Nové POKOLENÍ

Jan Herben o Brumovicích:
„Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem,
že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi
zahrádkami naší chalupy a myslila na mne“.

Pořadové číslo 29

Vážení a milí čtenáři,
tak tu máme srpen, jsme už daleko za půlí roku a já doufám, že jste
v nejlepší formě. Někteří z Vás máte
možná ještě před dovolenou a těšíte
se na ni. Většina má sice již po ní,
ale má načerpáno dost sil na další
období.
Doufám, že je venku dost teplo,
abyste se mohli každý den koupat
a opalovat, a zároveň dost chladno, abyste neztratili chuť chodit ven
do přírody, že je dost mokro, abyste
nemuseli každý den zalévat.
To bych toho chtěl pro Vás asi příliš mnoho, aby byl každý spokojen.

Naštěstí si příroda poručit nedá, protože bychom se asi nedomluvili, jak
vůbec má být. Přejeme Vám vždy jen
to nejlepší. Každý si jistě najde ten
správný okamžik, správnou pohodu
a náladu a všechno to využije pro
plnění svých každodenních povinností
a hlavně pro své záliby a odpočinek.
Stejně tak, jako je příroda v tuto
dobu pestrá, jako je počasí rozmařilé, zprávy ze světa překvapující, tak
je život každého z nás jiný,rozpustilý,
klidný, chvíli veselý, chvíli smutný.
Přesto si musíme se svými osudy
poradit většinou sami. Nalezneme-li
podporu, pochopení a pomoc od dru-

Rok 2011/2

hých, je to mnohem lepší a snazší.
Pokud můžeme sami někomu pomoci, je to nejlepší, co můžeme udělat.
Nevím, v jaké náladě Vás zpravodaj zastihne, předpokládáme, že jste
si udělali právě čas na jeho přečtení,
a pokud Vám Nové pokolení náladu
vylepší, přivede Vás na nové myšlenky, bude tak splněno i naše přání.
Přinášíme Vám opět mnoho stran
čtení, obrázků, pravidelné rubriky
i nové zprávy. Každý si najde jistě ten
svůj článek či informaci.
Hezký zbytek léta, krásný podzim
a dětem krásný začátek nového školního roku přeje
Josef Šedivý

Foto:
Vlasta Bedřichová
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Boží Tělo

Mše svatá

Foto: Vlasta Bedřichová
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Jan Herben a Praha
Minule jsme si pověděli, jak na
Jana Herbena působila Praha, v době
jeho studií. Prožíval naplno všechny
okamžiky, vstřebával do sebe atmosféru života intelektuálů i obyčejných lidí a věděl, že je v centru dění.
V roce 1883 ukončil studia, ale nestal
se učitelem, jak měl. Nechtěl se vrátit
někam do zastrčeného koutu země.
Chtěl působit na všechno to dění,
chtěl se někam zařadit, prosazovat
správné myšlenky. Měl k tomu odpovídající znalosti, ale i dobrou školu
života od svých tehdejších vzorů.
Rozhodl se, že se stane novinářem.
Chtěl srozumitelně vysvětlovat svoje myšlenky a působit probuzenecky. Vždyť ideály národního obrození
odeznívaly, samotná česká společnost byla mnohdy v rozkolu, tříštila se
v názorech. Herben dokončil doktokrát a v roce 1885 nastoupil jako novinář do „Národních listů“. Majitelem
a vydavatelem byl Julius Grégr. Tehdy noviny měly velký vliv, byly jediným
zdrojem informací,dostupným široké
veřejnosti. Byla mu svěřena rubrika
„Zprávy z Moravy“. Všechno zvládl
dokonale, protože pracoval poctivě.
To se mu ale tentokrát nevyplatilo.
V té době začal znovu spor
o padělané Rukopisy. Herben napsal
do novin co si myslí o rukopisném
boji. A protože si myslel něco jiného než majitel listu, dostal výpověď.
30. dubna 1886 ztratil práci a ocitl
se existenčně zcela bez prostředků.
Začal uvažovat o tom, že by si skupina mladých odpůrců podvržených
Rukopisů a stoupenců nových myšlenek a vědeckých metod měla pořídit
vlastní list. Myšlenka na nový časopis
se zdála být dlouho šílená, kvůli otázce financí.“Kde vzít peníze?“ A tak se
deset mladých inteligentů skládalo ze
svých platů od jara 1886 do podzimu
po zlatkách, až naspořili 70 zlatých.
Jan Herben se stal hlavním redaktorem. Podle jeho návrhu byl odsouhlasen název „Čas“. První číslo vyšlo
20. prosince 1886. Janu Herbenovi
bylo 29 let. Jan Herben a jeho přátelé si předsevzali „řezat všechno“, co
bylo podle nich „nepočestné, nepravdivé a shnilé“.
Jako úvodník prvního čísla otiskli
pod šifrou H.G. článek H.G. Schauera „Naše dvě otázky“, který byl všeobecně přijat jako provokace. V něm

se autor dostal k pochybnostem, zda
má náš národ jasný a reálný cíl ve
vývoji lidstva, jestli je vůbec schopen takového cíle dosáhnout, aniž by
zbytečně plýtval silami a energií na
pouhé udržení vlastní národnosti při
životě. Kriticky proti článku vystoupily „Národní listy“, autorství „Našich
dvou otázek“ přiřkly mylně Masarykovi. Masaryk o obsahu prvního čísla

„Času“ nic nevěděl. Když mu bylo,
jako budoucímu možnému předplatiteli, doručeno první číslo, vyjádřil se kriticky k celému obsahu. Od
té doby začal trvale spolupracovat
s Herbenem a stal se pravidelným
přispěvatelem „Času“. Díky iniciativě
dvou mužů, univerzitních profesorů,
J. Kaizla a T.G. Masaryka byl čtrnáctideník „Čas“ přeměněn od roku 1889
na týdeník. Pak se již scházeli Herben, Kaizl, Masaryk a ještě K.Kramář
pravidelně nad obsahem každého
budoucího čísla. Někdy bývali oni
považováni za zakladatele „Času“.
Jan Herben byl prostřednictvím
„Času“ vtažen do politiky,klestil tak
cestu idejím a programu realismu.
Herbenův „Čas“ byl od roku 1900,již
jako deník, přímo orgánem tehdy
založené Masarykovy České strany
lidové, přejmenované r. 1905 na Českou stranu pokrokovou (ale říkalo se
jí běžně realistická).
Praha změnila Janu Herbenovi
i osobní život. Dne 6. února 1892 se
Herben oženil s Bronislavou Foustko-

vou. Získal v ní skvělou spolupracovnici a dobrou manželku. Byla to žena
z dobré vlastenecké rodiny, poměrně
slušného postavení. Byla vzdělaná, uměla několik jazyků. Starala se
o administraci „Času“ a dobře vedla
i domácnost. Herbenovým se narodili
tři synové: Prokop v roce 1893, Jiří
v roce 1894 a Ivan v roce 1900.
Herbenův život v Praze koncem
19. století však nebyl zcela jednoduchý a lehký. Na jedné straně
starosti existenční,názorové střety,
boj o politický, kulturní, národnostní
a sociální vývoj na našem území.
Později zákaz vydávání Času, začátek I. světové války.
Na druhé straně úspěchy, spokojený rodinný život a Herbenova dobrácká a veselá povaha. K jeho bohaté aktivitě studentské, (o níž byla
řeč minule), si přidal ještě účast ve
Slováckém krúžku. Slovácký krúžek
v Praze vznikal postupně a přirozeně,
několik let, působením Moravských
Slováků. Zvlášť významným impulsem pro jeho vznik byla Národopisná
výstava českoslovanská v roce 1895,
která měla velký úspěch. Oficiálně
Slovácký krúžek vznikl v roce 1896.
Krajané v Praze se v té době stýkávali na samostatných slováckých
večírcích, nejprve v hospůdkách. Od
roku 1898 pravidelně ve středu.Vedle rozhovorů o domácích událostech
se na nich rokovalo také o potřebách
rodného kraje a o národopisu Slovácka. Na závěr se zpívalo za doprovodu
klavíru. Večírky mimo Jana Herbena
navštěvovali např. Karel Kovařovic,
F.A. Šubrt, Vítězslav Novák, Zdenka
Braunerová, Joža a Franta Úprkovi, Antoš Frolka, Jan Preisler, Josef
Mařatka, Jan Štursa, Vilém Mrštík,
Antonín Slavíček a další.
Život v Praze koncem století byl
sice ovlivňován začleněním do říše
rakousko-uherské, ale vlivem lidí,
mezi kterými Jan Herben působil, se
stále více projevovalo vlastenectví.
V desetiletí od roku 1880 až do roku
1890 se ozvala v českém životě myšlenková revoluce. Zrodily se nové
snahy a tužby, utvořily se nové frakce
a směry. V posledním desetiletí končícího 19. století, se tyto tužby začaly
prosazovat. O dalším životě v Praze
zase příště.
- Josef Šedivý strana 3
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Vzpomínky z dětství
Opět budeme vzpomínat na dobu dávno minulou, o které toho ještě mnoho nevíme. Zvláště si ceníme, když se
historie dotýká našeho kraje, naší obce a našich předků. Nikdy není dost informací o tom, jak se tu u nás žilo před
mnoha desítkami let.
Vždyť pamětníci umírají a naše paměť je také děravá. Když objevíme staré záznamy, je to pro nás hotový poklad.
Rádi se s Vámi o ně podělíme. Tentokrát Vám předložíme vzpomínky pana Františka Vlčka. Budou opět na pokračování.
Josef Šedivý
František Vlček vzpomíná:
„Narodil jsem se v Kosticích,
avšak svoje dětství a mládí jsem prožil v Brumovicích, a proto se ve svých
vzpomínkách nejraději vracím do Brumovic. Z význačných osobností jsem
z našeho kraje poznal Dr. Herbena,
školního inspektora Dr. Havelku,
a pamatuji se, jaký rozruch způsobila smrt Viléma Mrštíka. Do Brumovic
chodíval také básník Petr Bezruč.
V sousedním Kobylí žila spisovatelka
Augusta Šebestová, v Boleradicíh žil
spisovatel František Novák, z Bohumilic pocházel spisovatel Antonín
Kolek.
Znal jsem lidi, kteří se narodili
kolem roku 1820. Leccos zajímavého jsem od nich slyšel, neboť ještě
pamatovali robotu a chodili na ni.
Jeden z nich byl starý voják, který
byl na vojně trubačem a bojoval pod
Radeckým v Itálii.
Za jejich mládí,jak vypravovali,
se obilí žalo srpem a žně trvaly od
svaté Anny až do září. Každý sedlák
měl mlatce - dělníky, kteří obilí požali,
vymlátili je cepy, protože stroje tehdy ještě nebyly, a za odměnu dostali stravu a každá desátá míra byla
jejich.
Samozřejmě, že se přitom vypilo
hodně kořalky. Když takový dělník
dělal jinou práci u sedláka, míval
4 krejcary denně a sedlák mu zase
udělal na jeho políčku veškeré potažní práce. Při těch veškerých pracích
dostávaly stravu i mlatcovy děti,
protože i jeho žena obyčejně u sedláka pracovala. Obvykle mívali fazolovou polévku a fazole, anebo tak
zvaný šumajstr, to znamená fazole
s kroupami, do nichž selka přidávala
i škvarky, podle toho jak byla lakomá
a jak dělníkům přála. V rodině mlatce, který měl šest, deset i více dětí,
se najedly dosyta jen zřídka, což je
také jedním z vážných důvodů velké
dětské úmrtnosti.
Umělých hnojiv se nepoužívalo,
proto byla úroda oproti dnešku velmi
nízká.
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Když nastala válka v r. 1866, jak
vypravoval stařeček Zelinka, nikdo
neměl chuti do práce, poněvadž lidé
měli strach z příchodu Prušáků. Pak
všechnu úrodu zničila průtrž mračen
a nastal hlad.
Po příchodu Prušáků se rozšířila cholera. Na tuto chorobu zemřelo
v Brumovicích asi 260 Brumovčáků
a asi 160 pruských vojáků, kteří jsou
tam pochováni ve společném hrobě.
Pozoruhodné je, že ve vedlejší obci
Morkůvky nezemřel na choleru nikdo,
protože tam lidé pili převařenou vodu
a dodržovali osobní hygienu.
Jak vyprávěl stařeček dále, vzali jeho rodiče na dluh obilí od žida
z Hodonína, jemuž se zavázali, že
když mu do sjednané doby nezaplatí,
dají mu chalupu. Tehdy v nedalekém
dvoře Martinicích, kde byl druhý cukrovar na Moravě, zatopila voda lány
řepy semenice, kterou si směli lidé
potom sbírat a semeno prodat. Rodiče stařečka Zelinky z takto získaných
peněz zaplatili židovi, a tak chalupu
pro sebe zachránili.
V této době chodili lidé pracovat
do Martinic do cukrovaru, kde byla
výroba primitivní a kde si vydělali za
12 hodin denně 26 krejcarů. Tento
cukrovar za pár let zkrachoval a lidé
zůstali bez výdělku.
Obchody byly v židovských rukou
a prodávala se hlavně
kořalka a grunty. Grunty šly
jeden po druhém na buben.
Z bývalých sedláků se stali
žebráci.
Do Brumovic byl přeložen farář novák, syn rolníka z Hané, který objednal
do vsi první ruční mlátičku
a naučil používat umělých hnojiv. Ačkoliv to byl
bojovný člověk, jak kohout,
zásluhu o zlepšení hospodaření mu nelze odepřít.
Sedláků bylo v Brumovicích původně 73, pak 16
pololáníků, kteří měli po
120 mírách. Ostatní měli

jen chalupy a k tomu kousek políčka.
Dobře se dařilo vínu, pokud peronospora nezničila všechny vinice.
Nový zdroj výdělku nastal, když
bylo vypuštěno Kobylské jezero pod
Brumovicemi a na jeho místě byl
vybudován dvůr. Před vypuštěním
jezera bývalo v Brumovicích mnoho
pytláků. Jejich úlovek kupovali překupníci z Líšně, kteří cestou k lesu
vyváželi skoupenou zvěř a ryby.
Této cestě se podnes říká kuřinčářská.
Mimo rolníků byli ve vsi tito řemeslníci: dva kováři, dva koláři, dva
pekaři, jeden stolař, několik ševců
a krejčích, ale skoro všichni měli
také hospodářství, které bylo hlavním zdrojem obživy. Holiči na malých
vesnicích za mého mládí ani nebyli.
V Brumovicích chodíval holit po
domech strýc Hanák, kterému přezdívali Štorke Franc. Holení a stříhání
od něho nebylo příjemným požitkem,
ale co se dalo dělat? Kdo chtěl být
oholen a ostříhán, musel trpět.
V zimě se pletly v Brumovicích
sotůrky, které rozváželi muži na prodej hlavně do okolí Mikulova a Znojma. Byl to výdělek skrovný, ale lepší
něco než nic.
Mnoho dělníků z Brumovic jezdilo
na meliorační práce po celé Moravě“.
konec 1. části
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Vzpomínky na válku
Minule jsme k výročí konce II. světové války uveřejnili vzpomínky jednoho z občanů Brumovic, jak je zaznamenal
student Lukáš Lexa ve své odborné středoškolské práci. Vyzvali jsme Vás k dalším příspěvkům, abychom rozšířili
naše záznamy o této době. Zatím se nám nikdo neozval. Pokračujeme tedy těmi, které jsou již zaznamenány. V tomto
zpravodaji jsou to vzpomínky pana Bořivoje Dvořáka.
- Josef Šedivý Bořivoj Dvořák vzpomíná:
„Nějaký čas před frontou jsme
museli jít kopat zákopy k Hodonínu.
Hlídali nás staří Němci a zakázali
nám zpívat si. Hloubili jsme široké a hluboké příkopy, které měly
zabránit průjezdu tanků. Ve zmatku vzniklém při jednom z leteckých
útoků na Hodonín jsme utekli směrem k Mutěnicím. Náš útěk nikdo
nezpozoroval. Ani když jsme se vrátili domů, tak nás nikdo nepotrestal.
Cestou do Brumovic jsem potkával
německé vojáky. Pár jich bydlelo i u nás. Mladí chlapci pocházeli
z Berlína z ulice Unter den Linden
a jeden starší voják pocházel z Vídně. Němci k nám byli slušní a nadávali na válku. Chtěli rozumně ustoupit, aby nedošlo k velkým ztrátám.
Jednou naše matka napekla preclíky. Jejich vůni ucítil německý voják
a dostal na ně velkou chuť. Donesl
si vlastní jídlo, hovězí guláš, z pol-

ní kuchyně a vyměnil ho s námi za
čerstvé preclíky.
Dění bojů jsem chvílemi pozoroval
z půdy našeho domu. Jednou jsem
ze sklepa vykouknul na dvůr a spatřil
jsem sloup černého dýmu, stoupající
odněkud z Hlavní ulice. Vylezl jsem
na půdu a podíval se směrem, odkud
se kouřilo. Na Kopečku stál zničený
ruský tank a hořel. Nedaleko od něj
leželi dva mrtví tankisté. O den později jsem viděl německé tanky, které
projely Hrachůvkou a prchaly ke Kloboukám. Další sovětské tanky, které
tou dobou přijely k našemu domu, na
německé stroje párkrát vystřelily, ale
nezasáhly je.
Zajímavá příhoda se stala v pondělí 16. dubna kolem poledne. Můj
kamarád, Franta Jordáněk, se skrýval ve Žlíbku u své babičky. Myslel si,
že boje už skončily a chtěl se podívat,
jak to vypadá u nich doma. Nevěděl,
že zatímco ve Žlíbku se Rusové vítali

s občany, u kostela boje teprve vrcholily a u nás ještě byli Němci. Nedbaje
nebezpečí se vydal na cestu. Když
se blížil ke škole, zařval na něj ruský
voják, aby se schoval. Franta skočil
do příkopu u silnice a doplazil se až
k nám. Když jsem se ho ptal, jak to
vypadá ve Žlíbku, místo odpovědi
vytáhl z kapsy paklík ruského tabáku. Poznal jsem, že se tam již slaví
vítězství.
Zanedlouho boje utichly i u nás.
Lidé vyšli ven ze sklepů a šli zkontrolovat svá stavení a domácí zvířectvo.
Staří legionáři a veteráni z první světové války se přeli o správnosti provedení útoku. V obci zůstal stát jeden
ruský tank a další dva pod humny. Na
kopci nad Harasky zůstala stát dvě
německá samohybná děla a u Jezírka nějaký čas stál německý hakl.
Ruské tanky přijely rozebrat oddíly
ruské i naší armády a německá technika skončila ve starém železe.“

Moudré myšlenky
Protože žijeme v uspěchané
době, stále máme pilno, nic nestíháme, den utíká za dnem a nám se
zdá, že si neužijeme pohodu a klid,
hledal jsem u moudrého Karla Čapka
myšlenky, které by nás usměrnily. Je
doba dovolených, hledáme někdy i tu
chvilku volna k obnovení sil. Možná,
že nám tyto myšlenky něco napoví.
- Josef šedivý Karel Čapek:
„Krásné a dobré je pracovat na
zemi, ať už děláte cokoliv užitečného, ale je jedna věc stejně dobrá
a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat, to jest veliké
tvůrčí dílo, ale je k tomu třeba vzletu,
a kdo se neumí vznést, nevidí to, co
jest. ... 1923
„Je potřeba jisté lenosti k plnému
ocenění života. Člověk, který tuze
spěchá, dojde jistě k cíli, ale jen za
tu cenu, že se nepodíval na tisíceré
věci, které cestou minul.
....1926

„Zahálka není maření času, mařil
bych čas, kdybych dejme tomu nabíral sítem vodu, ale když zahálím,
tak to právě nedělám, nedělám nic
zbytečného, jelikož nedělám vůbec
nic. Za druhé, zahálka není matkou
hříchu, nemůže být vůbec matkou,
jsouc dokonale neplodná.
Netouží po ničem, zahálka, která
touží, už nezahálí, už něco dělá, už
má někam zamířeno“
....1923
Nakonec přidám ještě jednu myšlenku, která je však od Petra Bezruče. Vyzývá nás také k uvažování nad
životem.

Petr Bezruč:
„Co prchá, to vždy krásné je.
Co krásné je, hleď zadržeti.
Kroj, písně, tanec, zvyk a řeč.
Čisté srdce moravských dětí.“
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Brumovice – lidé a doba
- V roce 1811, tj. před 200 lety, bylo velmi suché
léto, jak bylo zaznamenáno i v Brumovicích.
- V roce 1831, tj. před 180 lety, řádila v Brumovicích cholera, denně bylo 5 -6 pohřbů, zemřelo na ni
160 lidí. V sousedních Morkůvkách jen 32 lidí.
- V roce 1831 bylo také mnoho požárů, v Brumovicích vyhořelo 43 domů.
- V roce 1871, tj. před 140 lety, byl v září postaven v Brumovicích farský sklep za 200 zlatých.
- V roce 1871, tj. před 140 lety se narodil v Brně
architekt Jan Kotěra. Po studiích ve Vídni, jako
mladý profesor učil dekorativní architekturu v Praze. Prosadil se jako uznávaný architekt moderních
staveb I. republiky. Přátelil se s Janem Herbenem
a je autorem návrhu jeho vilky v Hostišově.
- V roce 1911, tj. před 100 lety, byl naopak velmi mokrý rok (zcela podobný těm nedávným). Od
16. do 21. 5. 1911 se nad střední Evropou ženili
všichni čerti. Přívalové deště se střídaly s ohromným krupobitím, několik lidí bylo zabito.
Dne 20. 5. 1911 bylo zaznamenáno: Následky
bouří a přívalových dešťů byly děsivé. Na polích
ležely závěje krup 25 cm vysoké, takže tály dva
dny.
Rozpoutaný živel způsobil pohromu. Rozervaná
pole, zničená a odplavená úroda, sesuté a zmizelé
domy, strhané mosty a hráze. Voda s sebou nesla
i kolébku s dítětem. Sta rodin bude vydáno nesmírné bídě, vylíčily Lidové noviny. V Brně pršelo den
a noc.
V obci Troubky zaplavila voda celou vesnici, trčely jen střechy domů, voda dosáhla výšky
211 cm.
- V roce 1911 ministr školství posunul začátek
prázdnin až na 15.července. Začátek školního roku
byl posunut zase na polovinu září.
- V roce 1921, tj. před 90 lety, se objevily housenky černé, malé jak oves a bylo jich moc, ožraly
řepu, fazoli, kukuřici a jetelinu. Začalo to 26. června
a trvalo přes 14 dní. Nadělaly moc škody.

- Rok 1921 byl suchý rok. Nepršelo od 26.
dubna, trochu až 19. května a zas nepršelo až do
11. září, kdy se začalo set. Obilí bylo v tom roce
dost, ale okopaniny a jeteliny moc pochyběly. Nebylo co krmit. 1 cent za 26 korun, dobytek byl laciný,
kráva za 7.000 korun.
- V červnu 1921 bylo obecním zastupitelstvem
v Brumovicích usneseno: „Poněvadž nebylo možno pro poštovnu a byt poštmistra opatřiti místnosti,
předána byla obecní kancelář s přilehlou světnicí
k tomu účelu. V poštovně budou dány okenice plechové, záchod na dvoře bude vyčištěn a opatřen
klíčem na útraty obce. Schůze obecního zastupitelstva se budou konat v uprázdněné třídě a ta bude
používána jako kancelář“.
- V sousedních Morkůvkách byl Na pláckách
postaven pomník 20 padlým v I. světové válce.
Odhalen byl 8. května 1921, tj. před 90lety. Zúčastnilo se hodně občanů z Brumovic.Vystoupili čtyři
řečníci: učitel z Morkůvek, farář z Brumovic a z Brna
a superintendent z Klobouk.Bylo to moc pěkné.
- V roce 1931, tj. před 80 lety, začala hospodářská
krize, která postupně zasáhla celý svět. I v Brumovicích bylo dost bídy a nezaměstnaných. Naštěstí většina rolníků i menších chalupníků se uživila na svém
poli.
- V roce 1951, tj. před 60 lety, bylo v Brumovicích
vybudováno moderní koupaliště, jedno z prvních na
okrese. Z širokého okolí se do Brumovic jezdila koupat mládež. Umístěno bylo do krásného prostředí
a mělo svůj vlastní zdroj vody, neustále protékající.
Dnes už tato stavba není ani vidět a mnozí ani
neví, že existuje.
z archivů, záznamů
a vzpomínek občanů připravil Josef Šedivý

Výročí
Na letošní rok připadá opět celá
řada výročí. Některá jsme si již připomenuli, např. 90 výročí narození akademického malíře Vladimíra
Kováříka. O některých budeme
psát ještě příště. V tomto zpravodaji považuji za dobré si připomenout
ještě dvě další. V letošním roce
uplyne 150 let od narození Aloise
Mrštíka. K tomuto výročí proběhne
strana 6

celá řada akcí. Zapojilo se např.
divadlo v Boleradicích, Muzeum
v Kloboukách.
Druhé výročí, opět 150 let od
narození, se týká akademického
malíře Joži Úprky, další osobnosti
jižní Moravy. I tento Moravák, současník Herbenův, významně ovlivnil
kulturní dění v našem státě.

Alois Mrštík
Narodil se jako nejstarší ze čtyř
bratrů v rodině ševce v Jimramově
dne 14. října 1861.
Otec se snažil dát všem synům
náležité vzdělání, a proto se s celou
rodinou přestěhoval na jaře 1869
do Ostrovačic. Odtud bylo blíže do
brněnských škol. Před nástupem na
střední školu poslal otec Aloise na

Nové POKOLENÍ
výchovu ke svému známému Procházkovi, který učil v Krumvíři. Tam
se mu ale nelíbilo, a tak jej otec po
osmi měsících vzal zpět do Ostrovačic.
Alois vystudoval reálku a učitelský ústav. Učitelskou praxi zahájil na
Slovensku, vrátil se však na Moravu.
Nejprve působil jako podučitel, a to
v Lískovci, Rakvicích, Hrušovanech
a Těšanech.
Od roku 1889 byl správcem jednotřídky v Divákách. V roce 1901
se zde oženil s Marií Bezděkovou
z Kobylí. Měli spolu jednoho syna
Karla, narozeného 5. 7. 1905. Bydleli
ve školním bytě.
Bratr Vilém Mrštík koupil pak
v Divákách domek a pravidelně tam
jezdil. Do Divák oba bratři zvali svoje
hosty, pořádali různé akce, a tak se
v Divákách na návštěvách vystřídala
řada osobností. Zde vznikla jeho nejvýznamnější díla.
V roce 1912 spáchal Vilém Mrštík sebevraždu. Alois Mrštík zemřel
v Brně 24. 2. 1925 ve věku 64 let
na následky tyfové epidemie, která
v Divákách vypukla v důsledku používání kontaminované vody z obecní
studny. Zpopelněn byl v Pardubicích

a jeho hrob je
v Divákách.
Literární
prvotinou Aloise Mrštíka byla
sbírka povídek
Dobré
duše
z roku 1893.
Díky spolupráci s Vilémem
vznikla knížka
Bavlnkovy ženy
a jiné povídky
z roku 1897.
Z
dlouhodobého
pobytu
v
Divákách
čerpá Aloisovo
největší devítisvazkové dílo
Rok na vsi Kronika moravské dědiny. Tato desetiletá práce byla
završena opět bratrskou spoluprací,
když se na konečném znění podílel
i bratr Vilém. Spolu s Herbenovým
dílem Do třetího a čtvrtého pokolení
líčí poprvé pravdivě život v našem
kraji. Oba se řadí k našim nejlepším
realistickým spisovatelům.
Nejznámější je však drama Mary-

Joža Úprka
Narodil se 26. října 1861
v Kněždubu v rodině rolníka
a příležitostného naivního malíře. Studoval na německém piaristickém gymnáziu ve Strážnici a na Slovanském gymnáziu
v Olomouci. Pak studoval malířské umění na akademiích v Praze (tři roky) u prof. Čermáka, pak
v Mnichově (také tři roky) a ukončil opět v Praze v roce 1888.
Pro jeho tvorbu byla důležitá
studijní cesta do Paříže v letech
1892 a 1893. Poté se usadil
v rodném kraji, v roce 1904 si
podle návrhu architekta Dušana
Jurkoviče vystavěl vilu s ateliérem v Hroznové Lhotě. Patřil
k zakladatelům Sdružení výtvarných umělců moravských se sídlem
v Hodoníně v roce 1907 a stal se
jeho předsedou a vůdčím členem.
V letech 1924 - 1937 žil na zámečku
v Klobušicích u Ilavy, kde nacházel
novou malířskou inspiraci. Na začátku II. světové války se vrátil opět na
Moravu.

Zemřel 12. ledna 1940 v Hroznové Lhotě.
Joža Úprka patři k předním malířům novodobého umění. Hledal nové
možnosti malířského vyjádření. Jeho
obrazy jsou známé v celém světě.
Proslavil celé Slovácko, když podchytil krásu jeho krojů. Na obrazech
otevírá cestu novodobému realismu

ša, vzniklé opět
ve
spolupráci
s bratrem Vilémem. Její námět
si Alois přivezl
z Těšan a původně zamýšlel zpracovat ho jako
román, ale Vilém
jej
přesvědčil
o dramatu a také
jej takto napsal.
Oba bratři povýšili úroveň moravské
literární
tvorby na srovnatelnou evropskou
úroveň.
Alois
Mrštík
navštěvoval i Brumovice a znal se
s řadou našich
předků. Znal se jistě i s Janem Herbenem, určitě se setkali, ale v době,
kdy Alois působil v Divákách, byl Herben již natrvalo usazen v Praze. Tam
se však Herben pravidelně setkával
s Vilémem Mrštíkem.
Alois Mrštík tak patří do našeho
kraje a je potřeba si to připomínat.

a přitom se přiklání k estetice
impresionismu (zajímavá kombinace). Významná je i národopisná hodnota díla.
Joža Úprka a Jan Herben byli
přátelé, dokud byl Úprka v Praze, setkávali se pravidelně jako
Moravané na Slováckých večírcích. Později se zúčastňovali také
akcí v Hodoníně, Brně a jinde.
150. výročí narození Joži Úprky je opět příležitostí k mnoha
oslavám. Nejenom v Kněždubu a
v Hroznové Lhotě. V Hodoníně
v současné době probíhá velká
výstava jeho díla, kde je soustředěno na 150 jeho obrazů. Výstava potrvá do 28. srpna. Pak bude
část těchto obrazů vystavena ve
Valdštejnském paláci v Praze.
Je to jedinečná příležitost zhlédnout
toto dílo, protože je soustředěno
z mnoha sbírek z celého světa.
Pokud máte rádi umění a specielně
kroje, jeďte se podívat.
I v dnešní době je pro nás Úprka
inspirací v oblasti prosazování čistoty
kultury a krásy umění. -Josef Šedivýstrana 7
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SLOVO STAROSTY
Je za námi polovina prázdnin,
čas dovolených, doba, kdy spousta
z nás si chce dopřát trochu odpočinku, vidět a poznat něco nového
a načerpat nové síly. Doufám, že
těm z Vás, kteří mají již dovolenou
za sebou, se tužby a přání splnily,
a těm z Vás, kteří máte tuto krásnou
dobu ještě před sebou, přeji její příjemné prožití. Nechci zapomenout ani
na Vás, kteří zůstáváte doma v blízkosti Vašich nejbližších. I Vám přeji
příjemné prožití těchto dnů, naplněné
radostí a potěšením.
Vážení spoluobčané, rád bych
udělal malé ohlédnutí za uplynulým
časem, který jsem strávil v „křesle“
starosty. Snad ještě nikdy v mém
životě čas neutíkal tak rychle jako
nyní. Za dobu starostování se dnes
a denně setkávám s novými a novými
poznatky, zkušenostmi, ale i problémy. Nechtěl bych, aby to vyznělo jako
nářek, vždyť všechno má svůj rub
i líc, a jak se říká, i na tom špatném je
něco dobrého. Toto pravidlo se potvrdilo v nedávné době. Již několik let
obec zaměstnává od jarního období
do podzimu nezaměstnané lidi prostřednictvím Úřadu práce na veřejně prospěšné práce v rámci Aktivní
politiky zaměstnanosti a dostává na
tuto činnost určitou finanční částku.
Vzhledem k tomu, že Úřad práce
finanční zdroje neměl, nebylo možné (z rozpočtu obce) zaměstnat více
pracovníků na údržbu a úklid obce.
O to víc mě, vážení spoluobčané,
potěšilo, a vážím si toho, že po mé
výzvě se ukázalo, že většině z Vás
záleží na vzhledu a čistotě naší obce
a provedli jste úklid okolo svých pří-

bytků. Všem těm, kteří se takto svojí
prací podíleli na tom, aby obec na
„jarní hody“ byla krásná a sváteční,
srdečně děkuji.
Když jsem vzpomněl hody, tak
u nich chvíli zůstanu. Tu krásnou
hodovou pohodu v uklizené a připravené obci nám pokazilo počasí. Ale
s tím nic neuděláme, „větru , dešti
neporučíme“ . O to srdečněji chci
poděkovat všem, mládeži, rodičům,
prarodičům a dalším, kteří se svým
úsilím podíleli na přípravě a zajištění
hodů, které v Brumovicích mají dlouhou a trvalou tradici. Přejme si, aby
tato byla zachována i v budoucnu.
Když jsem u myšlenky kulturního
dění, zmíním se o tom, co mě osobně trápí a znepokojuje. Je to nezájem
velké části naší veřejnosti účastnit
se kulturních a společenských akcí
pořádaných kteroukoliv organizací,
jako kdyby to bylo vnímáno, že to
dělají sami pro sebe. Ale opak je pravdou, akce jsou pořádány pro širokou
veřejnost. Naučme se svojí účastí
a dobrou náladou přispět organizátorům k nemalému úsilí, jak organizačnímu, tak finančnímu při pořádání akcí.
V krátkosti se, vážení spoluobčané, zmíním o dění v naší obci.
Zdárně dokončujeme vnitřní úpravy
hasičské zbrojnice. V následujícím
období provedeme na této budově
novou fasádu, a tím bude první etapa prací dokončena. Hasičská zbrojnice tak bude plně funkční a svým
novým vzhledem přispěje ke zvýraznění obce. V současné době probíhá oprava havarijního stavu střechy
nad budovou školní jídelny. Provádíme výměnu střešního pláště s živič-

ným povrchem na sedlovou střechu
s plechovou krytinou a se zateplením
stropu. V krátké době začneme stavební práce, které se Vás jako občanů Brumovic více dotknou. Jedná se
o stavební akci na úpravu prostranství před sokolovnou. Při této
příležitosti Vás chci upozornit, že
vzhledem k těmto úpravám bude
přeložena autobusová zastávka zpět
na své původní místo „u Bulového“.
O termínu zprovoznění nové zastávky Vás budeme včas informovat. Probíhá dokončování projektu na rekonstrukci kanalizace a výstavbu čistírny
odpadních vod. Připravujeme záměr
využití stávající budovy Domu služeb
a přilehlého okolí. Musíme začít s přípravami oprav a úprav budovy sokolovny, kterou obec přebírá do svého
majetku. To je tak asi stručně vše
k dění v Brumovicích.
Svá slova jsem začal zmínkou
o prázdninách, dovolených a samých
příjemných věcech, a také o tom, jak
čas rychle utíká. Než se tento článek dostane do Vašich rukou, uběhne několik dnů a my se přiblížíme
podzimu, období, pro venkov v naší
podobě velmi náročnému a namáhavému. Přeji Vám, aby výsledky celoroční práce na zahrádkách a polích
přinesly velkou radost a potěšení.
Vinařům přeji bohatou a kvalitní úrodu.
Vážení spoluobčané, v samém
závěru mně dovolte, abych vám
poděkoval za vše dobré, co jste pro
obec, a tím pádem pro sebe udělali.
Do nadcházejících dnů Vám přeji
hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
Antonín Košulič - starosta obce

USNESENÍ
ze čtvrtého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 7. 4. 2011 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu pana Jiřího Bureše a pana Ing. Zdeňka
Musila
3. Návrhovou komisi ve složení
JUDr. Dobromila Macháčková
a Ing. Vavřinec Charvát
4. Smlouvu o převodu práv
a povinností ze stavebního povostrana 8

5.
6.

lení pro E-on – budování nových
sloupů el. vedení v ulici Nová
Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu
Schvaluje úhradu neinvestičních nákladů za 24 žáků II.
stupně plnících si základní
školní docházku na ZŠ Klobouky u Brna pro rok 2011 ve výši
5 500,- Kč za žáka, úhradu

7.

8.
9.

nákladů za agendu přestupků pro
rok 2011 ve výši 10 000,- Kč.
V souvislosti s projednáváním
konečného návrhu provedení
oprav prostranství u Sokolovny
schvaluje přesunutí autobusové zastávky k rodinnému domku č. p. 53
Rozpočtové opatření č.2
Prodej části obecního pozemku
p. č. 3601/39
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10. Způsob opravy havarijního stavu střechy nad kuchyní a jídelnou ZŠ a MŠ formou vybudování klasické střechy
11. Zajištění úhrady autobusové
dopravy občanů Brumovice
do družební obce Brumovice
u Opavy na fotbalový turnaj ve
dnech 30. a 31. 7. 2011
ZOB neschvaluje:
1. úhradu neinvestičních nákladů za 3 žáky I. stupně, kteří si
povinnou školní docházku vykonávají na ZŠ Klobouky u Brna
MÚ Klobouky s ohledem na ust.
odst. 7 §178 školského zákona
č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
2. bod 11. Programu o plynofikaci
Písníku, který bude projednán
na příštím ZOB
3. souhlas s odkoupením státní
půdy od Pozemkového fondu panu Antonínu Halmovi do
vyřešení majetkových vztahů ke
konkrétním parcelám
ZOB bere na vědomí:
1. plnění usnesení z třetího řádné-

2.

3.

4.
5.
6.

7.

ho ZOB
upřesnění zadání nového územního plánu bude dořešeno na
pracovním jednání členů ZOB,
které do 10 kalendářních dnů
svolá starosta
výběr dodavatele studie víceúčelové budovy bude proveden
rovněž na tomtéž pracovním
jednání členů ZOB
informaci o skácení jednotlivých
stromů v obci
informativní zprávu o činnosti
obecního úřadu od posledního
jednání ZOB
souhlas ČOS s darováním
nemovitého majetku Tělocvičné jednoty Sokol Brumovice,
zapsaného na LV č. 1170 vedeném u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, KP Hustopeče pro obec a k.ú. Brumovice
Zprávu Kontrolního výboru
o provedení kontroly nájemních
smluv a inventarizaci majetku
obce za rok 2010

ZOB ukládá starostovi obce:
1. svolat pracovní schůzku členů
ZOB k projednání konečné-

2.

3.

4.
5.

6.

7.

ho návrhu zadání nového ÚP
a výběru dodavatele studie
víceúčelové stavby. Termín: do
17. 4. 2011
prověřit stav ve vyřizování žádosti manželů Říhových
o odkup části pozemku pro stavbu
zařízení pro vedení el. energie
zajistit výpočet výše úhrady neinvestičních výdajů za
žáka, kterou bude obec žádat
po obcích za umožnění plnění povinné školní docházky
v obecní ZŠ a MŠ Brumovice
jednat s manželi Horákovými
o způsobu dořešení plynové přípojky na okraj jejich pozemku
v souvislosti s řešením úprav
veřejného prostranství před
Sokolovnou vstoupit v jednání
s VaK Břeclav a E-ON o opravě vodovodního řadu pod tímto
prostorem a možnosti uložení
el. vedení do zemi
v souvislosti s převodem Sokolovny zajistit zpracování příslušných smluv a jejich předložení
ZOB ke schválení
zabezpečit náhradní výsadbu
stromů za pokácené dřeviny

USNESENÍ
z 5. řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného
dne 26. 5. 2011 v 19.00 hodin ve velké zasedací síni OU Brumovice
1.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
Program jednání
Ověřovatele zápisu pana Karla
Opluštila a Josefa Miklíka
Návrhovou komisi ve složení
JUDr. Macháčková a Mgr. Petr
Kučera
Plnění usnesení předešlých jednání ZOB
Smlouvy o dílo na vypracování studie víceúčelové budovy s
vybranými dodavateli 7points
Kuřim, T.projekt Ing. Tuček a
Ing. Dalibor Bábíček.
Delegování starosty obce pana
Antonína Košuliče na jednání
všech valných hromad společnosti VaK, a. s. Břeclav do konce volebního období
Přijetí dotací z Ministerstva kultury ČR na obecní knihovnu za
finanční spoluúčasti obce
Předložit dohodu o úhradě neinvestičních výdajů za žáky ZŠ a

MŠ Brumovice obci Morkůvky ve
výši 5 500,- Kč na žáka plnícího
si základní školní docházku v ZŠ
a MŠ Brumovice v roce 2011
9. Rozpočtové opatření č. 3.
Současně pověřuje starostu k
zabezpečování
hospodaření
podle schváleného rozpočtu a
provádět rozpočtová opatření
v rozsahu do 500 tisíc Kč stanovených závazných ukazatelů
v příjmech a výdajích. Rozpočtová opatření budou následně
schválena na nejbližším zasedání obce Brumovice.
10. Poskytnutí příspěvku na nákup
stavebního materiálu paní Ivaně Blanářové na vybudovaný
chodník před prodejnou ve výši
1000,- Kč na 1 bm chodníku
11. Vybudování retardéru na místní
komunikaci v části Draha před
dětským a sportovním hřištěm
12. Dodatek ke směrnici o použití
sociálního fondu s účinností od

1. 5. 2011
13. Poskytnutí příspěvku na opravu střechy evangelického kostela v Kloboukách u Brna ve
výši 20 000,- Kč
2.
1.

ZOB neschvaluje:
Poskytnutí příspěvku na nákup
invalidního vozíku Lukáši Hánovi – bude řešeno samostatně

3.
1.

ZOB ukládá starostovi obce:
Dořešit způsob objednávání
materiálu a zboží pro obec
Prověřit formálně technické
záležitosti ohledně plynofikace
Písníku
Svolat
schůzku
zastupitelů
k vyhodnocení studií víceúčelové
budovy a k výběrovému řízení na
stavební akci Hasičská zbrojnice
V souvislosti s výstavbou veřejného osvětlení na ulici Nová
zajistit další nabídky na zhotovení díla.

2.
3.

4.
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USNESENÍ
z 6. řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného
dne 23. 6. 2011 v 19.00 hodin ve velké zasedací síni OU Brumovice
4.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

-

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
Program jednání
Ověřovatele
zápisu
paní
Mgr.Marii Michnovou a pana
Ing. Vlastimila Herzána
Návrhovou komisi ve složení
paní JUDr. Dobromila Macháčková a pan Ladislav Miluška
Celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok
2010 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce
za rok 2010 s výhradou. Bude
přijato nápravné opatření
Smlouvy o dílo na provedení
vnitřních úprav hasičské zbrojnice s dodavatelem panem Markem Fiedorem, za stavebního
dohledu pana Hanáka
Dodavatele stavby venkovního
a kabelového vedení VO v ulici Nová firmu RGV Břeclav za
podmínky neúčtování výkopových prací., v případě nedohody provede dodávku firma Bíza
z Čejče
Znění smlouvy o poskytnutí
dotace z Jihomoravského kraje na rekonstrukci veřejného
prostranství v Brumovicích ve
výši 150 tisíc korun dle sdělení
a pokynů odboru regionálního rozvoje JMK ve znění zveřejněného

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

vzoru na stránkách Jmkraje
Dodavatele projektu víceúčelové budovy dle provedeného
výběru – firmu Statika a dynamika Brno, s. r. o.
Plynofikaci Písníku dle provedeného územního rozhodnutí
Výběr dodavatele na opravu
v ZŠ a MŠ – střecha nad školní jídelnou firmu Stavoč Horní
Bojanovice, s. r. o. a současně
smlouvu o dílo na dodávku této
stavby a pana Hanáka z Klobouk určeným stavebním dozorem na této stavbě
Rozpočtové opatření č.4 dle přílohy
Souhlas se stavbou chráněného bydlení v Brumovicích pro
Diakonii v Kloboukách u Brna
Zveřejnění záměru prodeje
obecního pozemku - parcely p.
č. 598 pod garáží pana Josefa
Lupače
Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Vinaři Brumovice ve výši Kč 3 tisíce korun
na uspořádání akce otevřených
sklepů dne 9. 7. 2011
Uspořádání diskotéky Hospůdce na Sokecu dne 25. 6. 2011
s maximální dobou provozu
do 01. hodiny ranní dne 26. 6.
2011

16. Záměr prodeje p. č. 1806/11
a 1806/12 v lokalitě Písník dle
ÚP určeného na občanskou
vybavenost za cenu v místě
a čase obvyklou
5.
1.

ZOB neschvaluje:
smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemeni na výstavbu
sloupu el. vedení u nově budovaného RD v Lužánkách pro
stavebníka p. Musila

6.
1.

ZOB bere na vědomí:
Plnění usnesení z předešlého
ZOB
Zprávu o činnosti obecního úřadu
Zprávu kontrolního výboru ZOB
Zprávu finančního výboru ZOB

2.
3.
4.
7.
1.

2.

ZOB ukládá starostovi obce:
Vstoupit do jednání s E-on se
žádostí o souhlas s uložením
vedení veřejného osvětlení do
společného výkopu dle projektu
v lokalitě Nová ulice
Do 15. 7. 2011 zajistit zpracování návrhů smlouvy o převodu
a návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí na zpětný převod
Sokolovny

Spolek Brumovických vinařů a místní organizace Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s obcí pořádaly
v sobotu 16.dubna 2011 v sále sokolovny „Oblastní výstavu vín“
Hospůdka na Sokecu pozvala děti a jejich rodiče na „pálení čarodějnic“ v sobotu 30. dubna 2011
Také v tomto roce se na komíně v bývalé pálenici usadil čapí pár. Letos vyvedl tři mladé.
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-

V pondělí 2.května 2011 byla slavnostně otevřena nová prodejna „Materiály na kroje“ paní Ivany Blanářové; tato
se dříve nacházela v prostorách turistické ubytovny v areálu firmy Blanář Nábytek. Nová prodejní plocha vyrostla
v Dědině na místě dvou rodinných domů – paní Suchánkové a pana Drkala.

-

V sobotu 7.května 2011 se v Morkůvkách uskutečnil 2.sraz hasičských vozidel, při této příležitosti projela i naší
obcí spanilá jízda, jíž se zúčastnili také brumovičtí hasiči
V sobotu 7.května 2011 uspořádala TJ Sokol Brumovice 5.ročník Běhu Parkem Dr. Jana Herbena“
V neděli 8.května 2011 se v sále sokolovny konala oslava svátku Dne matek, kulturní program „Děti maminkám“
připravily MŠ a ZŠ Brumovice
Občanské sdružení Brumovické jezírko pořádalo v sobotu 21.května 2011 rybářské závody na místním jezírku,
ke startovním kolíkům usedlo 23 závodníků. Odměnu získali: 1. p. Pustina (candát 25 cm), 2. nejstarší rybář –
p. František Kňůr, 3. nejmladší rybář – Šimon Jakubčík

-

-

Ve dnech třetího květnového víkendu poškodil neznámý vandal stojany na kola u prodejny COOP Jednota

-

V květnu 2011 vyšla kniha fotografií a vzpomínek Antonína
Musila „Brumovice obrazem i slovem“, počet stran 64, tisk
MCL Brno, cena jednoho výtisku 300,-Kč. Vydání publikace
bylo podpořeno finanční dotací od obecního úřadu.
V polovině května 2011 byly v tratích Podolky, Harnůty
a Haraská podsazeny stromky.(17ks)
Naši prvňáčci se zúčastnili akcí pořádaných obecní knihovnou a za tuto aktivitu jim byla odměnou „Knížka pro prvňáčka“- kniha „Zmizelá škola“ autorky Daniely Krolupperové.
Knížky a nové čtenářské průkazy byly dětem předány v pátek
3.června 2011, nechybělo ani „pasování na čtenáře“.
V pondělí 6.června 2011 se v obecní knihovně konala beseda „Pojďte s námi na výlet: Lucembursko na kole“, kterou si
pro zájemce připravil pan Dušan Průdek
Ve čtvrtek 9.června 2011 se v místní základní škole konala
hudební besídka žáků p.Karla Otáhala. V programu vystoupilo pět dětí.

-

-
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-

-

-

-

-

V pátek a v sobotu 10. a 11. června 2011
odstartovalo v Hustopečích „Agrotec Rallye“
(zvané též rallye mezi vinohrady). V sobotu
odpoledne projížděla závodní auta také naší
obcí a mnoho diváků je s nadšením sledovalo.
Bylo to zajímavé zpestření odpoledního času,
pěkná podívaná, oživení poklidně odpočívajících, sluncem zalitých Brumovic. Řidiči závodních automobilů jeli podle pravidel silničního
provozu, dodržovali předepsanou rychlost,
byli ohleduplní k cyklistům.
Ve dnech 13., 20. a 27. června 2011 proběhl
v obecní knihovně kurz „Úprava digitální fotografie pro pokročilé“, který vedl pan Dušan
Průdek
V pátek 17.června 2011 v nočních hodinách
byly odcizeny dřevěné kůly u 21 stromů vysazených od Brumovic směrem k vlakové zastávce.

A nyní něco pro pamětníky. Také jste se v neděli 19.června 2011 odpoledne dívali na vysílání televizní stanice Prima? Potom jste jistě strávili příjemné chvíle při sledování filmu „Plavení hříbat“ režiséra Hynka Bočana
z roku 1975 o studentu vysoké školy zemědělské Vincku Adámkovi, který tráví prázdniny ve své rodné vesnici
na Moravě. V hlavních rolích jsme viděli Ivana Vyskočila, Jiřího Sováka ( jistě si vzpomenete na natáčení scény s býkem ve středisku našeho zemědělského družstva a na řadu dalších scén z nejbližšího okolí), Helenu
Kružíkovou a další
Hospůdka na Sokecu uspořádala v sobotu 25.června 2011 „čupr letní akci s prasátkem na ohni“. K tanci
a poslechu hrál DJ FOOD
V neděli 26.června 2011 se konal „průvod Božího Těla“ ke dvěma oltářům v obci
Koncem června 2011 byla zahájena oprava střechy na budově školní jídelny. Práce provádí firma Stavoč,
s.r.o.
Od pátku 1.7.2011 dostávají předplatitelé Deníku Rovnost svůj výtisk od doručovatelů České pošty. Dosud byla
distribuce zajišťována společností Mediaservis, s.r.o.
Dne 26.7.2011 ukradl neznámý zloděj v Brumovicích šest hus domácích a šedých. Pachateli, jenž poškodil
zahradní oplocení, se podařilo dostat na pozemek s vinicí a sadem. Škoda na majetku činí více než čtyři tisíce
korun.
V úterý 2.července 2011 byl ve dvou lokalitách, v Harnůtech a Novosádech, zlikvidován nebezpečný bolševník
velkolepý
V pátek 5.července 2011 se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu konala schůze členů COOP Jednota
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Tradiční jarní hody
V pátek 1.července 2011 byla dovezena hodová mája,
její stavění začalo v 18 hodin.
V sobotu večer 2. července 2011 na hodové zábavě
hrála dechová hudba Skaličané.
V neděli 3.července 2011 a v pondělí 4.července 2011
v průvodech i na večerní zábavě hrála DH Lácaranka.
Odehrávky hodů se konaly v sobotu 9.července 2011,
byly zahájeny průvodem obcí, k tanci a poslechu hrála
DH Zlaťanka.
Stárky a stárci
1. Veronika Musilová a Marek Musil
2. Jana Zaviačičová a Tomáš Kňůr
3. Monika Kňůrová a Štefan Vávra
4. Petra Otáhalová a Miroslav Otáhal

Hodová zavádka
Vy brumovská chaso, kde vy máte stárka?
/:leží za humnama :/ pije vodu z járka.
Vy brumovská chaso, kde je stárek první?
/: na průvod v pondělí:/ budit ho museli.
A ten druhý stárek, fotbalista Sedrik,
/:stíhá dávat góly:/ eště škopky klopit.
A ten třetí Štefan, ten má hodnů stárku,
Monča si ho hlídá, pucuje, oblíká a on chlastá v šenku.
První, čtvrtí stárci sů brácha se sestrů,
/:hlídat se nemusí:/ dyž se vyslíkajů.
Pod májů se v pátek strhla bitka ostrá.
Mezi nich se vrhl, od sebe odtrhl, Skřivánek nebojsa.
Vína bylo málo, v tem minulém roku.
/: ale dost ho majů:/ stárci od Šťavíků.
Tí hodovní hosti nadělali zlosti,
/:kačeny nám snědli:/ zbyly jenom kosti.
Naše vinohrady dobré vínko rodí,
Zavdejme si chlapci, dyby bylo z čeho, na ty naše hody!
Dobře se nám žije v tej našej dědině,
/: veselo muziko :/ eště lepší bude.

Foto: Antonín Košulič
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Ze života školičky
Jak jsme ukončili školní rok
v mateřské škole
Cesta za pokladem
Dne 15. 6. 2011 se rodiče spolu s dětmi a námi vydali na cestu za sladkým pokladem. Děti hledaly barevné
fáborky, které určovaly správnou cestu a také hledaly
dopisy s úkoly, které společně s rodiči hned na místě
plnily. Mezi danými úkoly bylo například nakreslit symbol
léta, zazpívat písničku, zahrát pohybovou hru, přiřadit ke
zvířátku jeho mláďátko atd. Poslední dopis dětem pouze
prozradil, že se mají vrátit na školní zahradu, kde bude
někde poklad ukrytý. Děti byly šikovné, poklad brzy objevily a s chutí si na něm smlsly.
Děkujeme paní Kateřině Havlíkové a paní Miroslavě
Špačkové za přípravu dobrodružné cesty za sladkým
pokladem.
Výlet do ZOO Lešná
22. června se celá školička vypravila na tolik očekávaný výlet za zvířátky do ZOO Lešná. Středeční sluníčkové ráno se ve školičce sešly všechny děti, maminky,
tatínkové, babičky i ti nejmenší ještě na kočárku. Všichni
netrpělivě očekávali příjezd autobusů. Děti byly vybavené baťůžky s výbornou svačinkou a obědem, dobrůtkami, pitíčkem, ale i nějakou korunkou na nákup suvenýrů.
Po příjezdu autobusů, všichni nastoupili a hurá na výlet!
V zoo měly děti možnost seznámit se s jednotlivými dru-
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hy exotických zvířat, s jejich chovem
v zajetí, sledovaly krmení zvířátek a
jejich chování v pavilonech. V průběhu objevování zvířátek se všichni občerstvili a ještě stihli
koupit nějaký dáreček pro své blízké. Počasí nám přálo a již se blížil čas na návrat domů. Děti byly šikovné
a dokonce i ti nejmenší si putování za zvířátky pěkně užily.
Slavnostní rozloučení s MŠ
Ke konci školního roku patří již tradičně slavnostní
rozloučení s nejstaršími dětmi = budoucími školáky. Stejně tomu bylo i letní úterní odpoledne 28. června, kdy celá
školička vládla slavnostní atmosférou. Budoucí prvňáčci,
Rychlý Vojtěch, Hladůvka Marek, Hálka Deniel, Breznický
Michal, Chrástek Antonín, Chrástková Kristýna, Kocman
Nikolas,Kalábek Lukáš, Vlček Michal, Špačková Veronika, Ramančiuckaite Luka, Lősslová Kristýna, Hanáková
Vanesa, Jakubčík Šimon, Novotná Lenka, Herzánová
Veronika, Veverková Julie se pro maminky, tatínky, sourozence, babičky, ale i kamarády naučili spoustu básniček a písniček. Děti byly během vystoupení velmi šikovné
a za svůj výkon sklidily od rodičů, sourozenců, prarodičů
a učitelek zasloužený potlesk. Děti měly radost, že vše
dobře zvládly, ale také z dárečku – knihy pro školáky,
a spokojené běžely za svými rodiči, kterým z dojetí ukápla i slzička. Potom následoval přípitek a pohoštění, které
dětem připravily naše paní kuchařky.
Budoucím školáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole a spoustu hezkých vzpomínek na mateřskou školu!!!

Nové POKOLENÍ
Ohlédnutí
rokem

za

uplynulým

školním

Zase uběhl další školní rok a nastal čas zrekapitulovat,
co se na základní škole přihodilo a čeho jsme dosáhli.
Hned v září jsme se
vypravili se žáky nižších
ročníků do brněnského
divadla Radost na pohádku Slůně. Jelikož nám
počasí přálo, mohli jsme
ke konci měsíce uspořádat Drakiádu. Také jsme
započali projekt k dopravní výchově ve spolupráci
s AR Hustopeče, který
byl ukončen v dubnu.
Říjen byl v duchu kultury. Viděli jsme představení
Vodnická pohádka v Hustopečích a zúčastnili se besedy
se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou. Mezi kulturní akce
také patřila návštěva výstavy „Krásy podzimu“ na OÚ
v Brumovicích.
V listopadu jsme se
připravovali na již tradiční Vánoční jarmark, který proběhl v sobotu před
první adventní nedělí.
Prosinec jsme zahájili návštěvou divadla
Radost, tentokrát jsme
viděli pohádku Tři čuníci
nezbedníci. A jaký by to byl Mikuláš bez jeho návštěvy ve škole? Vánoční atmosféru jsme přiblížili nejenom
dětem, ale i lidem v obci zpíváním koled pod „vánočním
stromem“ a vyvrcholením pak byl vánoční program dětí
v sokolovně pro veřejnost.
Varietní představení žáci zhlédli hned na začátku ledna. Pro vyšší ročníky bylo objednáno představení Pepek
námořník v divadle Radost. Abychom nechodili jen za
kulturou, ale dělali něco i pro svá těla, celý týden jsme
jezdili lyžovat do Němčiček.
Počátek února byl věnován prevenci únosů dětí prostřednictvím besedy s Policií ČR. Žáci se také seznámili s novými předměty (fyzika a chemie) prostřednictvím
pokusů, které na naší škole předvedli žáci ze ZŠ Kobylí.
Tento měsíc dále pokračoval v rytmu tance, elegance,
což děti předvedly na dětském krojovaném plese a maškarním karnevalu.
V tomto duchu jsme pokračovali ještě začátkem
března výchovným koncertem. A abychom neopomněli

důležitost mezilidských vztahů, byl k tomuto tématu připraven program pod názvem Duhová pohádka. Měsíc
březen byl ve znamení měsíce knihy zahájen besedou
s ilustrátorem Adolfem Dudkem a ukončen recitační soutěží Klubíčko prózy a poezie.
V dubnu jsme se díky divadelnímu představení přenesli do doby bitvy u Lipan. V rámci spolupráce se ZŠ
Kobylí jsme odehráli přátelský turnaj ve vybíjené. Projektem věnovaným Dni Země se snažíme u dětí pěstovat
vztah k přírodě. Starší žáci v rámci přírodovědy navštívili CHKO Stráň v Morkůvkách. Závěr měsíce patřil všem
čarodějnicím a čarodějům, kteří se sešli již na 7. sletu.
V květnu jsme potěšili všechny maminky, babičky, tetičky,
… dárkem ve formě programu s názvem „Děti maminkám“.
1. červen patřil všem dětem. Jejich svátek jsme oslavili zábavným sportovním dopolednem. Tento měsíc byl
plný různých akcí:
 návštěva přírodovědné stanice Lipka Brno
 účast na sportovní olympiádě v Nikolčicích
 školní výlet do ZOO Lešná
 preventivní program „Jak se stát dobrým kamarádem“
 olympiáda v Kobylí
 přírodovědný výlet na Pálavu
 zahradní slavnost
Naše škola se přihlásila do projektu „EU – peníze školám“. Máme přislíbenou dotaci pro školu 476 300 Kč, která
je podmíněna vypracováním digitálních učebních materiálů učitelkami školy. Za tuto hotovost můžeme vybavit
školu moderní technikou pro vzdělávání žáků (interaktivní
tabule, dataprojektory, notebooky, ...).
Sami můžete posoudit, že tento školní rok proběhl ve
vysokém nasazení jak ze strany žáků, tak ze strany pedagogů.
Do příštího roku si můžeme jen přát, aby naše výsledky byly stejně tak dobré jako letos.
Závěrem snad jen poděkování všem, kteří nám fandí,
pomáhají a podporují nás byť jen svou účastí na akcích
pořádaných školou.
kolektiv základní školy

Den Země

Každým rokem společně prožíváme svátek Dne Země.
Teoreticky, vědomostně i prakticky, kdy přiložíme „ruku
k dílu“.
Týden před 22. dubnem žáci pátého ročníku na společném sezení vysvětlovali mladším žákům, proč si Den
Země připomínáme a jak tento svátek vlastně vznikl.
Po tři dny pracovali žáci ve všech třídách na úkolech
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k
daným
tématům. Děti
i
pracovníci
školy přišli oblečeni každý den
v určité barvě
– Zelený den
– Den ochrany
stromů,
Žlutý den – Den
Slunce, vesmíru, tajemství,
Červený den
– Den ochrany před znečišťováním přírody. Děti vyhledávaly a vypisovaly z encyklopedií, atlasů a knih zástupce
rostlin a živočichů v barvě dne. Zjišťovaly jejich zvláštnosti
a vyhledané druhy malovaly. Z obrázků následně vytvořily koláž, kterou závěrečný den prezentovaly. Potom jsme
všichni společně čistili a uklízeli školní zahradu a vysazovali keře růží.
S nastávajícím jarem a na základě vlastních prožitků měli žáci možnost posílit svůj kladný vztah k přírodě
i k její ochraně.

Naše úspěchy

Naše škola se zúčastnila různých soutěží.

Pěvecká soutěž - Ždánický zpěváček: duet Berenika
a Tobiáš Oudovi - 2. místo
Výtvarná soutěž v Hustopečích „Namaluj pohádku“: Eva
Kulíšková - 1. místo
Olympiáda škol v Nikolčicích
Této olympiády se zúčastnilo celkem 8 škol z břeclavského okresu. Naši školu reprezentovali tito žáci:
Kristina Špačková, Berenika Oudová, Filip Krátký, Lukáš
Hanák, Alena Svobodová, Nikol Doležalová, Tomáš Fiala
a Michal Hanák. Ne všichni se umístili na stupních vítězů,
ale přesto vybojovali pro svou školu cenné body, kterými
přispěli k výbornému 3. místu pro naši školu.
Michal Hanák
- 1. místo v běhu na 50m, 300m, ve skoku do dálky
- 3. místo v hodu kriketovým míčkem
- 1. místo za nejvšestrannějšího sportovce olympiády
– st. žáci
Tomáš Fiala
- 2. místo v běhu na 50m
Berenika Oudová
- 1. místo ve skoku do dálky
- 3. místo za nejvšestrannějšího sportovce olympiády– ml. žákyně
Kobylská olympiáda
Jako každý rok, tak i letos proběhla na konci června
olympiáda v Kobylí. Závodí žáci čtvrtých a pátých ročníků, ostatní ročníky povzbuzují závodníky. I přesto, že
jsme si museli kvůli nízkému počtu žáků vypomoct žáky
třetího ročníku, byli naši žáci velmi úspěšní a přivezli
30 diplomů.
I když jsme malá školička, v konkurenci velkých škol
se neztrácíme.

Den dětí

Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí jsme
se rozhodli, že oslava Dne dětí proběhne o den dříve.
Všichni jsme se sešli ráno na fotbalovém hřišti, kde nejprve proběhla školní olympiáda. Děti soutěžily v běhu na
50 m, skoku do dálky, hodu míčkem a ve vytrvalostním
běhu. První dva z každé kategorie si vybojovali postup
na školní olympiádu do Nikolčic. Z mladší kategorie jsou
to: Berenika Oudová, Kristina Špačková, Lukáš Hanák
a Filip Krátký. Kategorii starších budou reprezentovat: Nikol Doležalová, Alena Svobodová, Michal Hanák
a Tomáš Fiala.
Po skončení olympiády následovala oslava svátku
dětí formou zábavného soutěžení družstev. Družstva si
poměřila svoje síly v běhu v gumácích, skákání v pytlích,
střelbě vodní pistolí na cíl, v hodu míčkem do různě velkých nádob a ve slalomu s kolečky vezoucími nádobu
s vodou. Celé klání uzavřela pěvecká soutěž.
Soutěžící byli za své výkony odměněni. Počasí nám
přálo, byla dobrá nálada, všichni se dobře bavili. Z tváří
dětí se dala vyčíst radost, spokojenost a to zase bylo dárkem pro nás, dospěláky, kteří jsme se podíleli na přípravě
tohoto dne.
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7. slet čarodějnic

29. dubna se opět v MŠ a ZŠ Brumovice slétli čarodějové a čarodějnice z blízkého okolí. Přestože probuzení
do zamračeného dne nebylo právě tím nejlepším startem
a už to vypadalo, že se každou chvíli rozprší, nakonec se
počasí umoudřilo a čarodějové a čarodějky mohli nerušeně plnit jednotlivé disciplíny. K těm v letošním roce patřil
let na koštěti, hod pařátem na cíl, čarodějnické rýmování,
skok přes oheň, čarodějnické tajemství a odhánění netopýrů.
Diplom za nejlepší škleb letos
získali Tobiáš Hanák a Zuzana Winklerová. Nejlepší čarodějnické básně
složili Alena Havlíková a Berenika
Oudová. Nejlepší příběh o čarodějnicích opět napsal Tomáš Fiala. Všem
čarodějkám první kategorie děkuji za
vzornou spolupráci.
Hádalína z Pendolína

O čarodějnici Elixíře
Byla jednou jedna čarodějnice,
která se jmenovala Elixíra. Bydlela ve
staré boudě blízko lesa. Žil tam s ní
i Bruno, který byl moc hodný. Proto
mu Elixíra nadávala, že neumí strašit.
Jednoho dne se na něho Elixíra tak rozzlobila, že se celá bouda
roztřásla až spadl i kocour, který na
střeše 300 let spal. Elixíra řekla Brunovi: „Neumíš strašit. Když se to nenaučíš, tak tě vyhodím z boudy do Černého lesa.“ Bruno byl moc nešťastný,
protože on chtěl lidem pomáhat a ne je strašit.
Když se Elixíra chystala na slet čarodějnic, Bruno
chtěl jít s ní. Ale nemohl, protože neuměl čarovat ani
létat na koštěti. Schoval se za strom a pozoroval Eli-

Pavouk černouch
Abraka dabra černý sliz,
pavouku černouchu, rychle zmiz.
Abraka dabra černý buk,
pavouku černouchu, hned tu buď.
Abraka dabra černý proutek,
místo pavouka vylítl holoubek.
Holoubek vylítl, vrkú, vrkú,
až nahnal čarodějnici špatnou náladu.
Berenika Oudová, 3. ročník

xíru, jak to dělá. Nejdříve se odrazila nohama a řekla
kouzelné zaklínadlo: „ Leť mé košťátko.“ A potom vzlétla. Poté přišel na řadu Bruno. Začal jako Elixíra, ale
zapomněl kouzelné zaklínadlo, a proto koště nevzlétlo.
Šel s pláčem do boudy. Najednou uviděl na stole ležet
čarovnou knihu, kterou tam Elixíra zapomněla. Začal
v ní listovat. Až našel létání, sedl si na koště a přečetl
zaklínadlo. Jakmile ho přečetl, tak
vzlétl i s kouzelnou knihou. V dálce
zahlédl čarodějnici. Ta ho dohonila
a ptala se, kam letí. On řekl, že na
slet čarodějnic, ale neví, kudy dál.
„A tak poleť se mnou,“ řekla. Když
přiletěli na zříceninu hradu, uprostřed plál velikánský oheň, kolem
kterého seděly ošklivé čarodějnice.
Jedna měla ve vlasech netopýry,
druhá velké pavouky, třetí měla nos
jako slon a na něm velkou bradavici,
čtvrtá měla zadek jako kombajn. Děs
a hrůza. Když Bruno přistál, začaly
všechny čichat. Ucítily dobrého člověka a ne čaroděje. Jak ho spatřila
Elixíra, vykřikla: „To je tvůj konec!“
Bruno se tak roztřásl, že nevěděl,
co má udělat. Otevřel tedy knihu
a přečetl první řádek. Najednou se
všechny zlé čarodějnice proměnily
na hodné. Bruno honem hodil knihu
do ohně. Přečetl totiž zaklínadlo, jak se ze zlé čarodějnice stát hodnou čarodějnicí.
A od té doby jsou všechny čarodějnice hodné a slétají se vždy 30. dubna kolem ohně. Brunův duch je vždy
s nimi. Proto mu u ohně nechejte místo.
Tomáš Fiala, 5. ročník

Čarodějnice Halí Belí
Čarodějnice Halí Belí
měla ráda kyselé zelí.
Měla ho ráda moc,
až jí z toho narostl dlouhý nos.
Na něm velká bradavice,
jo to je ale krasavice.
Krasavice z Bradavic,
ať jich máme čím dál víc.
Svátek rádi slavíme,
za čarodějnice chodíme.
Alena Havlíková, 2. ročník
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Poštovní známka

V neděli 8. května 2011 při oslavách
svátku Dne matek proběhlo v sále sokolovny
vyhodnocení
výtvarné soutěže „Poštovní
známka s brumovickými
motivy“. Současně se
konala i výstava všech
do soutěže odevzdaných prací. Děti, které
se této akce zúčastnily,
obdržely pamětní listy
a věcnou odměnu.
1.místo: Tomáš Fiala
2. místo: Aneta Štípová, Alena Havlíková
3. místo: Erik Doležal, Jaroslav Kalábek
Foto: Vlasta Bedřichová

Mše svatá – 1. srpna 2011
Před čtyřiceti lety, 1.srpna 1971,
přišel do Brumovic pan farář Vladimír
Konečný, aby zahájil svou činnost
v místní farnosti. Při této příležitosti
se v pondělí 1.srpna 2011 v kostele
sv.Antonína konala slavnostní děkovná mše, při níž zazpíval chrámový
sbor. Mši svatou sloužil také farář Petr
Papoušek, který po osmi letech opouští Velké Pavlovice a jeho novým působištěm bude Deblín. Přišel se rozloučit
s našimi farníky. Přítomni byli také věřící ze sousedních obcí. Starosta obce,
Antonín Košulič, p. faráři poděkoval
a společně s manželkou a panem Janem Valným předali kytici květů.
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Jaký byl život otce Vladimíra Konečného? O tom vypovídají
následující řádky:
„Narodil jsem se 9.dubna 1926
v Moravském Krumlově. Můj otec
byl úředníkem na „berním“ úřadě.
V Moravském Krumlově jsem chodil
v letech 1932 – 1937 do obecné školy.
Ke konci roku 1937 jsme se přestěhovali do Ivančic, kde jsem absolvoval
osm tříd reálného gymnázia. Od října
1944 do března 1945 jsme všichni
oktaváni museli pracovat v letecké
továrně v Bučovicích. Té nucené práci
se tenkrát říkalo „totální nasazení“.

Ivančice
byly
osvobozeny
16.4.1945. Studium oktávy jsme
dokončovali od 15.května do 15.září
1945.
Na podzim roku 1945 jsem
nastoupil do 1.ročníku bohosloví
v Brně. Na kněze se tehdy studovalo
pět let. Kněžské svěcení se většinou
udělovalo 5.července – o svátku sv.
Cyrila a Metoděje. Ale protože v roce
1950 stát stále razantněji zasahoval
do života církve, rozhodl se náš tehdejší biskup, Dr. Karel Skoupý, že
nás vysvětí dříve, a to tajně. Stalo se
tak 16.dubna 1950 v kapli brněnského biskupství (na Petrově). Plán se
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zdařil. Ale pomsta státních úřadů na
sebe nenechala dlouho čekat.
Už v roce 1946 se naši museli vrátit do Moravského Krumlova.
Z našeho rodného domku nezůstal
po leteckém náletu kámen na kameni. Bydleli jsme v přiděleném bytu pár
kroků od tzv. klášterního kostela. Tam
jsem dne 25.6.1950 měl primici (první mši). Marně jsme čekali na přidělení kněžského působiště. Místo toho
přišel „povolávací rozkaz“ s příkazem
nastoupit 5.9.1950 do Mimoně. A pak
následovala vojenská služba v útvaru
PTP („Pomocné technické prapory“),
a to až do 31.12.1953 – tedy tři roky
a čtyři měsíce. Byly to vlastně nucené práce na vojenských stavbách
– naštěstí beze zbraně. Asi dvě třetiny vojenské služby jsem prožil na
Slovensku. Nejdříve v Plaveckém
Podhradí, pak v Liptovském Hrádku
a v Banské Bystrici.
Duchovní správu jsem mohl vykonávat až od února 1954. Nejdříve
jako kooperátor – lidově řečeno „kaplan“ – pomocník faráře v Olbramovicích a v Miroslavi, potom krátce jako
dočasný administrátor v Žeroticích
na Znojemsku. A znovu jako kaplan
v Bystřici nad Pernštejnem a v letech
1957 – 1958 v Hodoníně. V říjnu

1958 jsem byl ustanoven administrátorem dvou pohraničních farností,
a to v Hrádku u Znojma a ve Valtrovicích. Prožil jsem tam dvanáct a půl
roku, až do 31.7.1971.
Zde bylo nutno řešit celou řadu
problémů – jako každoroční narušování vánoční půlnoční bohoslužby,
alkoholismus, atd. Ale i tam se našli
lidé dobří a obětaví.
31.července 1971 v odpoledních
hodinách mě dovezl vláček s dřevěnými sedadly, tažený parní lokomotivou, na zastávku Brumovice. Bylo to
v sobotu. V neděli 1.srpna jsem měl
v Brumovicích poprvé nedělní bohoslužby. Tehdy ještě bylo kněžích dost,
takže jsem měl zpočátku jen jednu
farnost. Častěji jsem však vypomáhal
starším, nemocným kněžím, zvláště
v Kobylí a ve Velkých Pavlovicích.
V letech 1983 – 1998 jsem byl
děkanem klobouckého děkanství,
kam patřilo třináct farností. Ale v roce
1998 došlo v naší diecési k velké
redukci, celé naše děkanství bylo
přiřazeno k hustopečskému. Stal
jsem se jen „emeritním“ děkanem.
„Děkan“ totiž není trvalá hodnost, ale
dočasná funkce.
Od roku 1993 -2008 mně byla přidělena ještě farnost Boleradice, kde

jsem byl administrátorem „excurrendo“. Kromě nedělí a svátků jsem tam
dojížděl i každé úterý a každý pátek.
Jezdil jsem tam rád, i když – zvláště v
zimním období - to bylo dost náročné.
Boleradičtí farníci několikrát žádali na
biskupském úřadě v Brně, aby jejich
farnost byla obsazena. Biskupství jim
vyhovělo, takže 1. září 2008 se stal
farářem v Boleradicích Mgr. Rudolf
Zbožínek. Brumovice mu byly přiděleny jako administrovaná farnost. Já
jsem od 1.září 2008 farním vikářem
– výpomocným duchovním ve farnostech Brumovice a Boleradice. Mgr.
R.Zbožínek je administrátorem „excurrendo“ v Brumovicích a v Divákách.
Společně se snažíme sloužit
„božímu lidu“ co nejlépe, i když se
dost těžko smiřujeme s tím, že počet
účastníků na bohoslužbách nevzrůstá, ale stagnuje. A to je slabá útěcha,
když se dovídáme, že to není jenom
nás, ale i jinde ve světě.“
Panu faráři děkuji za pomoc při přípravě tohoto příspěvku. Přeji hodně
zdraví a mnoho příjemně strávených
chvil mezi brumovickými občany.
Fotografii z první bohoslužby
v naší obci dne 1.srpna 1971 zapůjčila paní Marie Kopřivová.
Připravila: Vlasta Bedřichová
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Brumovice a jejich okolí
Pokračujeme v poznávání našeho okolí, jak jsme to dělali v minulých zpravodajích. Možná se dozvíme něco nového.
Sousední obcí Vrbice, o které jsme psali minule, jsou
Čejkovice.
Říká se, že Vrbice byla spojena s Čejkovicemi podzemní chodbou. Vzhledem k vzdálenosti je to docela možné, ale dnes už to nelze dokázat.
Čejkovice již leží v okrese Hodonín. Z Brumovic musíme jet do Čejkovic přes Terezín a
Čejč. V Čejkovicích žije 2 560 obyvatel. Katastr obce má rozlohu 2 506 ha. Osou celého území je potok Prušánka.
Reliéf krajiny je mírně zvlněný, průměrná nadmořská výška je 206 m n.m. Ve znaku mají ptáka, na pozadí je kříž. Od
čejky je odvozen i název obce.
Historicky jsou Čejkovice spojovány s řádem templářských rytířů. Jejich historie je velmi zajímavá, proto alespoň
stručně: Řád byl založen r. 1118,s cílem střežení cest do Jeruzaléma a k ochraně poutníků do Svaté země. V roce
1136 již měli 3300 členů. Nejdříve žili v prostotě a chudobě. Templáři byli podřízení přímo papeži. Budovali hrady
a pevnosti po celé Evropě. Postupně získávali peníze a půjčovali je poutníkům. Stali se tak prvními bankéři,byli mocní
a bohatí. To vadilo šlechtě a králi. Sídlo měli v Paříži. Francouzský král Filip IV. je po dohodě s papežem nechal pozatýkat, asi 70 hlavních představitelů nechal upálit. V roce 1312 byl řád zrušen.
Příchod templářů do našich zemí spolu s budováním gotické tvrze je datován rokem 1232. V té době v Čejkovicích
často sídlil templářský komtur, který odtud spravoval provincii velkosti dnešní Moravy, Čech a Rakouska. Písemně
doložené počátky vinařství v Čejkovicích spadají do 13. století. Hlavní zásluhu na tom mají právě templáři.
První písemná zmínka o Čejkovicích je z roku 1248 (tedy o dva roky dříve, než o Brumovicích). Tehdy břeclavský
údělník Oldřich ze Sponheimu daroval čejkovickým templářům čtyři grunty v Rakvicích. v roce 1309 se nejmocnější
faudál Jindřich z Lipé zmocnil majetku templářů, což znamenalo převzetí tvrze do rukou feudálů. Legenda hovoří
o tom, že tvrz byla spojena obrovským sklepením dlouhým asi 24 km s městečkem Skalicí, kudy procházela obchodní
jantarová stezka. Skutečností však zůstává, že dnes je přístupno 650 metrů sklepení.
Po odchodu feudálního rodu z Lipé,se v Čejkovicích střídají rody z Kunštátu, ze Šternberka, ze Zástřizl, z Lomnice
a z Víckova. V roce 1540 došlo k obnovení trhového a hrdelního práva. V roce 1624 přešel majetek na řád tovaryšstvo Ježíšovo (Jezuité), po zrušení řádu Josefem II. přešel roku 1773 do Studijního fondu. Roku 1783, to již byl
z tvrze zámek, jej koupili Habsburkové. Od té doby patřil zámek i obec Čejkovice spolu s Brumovicemi pod hodonínské panství.
Za první republiky byl zámek zestátněn. Poté zde hospodařil státní statek. Zámek stále chátral, až z něho byla
téměř ruina. V roce 1990 se majitelem objektu stala obec Čejkovice. V roce 1995 byl po více jak dvacetileté rekonstrukci objekt znovu zpřístupněn. Nyní je z velké části využíván jako Hotel Zámek se stylově zařízenými pokoji.
V prostorách zámku se již pravidelně konají Vinné trhy, spojené s ochutnávkou vín a přehlídkou dechových hudeb.
V roce 2000 byla v prostorách zámku otevřena Zámecká galerie vín, která nabízí vína z Mutěnické vinařské oblasti.
Vždyť jen v samotných Čejkovicích se nachází více jak 20 větších vinařských firem. Nejznámější jsou však Templářské sklepy se svou vinárnou. Vinařské akce tvoří hlavní část kulturního dění v Čejkovicích. Kromě toho působí
v Čejkovicích národpisný soubor Zavádka a mužský pěvecký sbor Révokaz.
Dalším zajímavým objektem v obci je farní kostel
sv. Kunhuty. S Čejkovicemi je spojeno dětství jednoho z největších velikánů - presidenta T. G. Masaryka.
Prožil zde 6 let svého dětského života v letech 1856
- 1862. Zde ho také páter Satora přesvědčil, aby šel
studovat. Čejkovice se chlubí domkem, kde Masaryk
žil. Je na něm umístěna pamětní deska.
Dříve měla brumovická chasa i s čejkovickými mladými živé kontakty. Vždyť se několikrát v Kobylí na hodech poprali.
Došlo však i na rodinné vazby. Z Čejkovic pocházela paní Suchánková, za svobodna Korábová (matka
Rudolfa). I Bohuslav Ševela měl z Čejkovic druhou
ženu. Možná víte o další vztazích občanů k Čejkovicím. Můžete nám je sdělit. Čejkovice mají podobný
kroj jako na Vrbici a ve Velkých Bílovicích, hodovní
zvyky mají stejné jako v Brumovicích.
- Josef Šedivý -
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Společenská kronika
Vítání dětí
do života
V sobotu 4.června 2011 byly v obřadní síni obecního úřadu do života slavnostně uvítány děti: Nela Kulíšková, Adam
Veselý, Karolína Tolarová, Matyáš Hasík a Daniela Kalvachová. Rodičům k narození dětí upřímně blahopřejeme.

Foto: Vlasta Bedřichová

v

o
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Z činnosti Spolku Brumovických vinařů v roce 2011
Jak jsme již dříve v našem zpravodaji uvedli, dne 27.2.2010 byl
v Brumovicích založen „Spolek Brumovických vinařů, o.s.“. Tím byla
obrazně řečeno obnovena činnost
vinařské besídky, která zde existovala od března 1934 až do ledna 1949.
Od založení spolku v únoru
2010 až do současného období tento
vyvíjí intenzivní činnost zaměřenou
na propagaci vinařství a vinařských
tradic v Brumovicích. K tomuto účelu
v letošním roce přispěly i dvě již uskutečněné akce, a to „Oblastní výstava
vín“, která velmi úspěšně proběhla
dne 16. dubna 2011 ve spolupráci
s místní organizací zahrádkářského
svazu, pod záštitou obce Brumovice a s podporou Vinařského fondu
České republiky. Jen pro zajímavost
uvádíme, že na této výstavě bylo prezentováno celkem 601 vzorků vín ze
všech podoblastí jižní Moravy a také
z Malokarpatské podoblasti ze Slovenska. Za zmínku stojí také ta skutečnost, že výstavu navštívilo více jak
350 návštěvníků z celé ČR a ze Slovenska. Druhou akcí spolku byl „Den
otevřených sklepů“ , který se konal
9. července 2011. Bylo otevřeno
11 sklepů místních vinařů za účasti 61 návštěvníků, především mimo
obyvatel naší obce.
V současné době již přípravný
výbor vinařů velmi intenzivně připravuje realizaci projektu „Tradiční vinobraní“. Propagace vína a vinařství
bude hlavním mottem uvedené akce,
která se uskuteční dne 3. září 2011
a její celý průběh se bude konat
v duchu historických tradic, včetně
alegorického průvodu obcí. Program
vyvrcholí v areálu místní sokolovny
a my věříme, že za široké účasti
veřejnosti. Účinkující budou nejen
ze spolku vinařů, ale i z řad místních
ochotníků. I touto cestou vás všechny
co nejsrdečněji zveme na tuto akci,
která bude spojena i s ochutnávkou
prvních letošních burčáků.
K tomu, že vinařský spolek
aktivně vyvíjí svou činnost, přispívá
i ta skutečnost, že
má podporu obce a místních podnikatelů, za co jim všem i touto cestou patří naše poděkování.
Ing.Milan Polák, jednatel spolku
Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze sportu
Běh Parkem Dr. Jana Herbena
V sobotu 7. května
2011 se v Brumovicích
konal již 5. ročník Běhu
Parkem Dr. Jana Herbena“. Tuto akci připravila
a organizačně zajistila T.J.Sokol Brumovice
spolu s obcí, sponzorskými dary přispěli členové místního Českého
zahrádkářského
svazu. Na startovní čáru
se postupně postavili
zástupci všech kategorií, děti do 5.tř. základní
školy, dorost, muži - elita, maminky a babičky s těmi nejmenšími, a ani tentokrát nechyběla velmi populární skupina seniorů. Vyhráli
všichni, kdo se běhu zúčastnili. Po doběhnutí posledního
účastníka byly všem předány pamětní listy a upomínkové předměty. Připraveno bylo rovněž občerstvení a posezení v klidném
a příjemném
prostředí parku v blízkosti
brumovického
jezírka. K dobré
náladě přispělo
i velmi příznivé, slunečné
počasí. Již teď
se těšíme se
na další ročník
této oblíbené
akce.
Text a foto:
Vlasta
Bedřichová
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Rohatecká desítka 2011
Každoročně se koná silniční běh
ulicemi obce Rohatec u Hodonína
v celkové délce 10 km. Letošního
18. ročníku, který se uskutečnil
8. května 2011, se také zúčastnili dva zástupci – vytrvalci - z naši
obce: Miroslav Skřivánek a Vavřinec
Charvát. Navázali tak svojí účastí na letošní běh Parkem Dr. Jana
Herbena, jehož se také účastnili. Na
první fotografii je zachycen Miroslav
Skřivánek s Františkem Foretníkem
z Krumvíře a na druhé Vavřinec Char-

vát. Umístnění našich zástupců bylo
v dolní části výsledkové listiny, ale
už nyní se oba těší na příští ročník
pro dobrou atmosféru tohoto závodu.

Oběma vytrvalcům patří srdečný dík
za reprezentaci naší obce.
V.Charvát, foto: J Charvátová

Dětský den
TJ Sokol Brumovice ve spolupráci s Hospůdkou na Sokecu připravila pro děti na sobotu 4.června 2011
v areálu místního fotbalového hřiště
zábavné odpoledne. Oslavy Dne dětí
začaly ve 13 hodin – kluci a děvčata
se mohli za bedlivého dozoru mladých sportovců vyřádit na skákacím
hradě a trampolíně. Vlastní program
začal v 15 hodin – byla připravena
řada dovednostních soutěží, při nichž
se děti rozhodně nenudily. Za úspěšně splněnou disciplínu každý obdržel
na ruku razítko a nějakou tu sladkost.
Po získání všech razítek si děti mohly
vybrat připravené odměny: tetování,
nafukovací balónky a občerstvení.
Počasí akci velmi přálo, výborně se
bavily nejen děti, ale i jejich rodiče
a prarodiče. Všem pořadatelům patří
poděkování za bezvadně zorganizovanou akci.

foto: Vlasta Bedřichová

Přátelský fotbalový
zápas

Brigáda
TJ
Sokol
Brumovice
– oddíl kopané
uspořádal v sobotu
11.června 2011
po obci sběr
starého železa
a papíru.

V sobotu 9.července 2011 dopoledne se uskutečnil fotbalový zápas
starých pánů TJ Sokol Brumovice
a Záhorské Bystrice, kdy vítězství
patřilo našim slovenským přátelům.

foto: Vlasta Bedřichová
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Zájezd do Brumovic u Opavy
Zastupitelstvo obce a TJ Sokol
Brumovice uspořádaly ve dnech
30. a 31.srpna 2011 autobusový zájezd do družební obce Brumovice u Opavy na tradiční turnaj
v kopané aktivních mužstev a starých
gard. V obou turnajích zvítězila naše
družstva.

Foto:Antonín Košulič

Sportovně branný den
Sbor dobrovolných hasičů spolu s místním mysliveckým sdružením připravil na pátek a sobotu, tj. 15.
a 16. července 2011 v areálu myslivecké chaty branně
sportovní hry s nočním tábořením. Byl to první ročník této
akce pro naše malé spoluobčany. Pro děti byly připraveny tyto soutěžní disciplíny: střelba na cíl ze vzduchovky,
stříkání vodou z hasičské nádrže pomocí vodních proudů
na cíl, házení míče do otvoru terče, přetahování lanem
a vědomostní soutěže s mysliveckou a hasičskou tematikou. Z pátku na sobotu mohly děti přespat před chatou
ve stanech, což využily asi dvě desítky ratolestí i s doprovodem. Na jejich klidný spánek a bezpečnost dbala celou
noc hlídka statných hasičů. Po oba dny byl pro všechny
zajištěn dostatek jídla a pití. Myslivci připravili také svůj
vyhlášený zvěřinový guláš, který všem moc chutnal.
V pátek se této akce zúčastnilo asi třicet dětí a stej-

Foto: Jiří Krčmař
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ný počet dospělých. Od sobotního rána však počet dětí
rapidně klesal. Po obědě všichni soutěžící obdrželi krásné medaile. Na závěr se děti mohly svézt v hasičském
autě po blízkém okolí, což přijaly s velkým nadšením.
Pořadatelský tým hasičů a myslivců (vystřídalo se
zde kolem dvaceti členů) odvedl kus práce. Důležité je,
že se akce dětem líbila. I počasí bylo velmi pěkné, jako
na objednávku. Poděkování patří všem pořadatelům
a pokud se to podaří, tak za rok opět nashledanou.
Za pořadatelský tým hasičů a myslivců V.Troubil

Foto: Jiří Krčmař

Noční hasičské závody
SDH Brumovice uspořádal v sobotu 23.7.2011 své tradiční sedmé noční hasičské závody.Letos byla zařazena
nová disciplína starších hasičů. Závodů se zúčastnili i přátelé z družební obce Brumovice u Opavy.
Výsledky:
Pořadové číslo

SDH obec/město

Výsledný čas

umístění

1.

Brumovice

34:71

6

2.

Tvrdonice

19:20

1

3.

Bořetice „A“

24:20

4

4.

Velké Pavlovice

23:82

3

5.

Šitbořice

48:74

9

6.

Poštorná „B“

27:67

5

7.

Kobylí

19:90

2

8.

Brumovice u Opavy

40:28

8

9.

Bořetice „B“

35:48

7

1.

Poštorná

25:93

3

2.

Brumovice u Opavy st.

59:98

5

3.

Tvrdonice

20:42

1

4.

Kobylí

22:15

2

5.

Brumovice u Opavy ml.

31:80

4

muži

ženy

stará garda
1.

Kobylí

1:39

2

2.

Brumovice – Ohniví šneci

2:19

4

3.

Brumovice u Opavy

1:54

3

4.

Šitbořice

1:35

1

5.

Bořetice

5
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Bolševník velkolepý
Bolševník velkolepý (Heracleum
mantegazzianum) je impozantní rostlina z čeledi miříkovitých pocházející z oblasti centrální Asie (Kavkaz
a z jihu přilehlé oblasti). Dorůstá několika metrů (až pěti) a jeho bílá květenství – složené okolíky – mohou dosahovat i půl metru v průměru.V současné
době je bolševník velkolepý v mnoha
zemích severní polokoule, včetně
České republiky, veden jako nebezpečný invazní druh, který je schopen
ničit původní ekosystémy na daném
území. Fototoxické furanokumariny,
které obsahuje, u člověka způsobují těžké fotodermatitidy (dráždí kůži
a způsobují vyrážky a puchýře). Také
proto se vůči bolševníku nasazují nejrůznější způsoby boje, včetně postřiků a mechanického odstraňování, a je
centrem pozornosti řady výzkumných
projektů zaměřených na jeho ekologii
a nalezení vhodných metod potlačování jeho výskytu.
Bolševník velkolepý byl vědecky
popsán až v roce 1895, a to pod platným názvem Heracleum mantegazzianum.
Vzhled a rozmnožování
Bolševník velkolepý je rostlina
impozantního vzrůstu, ve středoevropských podmínkách dorůstá 2–4,
někdy až 5 metrů výšky. Jde o dvouaž víceletou rostlinu, která v prvním
roce klíčí ze semene zpravidla již
v půli února (někdy i dříve), vytváří
pouze listy a shromažďuje zásoby
v mohutném kořeni. Druhý až pátý
rok (ale možná i později – směrodatné je, za jak dlouho se rostlině podaří
nastřádat zásoby) pak vytvoří listovou růžici a vyžene mohutnou květní lodyhu s květenstvím. Lodyha je
dutá, brázditě žebernatá, narůžověle až fialově skvrnitá, u největších
exemplářů se její průměr může blížit
až 10 cm.
Listy
Listy jsou veliké, zvláště přízemní,
dosahují nejčastěji délky 50–150 cm.
Listy jsou řapíkaté (kromě horních),
řapíky jsou oblé bez zřetelného žlábku. Listy se na rostlině odzdola nahoru zmenšují.
Květenství
Květy jsou uspořádány do květenství, kterým je složený okolík. Protože
se rostlina větví, je na jedné rostlině
těchto složených okolíků více, kdy
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vrcholový je největší. Mívá nejčastěji
30–50 cm v průměru, někdy údajně
až přes 1 m v průměru.Vrcholový
složený okolík obsahuje nejčastěji
30–60 okolíčků.
Plody
Plodem je dvounažka. Jedna
rostlina vyprodukuje obvykle 20 000–
30 000 semen (obzvláště vzrostlý
jedinec až 100 000), která si uchovávají klíčivost 8 až 12 let.
Kromě bolševníku velkolepého
roste v České republice ještě bolševník obecný (Heracleum sphondylium), který se svému příbuznému
podobá.
Jako invazní rostlina osidluje bolševník velkolepý téměř veškerá stanoviště. Šíří se podél cest a vodních
toků. Obvykle nejdřív ovládne ruderální stanoviště, kde mu r-stratégové
nemohou konkurovat, a s podporou
takto vzniklých ohnisek se pak začne
šířit i na vlhká a na živiny bohatá stanoviště v okolí, odkud postupně vytlačí konkurenčně silné byliny. Využívá
k tomu faktu, že jeho semena vyklíčí
velmi brzy na jaře, rychle přerostou
většinu rostlin a vytvoří zákryv, který
mu poskytuje velkou výhodu. Časem
dojde obvykle k vytvoření souvislého porostu, který může pohltit 80 %
veškerého slunečního záření a zcela
znemožnit ostatním rostlinám růst.
Mortalita vzrostlých rostlin je před
vysemeněním malá, protože je pro
většinu býložravců i parazitů nestravitelná (nepoživatelná).
Ovládne-li bolševník velkolepý nějaký prostor, nelze dost dobře
předpokládat, že by se ho příroda
v dohledné době sama zbavila
a k jeho vytlačení je třeba lidského
zásahu. Jeho porost vytváří prostředí nevhodné pro růst většiny rostlin,
včetně semenáčků stromů a představuje zdravotní riziko pro zvířata i člověka. V porostu panuje silná úroveň
kompetice, prosadí se jen silní jedinci.
Přirozené šíření zajišťují semena
roznášená větrem a tekoucí vodou,
dále mají význam i semena zachycená na dobytku či pneumatikách.
Rychlost šíření je v globálním i regionálním měřítku srovnatelná s nejnebezpečnějšími invazními druhy,
v závislosti na podmínkách může
docházet ke každoročnímu posunu

hranice plochy zarostlé bolševníkem
až o desítky metrů.
Bolševník velkolepý byl do Evropy zavlečen z Kavkazu a přilehlých
oblastí jako okrasná rostlina.
V ČR pravděpodobně nechal
vysadit první bolševníky kníže Metternich, první záznam o jejich pěstování v parku zámku Kynžvart pochází
z roku 1862 (vysazen byl ale patrně
mnohem dříve, car Alexandr I. měl
darovat semena bolševníku Metternichovi během Vídeňského kongresu, který probíhal v roce 1815). První zplanělé jedince v okolí objevily
v roce 1877.
Boj proti bolševníku
Bolševník velkolepý je řazen mezi
vůbec nejnebezpečnější invazní druhy na českém území (platí i pro území
mnoha dalších států). Podle českých
zákonů je majitel pozemku povinen
zabezpečit nešíření této rostliny, což
není vždy dodržováno. Vzhledem
ke zdravotním rizikům je nezbytné
používat při likvidaci bolševníku vhodný ochranný oděv, který nenasaje
a nepropustí nebezpečné šťávy
z rostliny, a další ochranné pomůcky,
jako jsou ochranné brýle nebo obličejový štít a případně i respirátor.
Mechanické odstranění je nutno
provést pokud možno před vysemeněním rostliny (obvykle to znamená
nejpozději v první půli května). Jeho
účinek je omezený, neboť rostlina
má vysokou regenerační schopnost
a dokáže znovu vyrůst z kořenů
– jednotlivé rostliny je tedy potřeba
celé vykopat, rozsekat na kousky
a ty zlikvidovat. Pokosení či podobná likvidace pouze dočasně odstraní
porost a zabrání dalšímu šíření. Pravidelný pokos (ve středoevropských
podmínkách 2–3x za sezónu po dobu
několika let) vede nakonec i k potlačení výskytu – nutné ovšem je, aby
byl dlouhodobý a naprosto důkladný,
aby nedošlo k vysemenění ani jediné rostliny. U jednotlivých rostlin se
doporučuje odsekat vykvetlé okolíky
(drtivá většina rostlin poté zajde), je
ovšem třeba okolíky zlikvidovat, aby
pak pohozené na poli setrvačností
nevysemenily.
Zajímavou možnost představuje
spasení dobytkem – ovce a hovězí dobytek se časem naučí bolševník konzumovat. Poté, co si na
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něj zvyknou (zpravidla jim nejdříve
nechutná), většinou aktivně vyhledávají mladší čerstvé rostliny, které
upřednostňují před většinou ostatních rostlin. Osvědčil se i pokos souvislého vrostlého porostu bolševníku
a následné opakované spásání dobytkem, který zlikviduje pokusy rostlin
o obnovu. Doporučovaná míra spásání je 20–30 ovcí na hektar na jaře,
v létě je možno jejich počet snížit až
na 5–10, neboť rostliny jsou již opakovanými pokusy o regeneraci vyčerpané a regenerují pomaleji. Nečetné
výzkumy v oblasti spásání kozami ukazují, že tato zvířata nejsou pro spásání
bolševníku vhodná, neboť nevykazují
vůči negativním aspektům působení
rostliny dostatečnou odolnost.
Účinný je chemický postřik obsahující glyfosát (např. Roundup-Biaktiv
nebo Touchdown) či triclopyr (např.
Garlon). Nutno uvážit, že chemický
postřik není stoprocentně spolehlivý
a je zde nevýhoda jeho nedostatečné selektivnosti. K aplikaci postřiku
by mělo docházet pokud možno brzy
na jaře, když rostliny dosáhnou výšky zhruba 20–40 cm (asi duben), na
konci května je třeba jej zopakovat.
Jen minimální nebo žádný účinek
má v době kvetení rostliny. Vysoce
účinná, ale pracná je metoda aplikace Roundupu injekční stříkačkou do
stonku rostliny.
Vzhledem k náročnosti likvidace
bolševníku je velice důležitá maximální prevence, spočívající v pečlivé
likvidaci všech osamělých předsunutých jedinců, kteří by mohli založit
novou enklávu, a v kontrole rizikových stanovišť, kde by se bolševník
mohl uchytit.
Při boji s bolševníkem je samo-

zřejmě možné kombinovat více
metod jeho ničení. U jednotlivých
rostlin se třeba osvědčila likvidace
spočívající v odseknutí byliny těsně
nad zemí a potření pahýlu stonku
silnou koncentrací herbicidu. Vždy
je nutno pamatovat na to, že nestačí výskyt rostliny potlačit, nemá-li
se celá kalamita opakovat, je nutno
vést boj až do posledního bolševníku
a i po totálním vítězství je nezbytné
ještě minimálně 10 let oblast pečlivě
hlídat. Je také vhodné upravit vyčištěné prostranství tak, aby se omezila
jeho vhodnost pro nové zaplavení
bolševníkem.
Zdravotní rizika
Šťáva z lodyh a listů této rostliny
obsahuje fototoxické furanokumariny. Ve tmě jen dráždí kůži, na denním světle (respektive na jakémkoliv
světle obsahujícím UV složky) způsobují těžké poleptání a zpuchýřnatění pokožky. Je třeba být opatrný
a při kosení či jiném mechanickém
odstraňování rostlin se vybavit vhodným ochranným oděvem, brýlemi
a také respirátorem (zejména pokud
je používána ke kosení sekačka,
díky které může docházet k rozprášení rostlinných šťáv ve vzduchu). Je
velice důležité v oblastech výskytu
bolševníku varovat děti a dávat na
ně pozor, neboť duté lodyhy rostliny
je mohou svádět ke hrám a výrobě
různých napodobenin dalekohledů
a foukaček, což může vést k minimálně dočasnému znetvoření obličeje, o riziku vážného poškození zraku
nemluvě.
Je nutno si uvědomit, že prvotní
kontakt s rostlinou a jejími šťávami je
bezbolestný, takže např. děti si s ní
mohou hrát i několik hodin, aniž by si

vůbec uvědomily, jakou škodu si tím
způsobují. Fototoxické reakce, které
jsou příčinou následných problémů,
se aktivují obvykle po 15 minutách
osvětlení (závisí ovšem na intenzitě
světla a jeho složení). Zánětlivá zranění se objevují po cca 24 hodinách
v rozsahu, který je závislý jednak
na množství šťáv, kterými byl člověk potřísněn, délky jejich působení
a obranyschopnosti poškozeného,
jsou velmi bolestivá a velmi těžce
se hojí. Účinek rostlinných šťáv dále
zvyšuje horko a vlhkost. Jejich pozůstatky, jako jsou pigmentace a jizvy,
zůstávají patrné přinejmenším celé
měsíce, někdy se objevují dlouhodobější následky v podobě vyšší citlivosti poraněných míst na UV záření.
U obzvlášť citlivých jedinců
mohou už samotné výpary z většího
množství pokosených rostlin vyvolat pálení v krku, závratě, nevolnost
a slzení. U těchto lidí se také může
stát, že jim ke vzniku zánětů postačí
dotek neporaněného listu.
První pomoc
Místa potřísněná šťávou je nutno
okamžitě omýt silným dlouhotrvajícím
proudem vody a po opláchnutí zabránit přístupu světla vhodným zakrytím.
Při poleptání a druhotných příznacích
(bolesti hlavy, třes) je nutno po předchozím ošetření vyhledat lékaře.
Pokud pocítíte z výparů této rostliny závratě, pálení očí a jiné nežádoucí účinky, je nejlepší opustit zasažený
prostor a přenechat likvidaci bolševníku méně citlivým jedincům, případně
použít vhodné ochranné prostředky.
Pokud jsou obtíže většího rozsahu
nebo do jednoho dne neustoupí, je
třeba navštívit lékaře.
Zdroj: Internet

Osobní asistence
Osobní asistence je služba určená lidem, kteří jsou ve společnosti
znevýhodněni pro svůj vysoký věk,
nemoc nebo zdravotní postižení.
Služba poskytuje možnosti nezbytné pomoci a podpory všem, jejichž
schopnost soběstačnosti a péče
o sebe sama je snížena právě
z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního postižení.
Místem poskytování služby je převážně domácí prostředí, to ale není
podmínkou, osobní asistence může
být poskytována také prostřednictvím

doprovodů a asistence, například
ve škole, zaměstnání, při cestování
nebo vyřizování osobních záležitostí na úřadech, návštěvě kulturních
a společenských akcí nebo třeba
návštěvou bohoslužeb v kostele. Průběh a způsob služby řídí uživatel sám
(pokud je toho schopen), osobní asistent se stává rukama, nohama, očima, ušima, a tím pomáhá v realizaci
a dosažení osobních cílů a vytváří
podmínky pro důstojný život.
Komu jsou služby určeny
Cílová skupina:

služby osobní asistence jsou určeny lidem, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby:
• seniorům se sníženou soběstačností
• dospělým lidem se zdravotním
postižením
• lidem chronicky nemocným
• lidem po úraze
Komu služby určeny nejsou:
Negativní vymezení cílové skupiny:
• osoby, jejichž situace nevyžaduje
pomoc jiné osoby
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•

osoby závislé na alkoholu a jiných
toxických omamných a psychotropních látkách
• lidem bez přístřeší
• osobám s agresivním chováním
• osobám s psychickým onemocněním
Co nabízí osobní asistence
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ranní vstávání, oblékání, převlékání, přesuny
(např. lůžko-vozík), úprava oděvu,
vlasů, večerní ukládání
Pomoc při osobní hygieně
mytí (včetně mytí na lůžku), koupání/sprchování dle individuálních
podmínek, péče o ústa, oči, uši, přesuny na WC, podání močové láhve,
očista po provedení toalety, stříhání
nehtů na rukou i nohou
Pomoc při zajištění stravy
v domácím prostředí- pomoc při
přípravě stravy dle individuálních
požadavků uživatele (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) po dohodě

Pozvánky na
kulturní
a sportovní akce
27.8.2011 – Volejbalový turnaj
3.9.2011 – Tradiční vinobraní
27.10.2011 – Lampiónový průvod
5.11.2011 – Podzimní hody

Humanitární sbírka
V týdnu od 15. srpna 2011 bude
v naší obci uspořádána humanitární
sbírka pro Diakonii Broumov. Věci
budou odebírány na Domě služeb.

Hra na
hudební nástroje
Pan Karel Otáhal, vyučující hře
na akordeon a klávesové nástroje
oznamuje, že zájemci o výuku ve
školním roce 2011/2012 se mohou
přihlásit v Základní škole v Brumovicích.

možná také donáška obědů. podávání a porcování stravy, podávání stravy
v obvyklém denním režimu uživatele
ve formě dle zvyku uživatele (porcování na kousky, mletí, úprava kaše
apod.), příprava a podání nápojů
Pomoc při zajištění chodu domácnosti zajištění a donáška malého
nákupu, provedení běžného drobného denního úklidu (mytí nádobí,
zametání, mytí podlahy, zalévání
květin), praní prádla v domácnosti uživatele v automatické pračce,
sušení prádla, žehlení
POZOR!
Osobní
asistence
neprovádí rozsáhlé generální úklidy
domácností apod. Veškerá specifikace úklidů po dohodě s uživatelem.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti doprovod do školy, na
kurzy, do spolků a zájmových aktivit.
Pomoc při naplňování volného času
dle individuálních přání- procházky,
předčítání knih, drobné ruční práce,
povídání a naslouchání...

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod při zajišťování běžných věcí, doprovod na kulturní akce
(např. koncerty, divadelní představení), doprovod na návštěvy rodiny,
přátel...
Naplňování duchovních potřeb
doprovod do kostela a asistence
během bohoslužeb, zprostředkování duchovní péče (návštěva kněze,
kazatele, pastora v domácnosti),
společná modlitba, předčítání z Bible
Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí základní sociální
poradenství poskytované sociálním
pracovníkem, prostředkování dalších
kontaktů (např. právník), pomoc při
vyplňování žádostí a jednání s úřady
Další informace získáte na:
www.girasole.cz
Zdroj: Internet

Oslavy 50. výročí naší školy

V letošním roce si připomínáme 50 let od otevření nové budovy Základní
školy v Kobylí. A spolu s tím i 100 let bývalé měšťanky a 175 let nejstarší
školní budovy. Rádi bychom k tomuto výročí vydali vzpomínkovou publikaci
a připravili výstavu fotografií ze života školy. Proto přivítáme pomoc všech,
kteří vlastní materiály týkající se školního života uplynulých padesáti let. Veškeré materiály, které nám budete moci zapůjčit, samozřejmě zase v pořádku
vrátíme. Velmi nám pomohou fotografie tříd, z akcí školy i dřívější fotografie
školy. Fotografie je možné poskytnout i v digitální podobně (naskenované).
Uvítáme i případné sponzory, kteří nám pomohou při přípravě a realizaci
těchto oslav. Jde nám o zajištění tisku Sborníku, přípravy výstavy, výroby propagačních a upomínkových předmětů, slavnostních programů, občerstvení
pro hosty, pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu.
Sponzorování může mít tyto podoby: - finanční, věcný dar (zde je prostor
pro naše bývalé žáky – vinaře), technické zabezpečení (ozvučení, panely
pro výstavy), služby (tisk materiálů), jiné (organizační pomoc, pomoc při tvorbě výstav a sborníku). Přivítáme jakoukoli pomoc, bližší detaily domlouvejte
s ředitelem školy Mgr. Vlastimilem Jandou.
Samotné oslavy proběhnou ve dnech 12. a 13. listopadu 2011. Srdečně
zveme všechny bývalé žáky, učitele, zaměstnance, rodiče i příznivce kobylské školy!
Program (můžeme být ještě nepatrně upraven):
Sobota 12. listopadu
14.00 Slavnostní zahájení spojené se křtem CD Mužáků v sokolovně
následuje neformální setkání a prohlídka školy a muzea
Neděle 13. listopadu
14.30 Akademie současných žáků školy v Orlovně
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Dětský den 4.6.2011

Foto: Vlasta Bedřichová

strana 31

Nové POKOLENÍ

Odehrávky hodů 9. 7. 2011

Foto: Vlasta Bedřichová
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