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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.“

Stárci a stárky – hody 2014

Pořadové číslo 38            Rok 2014/2

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
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Jan Herben – Rození básníci (1. část)
„Škola působí velmi blahodárně na rozvoj dušev-

ních vlastností slováckých dětí a zušlechťuje jejich di-
voké povahy. Učitele podporuje v jeho práci přirozená 
vnímavost a nadání těchto přírodních dětí. …

Ano, vyučování působí daleko přes školní meze. 
Děvčata i chlapci se baví školou i na trávníku, vypravují 
o škole těm, kteří do ní ještě nechodí; a tak se sta-
lo, že např. školní písničky znárodněly ve variantech. 
A nejen písničky, i deklamovánky. Slovácké děti si např. 
deklamovánku Kráčel Vávra po mezi zpracovaly svým 
způsobem. A „keď sa nese žencom jest,“ říká prý se:

Išeu Vávra po mezi, neseu žencom večeři.
Stůj, Vávro, stůj, ten zajíček bude tvůj.
Prodáš teho zajíčka, bude pěkná kozička.
Prodáš tú kozičku, bude pěkné telátko.
Prodáš to telátko, bude pěkná kravička.
Prodáš tú kravičku, kúpíš si koníčka, nejračik mám 

vraníčka.
Na koníčka si sednu, tak si bystře pohlédnu;
Ani bych tak nevěděu, že bych tak pěšky išeu.

Slovácké děti jsou rození básníci. Rodinné vycho-
vání i příroda otevírají jejich duším svět báchorek a ta-
jůplné říše pohádek. Proto mají přirozený vkus a smysl 
pro krásu. Těmto snivým hlavám, které si samy natvo-
ří a vybásní popěvky, říkačky, říkadla a hádanky, těm 
nehoví každé veršotepectví. Nejméně již nepřirozeně 
strojené. Pro děti vůbec a pro slovác-
ké zvláště mohou psát jenom největší 
básníci. …

Pan učitel předzpěvuje a přede-
hrává dětem ze školního zpěvníku. 
Housle děti poutají, poslouchají je po-
zorně. Ale zpívají mdle. Pojednou uči-
tel ze žertu spustí na housle:

Néni jako o svatej Anně, když si 
sedlák žitečka nažne…

Chlapcům i děvčicím zazáří oči, 
obličeje se rozradostní a plnými hrdly 
vpadnou houslím do noty. Několik buj-
nějších chlapců se zapomene a začne 
si v lavici k tomu cifrovat: poskakovat 
a luskat prsty. 

To se samozřejmě panu učiteli ne-
líbí a když divochy pokrotí, zanotuje 
na housle prostou písničku:

Šla panenka do háječka,
chytila tam ptáčka,
dala si ho do šátečka,
by ho nezamáčkla.

Pusť mě, pusť mě, zlaté dítě,
já ti budu zpívat,
až se budeš po háječku
zjara procházívat.

„Ej, tá je pěkná!“ zakřikl Tomáš Fukalův.
A Tomášek se rozohní a opakuje písničku tak bez-

vadně, jako kdyby ji uměl už kolik roků. 
„A pane učitel!“ volá již z první lavice chlapec – škr-

ťák.
„Copak?“
„Tomáš Hovězákůj strhl hákem hnízdo vlaštovičkám 

a v něm byly vajíčka a byly v nich vlaštovičky. A ty staré 
potom pořád okolo téj kůlně obletovaly.“ „To naříkajú,“ 
povídal Jakub.

„Pravda,“ přisvědčuje učitel, „nemáte bourat vlašto-
vičkám hnízda.“

„A naši tatínek jednú,“ vskočil do toho Juráskův 
škrťák, „chytili laštůvku mladú a dali ju na stůl a dali jí 
chleba a pantličku na krk a pustili ju ven. A potom sme 
se za ňú šli podívat a tá laštovička vletěla na strom 
a zpívala.“

„Proč asi zpívala?“ ptá se učitel.
„Protože sme jí dali chleba nic jí neudělali.“
„Tak to má být,“ přisvědčuje učitel a marně se snaží 

vrátit se k předepsanému předmětu vyučování. Děti se 
zrovna hrnou s povídáním: každý něco ví o ptáčcích, 
jak tatínek sekli jatelinu a našli koroptvičky, jak mamin-
ka chytli vrabca, jak doma měli stehlíčka …“

Z knihy Brumovice připravila: Vlasta Bedřichová
Kresba: František Hlavica
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Brumovická rodina Vodáků a její osudy – závěrečná část
Začátkem dubna 1942 se muse-

li dostavit všichni brumovičtí občané 
židovského původu do Brna na shro-
maždiště, které bylo ve škole na Mer-
hautově ulici. Odtud v transportu ozna-
čeném „Ah“ odjeli 4.dubna vlakem do 
Terezína. Z terezínského ghetta byli 
po dvou týdnech 18.4.1942 odvezeni 
transportem „Ap“ do tranzitního ghetta 
v obci Rejowiec v lublinském distriktu 
ve východním Polsku. Podle zprávy, 
kterou se podařilo Selmě Vodákové 
dceři Amálii do Brumovic poslat, pra-
covali pak všichni společně na něja-
kých výkopech v okolí Chelmu. Byli 
internováni patrně v některém z řady 
pracovních táborů, které v tomto okre-
se řídila  tzv. „Wasserwirtschaftinspek-
tion Chelm“. Tábor tvořily dřevěné 
baráky obehnané ostnatým drátem, 
hlídali je Poláci a později Ukrajinci; 
vedení tábora bylo ovšem německé. 
Muži a ženy byli ubytováni odděleně 
v místnostech na dvoupatrových pa-
landách se slamníky. Pracovní nasa-
zení spočívalo v budování rozsáhlých 
odvodňovacích a melioračních staveb 
v neschůdných bažinách a mokřinách. 
Na práci chodili ve skupinách po pa-
desáti lidech. Jídla bylo velice málo, 
zesláblí týráním, hladem, nemocemi 
(řádil zde tyfus) a vyčerpáním byli po-
stupně vyřazováni a určováni k likvi-
daci. Jejich další osud není známý, 
nikdo z nich se však nevrátil. Z jejich 
transportu „Ap“, který čítal 1000 osob, 
přežily pouze 3 ženy.

Dovětek
Jak již bylo řečeno, rodina brumo-

vického rodáka Salomona Vodáka 
a jeho ženy Gisely žila od 20. let v Brně. 
Dva synové byli svobodní, dcera Žofi e 
se provdala a roku 1939 se jí narodila 
holčička Evička. Teta Gisela zemřela 
v Brně už v roce 1940, ale Salomon 
a jeho synové byli v listopadu 1941 de-
portováni z Brna v transportu označe-
ném „F“ do Minska, kde zahynuli.

Žofi e s manželem a malou Evičkou 
se nejprve deportacím jistý čas doká-
zali vyhýbat.. V roce 1944 však došlo i 
na ně a byli odvlečeni do koncentrač-
ního tábora v Osvětimi. Manžel Žofi e 
byl zámečník a měl zřejmě štěstí, že 
zde byl vybrán do řemeslnické dílny, 
kde se mu podařilo přežít. Prožil však 
nelidské utrpení, když musel přihlížet, 
jak jeho žena a pětiletá dcerka byly 

při selekci odeslány z rampy 
do plynové komory na smrt. 
Po válce o tom ještě stačil 
krátce podat ústní svědectví 
tetě Gretě, pak stopa po něm 
mizí.

V roce 1962 se v Brumovi-
cích objevil na tehdejší dobu 
nezvykle luxusní automobil 
a v něm vybraně oblečený 
muž středních let. Zastavil ko-
lem jdoucí ženu, byla to paní 
Zdena Musilová, a vyptával 
se jí, zda v Brumovicích ješ-
tě žijí nějací příbuzní Vodá-
kových. Odpověděla mu, že 
v rodině své dcery Vlasty žije 
Amálie Macháčková, rozená 
Vodáková, a že se na její br-
něnskou adresu může zeptat 
na obecním úřadě. To ale 
muž neudělal a odjel. Když 
jsme se o této příhodě dově-
děli, dlouho jsme přemýšleli, 
kdo to mohl být. Typ padl na 
manžela Žofi e, jehož jméno 
jsme však zapomněli.

Na jaře 2011 jsme pomocí 
vyhledávače na internetu zazname-
nali, že o Vodákových se na svých 
webových stránkách zmiňuje nějaký 
cizinec. Napsali jsme mu a zjistili, že 
jde o vnuka Gisely Vodákové, sestry 
babičky Selmy. Od něho jsme se pak 
kromě jiného dověděli i to, že manžel 
Žofi e se jmenoval Mandel Buchbin-
der. To nám umožnilo vypátrat jeho 
další osudy. Ještě v roce 1948 bydlel 

v Brně v bytě Vodákových na Jezuitské 
ulici a potom emigroval do Izraele. Zde 
v roce 1956 vyplnil tiskopis, v němž 
dosvědčil smrt své ženy a dcerky 
v Osvětimi. S největší pravděpodob-
ností to tedy byl on, kdo se v roce 1962 
poptával paní Zdeny Musilové po bru-
movických příbuzných své ženy. Snad 
se s nimi pokoušel ještě navázat kon-
takt, neboť to už se chystal přesídlit do 

 Rodina Salomona Vodáka
(zleva Karel, Gisela, Robert, Salomon, M.Buchbinder, Žofi e)

Žofi e s manželem a dcerou Evičkou (1940)
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Brumovice – lidé a doba
- V neděli 30. května 1954 pořá-

dala místní jednota Českoslo-
venské požární ochrany v Bru-
movicích za součinnosti MNV 
a pod záštitou ONV slavnost 
„OTEVŘENÍ NOVĚ VYBUDO-
VANÉ POŽÁRNÍ ZBROJNICE“. 
Program byl po celý den velmi 
pestrý. Dopoledne byly přivítá-
ny požární sbory, plnily se dis-
ciplíny pro získání odznaků VP 
a následovala požární cviče-
ní. Odpoledne ve 14 hodin šel 
slavnostní průvod krojovaných 
skupin k budově požární zbroj-
nice, byla vztyčena státní vlajka 
a zazněla státní hymna. Bru-
movický smíšený sbor zazpíval 
píseň „Na Moravu“. Po předání 
požární zbrojnice a proslovu 
vystoupil na hřišti u Sokolovny 
padesátičlenný slovácký sou-

bor lidových písní a tanců Hra-
dišťan.

 Vstupné na tuto slavnost činilo 
8,- Kčs, o občerstvení se stara-
la Jednota a pro dobrou náladu 
hrála hudba osvětové besedy 
kapelníka Metoděje Hanáka. 

- Ve čtvrtek 18.června 1914 byl 
uspořádán společný školní vý-
let do Lednice. V pět hodin ráno 
vyjelo od školy za krásného po-
časí  a veselé nálady dvanáct 
ozdobených povozů. Po krátké 
přestávce v Podivíně se v jíz-
dě pokračovalo. Po příjezdu do 
Lednice si děti oddechly a po 
třídách si prohlédly chrám, kní-
žecí síně, zahradu, skleník, pa-
řeniště a tureckou věž, ze které 
se rozhlížely po okolí. Při spo-
lečném obědě dostalo každé 
dítě uzenky, chléb a sodovou 

vodu, k večeři potom na voze 
chléb a uzeninu. V osm hodin 
večer se děti u školy rozešly.

 Školní rok byl ukončen ve stře-
du 15. července 1914.

- 10. května 1804 vyhořely téměř 
celé Brumovice.

- V roce 1904 bylo hrozné parno, 
mnoho studní vyschlo, neprše-
lo 56 dní, v Čechách nepršelo 
přes osmdesát dnů. Potoky, 
rybníky, studny vyschly, nastal 
nedostatek pitné vody.

- V roce 1929 byla pořízena pa-
mětní deska padlým vojínům 
v 1. světové válce a umístěna 
v kostele sv. Antonína v Brumo-
vicích po levé straně u vchodu. 
Její zhotovení stálo 2 662 ko-
run; tento obnos byl složen po-
zůstalými.  

-VB-

Ameriky. Někdy koncem 60.let se sku-
tečně natrvalo přestěhoval do USA, 
kde si změnil jméno na Manny Binder. 
V 80. letech se podruhé oženil a měl 
ještě syna Davida. Bydlel s novou 
rodinou v Brooklynu a zemřel v roce 
2007 ve věku 95 let.

Vlasta Bartošová-Macháčková 
a Ladislav Bartoš

 Rok 1939-žákyně končící školní docházku
(v prostřední řadě první zleva Judita Vesselá, dcera Berty, rozené Vodákové)

Hrob M.Buchbindera/Bindera (a jeho 
druhé ženy)

Připomínka obětí první světové války v Hustopečích 
28. července 2014 uplynulo sto 

let ode dne, kdy habsburská monar-
chie vyhlásila válku Srbsku. Dlouhá 
léta míru, kterému se naše země 
těšily od posledního, tj. prusko-ra-
kouského konfl iktu v roce 1866, byla 
ukončena do té doby nejrozsáhlej-

ším válečným konfl iktem v moder-
ních dějinách.

1.srpna 1914 vyhlásilo Němec-
ko válku Rusku, o dva dny později 
Francii. 4. srpna vypověděla Ně-
mecku válku Velká Británie, 6. srpna 
Rakousko – Uhersko Rusku a o den 

později ohlásila válku s Rakouskem 
– Uherskem Černá Hora. Do týdne 
vstoupily do války proti Rakousku – 
Uhersku také Francie a Velká Britá-
nie. 

První světové války se zúčastni-
lo 28 států, které do války povolaly 
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1.srpen 1914 v Brumovicích
 Jak prožívali tyto dny před sto lety brumovičtí obča-

né, zachycuje následující zápis:
„Snad po celé století nebylo v Brumovicích tak smut-

ného dne, jako dne 1.srpna 1914. Nešťastná válka, ve 
které povražděny byly miliony mladých lidí a strašlivě 
zmrzačeny tisíce a tisíce nadějných junáků a synů naší 
drahé vlasti, byla příčinou velkého zármutku a velké 
bolesti zdejšího občanstva. Všeobecná mobilizace mla-
dých lidí k vojenské službě povolala tohoto dne všech-
ny muže od 23 – 41 let k nastoupení ke svým plukům 
a doplňovacím velitelstvím. Asi půl sta mužů se smutně 
ubíralo ke zdejšímu nádraží, aby přispěli chránit svou 
drahou vlast před nepřítelem. Celá obec vyprovázela 
ubohé vojíny k nádraží, kde naskytnul se obraz hroz-
ného nářku, velkého bolu a smutku. Již průvod z obce 
k nádraží podobal se průvodu pohřebnímu, kde pozůs-
talé manželky naříkaly o své manžele, nevinné děti o 
své drahé tatínky, rodiče o své děti a příbuzní o své mi-
lované přátele. Srdcervoucí byl nářek na nádraží, kde 

při loučení nebylo ani jediného člověka, který by byl hla-
sitě neplakal. Manželky s bolestným vzlykotem objímaly 
své manžele, s kterými žily dosud ve svornosti, lásce 
a pokoji, děti tulily se ke svým živitelům, všichni prolévali 
horké slzy, jako by se loučili navždy! A mnozí z přítom-
ných se také rozloučili navždy! --- Mnoho drahých se ke 
svým rodinám nevrátilo, zakusili mnoho svízelí, námahy, 
hladu, bolu, trápení a bolesti, a konečně v cizině polo-
žili i život za svou vlast. Nebylo jim ani dopřáno, aby je-
jich utrmácené a ranami poseté tělo odpočívalo v rodné 
půdě mezi svými drahými, čehož sobě za života přáli při 
vzpomínkách na své rodiny a své drahé. – 

Bůh jim ráčiž dáti lehkého odpočinutí a za všechny 
útrapy a bolesti odměniž jich věčnou slávou! ---“

Seznam brumovických občanů, kteří padli v 1. svě-
tové válce, zemřeli na následky válečných zranění nebo 
zůstali nezvěstní:

Rok narození
Bernátek Cyril 1885
Bula Rudolf 1888
Dufek Stanislav 1898
Fanta Josef  1896
Fleischer Viliam 1896
Gazda František 1884
Gazda Tomáš 1891
Hájek František 1893
Hájek Tomáš 1887
Haman Václav 1890
Hanák František 1873
Hortvík František 1882
Hovězák Matouš 1878
Hrabec František 1884
Jordánek Ferdinand 1886
Kadlec František 1885

Kašuba Josef 1888
Konečný Antonín 1895
Košulič František 1898
Kotový František 1875
Kovářík Josef 1895
Kratochvíl Jakub 1899
Kubík Tomáš 1879
Kučí František 1882
Lanžhotský Josef 1896
Macháček František 1875
Miklík Bohumil 1900
Novák Jan 1898
Novák Konstantin 1875
Pegáč Petr 1894
Peřina Antonín 1895
Peřina Josef 1883
Prachař Antonín 1896

přes 70 miliónů osob. Ztráty dosáhly 
zhruba 10 miliónů mrtvých a 22 mili-
ónů zraněných.  

Odvod bojeschopných mužů, 
kteří bydleli v katastru hustopeč-
ského politického okresu, probíhal 
na třech místech: pro soudní okres 
Hustopeče v hotelu „Austria“ (dnes 
Společenský dům), pro soudní okres 
Klobouky v hostinci Václava Štefana 
a pro soudní okres Židlochovice na 
tamní radnici nebo v sále Národního 
domu. 

Většina odvedenců z Hustopeč-
ska byla povolána do řad morav-
ského pěšího pluku č. 99 (k. und k. 
Mährisches Infanterie Regiment Nr. 
99) se sídlem ve Znojmě.

Na balkánské, východní a italské 
frontě našlo smrt 83 mužů z Hus-
topečí,  z dalších obcí současného 
hustopečského správního obvodu 
(tj. obce Boleradice, Borkovany, Bo-
řetice, Brumovice, Diváky, Horní Bo-
janovice, Kašnice, Klobouky u Brna, 
Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, 
Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Po-
pice, Pouzdřany, Starovičky, Staro-
vice, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, 
Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké 
Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice) 
to bylo 1100 mužů.

Všem těmto obětem byla věno-
vána pietní akce, kterou pořádalo 
město Hustopeče v neděli 27. čer-

vence 2014, v předvečer 100. výročí 
zahájení první světové války.

Program začal ve 14:00 hod. na 
městském hřbitově, kde byla odha-
lena pamětní deska hustopečským 
padlým, a poté zástupci z jednotli-
vých výše jmenovaných obcí předčí-
tali jména svých padlých spoluobča-
nů.  Z Brumovic se této vzpomínkové 
akce zúčastnil starosta obce Antonín 
Košulič.

Druhá část se konala ve večer-
ních hodinách ve farním kostele sv. 
Václava a sv. Anežky České, kde 
komorní orchestr MUSICA NOVA  
přednesl oratorium Josepha Hayd-
na: Sedm posledních slov Vykupite-
lových.

Ráček Tomáš 1900
Skoumal Tomáš 1884
Smetana Tomáš 1876
Střeštík František 1872
Suchánek Rudolf 1883
Šebesta František 1888
Šedivý Ludvík 1878
Švaňhal František  1897
Vaja Tomáš 1867
Valný František 1890
Veselý František 1885
Veselý Josef 1884
Veselý Josef 1893
Vlček Ludvík 1896
Vostál František 1880
Vyhňák Jan 1893
Zdražil Antonín 1876
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V neděli 27. července 2014 byla při ranní mši svaté 
věnována vzpomínka obětem 1. světové války a k pa-
mětní desce v kostele sv. Antonína i k pomníku na míst-
ním hřbitově byly položeny věnce.  

V pondělí 28. července 2014 se k uctění památky pad-
lých v 18.00 hodin na pět minut rozezněly kostelní zvony 
a večer v 19.00 hodin byla v kostele sv. Antonína slouže-
na mše za brumovické občany – oběti 1. světové války.

Připravila: Vlasta Bedřichová
Foto: Antonín Košulič

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, 
od posledního vydání našeho 

zpravodaje uplynul čas, ve kterém 
jsme prožili v pilné práci a shonu 
i spoustu hezkých a příjemných 
chvil.  Všem těm, kteří se podíleli 
na přípravě a konání všech kul-
turních a sportovních akcí, chci 
při této příležitosti  poděkovat 
a popřát  hodně sil  a odhodlání pro 
konání takových akcí, které udělají 
radost a potěšení  spoluobčanům.  
Je docela samozřejmé, že se nelze 
zavděčit všem, ale na druhé straně  
je nutno konstatovat, že díky aktivi-
tě společenských organizací je na-
bídka docela pestrá a je možno si 
vybrat. Jednou z největších kultur-
ních akcí v naší obci jsou Tradič-
ní krojované hody, každoročně se 
zapojuje spousta občanů a podílejí 
se na nich i sponzoři. Vám všem 
patří můj srdečný dík za ochotu po-
dílet se na pořádání hodů i za po-
moc jakýmkoliv způsobem.

Letošní hody se konaly  ve 
dnech 5. – 7.7.2014 a jako kaž-

doročně  hodové dění začíná tra-
dičně už v pátek přivezením máje 
od Bílého vlka a jejím večerním 
stavěním. Mája se letos přivezla 
s ulomeným vrškem, a tak bylo 
nutné provést její spojení, které se 
zdárně podařilo díky tesařskému 
mistru panu Antonínu Šemorovi. 
Spojená mája se postavila a mohlo  
začít hodové zpívání.

K sobotní hodové zábavě hrála 
dechová hudba Skaličané. Účast 
na ní byla velmi dobrá, zvláště po-
těšilo několik krojovaných přespol-
ních skupin z okolních obcí.

Nedělní program začal tradičně 
průvodem ke starostovi obce pro 
povolení zábavy a poté se zastavi-
li na faře. Od první stárky Denisy 
Kadlecové se všichni průvodem 
přesunuli pod máju, kde probíhala 
odpolední i večerní zábava. Hojná 
byla letos i účast krojovaných dětí, 
které měly odpoledne svoje sólo. 
V pondělí vycházel průvod od dru-
hé stárky Martiny Burešové i za 
podpory krojovaných „ženáčů“. 

Hlavním programem odpoledne 
byla „brumovická zavádka“. Také 
v neděli a pondělí navštívili naše 
hody „přespolňáci“, chasa z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí.. Po oba 
dny hrála dechová hudba Sobuláci.

Stárci a stárky:
1. Rudolf Kadlec a Denisa Kadlecová
2. Antonín Šemora a Martina Bure-

šová
3. Petr Cichra a Kristýna Kurečková
4. Daniel Štach a Martina Prokešová 

– sklepníci

Následující víkend,  tedy 12. 
a 13.7.2014 se uskutečnil fotba-
lový turnaj O pohár Zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo šest 
mužstev. Staří páni „ futbalisti na 
dvochodku“ z družební Záhorské 
Bystrice se omluvili. V sobotu po 
ukončení a vyhodnocení turnaje 
aktivních hráčů se konala Letní ta-
neční zábava, k tanci a poslechu 
hrála skupina Leon a Hanka. 
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U S N E S E N Í 
z dvacátého osmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 24. 4. 2014 v velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu Ing. Vavřince 

Charváta a Karla Opluštila
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a Jiří Bureš
4. Výběr zhotovitele akce „Rekon-

strukce a přístavba obecní soko-
lovny, rekonstrukce pohostinství a 
dostavba ubytovny“ dle doporučení 
komise pro otvírání obálek a hod-
nocení nabídek fi rmu Stavoč Horní 
Bojanovice, která nejlépe splnila 
kritérium výběru – nejnižší nabídko-
vou cenu 2 488 887,- Kč

5. Zhotovitele akce „Hasičská zbrojni-
ce Brumovice – vestavba podkroví 
– fi rmu Stavika, s.r.o., J. Opletala 

2403, Břeclav, která nejlépe splnila 
kritérium výběru – nejnižší nabídko-
vou cenu  1 327 785,- Kč

6. Rozpočtové opatření č. 3
7. Záměr prodeje stavebního pozem-

ku p. č. 6893 o výměře 625 m 2  na 
základě žádosti pana Milana Huty, 
bytem Brumovice 258

8. Záměr pronájmu části pozemku p. 
č. 104/18 a p. č. 3099/1  k žádosti 
paní Dany Páskové, bytem Brumo-
vice čp. 340

ZOB bere na vědomí:
1. Došlé nabídky na dodávku revita-

lizace veřejného osvětlení v obci 
s tím, že bude pokračováno ve vý-
běru a hodnocení dalších nabídek

2. Žádost pana Josefa Peňáze, bytem 

Brno, Výhon 55 o odkoupení čás-
ti obecního pozemku p. č. 3601/1. 
Bude řešeno na dalším ZOB po pro-
vedeném místním šetření členy ZOB

3. Žádost manželů Špatinkových 
o schválení pronájmu části obecní-
ho pozemku p. č. 3673 k vybudová-
ní zpevněného vjezdu do zahrady, 
bude rovněž řešeno po provede-
ném místním šetření

4. Zprávu o činnosti Obecního úřadu

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Obeslat poptávku na další dodava-

tele dodávky úpravy dětského hřiš-
tě na zahradě ZŠ a MŠ Brumovice 
v případě získání dotace

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

Tolik kolem kulturního dění. 
Jak jsme si předsevzali a ve 

smlouvě se k tomu zavázali, prová-
díme rekonstrukci budovy sokolov-
ny, kde v  rámci stavebních úprav 
byly vybudovány  nové „sociálky“, 
které odpovídají hygienickým před-
pisům. Ze starého nevyhovujícího 
sociálního zařízení vznikl spolu se 
vstupní chodbou krásný a prostorný 
vestibul. Byla přebudována šatna 
a  vytvořen také samostatný sklad 
sportovního nářadí. Aby bylo možno 
odstranit provizorní kovové schodiš-
tě do fotbalových kabin, je nutné vy-
budovat nové vnitřní schodiště, které 
bude sloužit pro přístup do kabin i do 
ubytovacího zařízení nad pohostin-
stvím, ve kterém byly provedeny nut-
né stavební úpravy i se zaměřením 
na  předpokládaný budoucí záměr 
– dostavět prostor mezi sokolovnou 
a domem paní Roupcové.

Další stavební akcí, která je před 
dokončením, je hasičská zbrojni-
ce, jejíž stavební rekonstrukce byla 
zahájena na podzim roku 2008, 
a to demontáží střechy a stropu nad 
garáží, nadezděním obvodových 
stěn, položením nového panelového 
stropu s nadezdívkou, novou střešní 
konstrukcí i s věží pro sušení požár-
ních hadic a zabudováním nových 
výsuvných vrat.  Na jaře roku 2010 

pokračovala rekonstrukce druhé po-
loviny budovy vybudováním nových 
stropů, vyzděním příček v podkro-
ví a novým zastřešením. Následně 
v roce 2011 byly na této části bu-
dovy po vybourání starých příček 
a podlah vybudovány nové sociálky, 
vstupní hala, prostor pro budoucí 
šatnu zásahové  jednotky. Násle-
dovalo osazení nových oken, dveří 
a provedení fasády. V květnu letošní-
ho roku  byly započaty stavební prá-
ce na dokončení celé rekonstrukce 
budovy provedením půdní vestavby, 
a to zabudování střešních oken, vy-
tvoření schodiště, sociálního zaří-
zení, kuchyňky, velitelské místnosti 
a společenské místnosti.  S radostí 
mohu konstatovat, že tato stavba je 
po delší rekonstrukci před dokonče-
ním a bude moci plně sloužit svému 
účelu. Nedá mně, vážení spoluobča-
né, abych zde nezmínil skutečnost, 
že jistý díl prací na rekonstrukci 
stavby odpracovali zdarma členové 
sboru dobrovolných hasičů, za což 
jim srdečně děkuji a konstatuji, že 
v tomto jsou vzorem všem.       

Ale nejenom z těchto mnou po-
psaných, příjemných záležitostí 
sestává život obce. Jsou zde i sku-
tečnosti, které ztěžují a znepříjem-
ňují život  Vám, mým spoluobčanům. 
Proto pomyslně zvedám prst a upo-

zorňuji na skutečnost, že se velmi 
začíná projevovat vandalizmus, ne-
úcta, poškozování obecního  i sou-
kromého majetku, krádeže a obtěžo-
vání. Žijeme v naší malé obci, kde 
se takřka všichni vzájemně známe, 
a proto  nám nemůže být lhostejné, 
co se kolem nás děje. Krádeže kvě-
tin, váziček a svícnů i nové lavečky 
na  místním hřbitově jsou záležitos-
ti, které se dotýkají nás všech. Je 
to zneuctění pietního místa, místa 
odpočinku našich blízkých. Množí 
se stížnosti na polní krádeže, na ru-
šení nočního klidu. Prosím, buďme 
k sobě ohleduplnější.

Jsem přesvědčen o tom, že 
tyto nepříjemnosti nám provádí jen 
malá část, méně přizpůsobivých 
občanů, na které je potřeba upo-
zornit a snažit se jejich chování 
změnit.  

Nerad bych, vážení spoluob-
čané, končil svá slova takto neli-
chotivě, a proto  mi dovolte, abych 
ještě jednou vyslovil poděkování 
všem těm, kteří se aktivně podílejí 
na dění v obci, poděkoval za Vaši 
práci při zvelebování okolí Vašich 
domů, zkrátka za vše dobré, co jste 
vykonali pro obec, a tím potažmo 
i sami pro sebe.  

Srdečně Vás zdravím a přeji 
vše dobré

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

konaného dne 12. 6. 2014 v velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu Mgr. Marii 

Michnovou a  Miroslava Otáhala.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a Mgr. Petr 
Kučera

4. Vydání územního plánu takto:  Za-
stupitelstvo obce Brumovice, pří-
slušné podle § 6, odst. 5, písm. c) 
a v souladu s § 54, odst. 2 záko-
na č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, vydává 
Územní plán Brumovice po ově-
ření, že není v rozporu s politikou 
územního rozvoje,  s územně plá-
novací dokumentací vydanou kra-
jem, s výsledkem řešení rozporů 
a se stanovisky dotčených orgánů 
nebo stanoviskem krajského úřadu

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje č. 022005/13/OKH na 
opravu hasičského vozidla

6. Smlouvu na provozování vodovo-
du vybudovaného v rámci stavby 
s názvem „Prodloužení inženýr-
ských sítí ulice Nová“ s fi rmou VaK 
Břeclav

7. Schvaluje ve smyslu zák. 128/2000 
Sb. zákona o obcích zachování ur-
čeného počtu členů zastupitelstva 
obce i pro  volební období  2014 – 

2018
8. Rozpočtové opatření č. 4 a 5
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě s fi rmou 

Stavoč, s.r.o. na rekonstrukci soci-
álního zařízení Sokolovny. Jedná 
se o navýšení  objemu dodávky 
v souvislosti s nutnými vícepracemi, 
zhodnocenými a odsouhlasenými 
jak technickým dozorem investora, 
tak členy ZOB při místním šetření

10. Dodatek č. 2 ke smlouvě s fi r-
mou Stavoč s. r.o. na rekonstrukci 
vstupní haly, šatny a skladu nářadí 
Sokolovny. Navýšení dodávky ví-
ceprací vyplynulo z nutnosti vyřešit 
vzniklé nedostatky původní stavby 
a navýšení bylo navrženo a odsou-
hlaseno jak technickým dozorem 
stavby, tak členy ZOB při kontrol-
ních dnech.

11. Výběr zhotovitele akce „Obnova 
hřiště na zahradě ZŠ a MŠ Bru-
movice. Smlouva bude uzavřena 
s fi rmou Tewiko systems, s.r.o.  Li-
berec.

12. Výběr dodavatele opravy hasič-
ského vozidla LIAZ CAS 25 fi rmu 
STROJ-INVEST CZ  s. r. o. Svita-
vy.

13. Výběr zhotovitele plynoinstalace, 
zdravotechniky a ústředního topení 
pro akci „Hasičská zbrojnice Bru-
movice – vestavba podkroví“ fi rmu 
GETEC Klobouky, spol. s r. o.

14. Smlouvu o výkonu technického 

dozoru investora na akce Re-
konstrukce Sokolovny i Hasičské 
zbrojnice s panem Michalem Steh-
líkem, autorizovaným technikem 
z Hustopečí na další 3 měsíce.

15. Změnu výše ročních účetních odpi-
sů pro rok 2014 ZŠ a MŠ Brumovi-
ce. 

16. Prodej pozemku p. č. 6893 o výmě-
ře 625 m 2 panu Milanu Hutovi za 
cenu stavebního pozemku ve výši 
275,- Kč za m 2 . 

17. Pronájem části obecního pozem-
ku před rodinným domem paní 
Páskové, bytem Brumovice 340 
o výměře 20 m 2 za cenu v místě 
a čase obvyklou.

ZOB neschvaluje:
1. Výběr dodavatele na revitalizaci 

a obnovu veřejného osvětlení 
s ohledem na nedokončené vy-
hodnocení předložených řešení 
jednotlivých dodavatelů

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 28. ZOB, kona-

ného dne 24. 4. 2014
2. Zprávu o činnosti Obecního úřadu

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Pokračovat ve vyhodnocení nabí-

dek dodavatelských fi rem na revi-
talizaci a obnovu veřejného osvět-
lení.

Květen:
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrod-
ný rok.
Filipa – Jakuba déšť – toť zlá zvěst.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neuro-
dí se seno, ani víno!
Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený 
vítr fučí.

Červen:
Měsíc červen voní deštěm.
Červen louky kosí, Medard vodu nosí.
Když na Medarda prší, těžko se seno suší. 

Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání.

Lidové pranostiky
Červenec:
Déšť na Navštívení Panny Marie trvá až do Zuzany.
Přijde-li svatý Prokop s deštěm, přijdeš s košem hub.
Prší-li na den Navštívení Panny Marie, tak dešťů 
máme bez konce!
Svatý Prokop hřiba nakop.

Srpen:
Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.
Málo plodů v srpnu, málo včel zjara.
Srpen zpočátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem 
skvěje.
Vesele bude řinčet kosa, je.li v srpnu hodně rosa.
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Volby do Evropského parlamentu 
konané ve dnech 23. a 24. května 2014

Volební komise
Předsedkyně: Bohuslava Kňůrová
Místopředseda: Radek Záklasník
Členové: Vladimír Valný, Stanislav Lupač, Kristýna 
Kurečková
Zapisovatelka: Marcela Studýnková
První voličkou v pátek byla Františka Hladůvková, po-
slední volila v tento den Monika Kňůrová.
Volební účast v Brumovicích: 15,1%, v okrese Břec-
lav: 15,4%, v Jihomoravském kraji: 19,1%, v České 
republice: 18,2%
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů 
celkem:  788
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 119
Počet odevzdaných úředních obálek:  119
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 118

Výsledky voleb v Brumovicích:
ANO 2011 28 hlasů, tj. 23,72%
KDU - ČSL 25 hlasů, tj. 21,18%
ČSSD 13 hlasů, tj. 11,01%
ODS 12 hlasů, tj.10,16%
Česká pirátská strana   8 hlasů, tj. 6,77%
TOP 09 a Starostové   7 hlasů, tj. 5,93%
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
   6 hlasů, tj. 5,08%
KSČM   5 hlasů, tj.4,23% 
Strana svobodných občanů   5 hlasů, tj. 4,23%
Strana zelených   4 hlasy, tj. 3,38%

-VB-

- V obecní knihovně jsme se v pondělí 14. dubna 
2014 pod vedením p. Ludvíka Hanáka učili plést 
velikonoční pomlázky. Sešlo se hodně dětí i dospě-
lých a na závěr si každý odnesl domů svůj vlastno-
ručně upletený výrobek.

- Ve středu 16. dubna 2014 (v den výročí osvobo-
zení naší obce) byla u pomníku obětem obou sv. 
válek na místním hřbitově položena kytice květů.

- V pátek 25. dubna 2014 se v Hospůdce Na Sokecu 
uskutečnilo „pálení čarodějnic“.

- V sobotu 26. dubna 2014 provedli hasiči po obci 
sběr starého železa.



Nové POKOLENÍ

strana 11

- Od 15. května 2014 bude obecní knihovna otevře-
na vždy v pondělí a ve čtvrtek v době od 16.00 do 
19.00 hodin.

- V pátek 23. května 2014 se také v evangelickém 
kostele v Kloboukách u Brna konala „Noc kostelů“. 
Program byl situován ve stylu třicátých let minu-
lého století. Letošní motto: Nechť jsou světla na 
nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou 
na znamení časů, dnů a let.

- V sobotu 24. května 2014 se opět rodiče a prarodi-
če vydali se svými ratolestmi na tzv. „jízdu králů“.

- V sobotu 31. května 2014 uspořádala TJ Sokol 
Brumovice  „dětský den“. Akce se konala na hřišti, 
byly připraveny soutěže, hry, úkoly, ukázky armád-
ní výzbroje, nechybělo opékání špekáčků. 

- Ve dnech 20. a 21. června 2014 se konal desátý 
ročník automobilového závodu Agrotec Rallye. Ra-
llye startovala v pátek o půl osmé večer na husto-
pečském náměstí, v pozdních večerních hodinách 
projížděla závodní auta také naší obcí ve směru od 
Morkůvek do Kobylí.

- Svaz tělesně postižených uskutečnil 17. května 
2014 rekondiční zájezd za koupáním do Moson-
magyaróváru, 14. května zájezd na termální 
koupaliště do Podhájské a 26. června jeli rodiče 
a prarodiče s dětmi do ZOO Lešná. Všechny akce 
se vydařily a účastníci byli velmi spokojeni. Orga-
nizačně zajišťovala Anna Horáková. 

 Co plánujeme: 6. září – zájezd do Podhájské, 
o tento zájezd je vždycky velký zájem, přihlásit se 
můžete u p. Anny Horákové, tel č. 604 464 833

- Z Farního sboru ČCE v Kloboukách u Brna odchá-
zí po jedenácti letech působení farář Luděk Korpa 
a vrací se na rodné Plzeňsko. V neděli 27. čer-
vence v 8.00 hodin kázal naposled v evangelické 
modlitebně v Brumovicích a v 9.30 hodin měl po-
slední bohoslužbu v Kloboukách. Jeho nástupkyní 
se stane farářka Martina Pumrová.  

- Brumovické hody se konaly ve dnech 5. – 7. čer-
vence 2014. V sobotu 5.7. hrála DH Skaličané, 
v neděli 6.a v pondělí 7.7. hrála DH Sobuláci. 

Stárky a stárci:
1. Denisa Kadlecová a Rudolf Kadlec
2. Martina Burešová a Antonín Šemora
3. Kristýna Kurečková a Petr Cichra

4. Martina Prokešová a Daniel Štach – sklepníci

Hodová zavádka
Vy brumovská chaso, kde je první stárek,

/: na to jeho zdraví :/ vypijem pohárek.
 

Na zdraví připijme Denisce, Rudkovi,
/: stárkovat se chcelo :/ mamce aj taťkovi.

 
Ruda Kadlec starší  od pátku veselý,

/: aby to vydržel :/ do konca  v pondělí.
 

Zpívajú, výskajú stárci hodně nahlas,
/: druhý stárek Tonda :/  už došel aj o hlas.

 
Třetí Peťa  Cichra, do hodů se hrne,

/: tančit, zpívat, juchat :/ všecky povzbuzuje.
 

Vínečka pod májú, zavdáme si rádi,
/: sklepník Daneček Štach :/ dobře nás pobízí.

 
Máju letos máme pěknú, rovnú, tenkú,

/: chlapci ju dovézli :/ nadvakrát zlomenú.
 

Náš starosta Tonda  ve funkci se činí,
/:  Sokolovňu spravil :/ na stánek kulturní.

 
Bývá tu pod májú veselo do rána,

/: ten kemu to vadí ,:/ ať si zavře okna.
 

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.

- Ve čtvrtek 10. července 2014 v pravé poledne se 
v celé České republice na tři minuty rozezněly siré-
ny a zvony k uctění památky čtyř českých vojáků, 
které v úterý 8.7. v Afghánistánu zabil sebevražed-
ný atentátník. 

- Zajímavost v kalendáři: v tomto roce bude v měsíci 
srpnu pět pátků, pět sobot a pět nedělí. Tento jev 
se vyskytuje jen jednou za 823 roků.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Víte, že...
- počet pouličních osvětlení v Brumovicích je 178?
- počet rozhlasových vysílačů je 36?

- u nás máme 6 veřejných studní?
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Ze života školičkyZe života školičky

Kukátkem do MŠ

Den Země

Rej čarodějnic
Děti z naší  MŠ si tento svátek užily 30. 4. v dopo-

ledních hodinách na školní zahradě. Zahrada se rázem 
změnila v rejdiště čarodějnic a čarodějů z dálky i blízké-
ho okolí, kteří přiletěli na koštěti nebo přišli pěšky. Če-
kala na ně spousta soutěží. Vyvrcholením byla sladká 
odměna za splněné úkoly.

22. 4. 2014 slavíme Den Země společně 
se všemi lidmi na celém světě, kterým není 
lhostejný stav naší planety. Planety, která se 
však díky způsobu, jakým v současné době 
někteří lidé žijí, stává smetištěm s hroma-
dami odpadků a ovzduším zamořeným tak, 
že je jen otázkou času, kdy se nám – lidem 
přestane dostávat těch nejdůležitějších věcí 
čerpaných z přírody, a to jsou čistá voda 
a čistý vzduch. I my s dětmi se zamýšlíme 
a hledáme možnosti, jak bychom mohli příro-
dě pomoci. Proto každoročně uklízíme spo-
lečnými silami naši školní zahradu a povídá-
me si, proč je nutné třídit odpad. Je to jen 
střípek toho, jak můžeme naší planetě pomo-
ci. Příležitostí je mnoho. Je jen potřeba začít 
s nápravou a nebýt lhostejný k veškerému 
životu na naší planetě. I z maličkostí mohou 
vzejít velké věci…
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Plavání

Vystoupení ke Dni matek

Letošní kurz plavání probíhal od února do května. Děti si osvojily návyky správného dýchání ve vodě, splývání 
a odstranily strach z potápění. Naučily se do vody skákat, podplouvat i lovit hračky. Odměnou jim bylo nejen Mokré vy-
svědčení, ale u některých i překonání sama sebe.

Dne 11. 5. v rámci tradiční oslavy Dne matek vystoupily děti z MŠ s jarním pásmem. Přednášely básničky, zpíva-
ly a tančily, což chce kus odvahy vystoupit před tak velkým publikem. Ale naše děti jsou moc šikovné a i ty nejmenší 
to bravurně zvládly.
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Pěší výlet

Akce s rodiči

V úterý 10. 6. jsme si vyzkouše-
li, že cestovat se dá i pěšky. Počasí 
bylo jako na objednávku, a tak jsme 
neváhali ani minutu. Trasa vedla 

Cesta za pokladem
Ve čtvrtek 12. 6. proběhlo zábavné odpoledne dětí 

s rodiči. Maminky připravily fáborkovou trasu, kde děti 
cestou společnými silami plnily různé úkoly. Naštěstí ni-
kdo z přítomných nezabloudil a všichni úspěšně dorazili 
do cíle, kde na ně čekal poslední úkol vyhledat poklad. 

polní cestou kolem zahrad. První 
zastávka byla svačinková. Dětem 
v přírodě opravdu chutnalo, nezbyl 
ani drobeček. Druhá zastávka byla 
u malého jezírka v jedné ze zahrad, 
kde děti měly možnost vidět malé 

užovky, žabky a pulce a o kousek 
dál i koně ve výběhu. A poslední, 
třetí zastávka proběhla na dětském 
hřišti. Pak následovala cesta zpět 
do mateřské školy. V parném počasí 
přišlo vhod i vodní osvěžení.

Děti jej brzy objevily a pak si na něm pochutnaly. Pros-
tě skvělá tečka za odpoledním výšlapem. Všichni jsme 
se náramně pobavili a s dobrou náladou jsme odcházeli 
domů. Přesvědčili jsme se, že tyto společné chvíle napo-
máhají k prohlubování vzájemných vztahů mezi školkou 
a rodinou a mohou dětem i rodičům přinést radost a potě-
šení. Děkujeme maminkám za přípravu této akce a všem 
rodičům, kteří se tohoto zdařilého odpoledne zúčastnili.
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Beseda s vojáky
25. 6. dopoledne proběhla beseda s vojáky z VÚ Vy-

škov. Děti se seznámily s činností vojáků a vyzkoušely 
si vojenskou výstroj (helmy, vesty, maskovací obleky,…). 
Po této besedě měly děti možnost prohlédnout si vojen-
ská vozidla na školní zahradě.

Výlet do ZOO
Výlet dětí z MŠ společně s rodiči do ZOO Lešná se 

uskutečnil 17. 6. 2014.
Počasí nám přálo a zvířátka si užívala sluníčka tak 

jako my všichni a pěkný den nám uběhl velice rychle.
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Staň se tygrem

Divadelní představení 
v mateřské škole

Ve čtvrtek 3. 4. 2014 proběhl na naší škole preven-
tivní program ke zdravému životnímu stylu pod názvem 
„Staň se tygrem“. Žáci se zde dověděli o účincích kouře-
ní a alkoholu, o příčinách jejich užívání a mnoho dalších 

V pátek 25. 4. 2014 zhlédly děti z mateřské školy 
společně s prvňáky a druháky tři výchovné pohádky: Jak 
chtěla kočička umět létat, O holčičce, která si neplnila 
školní povinnosti a O holčičce, která zachránila veverku. 

Ze života školyZe života školy

Rozloučení s předškoláky
Každý rok se loučíme s těmi nejstaršími předškoláčky, 

kteří od září nastoupí do základní školy. Slavnostní roz-
loučení proběhlo 25. 6. v 16:00 hod. v mateřské škole. 
Děti si připravily pro rodiče pásmo básniček a písniček 
a na památku dostal každý předškolák knížku s věnováním. 

Na rozloučenou nechybělo ani dětské šampaňské.
A kdo nám letos odchází do ZŠ?
Matyáš Dufek, Tomáš Kalvach, Samuel Zima, Tomáš 

Prokeš, Samuel Lauterbach, Dominik Tesař, Vít Jakub-
čík, Magdaléna Vykydalová, Helena Kozielová a Nikola 
Kocmanová.

Veronika Kunická

užitečných informací, které jim byly 
předávány formou scének. Po těch 
vždy následovala diskuse, do které se děti aktivně zapo-
jovaly. Všem vystupujícím děkujeme, protože program 
měli velmi pěkně připravený.
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10. slet čarodějnic

Den matek

Ekocentrum Trkmanka

Ve středu 30.4. 2014  přiletěla do 
Základní i Mateřské školy v Brumo-
vicích spousta čarodějů a čarodějnic. 
Všichni s nedočkavostí očekávali, jaké 

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a ma-
teřství. Tento svátek připadá na druhou květnovou neděli.  
Nejen v tento den bychom si měli připomenout, co pro nás 
naše maminky znamenají, co pro nás udělaly, rozpome-

Ve středu 14. 5. 2014 navštívili žáci prvního, druhého 
a čtvrtého ročníku Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pav-
lovicích. Pro prvňáky a druháky jsme objednali vzděláva-
cí program „Strom“. Slečna Eva Štefková měla program 
velmi pěkně připravený, žákům se líbil. Nejprve si každý 
z pytlíku vybral poslepu jednu věc a pak měl určit, co si 
vytáhl. Všichni si vytáhli plod nějakého stromu. Potom si 
lektorka s žáky o stromech povídala a po přestávce jsme šli 
k rybníku, kde dvojice dostaly větvičku nebo list nějakého 
stromu. Ten strom, ze kterého byla utrhnuta, šly pak děti 
hledat. Následovala soutěž družstev, kde žáci dostali na 
obrázcích listy nebo plody stromů a měli najít stejné ob-
rázky, které byly rozmístěné v trávě. Pak přiřazovali listy 
k plodům. Tato aktivita pro ně byla náročná, doporučovala 
bych ji pro žáky od třetího ročníku. Nakonec ve dvojici dě-
lali frotáž kůry stromu. 

Mgr. Helena Miklíková

disciplíny si pro ně připravily čaroděj-
nice první kategorie. Letos u Fanfulíny 
házeli kohoutím pařátem na cíl, Ha-
ňulína měla připravené čarodějnické 
tajemství (hledali a poznávali gumová 
zvířátka mezi PET víčky), u Danilice 

poznávali bylinky, u Bludimíry skládali 
čarodějnické puzzle, u Ochechule pl-
nili disciplínu čarodějnický fl us (plivali 
vodu do kbelíku) a u Jarulíny se mu-
seli trefi t vystřelovacím autem do fot-
balové branky.

nout se na naše společné zážitky. Na místě je jim za jejich 
lásku a péči poděkovat, a tím jim vyjádřit svoje city. 

K tomuto svátku si děti na neděli 11. května 2014 pro 
maminky připravily bohatý kulturní program pod názvem 
„Rok na vsi“ a zároveň byla na obci zahájena výstava dět-
ských výtvarných prací. 
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Téma výukového programu pro 
4. ročník bylo – Společenství rybníka
První část programu proběhla skupinovou prací u ryb-

níka - určování rostlin a živočichů, pozorování vylovených 
bezobratlovců a určování jmen podle klíče bezobratlovců.  
Druhá polovina programu pokračovala v učebně.  Zde děti 
pozorovaly své úlovky pod mikroskopem a opět ve sku-
pinách tvořily vybarvováním, stříháním a lepením obrázků 
společenství rybníka.

Výukový program byl dostačující pro žáky 4. ročníku.
Děti velmi dobře zúročily své dosavadní  teoretické zna-

losti a byly obohaceny praktickou činností u rybníka, kterou 
na závěr hodnotily jako nejzajímavější aktivitu.

Ing. Dana Pučálková

Etické dílny – Buďme kamarádi – 1. – 3. ročník

Přírodovědná exkurze na Pálavu

Etické dílny – Jak správně využívat televizi a počítač – 4. – 5. ročník

Ve čtvrtek 5. 6. 2014 k nám opět 
přijela paní Eliška Krmelová ze sdru-
žení Kompásek. Pro žáky prvního až 
třetího ročníku si připravila téma „Buď-
me kamarádi“. Nejprve si povídali 
o oblíbených hračkách a o tom, jestli je 
lepší hrát si sám nebo s kamarádem. 
Potom odpovídali pomocí kartiček na 
otázky, které se týkaly  kamarádství 
a společně si zazpívali. Následovaly 
rady o tom, jak si udržet kamaráda 
a jak řešit konfl iktní situace. Beseda 
byla ukončena hrami na posílení ka-
marádských vztahů.

Dne 19. června 2014 se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku  
v rámci hodin přírodovědy a vlastivědy exkurze  na Pálavu.

Jako každým rokem, i letos jsme společně navštívili 
vlastivědné muzeum v Dolních Věstonicích a pěšky prošli 
trasu Pálavskými vrchy k hradu Děvičky, odtud přes Sto-
lovou horu k soutěsce Martinka. Cestou jsme poznávali 
druhy rostlin, seznámili se s krásami Pálavy a jejího okolí. 
Vyprávěli si o historii dávného pravěku, prvního osídlová-

Ve čtvrtek 5. 6. 2014 k nám opět 
přijela paní Eliška Krmelová ze sdru-
žení Kompásek. Pro žáky čtvrtého 
a pátého ročníku si připravila téma 
„Jak správně využívat televizi a počí-
tač“. Nejprve diskutovali o pravdivosti 
informací v médiích, o tom, jaký vliv 
na nás mají jednotlivé pořady a re-
klamy, následovaly rady, jak se bránit 
nechtěné reklamě a jak se nenechat 
zmanipulovat. Dále se bavili o nebez-
pečí, které hrozí na sociálních sítích, 
o nebezpečí počítačových her a jejich 
vlivu na běžný život.

ní, s dobou římských legií na Moravě až po období první 
a druhé světové války – hrob Ludwiczka, kryt vojáků z dru-
hé světové války.  

Cílem exkurze bylo:
- Seznámit děti s vápencovým útvarem Pálavy
- Zhlédnout a prodiskutovat exponáty v muzeu Dolní 

Věstonice



Nové POKOLENÍ

strana 19

Olympiáda v Kobylí

Pasování prvňáků na čtenáře

Beseda s vojáky

Kobylské dětské olympijské hry se 
uskutečňují každý rok v měsíci červnu. 
Je to olympiáda, jak má být. S olym-
pijským ohněm a zahajovací znělkou. 
Sportovní akce se zúčastnili žáci čtvr-
tých a pátých ročníků. V některých 
disciplínách jim vypomohlo i pár žáků 
ze třetího ročníku. Děti byly rozděleny 
do čtyř kategorií. Soutěžilo se v běhu 
na 60m, skoku do dálky, hodu míč-
kem, skoku z místa, hodu na cíl, běhu 
na 200m a olympiádu uzavřela štafeta 
na 200m, která je vždy vyvrcholením 
celého soutěžního dopoledne. Poda-
řilo se nám získat 15 zlatých medailí, 
5 stříbrných a 7 bronzových.

23. 6. 2014 jsme se s našimi prvňáky vydali do 
místní knihovny, kde je mile přivítala knihovnice Eva 
Brunerová, která  začala zajímavým povídáním o ry-
tířských ctnostech, potom každý přečetl úryvek z dět-
ské knížky, a protože byly děti  šikovné, mohlo se při-

Ve středu 25. 6. 2014 proběh-
la v MŠ a ZŠ „Beseda s vojáky 
z posádky Vyškov“. Nejprve se děti 
seznámily s prací vojáků, potom 
následovala beseda o bezpečnosti 
v silničním provozu, prohlídka vozů 
LAND ROVER a TATRA 810. Velký 
zájem byl opět o možnost vyzkou-
šet si vojenskou výstroj.

- Seznámit děti s historií Pálavy od druhohor, Římskou 
říší, obdobím Stěhování národů ,  Velkomoravskou říší, 
první a druhou světovou válkou – Ludwiczek

- Vzájemně určovat názvy druhů stromů, keřů a bylin
- Zhlédnout symbol Pálavy – endemit strom dub šípák
- Splnit tematický kvíz, v němž se plnily úkoly učiva vlas-

tivědy, přírodovědy a matematiky.

Kolektiv žáků čtvrtého a pátého ročníku hodnotím  jako  
bezproblémový, chtivý informací od historie po květenu, 
disciplinovaný a nadšený pro získané informace.

K novým poznatkům patřilo:
Karel Absolon, nově postavená socha Věstonické ve-

nuše cca 1 km za vesnicí Dolní Věstonice,  taberna, Dív-
čí hrady-Děvičky, Sirotčí hrádek, silenka nadmutá, chrpa, 
áron čárkovaný, smolnička obecná, třemdava bílá, chrpa 

modrák, brouk, kostival lékařský, šalvěj habešská, duby, 
buky, lužní lesy, problematika Novomlýnských nádrží, ko-
rýši, listonoh jarní, žábronožka, druhy mraků, větrné elek-
trárny, stepník rudý, stepník moravský, orientace v terénu, 
počasí, podnebí a hlavně neustálé odpovědi na různorodé  
otázky k regionu.

Splnili jsme kompetence :
k. komunikativní, k.  občanské, k. k plnění úkolu, k. 

k řešení problému, k. sociální a personální.
Za otázky týkající se přírodovědy a historie  zodpoví-

dala Dana Pučálková, oporou a pozitivním přístupem k 
nesnadnému rozhodování uskutečnění exkurze vzhledem 
k rozmarům přírody se  přičinila Jarmila Bielová.

Celodenní putování regionem – perlou Evropy – Pálav-
skými vrchy  hodnotím jako krásný den, plný otázek a od-
povědí  a  vzájemného souznění dětského kolektivu.

Dana Pučálková

stoupit k pasování na „rytíře čtenáře“. Všichni dostali  
„Pasovací listinu“ a dětskou knihu. Paní knihovnice 
pro nás měla také připraveno pohoštění, potom děti 
mohly nakreslit, co se jim tento den v knihovně líbilo. 
Tímto bych paní Evě Brunerové chtěla ještě jednou 
poděkovat za pěkně připravený program a těším se 
na další spolupráci.
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Zahradní slavnost

Hudební besídka

Jako každý rok, i letos si děti na 
předposlední den školy připravily 
program – konala se totiž  Zahradní 
slavnost. Počasí bylo sice chladnější 
než  v předešlých dnech, ale dětem 
to neubralo na ochotě předvést, co si 
ve třídách přichystali. Zhlédli jsme po-
hádky nejen v češtině, ale také v ang-
ličtině, viděli jsme bojové vystoupení, 
zasoutěžili jsme si, zasmáli se něko-
lika scénkám i vtipům, poslechli si hru 
na kytaru a zazpívali  písničky. Potlesk 
a veselý pokřik potvrdil úspěšnost této 
akce.

Ve čtvrtek 26. června 2014, v posledním týdnu školního 
roku, se v budově základní školy konala hudební besídka 
spojená s předáváním vysvědčení. Žáci se pod vedením 
p. Karla Otáhala pilně připravovali, doma hodně cvičili, aby se 
rodičům, přátelům a kamarádům mohli pochlubit svojí hrou 
na hudební nástroje. Vystoupení dětí se všem velmi líbilo.

Foto: Antonín Kocman 
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Jízda králů

Český den proti rakovině

Čtvrtý ročník „Jízdy králů“ se 
uskutečnil v sobotu 24. května 2014 
v odpoledních hodinách. Děti, pra-
rodiče a rodiče se sešli u sokolovny 

Naše knihovna byla oslovena Arcadií Praha, s.r.o. se 
žádostí o pomoc při Českém dnu proti rakovině. Letošní 
sbírka se konala 14. května a vybrané fi nanční prostředky 
budou použity na výzkum léčby rakoviny a na zlepšení 
péče a vybavení onkologických pracovišť. 

V Brumovicích mi velmi ochotně vyšli vstříc všichni 
oslovení vedoucí obchodů – kytičky i s letáčky nabízeli 

a odtud se vydali průvodem Dědi-
nou, Vrchním koncem a ulicí Draha 
až k dětskému hřišti u vodojemu, 
kde byla celá akce ukončena. Je 

u pokladen (přidali si práci) a leckde ještě počet kytiček 
nestačil. No, jsem vlastně ráda, že jsem počet kytiček 
podcenila, protože to svědčí o ohromné míře soucitu 
a laskavosti všech, kteří si kytičky zakoupili.

Děkuji Vám všem
Eva Brunnerová

Výroky slavných
„Lidé dávají darem květiny, protože v nich je skutečný smysl Lásky. Kdo se pokusí vlastnit květ, uvi-
dí, jak jeho krása vadne. Kdo se však jenom podívá na květinu na lukách, ponechá si ji navždycky. 
Protože ta květina patří k večeru, k západu slunce, k vůni vlhké půdy a k oblakům na obzoru.“

Paulo Coelho

„Duševní život dítěte je plně hodnotný jen tehdy, žije-li dítě ve světě hry, pohádky, hudby, fantazie a 
tvořivosti. Bez toho je jen uschlý kvítek.“ 

V.A.Tuchomlinskij

„Dlouhá období štěstí se často v mžiku rozplynou, jako když bouřka utne letní vedro.“
Luc Clapiers de Vauvenargues

Úspěchy brumovických žáků v ZŠ Kobylí
Každoročně děti z Brumovic úspěšně reprezentují 

ZŠ Kobylí. Důležitou oporou našeho fl orbalového týmu 
byl Patrik Pohorský (8.B). Spolu s ostatními vybojoval 
2. místo v okresním přeboru škol a postup do kraje nebyl 
zase tak vzdálený. 

V okresním přeboru lehkých atletů v kategorii star-

ších žáků získal třetí místo Michal Hanák z 8.B v běhu 
na 1500m. V konkurenci „profesionálních“ atletů jistě ve-
lice pěkný úspěch.

Za kvalitní reprezentaci školy i Brumovic jistě patří 
všem velká pochvala.

Vlastimil Janda, ředitel ZŠ Kobylí 

potěšitelné, že počet účastníků se 
stále zvyšuje a přibývá i koňských 
povozů.

Foto: A.Košulič 
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Čestný dárce krve a krevních složek 

Historie brumovické  knihovny

V loňském roce jsem oslavil padesáté narozeniny. 
V tomtéž roce jsem také dosáhl osmdesát bezplatných 
odběrů krve nebo jejích složek (krevní plazma a krevní 
destičky) a hejtmanem Jihomoravského kraje jsem byl ve 
středu 4. června 2014 oceněn Zlatým křížem ČČK 3. třídy.

 
Kdy jsem s dárcovstvím začal
K dárcovství, s nímž jsem začal asi v pětadvaceti le-

tech, mě přivedla moje žena, která je také čestným dár-
cem krve a pochází z rodiny, kde je toto samozřejmostí. 
I můj otec byl aktivním dárcem. 

 Darování krve je dle mého názoru vyjádřením vztahu 
k ostatním lidem, pomoci těm, kteří ji potřebují. Jsou to 
lidé s nemocí krve, nebo podstupující operace, po havári-
ích atd. Pro všechny dárce je dobré také to, že při každém 
odběru je krev vyšetřována v laboratoři a dotyčný se tak 
může včas dozvědět o případném začínajícím zdravotním 
problému.

 
Jak vlastně odběr probíhá
Prvodárce se může rozhodnout, ve kterém zdravotnic-

kém zařízení krev daruje. Registrace je velmi jednoduchá, 
stačí mít s sebou občanský průkaz, být zletilý a zdravý. 
Před každým odběrem se vyplňuje dotazník, poněvadž 
některé zjištěné informace by jej mohly ovlivnit. Následuje 
kontrola osobních údajů, odběr vzorku krve pro labora-
torní vyšetření, jehož výsledek pak posoudí lékař. Dárci 
je změřen krevní tlak a lékař rozhodne, zda může krev 
darovat.

Vše začíná v přípravně, kde si může člověk vzít nápoj 

Knihovna se nachází v 1. patře 
Domu služeb. 

Vznik první  knihovny je pravděpo-
dobně datován do roku 1868, kdy byl 
v Brumovicích ustanoven čtenářský 
spolek Svornost. 

Ze vzpomínek a vyprávění nej-
starších obyvatel naší obce víme, že 

a pečivo. Dárce si umyje předloktí ruky a  po vyzvání jde 
na sál. Sestřička jej usadí do křesla, vlastní odběr trvá 
několik minut. Nic náročného. Odběr krevních složek – 
krevní plazmy nebo krevních destiček je však časově ná-
ročnější, trvá asi jednu hodinu. Dárce si odpočine v čekár-
ně, po odběru má k dispozici občerstvení. Celý cyklus je 
ukončen zápisem do průkazu. 

 
Proč potřebujeme dárce krve?
Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou 

a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit.
 
Je jí třeba např. při:
• těžkých úrazech
• řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické, 

transplantace)
• léčbě otrav
Celoživotně jsou na ni odkázáni např.: 
• lidé léčení umělou ledvinou
• lidé se zhoubnými nemocemi krve
Léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro:
• nemocné s poruchami srážlivosti (např. Hemofi lici)
• léčbu poruch obranyschopnosti
• léčbu popálenin aj.
 
S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i po-

třeba krve získávané od dárců.
V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krev-

ní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve! 
Ing. Vavřinec Charvát

u nás byly knihovny dokonce tři. Jed-
na v Sokolovně, další v modlitebně a 
ve škole. Tyto knihovny získávaly tituly 
tak, že jim knihy byly předány jako dar. 
Movitější lidé si knihu koupili, přečetli 
a poté darovali knihovně, aby mohli 
číst i ostatní. Ještě dříve však tímto al-
truistickým způsobem pracovaly čistě 

soukromé knihovničky místních nad-
šených čtenářek. 

V roce 1937 převzal funkci kni-
hovníka p. Alois Strýček, který na 
zdejší škole začal působit jako učitel. 
Knihovna byla umístěna vedle dnešní 
třídy pro prvňáčky. Zde byly asi čtyři či 
pět starých trojdílných skříní, které ob-
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Za 25 let proslavil Brumovice v Evropě
Málokoho z pamětníků by před 25 lety napadlo, že 

se naše malá vesnice stane proslulou po celé Evropě. 
Dobré jméno Brumovic šíří fi rma, která v srpnu tohoto 
roku slaví již čtvrt století.  Kdo by si před lety pomys-
lel, že mladý, odhodlaný muž, který přišel žádat na bý-
valý místní národní výbor o povolení poskytovat služby 
obyvatelstvu, vybuduje fi rmu takového rozsahu. Roman 
Blanář byl jednou z prvních vlaštovek, která se ještě za 
bývalého režimu rozhodla opustit stálé zaměstnání a jít 
do rizika soukromého podnikání. To byla věc na tu dobu 
naprosto nebývalá. Romanovi nechyběla odvaha, poko-
ra, houževnatost, pracovitost a odhodlání a díky tomu 
se mu podařilo vybudovat fi rmu, která je dnes známá 
v mnoha zemích a stala se největším výrobcem lehacího 
nábytku v České republice a jedním z největších produ-
centů postelí v celé Evropě. Přinesla obyvatelům naší 
vesnice i lidem z blízkého okolí stabilní práci, pomohla 
vyrůst dalším fi rmám, vždy podporovala vzdělání a kul-
turu v naší obci. 

Někteří z vás si pamatují skromné začátky a nesmír-
né úsilí Romana Blanáře, když v roce 1993 kývl na na-
bídku správce konkurzní podstaty a koupil bývalý areál 
zemědělského družstva. Tehdy ještě netušil, že to byla 
nejdražší a nejméně výhodná koupě v jeho životě. Za 
25 let by však všichni, kdo alespoň jednou byli v býva-
lém jednotném zemědělském družstvu, současný areál 

nepoznali. Vyrostly v něm nové 
haly, nové moderní budovy vy-
bavené špičkovou technikou a neméně kvalitním záze-
mím pro zaměstnance. 

Firma začala v 90. letech s nebývalým entuziazmem 
dodávat malým obchodníkům, a protože v té době byl 
velký hlad po veškerém spotřebním zboží, její kapacita 
byla naprosto nedostatečná. Roman Blanář se nebál ris-
kovat a investovat další peníze, aby fi rmu rozšířil, a tak 
se jeho zákazníky mohly stát i nábytkářské řetězce, kte-
ré se na konci 90. let objevily v České republice. Postup-
ně se však Česko a Slovensko a odběratelé v nich stali 
pro fi rmu nedostatečně velkým trhem, a tak se zaměřila 
na zákazníky v německy mluvících zemích, kde mohla 
konkurovat nejen velmi dobrou cenou, ale především 
výbornou kvalitou. Kolik německých zákazníků přemýšlí 
nad podivně znějícím jménem Blanar Brumovice? Jsou 
jich již statisíce a další ani netuší, že postele pochází 
z malé jihomoravské vesnice. 

Roman Blanář podnikal dlouhou dobu jako fyzická 
osoba, v roce 2008 se fi rma transformovala na akcio-
vou společnost. V dnešní době zaměstnává cca 410 lidí 
a její roční produkce je zhruba 150 tisíc postelí. 60% své 
produkce vyváží do zahraničí, 40% stálé zůstává na do-

sahovaly písemné poklady...Pan učitel 
měl k sobě dva, tři pomocníky, kteří 
mu pomáhali při půjčování knih, a ty 
zařazovali – knihy byly vedeny podle 
přírůstkových čísel. Za půjčení se pla-
til asi 30-ti halířový poplatek. Knížky 
byly zabaleny v modrém papírovém 
obalu, který na světle brzy zfi alověl. 
Vzpomínáte? 

V prosinci r. 1965 byly knihy pře-
místěny do budovy hasičské zbrojni-
ce, kde zůstaly až do roku 1973.

Po p. Strýčkovi, řediteli základní 
školy, převzala vedení knihovny paní 
Růžena Galousková ( asi v r. 1974). 

Další stěhování, jenom na chvil-

ku, do Domu služeb se uskutečnilo 
koncem r. 1990. To již vede knihovnu  
paní Renata Zítková . V lednu 1991 se 
knížky opět přesouvají do přízemí bu-
dovy ZŠ do prostor bývalé školní ku-
chyně a jídelny.. Pár let poté, v r. 1996, 
proběhla velkorysá přestavba této 
knihovny přístavbou dřevěného pat-
ra se schodištěm, jež byla ukončena  
16. ledna 1997.  Takto knihovna fun-
govala velmi efektivně, protože byla 
blízko dětem. 26. ledna 2007 byly slav-
nostně otevřeny zcela nové knihovnic-
ké prostory v horním patře Domu slu-
žeb. Knížky jsou opět přestěhovány 
a snad defi nitivně je jim dán dostateč-

ný, světlý a suchý prostor. Ještě během 
r. 2009 se do knihoven zavádí digitali-
zace a knížky se začínají ukládat po-
mocí nového počítačového programu.

17. září 2009 přebírá knihovnu 
Ing. Jana Charvátová a dává jí novou 
tvář. Je pořízen internet, další elektro-
nická vybavení, hry pro děti…

Dne 3. března 2014 se knihovnicí 
stává paní Eva Brunnerová.

Zatím se mi nepodařilo sehnat více 
a přesnějších informací, ale budu hle-
dat dále a snad se mi postupně podaří 
odhalit trošku více z historie našeho 
„knihovnictví“.

Eva Brunnerová
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Ze sportu

Běh Parkem Dr. Jana Herbena
TJ Sokol Brumovice pořádala 

v sobotu 10. května 2014 8. ročník 
Běhu Parkem Dr. Jana Herbena. 
Běželo se v těchto kategoriích: žáci, 
dorost, elite a speciál. Jako vždy,
i tentokrát byla nejpočetnější skupina 
prarodičů a rodičů s těmi nejmenšími. 
Pro všechny bylo připraveno občerst-
vení a každý účastník obdržel pamět-
ní list a upomínkový předmět.

Foto: Daniel Ullmann

mácím trhu, kde má fi rma Blanář nábytek, a.s. ve svém 
oboru dominantní postavení. V minulém roce fi rma zís-
kala ocenění Odpovědná fi rma roku. Odborná komise 
ocenila především péči o zaměstnance. Blanář náby-
tek byl jednou z prvních fi rem v České republice, které 
se pro děti svých zaměstnanců rozhodly otevřít fi remní 
školku, a tak od ledna letošního roku funguje „Bimbi-jiná 
školka“. Firma vyšla vstříc svým zaměstnancům, školka 
je otevřená dle jejich potřeb, a to nejen v pracovní dny, 
ale i o víkendech a o prázdninách. 

Firma procházela nejen dobrými, ale i těžšími obdo-

bími, ale díky vysokému úsilí a poctivé práci se dokázala 
problémům postavit. Nikdy by nemohla dosáhnout tako-
vého postavení a úspěchů bez loajálních zaměstnanců, 
kteří si zaslouží největší dík. Poděkování rovněž patří 
obci Brumovice a jejím obyvatelům, kteří rozvoj spo-
lečnosti podporovali a samozřejmě všem zákazníkům, 
z nichž většina se do fi rmy opakovaně vrací a vytváří tak 
příběhy Blanářových postelí. Vždyť každý, kdo si postel 
této fi rmy zakoupí, stráví s ní třetinu svého života, a to 
není zrovna málo…

Alena Jindráková
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Výsledky fotbalové soutěže – jarní část 2014

Fotbalový turnaj

Datum III.tř. muži, sk. B datum III.tř. dorost
30.3. Brumovice Uherčice 1:1 12.4. Brumovice Bořetice 0:0
6.4. Popice Brumovice 3:2 20.4. Moravský Žižkov Brumovice 2:0
13.4. Brumovice Dolní Dunajovice 2:3 26.4. Brumovice Pouzdřany 8:1
19.4. Boleradice Brumovice 1:3 4.5. Nosislav Brumovice 3:2
27.4. Brumovice Strachotín 3:3 10.5. Brumovice Drnholec 4:0
4.5. Klobouky Brumovice 6:1 17.5. Bořetice Brumovice 2:3
11.5. Brumovice Velké Němčice 3:3 24.5. Brumovice Moravský Žižkov 8:1
18.5. Pavlov Brumovice 4:0 1.6. Pouzdřany Brumovice 5:3
25.5. Brumovice Velké Hostěrádky 2:3 7.6. Brumovice Nosislav 4.2
1.6. Pouzdřany Brumovice 4:0 15.6. Drnholec Brumovice 4:1
8.6. Brumovice Zaječí A 1:4
15.6. Nosislav Brumovice 5:1

Obec Brumovice a TJ Sokol Brumovice uspořádaly 
ve dnech 12. a 13. července  2014 „Fotbalový turnaj 
o pohár Zastupitelstva obce Brumovice“. Hrálo se na 
hřišti u sokolovny, v sobotu se utkala družstva mužů z 

Pořadí:
III.třída muži, sk. B – Brumovice: 10. místo v tabulce ze 

14 družstev
III. třída dorost – Brumovice: 6. místo v tabulce ze 

6 družstev
Střelecká fotbalová soutěž po jarní části – III. třída muži, 

sk. B:
26 branek Havelka Petr z Uherčin

25 branek Dlabka Pavel z Nosislavi
20 branek Křižák Libor z Klobouk
18 branek Bíza Michal z Brumovic
III. třída dorost:
25 branek Máczai Lukáš z Moravského Žižkova
22 branek Beneš David z Moravského Žižkova
14 branek Hanák David z Brumovic

Brumovic u Opavy, Brumovic na Moravě, Blažovic a Klo-
bouk u Brna. V neděli se pokračovalo zápasy družstev 
starých pánů z Brumovic na Moravě, Brumovic u Opavy. 
Družstvo ze Záhorské Bystrice se omluvilo.

Výsledky:
Muži Staří páni
Klobouky Brumovice 1:2 Brumovice Brumovice u Opavy 1:1 Na penalty 5:4
Blažovice Brumovice u Opavy 4:0
Brumovice u Opavy Klobouky 4:1
Brumovice Blažovice 3:1

Pořadí – muži:   staří páni:
1.místo: Brumovice na Moravě  1.místo: Brumovice u Opavy
2.místo: Blažovice
3.místo: Brumovice u Opavy
4.místo: Klobouky

V sobotu večer se konala letní ta-
neční zábava, k tanci a poslechu 
hrála skupina Leon§Hanka. 
V neděli 13. července 2014 byl při vy-
hodnocování turnaje starých pánů za 
dlouholetou práci pro fotbalový oddíl 
a za velmi dobrou práci s dětmi od-
měněn p. Ludvík Hanák. Za své zá-
sluhy obdržel sošku s poděkováním. 
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Z činnosti Spolku Brumovických vinařů v roce 2014 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Jak jsme již dříve v našem zpravodaji uvedli, dne 
27.2.2010 byl v Brumovicích založen „Spolek Brumovic-
kých vinařů, o.s.“.  Tím byla obrazně řečeno obnovena čin-
nost vinařské besídky, která zde existovala od března 1934 
až do ledna 1949.

Od založení spolku v únoru 2010 až do současného 
období tento vyvíjí intenzivní činnost zaměřenou na propa-
gaci vinařství a vinařských tradic v Brumovicích. V letošním 
roce se uskutečnily již čtyři akce, a to „Oblastní výstava 
vín“, která velmi úspěšně proběhla dne 12. dubna 2014 ve 
spolupráci s obcí a s podporou Vinařského fondu České 
republiky. Jen pro zajímavost uvádíme, že na této výstavě 
bylo presentováno celkem 673 vzorků vín ze všech pod-
oblastí jižní Moravy a také z Malokarpatské podoblasti ze 
Slovenska. Za zmínku stojí také skutečnost, že výstavu na-
vštívilo více jak 250 návštěvníků z celé ČR i ze Slovenska.

Druhou akcí spolku byl „Den otevřených sklepů“, který 
se konal dne 7. června 2014. Bylo otevřeno 15 sklepů míst-
ních vinařů za účasti 186 návštěvníků, především mimo 
obyvatel naší obce.

Pro pěstitele vinné révy spolek zorganizoval ve dnech 
10. – 11. 6. 2014 kurz odborné způsobilosti pro zacházení 
s přípravky na ochranu rostlin. Dne 12. 6. 2014 se kona-
ly testy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti na 
stupeň II. Kurz i testy absolvovalo celkem 29 vinařů, a to 
nejen z řad členů vinařského spolku. Celá akce proběhla 
v součinnosti s obcí ve velké zasedací místnosti obecního 
úřadu.

Čtvrtou akcí byl velmi zdařilý zájezd členů spolku včet-
ně rodinných příslušníků do Valtic a Přítluk. Této akce, kte-
rá se uskutečnila 28. června 2014, se zúčastnilo celkem 
41 lidí. V rámci celodenního programu jsme navštívili Kří-
žový sklep a Salon vín ČR ve Valticích, na závěr pak vinice 

v Přítlukách a nově zrekonstruovaný sklep našeho člena 
Ing. Františka Jakubčíka tamtéž. 

V současné době již organizační výbor vinařů velmi in-
tenzivně připravuje realizaci projektu „Tradiční vinobraní“. 
Propagace vína a vinařství bude hlavním mottem uvedené 
akce, která se uskuteční v neděli dne 7. září 2014 a její celý 
průběh se bude konat v duchu historických tradic, včetně 
alegorického průvodu obcí. Program vyvrcholí v areálu 
u místní sokolovny, kde kromě Zarážení hory vystoupí mu-
žácké pěvecké sbory a cimbálová muzika Vonica. Věříme, 
že za široké účasti veřejnosti. Účinkující budou nejen ze 
spolku vinařů, ale i z řad místních ochotníků. I touto ces-
tou vás všechny co nejsrdečněji zveme na akci, která bude 
spojena  s ochutnávkou prvních letošních burčáků.

K tomu, že vinařský spolek velmi intenzivně vyvíjí svou 
činnost, přispívá i ta skutečnost, že má podporu obce 
a místních podnikatelů, za co jim všem patří naše podě-
kování.

Ing. Milan Polák, jednatel spolku 
Foto: Miroslav Otáhal



Nové POKOLENÍ

strana 27

Vítání dětí do života

V sobotu 3. května 2014 se uskutečnilo setkání pětašedesátiletých rodáků. Po slavnostním programu v obřadní 
síni obecního úřadu se účastníci odebrali na místní hřbitov, kde zapálili svíčky na hrobech svých zemřelých spolužáků. 
Poté následovalo společné posezení v hospůdce.

Foto: Vlasta Bedřichová

V neděli 21.června 2014 byly v obřadní síni brumovického obecního úřadu do života slavnostně 
uvítány děti: Magdaléna Kuciánová, Veronika Peřinová, Dominik Hasík a Mia Ondrušová. K naroze-
ní dětí rodičům upřímně blahopřejeme a přejeme mnoho radostných společných chvil.

Foto: Vlasta Bedřichová  

Dlouholetý zaměstnanec Obecního úřadu v Brumovicích pan Josef Střeštík odešel 
dne 1.5.2014 do důchodu. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho 

spokojenosti v osobním životě. 

Společenská kronika 
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Centrum vzdělávání všem
Využijte léto k nastartování své kariéry
V létě nikdo práci neřeší, jsou přece prázdniny. Že za-

čnete se sebou něco dělat až v září? Omyl! Okurková sezó-
na je tou nejlepší dobou, kterou můžete věnovat sami sobě 
a zamyslet se nad svým směřováním. V případě profesního 
uplatnění a kariéry vám může pomoci Centrum vzdělávání 
všem. Zcela zdarma totiž nabízí zájemcům kariérní pora-
denství a informace týkající se kurzů a rekvalifi kací i trhu 
práce v celém Jihomoravském kraji. V září, kdy se vše opět 
naplno rozjede, tak nebudete muset teprve začínat, ale 
s náskokem před ostatními už vědět kudy kam.

Kariérní poradenství
Hledáte práci? Potřebujete zvýšit svou kvalifi kaci? Nebo 

vaše momentální zaměstnání není to pravé a poohlížíte se 
po jiném uplatnění? Sháníte praxi? Nebo zkrátka jen chcete 
profesní změnu a nevíte jak na to? Konzultanti Centra vzdě-
lávání všem, které můžete kontaktovat a poté bezplatně na-
vštívit v Brně-Bosonohách a také v Hodoníně, vám mohou 
v každé z těchto situací poradit. Pomoci si sám nebo mít 
k ruce odbornou pomoc je totiž pořádný rozdíl. „Každý zá-
jemce nás může kontaktovat a domluvit si osobní schůzku. 
Na ní nejprve zmapujeme jeho situaci a vyhlídky,“ popisu-
je kariérní poradkyně Martina Ježková standardní průběh 
bezplatných konzultací, které lidé mohou absolvovat jed-
norázově nebo spolupracovat i dlouhodobě. „Obrací se na 
nás ti, kteří nemohou najít práci, chodí po pohovorech, ale 
bez úspěchu, protože neví, co dělají špatně. Často spolu-
pracujeme i s absolventy, kteří se po škole snaží uplatnit. 
Přicházejí i ženy po rodičovské dovolené nebo lidé, kteří 
už pracují, ale v současném zaměstnání nejsou spokojeni,“ 

představuje Martina Jež-
ková některé klienty, kteří se na Centrum vzdělávání všem 
obracejí, a dodává: „Zaměstnání vám sice přímo nenajde-
me, ale odborně poradíme a pomůžeme se zorientovat na 
pracovním trhu, třeba v oborech, které jsou momentálně 
žádané.“

Databáze kurzů
Do Centra vzdělávání všem si kromě rady ohledně prá-

ce můžete přijít i vybrat kurz nebo rekvalifi kaci. Aktuálně 
má volně dostupná databáze na www.vzdelavanivsem.cz 
více než dva tisíce nabídek od vzdělavatelů z celého kraje. 
„Častým předpokladem pro uplatnění nebo změnu profe-
se je i to, že na sobě člověk sám zapracuje, že se bude 
rozvíjet. Zaměstnavatelé preferují aktivní lidi,“ říká odborná 
konzultantka Dana Sklenářová. „Absolvováním kurzu se 
tak můžete vydat nejen jiným profesním směrem, ale zvýšit 
i svou hodnotu pro současného zaměstnavatele,“ upozor-
ňuje. Získejte tedy již nyní náskok před ostatními - využijte 
léto pro svůj rozvoj. Lidé z Centra vzdělávání všem vám 
v tom mohou výrazně pomoci.

Centrum vzdělávání všem – kariérní poradenství a 
databáze kurzů, rekvalifi kací

www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588

Email: info@vzdelavanivsem.cz
Pracoviště SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 38b 

nebo Hodonín, Kasárenská 4.

Pozvánky na kulturní a sportovní akce

- 16.8. volejbalový turnaj
- 7.9. tradiční vinobraní
- fotbalový turnaj dětí 
- rybářské závody
- lampiónový průvod
- 8.11. podzimní hody
- vánoční jarmark
- zpívání pod vánočním stromem
- pouštění balónků s přáním Ježíškovi
- vánoční besídka dětí MŠ a ZŠ
- vánoční turnaj ve stolním tenisu
- Štěpánský turnaj v mariáši

ovní akceoooooovvvvvvvnnnnnnnníííííííí aaaaaaaaaakkkk
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Fotografi i rozkvetlých růží, jejichž krásu 
jste mohli letos obdivovat u Marie a Petra 
Oslzlých, nám poslala paní Eva Brunnerová. 

Také máte nádherně rozkvetlou zahrádku, 
bohatě kvetoucí truhlík za oknem nebo 
na balkóně, či jiný pěstitelský úspěch? 
Pochlubte se svým spoluobčanům a po-
šlete nám jejich fotografi e. Rádi je ve zpra-
vodaji uveřejníme.
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Vítání dětí do života

Foto: Vlasta Bedřichová
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Brumovické hody 

Foto: Vlasta Bedřichová


