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

Odhalení pamětní desky 
u příležitosti 110.výročí narození Metoděje Hanáka

Pořadové číslo 35             Rok 2013/2

Foto: Vlasta Bedřichová
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Tradiční hody

Foto: Vlasta Bedřichová
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Jan Herben – První školní dny
„První den nepřijdou všichni, ani 

druhý den. Ještě i třetí den chybí 
mnoho školáků starých i nových. 
Než konečně jsou děti pohromadě.

Zaskočme si na ty první vyučo-
vací dny do sousední dědiny. Je to 
škola pouze jednotřídní, ač má přes 
dvě stě třicet žáků. Obec je zadluže-
na a nemá na novou školu. Lavice 
jsou ve staré nízké světnici po celé 
šířce učebny, takže mezi nimi není 
průchodu. A děti sedí v lavicích stří-
davě: v první chlapci, ve druhé děv-
čice, zase chlapci a zase děvčice. O 
první lavici, ve které sedí samí malí 
chlapci, koluje ve třídě vtip, že jsou 
to „škrťáci“ a lavice „škrťácká“. Zdej-
ší učitel je muž svědomitý, horlivý a 
zkušený. 

Škola, třebas rozdrbaná, je 
chlapcům a děvčicím domem ta-
jemným, domem úcty, domem, do 
něhož vcházejí s bázní a třesením. 
Pan rechtor je osoba nepochopitel-
ná, povýšená nad všechny strýce a 
tetičky, nad pantátu kupce i pantátu 
kováře, kteří také nosí panské šaty. 
Je osoba vznešenější než šafář ze 
dvora, který nosí na kabátě porty 
jako císař. Pan rechtor je muž, který 
jen říká, píše a čítá a podle mamin-
čina vypravování dává na ruce děv-
čicím, když šuškají, a chlapcům na 
rub těla, když rozverují. Nevěřily by, 
že pan učitel také jí a pije. Nechodí 
do hospody, mluví jinak než druzí a 

všichni před ním smekají. Slovem: 
našim dětem je učitel jako Bůh ži-
dům – nevyslovitelný, milující, dob-
rotivý, ale i hněvivý, kárající, hrozný.

Proto jsou děti první dni ve škole 
jako zakleté. Vypravují doma o ka-
ždém učitelově pohybu, pamatují si 
každé jeho slovo a lekají se, jakmile 
stahuje obočí. Jen ti „škrťáci“ nema-
jí ještě po několik dní úctu ke škole. 
Jsou to ještě dokonale nevědomé 
děti, což ovšem těm starším posky-
tuje látku k neutišitelnému smíchu.

Šebestův Jožka, jak prvního 
půldne všechno dojedl, sebral klo-
bouk i slabikář a řekl klidně panu uči-
teli: „Já už půjdu dom.“ „Pročpak?“ 
ptá se učitel laskavě. „Což se ti ve 
škole nelíbí? Druhým se líbí, podívej 
se.“

„Doma je lepší,“ namítal Jožka.
„A což nevíš, že ti něco dám, když 

tu ještě počkáš? Něco pěkného…“
„No, tož počkám,“ rozhodl se 

Jožka za obecného smíchu.
Pan učitel pokračoval ve vyučo-

vání.Vypravoval starším z dějin vlas-
ti moravské, o Velehradu, kam jejich 
rodiče chodívají na pouť. Jak ten Ve-
lehrad býval kdysi velikým městem a 
jak v něm býval král Rostislav. A ten 
král, když chtěl, aby jeho lid opustil 
pohanství, zavolal svaté apoštoly 
Cyrila a Metoděje na Velehrad až ze 
Soluně v Řecku. Potom vypravoval, 
že ti svatí apoštolové učili lid ve slo-
vanském jazyku, aby jim rozuměl…

Většina poslouchala jako v kos-
tele. Ale Jožkovi se to zdálo všechno 
zbytečné dotud, dokud nedostane, 
co mu učitel slíbil.

„Ná, pane učitel,“ přerušil smě-
le výklad o věrozvěstech, „kdy mně 
dáte to oné, to slíbené?“

Nehorázný smích celé třídy. Je 
po pozornosti.

„Počkej ještě chvilenku, Jožko,“ 
odpovídá svatě trpělivě učitel.

„Dlúhú chvilku?“ vyzvídá Jožka. 
Zase salva smíchu. Ale Jožku to ne-
mate.

„Dybyste mně to račik už dali,“ 
ovádí žebronivým hlasem učitele 
jako doma maminku. Ale nakonec 
se dal přece ukonejšit a vyslechl vy-
pravování o Cyrilu a Metoději celé.

Tak do týdne se děti ve škole úpl-
ně osmělí. I ti „škrťáci“ pod bičem 
stálého výsměchu starších pochopí 

posvátnost místa, místa, kde si ne-
smějí hrát jako doma a rozprávět s 
panem učitelem jako s tatínkem. Ale 
těm, kterým se zdál být učitel hroz-
ný, přestává být ve škole úzko. Ta je-
jich známá horkokrevnost, družnost 
a nenucená přirozenost se dětem 
vrací, jakmile se ve škole obhlédnou 
a zdomácní. Některé Slováče se ne-
bojí už třetí den. Vyleze z lavice a 
dojde k mapě prohlédnout si, co to 
je. Jakživ takové čáry nevidělo. „A 
nač je toto?“ zeptá se učitele. „To je 
mapa, Jiříku.“

„To je mapa? A nač je taková 
mapa?“

„Na učení. Ty se na ní budeš taky 
učit, až budeš starší.“

„Já bych se račik hned na ní učil. 
Ukažte mně to.“ Jurka si patrně my-
slí, že učení na mapě se ukáže jako 
házení puckú nebo frngání na jezír-
ku.

Co se té nebojácnosti týče, vím 
o Tomášovi Valných, že hned, jak 
ho maminka ve škole opustila, upřel 
udiveně oči na černou tabuli a po-
chválil ji panu učiteli: „Jojka, to máte 
pěknú tabulu!“

Veliký kříž má učitel s dětmi roz-
mazlenými, s mazánky. Děti od něho 
dostanou péra, tužky, tabulky, papír 
a cokoli ze školních potřeb. Rozumí 
se, že v lavicích mezi chlapci hned 
nastanou sázky, čí je lepší a čí je 
dražší. Ale tu pojednou zazní hlasitý 
pláč. 

„Pane učitel, toť Rozina bečí,“ ža-
lují sousedky.

Můžeš s Rozinou mluvit jazyky 
andělskými nebo ďábelskými, slova 
z ní nedostaneš. Ale sousedka to 
prozradí: „Ona pláče proto, že mně 
ste dali pěknější péro než jí.“

Teď si raďte!
Než ještě větší kříž nastává uči-

teli s učebnými knihami. Jistá část 
rodičů totiž dětem nekoupí pro prv-
ní čas slabikáře. Napřed se děcka 
musejí učit sedět. Však rodiče vědí, 
jak to bývalo, když sami chodili do 
školy. Jiná část rodičů pošle děti do 
školy se starými slabikáři, které se v 
rodině uchovávaly jako poklady po 
starších sestrách a bratřích nebo do-
cela po rodičích. A největší potíž je 
s takzvanými starožitníky. Ti nekoupí 
dětem slabikáře vůbec, ale dají jim 
knihu, jakou právě doma mají. Tak 
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prý to ve škole za stara bývalo, že 
se každý učil říkat v tom, co právě 
měl. Stařenka Bullová znajú říkat jen 
ve velkém Nebeklíči. V jiné knize ne-
znajú písmene a domnívajú se, že v 
každé knize jsou jiná písmena.

Zákon rodičům přikazuje: „Rodi-
če nebo jejich zástupci jsou povinni 

opatřit dětem školní knihy a jiné po-
třeby (§ 25. říšs. zák. ze dne 14.květ-
na 1869). Není-li jim to možno, po-
žádají učitele o výpomoc.“

„Ja, ti by nadělali zákonů,“ řekne 
učiteli otec. „dyby ich enom někdo 
chcel poslúchat,“

Mnozí chlapci se začnou už po 

týdnu s panem učitelem kamarádit a 
chodí k němu po škole jako na be-
sedu. Trvá to čas, než poznají, že je 
to kamarádství nerovné a upustí od 
něho.“

Z knihy Brumovice připravila 
Vlasta Bedřichová

Brumovická rodina Vodáků a její osudy – 1.část
Už osmý rok stojí na brumo-

vickém hřbitově památník obětem 
obou světových válek. Mezi jmény 
obětí druhé z nich je také 17 obča-
nů Brumovic se stejným příjmením 
- Vodák. Žádní jejich příbuzní už 70 
let v obci nežijí, a tak většina obyva-
tel ani neví, o koho se jedná. Když 
jsem byla vyzvána, abych o nich 
něco do časopisu napsala, zpočát-
ku jsem váhala a kladla si otázku, 
zda to ještě bude někoho zajímat. 
Nakonec jsem svolila a s manželem 
jsme příspěvek sepsali. Biografi cké 
údaje jsou vyhledány z matrik ži-
dovské náboženské obce Damboři-
ce. Údaje o deportacích jsou čerpá-
ny z publikace Terezínská pamětní 
kniha (svazek I, II, III, Praha 1995 
a 2000), z databáze obětí na www.
holocaust.cz a z The Central Data-
base of Shoah Victims Names na 
www.yadvashem.org.

 Následující vyprávění by vás 
chtělo s touto židovskou rodinou a s 
jejími tragickými osudy seznámit a 
připomenout jejich památku.

Od počátku 19.století se podle 
Jana Herbena (Do třetího a čtvrtého 
pokolení; 2.díl)  v Brumovicích vy-
střídalo několik židovských obcho-

dů a krčem. Tak např.už kolem roku 
1830 žil v Brumovicích Salomon 
Schüller, o kterém z matriky víme, 
že zde v létě 1831 zemřel. Žádný 
z těchto židovských obchodníků v 
obci však před rokem 1848 nezdo-
mácněl. První ze tří židovských ro-
din, které se v Brumovicích usadily 
a zůstaly v nich natrvalo, byla rodi-
na Izáka Vodáka.

IZÁK Vodák pocházel z Dam-
bořic, kde se narodil v roce 1820. 
V Dambořicích byla tehdy početná 
židovská komunita; byly sídlem ži-
dovské náboženské obce s rabí-
nem, který fungoval i pro mnoho 
okolních obcí, byla v nich synagoga 
(templ), židovská škola a židovský 
hřbitov. Když byla v roce 1848 ústa-
vou zaručena rovnoprávnost židov-
ského obyvatelstva a povoleno jeho 
svobodné stěhování a usazování, 
řada židovských rodin se z Dam-
bořic vydala hledat obživu v okolí. 
Protože až dosud nesměli vlastnit 
zemědělskou půdu, živili se převáž-
ně obchodováním.

Tak se mezi roky 1851-1852 do 
Brumovic, do domku č.49 přistě-
hoval z rodných Dambořic kramář 
Izák Vodák s manželkou Johanou 

a ročním synkem Markem. Jejich 
domek stával pod kostelem, na 
kraji řádku, v němž dodnes existují 
domy s popisnými čísly 51 (Svobo-
dovi) a 52 (M.Hanák) – viz výřez z 
indikační skici z roku 1827 (domek 
Vodákových -číslo 49). Provozovali 
krámek se smíšeným zbožím a ná-
levnou. Izák zemřel pětapadesátile-
tý na tuberkulózu v roce 1875, jeho 
žena Johana se dožila více než 80 
roků a zemřela v roce 1907 na se-
šlost stářím. Oba byli pochování na 
židovském hřbitově v Dambořicích. 
Z jejich dětí známe sedm, které se 
dožily dospělosti. Byl to již zmíněný 
Marek (*1851), dále Eva (*1852), 
Moric (*1855), Šimon (*1857), Her-
man (*1856), Adolf (*1859 a Marie 
(*1864). V dospělosti však v Brumo-
vicích žili se svými rodinami pouze 
Marek a Šimon. 

Příště si o nich povíme něco víc.
Vlasta Bartošová – Macháčková 

a Ladislav Bartoš
Velmi děkuji manželům Barto-

šovým za svolení publikovat osudy 
brumovické rodiny Vodáků. Rovněž 
děkuji paní Aničce Hajdové za zpro-

středkování kontaktu.
V. Bedřichová
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Brumovice – lidé a doba
- 12.května1873 posvětil dp. dě-

kan Karel Čech z Bučovic zdejší 
„křížovou cestu“, kterou maloval 
Josef Hromádka z Litenčic za 
300 zlatých.Čtrnáct svícnů k ní 
stálo 36 zlatých.

- 27.května1883 přišla bouře s 
prudkým deštěm, která nadělala 
velké škody. Zaplavila všechny 
nížiny a z polí sebrala mnoho 
ornice. Ještě větší pohroma za-
sáhla Kloboucko téhož roku dne 
6.června, kdy hrozná bouře s 
krupobitím zničila v „Nových“ a 
„Ostrých“ všechnu úrodu. Pole 
byla vodou ještě více sebrána a 
přívalem vody byly vymlety ná-
ramné rokle.

 Roku 1793 nastala tak veliká su-
cha, že potoky i studny vysycha-
ly.

- 24.června 1953 při veliké bouři 
byly zabity bleskem dvě ženy, a 
to Marie Bulová, č. 340 a Kris-
týna Bedřichová, č. 343, obě ve 
stáří 53 let. Jmenované praco-
valy na polích místního JZD. Při-
hnala se hrozná bouře a ženy se 
schovaly pod strom – ořešák na 
polích „Harasky“ pod vinohrady. 
Blesk sjel do stromu a smrt na-
stala ihned.

- Dekretem ze dne 22.října 1912 
byla zatímní učitelkou na zdejší 

škole ustanovena Žofi e Klímo-
vá. Narodila se 4.května 1893 v 
Arnolci na Moravě, měšťanskou 
školu navštěvovala v Polné a v 
dívčím pedagogiu císaře a krále 
Františka Josefa I. v Chrudimi 
obdržela 9.července 1912 vy-
svědčení dospělosti s vyzna-
menáním. Učitelskou službu 
u nás nastoupila 1.listopadu 
1912 a vyučovala v I. třídě. Od 
24.listopadu do 24.prosince 
a od 16.února 1913 do konce 
školního roku pro zápal plic a 
pohrudnice dostala další dovo-
lenou. V dubnu odjela k rodičům 
do Arnolce, kde ve svých dva-
ceti letech 17. července 1913 
zemřela. 

- V úterý 15.července 1913 se 
konala školní vycházka na Čejč. 
Žáci vyšli za svých tříd kolem 
8.hodiny za dozoru třídních uči-
telů. Když cestou odpočívali, 
určovali světové strany, východ 
a západ Slunce, jmenovali rost-
liny a hmyz, pozorovali živo-
čišstvo, soutok potoků, polní 
práce, cesty, železniční trať, za-
stávku, rozhraní hustopečského 
a hodonínského okresu, bývalé 
jezero, rovinu, Kobylský vrch, 
okolní osady a císařskou silnici. 
V Terezíně si děti všímaly lido-
vého umění (malovaných žúdrů 
a okras nade dveřmi, kolem do-
movních čísel), za Čejčem jim 
byly ukázány vrstvy hnědého 
uhlí, parní mlýn, sladovna, myd-
lárna a také pozorovaly nádraží. 
V parku byl od 12 hod. do 1.hod. 
odpočinek a oběd. Po něm ná-
sledovaly říkanky,, národní tan-
ce děvčat, prostocviky hochů a 
společný zpěv. Děti měly s se-
bou jídlo a za dohledu učitelů se 
po třídách občerstvily studniční 
vodou. Zpáteční cesta se ko-
nala jako tělocvičná vycházka 
za zpěvu pochodových písní. 
Všichni přišli zdrávi domů.    

Vlasta Bedřichová

Květen:
Studený máj – v stodole ráj.
Sníh v máji – hodně trávy.
Déšť svatého Floriána je ohňová rána!
Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Červen:
Červen mokrý a studený – bývají žně zkaženy.
V červnu deštivo a chladno – způsobí rok neúrodný 
snadno!
Červen studený - sedlák krčí rameny.
O svatém Norbertu chladna jdou k čertu.

Lidové pranostiky

Červenec:
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Déšť na svatého Prokopa – zmokne každá kopa.
Slunce peče – déšť poteče.
Je-li v červenci brzy déšť a pak slunce, bude v příštím 
roce bohatá žeň.

Srpen:
Srpen začíná, co červenec končil.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, slunce všech-
no vysuší.
Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Vlasta Bedřichová
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U S N E S E N Í 
z dvacátého prvního řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice 

konaného dne 18. 4. 2013 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále 
jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu paní Mgr. Marii 

Michnovou a pana Josefa Miklíka.   
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a pan Mi-
roslav Otáhal.

4. Podání žádosti o dotace na stavbu 
kanalizace a ČOV Brumovice na 
Ministerstvo zemědělství prostřed-
nictvím fi rmy COM Technologie, 
s.r.o., která současně zpracováva-
la předmětnou žádost.             

5. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene na uložení plynového vede-
ní pod místní vozovkou, parcela 
č. 4/27 a parcela č. 3113/2 s fi r-
mou JMP Net, s. r. o. Brno,    IČO 
27689841.

6. Nájemní smlouvu na pronájem 
nebytových prostor v budově č.p. 
155 „Dům služeb“ o výměře 22 m 2 
provozovny a 19,5 m 2 společných 

prostor paní Miroslavě Gremmelo-
vé, bytem  Husova 165/5, Brno, za 
cenu  v čase a místě obvyklou.

7. Kupní smlouvu s panem Tomášem 
Říhou na výkup 66 m 2 pozemku, 
pod kterým vede obecní kanaliza-
ce za cenu 50,- Kč za jeden m 2 
, tj. v celkové částce 3 300,- Kč. 
(50,- Kč/m2 =   kompenzace ceny 
za úhradu geodetického zaměření 
pozemku).

8. Kupní smlouvu s panem Bohusla-
vem Hlavičkou, bytem Brumovice 
17 na výkup pozemku za jeho ro-
dinným domem o výměře 45 m 2 
za cenu 100,- Kč za jeden metr 
čtvereční, v celkové částce 4500,- 
Kč pro potřeby obce.                       

9. Rozpočtové opatření č. 2. 
10. Vybudování pamětní desky obča-

nu Brumovic, panu Metoději Ha-
nákovi, učiteli hudby a kapelníkovi  
od jehož narození uplyne letos 110 
let.

ZOB neschvaluje:
1. Finanční příspěvek fi rmě Remedia 

plus – sociální služby pro handica-
pované na péči pro brumovickou 
občanku paní Štěpánku Rychlou 
z důvodu, že paní Rychlá není v 
současné době již v péči tohoto 
zařízení.

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z dvacátého  řád-

ného zasedání obce Brumovice                            
2. Výzvu k podání nabídek na akci 

„Zateplení sokolovny Brumovice“
3. Zprávu o činnosti Obecního úřadu
4. Nutnost vypracovat Provozní řád 

úložiště kontejnerů na odpady 
coby dočasné stavby.

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Ověřit u provozovatelů dálkovodů 

(plyn a ropovod) možnost zřízení tr-
valé stavby – sběrného dvoru v ob-
lasti ochranného pásma dálkovodů.

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, toto letní 

číslo našeho zpravodaje připravuje-
me až v tropických teplotách, které 
jsou velkou zátěží pro naše organis-
my. Zajisté je dobré řídit se radami 
lékařů a odborníků a nepodceňovat 
vážnost situace,  ale také nepřece-
ňovat své síly a možnosti.

Prázdniny, čas dovolených - to 
jsou příjemné záležitosti v lidském 
životě. Přeji Vám, abyste si v tuto 
dobu dostatečně odpočinuli a na-
brali energii pro zvládnutí náročných 
podzimních prací.

Příroda si v letošním roce s námi 
skutečně velmi pohrává. Jarní obdo-
bí bylo poznamenáno velkou spous-
tou dešťových srážek a nízkými tep-
lotami, nyní nás naopak trápí vysoké 
teploty a abnormální sucho.  Jde to 
z extrému do extrému. Při této pří-
ležitosti chci poděkovat všem spolu-
občanům, kteří se aktivně zapojili do 
pořádané sbírky ošacení a materiál-
ní pomoci prostřednictvím Diakonie 
Broumov a také všem, kdo přispěli 
fi nančním obnosem lidem postiže-

ným povodněmi. Částka 36.160,- 
Kč, kterou se s Vaším přispěním 
podařilo soustředit  ve dnech 16.6. 
až 20.6.2013 byla následujícího dne, 
to je 21.6.2013 mnou osobně pře-
dána představitelům obce Hořín na 
Mělnicku. Tato obec, i když má vybu-
dovanou protipovodňovou hráz, byla 
ze dvou třetin postižena záplavami. 
Touto cestou předávám srdečné po-
děkování občanů Hořína za Vaši po-
moc. Za projevenou velkou lidskost  
Vám děkuji  i já.

Z těch méně příjemných skuteč-
ností musím uvést,že naše žádost 
na Ministerstvo zemědělství o zís-
kání dotace na budování kanalizace 
a čistírny odpadních vod nebyla pro 
letošní rok zařazena do seznamu 
uchazečů. Musíme tedy znovu sle-
dovat dotační tituly a případně podat 
novou žádost.

Společnost Vodovody a kanaliza-
ce Břeclav provedla uložení nového 
vodovodního potrubí v části obce. 
Obec potom provede vybudování 
nového chodníku.

V těchto dnech byly započaty sta-
vební práce na sokolovně. Postupně 
budou probíhat další rekonstrukční 
práce na této budově.

Vážení spoluobčané, začíná 
období sklizňových prací z našich 
zahrádek, polí i vinic. Chci připome-
nout zákonný vztah k výpěstkům z 
těchto ploch, upozornit na porušo-
vání zákona již při vstupu na sou-
kromý pozemek a případné  odci-
zování a poškozování soukromého 
majetku. Stejně tak je porušován 
zákon při rušení nočního klidu, van-
dalismu a dalších nekalých prakti-
kách. Toto mé upozornění se týká 
jen části spoluobčanů, a proto Vás 
žádám, buďme všichni bdělí a ost-
ražití a nezůstávejme nevšímaví k 
nešvarům, které se dějí kolem nás, 
byť se nás to osobně momentálně 
netýká – dnes (možná ale příště 
bude).

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
hezké prožití následujících dní, hod-
ně zdaru a síly do dalšího období.

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

konaného dne 27. 6. 2013 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu pana Mirosla-

va Otáhala a pana Mgr. Petra Ku-
čeru

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

4. Smlouvu o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu s fi rmou 
EON, Distribuce, a. s., IČ 280 85 
400 týkající se podzemní přípojky 
ke stavbě manželů Halířových, na 
pozemku p.č. 3601/1 za jednorá-
zovou úplatu 500,- Kč.

5. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s fi rmou JMP Net, s. r. o. 
Brno, IČ 27689841 na uložení 
plynového vedení ke stavbě Ing. 
Musila na pozemcích p.č. 105/1, 
105/15, 662/200 za jednorázovou 
úplatu 200,- Kč.

6. Kupní smlouvu na prodej pozem-
ku, parcelní číslo 1096/4 o výměře 
775 m2 - orná půda, manželům 
Štěpánovi a Bohdaně Čačíkovým, 
bytem Brumovice 55, za cenu 10,- 

Kč za metr čtvereční  v celkové 
ceně 7750,- Kč.  

7. Zhotovitele dodávky a uložení 
obrubníků v části obce Lužánky, 
fi rmu Stavoč Horní Bojanovice, s. 
r. o. Výběr byl proveden po zhod-
nocení předložených nabídek, kde 
bylo hlavním kritériem posouzení 
výše ceny.

8. Vybudování nového chodníku v 
části obce od domu č. p. 60 po pro-
dejnu paní Blanářové za předpo-
kladu, že se uskuteční vybudování 
nového vodovodního řadu v těchto 
místech fi rmou VaK, a. s. Břeclav.                                    

9. Smlouvu o výkonu technického 
dozoru pro obec jako investora s 
panem Michalem Stehlíkem – pro-
jekční a inženýrská činnost, Javo-
rová 836/8, 693 01 Hustopeče na 
akci „Sokolovna Brumovice – za-
teplení stavby“.

10. Předložení návrhu na zapracování 
doplnění Územního plánu Brumo-
vice ve dvou lokalitách (1. Chobo-
ty-pod nemovitostí paní M. Krato-
chvílové, 2. Podílky-za nemovitostí 
pana J. Valného) z důvodu mož-

nosti rozšíření území o zóny byd-
lení.

11. Na základě cenové nabídky výběr 
fi rmy na vypracování prováděcí 
projektové dokumentace na re-
konstrukci Sokolovny – fi rmu Prost 
Hodonín s. r. o.,  Brněnská 3497, 
695 01 Hodonín

12. Rozpočtové opatření číslo 3 a 4
13. Záměr prodeje části parcely po-

zemku p. č. 662/200
14. Příspěvek na vybudování zpev-

něné plochy manželům Zaviači-
čovým po předložení dokladů do 
výše 3 000,- Kč.

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z dvacátého prv-

ního zasedání obce Brumovice
2. Zprávu o činnosti Obecního úřadu

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Prověřit u provozovatelů dálkové-

ho vedení ropovodu a plynovodu 
možnost vybudování sběrného 
dvora jako trvalé stavby v ochran-
ném pásmu jejich zařízení, tj. u fi -
rem Gaz 4 net a Čepro

- Dne 4.března 2013 v nočních hodinách na objektu 
solární elektrárny neznámý pachatel přerušil přívod 
energie ke dvěma bezpečnostním kamerám a poté je 
výšce 2,5 m demontoval. Odcizením vznikla společ-
nosti Solar power station a.s. škoda asi 20 tisíc korun.   

- Z neděle 17. na pondělí 18.března 2013 došlo při 
zkratu na transformátoru u Halmového č.p. 196 ke 
vznícení suchého travního porostu v jeho okolí a v 
blízkosti této nemovitosti. Požár zlikvidovala zása-
hová jednotka SDH Brumovice.

- V pátek 22.března 2013 se v obecní knihovně děti 
i dospělí učili plést velikonoční pomlázky pod vede-
ním Ludvíka Hanáka.

- Ve dnech 28. března, 20.května a 2.srpna 2013 
provedla FA.SEHA, Petr Chlumecký v naší obci 
sběr použitého šatstva a obuvi.

- V pátek 26.dubna 2013 se uskutečnil autobusový 
zájezd na Floru Olomouc. Zajišťovala Anna Horá-
ková. Další akce členů STP: 18.května a 8.června 
zájezdy za koupáním do Mošoně.

- „Máme nárok na evropské peníze“ – tento nápis vy-
věsilo ve středu 10.dubna 2013 po celé republice 
asi šest set měst a vesnic na svých příjezdových 

komunikacích. Starostové chtějí zrušit centrální 
rozdělování peněz a chtějí změnu v přerozdělování 
evropských dotací v letech 2014 – 2020. Proto se 
obce spojily do tzv. „Druhé zlínské výzvy“. 

 Na Břeclavsku tuto ceduli vyvěsily: Brumovice, 
Rakvice, Tvrdonice a Šitbořice.
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- V úterý 16.dubna 2013 se v den 68.výročí osvo-
bození naší obce uskutečnil na místním hřbitově u 
pomníku obětem obou světových válek pietní akt 
– položení kytice květů.

- Nálezy trhavin v naší obci: v březnu byl při výkopo-
vých pracích ve sklepě v části obce Lužánky u ro-
dinného domu Jaroslava Musila nalezen dělostře-
lecký granát; podobnou trhavinu objevili začátkem 
května ve stejné lokalitě při opravě sklepa Kosti-
hovi. V obou případech byl přivolán pyrotechnik, 
který granáty odvezl a zlikvidoval. K nálezům byla 
přivolaná také policie.

 Další dělostřeleckou minu z 2.světové války vyora-
li v polovině května brumovičtí zemědělci (Agro-
farma) v trati Nová pastviska. Při této události se 
naštěstí nikdo nezranil. Příslušníci Policie ČR totiž 
zjistili, že mina má poškozenou roznětku. Přivolaný 
pyrotechnik munici zajistil a odvezl k likvidaci. 

- Začátkem června 2013 byla ve vývěsce v parku u 
sokolovny instalována informační mapa naší obce. 
Zhotovil JAS, Letiště Hosín, Letecké snímkování. 
Cena 10 tisíc korun.

- Diakonie Broumov, o.s. vyhlásila mimořádnou sbír-
ku na pomoc oblastem postižených povodněmi. V 
naší obci se sbírka konala ve dnech 5.- 12.června 
2013. Věci se vybíraly na „spolku“ naproti prodejny 
COOP Jednota. 

- Ve dnech 13.- 20.června 2013 se na obecním úřadě 
shromažďovaly fi nanční dary pro povodněmi posti-
ženou obec Hořín na Mělnicku. Částku 36.160,-Kč 
předal osobně starosta obce s manželkou zástup-
cům Hořína v pátek 21.6.2013.  Všem občanům 
patří za jejich příspěvky velké poděkování.

- 24.dubna 2013 jsme v podvečer mohli v TV Barran-
dov v pořadu Česká tajenka sledovat vystoupení 
Petra Líznara z Brumovic. Za půl roku se může do 
této soutěže znovu přihlásit.

- Miroslava Gremmelová přestěhovala 2.května 
2013 své služby - MG Studio, kadeřnictví, pedikúra 
na Dům služeb. 

- V sobotu 1.června 2013 připravila TJ Sokol ve spo-
lupráci s Hospůdkou Na Sokecu oslavu Dne dětí 
– tentokrát indiánské téma.

- Ve čtvrtek 20.června 2013 se v budově základ-
ní školy konala hudební besídka žáků třídy Karla 
Otáhala. Vystoupení dětí bylo spojeno s předává-
ním vysvědčení. 

- Ve čtvrtek 27.června 2013 se ve čtyřiceti obcích 
jižní Moravy, i u nás v Brumovicích,  samovolně 
spustily hasičské sirény a zneklidnily jejich obyva-
tele. Šlo o planý poplach, výstražný systém chybo-
val a nikdo nevěděl, co poruchu způsobilo. Sirény 
se v noci spustily ještě několikrát a hasiči závadu 
odstraňovali až do rána.  

- V neděli 7.července 2013 v odpoledních hodinách 
prostřednictvím obecního rozhlasu žádala Policie 
ČR o pomoc při pátrání po pohřešovaném Josefu 
Kobylkovi, č.p. 342, který v sobotu 6.7. odpoledne 
odjel na dámském kole z domu a dosud se nevrá-
til. Naštěstí se p. Kobylkovi nic nestalo a ještě týž 
den byl nalezen živ a zdráv.

- V úterý 9.července 2013 započaly Vodovody a ka-
nalizace Břeclav s rekonstrukcí vodovodního řádu 
v části obce Dědina od rodinného domu č. 60 – Mi-
luškovo po prodejnu paní Ivany Blanářové . Opra-
vu provádí fi rma Stavoč, Horní Bojanovice.

- Dne 1.8.2013 vyhlásil hejtman Michal Hašek na 
území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného ne-
bezpečí vzniku požáru.  

Vlasta Bedřichová
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Víte, že...
1.května 1953 bylo v Praze zahájeno zkušební vysílání 

Československé televize? (60.výročí)
12.května 1743 byla na Pražském hradě korunována 

Marie Terezie na českou královnu? (270. výročí)
13.května 1923 zemřela Charlotta Garrigue – Masaryko-

vá, manželka prezidenta T.G.Masaryka? (90.výročí)
18.května 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Čes-

koslovenského rozhlasu v Praze – Kbelech? (90.vý-
ročí)

15.června 1363 byl Václav IV. korunován na českého 
krále? (650 let)

3.července 1943 zemřel Emil Kolben, český vynálezce a 
podnikatel? (70 let)

5.července 863 přišli na Moravu věrozvěstové Cyril a 
Metoděj? (1150 let)

10.července 1913 zemřel malíř Mikoláš Aleš? (100.výročí)
11.července 1933 se narodila Olga Havlová, první man-

želka prezidenta Václava Havla? (80 let)
4.srpna 1813 se v Hustopečích narodila Terezie Masary-

ková, matka prvního československého prezidenta? 
(200 let)  

Vlasta Bedřichová

Majáles  - Záhorská Bystrica 18.5.2013
Na pozvání MO Matice Sloven-

skej a Městského úřadu v Záhorské 
Bystrici se Brumovčané zúčastnili  
krojovaného Majálesu v družební 
Záhorské Bystrici. Byl to 1. ročník 
namísto dříve pořádaného krojova-
ného plesu. Akce byla koncipová-
na jako místní festival pozvaných  
folklorních skupin a souborů z okolí 
a družebních Brumovic. 

V 18.00 vyšel krojovaný průvod 
od Ľudového domu na Náměstí 
rodiny, kde proběhl zahajovací ce-
remoniál. Nejdříve uvítal všechny 
hosty starosta Ing. Josef Krůpa a 
poté byly zástupci místních kultur-
ně-společenských složek slavnost-
ně zasazeny stromy symbolizující 
soužití místních občanů. 

Reportáž z náměstí vysílala slo-
venská televize JOJ Plus.

Večer pak pokračoval zábavou 
v kulturním domě při dechové hud-

stárků a chasy ve svátečních i 
přespolních krojích a ženáči. Za 
doprovodu harmonikáře Marka 
Musila jsme zazpívali několik písní 
a zatančili skočnou a vrtěnou (pro 
mnohé to bylo poučné, protože až 
při přípravě na tuto akci se dozvě-
děli, že existuje tanec skočná a pí-
seň Tá brumovská šenkýřka, který 
se u nás dříve tančil.)

Návštěva veřejnosti nebyla na 
této akci tak hojná jako na plesech. 
Sál byl z větší části zaplněn pozva-
nými soubory, což ale vůbec ne-
bránilo dobré zábavě. 

V příjemném a pohostinném 
prostředí jsme pak setrvali do 
pozdních hodin. Zábava byla ve-
selá a pokračovala i v autobuse, 
kde se celou cestu až do Brumovic 
zpívalo.

Jan Zaviačič
Foto: Antonín Košulič

bě Trenčanská desítka s krátkými 
vystoupeními jednotlivých soubo-
rů. 

Brumovice zastupovalo 11 párů 
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Ze života školičkyZe života školičky
Kukátkem do MŠ

15.3. 2013 - Návštěva v knihovně
Během dopoledne děti z obou tříd navštívily místní 

knihovnu. Hned při příchodu nás přivítala knihovnice, 
paní Jana Charvátová, a seznámila nás s pravidly a 
řádem půjčování knih. Pak už si děti mohly volně pro-
hlížet dětské knížky a časopisy, které mají v oblibě.

24.3. 2013 - Dětský krojovaný ples
Ten se opravdu vydařil. Nedělní akce jako každým 

rokem měla velkou účast, sál téměř praskal ve švech. 
Taneční parket zaplnily děti nastrojené do krásných kro-
jů a začalo taneční vystoupení, které zvládly na jedničku.    

Děkujeme všem rodičům, kteří připravili a oblékli děti 
do krojů a také všem ostatním, kteří se přišli podívat a 
podpořit děti.

26.3. 2013 - Velikonoční tvořivá dílna
Během úterního odpoledne se postupně scházeli 

v naší mateřské škole k výtvarným hrátkám rodiče i 
prarodiče dětí a společně u jednotlivých stolků si měli 
možnost vybrat z různých technik i různorodých mate-
riálů. Fantazii a tvořivému duchu se meze nekladly, a 
tak vznikla jedinečná dílka. Šikovnost rodičů nás stále 
dovede inspirovat. Letos jsme ji využili k velikonoční 
výzdobě naší mateřské školy.
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22.4. 2013 – Den Země
Tento den jsme oslavili prací. Všichni společně 

jsme uklidili naši školní zahradu. S velkou chutí se za-
pojili do práce i ti naši nejmenší.

26.4. 2013 – Slet čarodějů 
a čarodějnic
Již od rána se k mateřské škole blížila podivná 

stvoření s košťaty a hůlkami v rukou, kočkami a neto-
pýry na ramenou, ptačími hnízdy ve vlasech, odporně 
vyhlížející, a přesto obdiv vzbuzující… Až na pár vý-
jimek byly namaskovány všechny děti. Takovou pře-
hlídku čarodějnic a čarodějů jen tak neuvidíte, prostě 
slet jak má být. Od rána probíhala ve třídě taneční 
diskotéka a pak následovala čarodějnická hostina v 
podobě žabích stehýnek s červenou omáčkou. No vě-
řili byste tomu? Dále probíhal čarodějný den na školní 
zahradě, kde čekalo na děti několik soutěžních stano-
višť, na kterých byly po splnění úkolu odměněny.

Samozřejmě, že se také fotilo.
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12.5. 2013 – Den matek
Květen je plný lásky a maminky slaví svůj svátek. 

K této příležitosti si děti pilně nacvičily vystoupení jako 
černoušci v pásmu nazvaném „Cesta kolem světa“ 
společně se základní školou. Dětem i učitelkám byl 
odměnou potlesk přítomných a slova pochvaly.

13.6. 2013 - Výlet
Nikdo nezaspal, a tak jsme se rozloučili s rodiči a 

vyrazili na polodenní výlet do zoologické zahrady v 
Hodoníně. Po příjezdu do zoo jsme se nejdříve pořád-
ně posilnili, doplnili tekutiny a vydali se za zvířátky. A 
že bylo na co koukat, tak třeba páv - ten se nám před-
vedl v plné parádě. Zpátky do školky jsme se vrátili 
právě k obědu.

26.6. 2013 – Rozloučení 
s předškoláky
Poslední akcí školního roku 2012 – 2013 bylo slav-

nostní rozloučení s budoucími školáky, kterého se zú-
častnili rodiče, prarodiče a hosté, které si děti pozvaly.

Oslava byla zahájena příchodem dětí při písni Ško-
la a pokračovala krátkým pěveckým a recitačním vy-
stoupením. Samozřejmě, že nescházela pro každého 
knížka s věnováním na rozloučenou. Potom už čekal 
na děti bohatě prostřený stůl. A jak jim chutnalo, po-
suďte sami. 

A kdo se s námi vlastně rozloučil: Lukáš Zítka, Jan 
Sladký, Anna Burianová z Terezína, Gabriela Dobro-
volná, Václav Přibyl, Dan Koziel z Morkůvek, Sofi e 
Štípová, Karolína Lösslová, Bianca Anna Franzká z 
Morkůvek, Attila Szabó, Matyáš Szabó, Matěj Ull-
mann, Dominika Kňůrová

Veronika Kunická
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Ze života školyZe života školy
Den matek
V neděli 12. května 2013 se v sokolovně představili 

žáci ZŠ a děti MŠ se svým vystoupením „Cesta kolem 
světa“, které bylo věnované všem maminkám a babič-
kám ke Dni matek.

Děti nás ve svém pásmu zavedly do Afriky, na americ-
ký západ, do Grónska, Španělska, navštívili jsme Japon-

sko, Anglii a Rusko, abychom došli ke 
zjištění, že je všude dobře, ale doma 
nejlíp. Celé vystoupení provázela 
spousta tanečků, písniček a básniček.

Jak lze vyčíst z ohlasů po vystoupení, pásmo se 
moc líbilo a děti svým vystoupením udělaly všem divá-
kům velkou radost.

Přírodovědná exkurze na Pálavu
Dne 21. května 2013 se zúčastnili žáci 5. ročníku v 

rámci přírodovědy exkurze na Pálavu.
Každým rokem shledáváme, že pro mnohé děti je 

tento krásný koutek přírody malou neznámou. Společ-
ně jsme zhlédli exponáty v muzeu pravěku v Dolních 
Věstonicích. Shodli jsme se na pravdivosti nejkrás-
nější sošky z pravěku – Věstonické Venuše.  Potom 
jsme se pěšky vydali do kopců lesem a vápencovými 

útvary. Děti se seznámily s historií Pálavy od druhohor, 
Římskou říší, s obdobím Stěhování národů, Velkomo-
ravskou říší, první a druhou světovou  válkou( hajný  
Ludviczek), až po problematiku Novomlýnských ná-
drží. Určovali jsme názvy stromů, keřů a bylin. Viděli 
jsme endemit – strom dub šípák, který je symbolem 
CHKO Pálava. Během cesty děti plnily tematický kvíz, 
v němž se řešily úkoly učiva přírodovědy, vlastivědy a 
matematiky.

 Celodenní putování perlou Evropy – Pálavskými 
vrchy bylo pro nás krásným dnem plným otázek a od-
povědí a vzájemného souznění kolektivu žáků pátého 
ročníku.

Exkurze do Valtic
Dne 31. května 2013 byla uskutečněna poznávací 

exkurze do Valtic, které se zúčastnili všichni žáci naší 
školy. Navštívili jsme muzeum Torture, které nám odha-
lilo mnohé ze způsobů útrpného práva z období středo-
věku. Pokračovali jsme procházkou zámeckého parku 
a prohlídkou rezidence rodu Lichtenštejnů, kteří vládli 
v období 17. - 18. století. Viděli jsme typickou výzdobu, 
nábytek, odívání a způsoby bydlení panstva i služebnic-
tva v době renesance a baroka. 

Získali jsme nové zajímavé informace a společně 
prožili příjemný den.
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Zahradní slavnost
Každý rok si před koncem školního roku žáci ze 

všech tříd tajně připraví vystoupení pro ostatní žáky a 
paní učitelky, se kterým se představí na zahradní slav-
nosti. 

Počasí nám přálo, takže se slavnost opravdu mohla 
uskutečnit na školní zahradě. Letos jsme slyšeli spous-
tu vtipů, viděli některé pohádky, zahrané reklamy, tanec 
a hudební vystoupení. 

Opět jsme se přesvědčili, že máme ve škole velmi 
šikovné a nadané žáky, kteří si dokáží připravit zajíma-
vý program a nebojí se ho prezentovat.

Loni jsme oslavili sté výročí otevření přístavby školy. 
Chodili do ní už naši rodiče. Tehdy se do školy chodilo 
hlavně přes zimu. Když byly polní práce, měli někteří žáci 
„úlevy“, museli pomáhat rodičům. Ti, kteří se dobře učili, 
chtěli studovat a měli na to peníze, přešli z 5.třídy do měš-
ťanky. Ostatní zůstali až do ukončení školní docházky ve 
zdejší škole. Později už přecházeli do měšťanky všichni.

Když vyrůstala naše generace, byla v Brumovicích 
dána do provozu mateřská školka. Každý den jsme si no-
sili v malé kabelce svačinku a do školky se vždycky všichni 
těšili. Byly tam moc hodné paní učitelky.

Nástup do školy pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Pře-
chod od her k učení, to byla velká změna, a k tomu nás 
učila paní učitelka Beránková, která byla – mírně řečeno, 
hodně přísná. Tělesné tresty nebyly v té době zakázané, 
tak je někteří vyučující užívali dost tvrdě. Ona používala 
pravítko, ukazovátko, prut – žádná chyba neprošla bez 
trestu. Hezké vzpomínky tedy na první třídu nemáme, až 
na jednu, když jsme měli na Mikuláše všichni na lavici špič-
ky do pera.

Ve druhé a třetí třídě nás učil p.řídící Štefan. To jistě 
nemusím podrobně popisovat, zažilo ho víc generací. Ale 
líbilo se nám, když nás někdy odpoledne místo vyučování 
vzal na své pole lámat tabák. Listy jsme museli rovnat hez-
ky na sebe, pak jsme je vynesli na školní půdu, tam je vel-
kou jehlou napichovali, navlékali na provázky a věšeli, aby 
dobře proschly. Jindy jsme zase vylamovali „turkyň“ a pak 
vysekávali turkynisko (p.řídící říkal „turčání“). To s námi ně-
kdy i zažertoval. Ale ve škole moc trpělivosti neměl, často 
používal ukazovátko k jiným účelům, než bylo určeno.

Vzpomínka na školku a školu
Pak pro nás nastala veliká změna. Ve 4.třídě jsme byli 

spojeni s 2.třídou a dostali jsme novou p.učitelku. Jmeno-
vala se Ilonka Mečkovská a byla z Brna. Přišla učit do Bru-
movic hned po ukončení studia a byla moc hodná. Dobře 
to s námi uměla, poradila si s námi jinak než křikem nebo 
bitím. Když jsme zlobili, dala nám to pěkně znát. Nepřek-
řikovala nás a mluvila jen to nejnutnější. Vidět ji smutnou 
bylo pro nás horší než výprask. Zjistili jsme, že je lepší 
být hodní, protože to pak s námi paní učitelka zůstávala 
ve třídě i po vyučování. Někdy nám vyprávěla, ale větši-
nou nám četla na pokračování „Gabru a Málinku“. Hodně s 
námi chodívala ven a také jsme nacvičovali spartakiádu - s 
krychlemi. Cvičili jsme na hřišti u Orlovny a zažili krásné 
chvíle. P.učitelka Mečkovská nás dokonce vzala do Brna 
do Mahenova divadla na „Švandu dudáka“. Byl to pro nás 
velký a krásný zážitek. Máme na to všechno ty nejhezčí 
vzpomínky a neseme si je celým životem.

Marta Kurdiovská
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„Stromy nemají schopnost bránit se, jsou-li napadeny. 
Pokud mají nějaké zbraně, např. trny, jsou to zbraně static-
ké. Velikost stromů a jejich nepohyblivost způsobují, že se 
nemohou ukrýt. Jsou nejbezbrannějšími ze všech tvorů ke 
vztahu k člověku, který je soustavně zařazuje mezi neživé 
předměty, takže se ocitají v těsné blízkosti zkázy.“

John Fowles

Již sedmým rokem 
pořádá Obecní knihovna 
v Brumovicích výtvarnou 
soutěž pro děti 1.stupně 
základní školy - letos pod 
názvem Podivuhodné stro-
my se zaměřením na naši 
přírodu, konkrétně na stro-
my v naší obci, v našem 
nejbližším okolí, v naší 
zahradě, před naším do-
mem. Soutěže se zúčast-
nily děti všech pěti ročníků 
a žákovské práce (celkem 
47) byly vystaveny v míst-
ní sokolovně u příležitosti 
oslav Dne matek v neděli 
12.května 2013, kdy také 
po skončení kulturního 
programu byly vyhlášeny 
výsledky a vítězové z ka-
ždé třídy obdrželi diplomy, 
pamětní listy a věcné od-
měny. Ostatní děti si pak 
své odměny vyzvedly v 
knihovně. Zvlášť byl odmě-
něn Tomáš Fiala, dnes již 
žák ZŠ Kobylí, za kresbu 
lip na místním hřbitově. 

Podivuhodné stromy
Výtvarné soutěži předcházela, jako již každoročně, be-

seda v knihovně. Povídali jsme si o významu stromů pro 
naši přírodu, o brumovických zajímavostech, zmínili jsme 
např. památné lípy a nádherné kaštany na hřbitově, topoly 
na hřišti, kaštan u Hlavičkového, kaštany v parku u Koc-
manového aj., připomněli jsme si rovněž novou výsadbu. 
Seznámili jsme se také s knihou Marie Hruškové „Podivu-
hodné stromy“. 
A kdo dostal diplom?
1.ročník: Vít Hladůvka a Jakub Chrenka
2.ročník: Lenka Novotná, Vanesa Hanáková a Michal 
Breznický
3.ročník: Martin Prokop, Eva Kulíšková a Kristina Špačková
4.ročník: Natálie Jašková, David Chrenka a Alena Havlíková
5.ročník: Hana Novotná, Jana Oslzlá a Lukáš Hanák

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Strom
Šumění listí, vůně mízy, majestátní vzhled
koruny: to vše a ještě mnohem víc
vnímáme, když se s tímto podivuhodným
výtvorem přírody setkáme na svých cestách
volnou krajinou, lesy či městskými ulicemi.

Stromy však nejsou jen krásné na pohled,
ale po tisíciletí provázejí člověka i jako jeho
pomocníci: léčí, ochraňují, poskytují obživu
- lze bez nadsázky říci, že bez nich by na
Zemi nebyl život.

Stromy se staly svědky osudů našich
předků – vždyť jejich věk může
několikanásobně převýšit věk člověka.

Z knihy Podivuhodné stromy, Knižní klub, 2011
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Malebný svět Václava Troubila
V neděli 21.dubna 2013 byla ve velké zasedací místnosti 

obecního úřadu slavnostně zahájena výstava kreseb a ma-
leb Václava Troubila. 

Úvodní projev pronesla Hanka Říhová, několik slov ke 
svému koníčku vyslovil i sám autor. 

Václav Troubil, ročník 1965, narozen ve znamení Blížen-
ců, je ženatý, má tři dospělé děti a stále bydlí v Brumovicích. 
Vyučil se v oboru průmyslové mechaniky na SOŠ v Břeclavi. 
Je dobrovolným hasičem a do nedávné doby velel místnímu 
hasičskému sboru. 

Maluje a kreslí od svých šesti let a jeho přáním bylo stát 
se průmyslovým designérem. To mu zůstalo dodnes. Lidové 
tvorbě ho naučila babička Františka Jakubčíková, která ma-
lovala ornamenty a vyšívala kroje.

Jeho oblíbenými čísly jsou 6 a 12, z barev azurově mod-
rá a oranžová, rád si pochutná na uzeném masu s křenem, 
z pití dává přednost vínu, chutná mu Metropol, griotka a 
pivo, oblíbil si disko a indiánskou hudbu. 

Hlavními koníčky a zálibami jsou malování, kreslení, čet-
ba knih a časopisů, dopravní letectví – modelářství. Z ostat-
ních zálib jmenujme design všeobecně, heraldiku, vexikolo-
gii, zeměpis, částečně dějepis, zajímá ho válečná historie.

Václav Troubil má rád vše hezké a pozitivní, váží si své 
ženy, rodiny a všech, kteří něco umí a dělají, zde vyzdvihuje 
hasiče, záchranáře i bdělé a statečné policisty.

Inspirací je mu celý svět, příroda, ženy … Je Moravan, 
vlastenecky založený, je zastáncem sdružování národů, ne 
rozdělování. Má úctu ke starým lidem a nikomu nechce ubli-
žovat.

Jeho umělecké krédo: „Kde je úcta a láska k lidem, je i 
úcta a láska k umění.“ (Sokrates)

Jeho osobní motto: „Slabé chraň, silným se braň, hlou-
pých se straň a moudrým naslouchej…“ (Seneca) 

Výstava „Malebný svět Václava Troubila“ skončila v ne-
děli 12.května 2013.

Foto: Vlasta Bedřichová
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28.března 2013 v 18:00 hodin se v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Brumovicích konala 
přednáška pro členy spolku i širokou veřejnost na 
téma: Chemická ochrana révy vinné.

Přednášejícím byl Ing. Petr Ackermann.
Po přednášce  následovalo školení vinařů v 

hodnocení stobodovým systémem jako příprava 
na následnou výstavu vín.

Dne 13.dubna 2013 proběhl třetí ročník „Ob-
lastní výstavy vín“.

 Podařilo se nám připravit pro degustaci 564 
vzorků vín, z toho 305 bílých, 213 červených a 46 
růžových. Na výstavu přišlo asi dvě stě deset pla-
tících milovníků vína, ale spolu s našimi vinaři a 
hosty nás bylo téměř tři sta. Z hostů jmenujme se-
nátora Ing.Jana Hajdu a slečnu Lucii Kovandovou, 
držitelku titulu Česká Miss World 2013. Úroveň 
výstavy byla dobrá a všechna bílá vína  jsme měli 
opět umístěna v zapůjčených chladících boxech, 
kde byla udržována na optimální teplotě 10°C. V 
sále byla výborná nálada a všichni jsme si při dobrém vínku 
zazpívali i zatančili s cimbálovou muzikou Vonica a později 
večer také při harmonice s Markem Musilem.

V sobotu 8.června 2013 od 10.00 hod.  probíhal třetí 
ročník „Dne otevřených sklepů“.  

Brumovičtí vinaři

Letos jich bylo otevřeno celkem dvanáct. Za přízně 
krásného počasí navštívilo brumovické sklepy téměř dvě 
stě hostů.

František Ševela                                                      
Foto: Vlasta Bedřichová
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Letošní, již třetí ročník „jízdy 
králů“ (praprarodiče, prarodiče se 
svými vnoučaty, rodiče s dětmi v 
kočárcích a větší děti na koňském 
povoze, který k nám přijel z nedale-
kých Boleradic) se uskutečnil v ne-
děli 23.června 2013. Sraz účastníků 
byl před budovou sokolovny, odkud 
se průvod vydal Dědinou, Vrchním 
koncem, ulicí Draha a zakončen byl 
na hřišti u sokolovny. 

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Jízda králů

Rybářských závodů, které se konaly v sobotu 25.května 2013 na místním 
jezírku, se zúčastnilo 13 závodníků různých věkových kategorií. I přes nepří-
zeň počasí to byla dobrá účast a celkem bylo uloveno: 40 kaprů, 2 karasi, 2 
líni a amur.

Pořadí:
1.místo: Michal Vlček  – ryby o celkové délce 279 cm
2.místo: Pustina - 278 cm
3.místo: František Hanák - 207 cm
Největší rybu vytáhl Slavomír Mydlo – byl to amur o délce 58cm.

Roman Vrubel

Rybářské závody
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Ve středu 26.června 2013 dopoledne se 
hosté i místní občané shromáždili před do-
mem č. 28, aby byli přítomni slavnostnímu 
poklepání základního kamene Chráněného 
bydlení Mirandie v Brumovicích. 

Slavnosti se zúčastnili a projevy před-
nesli: senior Brněnského seniorátu ČCE 
Jiří Gruber, ředitel střediska Betlém v Klo-
boukách u Brna Petr Hejl, člen rady Jmk pro 
oblast sociálních věcí Mgr. Marek Šlapal, 
ředitel Diakonie ČCE Mgr.David Šourek, za 
Odbor sociálních věcí v Hustopečích Pavel 
Furch, DiS, starosta Obce Brumovice An-
tonín Košulič a farář Farního sboru ČCE v 
Kloboukách u Brna Luděk Korpa. Společně 
poté poklepali základní kámen, který bude 
po dokončení stavby umístěn na nádvoří 
budovy Chráněného bydlení Mirandie. Ká-
men věnovala fi rma Natrix CZ, s.r.o., zed-

Poklepání základního kamene Chráněného bydlení 
Mirandie v Brumovicích

nická kladívka pro slavnostní poklepání věnovala fi r-
ma Stavospol.  Od zástupkyně této fi rmy dostal ředitel 
Střediska Betlém Petr Hejl symbolický dárek – lopatu. 
V programu vystoupily i děti základní školy, zazpívaly 
několik písní.

Akce potom pokračovala ve velké zasedací míst-
nosti obecního úřadu neformální besedou. Občerst-
vení zajistila fi rma JHrest. 

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Brumovické hody probíhaly ve dnech 28.6.-1.7. 2013 
Hodové dění začíná tradičně už v pátek přivezením 

máje od Bílého vlka a jejím večerním stavěním.
K sobotní hodové zábavě hrála dechová hudba Borši-

čanka Antonína Koníčka. Účast na ní byla i přes paralelně 
probíhající soukromé akce velmi dobrá, zvláště potěšila 
účast několika krojovaných přespolních skupin z Klobouk, 
Kašnice a Velkých Pavlovic.

Nedělní program měl letos mimořádně sváteční atmo-
sféru. Stárci vyšli tradičně průvodem ke starostovi obce pro 
povolení zábavy a poté se zastavili na faře. Od první stárky 
Michaely Cichrové pak celý početný průvod zamířil k domu 
č. 252, kde proběhl slavnostní akt odhalení pamětní desky 
u příležitosti 110. výročí narození významného a slavného 
rodáka a občana Brumovic, pana Metoděje Hanáka. Slav-
nosti se kromě místních občanů a rodiny zúčastnilo několik 
muzikantů z dechových kapel, které „strejda“ Hanák v okolí 
založil a vyučoval. 

V krátkém projevu místostarostka obce JUDr. Macháč-
ková připomněla stručný životopis pana Hanáka a práci, 
kterou pro Brumovice vykonal jako stavební technik, člen 
DV Jednoty a dlouholetý sbormistr místního chrámového 
pěveckého sboru. Ing. Josef Kaňa z Kobylí pak zavzpo-
mínal na začátky dechové hudby Lácaranka  a na přínos 
Metoděje Hanáka i pro ostatní kapely v regionu. Ze zázna-
mu si pak všichni připomněli hlas p. Hanáka a zazněla jeho 
oblíbená píseň „ Eště byly štyry týdně do hodů“.

Poté se všichni průvodem přesunuli pod máju, kde pro-
bíhala odpolední i večerní zábava.

Hojná byla letos i účast krojovaných dětí, které měly od-
poledne svoje sólo.

V pondělí vycházel průvod od 
druhé stárky Markéty Ševelové, za 
podpory krojovaných „ženáčů“.

Odpoledne byla hlavním progra-
mem „brumovická zavádka“. Také 
v neděli a pondělí navštívili naše 
hody „přespolňáci“, tentokrát chasa 
z Velkých Pavlovic a Hustopečí.  

Po oba dny  hrála dechová hud-
ba Zlaťulka, návštěva byla opět po-
těšitelná (hlavně v pondělí). Pouze 
nedělní večer nepříznivě ovlivnilo 
velmi chladné počasí.

Přípravy na hody provázela 

Tradiční hody
dlouho velká nejistota, neboť ještě měsíc před nimi nebylo 
jasné, kdo bude stárkovat. Nakonec se vše podařilo a stár-
ci s chasou se zhostili svých funkcí a úkolů velmi dobře a 
jsou určitě nadějným příslibem pro příští roky.

A ještě jedno kulaté výročí měly naše hody. Letos je to 
deset let, co hody sponzoruje vínem( a to nemalým množ-
stvím) pan Břetislav Šťavík. Určitě mu za to patří velké po-
děkování, stejně jako všem ostatním místním i přespolním 
fi rmám i jednotlivcům, kteří hody jakýmkoliv způsobem 
podporují a přispívají k jejich zdárnému průběhu. Zvláště 
velké uznání si zaslouží všechny rodiny, které vystrojí děti 
a mládež, či sami obléknou kroj.

Stárci a stárky: 
1.  Daniel Štach a Michaela Cichrová
2.  David Havlík a Markéta Ševelová
3.  Rudolf Kadlec a Denisa  Kadlecová
4.  Adam Kosík a Jana Zaviačičová - sklepníci

Jan Zaviačič
Foto: Vlasta Bedřichová

Hodová zavádka – 1.7.2013
Vy brumovská chaso, kde vy máte stárka,
/:leží za humnama :/, pije vodu z járka.

A ten první stárek, to je Daneček Štach,
/: jak se ti to šlape :/ v pěkných nových botách.

Jeho stárka Míša štíhlá je jako laň,
/: je to ředitelka :/ penzionu Sen Lajn.

Druzí, třetí stárci,  sú letos poprvní,
/: dívejte se na ně :/, jací sú šikovní.

Rudinek se snaží, do tanca je jako drak,
/. bere mladší, starší :/, každá ho chce dostat.

  Sklepníci sú starší  mazáci zkušení,
/: s mladýma ve sklepě:/ dobře si rozumí.

Pod májú si každý rád vínečka zavdá,
/: Šťavík  ho na hody :/ deset roků dává.

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.
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„V květnu roku 1975 vyhlásil kobylský školní rozhlas, 
že pánové Metoděj Hanák a Jaroslav Haman zakládají 
novou dětskou dechovku. Rád bych připomenul, že „Strý-
covi“ Hanákovi bylo v té době 72 let a Lácaranka nebyla 
zdaleka poslední kapela, kterou Metoděj Hanák zakládal. 
Přihlásilo se nás asi čtyřicet a snad skoro všichni chtěli hrát 
na křídlovku. Po několika týdnech nás zbylo kolem patnác-
ti vyvolených. Děda Hanák, tak jsme mu říkali, a opravdu 
pro mnohé z nás byl vlastně třetím dědečkem, napsal na 
starou přenosnou školní tabuli základní stupnice a prsto-
klad. A po několika společných zkouškách přinesl první, 
pro všechny nástroje rozepsanou jednoduchou písničku:

„Generál Laudon jede skrz vesnici,
generál Laudon jede skrz ves ...“ 

První sloka moc nešla, ale nerozpadlo se to, druhá už 
byla lepší, při sedmé jsme nadšením vstali ze židlí a při asi 
dvanácté to kapelník Hanák s širokým úsměvem ukončil. 
Nová kapela byla na světě. Takto jednoduše, ale zřetelně 
úspěšně učil hrát mladé muzikanty Mětoděj Hanák neje-
nom v Brumovicích a Kobylí, ale také na Vrbici, v Klobou-
kách, Morkůvkách, Horních Bojanovicích, Bořeticích a kdo 
ví , kde ještě jinde. „Hrejme pro radost sobě a hlavně pro 
radost těm druhým, rozdávejme a prodávejme muziku“.

„Eště byly čtyři týdně do hodů,
už mně milá zakázala … 

To byla dědova nejmilejší. Rád vzpomínám na chvíle, 
kdy jsme se u Hanáků scházeli. Pokaždé, když hrála Lá-
caranka v Brumovicích, jsme vyrazili o hodinu dříve a šlo 
se k „Hanákovýmu“ zahrát. Polka „Vitaj, starý kamaráde“, 

 Jednu červnovou sobotu jsem náhodou potka-
la Jožu Kučího, kterého jsem už léta neviděla. Když byl 
malý, bydleli v Brumovicích u maminčiných rodičů – u Po-
řízků, pak se odstěhovali do Lužic. Zeptala jsem se ho, 
jestli byl vloni na slavnosti 100.výročí otevření nové školní 
budovy. Řekl, že o tom nevěděl a moc ho to mrzí, určitě 
by rád přijel. Dostal totiž od děvčat Kobylkových Nové po-
kolení, ve kterém byl článek od p.učitelky Ilonky Hediové 
– Mečkovské, která tady před mnoha lety učila.  Psala 
tam i o něm a on, že by se s ní rád setkal a za všechno jí 
poděkoval. Já jsem věděla, že paní učitelka byla na jaře 
v Hodoníně v lázních, ale po týdnu musela kvůli onemoc-
nění lázeňskou léčbu přerušit a odjet domů. Zažádala si, 
aby mohla po uzdravení ještě na ty dva týdny do lázní 
zpátky. 

 Domluvili jsme se s Jožou a některými děvčaty z 
mého ročníku, že ji navštívíme. Joža navrhl, že by p.uči-
telku vzal do svého sklípku v Mikulčicích a abychom tam 
jeli všichni. V pondělí 22.července měl náš syn cestu do 
Hodonína, tak nás do lázní zavezl. Jely jsme nakonec tři 
– M.Kopřivová, M.Jakubčíková a já. Čekaly jsme na p.uči-

Vzpomínka na Metoděje Hanáka

Náhoda a milé setkání

táhlá „Eště byly čtyři týdně do hodů“ a k tomu nějaká orche-
strálka, to byl pravidelný hudební repertoár těchto návštěv. 
Vždy jsme byli očekáváni, „červený“ bylo přichystáno v ko-
moře a stařenka nabídla něco k „zakúsnutí“. Na pracovním 
stole byly pořád nějaké noty, v hlavě plno nápadů, neutu-
chající zájem o vše nové, skvělá paměť a nám se zdálo, že 
to bude trvat věčně. 

Rád bych přidal ještě jednu vzpomínku na kapelnická 
léta:

Děda, tehdy mladý a úspěšný kapelník, byl na návště-
vě v Olomouci u významného skladatele Antonína Žváčka. 
Na klavíru ležela partitura dokončené orchestrální polky, 
která však ještě neměla název. Během družné besedy při 
brumovickém víně dostal autor nápad. Víte co, já Vám, 
pane Hanáku, tuto polku věnuju a bude se jmenovat Věno-
vaná. Pro muzikanty nemusím připomínat, že je to jedna z 
nejkrásnějších orchestrá-
lek a že se hraje snad po 
celém světě. 

Dovolte, abych za 
všechny muzikanty, přá-
tele a příznivce, pro kte-
ré Metoděj Hanák něco 
znamenal, Vám všem, 
kteří jste dnes přišli, po-
děkoval za důstojnou 
vzpomínku na Vašeho 
rodáka a spoluobčana.“

Ing.Josef Kaňa
(z projevu při odha-

lování pamětní desky 
v Brumovicích u domu 
č.252 dne 30.6.2013)

telku u recepce a ona přišla úplně z jiné strany, než jsme ji 
vyhlížely. Když nás uviděla, spěchala k nám a její šťastný 
úsměv a srdečné přivítání prozrazovaly velikou upřímnou 
radost. M.Kopřivová měla spoustu fotek z různých akcí, 
hlavně kroje, ale také z bývalé Páleníkovy pálenice aj. 
Paní učitelka vzpomněla, jak byla šťastná, když mohla v 
Brumovicích na plese tancovat v kroji besedu.

 Pak přišel Joža, také si prohlížel fotky a za chvíli 
nás vzal do auta a zavezl do Mikulčic. V krásně vyzdo-
beném „sklípku“ se nám dobře vyprávělo a vzpomínalo. 
Joža má hodně zajímavých kamarádů a známých, po-
vyprávěl nám mnoho krásných zážitků. Pohostil nás, dal 
nám ochutnat velmi dobré archivní víno – samozřejmě z 
brumovických vinohradů. Nakonec nás tím svým „sklíp-
kem“ provedl. Je to vinař a Brumovčan, jak se říká, „duší, 
tělem“.

 Všem se nám setkání moc líbilo, paní učitelka byla 
nadšená, že vše tak hezky vyšlo. Při loučení řekla, že 
máme pozdravovat všechny známé v Brumovicích a že 
doufá, že se zase někdy sejdeme.

Marta Kurdiovská
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Ze sportu
Florball

Vážení sportovní přátelé, fl orbalová se-
zóna 2012/2013 skončila, a je načase její 
rekapitulace. Většina družstev našeho od-
dílu FbC Aligators splnila předsezónní cíle. 

V sezóně jsme měli osm družstev, která hrála soutěže 
České fl orbalové unie. Další týmy, které byly většinou v 
nejmenších kategoriích (elévů, elévek - do věku 10 let a 
mladších žáků - do věku 13 let), hrály soutěže OFL (Orel-
ské fl orbalové ligy), protože počet hráčů v této kategorii 
je hodně nestálý. Tyto soutěže hrály doplňkově i někte-
ré starší mládežnické kategorie, aby měly větší zápaso-
vé zatížení. Celkem jsme v soutěžích OFL měli 5 týmů. 
Máme několik držitelů trenérské licence, 3 trenéry regio-
nálního výběru a několik rozhodčích.

Družstvo mladších žáků bojovalo do posledního kola 
orelské ligy o postup na fi nálový turnaj. Bohužel se jim to 
o několik bodů nepodařilo, ale i tak si kluci zahráli hod-
ně kvalitních zápasů, které pomohly jejich fl orbalovému 
růstu.

Družstvo starších žáků se stabilizovalo a ukončilo ligu 
na krásném 6. místě. Tým během celé sezóny táhl svými 
fantastickými výkony Thomas Jakubec, který v koneč-
ném bodování soutěže obsadil 4. pozici mezi všemi hrá-
či. Jeho výkony zaujaly i trenéry výběru Jihomoravského 
kraje, když se po dvoukolovém výběru dostal do koneč-
né nominace, která reprezentovala náš kraj na turnaji v 
Ostravě. Tento prestižní turnaj pod vedením zkušených 
trenérů Milana Veselého a Pavla Volka z našeho oddílu 
FbC Aligators, tým vyhrál. 

Dorostenci od začátku sezóny předváděli fantastické 
výkony a skončili na výborném 2. místě tabulky za suve-
rénním Znojmem. Těží z velmi vyrovnaného a širokého 
kádru a výbornou sezónu zakončili i vítězstvím v orelské 
lize. 

Těsně před začátkem mistrovských zápasů získalo 
družstvo mužů největší posilu. Je jím trenér, pan René 
Falta z Hodonína. Položil jsem mu několik otázek.

S jeho pohledem na fl orbal, na družstvo mužů, které 
trénuje a také na celý náš oddíl, chci seznámit všechny 
čtenáře.

Jak jste se dostal k trénování „A“ družstva mužů?
V srpnu 2012 mě oslovili Milan Veselý a Pavel Volek 

s konkrétní nabídkou trénovat mužstvo Aligátorů, které 
právě postoupilo do 2. ligy mužů. Upřímně musím říci, 
že i když mě nabídka potěšila, dost jsem zvažoval, zda ji 
přijmu. V mém mateřském klubu v Hodoníně jsem měl již 
v tu dobu trenérský úvazek u dvou kategorií a také povin-
nosti jako předseda KMM (Komise mládeže). Přesto jsme 
se nakonec domluvili na jistém druhu spolupráce, která v 
průběhu sezóny vygradovala až do plného trenérského 
nasazení. 

 V průběhu rozehrané sezóny jste doplňovali tým 
o nové hráče. Jak zapadli do kolektivu?

Doplnit kádr byla bohužel nutnost. Šíře kádru totiž byl 

u týmu mužů od počátku problém. Někteří hráči, kteří při-
spěli k postupu,  po sezóně skončili, a bylo tedy potřeba 
co nejrychleji doplnit tým o hráče nové, o hráče, kteří měli 
především zájem a ochotu tuto soutěž hrát. Osobně si 
myslím, že se nám je podařilo najít a doplnit tak mužstvo, 
abychom byli schopni kvalitně odehrát celou tuto velmi 
náročnou soutěž. Důležité jak pro mě, tak i pro celý tým 
však bylo, že se jednalo o hráče, kteří si vážili možnosti si 
za Aligátory 2. ligu zahrát.    

Co bylo největší slabinou a co největší předností 
mužstva?

 Začal bych raději těmi přednostmi. K nim jednoznačně 
patřil týmový duch a přístup především zkušených hráčů 
k tréninkům a samotným zápasům, jako i jejich vůdčí role 
v týmu. Slabinou pak byla herní nevyrovnanost v jednot-
livých zápasech. Hodně zdánlivě vyhraných zápasů jsme 
ztráceli v posledních minutách, což nás v sezóně hodně 
sráželo. Vše to však bylo spojeno především se zkuše-
nostmi, které jsme v této sezóně teprve nabírali.

 
Jak často a kde jste trénovali, kde jste hráli domá-

cí mistrovská utkání?
Pokud jsem hovořil o slabinách týmu, pak největší sla-

binou nejen naší, ale i celého oddílu Aligators, je nemož-
nost trénovat a hrát zápasy ve svém domácím prostředí. 
Prakticky celou sezónu hrál tým mužů domácí zápasy 
bez vlastního zázemí na „cizích“ hřištích, což je pro sa-
motné výkony hodně špatné. Samotné tréninky probíha-
ly dvakrát týdně, a to ve Slavkově u Brna a Hodoníně.  
V tom jsme vůči našim soupeřům měli velký handicap. 
Většinou se domácí zápasy odehrály ve sportovní hale v 
Dubňanech nebo Pohořelicích u Brna. A i když obě tyto 
haly nabízejí kvalitní zázemí, tak „doma je doma“.   

 
Můžete čtenářům přiblížit II. ligu a soupeře našeho 

mužstva?
I když je to „jenom“ třetí nejvyšší soutěž v ČR, její 

kvalita je opravdu vysoká. Na hřištích zde můžeme vidět 
některé současné nebo bývalé extraligové hráče.  Vět-
šina týmů hraje tuto soutěž dlouhodobě a je to na jejich 
výkonech také znát. Právě zkušenosti, které nám v sezó-
ně tolik scházely, by týmy jako jsou záloha brněnských 
Bulldogs, Kopřivnice, Rožnov nebo Petrovice, mohly roz-
dávat. Suverénem letošní sezóny byl právě tým z Kopřiv-
nice, který svoji úspěšnou sezónu završil také konečným 
postupem do 1. ligy. Přesto se tým Aligátorů v silné kon-
kurenci neztratil a svou účast pro příští sezónu potvrdil.  

 
U venkovních sportů  nyní sezóna vrcholí, fl orbal 

má přípravné období. Jak se na novou sezónu připra-
vujete?

Protože tým je složený z hráčů pocházejících ze širo-
kého okolí v rozsahu od Bučovic přes Hodonín a Břec-
lav, není možné na jednom místě realizovat dlouhodobou 
společnou kondiční přípravu. Na předsezónní schůzce 
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tak byly všem hráčům rozdány individuální tréninkové plá-
ny, jejichž plnění započalo k prvnímu květnu a ukončení 
by mělo být někdy v polovině srpna. Na to pak navážeme 
koncem srpna již společným soustředěním v Dubňanech. 
Samozřejmě nás čeká také účast na řadě turnajů v Brně, 
Svitavách, Rožnově. Takže zahálet rozhodně nebudeme 
a věříme, že do nadcházející sezóny vstoupíme kvalitně 
připraveni. 

 
Některé  sporty jsou na druholigové úrovni pro-

fesionální. Jak je to s fl orbalem? Kolik stojí jednoho 
hráče i trenéra celá sezóna? Máte nějaké sponzory?

Florbal zatím profesionálním sportem není, a to ani na 
té nejvyšší úrovni, takže většinu nákladů na tento sport si 
jak hráči, tak i trenéři, hradí z vlastní kapsy. Za samotné 
hráče mluvit nemohu a ani za klub. Do této interní oblasti 
klubu nevidím.  Záleží na oddílu, zda je schopen pro ně 
vygenerovat nějaké fi nanční prostředky. Jinak je to stejné 
jako u hráče, tedy veškeré náklady na sezónu si trenéři 
zatím platí sami. Je pravdou, že účast v této soutěži z 
pohledu především nákladů za cestovné, pronájem haly, 
poplatky rozhodčím, nejsou nijak malé, přesto všichni, 
co se okolo tohoto sportu pohybujeme, vynaložené pro-
středky v žádném případě nelitujeme. Vše tedy záleží na 
schopnosti vedení klubu, jak dokáže pracovat v oblasti 
marketingu a přivést ke spolupráci případné sponzory.

 
Jak jste  u Aligátorů spokojen?
Já jako trenér si v podstatě nemám na co stěžovat. 

Věděl jsem, do čeho jdu, a tak, jak je to vždycky, něco 
mě mile překvapilo, něco naopak zklamalo. Mám-li však 
ten rok celkově zhodnotit, spíše převládá spokojenost. 
Cíl, který jsme si společně před minulou sezónou s hráči 
a vedením dali, udržet a potvrdit naši příslušnost v této 
soutěži i pro další sezónu, byl splněn. Tým se stabilizoval 
a je tedy v příští sezóně na čem stavět. Poznal jsem zde 
také řadu zapálených a fl orbalu plně oddaných lidí, kte-
ří dávají tomuto sportu všechen svůj volný čas. Ani bez 
těchto lidí bychom nemohli být tam, kde jsme, a za to jim 
patří můj dík. 

 
 Co byste chtěl vzkázat čtenářům?
 Pokud můžete, podporujte fl orbal v regionu. Ten-

to mladý a dynamicky se rozvíjející  sport za dobu své 
existence jasně ukázal svoji přitažlivost a atraktivitu pro 
všechny milovníky pohybu, a to bez rozdílu věku. Právě 
díky jeho rozmachu je rok co rok obtížnější se prosadit v 
nejvyšších soutěžích a je jen málo týmů, které mají mož-
nost si kvalitní soutěže, jakou 2.liga je, zahrát. A právě vy 
tady jeden takový tým máte. Tým, který váš region velmi 
kvalitním způsobem v rámci tohoto hnutí reprezentuje. 
Budeme tedy velice rádi, když nám budete, třeba i jen na 
dálku, v příští sezóně fandit a držet nám palce.

Týmy mužů B a C, které hrály 5. ligu v různých divi-
zích, jsou složeny z  hráčů, kteří hrají fl orbal hlavně pro 
zábavu a neočekávají od sebe velké výsledky. Béčko 
nakonec skončilo na 8. místě a céčko obsadilo 6. místo. 
V 2.lize mužů,divize IV obsadilo družstvo FbC Aligators 
9.místo z celkového počtu dvanácti týmů.

V dívčích kategoriích jsme měli v současnosti tři druž-

stva. Nově vytvořené družstvo žákyň hrálo v Jihomorav-
ské lize mladších žáků. Výkony některých hráček zaujaly 
i trenéry výběru Jihomoravského kraje, když se po dvou-
kolovém výběru dostaly do konečné nominace a náš kraj 
reprezentovaly na turnaji v Brně, kde obsadily 1. místo.

Dorostenky v letošní sezóně s přehledem vyhrály svoji 
divizi a představily se na závěrečném celorepublikovém 
turnaji. Bohužel jim nevyšlo čtvrtfi nále a skončily na ko-
nečném 6. místě v ČR, což pro ně bylo zklamáním. Vý-
bornou sezónu zakončily i vítězstvím v orelské lize. I z 
tohoto týmu se některé hráčky dostaly do konečné nomi-
nace, která náš kraj reprezentovala na turnaji v Brně, kde 
obsadily taktéž 1. místo.

Ženy se od začátku sezóny držely na postupových 
pozicích do baráže. Nakonec díky lepším výsledkům vzá-
jemných zápasů skončily na prvním místě v lize. Velkým 
oceněním oddílu bylo pozvání našich hráček, aby sehrá-
ním přátelských zápasů vyplnily přestávkový program v 
rámci ženského reprezentačního turnaje ISOLINE Cup 
EuroFloorball Tour, který byl generálkou na prosincové 
mistrovství světa žen v Brně a Ostravě. Tento turnaj bylo 
možno sledovat na ČT Sport. Jak žákyně, tak elévky si 
tento krátký zápas před několika stovkami lidí moc užily, 
a odměnou jim byla fotka s hráčkami naší reprezentace 
žen a několik autogramů.

Ihned po ukončení uplynulé sezóny se vedení oddí-
lu začalo připravovat na novou. Pro následující sezóny 
připravilo velmi ambiciózní plán. V mužské i ženské čás-
ti je naplánováno přihlásit kompletní strukturu družstev 
(elévové; elévky – mladší žáci; mladší žákyně – starší 
žáci; starší žákyně A, B – dorostenci; dorostenky – junioři; 
juniorky – muži A, B, C, D; ženy). Dohromady je to 16 
družstev. Tento počet družstev nás posunul na 2. místo 
v počtu družstev v Jihomoravském kraji a do prvních 15. 
oddílů v celé republice.  V orelské lize je plánováno také 
několik družstev. Minimálně 4 (elévové, starší žáci, doros-
tenky a ženy).

Nejen o průběhu zápasů všech našich družstev, ale i o 
aktuálním programu na následující období, si můžete pra-
videlně přečíst na webových stránkách oddílu - www.fbc-
-aligators.estranky.cz, případně na facebookové stránce 
www.facebook.com/pages/FbC-Aligators/68375225188. 

Žádné tyto úspěchy by nevznikly bez podpory na-
šich partnerů z řad obcí, organizací a jednotlivých i 
fi remních sponzorů. Velké poděkování patří i všem, 
kteří s námi spolupracují, ať jsou to rodiče hráčů 
nebo i hráči samotní, nebo i Vám, fanouškům sportu, 
kteří tento článek čtete, a tím dáváte najevo Váš zá-
jem o náš krásný sport.

Bc. Milan Veselý
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Fotbalová sezona – jaro 2013

Střelecká fotbalová soutěž

V Brumovicích u Opavy

OP muži OS starší žáci
14.4. Novosedly B Brumovice 5:2 Starovičky Brumovice 2:1
21.4. Brumovice Přibice 3:1 Brumovice Rakvice 0:5
28.4. Hlohovec Brumovice 2:0 Lednice Brumovice 3:1
1.5. Křepice Brumovice 5:1 Brumovice Klobouky
5.5. Brumovice Ch.Nová Ves 1:1 Brumovice Nosislav 2:1
8.5. Zaječí Brumovice 1:1
12.5. Velké Bílovice Brumovice 2:0 Mor. Žižkov Brumovice 4:1
19.5. Brumovice Mor.N.Ves 3:1 Brumovice M.N.Ves/Hrušky 2:2
26.5. Krumvíř Brumovice 3:0 Ivaň Brumovice 11:0
2.6. Brumovice Nikolčice 1:3 Brumovice Nikolčice 9:1
9.6. Brumovice Mor.Žižkov 4:3
16.6. Březí Brumovice 2:1 Vranovice Brumovice 1:3
23.6. Brumovice Velké PavloviceB 5:2 Brumovice Hlohovec 4:4

OP muži: 1. 23 branek – Roman Osička z Velkých Bílovic
               2. 21 branek – Tomáš Kňůr z Brumovic
               3. 19 branek – Zbyněk Černý z Březí
OP muži: Brumovice 13.místo ze 14 družstev
OS starší žáci: Brumovice 6.místo z 11 družstev

Vlasta Bedřichová

Obecní úřad ve spolupráci s TJ Sokol Brumovice 
uspořádal ve dnech 27. a 28.července 2013 autobuso-
vý zájezd do Brumovic u Opavy. Někteří účastníci jeli v 
neděli osobními auty.

V sobotu 27.7. se na hřišti TJ konal již tradiční fot-
balový turnaj  za účasti místních sportovců, našich fot-
balistů a družstva z Minervy Opava. Ve večerních hodi-
nách akce pokračovala Benátskou nocí, bylo připraveno 
bohaté občerstvení a k tanci i poslechu hrála skupina 
Bledule. 

Pořadí:
1. Brumovice
2. Minerva Opava
3. Brumovice u Opavy

V neděli 28.7. sehrála přátelské utkání brumovická 
družstva starých pánů. Tentokrát vyhráli fotbalisté z Bru-
movic u Opavy.

Vlasta Bedřichová
Foto:Antonín Košulič

Vlasta Bedřichová
Foto:Antonín Košulič
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Výroky slavných
„Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí.“ Georg Christoph Lichtenberg

                                                                     německý satirik, fyzik, astronom
„Slunce nás potěší, déšť nás osvěží, vítr povzbudí, sníh rozradostní.
Neexistuje špatné počasí, jsou jen různé druhy dobrého počasí.“

John Ruskin, anglický spisovatel, umělecký kritik

„Jako každá bouřka, i tahle přináší zkázu, ale současně dává krajině vláhu a spolu s deštěm se snáší i moudrost nebes. 
Jako každá bouřka, i tahle přejde. Čím bude prudší, tím bude rychlejší.“

Paulo Coelho

V jihomoravském kraji zahájila v březnu 
činnost nová instituce Centrum vzdělávání 
všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku 
všem, kteří tápou v pracovním životě a záro-
veň mají chuť s tím něco udělat. 

Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje 
své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Br-
ně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost 
může využít jak webu www.vzdelavanivsem.
cz, tak i telefonické či emailové konzultace 
nebo přijít do Centra osobně.  

Služby Centra vzdělávání všem 
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních 

stáží   

Centrum vzdělávání všem provozuje portál 
www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou data-
bází všech vzdělávacích kurzů v Jihomorav-
ském kraji. Ať už jde o rekvalifi kaci na jinou 
profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, 
portál je nabízí na jednom místě přehledně 
seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze 
zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledá-
vání naráží na problémy. Neví, co vlastně po-
třebují, a možná ani netuší, jak a co přesně 
hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s 
vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme 

Centrum vzdělávání všem je tu nově 
pro všechny Jihomoravany

v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o 
to, aby ka¬ždý, kdo projeví zájem o vzdělá-
vání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká 
informační specialistka Centra Hana Rozprý-
mová. 

Centrum vzdělávání všem poskytuje zdar-
ma také kariérní poradenství. „Když člověka 
vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli ne-
dostatečné kvalifi kaci, nebo má pocit, že mu 
ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při 
osobních konzultacích, s odbornou pomocí se 
totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší 
lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV Ve-
ronika Šuráňová.  

Poslední službou, kterou CVV nabízí ve-
řejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž 
stipendijní programy, které umožňují vyjet na 
zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifi ka-
ci. Studijní i odborné stáže jsou řešením na-
příklad pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, 
včetně absolventů. Pracovníci CVV mají pře-
hled o podpůrných stipendiích a individuálních 
grantech a nabídnou veřejnosti podporu při 
zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. 
Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často 
vnímají jako složité a odrazující. 

Kontakty Centra vzdělávání všem: 
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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Společenská kronika 
V neděli 14.dubna 2013 byl v obřadní síni obecního úřadu do života slavnostně uvítán Adam Peřina a dne 
26.května 2013 byly uvítány děti: Elen Hladůvková a Jan Kalvach. Rodičům dětí upřímně blahopřejeme a 

přejeme mnoho společných radostných chvil.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Přehled plánovaných akcí

- noční hasičské závody
- volejbalový turnaj
- podzimní hody

- lampiónový průvod
- vánoční jarmark
- zpívání pod vánočním stromem
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Rozloučení v MŠ

Jízda králů Poklepání základního kamene

Malebný svět Václava Troubila

Foto:Vlasta Bedřichová
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Informační mapa Brumovic


