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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 32             Rok 2012/2

Foto: Vlasta Bedřichová
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Oslavy stého výročí otevření nové školní budovy
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Jan Herben – Stará škola 
„Budu vypravovat, jak vypadá-

vala škola v Brumovicích. Tož domy 
jsou v naší dědině nové i staré. 
Nové jsou jednotvárně pravidelné 
jako všude, pěkně omítané na bílo 
a s vraty zelenými. Staré domy jsou 
originálně nepravidelné, jsou poetič-
tější svými pestře omalovanými žud-
ry, okénky, zahrádkami…

Ale škola, hle! Vypíná se nad 
ostatní domy. Skutečně pěkná, 
vysoká, prostranná a jasná budova. 
To již není škola, ve které učívali sta-
rý rechtor Gajda a do které chodívali 
naši rodičové. To byla škola došková, 
zdi děravé a komín bez vršku, číslo 
domu 21, právě pod hřbitovní zdí. 
Žalostný pohled. Strýc Gajda uměli 
řemeslo krejčovské. Když se vrátili 
z vojny, uměli k tomu ještě číst, psát 
a počítat, což bylo fundamentem 
staré školy. Tož tento strýc Gajda 
stali se v dědině krejčířem a učite-
lem. Mnohý pilný školák se prý tehdy 
naučil docela zřetelně podepsat.

Potom přicházeli učitelé lepší 
a lepší, až konečně přišel do staré 
školy učitel nového typu. Přišel ješ-
tě do té školy doškové, zdi děravé 
a komín bez vršku, číslo domu 21, 
právě vedle hřbitovní zdi.

Na této staré brumovské škole 
počali s příchodem nového učitele 
hlodat hned dva živlové: zub času 
a pan rechtor. Počali hlodat vydatně-
ji a rychleji než předtím. Pan rech-
tor byl mladý, svobodný a dostal se 
k nám od Uherského Hradiště. 

Mladý pan rechtor se tedy rozho-
dl, že si pomůže k nové škole, která 
teď dělá Brumovicím čest. A pomohl 
si vtipně. Nabyl totiž cviku v té Lhotě 
u Uherského Hradiště, odkud přišel. 
Na té škole ve Lhotě totiž hryzl zub 
času a paní rechtorka. Měli tam ško-
lu stejně chatrnou jako v Brumovi-
cích a ve školní kronice se zachoval 
list, psaný již předchůdcem té paní 
rechtorky, který vedl tuto důtklivou 
stížnost:

Vysoce důstojné c.k. krajské gu-
bernium!

„Na té naší škole střecha shnilá 
a v druhé školní světnici žádná okna, 

žádné dveře, žádná kamna, patro-
nát nic a fara není, kongrua nedo-
placená, žita jsem měl 20 měr, to už 
je pryč, sobotáles zprvu na šajnech, 
nyní už žádný 19 měsíců, střecha 
děravá, dřevník spadlý, chlév žád-
ný, záchod pryč. Já u pana faráře 
na B., ono nic; já u pana děkana 
v H., ono nic; já na slavný úřad do 
K., ono pořádem nic; já na slavný 
krajský úřad, ono také nic a já ješ-
tě ve Lhotě a pořád ve Lhotě, och, 
ty můj umučený Ježíši Kriste! Co si 
mám počat?“

Roku 1835
Franc Grča

Grčovi ani vysoce důstojné 
c.k. krajské gubernium nepomoh-
lo. Když ani prosby nástupcovy 
neprorážely nebesa, rozhodla se 
paní rechtorka, že to vezme do 
ruky sama. Pálila trámy ze střechy 
v kamnech a dělala díry v doškové 
střeše. Štěstí jí přálo, neboť se při-
hodilo visitací za deštivého počasí. 
Když po visitaci zasedli hosté za stůl 
vonného jídla v učitelově světnici, 
vylila paní rechtorka na hůře právě 
nad jídelním stolem tři velké putýn-
ky vody; právě nad tím místem, kde 

seděl urozený patron a nejdůstojněj-
ší pan děkan. Za chvíli začaly padat 
na lysou hlavu děkanovu i do jeho 
talíře těžké krůpěje. – A nová škola 
stála do roka!

Náš brumovský pan rechtor podle 
tohoto příkladu vylézal za každého 
povětří na hůru a odřezoval po něko-
lika doškách, které pak vítr odnesl. 
Z děravých zdí vylupoval cihlu po 
cihle a dělal v nich fuky. Se spokoje-
ným svědomím pak ukazoval starším 
obce na díry ve střeše a ve zdech. 
Lidé říkali, když chtěli naznačit spuš-
těnost nějakého baráku: „Už to vypa-
dá v baráku jako ve školy!“ „Už máme 
odrabané zdi nepřirovnávaja jak ve 
školy!“ Nepřirovnávaja má takový 
význam jako ‚s odpuštěním‘. Škola 
stála u hřbitovní zdi už jako otrhánek, 
jako kostelní žebračka. Konečně tedy 
udělala obec kapitální dluh a posta-
vila školu novou. Už jich bylo za tu 
starou svitná hanba. Kolik se při stav-
bě vypilo, náleží sice k dějinám této 
školy, ale naší věci to nepatří. Stačí, 
když víme, jak se mladý učitel dočkal 
v Brumovicích nové školy.“

Příště: Zápis
Připravila: Vlasta Bedřichová

Kresba: František Hlavica

Letos si připomínáme sté výročí otevření nové školní budovy. Do dnešní-
ho zpravodaje jsem vybrala ukázku z knihy Brumovice o tom, jak si mladý 
pan učitel pomohl k nové škole. 
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Brumovice – lidé a doba
- Roku 1802 byly zdejší děti poprvé očkovány, což 

mezi občany vyvolalo velké nepokoje. Téhož roku 
bylo tak velké horko, že lidé nemohli v poledne ani 
ven vycházet. Teploměr ukazoval přes 50°C

- Roku 1842 daroval pololáník Vavřín Kuczý do kos-
tela novou křížovou cestu (14 obrazů), která stála 
220 zlatých. V tomto roce nechala obec opravit celý 
kostel i farní budovu, zvláště střechu

- 7.května 1857 se v Brumovicích narodil Jan Herben, 
spisovatel, politik, novinář. (155.výročí narození)

- V roce 1862 nakreslil Mikoláš Aleš obrázek „Dívka 
z Brumovic“

- Roku 1867 nechal rolník František Hrabec (č.13) 
postavit u cesty k Rovinkám kamenný kříž, který 
byl dne 11. srpna slavnostně posvěcen. Na opravu 
složil Hrabec 100 zlatých rakouské měny

- 10.června 1887 se v Brumovicích narodil Antonín 
Flódr, učitel a výzkumný pracovník, okresní osvě-
tový inspektor. Významná byla jeho práce v oblasti 
folkloru. (125. výročí narození)

Vzpomínky z dětství - 3.část
František Vlček vzpomíná:
„Ve starších dobách, což já již 

ovšem nepamatuji, slýchával jsem 
o zlodějích, kteří se specializovali na 
koně. Jednou se pokusili je ukrást 
u Valných. Ve stáji však spal na palandě 
syn hospodáře. Stáli u něho s nožem, 
koním obvázali kopyta, aby je nebylo 
slyšet, a vyvedli je ze stáje. Synovi se 
však podařilo křikem probudit dům, 
a tak zvířata zachránil.

Brumovice navštěvovali často 
cikáni. Jednak známí z Čejče, jednak 
kočovní z Uher. Pro děti to byla zajíma-
vá podívaná. Někdy jsme jejich boudy 
bombardovali hroudami a kamením, 
ale pak nastal zběsilý útěk k vesni-
ci od Písníka, kde byli cikáni utábo-
ření. Neboť zle by bylo tomu, koho 
by dopadli. To se jim však také nikdy 
nepodařilo. Lidé před nimi zavírali 
drůbež, zamykali stavení, neboť cikáni 
byli velmi nenechaví. 

Dědinu také hojně navštěvovali 
tuláci.  Někdy nás prohnali, když jsme 
šli přes pole do měšťanské školy. 

V Brumovicích byla škola církevní 
– katolická. Evangelické děti dochá-
zely do Morkůvek a katolické děti zase 
z Morkůvek do Brumovic.

První rechtor v Brumovicích se jme-
noval Maxa. Při vyučování šil kožuchy 
a jeho žena byla porodní asistentka. 

První škola byla v doškové chalupě 
pod kostelem, kterou k tomuto účelu 
daroval sedlák Ševela. 

Druhý rechtor se jmenoval Kobza, 
třetí Smola – dřívější dráb ve dvo-
ře. Následovali učitelé Halm, Blažek, 
Večeřa, již vzdělanější a k vyučování 
mládeže způsobilejší. Učitel musel 
být v kostele varhaníkem, za což uží-
val pozemky – asi deset měřic, což 

bylo hlavním zdrojem jeho výživy. 
Také dostával od lidí za odměnu chléb 
a potraviny, a plat zvaný sobotáles.

Ke konci 19. století byla v Klobou-
kách otevřena měšťanská škola, kam 
docházely děti z celého okolí, nejvíce 
z Brumovic, šest kilometrů vzdále-
ných. Tam byl ředitelem známý peda-
gog Úlehla. Z prvních učitelů za mých 
školních let zde byli: ředitel Bretschne-
ider, učitel Havelka, pozdější inspektor 
a učitel Bím, sběratel národních písní.

Na obecné škole v Brumovicích mne 
první rok učil Reiter z Boleradic, který 
byl výborným učitelem, právě tak jako 
zmínění učitelé v Kloboukách. Tehdy se 
už učilo v lepší budově a v roce 1912 
byla škola rozšířena o přístavbu. 

Z chudobných dětí si na svačinu 
nosil chleba málokdo, takže žádávaly 

od zámožnějších.  
Nezřídka některé ženy prodaly 

vlasy, aby utržily nějaký  groš. Aby se 
někde povaloval chléb jako v dnešní 
době, se nestávalo. Rohlík byl pro dítě 
pamlsek. A co je zmrzlina, čokoláda, 
banány, vůbec neznaly ani selské děti. 
Pomeranč nebo sodovku dostalo dítě, 
jen když onemocnělo. Děti chodíva-
ly bosy od jara až do podzimu. Hrač-
ku nebo knihu nevlastnilo žádné dítě 
v dědině. Gumový míč měly jen děti 
místního statkáře. Míčky si děti zho-
tovovaly z rozpáraných punčoch. Sta-
řenka Kučí, které její vrstevníci říkali 
Maryška rechtorova, poněvadž byla 
vnučkou prvního rechtora, tyto míčky 
– pucky šila za tři krejcary.

Vlasta Bedřichová
Rudolf Čermák: Stará škola 



Nové POKOLENÍ

strana 5

- 28.května 1902 se v Kostelním Vydří narodil dp. 
P.ThDr. Prokop Antonín Valena. V brumovické far-
nosti působil od 2.října 1964 do 6.dubna 1971. (110.
výročí narození)

- 29.května1912 se v Brumovicích narodil Ing. Anto-
nín Sedláček, major generálního štábu. (100.výročí 
narození)

- 6.března 1912 proběhlo jednání ohledně přístav-
by školy podle plánu zhotoveného stavitelem 
J.Poláškem v Kyjově. Provedení stavby bylo pone-
cháno staviteli a architektu Fr. Valentovi z Brna za 
obnos 43 500 K. S odbouráním IV.třídy se zača-
lo 2.dubna 1912 a stavba trvala od 13.května do 
21.září 1912.

- 12.června 1932 zemřel RNDr. Josef Líznar, docent 
pro meteorologii, klimatologii a zemský magnetis-
mus na technice ve Vídni, profesor na KU v Praze. 
(80.výročí úmrtí) 

- Tělocvičná jednota Sokol odhalila dne 16. květ-
na 1937 (75. výročí) pamětní desku spisovateli a 
novináři Dr. Janu Herbenovi na jeho rodném domě 
v Brumovicích.  V neděli dopoledne byla otevře-

na Výstava památek na Dr. J.Herbena, odpoled-
ne vyšel průvod od školy k jeho rodnému domku. 
Slavnost byla vysílána také čs. rozhlasem. Večer se 
v sále sokolovny konala Slavnostní akademie. Pro-
gram pokračoval ještě v pondělí 17. května 1937 
schůzkou brumovických rodáků.

- 22.června 1942 byl ve svých 31 letech v Brně v Kouni-
cových kolejích popraven respicient fi nanční stráže 
Jan Škrha. (70.výročí úmrtí)

- V neděli 22.června 1947 (před 65 lety) navštívil Bru-
movice  prezident Dr. Edvard Beneš s chotí. Prezi-
dent republiky projel celou obcí k rodnému domku 
Jana Herbena, kde jej uvítal předseda MNV T.Fanta 
a kde ho uvítali a srdečně pozdravili také členové 
Herbenovy rodiny. 

 Vítání pana prezidenta se zúčastnilo přes patnáct 
tisíc lidí, kteří se do Brumovic sjeli z celého široké-
ho okolí. Hlavním iniciátorem velkých brumovických 
slavností byl řídící učitel Leopold Štefan. 

- Od roku 1972 je kostelníkem v Brumovicích p. Vladi-
mír Vodák

 Vlasta Bedřichová

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět vychází nové číslo naše-

ho zpravodaje, proto mně dovolte 
uvést několik myšlenek. Je polovina 
prázdnin, čas dovolených, ale také 
pilné práce ve vinicích, na polích i na 
zahrádkách.  Dovolená, to je doba 
k odpočinku, poznávání nových 
zemí, krajin i  lidí. V mnoha přípa-
dech jí však předchází pilné a horeč-
né zvládnutí veškeré potřebné práce, 
neboť i když my chceme odpočívat, 
příroda se nezastaví a kráčí svými 
pochody dál a dál. Po dovolené se 
tak vracíme k takřka nekonečnému 
boji s plevely, chorobami a nepřízní 
počasí. Je však darmo plakat nad 
„rozlitým mlékem“. Tento děj neza-
stavíme a musíme se s tím vyrov-
nat. Z pohledu obce, jde hlavně 
o péči o travnaté plochy, likvidaci 
plevelů na záhoncích, u krajnic vozo-
vek a chodníků  a náletových dřevin. 
S malým počtem pracovníků se to 
stíhá velmi problematicky, a tak chci 
při této příležitosti poděkovat všem, 
kdo mají pochopení pro hezký vzhled 
a pořádek ve svém okolí, za jejich 
práci a pomoc. V poslední době se 
nám v obci projevuje nešvar v podo-
bě poházených odpadků, byť v těs-

né blízkosti poloprázdných odpad-
kových košů, vysypaný domovní 
odpad na místech, kam nepatří. To 
jsou věci, které nám přidávají prá-
ci, starosti a rozhodně nepřispívají 
k hezkému pohledu na naši obec. 
Vím, že volím svá slova až příliš 
kriticky, ale přál bych si, aby  padla 
na úrodnou půdu, a aby se ti jedin-
ci, kteří tak činí, nad svým jednáním 
zamysleli. Je měsíc po hodech, a tak 
si dovolím malé ohlédnutí. Mluví se 
o tom , že v Brumovicích je málo mla-
dých lidí, ale není to tak docela prav-
da. Více než osmdesát  mladých spo-
luobčanů ve věkové kategorii 15 – 23 
let to není až tak malé číslo. Přes 
mnohá jednání s mládeží se neda-
řilo obsazení stárků. Až s vydatnou 
pomocí některých rodičů se to těsně 
před hody podařilo. Tato skutečnost 
mě osobně trápí a vede k myšlence 
jakési neochoty ze strany mládeže 
a i některých rodičů (byť obec 
zajišťuje vše potřebné) podpořit kul-
turní dění v obci, obzvláště pokud jde 
o hody, které mají v Brumovicích dlou-
hou tradici. Jen tiše závidím obcím 
v našem těsném okolí, kde parta mla-
dých lidí dokáže zvládnout vše sama. 
Ale není to jenom otázka přístupu 

mládeže, je to vážení spoluobčané 
v nás všech. Naše pohodlnost a lhos-
tejnost k tomu, co se kolem nás děje. 
Vždyť  už jen účast a přítomnost na 
kulturních akcích je výrazem uznání 
a ocenění snahy. Připadá mi, že tak 
činí stále stejní občané. Je to obrá-
zek našeho kulturního života jako 
obce. A obec jsme my všichni. Přes 
zmíněné problémy se nám podařilo 
docela zdárně zvládnout jak vlastní 
hody, tak odehrávky hodů i s fotba-
lovým turnajem. Ti, kdo se zúčastnili, 
se zajisté dobře pobavili.

Odbočím od kulturního dění 
k pracovním záležitostem. Podařilo 
se osázet prostranství u sokolovny 
trvalkami a i přes nepřízeň počasí 
je udržet při životě. Domnívám se, 
že tímto osázením došlo k hezké-
mu zkrášlení  a vytvoření  příjem-
ného místa v obci. Pro dokončení 
první etapy úpravy prostranství nám 
zůstává ještě provést umístění sta-
rého dřevěného lisu – jako svědectví 
o bohaté vinařské tradici Brumovic.  
Zdárně byla dokončena projektová 
dokumentace kanalizace a čistírny 
odpadních vod v obci. Je již ukon-
čeno územní řízení, nyní probíhá 
vodoprávní řízení ke stavebnímu 
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U S N E S E N Í 
ze třináctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice

konaného dne 15. 3. 2012 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu

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

Musila a Josefa Miklíka
3. Návrhovou komisi ve složení 

pana Vavřince Charváta a Karla 
Opluštila

4. Smlouvu o zajištění přeložky ply-
nárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících s fi r-
mou JMP Net, s. r. o – víceúčelo-
vá budova Brumovice

5. Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene 
a souhlasu se zřízením stavby 
s fi rmou JMP Net, s. r. o. – víceú-
čelová budova Brumovice

6. Smlouvu č. 01499013602/001 
o zřízení práva odpovídající věc-
nému břemenu s fi rmou EOn Dis-
tribuce, a. s.

7. Kupní smlouvu s panem Bohu-

slavem Hlavičkou na prodej části 
parcely č.3601/1 o výměře 145 m2 
100,--Kč za m2 – vzniknou nové 
parcely č. st. 188/3 – 109m2, st. 
175/3 – 16 m2, st.188/2 – 20 m2

8. Kupní smlouvu s Vladimírem 
Kocmanem a Marií Kocmanovou 
na pozemek p. č. KN 3601/26 
– 41 m2 za cenu 100,- Kč/m2 .

9. Dohodu o úhradě neinvestičních 
výdajů za žáky navštěvující ZŠ 
a MěVG Klobouky pro Město 
Klobouky u Brna za školní rok 
2011/2012

10. Rozpočtové opatření č. 1 ve výši 
955.000,- Kč

11. Poskytnutí Spolku Brumovických 
vinařů budovu Obecní sokolovny 
na den 14. 4. 2012 – Oblastní 
košt vín

12. Pokácení stromu u domu Romany 
Vlčkové – u fary

13. Pokácení 3 ks lip na místním hřbi-

tově

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 12. řádného 

zasedání ZOB
2. Smlouvu o organizaci a výkonu 

veřejné služby s Úřadem práce 
Břeclav

3. Žádost pana Zdeňka Janoška na 
opravu zídky u své nemovitosti

4. Informaci starosty na rekonstruk-
ci veřejného osvětlení

5. Informaci starosty na úpravu pro-
stranství (propadání do sklepa pod 
vozovkou) u rod.domu č.p. 51

6. Informaci starosty o činnosti 
obecního úřadu od posledního 
zasedání

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Svolat pracovní schůzku členů 

ZOB do místní Obecní sokolovny 
– plán rekonstrukce

povolení. Bude podána žádost 
o dotaci na tuto velmi náročnou 
stavbu, jak po fi nanční, tak po orga-
nizační stránce. V souběhu s touto 
činností probíhají akce menšího cha-
rakteru, hlavně opravy stávajících 
zařízení. U některých zamýšlených 
projektů nás pozastavil nový zákon 

o veřejných zakázkách, který platí do 
1. dubna letošního roku, ale prová-
děcí vyhlášky k tomuto zákonu vyšly 
až 15. července, takže uskutečňovat 
je budeme v nadcházejícím čase.

Vážení spoluobčané, možná 
jsem byl ve svých slovech kritický, 
ale píši tak, jak to cítím.

Na závěr mi dovolte, abych Vám 
popřál hezký zbytek prázdnin a hez-
kou dovolenou těm, kteří se na ni při-
pravují.Všem přeji načerpání mnoha 
nových sil do dalšího období.

Hezké a pohodové dny prohřáté 
sluncem Vám přeje

Antonín Košulič, Váš starosta

U S N E S E N Í 
ze čtrnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 3. 5. 2012 ve velké zasedací síni obecního úřadu

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

ra Kučeru a pana Miroslava Otáha-
la

3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 
Dobromila Macháčková a pan Jiří 
Bureš 

4. Smlouvu o podmínkách plnění 
povinné školní docházky a úhradě 
neinvestičních nákladů na provoz 
a údržbu Základní školy v Kobylí 
s obcí Kobylí

5. Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2012, kterou se mění a dopl-

ňuje vyhláška č. 1/2010 o místních 
poplatcích.

6. Výběr dodavatele zpracování pas-
portu veřejného osvětlení pana Mgr. 
Martina Svobodu, IČ 87964538

7. Výběr dodavatele výsadby zeleně 
u Sokolovny pana Bc. Pavla Běťá-
ka z Hovoran, IČ 74541196

8. Odstranění závad zjištěných hygie-
nickou kontrolou v MŠ Brumovice.

9. Rozpočtové opatření č. 2
10. Přijetí dotace na knihovnu z Minis-

terstva kultury čj. 3/177 – MK-S 
4863/2012 dotace v rámci progra-
mu K21 ve výši 5,0 tis. Kč, čj. 3/102 
– MK-S 4829/2012 SOLK dotace 

v rámci programu K21 taktéž ve 
výši 5,0 tis. Kč

11. Záměr prodeje části obecní-
ho pozemku p. č. 1292/365 
v k. ú. obce Brumovice

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z třináctého řádné-

ho zasedání obce Brumovice
2. Návrh smlouvy o energetickém 

poradenství a správě odběrných 
míst a odběrných zařízení pro spo-
třebu elektrické energie a zemního 
plynu s tím, že bude projednán na 
příštím jednání ZOB za přítomnosti 
navrhovatelské fi rmy.
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ZOB ukládá starostovi obce:
1. Na další jednání ZOB pozvat 

zástupce dodavatelské pora-
denské fi rmy Best Price Energy, 

obecně prospěšná společnost 
se sídlem Domanín 232, 696 83 
Hodonín, IČ 29283272 

2. Předložit na další jednání ZOB 

přepracovaný návrh Směrnice 
k veřejným zakázkám

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

konaného dne 26. 6. 2012 ve velké zasedací síni obecního úřadu.

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

Vavřince Charváta a pana Karla 
Opluštila

3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 
Dobromila Macháčková a pana 
Ing. Zdeňka Musila

4. Uděluje mandát starostovi obce, 
panu Antonínu Košuličovi k uza-
vření smlouvy s fi rmou BEST 
PRICE ENERGY o energetickém 
poradenství a správě odběrných 
zařízení pro spotřebu elektrické 
energie a zemního plynu.

5. Smlouvu 0 0 1 0 3 0 0 0 8 5 7 / 0 0 1 
o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene s fi rmou EON dis-
tribuce, a. s. na pozemku obce 
k provozování sítí elektrické ener-
gie (přípojky k rodinnému domu) 
na parcele č. 3601/1.

6. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s fi rmou JMP Net, s.r.o. 
k uložení plynárenského zařízení – 
prodloužení STL plynovodu a ply-
novodní přípojky na p. č. 3006/115 
a p. č. 3006/183 v ulici Nová.

7. Přijetí daru, schválení darovací 

smlouvy na částku 10 000,- Kč od 
pana Simona z Kladna jako pří-
spěvek na kulturní akci – Obecní 
hody

8. Vnitřní směrnici k veřejným zakáz-
kám. 

9. Celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce za rok 2011 
včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce za rok 
2011 s výhradou. Budou přijata 
nápravná opatření.

10.  Rozpočtové opatření č. 3 a 4
11. Záměr prodeje části pozemku 

p. č. 3601/1 o výměře 27 m2. 
12. Kupní smlouvu na prodej parcely 

č. 3601/48 o výměře 105 m2 panu 
JUDr. Jaroslavu Macháčkovi za 
celkovou částku 10 500,- Kč. 

13. Záměr prodeje pozemku 102/20 
o výměře 15 m2. 

14. Přijetí daru – vybavení lékárniček 
pro ZŠ a MŠ Brumovice v celkové 
hodnotě 2661,40 Kč., fi rma Kovo 
Staněk s.r.o. Brumovice poskytuje 
fi nanční dar 6000,- Kč. 

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze čtrnáctého řád-

ného zasedání obce Brumovice

2. Informaci o podmínkách přijetí 
dotace z Ministerstva kultury pro 
obecní knihovnu s tím, že do příští-
ho ZOB budou upřesněny podmín-
ky jejího přijetí.

3. Zpracování pasportu veřejného 
osvětlení pro obec Brumovice.

4. Žádost pana Zdeňka Janoška 
o částečnou opravu schodů vedou-
cích k jeho nemovitosti a součas-
ně se nacházejících na pozemku 
obce – žádost bude posouzena 
provedením místního šetření sta-
vební komisí.

5. Žádost pana Petra Cichry o vybu-
dování chodníku k jeho novostav-
bě – rovněž bude posouzena 
místním šetřením stavební komise 
obce, stejně jako možnost parko-
vání naproti jeho rodinného domu 
na Drahách. 

6. Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ 
Brumovice za rok 2011.

7. Zprávu o činnosti obecního úřadu.
8. Zprávu o uctění 70. výročí popravy 

občana obce Jana Škrhy.

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Jednat s fi rmou BEST PRICE 

ENERGY k uzavření smlouvy.

Výroky slavných
„Jsou trojí brány, skrze něž by mělo projít všechno, 
co chceme říci: brány pravdy, dobroty a užitečnosti. 
Pokud to, co se má říci, není ani pravdivé, ani dobré, 
ani užitečné, je lepší mlčet.“

Sokrates, athénský fi lozof (469 -399 př.n.l.)

„Základní fi losofi ckou otázkou je rozhodnutí, jestli život 
stojí či nestojí za to, aby byl žit. Vše ostatní - jestli snad 
svět je či není trojrozměrný, jestli lze lidské myšlení 
rozdělit do devíti nebo možná dvanácti kategorií - při-
chází až po této otázce. To už je jen hra, protože nejpr-
ve je třeba si odpovědět.“

Albert Camus, francouzský spisovatel,
nositel Nobelovy ceny (1913 – 1960)



Nové POKOLENÍ

strana 8

Vzpomínka na Dr. Prokopa Valenu
Dne 28.května 2012 tomu bylo 110 let, kdy spat-

řil světlo světa Prokop Valena. Narodil se v malé obci 
poblíž Dačic – v Prostředním Vydří. Tato obec patří do 
farnosti, která je oblíbeným poutním místem, a nese 
název Kostelní Vydří. 

Chrám byl vystavěn v letech 1752 – 1754, záro-
veň s klášterem mnichů karmelitánů. Do tohoto řádu 
byl Prokop Valena přijat 8.září 1919. Studoval v Římě, 
a tam byl také dne 28.června 1925 vysvěcen na kněze. 
Dosáhl dvou doktorátů – z fi lozofi e a teologie. 

Nějaký čas působil také v Polsku. Když jednou 
vzpomínal na své tamější působení, zmínil se i o tom, 
že přednést kázání v polštině bylo náročnější než tře-
ba v němčině. Obával se, že by mohl použít nevhod-
nou slovní vazbu, a proto své kázání dal vždy přečíst 
nějakému polskému spolubratru, aby ho upozornil na 
případné jazykové nepřesnosti.

V brněnské diecézi působil Dr. Valena jednak v Kos-
telním Vydří, ale po zrušení klášterů v roce 1950 už to 
nebylo možné. Mezi jeho působiště patřily Načeratice 
a Strachotice v okrese Znojmo, a také Březí u Mikulova 
v okrese Břeclav. 

V Brumovicích působil od podzimu roku 1964 
do jara 1971. Byl velmi oblíbený pro svou laskavou 
a vlídnou povahu. Lidem se na něm také líbilo i to, že 
se nebál žádné tělesné práce, neměl závratě ani na 
lešení. V Březí se dokonce sám pustil i do výmalby 
kostela. Do kostela v Brumovicích pořídil nové lavice 
a chtěl tam také zařídit vytápění elektřinou. Úřady to 
však za totality nepovolily. A tak se Dr. Valena nikoho 
na nic neptal, postavil u kostela komín a do kostela 
koupil kotel na koks. Památkáři se děsili, ale věřící si 
teplo pochvalovali.

Asi v roce 1970 Dr.Valena onemocněl nevyléčitel-
nou nemocí - leukémií. Krátce před smrtí řekl svým far-
níkům: „Jedu do Brna na prohlídku. Ale jest-li si přivezu 
ulehčení nebo rakev, to nevím. Ale jsem na všechno 
připraven.“

Zemřel v Brně dne 6.dubna 1971.
Rozloučení s farností se konalo 12.dubna 1971 

odpoledne na pondělí velikonoční, pohřební mše 
v Kostelním Vydří 13.dubna. Úřady nepovolily, aby jeho 
tělo bylo pohřbeno v hrobkách karmelitánského řádu. 
Striktně trvaly na tom, že musí být pohřben na hřbitově 
v Prostředním Vydří. A tak se i stalo.

V Brumovicích na hřbitově je na jeho památku 
postaven malý pomníček. Nikdy tam nechybí květiny 
a často se tam zapalují svíčky v lampičkách, přestože 
už za těch 41 let po jeho pohřbu odešlo na věčnost 
mnoho lidí, kteří ho znali.

Vladimír Konečný
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- Na obecním úřadě byl v březnu a dubnu vyvěšen 
k nahlédnutí a připomínkování návrh nového územní-
ho plánu obce. 

- V měsíci březnu se na komíně bývalé pálenice opět 
usadil čapí pár.

- Zájezd za koupáním do Mošoně se uskutečnil v sobo-
tu 14. dubna 2012. Zájemci se hlásili u Anny Horáko-
vé.

- Firma Selve podala informace o důchodové reformě 
ve čtvrtek 29.března 2012 v 18.00 hodin ve velké 
zasedací místnosti obecního úřadu.

- Spolek Brumovických vinařů svolal na pátek 
30. března 2012 mimořádnou členskou schůzi, která 
se konala ve velké zasedací místnosti obecního úřa-
du. Pozval také spoluobčany, kteří měli zájem o pro-
školení stobodového systému na hodnocení vín na 
oblastní výstavu.

- 31.číslo zpravodaje Nové pokolení vyšlo ve čtvrtek 
29.března 2012 a bylo k zakoupení v prodejně paní 
Hladké, v pohostinství Na Sokecu, Na Kopečku a na 
obecním úřadě.

- V pondělí 16. dubna 2012 v 18. 30 proběhl na místním 
hřbitově pietní akt – položení kytice u pomníku pad-
lých v obou světových válkách u příležitosti 67. výročí 
osvobození naší obce. 

- Zájezd na Flóru do Olomouce se uskutečnil v pátek 
20. dubna 2012. Organizoval STP.

- Spolek Brumovických vinařů a Obec Brumovice pořá-
daly další ročník Oblastní výstavy vín v sobotu 14. 
dubna 2012 v sále sokolovny. Ochutnali jsme kvalitní 
vína ze všech podoblastí Moravy a ze Slovenska.

- Zápis dětí do MŠ v Brumovicích na školní rok 
2012/2013 se konal ve dnech 25. a 26. dubna 2012 
od 13.00 do 17.00 hodin. 

- Hospůdka Na Sokecu v Brumovicích pozvala všech-
ny občany na „Pálení čarodějnic“. Akce se konala 
v sobotu 28.dubna 2012.

- Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, provedla ve 
dnech 1.3.- 30.4. 2012 aktualizaci členské základny. 

- V noci ze soboty na neděli 6.května 2012 byl Měsíc 
neobvykle velký a zářivý. Úkaz vznikl kombinací dvou 
jevů – Měsíc byl v úplňku a zároveň nejblíže země-
kouli za posledních šestnáct let. U nás jsme mohli ten-
to vzácný úkaz pozorovat v neděli o půl šesté ráno. 
Další velké přiblížení Měsíce v úplňku čeká Zemi 
14.listopadu 2016. 

- V týdnu od 7. do 11. května 2012 byla Zahradnictvím 
tvorba, Bc. Pavel Běťák Hovorany provedena výsadba 
rostlin v prostranství u sokolovny. Celkem bylo vysá-
zeno 337 keřů v hodnotě 15 130,00 Kč a 189 kusů 
trvalek v hodnotě 6 615,00 Kč. Celkové náklady na 
ozelenění tohoto prostranství činily 67 049,00 Kč.

- Zájezd za koupáním do Mošoně se uskutečnil v sobo-
tu 12.května 2012. Zajišťovala paní Anna Horáková.

- Z důvodu malování byl od čtvrtka 17.května 2012 do 
úterý 22.května 2012 uzavřen obecní úřad.

- V noci na pátek 18.května 2012 klesly teploty pod 
bod mrazu. Mráz napáchal velké škody jak na vinicích 
a ovocných stromech, tak i na zelenině a bramborách. 
Hodně pomrzly také ořešáky.

- Noc kostelů – v pátek 1.června 2012. V České repub-
lice připravilo program více než tisíc chrámů a mod-
liteben, na Břeclavsku se jich do Noci kostelů zapo-
jilo 19, mezi nimi i evangelický kostel v Kloboukách 
u Brna. Zde byl přichystán bohatý program pro děti 
i pro dospělé. Myšlenka otevřít kostely v noci se zro-
dila před sedmi lety ve Vídni. Každý rok je mottem 
jeden biblický verš, jehož součástí je slovo noc. Letos 
to byl verš 5:5 z První epištoly sv. Pavla k Tessaloni-
cenským: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne 
noc ani temnota.“ 

- TJ Sokol Brumovice ve spolupráci s Hospůdkou Na 
Sokecu připravila na sobotu 2. června 2012 od 16 
hodin na fotbalovém hřišti Dětský den.

- Ve středu 6. června 2012 tisíce astronomů i amatér-
ských pozorovatelů s nadšením sledovaly přechod 
Venuše přes sluneční kotouč. Celý vzácný úkaz trval 
šest hodin a čtyřicet minut a bylo možné jej pozoro-
vat i v Česku. Na jižní Moravě jsme mohli vidět jenom 
poslední dvě hodiny vzácného jevu, Slunce vyšlo 
kolem páté hodiny a Venuše byla patrná jako tmavá 
skvrna v jeho horní části. Zatmění skončilo pět minut 
před sedmou hodinou ráno. Další zatmění Venuší se 
bude opakovat až za sto pět let, takže se vyplatilo ráno 
si přivstat a přechod Venuše přes Slunce pozorovat. 
Počasí bylo velmi příznivé a obloha jasně modrá.

- Ve čtvrtek 21. června 2012 byl opraven a upraven 
pomník Jana Škrhy na místním hřbitově(v předvečer 
70.výročí jeho úmrtí). Na hrob byla položena kytice 
květů.
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- Rallye Hustopeče: V pátek 22.června 2012 večer 
odstartoval na Dukelském náměstí v Hustopečích 
osmý ročník rallye mezi vinicemi. Na trať vyrazilo asi 
osmdesát posádek a za dva dny jezdci ujeli více než 
470 kilometrů. V sobotu 23.června 2012 projížděla 
závodní auta, k velké radosti nadšených dětí i dospě-
lých diváků, také naší obcí.

- Výbor STP připravil na sobotu 30.června 2012 zájezd 
do Hodonína na pohádkovou loď pro děti, jejich rodiče 
a prarodiče. 

- Tragická událost: V pondělí 2.července 2012 ve večer-
ních hodinách došlo k úmrtí 59letého muže z Brumo-
vic. Při ošetřování vinohradu postřikem najel na terén-
ní nerovnost a malotraktor se s ním převrátil. Muž na 
následky velmi těžkých zranění zemřel.

- Ve dnech státních svátků 5. a 6. července 2012, v Den 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v Den 

upálení Mistra Jana Husa byla spolu s českou státní 
vlajkou na Obecním domě vyvěšena také moravská 
vlajka.

- Ve dnech 5.- 8. července 2012 byla z důvodu rekon-
strukce železničního přejezdu u zastávky Brumovice 
uzavřena silnice směrem na Kobylí. Železniční pře-
jezd byl opatřen novými závorami. 

- Požár v Brumovicích: V noci z neděle na pondělí 9.čer-
vence 2012 vznikl požár v rodinném domě č.p.120 na 
Vrchním konci. Hořet začalo v kuchyni od zapálené 
svíčky, odtud se pak oheň rozšířil dál, shořela i stře-
cha. Požár likvidovalo pět hasičských jednotek přibliž-
ně dvě hodiny, škoda způsobená na majetku činí asi 
250 tisíc korun. V úterý 10.července kolem 19. hodiny 
začalo v domě opět hořet, tentokrát oheň hasili dvě 
profesionální jednotky a místní hasiči.

Události připravila Vlasta Bedřichová 

4.5.1977 zemřel KAREL HÖGER, divadelní a fi l-
mový herec? (nar. 17.6.1909 v Brně) - 35. 
výročí úmrtí

9.5.1912 se narodila LUDMILA JIŘINCOVÁ, ilu-
strátorka, malířka a grafi čka? (zemřel 
22.1.1994) - 100. výročí narození

1.6.1942 byl popraven VLADISLAV VANČURA, 
prozaik, dramatik a fi lmový režisér? (nar. 
23.6.1891) 70. výročí úmrtí

2.6.1922 zemřel JOSEF VÁCLAV MYSLBEK, 
sochař? (nar. 20.6.1848) - 90. výročí úmr-
tí

7.6.1882 se narodil  RUDOLF TĚSNOHLÍDEK, bás-
ník, prozaik, publicista, redaktor Lidových 
novin? (zemřel 12.1.1928 v Brně) - 130. 
výročí narození

28.6.1577 se narodil  PETER PAUL RUBENS, vlám-
ský malíř? (zemřel 30.5.1640) - 435. výro-

Víte, že
čí narození

28.6.1712 se narodil JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 
francouzský spisovatel, fi lozof, skladatel 
a hudební teoretik? (zemřel 2.7.1778) - 
300. výročí narození

28.6.1912 zemřel JOSEF VÁCLAV SLÁDEK, bás-
ník, překladatel a publicista? (narodil se 
27.10.1845) - 100. výročí úmrtí

28.6.1947 zemřel  STANISLAV KOSTKA NEUMANN, 
básník? (nar. 5.6.1875) - 65. výročí úmrtí

29.6.1917 se narodil  JOSEF KAINAR, básník a dra-
matik? (zemřel 16.11.1971) - 95. výročí 
narození

3.7.1847 zemřel  MATĚJ KOPECKÝ, loutkář a autor 
loutkových her? (nar. 24.2.1775) – 165. 
výročí úmrtí

4.7.1967 zemřel  ONDŘEJ SEKORA, prozaik, novi-
nář a ilustrátor, autor knih pro děti? (nar. 

Květen:
� První květen deštivý – polím, pícím škodlivý.
� Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje 

stodoly i sudy.
� Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj!
� Večerní rosy v máji hodně sena dají.

Červen:
� Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem 

kositi!
� Svatá Tonička má uplakaná očička.
� Na svatého Jána otvírá se létu brána.
� Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.

Lidové pranostiky
Červenec:
� Lidé se radují létu a včely květu.
� V červenci déšť a sluneční pohoda – hojná bude 

|v příštím roce úroda.
� Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.
� Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude 

– tuhá zima bude.

Srpen:
� První týden v srpnu horko-li jest, bude zima dlouho 

bílá – všechna čest.
� Na Marie Nanebevstoupení – prvních vlaštoviček lou-

čení.
� Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
� Svatý Augustin udělá z léta stín.

  Vlasta Bedřichová
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25.9.1899 v Brně) - 40. výročí úmrtí
6.7.1907 se narodil  JAROSLAV FOGLAR, prozaik, 

autor knih pro mládež? (zemřel 23.1.1999) 
- 105. výročí narození

22.7.1822 se narodil  JOHANN GREGOR MENDEL, 
přírodovědec a pedagog, zakladatel nau-
ky o dědičnosti? (zemřel 6.1.1884 v Brně) 
- 190. výročí narození

24.7.1802 se narodil  ALEXANDRE DUMAS starší, 
francouzský prozaik a dramatik? (zemřel 
5.12.1870) – 210.výročí narození

4.8.1992 zemřel  kardinál FRANTIŠEK TOMÁŠEK, 
teolog, církevní hodnostář a publicista? 
(nar. 30.6.1899) – 20. výročí úmrtí

5.8.1852 zemřel FRANTIŠEK LADISLAV ČELA-
KOVSKÝ, básník, jazykovědec, folklorista 
a překladatel? (nar. 7.3.1799) - 160. výročí 
úmrtí

27.8.1882 se narodil  JAROSLAV KŘIČKA, hudební 
skladatel a sbormistr? (zemřel 23.1.1969) 
- 130. výročí narození

Vlasta Bedřichová

Ze života školičkyZe života školičky
Kukátkem do MŠ

Jak jsme slavili
Jelikož nová MŠ je součástí ZŠ od 1. 6. 1999, tak spo-

lečně s ní slavila druhou květnovou sobotu 100. výročí 
otevření nové budovy školy v Brumovicích. Dopoledne 
proběhl v MŠ „Den otevřených dveří“, kdy ji navštívili jak 
senioři, tak i omladina, která si s úsměvem zavzpomínala 
na léta prožitá v MŠ. Odpoledne následovalo vystoupe-
ní dětí v místní sokolovně s pásmem písniček, říkanek 
a tanečků s jarní tématikou. Nejroztomilejší byly pokusy 
nejmenších s trochou nejistoty před početným publikem. 
Odměnou všem dětem byl bouřlivý potlesk, úsměv na 
tvářích a slzy radosti a štěstí v očích všech diváků. 

Čarodějný den
Čarodějný den proběhl 27. 4. 2012 na školní zahradě. 

Na malé čarodějnice a čaroděje čekalo několik soutěž-
ních stanovišť, na kterých byli po splnění úkolu odmě-
něni.

Vánoční koledování 19. a 20. 12. 2011
Je již naší dlouholetou tradicí, že s dětmi chodíme na 

konci prosince přát k Vánocům a do nového roku. Děti 
se svým vystoupením a přáníčky potěší v obchodech, na 
poště, OÚ, v místních fi rmách, stacionáři Arkénie. 
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Den dětí
Nepřízeň počasí neubrala nic na dobré náladě při 

oslavě Dne dětí v pátek 1. 6. 2012. Zábavné hry a sou-
těže proběhly ve třídě.

Výlety s dětmi
Děti rády cestují, nejen autobusem, ale i pěšky. Červen 

se na výlety nejvíc hodí, proto jsme jich uspořádali něko-
lik. Na první výlet jsme jeli společně s rodiči do ZOO Jihla-
va. Mezi zvířátky se nám líbilo a celý den se nám, až na to 
počasí, vydařil.

Další výlet byl pěší do okolí. Maminky nachystaly dětem 
batůžky, naše paní kuchařky jim do nich připravily dobrou 
svačinku a vyrazili jsme na cestu. Trasa vedla kolem soko-
lovny. První zastávka byla svačinková na fotbalovém hřiš-
ti. Dále jsme pokračovali kolem ohrady s koňmi, ovečkami 
a býky až ke sběrnému dvoru, kde si děti zopakovaly poznat-
ky JAK NAKLÁDAT S ODPADEM. Cestu jsme si zpestřili 
zpěvem písní a pozorováním krajiny.

Další naší zastávkou bylo dětské hřiště, kde následovala 
další siesta za účelem posilnění a odpočinku. Děti se usa-
dily do trávy a hodovaly. Před návratem si ještě pohrály na 
hřišti. A hurá do školky na oběd. To se dětem po tak dobro-
družné procházce krásně spalo. 

26. 6. 2012 nás pozvala paní Jakubčíková k nim na dvo-
reček. Děti si prohlédly domácí zvířátka a některá si mohly 
i pohladit. Děti si s nadšením vše prohlédly a obrovským 
zážitkem byla koza s kůzlátky. Děkujeme paní Jakubčíkové 
za pozvání, rádi opět přijdeme. 

Zábavné odpoledne s rodiči
Odpoledne plné pohody a radosti na školní zahradě 

zorganizovaly 19. 6. 2012  maminky dětí (paní Eckhardt, 
Ullmannová, Kňůrová a Kurečková). 

Jak se děti, rodiče i prarodiče bavili – foto napoví.

Rozloučení s předškoláky
V úterý 26. 6. 2012 jsme v MŠ prožili slavnostní den 

„Rozloučení s předškoláky“. Strávili jsme příjemné odpo-
ledne spolu s rodiči a prarodiči dětí, které nastoupí po 
prázdninách do ZŠ. V letošním školním roce jsou to jen 
3 děti: Ludvík Hanák z Kašnice, Vít Hladůvka a Jakub 
Chrenka z Brumovic.

Přejeme našim „absolventům“ úspěšné vykročení do 
nového prostředí základních škol.
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A teď něco pro naše nováčky

CHYSTÁME SE DO ŠKOLKY
Rady pro rodiče, jak dobře zvládnout nástup dítě-

te do MŠ
Chcete-li svému dítěti usnadnit vstup do MŠ, dodržuj-

te i doma denní režim. Zaměřte se na hygienické a pra-
covní návyky – dítě udržuje čistotu,  samostatně jí lžící, 
pije z hrníčku, učí se umývat a utřít ruce, samo si oblé-
ká jednoduché části oblečení, používá kapesník, umí si 
nazout boty a bačkory. Zvykejte děti poznat si své věci 
a ukládat je na své místo. 

Vaše dítě dospělo do věku, ve kterém může začít nav-
štěvovat mateřskou školu. Jistě si v této souvislosti kla-
dete řadu otázek, a proto jsme se rozhodli připravit pro 
Vás několik informací, které Vám umožní lepší orientaci 
v novém prostředí. Mnoho z toho, co bude dále řečeno, 
nepochybně víte a znáte, ale protože nám dospělým je již 
cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme se Vám 
poodhalit, jak přechod z rodiny do mateřské školy vnímají 
děti. 

ADAPTACE DÍTĚTE
NA PROSTŘEDÍ MŠ
Pokusme se představit si situaci, když jsme poprvé 

nastupovali do nového zaměstnání. Jistě se nám hlavou 
honila řada otázek. Co budu dělat? Jací budou kolego-
vé? Zvládnu to?Atp. Stává se nám to vždy, když nás 
čeká něco nového, neznámého. Dítě je v této chvíli ve 
stejné situaci, ale neumí své obavy vyslovit. A i když 
se do školky těší, nejistota v něm zůstává. Abychom 
omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází všech-
ny děti v naší MŠ tzv. adaptací. Co to znamená? Má 

– li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, 
potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto 
i doba „zvykání“ je různě dlouhá, obvykle je to 6 týdnů. 
V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, 
aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez 
maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit 
se bezpečně. Navíc poprvé v životě se setkává se situa-
cí, kdy není středem pozornosti, protože ve třídě je více 
dětí a jen jedna paní učitelka.

CO BYSTE NIKDY DĚLAT NEMĚLI…
• Buďte důslední a nenechte se obměkčit.Když už jed-

nou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se 
přemluvit a trvejte na svém. 

• Nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti 
ukážou“ a za problémy s přivykáním je v žádném pří-
padě netrestejte. 

• Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám 
stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne 
také. 

• Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na pro-
cházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete 
vyzvednout. 

• Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné. 

Chceme, aby rodiče měli pocit jistoty a klidu, že je 
o jejich děti dobře postaráno. Mateřská škola je zařízení,  
které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spo-
lupráci s Vámi – rodiči. Proto s námi komunikujte, sdělujte 
Vaše pochybnosti či nejasnosti a důvěřujte zkušenostem 
pedagogů. 

Ze života školyZe života školy
Oslavy 100. výročí otevření nové 

školní budovy v Brumovicích
Dne 12. května proběhly dlouho připravované oslavy 

naší školy. Od ranních hodin si mohli zájemci prohlédnout 
její budovu, ale i budovu mateřské školy. Mile nás překva-
pil velký zájem ze strany občanů. Za dopoledne jich pro-
šla školou velká spousta. Podívat se přišli nejenom bývalí 
učitelé a žáci, ale i lidé z okolí. Bylo to velmi milé setkání a 
bylo až neuvěřitelné, co všechno si někteří lidé dokáží tolik 
let pamatovat. Vzpomínalo se tady na jednotlivé učitele, na 
spolužáky, na to, jak byly kdysi uspořádány třídy, kde bývala 
sborovna, kde stávala kamna, jaké bývaly lavice. 

 Ve dvě hodiny odpoledne pokračovaly oslavy vystoupe-
ním dětí v sokolovně s programem „Jaro a léto na vsi.“ Divá-
ky přišly svým vystoupením potěšit nejenom děti z mateř-
ské a základní školy, ale s pásmem písní se představily 
i bývalé členky školního pěveckého sboru „Barevné děti.“ 
Po vystoupení proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné sou-
těže s názvem „Škola – základ života“, kterou vyhlásila 
obecní knihovna.

Po skončení programu si mohli všichni návštěvníci pro-
hlédnout výstavu fotografi í a dokumentů, která mapovala 

stoleté období v životě školy. Také byly k vidění výtvarné 
práce žáků, které namalovali do soutěže.

Setkání bývalých zaměstnanců školy potom pokračova-
lo příjemným posezením v bočním sále sokolovny. 

Přejeme naší škole do další stovky obětavé a nadšené 
učitele, žáky toužící po vědění a místní obyvatele, kteří jí 
budou fandit a budou ji v její práci podporovat.

Olympiáda škol
Při loňském ročníku olympiády škol v Nikolčicích jsme 

byli požádáni, abychom letošní V. ročník uspořádali u nás 
v Brumovicích. Tuto nabídku jsme nejprve odmítli, protože 
naše podmínky pro sportování nejsou ideální (chybí odra-
zové břevno a doskočiště, dráhy na sprint). Nakonec jsme 
se ale nechali přemluvit a do příprav na olympiádu se pus-
tili. Čekal nás celkem velký úkol, takže jsme začali hodně 
brzy. Bylo potřeba nakoupit medaile, vyrobit diplomy, zajis-
tit občerstvení, nachystat výsledkové listiny a v neposlední 
řadě připravit sportoviště.

Nakonec jsme vše zvládli a v pátek 15. června 2012 
jsme na fotbalovém hřišti mohli přivítat závodníky z Koby-
lí, Šitbořic, Nikolčic, Velkých Němčic, Boleradic, Borkovan 
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Neposedný čarodějnický klobouk
Berenika Oudová
Byla jednou jedna čarodějnice Hubabuba a ta se moc 

trápila. Blížil se slet čarodějnic a ona neměla kostým ani 
klobouk. Jednou za ní přišla její kočka Blátošlapka a povídá: 
„Hubabubo, proč se tak trápíš? Proč si ten kostým a klo-
bouk nekoupíš? Za sedmi horami a sedmi řekami je velké 
čarodějnické centrum, kde si to všechno můžeš koupit za 
trochu kukuřice.“ Hubabuba vypískla nadšením, nasedla na 
své koště a cestou si říkala, že by to si tam mohla nechat 
a koupit si nové. Jakmile čarodějnice vešla dovnitř, úplně 
se jí zatajil dech. Klobouky, krásné kostýmy, knihy, hůlky, 
jídlo a krásná košťata. Hubabuba chodila od regálu k regálu 

a vybírala si kostým, klobouk, hůlku a koště. Z obchodu vyšla 
jako ta nejkrásnější čarodějka na světě. Nasedla na koště 
a vtom se ten klobouk začal smát a smál se, že se čaro-
dějnice rozzlobila. Klobouk jí ulétl a co má dělat? Přece ho 
nenechá odletět. A tak Hubabuba letěla za ním a když už ho 
konečně chytla, rázem nevěděla, kde je. Vidí obrovskou horu 
a lesy, lesy a lesy. Kde to jsem? Tudy jsem přece neletěla?! 
Musím najít cestu. Ale najednou vidí na koštěti jakousi tabul-
ku, na které je jedno tlačítko. Hubabuba ho zmáčkla a vtom 
v té podivné krabičce někdo promluvil a řekl:„Kam to bude?“ 
Hubabuba nevěděla o co se jedná, a tak řekla:„Bradavicový 

a Krumvíře. Naši školu reprezentovalo osm žáků. V mladší 
kategorii to byli: Tomáš Tesař, Pavel Miklík, Kristina Špač-
ková a Natálie Miklíková, za starší kategorii závodili: Lukáš 
Hanák, Šimon Kosík, Berenika Oudová a Sarah Tomanová. 
Ve velké konkurenci 64 závodníků se podařilo N. Miklíkové 
vybojovat 3. místo v hodu do dálky, K. Špačkové 2. místo 
ve skoku z místa a Sarah Tomanové 3. místo ve skoku do 
dálky a v běhu na 300 m. Pochvala však patří i ostatním 
závodníkům, kteří sice nestáli na stupních vítězů, ale své 
škole přinesli body do celkového hodnocení. Vítězem olym-

piády se nakonec stala ZŠ Nikolčice, my jsme se umístili na 
6. místě.

Počasí nám přálo a vše se vydařilo. Nakonec jsme sklidili 
velkou pochvalu od zástupců zúčastněných škol, kterým se 
u nás moc líbilo. Naše poděkování patří panu Josefu Mik-
líkovi za pomoc při chystání sportoviště, manželům Pohor-
ským za zajištění občerstvení, panu Staňkovi za věnování 
stupňů pro vítěze, Danovi Veselému za přípravu a zpraco-
vání výsledkových listin a obci, jejíž zaměstnanci pomohli 
s vybudováním doskočiště.

8. slet čarodějnic
27. dubna se na školní zahradě 

slétli malí čarodějové a malé čaroděj-
nice z nejbližšího okolí, kteří netrpěli-
vě očekávali, jaké disciplíny si pro ně  
připravila Ochechule z Ochechulova 
(Kateřina Havlíková). V letošním roce 

k oblíbeným disciplínám, ke kterým 
patří skákání přes oheň a odhánění 
netopýrů, přibylo poznávání bylinek, 
věštění z karet, zahánění myší do 
úkrytu, foukání do kornoutů připevně-
ných na provaze a luštění rébusů. 

Opět jsme vyhodnotili nejlepší 

čarodějnický příběh, který napsala 
Berenika Oudová ze 4. třídy. Nejlepší 
básně složily Kristina Špačková ze 
2. třídy a její sestra Veronika z 1. třídy.

Letošní slet byl velmi pohodový,  
počasí nám přálo a už nyní se těšíme 
na ten příští.
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vrch.“ A koště najednou samo letělo a Hubabuba už viděla 
z dálky svoji chatrč. Když přišla domů, tak se kočka hned 
ptala:„Tak co, Hubabubo, jak se ti tam líbilo? Koukám, vypa-
dáš moc hezky, a to nové koště s navigací také. Doufám, že 
jsi nezapomněla, že zítra je slet čarodějnic.“ „To víš, že ne.“  
A tak Hubabuba druhý den letěla na slet čarodějnic. Byla 
tam jedna z nejkrásnějších a všem čarodějnicím poradila 
ten zázračný obchod, kde nakupovala a všechny čaroděj-
nice tam nakupovaly. Od té doby je Hubabuba velice oblí-
bená a kočce za poděkování koupila čarodějnický kostým 
a klobouk.

Preventivní programy
v letošním školním roce
Každý rok se v červnu před prázdninami snažíme zajistit 

pro žáky nějaký preventivní program.
V letošním roce jsme po dobré zkušenosti z loňské-

ho roku, kdy u nás byla paní lektorka Eliška Krmelová 
z křesťanského sdružení Kompásek poprvé, vybrali z její 
nabídky etických dílen tato témata:
- „Jak se chránit v nebezpečných situacích“ - pro první 

a druhý ročník
- „Jak mít hezké vztahy s rodiči“ -  pro třetí, čtvrtý a pátý 

ročník.
Mladší děti paní lektorka motivovala stydlivou, plyšovou 

opičkou Julčou, se kterou vedla rozhovor. Tím si děti napro-
sto získala. Pokračovala vtipnými hádankami a plynule pře-
šla na téma „Jak se chránit v nebezpečných situacích“. 

U starších dětí paní lektorka využila interaktivní tabuli, na 
které měla připravenou zajímavou prezentaci. Žákům roz-
dala pracovní listy, na kterých řešili následující úkoly: 
1) S čím máš u rodičů největší problém? Žáci si mohli 

vybrat nejvýše 3 z nabízených možností nebo mohli na-
psat vlastní odpověď.

2) Jak řešíš spory s rodiči? Zde mohli vybrat 2 z pěti mož-
ností nebo napsat vlastní odpověď.

3) V dalším úkolu měli vyřešit rébus, ve kterém se dověděli, 
jak sporům s rodiči předejít.

4) V posledním úkolu si povídali o tom, co dělat, když si 
myslí, že je např. rodiče potrestali neprávem, nebo když 
rodiče nemají úplně pravdu.
Nakonec dostali domácí úkol, který jim má pomoci se 

vztahem mezi nimi a rodiči. Žákům se program líbil a ptali 
se, jestli tyto programy dělá paní Krmelová i na jiných ško-
lách, protože by rádi absolvovali programy paní lektorky i na 
druhém stupni základní školy.

Vzpomínka na Brumovice
V roce 1953 – hned po maturitě na 

pedagogickém gymnáziu jsem dosta-
la umístěnku na své první působiště 
– školu v Brumovicích.

Ještě o prázdninách jsem se jela 
do Brumovic podívat. Před školou na 

zábradlí točily kotrmelce dvě malé děti. 
Vyšel pan řídící Štefan: „Děti, to je nová 
paní učitelka, chtěly byste k ní cho-
dit?“ Pepa Kučí si mě změřil a zeptal 
se: „Umíte vázat tabák?“ Já nevěděla 
ani, jak tabák  - mimo cigaretu vypadá, 

a tak jsem pravdivě přiznala: „Ne, Pepo, 
neumím.“ „Tak to já k Vám chodit nebu-
du. Celé prázdniny jsem na brigádě 
v družstvu vázal tabák. Tak co byste mě 
Vy naučila.“

Zato Věrka Raunigrová s mojí oso-
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Úspěchy brumovických dětí v Základ-
ní škole v Kloboukách u Brna

4.ročník Kloboucké laťky se usku-
tečnil 10. dubna 2012. V kategorii chlap-
ci 8.a 9.tříd získal 2. místo Milan Krátký 
výkonem 125 cm

Závody ve šplhu na tyči se konaly 
17.dubna 2012
Kategorie 8. tř. – 2.místo: Filip Kocman
Kategorie 9.tř. – 2.místo: Rudolf Kadlec

Jízdu zručnosti na koloběžkách při-
pravily školní klub a školní družina na 
pondělí 4.června 2012

Kategorie 1.třída chlapci: 2. místo 
Šimon Jakubčík

Kategorie 2.třída chlapci: 6. místo 
Jaroslav Pátek Miss NOHA 2012

Ve čtvrtek 7. června 2012 se uskutečnila výtvarná soutěž v malbě na tělo 
– Miss NOHA 2012

3.místo získala počtem 10 hlasů Táňa Berkela z 5.třídy

Filip Caturegli se stal nejlepším útočníkem Turnaje v sálové kopané žáků 
1.stupně ZŠ, který se konal 5.června 2012.

Připravila: Vlasta Bedřichová
Foto: Dagmar Urbanová

bou souhlasila. Oběma se jejich přání 
nakonec vyplnilo. Byla jsem typicky 
městské dítě, které nikdy nebylo na 
venkově, ani o prázdninách. A teď mne 
zde čekalo 39 dětí ve dvou třídách. 
Práci v odděleních jsem nikdy nevi-
děla. Pan řídící prohlásil, že se zdám 
šikovná, tak si jistě poradím. A tím to 
skončilo. Naštěstí to šlo a záhy jsem si 
všechny děti oblíbila. Scházeli jsme se 
i mimo vyučování, četli si, zpívali, vyprá-
věli. Děvčata se učila plést, háčkovat. 
Obdivovala jsem, jak většina těchto dětí 
projevuje nadání ke zpěvu a kreslení. 
Určitě to byl vliv Slovácka, které sem 
zasahuje. 

Čekala mne však ještě mnohá úska-
lí. Třeba když jsem školnici vyprávěla, 

že jsem na okraji dědiny viděla zvláštní 
révu, která má hrozny i dole. Já si před-
stavovala, že hrozny rostou jako ovo-
ce - v korunách stromů. Sklidila jsem 
jen smích. Nebo když jsem se ptala 
po vánočních prázdninách dětí, co ve 
volnu dělaly. Petřík Stehlík mi řekl: „Já 
jsem s tatínkem dělal futro.“ Řekla jsem 
mu, „Petře, ve škole musíš mluvit spi-
sovně. Máš říci, že jsi dělal veřeje.“ Pet-
řík se na mne díval, jako bych se zbláz-
nila. „Ale já jsem nedělal žádné veřeje, 
já jsem dělal futro pro dobytek.“ Teprve 
jsem si uvědomila svůj omyl.  V Brně se 
o futrech mluvilo jako o obložení dveří, 
kdežto Petr mluvil o přípravě potravy 
pro dobytek. 

Brzy jsem se s dětmi i s celou dědi-

nou sžila. Ani jsem nejezdila každý týden 
domů, do Brna. Ráda jsem se zúčastni-
la sběru hroznů, zabíjaček, hrála diva-
dlo (osmdesátiletou starou Havlovou 
ve Vojnarce ve svých dvaceti letech), 
navštěvovala hody a všechny plesy. 
Jak jsem se cítila výjimečně, když mě 
paní řídící oblékla na krojový ples bru-
movický kroj a tetička Zahrádková mně 
uvázala šátek „na růžky“. Hrdě jsem 
kráčela v průvodu i tančila moravskou 
besedu. Bohužel jsem zde byla jen tři 
roky. Za svůj život jsem prošla několika 
školami a poznala velké množství dětí 
i dospělých. Ale vzpomínky na Brumo-
vice, zdejší školu a obyvatele mi zůstaly 
ze všech nejmilejší. 

Ilona Hedijová, rozená Mečkovská
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I v nedávno skončeném školním roce dosáhli naši žáci 
významných úspěchů. Úspěšný rok jsme zahájili na přeboru 
škol okresu v přespolním běhu - Michal Hanák z 6.B byl mezi 
mladšími žáky třetí.

V okresním kole ve fl orbalu mladších žaček jsme  získali 
2. místo. Nejlepší hráčkou byla Terezie Blanářová ze 7.A. 

Žáci naší školy si letos vedli opravdu výborně v okres-
ním přeboru lehké atletiky. Terezie Blanářová ze 7.A se stala 
okresní přebornicí v kategorii mladších žákyň v běhu na 60m 
a zároveň obsadila 2.místo ve skoku dalekém. 

Michal Hanák z 6.B se stal přeborníkem v kategorii ml. 

žáků v běhu na 800m a zároveň získal 3. místo ve skoku 
vysokém. 

Ve štafetě na 4x60m zvítězilo naše družstvo starších 
žákyň, jehož členkou byla i Terezie Blanářová ze 7.A. 

Eliška Vykydalová ze 4. třídy získala 1. místo v okresním 
kole soutěže Požární ochrana očima dětí a postoupila do 
krajského fi nále.

Tradičně úspěšní jsme v soutěži Mladý zdravotník také 
díky účasti Elišky Vykydalové za 4. třídy. Naše družstvo obsa-
dilo 1. místo v okrese a postoupilo do krajského kola.

Vlastimil Janda, ředitel ZŠ Kobylí

Škola – základ života
Šestý ročník výtvarné soutěže 

pořádané obecní knihovnou byl 
letos věnován stému výročí otevře-
ní nové školní budovy. Dětské prá-
ce byly vystaveny v sále sokolovny  
a v prostorách domu služeb. Výsled-
ky byly vyhlášeny a vítězové odmě-
něni dne 12.května 2012. Všechny 
děti obdržely pamětní list a věcný 
dar – knihu brumovické rodačky Evy 
Fantové Příběhy skřítka Kapradínka.  

A které děti obdržely diplom za 
nejhezčí obrázek?

1.třída: Lenka Novotná
2.třída: Eva Kulíšková
3.třída: Alena Havlíková
4.třída: Berenika Oudová
5.třída: Sarah Tomanová
Zvláštní cenu dostal Tomáš Fiala, 

nyní již žák ZŠ Kobylí, za velmi pěkné 
ztvárnění portrétů zaměstnanců ško-
ly a také za kresbu školní budovy.

Poděkování patří všem, kteří dět-
skou výtvarnou soutěž podpořili.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Úspěchy brumovických žáků ZŠ Kobylí ve školním roce 2011/2012 
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Hody milé hody………
…už sem dohodoval.

Ve dnech 29.6-2.7. proběhly tra-
diční jarní hody a v sobotu 7.7. ode-
hrávky a turnaj v kopané o pohár 
zastupitelstva obce.

V hody a odehrávky se vystřídaly 
postupně tři dechové kapely: Skaliča-
né, Lácaranka a  Zlaťanka. 

Hody začaly v pátek dovezením 
máje a jejím stavěním, při kterém 
se zpívalo už tradičně za doprovodu 
harmoniky Marka Musila. Pravdou 
je, že když se nás v autobuse před 
odjezdem sešlo pouze čtrnáct chla-
pů, byly na místě obavy. Nakonec 
přijela posila včetně pana staros-
ty, pomohli řidiči traktorů i autobusu 
a vše dobře dopadlo.

Sobotní zábava se vydařila a měla 
velmi pěknou návštěvnost, téměř 300 
lidí.

Novinkou letošních hodů bylo 
upuštění od „zvaní“ , takže se šlo 
průvodem od pana starosty na faru 
a od 1. stárky Jany Zaviačičové 
z „Vrchního konce“ Dědinou pod 
máju. Počasí nám letos vcelku přálo, 
pouze v neděli před půlnocí se pře-
hnala sprška, která ukončila zábavu 
dříve.

V pondělí se vyšlo opět bez zvaní 
rovnou od 2. stárky Michaly Cichrové 
z ulice „Na Drahách“, Novým řádkem 
a Hrachůvkou pod máju. Zrušené 
zvaní se ukázalo jako prozřetelné, 
neboť zejména v pondělí počasí přálo 
až moc tepla, stárci nebyli tak unave-
ní a pod máju se dorazilo průvodem 
po oba dny včas. Pondělní zábava 
se „zavádkou“ se vydařila, dokonce 
měla lepší návštěvnost než neděle.

Osobně mě potěšila hojná účast 
zpěváků, jak mladých, tak těch zku-
šenějších. Nejstarším zpěvákem byl 
letos pan Miroslav Stehlík-86 let.

Krojovaných párů se nakonec 
sešel slušný počet( v pondělí pod-
pořený tradičně „ženáčama“), i když  
přípravu zejména stárků provázely 
vážné problémy. Vždyť ještě čtr-
náct dnů před hody nebylo jasno, 
kdo bude stárkem. Nakonec situaci 
zachránili zkušení šohaji z minulých 
let a nadějní, mladí chasníci se při-
dali. Vypomohla i přespolní děvčata 
a vše, myslím, dopadlo ke všeobec-
né spokojenosti. Doufejme, že příští 

Tradiční hody v roce 2012
rok se najde více odvážlivců, hlav-
ně mezi chlapci, a budeme si moct 
zanotovat nejenom:

Hody, milé hody, už sem doho-
doval, ale také: Hody byly, hody 
budů…

Stárci a stárky:
1. Adam Kosík a Jana Zaviačičová
2. Daniel Štach a Michaela Cichro-

vá
3. Miroslav Otáhal a Zdeňka Bližňá-

ková – Ostrava / Petra Otáhalová
4. Zdeněk Musil a Monika Klimešo-

vá – Brno / sklepníci
Jan Zaviačič

Hodová zavádka
Vy brumovská chaso, kde je první stárek?
Na to jeho zdraví vypijem pohárek.

Letos byly hody velmi ohrožený.
Stárků bylo málo, Skřivánek zraněný.

Eště štyry týdně do hodů chybělo
a žádnýho stárka v dědině nebylo.

Vzali to do ruky stárci zkušenější,
k temu si přibrali sklepnicu přespolní.

Mirek až z Ostravy dovézl si stárku.
A Péťu pro sichr, na každý den jednu.

Nejmladší ze stárků sú Danek s Michalů.
Učili se dobře zacházet s juchačků.

Pro máju nás jelo chlapů enom hrstka.
A proto je letos mája trochu krátká.

Ani první stárek Adam pro ňu nebyl.
V Terezově účet nám za to poplatil.

Naši fotbalisti postup vykopali.
Pro máju k Vlkovi, to s nama nejeli.

Eště si trúfali stárkám kradnút májky.
Bacha na to, chlapci. Budú lítat facky.

Naše vinohrady dobré vínko rodí.
Zavdejme si, chlapci, na ty naše hody.

Dobře se nám žije v tej našej dědině.
Veselo muziko, eště lepší bude.

Foto: Antonín Košulič
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V sobotu 14. dubna 2012  se 
v Brumovicích konala „Oblastní 
výstava vín“. Pro degustaci bylo při-
praveno 605 vzorků vín, z toho 345 
bílých, 220 červených a 40 růžových. 
Úvodní projevy pronesli předseda 
Spolku brumovických vinařů Fran-
tišek Ševela, jednatel spolku Ing.
Milan Polák, starosta obce Antonín 
Košulič, senátor a předseda před-
stavenstva Okresní agrární komory 
Břeclav Ing. Jan Hajda a poslanec 
Jiří Petrů. Tito také předali diplomy 
a věcné ceny nejúspěšnějším vina-
řům. V sále sokolovny  byla výborná 
nálada a všichni si při dobrém vín-
ku zazpívali i zatančili s cimbálovou 
muzikou Vonica.
- Absolutní šampión mladá bílá vína 

– Ing. Miloš Lexa, Brumovice
- Absolutní šampión stará bílá vína 

– Luděk Vávra, Staré Město
- Absolutní šampión mladá červe-

ná vína – Hotař Čejkovice s.r.o.
- Absolutní šampión stará čer-

vená vína – Miroslav Schmied, 
Krumvíř

- Nejlepší kolekce 4 vín – Ing. 
Miloš Lexa, Brumovice

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Oblastní výstava vín

Spolek Brumovických vinařů 
pozval všechny občany na „Den 
otevřených sklepů“, který se usku-
tečnil v sobotu 9. června 2012. 
Akce byla zahájena ve 12 hodin 
prodejem vstupenek na Obecním 
úřadě v Brumovicích. Celkem bylo 
otevřeno12 sklepů, kde jsme mohli 
bez omezení ochutnat vína našich 
vinařů.

Foto: Hana Krátká

Den otevřených sklepů
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2.ročník Přehlídky šampiónů výstav vín Mikroregio-
nu Hustopečsko se konal 26.května 2012 ve Starovič-
kách. Hustopečský mikroregion se skládá z 29 obcí, 
v 19 z nich se letos uskutečnil košt vín. Z těchto deva-
tenácti obcí byly vybrány vítězné vzorky ve třech kate-
goriích: bílá, červená a růžová vína; z celého mikrore-
gionu se jich představilo 149. Z těch byla subkomisí 
vybrána tři nejlepší vína v každé kategorii, tato budou 
prezentována jako „Vína vín Mikroregionu Hustopeč-
sko“. V kategorii růžová vína získal zlatou medaili Milan 
Krátký z Brumovic za Rosé Zweigeltrebe 2010.

Vlasta Bedřichová

Úspěch brumovického vinaře

Občanské sdružení Brumovické jezírko uspořáda-
lo v sobotu 26.května 2012 rybářské závody, jichž se 
zúčastnilo 29 závodníků. Celkem bylo uloveno 20 kap-
rů o velikosti 30cm – 62cm a 8 línů. 

Výsledky:
1.místo za největší rybu získal Daniel Štach, který ulo-
vil kapra o délce 62 cm.

Další ocenění dostali rybáři za ulovené ryby, u nichž 
se sčítaly jejich délky:
1.místo – Malec Petr /228 cm/
2.místo – Mydlo Slavomír /118 cm/
3.místo – Kocman Nikolas /114 cm/

Občerstvení zajistil místní sbor dobrovolných hasičů.  
Také počasí akci velmi přálo.

Roman Vrubel
Foto: Vlasta Bedřichová 

Rybářské závody 2012
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Letošní jízda králů byla zahá-
jena průvodem obcí: od sokolov-
ny se šlo Dědinou, kolem jezírka, 
kde se účastníci pozdravili s rybáři, 
a byla ukončena na dětském hřišti 
u vodojemu na Drahách. Jízda se 
konala v sobotu 26.května 2012 
a počet dědečků byl opravdu vyšší 
než vloni a přidalo se i několik babi-
ček. Zpestřením, a pro děti jistě vel-
kým zážitkem, byla jízda s koňským 
povozem.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Jízda králů

Je slunečné odpoledne, sobota 16.června 2012, a mě 
z nabídky akcí zlákal IX.Den koní v Terezovském dvoře. 
I když do Terezína je to, co by kamenem dohodil, jedu autem. 
Na radu pořadatelů opustím hlavní silnici a spolu s dalšími 
řidiči parkuji nahoře za hlavní budovou na upravené louce. 
Před námi se objevil rozlehlý areál, stánky s občerstvením 
i se suvenýry jsou neustále obklopeny žíznícími návštěv-
níky. Blíží se třináctá hodina a program, kterým provázejí 
M.Foretník a paní Išová, začíná předváděním plemen koní. 
Přestávku využívám k prohlídce stájí, vystavených kočárů, 
zhlédnu kresby žáků z okolních základních škol (do soutěže 
se zapojila i brumovická škola) a výstavu obrazů koní Aleny 
Lukešové. 

V patnáct hodin program pokračuje slavnostním nástu-
pem a vyvěšením vlajek všech zemí, z nichž koně pocháze-
jí. Z mikrofonu se ozývá: „Jako druhá přichází slečna Žane-
ta Jašková a přináší holandskou vlajku.“ Následují ukázky 
zápřeží, práce s koňmi na poli, s kládou, jízda s kočáry, do 
děje se aktivně zapojují i diváci, a sice při přetahování lanem 
s párem koní. Žaneta spolu s dalšími jezdkyněmi vystou-
pila ještě jednou při ukázkách parkuru. Dech se nám tajil 
při akrobatickém cvičení malých jezdkyň na neosedlaném 
hřbetu běžícího koně, všechny nás nadchla jedinečná podí-
vaná na šestispřežení v pyramidě. Výkony koní i jezdců byly 
po zásluze odměněny potleskem a úsměv na tvářích vždy 

IX. Den koní
vzbudilo vystoupení poníků. Během odpoledne byla také 
vyhodnocena výtvarná soutěž dětí ZŠ. 1. místo v kategorii 
I.a II. tříd získala Lenka Novotná z Brumovic. Cenu místo 
ní převzala její teta. Třebaže ten den slunce pálilo, vydrželi 
jsme až do konce. IX.Den koní se v Terezíně vydařil.

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze sportu
Běh Parkem Dr. Jana Herbena

TJ Sokol Brumovice uspořádala 
v sobotu 5.května 2012 6.ročník Běhu 
Parkem Dr. Jana Herbena. Na star-
tovní čáře postupně stanuly skupiny 
žáků, dorostu, elite a speciál – kate-
gorie nejvíce obsazovaná a také 
povzbuzovaná. Po doběhnutí všech 
účastníků byly předány upomínko-
vé předměty a pamětní listy. Připra-
veno bylo také příjemné posezení 
v krásném prostředí parku u jezírka 
a děti se mohly po skončení vydová-
dět na dětském hřišti.  

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Eon cup turnaj přípravek
Naši nejlepší hráči přípravky byli v květnu 2012 přizváni,aby se zúčastnili se Slavojem Velké Pavlovice největšího 

turnaje přípravek České republiky.
Turnaj se koná regionálně a my jsme jej absolvovali v Mikulově. Vítěz postupuje do celorepublikového fi nále. Sice 

jsme skončili na 12.místě, ale pro hráče to je obrovská zkušenost. Hrát na takovém turnaji se každému nepodaří . Pro-
jekt je zaštítěn Petrem Čechem a nejlepší hráč turnaje stráví týden v jeho fotbalové škole. Celý doprovodný program byl 
pro hráče přichystaný na vysoké úrovni, zúčastnění hráči dostali upomínkové předměty a pomůcky, tak doufám, že je to 
bude motivovat k lepším výsledkům a rozvoji  ve fotbalovém životě.

Pavel Miklík

Fotbalová sezona jaro 2012
III.třída sk. B OS starší žáci

1.4. Kobylí Brumovice 0:6
8.4. Brumovice Bořetice B 8:1 Brumovice Podivín 3:5
15.4. Ivaň Brumovice 0:0 Zaječí Brumovice 4:4
22.4. Brumovice Pouzdřany 3:0 Brumovice Ivaň 5:9
29.4. Uherčice Brumovice 1:8 Lednice Brumovice 5:1
6.5. Brumovice Šitbořice 3:2 Brumovice Rakvice 4:1
13.5. Starovičky Brumovice 1:2 Mor. Žižkov Brumovice 3:3
20.5. Brumovice Strachotín 7:0 Brumovice Nosislav 8:1
27.5. Popice Brumovice 0:2 Valtice Brumovice 3:0
3.6. Nosislav Brumovice Brumovice Vranovice 4:12
10.6. Brumovice Vel.Němčice 1:3 Krumvíř Brumovice 0:7
16.6. Klobouky Brumovice 2:5

III.třída skupina B: 1.místo
OS starší žáci: 7.místo

Výsledky střelecké fotbalové soutěže:
II.třída skupina B: 1. místo: 40 branek – Tomáš Kňůr
   2. místo: 25 branek – Michal Bíza  
   3. místo: 21 branek – Petr Němec 
   z Vrbice
OS starší žáci: 1.místo: 42 branek – Radek Dvo-
   řák z Podivína
   5. místo: 28 branek – Rudolf Kad-
   lec

Slavnostní vyhlášení výsledků fotbalové sezony 
2011/2012 spolu s vyhlášením výsledků střelecké soutěže 
se uskutečnilo v pondělí 2.7.2012 v sále hotelu Terezka 
v Břeclavi.

Vlasta Bedřichová

Atletická soutěž „O Pohár 
Českého rozhlasu“

V květnu se na stadionu Lokomotivy Břeclav konalo 
okresní fi nále atletické soutěže Pohár Českého rozhla-
su za účasti 15 družstev ze sedmi škol. Letos to byl již 
44. ročník.

V kategorii „žákyně“ na 2. místě skončila ZŠ Kobylí 
za 1. ZŠ Břeclav – Slovácká.

V běhu na 60 metrů si výborně vedla Terezie Blaná-
řová, která časem 8,58 obsadila 2. místo.
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Fotbalový turnaj
Fotbalový turnaj O pohár Zastupitelstva obce Brumo-
vice se uskutečnil ve dnech 7. a 8. července 2012. 
Sobotní turnaj starších pánů:
1.místo: Brumovice u Opavy
2.místo: Záhorská Bystrica
3. místo: Brumovice na Moravě

Nedělní turnaj „A“ mužstev:
1. místo: Brumovice na Moravě
2. místo: Brumovice u Opavy
3. místo: Bořetice 

Vítěz nedělního turnaje vzešel po pokutových 
kopech, kdy v řádném čase utkání skončilo s výsled-
kem 1:1
Mužstvo Krumvíře se z turnaje omluvilo.

Florbal
Vážení sportovní přátelé, fl orbalová 

sezóna 2011/2012 je úspěšně za námi. 
Dosáhli jsme v ní několik velkých úspě-
chů jako oddíl i jako jiná uskupení, tvořená 
z hráčů našeho oddílu FbC Aligators. 

Největšího úspěchu dosáhli muži, kte-
ří postoupili do 2. ligy. Za jejich postupem stálo obrovské 
množství práce nejen ze strany hráčů, ale také realizační-
ho týmu. V lize budeme jediný oddíl, který nemá sportovní 
halu v místě bydliště. Novými soupeři budou Přerov, Pro-
stějov, Olomouc, Gullivers Brno, Bulldogs Brno B, Opava, 
Petrovice, Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm, Havířov 
a Horní Suchá.

V současné době, na začátku července, se tým již pil-
ně připravuje na start nové sezóny. Ta začne domácím 
utkáním 15. září od 19.00 hodin ve SH Želva Dubňany 
s druhým nejlepším týmem uplynulé sezóny FBC Spartak 
MSEM Přerov. Všichni jste srdečně zváni. 

Celý oddíl také pracuje na hledání nových posil a shá-
nění fi nančních prostředků, protože 2. liga se hraje jiným 
systémem. Již se nehraje systémem jednodenních turna-
jů, ale jsou to samostatné zápasy doma, venku. Vzhledem 
k systému je tato soutěž o dost časově a fi nančně nároč-
nější než 3. liga, ze které jsme postoupili. Pro představu je 
2. liga čtyřikrát fi nančně náročnější než třetí, a to nejen pro 
oddíl, ale i pro jednotlivé hráče, kteří si stejně jako ostatní 
členové jiných družstev našeho oddílu platí ze svého ces-
tovné a ubytování.

Dalším velkým úspěchem naše oddílu FbC Aligators 
je 2. místo v České republice v kategorii dorostenek. 
Družstvo celou sezónu vyhrávalo. Během play off postup-
ně vyřadilo velkokluby Tatran Střešovice a ELITE Praha. 
Ve fi nále o titul mistra ČR bohužel dorostenky nestačily 
na družstvo z Opavy, i když ještě pár vteřin před koncem 
utkání měly obrovskou šanci na vyrovnání skóre na 5:5. 
Bohužel selhaly. Nastřelily pouze brankovou konstrukci, 
a tím pádem nedotáhly utkání do prodloužení, a prohrály 
4:5. I tak je to obrovský úspěch.

Horní řada zleva: Jakub Gremmel (C), Václav Vever-
ka, Jan Drška, Jan Komínek, Tomáš Kordula, David Šum-
berák, Pavel Volek, Tomáš Líznar; Dorní řada zleva: Petr 
Citterbard, Stanislav Damborský (G), Tomáš Hradečný 
(G), Tomáš Kňůr a Pavel Janča

I další družstva z našeho oddílu dosáhla na krásná 
místa ve svých ligách. Družstvo mužů B se v Jihomorav-
ském přeboru (5. liga) umístilo na konečném 5. místě. 
Družstvo dorostenců se po fantastickém závěru sezóny 
v Jihomoravské lize umístilo na konečném 4. místě, když 
na třetí ztráceli 1 bod. Mladší žáci nasbírali zkušenosti, 
které budou zúročovat v následující sezóně v kategorii 
starších žáků, kde oproti lize mladších žáků, se již vede 
dlouhodobá tabulka soutěže. Družstvo žen skončilo 
v 2. lize na krásném 3. místě, když jim o pár bodů unikl 
postup do baráže o 1. ligu. Družstvo juniorek, které mělo 
nejnižší věkový průměr ze všech týmů v 1. lize, nakonec 
skončilo na 5. místě, prvním nepostupovým do play off 
o titul mistra České republiky.

O úspěších mužů i dorostenek jste si mohli přečíst 
v regionálním deníku.
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Společenská kronika 
Vítání dětí do života

1.dubna 2012 byly v obřadní síni obecního úřadu do života slavnostně 
uvítány děti: Zdeněk Burian, Martina Říhová, Daniel Jedounek a Ema Háj-

ková. Rodičům dětí upřímně blahopřejeme.

Největší úspěch mimo oddíl, který se nás ale také 
týká, dosáhla Základní škola Šitbořice. Z družstev 
složených většinou z dorostenek našeho oddílu FbC 
Aligators, vyhrála známý česko-slovenský turnaj škol 
ORION FLORBAL CUP ve své kategorii. Turnaje se 
zúčastnilo přes 2500 škol s ČR a SR. Nejprve dorosten-
ky vyhrály část v České republice a následně porazily 
i mistra Slovenské republiky.

Další mimo oddílový úspěch dosáhla také Základ-
ní škola Šitbořice. Ve školním turnaji O pohár ministra 
školství, kterého se účastnilo 1205 škol, skončila mezi 

čtyřmi nejlepšími týmy ve své kategorii. Jen těsně jim 
uniklo fi nále, které živě vysílala Česká televize na pro-
gramu ČT4.

Žádné tyto úspěchy by nikdy nevznikly bez podpory 
našich partnerů, jak z řad obcí a organizací, tak samo-
zřejmě jednotlivců i fi remních sponzorů. Velké podě-
kování patří i těm, kteří s námi spolupracují, ať jsou to 
rodiče hráčů nebo i hráči samotní. Velký dík patří i Vám, 
fanouškům sportu, kteří tento článek čtete, a tím dáváte 
najevo Váš zájem o náš krásný sport.

Bc. Milan Veselý

Rohatecká desítka
„Rohatecká desítka“se běžela 8.května 2012, byl to již 

19.ročník. Této akce na Hodonínsku se pravidelně zúčast-
ňuje i Ing. Vavřinec Charvát z Brumovic, a tak tomu bylo 
i letos. Druhý loňský brumovický účastník, Miroslav Skřivá-
nek, se pro úraz a následnou rekonvalescenci běhu nezú-
častnil.

Osmé noční hasičské závody 
o pohár starosty obce

SDH Brumovice uspořádal v sobotu 14.července 2012 
své osmé noční hasičské závody. Tato soutěž, která není 
součástí Břeclavské hasičské ligy, se konala na hřišti 
u sokolovny a zúčastnilo se jí asi sto závodníků (12 mužs-
tev z 9 obcí) a šedesát diváků. Výsledky: 

kategorie muži – 100m:
1. Nesvačilka
2. Tvrdonice
3.  Kobylí
4. Starý Lískovec
1. Velké Pavlovice
2. Šitbořice
Ženy – 100m (místo 80m): 
1. Tvrdonice
Starší hasiči- XXL (výjimečně na 80m):
1. Hrošíci Kobylí
2. Gumídci Bořetice
3. Starší hasiči Šitbořice
4. Staří páni Brumovice u Opavy
5. Ohniví šneci Brumovice

Václav Troubil

foto:Vlasta Bedřichová
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Pozvánka

Volejbalový turnaj se uskuteční 18.srpna 2012 
na dětském hřišti u vodojemu na Drahách

Zveme všechny příznivce tohoto sportu

Dočasné úložiště kontejnerů

Otvírací doba: každou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin
Svoz PET lahví a nápojových kartonů: 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12. 2012

Sběr nebezpečného odpadu: 6.10.2012

Rozkvetlé Brumovice

 Fotografi e Vašich rozkvetlých předzahrádek, 
balkónů či truhlíků na oknech rodinných domů můžete stá-

le posílat na adresu: starosta@brumovice.cz 
nebo doručit osobně na obecní úřad 

do 10. listopadu 2012. 

Vyhodnocení bude uveřejněno v Novém pokolení č.33 - 2012/3

Pozvánka do knihovny

Obecní knihovna Vás srdečně zve na besedu 
s brumovickou rodačkou Evou Fantovou

Autorské čtení spojené s autogramiádou se uskuteční 5.října 2012
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Fotbalový turnaj o pohár
Zastupitelstva obce Brumovice 2012

Foto: Pavel Miklík a Antonín Košulič
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Tradiční hody 1. a 2. 7. 2012

Foto: Antonín Košulič
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