se jedná 
o násilnou a mravnostní kriminalitu, byl v roce 2014 zazname-
nán mírný nárůst. Ve srovnání s rokem 2013 bylo těchto přípa-
dů šetřeno o 3 více (rok 2013- 39 případu, rok 2014 - 42 přípa-
dů). Významná je i celková objasněnost těchto trestných činů, 
v oblasti násilné trestné činnosti jsme dosáhli v roce 2014 na 
71,42% objasněnosti všech šetřených případů a u mravnostní 
kriminality dokonce plných 100% objasněnosti všech těchto 
trestných činů.

Bezpečnostní situace v teritoriu OOP Hustopeče je stabi-
lizovaná, rok 2014 byl z mého pohledu velmi dobrý a přeji si, 
abychom byli obdobně úspěšní i v letošním roce.

S pozdravem npor. Mgr. Jiří Otáhal, vedoucí oddělení
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Srovnání nápadu TČ v letech 2011/2012/2013/2014

Obec Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Hustopeče 152 111 135 151
Popice 11 8 10 17
Pouzdřany 10 5 12 16
Strachotín 16 13 14 15
Šakvice 14 15 16 20
Starovičky 18 15 6 17
Horní Bojanovice 7 9 7  4
Boleradice 8 13 7  7
Diváky 9 7 10  5
Starovice 19 7 10  9
Uherčice 11 8 8  8
Velké Němčice 17 26 25 23
Kurdějov 3 5 11  6
Křepice 17 5 10  6
Nikolčice 12 8 3  4
Šitbořice 15 14 15  17
Borkovany 19 8 17  9
Brumovice 10 11 12  5
Krumvíř 9 11 13 12
Kašnice 6 4 1  2
Velké Hostěrádky 4 2 7  3
Klobouky u Brna 38 35 28 30
Bohumilice 4 2 0  0
Morkůvky 14 11 3  3
Velké Pavlovice 46 32 53 53
Němčičky 17 12 14 15
Kobylí 33 27 30 25
Vrbice 16 13 7  8
Bořetice 30 16 14 16
Velké Bílovice 54 44 35 47
Rakvice 23 29 30 20
Přítluky – Nové Mlýny 17 14 22 17
Zaječí 33 25 45 47

Nápad PŘ šetřených OOP včetně blo-
kových pokut za rok 2014

Obec Přestupky celk.
Hustopeče 421
Popice 31
Pouzdřany 38
Strachotín 23
Šakvice 60
Starovičky 28
Horní Bojanovice 12
Boleradice 19
Diváky  9
Starovice 58
Uherčice 22
Velké Němčice 86
Kurdějov 13
Křepice 23
Nikolčice  9
Šitbořice 36
Borkovany 18
Brumovice  9
Krumvíř 22
Kašnice  0
Velké Hostěrádky  4
Klobouky u Brna 116
Bohumilice  1
Morkůvky  4
Velké Pavlovice 211
Němčičky 20
Kobylí 53
Vrbice 17
Bořetice 46
Velké Bílovice 60
Rakvice 61
Přítluky – Nové Mlýny 24
Zaječí 65

Tříkrálová sbírka
V neděli 4.ledna 2015 proběhla v naší obci Tříkrálová 
sbírka, zapojily se tři skupiny koledníků: Denisa a Rudolf 
Kadlecovi s Romanem Prokešem, Martina Burešová, Petr 
Cichra s Davidem Havlíkem a Eva Kulíšková, Kristýna 

Chrástková a Matěj Ullmann s paní Evou Brunnerovou. 
Jedna pokladnička byla umístěna i v kostele sv. Antonína. 
Všem koledníkům i dárcům upřímně děkujeme.

Foto: A.Košulič
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Tříkrálová sbírka v roce 2015
OBEC
Bavory 12 498  Kč
Boleradice 25 410  Kč
Borkovany 22 104  Kč
Bořetice 52 218  Kč
Brod nad Dyjí 12 672  Kč
Brumovice   25 214  Kč
Břeclav 177 927  Kč
Březí 32 777  Kč
Cvrčovice 14 549  Kč
Diváky 13 439  Kč
Dobré Pole 7 745  Kč
Dolní Dunajovice 39 014  Kč
Dolní Věstonice 8 557  Kč
Drnholec 32 042  Kč
Hlohovec 52 760  Kč
Horní Bojanovice 11 894  Kč
Horní Věstonice 15 150  Kč
Hrušky 42 138  Kč
Hustopeče 80 162  Kč
Ivaň 6 420  Kč
Jevišovka 12 691  Kč
Klentnice 10 195  Kč
Klobouky u Brna 26 921  Kč
Kobylí 69 601  Kč

OBEC
Kostice 42 794  Kč
Krumvíř 5 453  Kč
Křepice 42 119  Kč
Kurdějov 15 095  Kč
Ladná 35 683  Kč
Lanžhot 100 000  Kč
Lednice 16 498  Kč
Mikulov 54 874  Kč
Milovice 5 681  Kč
Moravská Nová Ves 56 371  Kč 
Moravský Žižkov 23 758  Kč
Morkůvky 490  Kč
Nejdek 2 851  Kč
Němčičky 17 222  Kč
Nikolčice  18 799  Kč
Nové Mlýny 1 137  Kč
Novosedly 24 523  Kč
Nový Přerov 5 554  Kč
Pasohlávky 15 609  Kč
Pavlov 11 728  Kč
Perná 25 910  Kč
Podivín 65 991  Kč
Pohořelice 55 588  Kč
Popice 41 170  Kč

OBEC
Pouzdřany 14 110  Kč
Přibice 24 291  Kč
Přítluky 12 902  Kč
Rakvice 31 456  Kč
Sedlec 15 461  Kč
Starovice 20 641  Kč
Starovičky 20 133  Kč
Strachotín 11 440  Kč
Šakvice 23 453  Kč
Šitbořice 86 041  Kč
Tvrdonice 58 111  Kč
Týnec 25 589  Kč
Uherčice 48 737  Kč
Valtice 64 063  Kč
Velké Bílovice 117 267  Kč
Velké Hostěrádky 10 285  Kč
Velké Němčice 60 434  Kč
Velké Pavlovice 80 322  Kč
Vlasatice 17 245  Kč
Vranovice 55 079  Kč 
Vrbice  46 274  Kč
Zaječí 18 541  Kč
CELKEM                     2 350 871  Kč

Obec na 1 obyv.
Bavory 31,56 Kč
Boleradice 29,17 Kč
Borkovany 29,08 Kč
Bořetice 39,17 Kč
Brod nad Dyjí 37,27 Kč
Brumovice 26,49 Kč
Břeclav 6,66 Kč
Březí 20,90 Kč
Cvrčovice 24,79 Kč
Diváky 26,35 Kč
Dobré Pole 18,94 Kč
Dolní Dunajovice 22,88 Kč
Dolní Věstonice 25,24 Kč
Drnholec 18,43 Kč
Hlohovec 41,41 Kč
Horní Bojanovice 18,56 Kč
Horní Věstonice 34,99 Kč
Hrušky 21,61 Kč
Hustopeče 13,62 Kč
Ivaň 9,28 Kč
Jevišovka 22,91 Kč
Klentnice 18,21 Kč
Klobouky u Brna 13,46 Kč
Kobylí 33,27 Kč

Obec na 1 obyv.
Kostice 23,26 Kč
Krumvíř 4,54 Kč
Křepice 33,83 Kč
Kurdějov 39,72 Kč
Ladná 30,34 Kč
Lanžhot 26,11 Kč
Lednice 7,19 Kč
Mikulov 7,14 Kč
Milovice 11,84 Kč
Moravská Nová Ves 22,30 Kč
Moravský Žižkov 16,78 Kč
Morkůvky 1,07 Kč
Nejdek 10,38 Kč
Němčičky 25,89 Kč
Nikolčice 23,73 Kč
Nové Mlýny 1,73 Kč
Novosedly 35,91 Kč
Nový Přerov 21,74 Kč
Pasohlávky 19,67 Kč
Pavlov 29,44 Kč
Perná 28,58 Kč
Podivín 19,89 Kč
Pohořelice 10,88 Kč
Popice 39,65 Kč

Obec na 1 obyv.
Pouzdřany 17,65 Kč
Přibice 24,92 Kč
Přítluky 13,71 Kč
Rakvice 16,60 Kč
Sedlec 13,70 Kč
Starovice 26,30 Kč
Starovičky 25,73 Kč
Strachotín 14,04 Kč
Šakvice 17,09 Kč
Šitbořice 39,40 Kč
Tvrdonice 26,58 Kč
Týnec 25,56 Kč
Uherčice 45,87 Kč
Valtice 14,82 Kč
Velké Bílovice 30,67 Kč
Velké Hostěrádky 25,85 Kč
Velké Němčice 39,10 Kč
Velké Pavlovice 23,32 Kč
Vlasatice 19,28 Kč
Vranovice 24,53 Kč
Vrbice 41,48 Kč
Zaječí 12,66 Kč
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Sčítání Tříkrálové sbírky bylo 22.1.2015 ukončeno. 
Všem dárcům a koledníkům děkujeme, že nám pomá-
háte pomáhat.

 
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 živo-
ta 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

• podpora vzniku a rozvoje sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

 
Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2014
• stavební úpravy v Domově sv. Agáty Břeclav pro 

matky s dětmi, který pomáhá matkám s dětmi v krizo-
vých situacích

• 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

- V prosinci 2015 byla vydána publikace Obnova vesnic 
Kloboucka II. Do tohoto projektu se zapojilo dvanáct obcí. 
Brumovice obdržely sto kusů výtisků, cena jedné knihy je 
150,-Kč a zakoupit si ji můžete na obecním úřadě.

- „Míň je víc“ – to je název nového soutěžního pořadu České 
televize, který se vysílá na ČT 1 každý všední den v pod-
večer. Ve středu 14.ledna 2015 jsme na televizních obra-
zovkách mohli mezi třemi soutěžními páry vidět také pana 
Petra Líznara z Brumovic a jeho kolegu Emanuela. Soutěž 
probíhá ve třech kolech. V prvním kole dostali soutěžící 
úkol jmenovat herce a  herečky s příjmením začínajícím 
písmenem A. Jejich odpovědi R.Atkinson a Z.Adamovská 
jim vynesli 111 bodů, a protože nahráli nejvíce bodů, museli 
soutěž opustit. „Ale máte ještě jednu šanci“, říká moderátor 
Honza Smetana. „Uvidíme se v dalším kole.“  Pokračování, 
ve čtvrtek 15.ledna, už bylo pro tento pár velmi úspěšné, 
neboť se dostali až do třetího kola, tedy do fi nále. Přes ze-
měpisné údaje v kole prvním, fi lmy natočené podle předlohy 
B.Hrabala a sedm divů světa v kole druhém. Ve fi nále si ze 
tří témat zvolili „fi lm“ a měli vyjmenovat fi lmy režiséra Leone-
ho. Jejich odpovědi Tenkrát na západě, Hodný, zlý, ošklivý 
a Pro hrst dolarů navíc byly vynikající. Avšak nepodařilo se 
jim dosáhnout nula bodů. Film Pro hrst dolarů navíc uvedl 
jeden člověk ze sta dotázaných, a tak zmařil této dvojici  na-
ději na výhru dvaceti pěti tisíc a získání upomínkové před-
mětu. Ovšem pánové neztratili humor, když chtěli adresu 
onoho dotyčného, a ze soutěže odcházeli s úsměvem.  

- V pátek 30.1.2015 se v brumovické sokolovně uskutečnil 
9.ročník recesistické akce Košt svařáků, který připravila TJ 
Sokol. I letos byl košt spojen s ochutnávkou domácích ko-
láčků a buchet. Nejlepší svařák (z asi třiceti vzorků) přinesl 
Miroslav Otáhal, nejlepší koláčky upekla Věra Košuličová.
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- Plesová sezona: 
 V sobotu 31.1.2015 se v sokolovně konal hasičský maškar-

ní ples, hrála skupina Apollon.
 V sobotu 14.2.2015 16.krojovaný ples, na který nás pozva-

lo zastupitelstvo obce. Po slavnostním nástupu krojova-
ných a předtančení folklorní skupiny Old Stars z Břeclavi 
vystoupil pěvecký soubor Bystričan ze Záhorské Bystrice. 
K tanci a poslechu hrála DH Ištvánci. Připravena byla také 
ochutnávka mladých bílých a růžových vín.

 V neděli15.3.2015 se konal dětský krojovaný ples. Hrál 
a zpíval Zdeněk Švásta

- Zajímavost: Letošní únor byl zajímavý tím, že měl všechny 
dny v týdnu čtyřikrát: čtyři neděle, čtyři pondělí … To se 
stává pouze jednou za 823 let.

- V sobotu 21.2.2015 jsme mohli v místní sokolovně zhléd-
nout cirkusové vystoupení. Do programu se zapojily také 
přítomné děti, o přestávce se prodávala cukrová vata 
a hračky. Tento cirkus (klaun Bimbo s partnerkou) u nás 
vystupoval také v roce 2011. 

- Ve středu 25.2.2015 byla v naší obci provedena sbírka po-
užitého šatstva, obuvi a hraček. Sběr zajistila fi rma AIDED. 

- „Moravská rodina“ – to je projekt Českého rozhlasu Brno, 
v němž každý všední den navštíví jednu obec a seznámí 
s ní posluchače. Do Brumovic ČR Brno zavítal ve středu 
25.února 2015 a strávil zde celý den. Již v brzkých ranních 
hodinách krátce po šesté přečetla Petra Eliášová pověst 
„Strašidla v Divicích“ z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Her-
benova. 

 V dopoledním pořadu Apetýt zavolala moderátorka Mar-
cela Antošová paní Zdeňce Musilové, bývalé kuchařce ve 
školní jídelně, aby řekla posluchačům do vysílání recept 
na koláče. Potom před jedenáctou hodinou si povídala 
s Janem Zaviačičem, vedoucím cimbálové muziky Vonica 
a poslechli jsme si verbuňk Já su synek svobodný.

 V odpoledním vysílání pořadu Morava, krásná zem hovo-
řila moderátorka Jiřina Ostrá se starostou brumovických 
hasičů Karlem Opluštilem. Ten se zmínil o založení hasič-
ského sboru, o pořádaných akcích, o rekonstrukci požár-

ní zbrojnice, o plánech a přidal i jednu zajímavou historku 
z vyklízení vyhořelého domu pana Šemory.   Poděkoval 
své manželce, hasičům i příznivcům a nechal zahrát píseň 
Dobré vínečko. 

 V odpoledním Rendes – vous se reprízovala ranní po-
věst, a protože se nepodařilo navázat telefonické spojení 
s Janem Zaviačičem, vedl moderátor Jan Noha rozhovor 
o kulturním životě a o pořádaných akcích se starostou 
obce Antonínem Košuličem. 

 V podvečer ve druhé části pořadu Morava, krásná zem ješ-
tě jednou vystoupil starosta obce, aby poděkoval všem ob-
čanům a věnoval jim píseň K Brumovicícm cesta. Zazněla 
v podání dechové hudby Sokolka ze Šakvic. 

- Členská schůze spotřebního družstva COOP Jednota 
Mikulov:  Letos poprvé se regionální členské schůze (je 
utvořeno devatenáct regionů) konaly v souladu s nový-
mi stanovami. V roce 2014 proběhlo sloučení a navýšení 
základního členského vkladu na částku jeden tisíc korun.
V polovině r.2014 bylo členům rozesláno zhruba 10 500 
dopisů s dohodami na sloučení, ukončení členství a do-
placení členského vkladu.  Asi dva tisíce členů se rozhodlo 
pro sloučení a kolem pěti tisíc své členství ukončilo. Více 
jak tři tisíce oslovených na dopisy nereagovalo. Tento krok 
sloučení a navýšení členského vkladu měl tedy velký vliv 
na počet členů v jednotlivých obcích. K datu 15.ledna 2015 
má Jednota, spotřební družstvo v Mikulově  2703 členů. 
Člen je do regionu zařazen podle místa svého trvalého by-
dliště. Brumovice, Boleradice, Diváky, Krumvíř a Morkůvky 
tvoří region č.19.  V souladu se stanovami je člen povinen 
se regionálních členských schůzí nejméně jedenkrát za tři 
roky zúčastnit, jinak je možné jej z družstva vyloučit. 

 Členská schůze regionu č.19 se konala v boleradickém 
kulturním domě ve středu 18.března 2015.  Na ní byla do 
regionálního čl. výboru zvolena také Petra Charvátová 
z Brumovic. 

 V roce 2014 měly Brumovice 180 členů, nyní jejich počet 
klesl na 61.  

Vlasta Bedřichová

Brumovice – lidé a doba
- V roce 1645 řádil u nás mor, který si vyžádal mno-

ho obětí. V některých domech zemřeli všichni 
obyvatelé, takže mnoho domů zpustlo docela.

- V roce 1715 u nás vypukla cholera, na kterou ze-
mřelo hodně lidí.

- Roku 1805, v době napoleonských válek, nadě-
lala vojska v celé moravské zemi mnoho škody. 
Oddíl francouzských vojáků přišel z Brna vícekrát 

i do Brumovic. Následkem války byla velká dra-
hota.

- 16.dubna 1945 byly Brumovice osvobozeny pří-
slušníky 2.Ukrajinského frontu. Při těchto bojích 
padlo pět brumovických občanů, dvacet osm so-
větských vojáků a asi třicet Němců. Devět osob 
bylo zraněno. 

-VB-
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Ze života školičkyZe života školičky
Kukátkem do MŠ

Tři králové

Život Eskymáků

Začarovaný korálový útes

Na sněhu

První týden v novém roce jsme zahájili vý-
robou královských korun a vyprávěním o Třech 
králích. Při vycházkách jsme si všímali, do kte-
rých domů zavítal Kašpar, Melichar a Baltazar. 
Také jsme se vypravili do kostela podívat se na 
betlém.

Během měsíce ledna jsme si společně s dětmi 
povídali o zemích, kde je pořád obrovská zima. Na-
vštívil nás eskymácký kamarád a naučil nás spoustu 
zajímavých věcí - lovili jsme ryby, stavěli eskymácká 
obydlí, naučili se eskymáckou písničku a seznámili 
se s některými severskými zvířaty. Život Eskymáků 

Velkým zážitkem pro naše děti bylo promítání na-
učného příběhu o podmořském světě –  Začarovaný 
korálový útes. Příběh jsme zhlédli prostřednictvím 
sférického kina, mobilního planetária s 3D efekty.

Koncem ledna, kdy nám napadl sníh, jsme spo-
lečně s dětmi vyrazili na kopeček za školkou. Sníh 
křupající pod nohami, sjíždění kopce v bílé krajině či 
stavění sněhuláka - to bylo přesně to, na co jsme se 
těšili po vánočním lenošení.Jistě nám dáte za pravdu, 
že nejtradičnější zimní zábavou je stavění sněhuláka. 
Do této činnosti se rády zapojily všechny děti. I nám 
jedna rodinka sněhuláků vyrostla na školní zahradě. 

se nám velice líbil, avšak teploučko v naší školičce 
je k nezaplacení.

Tyto postavičky prostě k zimě patří. Zimní aktivity jsme 
využili i ke hrám ve třídě. Co by to bylo za zimu, kdy-
bychom si sněhuláky také nenamalovali, nevystřihli 
z papíru či nepostavili ze stavebnic?
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Na návštěvě v ZŠ

Maňáskové divadlo

Krojovaný ples

Před zápisem dětí do ZŠ jsme se vypravili s našimi 
předškoláčky na průzkum do první třídy. Byli jsme zvě-
daví, co se děti v první třídě učí a co všechno už umí. 
Prvňáčci nám předvedli, jací se z nich stali čtenáři, uká-

2. 3. 2015 k nám do MŠ zavítalo maňáskové divadlo 
Šikulka s programem tří výchovných pohádek:
• O princezně Adélce
• O prasátkách
• Chlubilka  a nejkrásnější dárek

15. 3. 2015 se v místní sokolovně konal dětský krojo-
vaný ples, na kterém děti z MŠ zatančily pásmo lidových 
tanečků.

zali nám svoje čítanky, písanky a pracovní sešity. Paní 
učitelka se našich předškoláčků ptala, na co se do školy 
nejvíc těší. Někteří se těší na kamarády, jiní na úkoly, ale 
byli i tací, kteří se nejvíc těší na přestávku.
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Zápis do první třídy
Konec ledna byl pro prvňáky jiný 

tím, že dostali své první vysvědčení 
a předškoláčci se zúčastnili zápisu 
do školy. Zápis proběhl 29. ledna 
2015. Pro děti bylo připraveno ně-
kolik pohádkových postaviček nebo 
zvířátek z večerníčků. Předškoláci 
ukázali, jak umí pěkně povídat, do 
kolika počítají, jestli poznají barvy 
a také, jak dokáží nakreslit postavu. 
Bylo vidět, jak postupně mizí obavy 
a naopak, jak to děti baví.

Za splněné úkoly dostaly na vy-
malování obrázky právě z těchto 
večerníčků a drobné hračky, které si 
samy mohly vybrat. Už se na ně těší-
me v první třídě.

Ze života školyZe života školy

Připravujete své dítě na první den ve školce? 
V tom případě si prosím přečtěte: 

DOPORUČENÍ PRO KLIDNĚJŠÍ VSTUP 
DÍTĚTE DO MŠ.
Protože pro většinu z dětí to bude první „vstup do 

života“, do nového prostředí, mezi cizí dospělé a děti, 
kdy najednou budou bez rodičů, bude to pro ně vel-
ký zvrat i stres. V našem zájmu i zájmu rodičů je jis-
tě usnadnit vstup dítěte do MŠ, proto doporučujeme 
společný postup a spolupráci při adaptaci dětí. 
• Nestrašte děti školkou předem, když doma zlobí 

(„Počkej ve školce, tam budeš muset poslouchat, 
tam tě naučí!“) 

• Neříkejte dítěti, že pro něj přijdete brzy, po obědě, 
pokud přijdete až odpoledne. 

• Neosvědčilo se nám, když rodiče s dítětem v MŠ 
pobývali delší dobu, dítě se pak rozlítostní nebo se 
rozlítostní ostatní děti, je lepší kratší rozloučení. 

• Nestrašte děti čtením jídelníčku (ten je informací 
především pro rodiče o pestrosti stravy) se slovy 
„no tohle jíst nebudeš, to nemáš rád, to bych nejedl 
ani já atd., naopak „ záviďte jim dobrůtky“. Jídelní-
ček je sestavován dle zásad zdravé výživy pro děti 
předškolního věku a tzv. spotřebního koše, který 
vyváženost potravin pro správný vývoj dětí sleduje. 
Pokud dítě doma některá jídla nejí, či je nevaříte, 
uvítejte, že v MŠ má možnost se zdravá jídla na-
učit jíst na příkladu ostatních dětí. Víte, že naše 
země se dostává na přední místa v růstu obezity 
u dětí, v předškolním věku jsou děti ještě tvárné a 
při vzájemné spolupráci rodiny a školy lze stravo-
vání dětí ovlivnit ku prospěchu jejich zdraví. 

• Pozitivně děti motivujte, „těšte se na to, co vám 
budou děti vyprávět, že v MŠ dělaly“. 

• Vysvětlete jim, že jsou už rozumné a velké, rodiče 
musí do práce, starší děti do školy a ony do škol-
ky, takové šikovné děti už nemohou zůstávat doma 
jako miminka.

• Nepropadejte panice, pokud dítě po prvních nad-
šených návštěvách MŠ najednou odmítne tam jít, 
přicházejí krize, je nutno je překonat klidnou dů-
sledností, že nelze jinak. 

• Případné další postupy budeme společně konzul-
tovat a řešit. 

Co by mělo dítě umět než půjde do mateřské školy:
• obouvat se a zouvat se
• poznat si své oblečení
• samostatně se svlékat a oblékat
• vydržet sedět při jídle u stolu
• samo se najíst lžící
• pít ze skleničky a hrnečku
• umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
• používat toaletu – včas si dojít, pleny jsou nepří-

pustné
• používat kapesník, vysmrkat se
• čistit si zuby
• umět si uklidit (hračky, osobní věci atp.)
• respektovat pokyny dospělého

Pokud si Vaše dítě plně neosvojilo některé návyky, 
N E B O J T E  S E. Pedagogický kolektiv je připra-
ven pomoci Vašemu dítěti kdykoliv bude třeba. Zatím 
v klidu a trpělivě nacvičujte to, co ještě Vaše dítě ne-
zvládá.

Veronika Kunická
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Pokusy žáků z Kobylí

Dětský krojovaný ples

Příprava předškoláků

Stalo se dobrou tradicí, že nás 
každým rokem navštíví žáci osmých 
a devátých ročníků ze ZŠ Kobylí 
a předvedou dětem spoustu fyzikál-
ních a chemických pokusů. Letos 
se tak stalo v pátek 6. února a jako 
obvykle sklidili se svými ukázkami 
velký úspěch. Co na tom, že naše 
děti neví, co je to gravitace, vaku-
um, sublimace atd., ale kouřící se 
zkumavky, zlato ve skleněné baňce, 
zbarvující se tekutiny a další pokusy 
děti jako vždy uchvátily a už se těší 
na příští setkání.

Každé dva roky si děti z mateř-
ské a základní školy nacvičí pěvecké 
a taneční pásmo na dětský krojovaný 
ples, se kterým vystoupí v sokolovně.

Jako vždy se i letos děti se na 
své vystoupení poctivě připravovaly. 
Nácvik trval asi dva měsíce, kompli-
kovala ho však velká nemocnost dětí 
a neustálé záskoky náhradníků. Na-
konec vše dobře dopadlo a v neděli 
15. března  potěšily všechny diváky 
svým tanečním i pěveckým vystou-
pením.

Poděkování patří nejen dětem, 
které nám připravily krásný kulturní 
zážitek, ale i všem dospělým, kteří 
se na nácviku podíleli, vám, kteří jste 
děti oblékli do krojů a v neposlední 
řadě i všem sponzorům, díky kterým 
měly děti na plese bohatou tombolu.

V lednu začala v základní škole 
příprava předškoláků na úspěšné 
zvládnutí nástupu do první třídy. Děti 
společně s rodiči nebo prarodiči ab-
solvovaly celkem deset hodin práce 
i zábavy. Učily se rozhýbávat jazýček, 
uvolňovat ruku, počítat a trénovat pa-
měť. Rodiče dohlíželi na to, aby děti 
úkoly zvládaly a často se museli za-
pojit také. Byla to vždy hodina a půl 
usilovné práce, kdy jsme společně 
zažívali i velkou legraci. Doma muse-
ly děti plnit domácí úkoly. Za odměnu 
dostávaly do svého sešitku razítka 
a nakonec si odnesly sladkou odmě-
nu a drobný dárek.   
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Plavecký výcvik

Ve školní družině

Ekocentrum Trkmanka
 – program Ptáci

Plavecký výcvik probíhal od 
konce listopadu do poloviny února. 
Výuky se zúčastnilo dvacet žáků z 
prvního  a  druhého ročníku, kteří 
absolvovali celkem deset dvouhodi-
nových lekcí. Žáci, kteří s plaváním 

S příchodem masopustního ob-
dobí se děti seznámily s předveliko-
nočními tradicemi a zvyky. Ve školní 
družině vyráběly karnevalové masky, 
klauny a jako projev masopustního 
dovádění tančily a užívaly si radostí 
v pyžamových převlecích.

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 tento pro-
gram navštívili žáci třetího, čtvrtého 
a pátého ročníku. Seznámili se s živo-
tem a druhy ptáků, se stavbou jejich 
těla, poslechli si ptačí zpěv a zkusili si 
postavit ptačí hnízdo.

začínali, překonali svůj strach z vody 
a naučili se jeho základy. Ti pokroči-
lejší si plavecký styl vylepšili, zvýšili 
svoji fyzickou kondici a bezesporu 
si užívali radost z pohybu. Většina 
žáků se na hodiny plavání těšila.

Ze sportu

Stolní tenis – sezona 2014/2015
OP II.třídy - TJ Sokol Brumovice A
P.č. Jméno a příjmení Rok 

narození
Umístění v žebříčku

1 Galousek Ivo 1962 Reg. muži 61.-60. N 
2 Valný Vladimír 1950 81.-90.
3 Prachař Štěpán 1974 81.-90.
4 Jakubčík František 1972 111.-120.
5 Krátký Milan 1971 101.-110.
6 Ševela František 1971 111.-120.
7 Halm Josef 1970 131.-140.
8 Lössel Martin 1978 131.-140. N
9 Zítka Karel 1972 141.-150.
10 Fiedor Marek 1973 161.-170.
11 Miklík Pavel 1974 161.-170.
12 Polák Milan 1945 171.-180.
13 Kunický Antonín 1953 nez. muži

OP III.třídy – TJ Sokol Brumovice B
P.č. Jméno a příjmení Rok 

narození
Umístění v žebříčku

1 Krátký Milan 1971 Reg. muži 101.-110.
2 Ševela František 1971 111.-120.
3 Halm Josef 1970 131.-140.
4 Zítka Karel 1972 141.-150.
5 Lössel Martin 1978 131.-140.
6 Fiedor Marek 1973 161.-170.
7 Miklík Pavel 1974 161.-170.
8 Polák Milan 1945 171.-180.

OP IV.třídy – TJ Sokol Brumovice  C
P.č. Jméno a příjmení Rok 

narození
Umístění v žebříčku

1 Lössel Martin 1978 Reg. muži 131.-140.
2 Fiedor Marek 1973 161.-170.
3 Miklík Pavel 1974 161.-170.
4 Polák Milan 1945 171.-180.
5 Šemora Stanislav 1966 191.-196.
6 Mydlo Slavomír 1973 191.-196.
7 Caturegli Filip 2000 nez. muži
8 Miklík Pavel ml. 2003 nez. muži
9 Pohorský Patrik 2000 nez. muži

OP II. třídy 5.místo v tabulce TJ Sokol Brumovice A
OP III. třídy 6. místo TJ Sokol Brumovice B
OP IV. třídy 4. místo TJ Sokol Brumovice C

.

ve
Milan
ra Stanislav 1966

lo Slavomír 1973 191.
aturegli Filip 2000 nez. muži

Miklík Pavel ml. 2003 nez. muži
Pohorský Patrik 2000 nez. muži

OP II. třídy 5.místo v tabulce TJ Sokol Brumovice A
OP III. třídy 6. místo TJ Sokol Brumovice B
OP IV. třídy 4. místo TJ Sokol Brumovice C
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Fotbalista roku

Valná hromada TJ Sokol Brumovice

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 27.prosince 2014 se konal již pátý ročník „Vánočního turnaje 

ve stolním tenisu“, jehož se zúčastnilo patnáct hráčů, z toho pět hráčů 
z Brna. Brněnští tenisté hrají odborářskou ligu. Vítězství si připsalo druž-
stvo z Brumovic.

Okresní fotbalový svaz v Břecla-
vi vyhlásil v roce 2014 již 9. ročník 
ankety „Fotbalista roku“. Mezi oce-
něnými byl i zástupce brumovické-
ho fotbalového oddílu pan Michael 
Bíza. Vyhlášení výsledků ankety se 
uskutečnilo v sobotu 24.ledna 2015 
v sále boleradického divadla na „Ga-
lavečeru okresního fotbalu“. Předá-
vání ocenění byl přítomen také sta-
rosta obce Antonín Košulič. 

K dosaženému úspěchu upřímně 
blahopřejeme.

foto: A.Košulič

Valná hromada místní TJ se konala v neděli 22.břez-
na 2015. Schůzi zahájil a řídil Josef Miklík. Přítomni byli 
také zástupci Slovácké župy Hodonín: sestra Matuštíko-
vá a bratr Hlobil. V průběhu jednání se hodnotila činnost 
jednotlivých oddílů v roce 2014, vyslechli jsme zprávu 
o hospodaření, kterou přednesl J.Miklík, zprávu revizní 
komise přečetl J.Hájek, zprávu o činnosti v roce 2014 
a plán práce na rok 2015. Do diskuze se zapojili zástupci 
hodonínské župy, a nutno podotknout, že zazněla velmi 
kritická slova na naši jednotu. Diskutovali i někteří naši 
členové. Důležitým bodem byla volba nového starosty, 
neboť pan Ladislav Miluška z této funkce odstoupil ke 
dni 30.října 2014, a volba nového výboru.

S výsledky voleb přítomné seznámil B.Říha.
Počet odevzdaných volebních lístků: 31
Počet platných lístků: 30
Novým starostou se stal Rudolf Kadlec (získal 30 hlasů).
Členové výboru J.Miklík, F.Ševela, V.Hanák, F.Kňůr 
a Miroslav Otáhal (rovněž 30 hlasů)
Novou členkou výboru se stala J.Bielová (počtem 16 hlasů).

Josef Miklík i nově zvolený starosta Rudolf Kadlec 
panu Ladislavu Miluškovi poděkovali za vykonanou 
práci a popřáli mu do dalších let hlavně hodně zdraví 
a osobní spokojenosti.

Vlasta Bedřichová

Umístění:
1. Vít Hanák – Brumovice
2. Petr Sukup – Vnorovy
3. Miroslav Hoch – Kobylí

Je-li Zelený čtvrtek bílý,
bude teplé léto.

Velikonoční pranostiky
Velký pátek deštivý

dělá rok žíznivý.
Prší-li v noci na Bílou sobotu,

bude málo třešní.
Prší-li o velikonočním hodu,
bude v létě nouze o vodu.

V sobotu odpoledne oschnou polní cesty.
Od lesa přijde do dědiny jaro.
Pod paží ponese si skřipky,
prastarý nástroj z trojitého dřeva.

Některý večer pak se ozve v sadech píseň.
A dlouho do noci a na jediné struně
neznámý hudebník nám bude vypravovat
tu prostou věc.

Březen – Jan Skácel
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Co nového u hasičů – zábava i práce
Poslední lednovou sobotu se konal tradiční hasičský 

maškarní ples. Jako obvykle se i letos vydařil, a to také 
díky práci členů sboru jak při chystání sálu, tak potom 
po skončení při jeho úklidu. Na poslední chvíli však do-
šlo ke změně kapely, místo The Teachers hrála velmi 
dobře a ke spokojenosti všech skupina Apollon. Jenom 
celkový počet návštěvníků byl nižší, než se očekávalo. 
A to vzhledem k akci, která se konala o den dříve.

Plesu se zúčastnilo kolem sto dvaceti lidí, z toho při-
šlo asi sedmdesát v maskách. Mnohé byly velmi pove-
dené. Zvítězila rodina Otáhalova – jako ošetřovatelé se 
stádečkem krav. 

V bohaté tombole se sešlo přes sto hodnotných cen.  
U našich členů jsou tyto akce velmi oblíbené. Jenom 

příště by to chtělo, aby se organizace lépe domluvily 
a nedělaly akce hned za sebou, den po dni. Neprospívá 
to vzájemným vztahům, ani návštěvnosti.

V neděli 1.března 2015 jela skupina pěti brumovic-
kých hasičů na základě pozvání na členskou schůzi 
dobrovolných hasičů do družební Záhorské Bystrice. 
Vyslechli, jak slovenští kolegové řeší problémy, starosti 
i radosti, a odvezli si odsud inspiraci pro řešení záleži-
tostí vně i uvnitř sboru. V kamarádské atmosféře se utu-
žilo přátelství nejen mezi hasiči, ale i mezi obcemi.   

V sobotu 7.března 2015 jelo devět členů našeho 
sboru do Brumovic u Opavy, kde byli hosty na maš-
karním plese svých severomoravských kolegů, s nimiž 
udržujeme velmi přátelské styky. Oplácíme jim, vlastně 
už pravidelně, jejich podobné návštěvy u nás. A to tak 
často, že nám ani nepřipadá, že jsou dvě stě kilometrů  
daleko. I jejich ples se velmi vydařil, samozřejmě že ná-
vštěvnost byla větší, a veselo je tam stejně jako u nás. 

Doufáme, že přátelství mezi hasiči, a nejenom 
mezi nimi, bude na trasách Brumovice na Moravě, 

16. krojovaný ples
V sobotu 14. února 2015 se v bru-

movické sokolovně opět plesalo. Le-
tošní plesovou sezónu uzavřel před 
samotným fašankem  tradiční krojo-
vaný ples pořádaný zastupitelstvem 
obce.

K tanci i poslechu hrála dechová 
hudba Ištvánci ze Šardic.

Návštěva byla slušná, i když 
množství krojovaných a program, 
který předvedly oba hostující soubo-
ry- taneční folklorní skupina Old Stars 
Břeclav a pěvecký soubor Bystričan, 
by si zasloužily větší zájem ze strany 
domácích.

Úvodní defi lé všech krojovaných 
připravilo opravdu krásnou podíva-
nou na cca 80 krojů místních stárků, 
chasy a ženáčů, přespolních z Mor-
kůvek, Krumvíře, ale i ze Šlapanic. 
V podlužáckém kroji k nám zavítala 
vzácná návštěva z Valtic, a to posla-
nec Parlamentu ČR MUDr M.Janulík 
s chotí.

Starosta obce A. Košulič všechny 
přivítal, a ples tak slavnostně zahájil. 
O předtančení se postarali už podru-
hé tanečníci Old Stars Břeclav-což 
jsou bývalí členové souborů Břecla-
van, Podlužan a Pálava, kterým se 
ještě nechce do úplného tanečního 
důchodu, a tak  se už roky scházejí 
pod vedením pana J. Švacha a do-
kazují, že i ve zralém věku se žije ak-
tivně.

O pěvecké vložky a dobrou nála-
du se postaral i další host- pěvecký 
soubor Bystričan z družební obce 

Záhorská Bystrica. Za hudebního 
doprovodu dirigenta a harmoniká-
ře JUDr Štefana Martinkoviče mj. 
představili své nové CD natočené 
v loňském roce pod názvem“ Za na-
ším huménkem“.

Spolu se zpěváky z Bystrice přijeli 
také manželé Miklíkovi, kterým vdě-
číme za navázání přátelských vztahů 
s občany této obce.

O půlnoci proběhlo losování tra-
dičně bohaté tomboly. Za hodnotné 
ceny patří velký dík všem sponzo-
rům a dárcům. V dobrém rozmaru 
a veselé náladě tak zábava plynula 
do brzkých ranních hodin. Naši hosté 
se velmi uznale a pochvalně vyjádřili 
k rekonstrukci a dostavbě  sokolovny. 

Rozšířenou vstupní halu uvítali ze-
jména krojovaní při řazení průvodu.

Kriticky je ale třeba se zmínit 
o slabém zastoupení vzorků na 
ochutnávce mladých vín. Pravda, 
loňský ročník nenabízí velkou kvalitu 
ani kvantitu, ale přece jenom by se 
mohlo zapojit více vinařů.

Také „súdná stolica“ neboli tetičky 
na“ čúhačce“ měly letos velkou ab-
senci.

Že by daly před krojovaným ple-
sem přednost sezení u počítače, 
nebo televize, tomu se nechce věřit.

Tak věřme, že to bude příště zase 
lepší.

J. Zaviačič  
foto: A.Košulič
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Sváteční slovo – 
Miroslav Kubíček

Přehled velikonočních bohoslužeb 
v kostele sv. Antonína 

v Brumovicích
Když se rozhlížíme po nám dobře 

známé krajině, mnozí z nás si uvě-
domují, co znamená slovo DOMOV. 
DOMOV, DOMA – to je něco krás-
ného, co potřebujeme po celý život. 
V životě míváme často dva domovy, 
někdy i více. Pouze někteří z nás žijí 
s jedním domovem po celý život. Zů-
stali tam, kde se narodili, mají tam ro-
dinu a také tam pracují. 

K prvnímu domovu patří kouzelný 
svět dětství – rodina, první kamará-
di, první pohledy do očí lásek, prv-
ní výpravy do pohádkové fantazie. 
První knihy a časopisy nám přibližu-
jí neznámý svět. Domov z dětství je 
jako za oponou. Když ji otevřeme, 
začíná představení, které většinou 
nepotřebuje diváky. Někdy se nám 
otevře druhý domov – domov lásky, 
sladkostí, sladkých hořkostí, hořkých 
sladkostí. 

Mně přibylo tajemství lesů a hor. 
S přibývajícím časem zarostlo mno-
hé, zvláště to horší. Stále trvá to, co 
je krásné. Domov si v srdci nosíme 
po celý život. Domov je nejkrásnější 
slovo, které známe. Někdy pomalu, 
někdy rychle vystupuje jiný domov.

Brumovice u Opavy a Záhorská Bystrica stále jen lep-
ší a lepší.

Požár stohu: v úterý 10.března 2015 měl náš hasič-
ský sbor výjezd, aby pomohl při hašení hořícího stohu 
nad obcí Kobylí. Po několika hodinách se díky velkému 
množství vody a díky zemědělskému nakladači podaři-
lo zachránit alespoň polovinu stohu. Někdy se nechává 

vyhořet celý, ale tady byla šance škodu snížit a usklad-
něný materiál zachovat. Požáry stohů nejsou nikterak 
příjemné a úsilí hasičů někdy neodpovídá hodnotě. 

Stoh začal hořet v odpoledních hodinách a hlídal se 
ještě dva dny po uhašení. Příčina požáru je v šetření 
a není vyloučené ani úmyslné zapálení.

Vedení SDH Brumovice

Společenská kronika 
rodnou obec však nikdy nezapo-
mněl a až do konce svého života 
se o dění v ní stále zajímal. Pa-
třil také k pravidelným čtenářům 
zpravodaje Nové pokolení. 

Zemřel 21.prosince 2008.

Dne 22. dubna 2015 vzpo-
meneme nedožité 90. naroze-
niny pana Josefa Nedomlela, 
brumovického rodáka, jehož 
druhým domovem se sta-
la daleká Austrálie. Na svou 

Josef Nedomlel v roce 2005
Fotografi i zapůjčila paní Vlasta Poláková  

Neděle 29.března 2015 – Květná neděle:
8.00 – žehnání ratolestí a mše svatá s pašijemi podle sv. Marka
16.00 – 17.00 – příležitost ke svaté zpovědi
Zelený čtvrtek – 2.dubna 2015: 19.00 mše svatá a obřady
Velký pátek – 3.dubna 2015: 19.00 sv. obřady s pašijemi podle sv. 
Jana

Bílá sobota – 4.dubna 2015: 
20.00 sv. obřady a mše svatá se zpěvem chrámového sboru a žeh-
náním křestní vody

Neděle 5.dubna 2015 – Boží hod velikonoční: 
8.00 mše svatá a žehnání velikonočních pokrmů

Velikonoční pondělí – 6.dubna 2015: 
mše svatá za Dr. Prokopa Valenu (44. výročí úmrtí).
Na tento den připadá 1130. výročí úmrtí sv. Metoděje na Velehradě 
(zemřel 6.4.885)

Sobota 11.dubna 2015: 
18.00 děkovná bohoslužba u příležitosti 65. výročí kněžského svě-
cení p. Vladimíra Konečného. (Pozn. Svěcení muselo být utajené. 
Světil biskup Dr. Karel Skoupý dne 16. dubna 1950 v jeho soukromé 
kapli na Petrově.)

2. neděle velikonoční – 12.dubna 2015: 
8.00 mše svatá - svátek Božího milosrdenství 
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Zamyšlení nad velikonočním týdnem
„Veselé Velikonoce“, přejeme si navzájem. Velikono-

ce jsou pro nás křesťany svátky radostné. Ale když pro-
cházíme velikonočním příběhem tak, jak nám ho vyprá-
ví Bible, potkáváme v něm na začátku strach, pochyby, 
smutek a bolest. I tyto věci patří k našemu životu. Co nás 
povzbuzuje, je fakt, že velikonoční příběh takto nekončí. 
Končí radostí. Velká noc se promění v nové ráno. Jakoby 
pravou radost mohl člověk prožít právě, když se nezalek-
ne temnot, když je přijme a projde jimi.

V našem životě prožíváme různé dny. 
Potkávají nás květné neděle. Dny radosti, oslav, vítá-

ní. Dny, kdy s námi druzí lidé souhlasí a podporují nás. 
Kdy se zdá, že by za nás dali ruku do ohně. Cítíme se 
milovaní nebo přinejmenším uznaní a chtění. Lidé nás 
vyhledávají, potřebují nás, cítíme vlastní hodnotu. Máme 
úspěch, jsme zdraví a šťastní. 

Ale po takových květných nedělích, přicházejí pod-
statně zasmušilejší dny - zelené čtvrtky. Přestože dou-
fáme v dobro, v to krásné v životě, prožíváme zklamání, 
nedorozumění, cítíme se zrazeni. V našem životě mají 
místo i strach, nemoc a smrt. Lidé, kterým jsme věřili, lidé, 
kterým jsme myli nohy, lidé, se kterými jsme se rozdělili 
o chléb, se od nás odvrací. Zradí nás pro pár stříbrných, 
vyženou nás, na cestu kříže. 

V životě nás potkají i velké pátky. Cítíme se sami, 
opuštěni, nemocni, vydaní napospas. A ostatní si nad 
námi myjí ruce. Jen prý dělali, co museli, to, co se od nich 
čekalo – jak by se jinak v životě prosadili? ... Jsme sami 
a zůstanou nám jen otázky. Má tohle všechno smysl? Proč 
a kvůli čemu vlastně žiji? Jak dlouho to všechno mám ještě 
vydržet? Proč právě já? Můj Bože, proč jsi mě opustil? 

Po velkém pátku následují bílé soboty. Padli jsme, ale 
ještě jsme nevstali. Jsme v úzkých, ještě nevidíme ces-
tu ven a ptáme se při pohledu do zrcadla: „Jsem ještě 
tím člověkem, kterým jsem jednou byl?“ „Byla jsem přece 
šťastná, kam se mé štěstí podělo?“ „Byl jsem obdivova-
ný, uznávaný! Kde to všechno skončilo?“ Toužíme po tom 

zase pocítit život, novou energii, novou sílu, pevnou půdu 
pod nohama.  

Vstoupíme do velikonoční neděle? Zakusíme zázrak 
nového života? Jak se rodí naděje? A prožijeme ji i my? 
Pocítíme narození něčeho nového?

Velikonoční příběh nám o takové neděli vypráví. Ke 
strachu se přidává radost. Smutek je proměněn. Zavřené 
dveře se otevírají. 

Kdo sám prožil velký pátek a protrpěl ho, lépe pochopí 
ostatní trpící, a může jim dodat trochu odvahy a naděje. 
Kříže, křižovatky, zkřížené plány do našeho života patří. 
Ale mohou nám pomoci poznat nový rozměr života. Pod-
statou velikonoční víry je přesvědčení, že utrpením, bo-
lestí, smrtí velkého pátku dějiny nekončí, že velkým pát-
kem nekončí příběh Ježíšův, ani příběh náš. Že ve všem 
utrpení je s námi ten, který řekl: „Neboj se, jsem s tebou!“  
(Izaiáš 41,10). 

Velikonoce nás ujišťují, že smrt nemá absolutní moc. 
Po pátku a sobotě přijde neděle, den vzkříšení, nové ráno 
po dlouhé noci. I neděle patří do našeho života. 

Vzkříšení zažíváme už tady na zemi. Jistě ve svém 
životě najdeme nejméně jednu událost, o které bychom 
mohli říct: „Tehdy mi začal nový život.“ Možná jsme se 
uzdravili po těžké nemoci. Možná jsme byli dlouho sami 
a nečekaně potkali životní lásku. Možná jsme někomu ne-
dokázali odpustit a jednoho dne se přece smířili. Možná 
jsme pocítili proměnu vnitřní, přestali jsme si dělat starosti.  

Došlo k proměně, ke změně, a to tam, kde jsme ji ne-
čekali. Ta proměna – to bylo vzkříšení. Mohli jsme pocítit 
tu tajemnou a nevysvětlitelnou moc nového života, která 
pramení v Bohu. 

Už dnes, tady a teď, jsme proměňováni, oživováni, 
je nám dáno povstat z našich „hrobů“ k novému životu. 
Smutek, strach, dokonce i smrt nejsou našimi zkušenost-
mi posledními. Tyto zkušenosti nemají poslední slovo. 
A to nám dává naději a naplňuje nás radostí.

Radostné Velikonoce Vám přeje Martina Pumrová  

Velikonoční program v evangelickém sboru v Kloboukách u Brna
Neděle 29.března 2015:  Květná neděle - 9.30 rodinná bohoslužba 
    Koncert pěveckého sdružení Vítězslav Novák od 17.00 hod.
Čtvrtek 2.dubna 2015:  Zelený čtvrtek – 18.00 liturgická Večeře Páně
Pátek 3.dubna 2015:   Velký pátek – 9.30 bohoslužba v Kloboukách u Brna – SVP
Neděle 5.dubna 2015:  neděle Zmrtvýchvstání – 9.30 bohoslužba v Kloboukách u Brna – SVP 
Pondělí 6.dubna 2015:  Velikonoční pondělí – 9.30 bohoslužba v Kloboukách u Brna 
Neděle 12.dubna 2015:   2. neděle velikonoční (Bílá neděle) - bohoslužby v Brumovicích a v Kloboukách u Brna

Pozvánky na kulturní a sportovní akcePozvánky na kulturní a sportovní akce
16.4.2015 pietní akt na místním hřbitově 
  u příležitosti 70. výročí osvobození 
  naší obce
18.4.2015  Oblastní výstava vín

květen:  Běh Parkem Dr. Jana Herbena
                Dětský den

6.6.2015    Den otevřených sklepů



Nové POKOLENÍ

strana 21

Mirandie – zázrak, který žijeme
Již celých osm let je součás-

tí Brumovic také Arkénie, kde svůj 
druhý domov našlo pět lidí s váž-
ným mentálním postižením a již od 
začátku se pracovníci i obyvatelé 
domova setkávali se zájmem míst-
ních občanů, jejich vstřícností a po-
rozuměním. Takové dobré „soused-
ské“ vztahy nebývají u podobných 
zařízení samozřejmostí, a proto si 
jich nesmírně vážíme a za přijetí do 
Brumovic jsme opravdu všichni ne-
smírně vděční.

Když jsme hledali místo pro vý-
stavbu nového domu a vybudování 
nové služby chráněného bydlení, 
v podstatě jsme neváhali a rovnou 
jsme hledali vhodné stavební místo 
přímo v Brumovicích. A tak se zapo-
čal příběh Mirandie, která vyrostla 
v samotném centru obce. V květnu 
roku 2010 jsme zakoupili pozemek 
a začali plánovat, projektovat a vý-
sledkem byl projekt s názvem Vybu-
dování objektu chráněného bydlení 
Mirandie v Brumovicích, který pa-
mátného dne 25. 4. 2012 získal pod-
poru z ROP Jihovýchod. Následně 
11. 3. 2013 byla podepsána smlou-
va o poskytnutí dotace z Regionální-
ho operačního programu NUTS 2 Ji-
hovýchod ve výši 85% uznatelných 
nákladů projektu.

Jako včera se jeví 26. červen 
roku 2013, kdy jsme slavnostně po-
klepávali základní kámen a přitom 
již připravujeme slavnostní otevře-
ní Mirandie.  Za ty necelé dva roky 
se v Brumovicích udál jistý zázrak: 
v centru obce stojí krásný nový 
dům, jehož účel a využití poznáte 
jen z pamětní desky na jeho fasádě 
vedle vstupních dveří. Jinak svou 
architektonickou koncepcí zcela za-
padá do běžné venkovské zástavby 
a my věříme, že i jeho noví obyva-
telé se stanou součástí života obce 
a že zde naleznou svůj druhý domov, 
a to nejen jako místo svého pobytu, 
ale především jako místo, kde se cítí 
bezpečně a kde je jim dobře.

Za vedení Diakonie ČCE – stře-
diska BETLÉM, které je investorem 
projektu a také provozovatelem 
chráněného bydlení, chci poděko-
vat vedení obce a především panu 
starostovi A. Košuličovi za velice 
vstřícný přístup k celému projektu, 
za pomoc při organizování různých 
akcí, jako bylo poklepání základ-
ního kamene, tisková konference 
v průběhu výstavby Mirandie, slav-
nostní otevření a mnoho dalších 
příležitostí. Děkujeme také všem 
občanům za schovívavost a toleran-
ci při výstavbě, kterou provázel čilý 

stavební ruch přímo v centru obce 
a jistá omezení a také za projevenou 
podporu jak fi nanční, tak i duševní 
a duchovní. A jako poděkování zve-
me všechny občany Brumovic na 
slavnostní otevření chráněného by-
dlení Mirandie, které se uskuteční 
v neděli 3. 5. 2015 od 14 hodin 
v jeho prostorách.

Přijeďte a oslavte s námi velmi 
radostnou událost - otevření chrá-
něného bydlení pro dospělé osoby 
se zdravotním postižením. V progra-
mu vystoupí pěvecký sbor Izmael 
a cimbálová muzika Strunka, du-
chovní slovo pronese senior ČCE 
Jiří Gruber a zazní pozdravy vzác-
ných hostů. Následovat bude pře-
střižení pásky u hlavního vstupu do 
Mirandie a její prohlídka. Slavnost-
ního přestřižení pásky se ujmou vý-
znamní hosté z řad Českobratrské 
církve evangelické, Diakonie ČCE 
i místní samosprávy. 

Pamatujeme i na rozmanité ob-
čerstvení, kávu, vínečko, aby se 
nám pak dobře besedovalo. Tak při-
jeďte, těšíme se na Vás.

Neděle 3. května 2015 od 14 ho-
din v prostorách Mirandie

Jana Lexová, úsek fundraisingu 
a vnějších vztahů Diakonie ČCE- 

střediska BETLÉM

Lékařská služba první pomoci 
- nemocnice Hustopeče

Pro dospělé - Ordinační doba
Všední dny: 17.00 – 22.00 hod.

Dny pracovního klidu: 08.00 – 20.00 hod.

Po ukončení ordinační doby LSPP 
ve všední dny po 22.00 hod, 

v dny pracovního klidu po 20.00 hod.
poskytuje lékařskou službu první pomoci 

Úrazová nemocnice Brno, 
Ponávka 6, Brno, 

tel.: 545 538 538, 545 538 426, 545 538 416.

Lékařská služba první pomoci
– nemocnice Břeclav 

LSPP pro dospělé
=================
budova S - 1. patro (vstup od parkoviště před nemocnicí)
Po - Pá               17.00 - 22.00 hod.
So, Ne, svátky     8.00 - 20.00 hod.
telefon: 519 315 776

Zubní LSPP
===========
budova C – přízemí  
So, Ne, svátky    8.00-13.00 hod.
telefon: 519 315 578

Dětská LSPP
============
budova A - 1.patro
telefon: 519 315 266

-13.00 hod.
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Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří dbají na upravené prostranství před svými domy a pečlivě se o před-
zahrádky starají. Za rok 2014 obdrží odměnu M. a P.Oslzlí, I.Belobradová, M.Soukopová a Jar.Bureš. 

Krásně Vám rozkvetly tulipány, narcisy, pivoňky ….? Můžete se pochlubit bohatě kvetoucím truhlíkem na okně 
nebo na balkóně? Máte jiný pěstitelský či chovatelský úspěch? Podělte se s nimi se čtenáři našeho zpravodaje. 
Napište nám a pošlete fotografi e. Rádi je uveřejníme.

-VB- 

Slavnostní otevření Mirandie
Den otevřených dveří Brumovice na Moravě  3.5. 2015 od 14:00 do 18:00 hodin

Zveme Vás co nejsrdečněji na první květnové nedělní odpoledne do Brumovic na slavnostní otevření Chráněné-
ho bydlení Mirandie. Přijeďte a oslavte s námi tuto velmi radostnou událost - realizaci nového domu, jehož základní 
kámen jsme poklepávali před necelými dvěma lety. V úvodu programu tohoto výjimečného dne zazní pěkné písně, 
duchovní slovo a pozdravy vzácných hostů. Po tomto úvodu bude následovat přestřižení pásky u hlavního vstupu 
do Mirandie a její prohlídka. Pamatujeme i na rozmanité občerstvení, mimo jiné například moravské koláčky, kávu, 
vínečko, aby se nám pak dobře besedovalo. Tak přijeďte, těšíme se na Vás.

Foto: Jan Gavlík
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Rozkvetlé Brumovice

Galavečer okresního fotbalu

foto: V.Bedřichová

foto: A.Košulič
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Krojovaný ples

Hasičský maškarní ples

Foto: A.Košulič


