Nové POKOLENÍ

Jan Herben o Brumovicích:
„A již vjíždíme na naše hraničky. Naše, mé rodné vsi! Hraničky brumovské! 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.“
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Ze života školičky
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Jan Herben
– Za školou
„Ještě několik dní mají děti chodit do školy, než nastanou prázdniny. Ale vidím na jezírku hezkou
hrstku školáků, chlapců i děvčat
společně, těch, kterým škola nevoní. Voda je teploučká. A proto se již
od rána perou v jezírku jako husy.
Poznávám mezi nimi po hlase
i kmotrova Jurku i jeho sestřeničku
Kateřinu. Ti se od sebe netrhnou.
Skoro zároveň se narodili a zároveň začali chodit do školy.
Ach ta škola, ta je pálila. Jurka
dosud pásával husy a krávy pod širým nebem a tam byl ve svém živlu.
Rozdělával na pastvisku oheň, přeskakoval šibínky nebo ho brali za
večerního šera s sebou dospělejší
chlapci na noční paše, a tak býval
s koněm celou noc venku. Venku
byl docela jiný, než když ho nastrojili do školy: rozhalený, bosý, divoký. Také Kačenka se před tím pohybovala více po dědině, popásala
husy, chodívala na trávu a chovala
svoje mladší sourozence.
Než uhodil podzim, ten nepříjemný sychravý podzim, a ten
je zahnal před třemi roky z polí
a z ulic do školy. Doma je ustrojili
a vypravili. Oba byli nesví, sešněrovaní. Bylo vidět na Jurkovi, jak
ho všecko mrzí, jak mu je nevolno
do nového povolání. Musil na sebe
obléci kabát, obout ohromné, těžké
boty, i učesat se musel, ačkoli nebyla neděle. Hned by s tou tabulkou a slabikářem praštil. Raději by
ještě běhal po trávníku.
Na Kateřinu cesta do školy působila poněkud jinak, ačkoli také
byla sevřena. Přišla tam později
než ostatní děti, až přišla žaloba,
že Kateřina má už měsíc chodit do
školy, ale nechodí, a táta si musel
za to odsedět tři dny v hareště.
Chtěli „skrzevá to psat do Vídňa“,
jaké jsou to nové zákony a jaký
nový učitel, který na lidi žaluje. Za
tatínkových časů toho nebývalo.
Ale rozmyslili si to a matka vypravila děvče do školy. Kateřinu pak do
školy pobádala trochu marnivost,

neboť maminka ji vyšňořila, dala
jí novou kabelku, ač jí nebylo na
nic třeba, a šátek přes ruku. A tak
s pomocí boží tři zimy už ve škole
proseděla.
Najednou se strhl na břehu jezírka poplach.
„Utečtéééé!“ bylo slyšet až do
mého okna. Vyhlédnu, co se děje.
„Honem, pan učitel idú!“ opakoval se křik. A děvčata i chlapci nazí,
jak vyběhli z vody, pochytali šaty
do náručí a prchali do polí.
Skutečně. Pan učitel přicházel
ke mně na besedu. Pustil žáky ze
školy v jedenáct hodin.
„Kolik pak máte žáků ve škole?“
ptal jsem se ho.
„Z dvou set sedmdesáti v obou
odděleních – jednatřicet.“
„To není slavné.“
„Vina je na rodičích. A podám-li seznam nedbalců, přicházejí mi
před školu nadávat, vyhrožují mi,
je to kříž…“ Vytáhl černou knížku
a pokračoval: „Ani byste nevěřil,
co je to výmluv, když děti nepřijdou
do školy… Ševčíkovy školačky nepůdú do škole, protože dyby pršelo, zmokly by na hadru. Skřivánek
mosí chovat. Klimeš není oblečenej, že prej až po hodech. Malovanej mosí hlídat peřiny, dyž mamička popravujú na dvoře, protože se
tu blunkajú cigáni. Sedláček mosí
chodit na dříví do lesa. Horáko-

vá slúží na Vrbici u Bařinů. Hradil
mosí pást. Ledahudec byl osypanej. Kupka běhá po ulici, mosí chovat a pase s pastýřem. Strýček povídali, že Krupička bude chodit, až
mu kúpijú na jarmarku klobúk. …“
Učitel se odmlčel, aby nabral dechu a pokračoval: „Za dva roky, co
jsem v Brumovicích, vyslechl jsem
a zapsal si na sto padesát různých
dětských výmluv. Škoda, nemám tu
knížku při sobě. Co jsem vám četl,
byl jen nepatrný zlomek….
Dokud byl učitel u mne, bylo
jezírko skoro prázdné. Ve vodě se
čáchaly jen menší děti. Neškoláci. Sotva však odzvonilo poledne
a učitel se zdvíhal k odchodu, uslyšíme halas. Křik jakýsi a pláč.
Z polí vedl hlídač tři chlapce
svázané provazem. Patrně se potloukali a z dlouhé chvíle kradli.
Hotař je chytl na máku, na Suchánkově harasce, a svázal je. Teď pěkně museli nést makovice do dědiny
a od krajních chaloupek počínajíc
volat: „Kupte maku! Kupte maku!“
Vedli je tak po dědině až k obecní hospodě. Tam je hotař zavřel do
chlíva a po pořádku každému nařezal. Můj milý Jurka byl mezi nimi.
…“
Z knihy Brumovice připravila:
Vlasta Bedřichová
Kresba: František Hlavica
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Matěj Musil - Pokolení našeho rodu (2.část)
Přišel den odchodu na vojnu.
Bylo to smutné loučení na zdejší
zastávce, když přijížděl vlak, nářku,
že se člověk neudržel pláče. Ale jak
jsme se dostali do vlaku, zpívalo se,
aby smutek od nás odešel. Druhý
den ráno jsme přijeli do Znojma,
kde byl doplňovací okres. Tam nás
v kasárnách na dvoře rozdělili. Co
přišli k pěchotě, ti zůstali ve Znojmě u 99.pluku a 24. zeměbrany. Já
jsem byl přidělen k hulánskému pluku číslo 8. Ještě dva dny jsme byli
v barákách a měli jsme lékařskou
prohlídku. Kamarádi od pěchoty už
cvičili v kasárnách na dvoře, ještě
částečně v civilu, jeden měl šaty vojenské a svůj klobouk, jiný zase svůj
kabát, a tak to bylo špatně vystrojené. Pro nás přijeli dva huláni a vachmaister, měli pěkné šaty, což se
nám líbilo, a hned jsem koupil pohled s hulánem a poslal domů, aby
viděli, jak budu ustrojen a že jedu
do Uher. Druhého dne jsme šli ještě k lékařské prohlídce a po obědě
na nádraží, odkud nás vlak unášel
k Vídni, odtud do města Sombatheli,
kde jsme přesedli na lokálku. Ta nás
odvezla na místo určení. Město se
jmenovalo Keshek, tam osmí huláni
měli svůj náhradní kádr. Při našem
příchodu se na dvůr kasáren seběhlo několik strážmistrů a důstojníků,
aby si nás, nováčky, prohlédli. Obdrželi jsme jídelní šálky, zavedli nás
do světnic a za chvíli jsme šli pro
první večeři v našem novém bytě.
Každý dostal půl chleba, kousek
slaniny a do šálku krupici, která
měla všechny chutě, jenom tu dobrou ne. Následující den ráno nám
dali stejnokroj, který byl pěkný, podle pěších vojáků jsme byli jako generálové. Červené kalhoty, modré
blůzy, těm se říkalo hulánky; červenou čepici, vysoké boty, zatím bez
ostruh. Jenom strava nám nechutnala, dokud jsme měli něco v kufru.
Jak vyšly zásoby z kufru a peníze
z kapsy, jedlo se všechno, neboť
hlad je nejlepší kuchař. Měsíc jsme
nedělali nic, jenom prostocviky na
dvoře nebo někde na louce. Po měsíci jsme byli přiděleni ke škadroně,
kde každý dostal svého koně, šavli,
karabinu a mnoho jiných věcí, které se stále musely udržovat v čisstrana 4

totě. Ráno se jezdilo na koni v jízdárně nebo na cvičišti, odpoledne
bylo pěší cvičení, pak čištění koní,
zbraní a oděvu. Sotva nám zbývalo času na jídlo a na vycházku ani
pomyšlení. Každý byl rád, že uvedl vše do pořádku, než troubil večerku. Budíček, jak se tehdy říkalo
„tágvach“, byl ve čtyři hodiny ráno,
což bylo dosti brzo. Po vytroubení
každý skočil, oblékl se, rychle ustlal
postel, vzal červený oblek, šavli, karabinu a tornu, ve které měl všechno. Chleba, krém, vazelínu, kartáče
na boty a na koně, také svůj jídelní
šálek, neboť do světnice nepřišel,
až večer. Ve stáji snídal, obědval
i večeřel. Na koni jezdit bylo zábavné, jenom zadnice trochu bolela.
Na pondělí svatodušní jsme jezdili
bez třmenů. Tehdy jsme se odřeli
do krve, ale nám se vše brzy zahojilo a jezdilo se nám pak výborně.
Střílet nás taky brzo naučili, šavlí
šermovat, a tak nám to na té vojně
při zpěvu a žertu utíkalo. Na první
trampoty se zapomnělo. Nejhorší
služba byla ve stáji. Tam se muselo
dbát, aby žádný kůň nepustil moč
na zem. Ta se musela chytit do kbelíku, aby kůň neměl pod sebou mokro. Trus, kobylince, se musely sbírat
rukama, vidle tam nebyly. To člověk
dělal dvanáct hodin.
Po dvou měsících se kádr stěhoval na jiné místo v Uhrách, do
města Šarkadu. Cesta nám vlakem
trvala čtyři dny. Kasáren v tom městě nebylo, tak nás ubytovali po sedlácích, což pro nás bylo výhodné,
neboť naši představení už nemohli
mít tak přímý dohled. Strava tu byla
lepší, něco se dostalo taky od těch
lidí, tak jsme žili dobře a učili se
maďarsky, což se těm lidem líbilo,
že se s nimi můžeme domluvit. Pan
„ritmaistr“ byl dobrý člověk, trochu
přísný, ale když šlo všechno dobře, byl vždy dobré nálady. Měl rád
své vojáky veselé, proto se muselo
hodně zpívat, obzvláště Češi. Když
potom byla prohlídka od generála
a naše škadrona byla nejlepší, to
potom byly časy, jenom se jezdilo
na procházky, žádné konění. Náš
četař dělal trochu pána a za každou maličkost jsme museli za trest
šermovat šavlemi. Jednou jsem

byl při tom šermování nešťastnou
náhodou zraněn. Totiž jeden kamarád už měl zemdlenou ruku, nemohl šavli udržet a ta mu při ostrém
šermu z ruky vylítla a mně rozťala
nohu u kolena. Nevadilo mně to,
ale přesto jsem měl od lékaře volno od služby. Chodil jsem tedy pomáhat hospodáři, u kterého jsem
bydlil, právě bylo tehdy vinobraní.
Asi tři dny jsem s ním vozil z vinice
bečky mestu, on měl hodně vinohradu. Potom se to šlapalo, protože
neměli žádný lis. Dvě kadě byly na
sobě, v té vrchní se šlapalo v měchu a šťáva tekla otvorem ve dnu do
té spodní, což trvalo dosti dlouho.
Vína měl hodně, několikaleté, jedno stoleté, toho byla menší nádoba
a dědil ho jeden po druhém, jenom
o zvláštních příležitostech se dalo
okusit. Jánoš Vázdni se jmenoval.
Mohutný Maďar a dobrý člověk.
Přál mi jídla i penězi mě obdařil. Tak
jsem tam žil jak na hodech.
Připravila: Vlasta Bedřichová

Matěj Musil v roce 1915
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Antonín Sedláček
Antonín Sedláček se narodil 29. 5. 1912 v Brumovicích v rodině domkáře Josefa Sedláčka. Po absolvování gymnázia v Hodoníně studoval v letech 1933
- 1935 na vojenské akademii v Hranicích. Poté sloužil
v brněnské posádce jako důstojník, koncem 30. let 20.
století v době ohrožení republiky byl nasazen do pohraničních posádek.
Po obsazení Čech a Moravy německou armádou
odešel na konci roku 1939 ilegálně přes Slovensko,
Maďarsko, Jugoslávii, Turecko a Libanon do Francie,
kde byl jako poručík zařazen k pěšímu pluku 2 ve výcvikovém středisku Agde u Marseille. Jako velitel spojovací čety a pobočník praporu se na jaře 1940 zúčastnil ústupových bojů francouzské armády od řeky Marny
až k Loiře a po pádu Francie byl evakuován do Velké
Británie.
V Británii byl A. Sedláček zařazen do tankových
vojsk a prodělal výcvik v Leamington Spa a v dalších

místech. Společně s ostatními československými vojáky netrpělivě očekával otevření druhé fronty v Evropě.
Koncem léta 1944 byl Sedláček v hodnosti kapitána a velitele tankové roty přesunut v rámci Samostatné
československé obrněné brigády do prostoru přístavní
pevnosti Dankerque na francouzsko-belgických hranicích. Úkolem našich jednotek bylo (společně s britskými a francouzskými oddíly) pevnost dobýt nebo alespoň
blokovat činnost německé posádky v týlu spojeneckých akcí. Kapitán Sedláček se zúčastnil všech bojů
v tomto prostoru od prvního střetu 8. 10. 1944 až do
kapitulace Němců 9. 5. 1945 (k největšímu střetu došlo
28. 10. 1944).
Za svoji bojovou činnost byl Antonín Sedláček vyznamenán britským řádem Military Cross (2. nejvyšší
britský řád), francouzským vyznamenáním Kříž Rytíře
Čestné legie (nejvyšší franc. vyznamenání - to obdržel
jako jediný příslušník čs. vojska), dvěma Čs. válečnými
kříži, medailí Za chrabrost před nepřítelem, medailí Za
zásluhy a dalšími oceněními.
Po 2. sv. válce se A. Sedláček vrátil do Československa. Dokončil Vysokou školu válečnou, na níž působil od roku 1946 jako řádný profesor. Později byl povýšen na majora a stal se členem generálního štábu.
V létě 1949 byl zatčen a obžalován za „zločin ohrožení obrany republiky“ podle § 8 zák. č. 231/1948 Sb.
a dále „za zločin nehlášení trestného činu“ podle § 35,
odst. 2 zák. č. 231/1948. Byl odsouzen na dva a půl
roku a vězněn v Praze a Opavě. V roce 1966 Vojenský
obvodní soud v Olomouci zamítl jeho žádost o rehabilitaci, až v 70. letech (ve 2. fázi rehabilitací) byl A.
Sedláček zproštěn všech obvinění.
Antonín Sedláček zemřel 11. července 1985 v Liberci.
Zdroj: IS Brumovice
Ing. Vavřinec Charvát
O životních osudech Antonína Sedláčka, od jehož
úmrtí letos v červenci uplynulo třicet let, se můžete více
dočíst v publikaci „Brumovice v zahraničním odboji druhé světové války“, která vyšla v roce 1995 a sepsal ji
MVDr. Tomáš Ševela.
-VB-

Brumovice – lidé a doba
-

-

Měsíc červen byl v roce 1925 velmi studený, ranní
teploty se pohybovaly kolem 5 – 10°C, v poslední
dekádě stále chladno a deště. Chladné a deštivé počasí pokračovalo i v měsíci červenci. Obilí
v mandelích prorostlo.
V roce 1855 u nás řádila cholera. Od 1. do 18.srp-

na onemocnělo šedesát lidí, zaopatřeno bylo
čtyřicet jedna a zemřelo patnáct osob. Celkem
v Brumovicích a Morkůvkách na choleru zemřelo
padesát šest osob.
U vinohradu „Harasky“ nechal v roce 1855 občan
František Miklík postavit železný kříž.
-VB-
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
od posledního vydání našeho zpravodaje uplynul čas,
ve kterém jsme prožili v pilné práci a shonu spoustu hezkých a příjemných chvil, ale na druhé straně i tropické
teploty a abnormálně suché počasí. Současné klimatické
podmínky jsou velkou zátěží pro naše organismy a zajisté
je dobré řídit se radami lékařů a odborníků a nepodceňovat
vážnost situace, ale také nepřeceňovat své síly a možnosti. Momentálně prožíváme prázdninové období, čas dovolených, což jsou příjemné záležitosti v lidském životě. Přeji
Vám, abyste si v tuto dobu dostatečně odpočinuli a nabrali
energii pro zvládnutí náročných podzimních prací.
Vrátím se však k uplynulému období, do doby konání
různých kulturních a sportovních akcí. Všem těm, kteří se
podíleli na jejich přípravě a samotném průběhu, chci při
této příležitosti poděkovat a popřát hodně sil a odhodlání
pro pořádání takových akcí, které udělají radost a potěšení
spoluobčanům i návštěvníkům naší obce. Je docela samozřejmé, že se nelze zavděčit všem, ale na druhé straně
je nutno konstatovat, že nabídka akcí je docela pestrá a je
možno si vybrat.
Jednou z největších kulturních událostí v naší obci jsou
“tradiční krojované hody“, do které se každoročně zapojuje spousta občanů a podílí se na ní i sponzoři. Všem Vám
patří můj srdečný dík za ochotu i za pomoc jakýmkoliv způsobem.
Letošní hody se konaly ve dnech 4. – 6.7.2015. Hodové
dění začíná tradičně už v pátek přivezením máje od Bílého
vlka a jejím podvečerním stavěním. Postavením máje pak
nastává hodové veselí. Sobotní zábava se konala za dobré
návštěvy a hrála dechová hudba Hovorané.
Nedělní program začal již tradičně průvodem stárků
a krojované chasy s muzikanty ke starostovi obce pro povolení zábavy a poté se zastavili na faře. Od první stárky
Martiny Burešové pak vykročil průvod všech krojovaných
na sólo, s tím, že si trasu prodloužili až k Hospůdce Na
Kopečku. I přes úmorné horko se všichni zdárně přesunuli
pod máju, kde probíhala odpolední i večerní zábava. Hojná
byla letos i účast krojovaných dětí, které měly odpoledne
svoje sólo a průvodu i odpolední zábavy se zúčastnila taká
část krojovaných ženáčů.
V pondělí odpoledne vycházel průvod od druhé stárky
Kristýny Kurečkové i za podpory krojovaných „ženáčů“.
Hlavním programem byla „brumovická zavádka“. Po oba
dny hrála dechová hudba Sokolka. Potěšující je, že naše
hody hojně navštěvují i „přespolňáci“, chasa z blízkého

i vzdálenějšího okolí, za což však vděčíme naším stárkům
a chase, kteří hojně navštěvují krojované akce v okolí.
Stárci a stárky:
1. Antonín Šemora a Martina Burešová
2. Petr Cichra a Kristýna Kurečková
3. Milan Krátký a Terezie Blanářová
4. Rudolf Kadlec a Denisa Kadlecová – sklepníci
Dva týdny po hodech zorganizovali členové kulturní komice při OÚ „Žně s mlátičkou“. Dle ohlasu mezi občany
obce se tato akce podařila. Zásluhu na tom mají nejenom
členové komise, ale i velká část našich obyvatel, kteří se
velmi aktivně na akci podíleli. Všem patří můj srdečný dík.
Ale nejenom o kultuře je život naší obce. Podařilo se
nám zastřešit terasu u sokolovny, což nemalou měrou také
přispělo k pohodě při pořádaných akcích. Bylo provedeno
obložení římsy, dokončení vybavení restaurace a rukou
Václava Troubila byl namalován obecní znak s nápisem.
Podařilo se získat dotaci na provedení obnovy a doplnění herních prvků na dětských hřištích. Realizace těchto prací
bude v měsíci září. Dále pokračujeme v zajišťování stavby
kanalizace a ČOV, v nejbližších dnech bude vypsána výzva
na výběr zhotovitele uvedené stavby – nedílná součást žádosti o dotace.
Vážení spoluobčané, vzhledem k množícím se stížnostem jsem nucen využít i této příležitosti a přejít ve svých
myšlenkách od příjemných k méně příjemným. Začíná období sklizně z našich zahrádek, polí i vinic. Chci upozornit
a připomenout zákonný vztah k výpěstkům z těchto ploch,
upozornit na porušování zákona již při vstupu na soukromý
pozemek a případné odcizování a poškozování soukromého majetku. Stejně tak je porušován zákon rušením nočního klidu, vandalismem, odhazováním odpadků, neslušným
chováním ke spoluobčanům a dalšími nekalými praktikami.
Této činnosti se dopouští velkou měrou část mládeže, a to
v mnoha případech i nezletilé mládeže, za jejíž chování mají
zákonnou odpovědnost rodiče, kteří ovšem mnohdy nemají ani ponětí o tom, co jejich ratolesti dělají. Toto mé upozornění se týká jen části spoluobčanů, a proto Vás žádám,
buďme všichni bdělí a ostražití a nezůstávejme nevšímaví
k nešvarům, které se dějí kolem nás, byť se nás to osobně
momentálně netýká – dnes (možná ale bude příště).
Přeji Vám hezké prožití následujících dní, hodně zdaru
a síly do dalšího období.
Antonín Košulič, starosta obce

Srpen – František Hrubín
Cepy klepou, klepou ve dvojici,
klepou, že nám sype obilí,
klepou, co chce cvrček také říci,
že jsme z polí dobře sklidili.
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Dosud tolik sluníčka je kolem,
ale stéblo poslední tu dnes
shrábl větřík, když si běžel polem,
a hodil je na vadnoucí mez.

A ty teplem zamlžené hory
začnou už se modrat nablízku,
zase bude v polích obory
horko oráči i želízku.

Nové POKOLENÍ

USNESENÍ
ze čtvrtého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 2. 4. 2015 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále
jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Miroslava
Otáhala a pana Zdeňka Veselého.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr.
Dobromila Macháčková a pan Milan
Ševčík.
4. Veřejnoprávní smlouvu o výkonu
přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí s městem
Hustopeče za roční úplatu ve výši
6 702,- Kč.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro uložení vlastního plynárenského zařízení pro RWE s firmou
GAS NET, s. r. o., na parcele p. č.
3106/1, zapsané na LV č. 10001 pro
obec Brumovice za úplatu ve výši
60,- Kč.
6. Po předem provedeném výběrovém
řízení dodavatele nábytkového vybavení ubytovny na Sokolovně, konkrétně firmu pana Daniela Štacha se sídlem Brumovice 203, IČO 64519015.
7. Na základě výsledků provedeného
výběrového řízení na dodavatele
výkonu činnosti Technického dozoru
investora stavby kanalizace a ČOV
Brumovice firmu JANČÁLEK s. r.
o. se sídlem U Tržiště 22, 690 02
Břeclav, IČO 26234149

8. Po provedeném výběru zhotovitele
zakázky Zastřešení terasy u Sokolovny firmu VRT střechy, s. r. o. se sídlem Starovičky 342, IČO 29364507.
9. Smlouvu o dílo s firmou MaD PROJEKT s. r. o. se sídlem Na Rybníku
198, 691 55 Moravská Nová Ves,
IČO 03030614 na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení stavby komunikace na ul. Nová.
10. Dodatek ke smlouvě s firmou Stavoč
s.r.o., Horní Bojanovice na opravu
sprch a dodávku nové vnitřní kanalizace na sokolovně.
11. Závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2014.
12. Rozpočtové opatření č. 2
13. Poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 1 000,- Kč tanečnímu studiu
NCOD z Břeclavi. Studio navštěvuje
Tobiáš Hanák.
ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o plnění uložených úkolů starostovi obce - byly poptány firmy se žádostí o posouzení
stavby seniorského bydlení na místě
starého spolku, jednání budou pokračovat.
2. Byla podána žádost na MMR o finanční příspěvek na opravu stávají-

cích dětských hřišť.
3. Žádost paní Libuše Miluškové, bytem
Brumovice 60 o opravu obecního plotu u její zahrádky, řešení bude posouzeno členy zastupitelstva na pracovní schůzce při místním šetření.
4. Žádost pana Romana Blanáře
o umístění směrové tabule k firmě na
pozemku p. č. 6878 bude rovněž posouzeno členy zastupitelstva na pracovní schůzce při místním šetření,
stejně jako žádost Ing. Pavla Švece,
bytem Rajhradice o odkoupení části
obecního pozemku p. č. 3601/1 (před
a za sklepem p. č. st.133), žádost
o odkoupení části uvedeného obecního pozemku pana Josefa Miklíka
(zastavěné plochy), žádost pana
Stanislava Černého, bytem Klobouky u Brna o odkoupení části tohoto
pozemku, žádost pana Ing. Vlastimila Herzána taktéž o odkoupení části
uvedeného pozemku a žádost pana
Romana Blanáře o odkoupení části
obecního pozemku p. č. 4/51. Výsledek šetření bude projednán na příštím jednání ZOB.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Svolat pracovní schůzku členů zastupitelstva k zajištění místního šetření předložených žádostí občanů.

USNESENÍ
z 5. řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 14.5. 2015 ve velké zasedací místnosti OÚ Brumovice
ZOB schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Karla
Opluštila a pana Josefa Miklíka.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr.
Dobromila Macháčková a Ing. Bohuslav Říha.
4. Výběr dodavatele vybavení kuchyně v restauraci na sokolovně Firmu
Chevron, Food Top servis, s.r.o.
Mušlov 1122, 692 01 Mikulov, IČO
28278232
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství s firmou van
Gansewinkl, a. s.
6. Rozpočtové opatření č. 3.

7. Cenu za ubytování v ubytovně na
Sokolovně ve výši 300,- Kč a 350,Kč se snídaní, za lůžko a den
8. Prodej pozemku p. č . 4/74 o výměře
94 m2 za 100 Kč za 1m2 panu Romanu Blanářovi.
9. Prodej pozemku p. č. st. 755 o výměře 39 m2 a p. č. st. 756 o výměře
16 m2 panu Josefu Miklíkovi za cenu
100 Kč za 1m2.
10. Prodej pozemku p. č. 3601/53 o výměře 173 m2 panu Ing. Vlastimilu
Herzánovi za cenu 100 Kč za 1m2.
11. Provedení zpevnění břehu před RD
pana Daniela Štacha – rozšíření stávající komunikace do tohoto břehu
a žádost o příspěvek na materiál,
kterým bude břeh zpevněn. Materiál

bude poskytnut dle již dříve odsouhlasených podmínek
ZOB neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p. č. 3601/1
panu Stanislavu Černému z důvodu nemožnosti prodeje.
ZOB bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva.
2. Návrh provozního a ubytovacího
řádu ubytovny na sokolovně.
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Dopracovat provozní a ubytovací
řády pro ubytovnu na Sokolovně.
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Nové POKOLENÍ

USNESENÍ
z šestého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 25. 6. 2015 v obřadní síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Milana
Ševčíka a Ing. Bohuslava Říhu.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr.
Dobromila Macháčková a pan Vladimír Kurečka.
4. Přijetí dotace od MMR ve výši
377 220,- Kč na dovybavení dětských hřišť.
5. Přijetí finančního daru od Ing. Martina Symona z Kladna ve výši
10 000,- Kč na kulturní akce obce –
konkrétně jarní hody.
6. Přijetí daru od ZO Českého zahrádkářského svazu Brumovice do vlastnictví obce, a to: oplachovačku sklenic, soubor regálů, demižony v počtu
2 kusů a kovovou pokladnu .
7. Přijetí finančního daru od ZO Českého zahrádkářského svazu Brumovice ve výši 25 700,- pro ZŠ a MŠ
Brumovice.
8. Na základě předložených cenových
nabídek v rámci průzkumu trhu výběr dodavatele herních prvků na
dovybavení dětských hřišť firmu

-

Dřevoartikel spol. s.r.o. Znojmo, IČO
26306921.
9. Záměr obce na pronájem nebytového prostoru - restaurace a ubytovny
v Brumovicích a výběr správce Sokolovny a areálu hřiště formou dodávky služeb.
10. Záměr obce na zveřejnění výzvy
k podání nabídek na dodavatele stavby Brumovice – kanalizace
a ČOV.
11. Návrh na vyřazení knih z obecní
knihovny v počtu 82 kusů.
12. Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
13. Bezplatné zapůjčení místnosti na
Domě služeb pro práci zájmového
kroužku keramiky ZŠ a MŠ Brumovice od 1. 9. 2015 za současné povinnosti úhrady energií.
14. Výjimku z počtu dětí ve třídě z 24 na
27 žáků ve školním roce 2015/16 ve
smyslu ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb.
15. Výjimku z počtu žáků v ZŠ Brumovice podle ust. § 23 odst. 4 zákona
561/2004 Sb. včetně úhrady nákladů
na zvýšené výdaje na plat učitelky
nad výši stanovenou Krajským úřa-

Koncem března odcizil neznámý pachatel v Brumovicích
více než padesát kusů solárních panelů.
Koncem měsíce dubna ukradl neznámý zloděj v Brumovicích ve viniční trati Haraska sto třicet kusů sazenic révy vinné. Obě krádeže vyšetřovali policisté.
Ve čtvrtek 16.dubna 2015 byly u příležitosti 70.výročí osvobození naší obce na místním hřbitově položeny kytice květů
u pomníku padlým občanům v 1. a 2. svět. válce a u pomníku rudoarmějce.
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dem. Náklady budou činit 14 200,Kč měsíčně.
16. Záměr zadání zpracování projektu
ozvučení Sokolovny, včetně zakoupení příslušné ozvučovací techniky.
ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o plnění uložených úkolů starostovi obce – dopracování ubytovacích a provozních
řádů se odkládá z důvodu vyhlášení
výběrového řízení na pronájem ubytovny na Sokolovně.
2. Zaslání žádosti na Ministerstvo zemědělství o prodloužení termínu pro
předložení dokladů k žádosti o evidenci akce a o poskytnutí finanční
podpory na akci: Brumovice – kanalizace a ČOV.
3. Umístění reklamního poutače na
soukromé nemovitosti na odbočce
k firmě Blanář.
4. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Zveřejnit obvyklým způsobem záměry obce.

Nové POKOLENÍ
-

-

-

-

-

V úterý 5.května 2015 se v kostele sv.Antonína v Brumovicích konala mše svatá za všechny české oběti 2.světové
války, které zemřely v bojích, v koncentračních táborech
nebo na následky válečných zranění.
V pátek 8.května 2015 se v podvečer rozezněly zvony
k uctění památky obětem 2. světové války. V kostele se konala mše svatá k 70.výročí ukončení 2.sv.války, zakončena
byla státní hymnou a modlitbou u památníku obětem 1. a 2.
světové války na místním hřbitově.
Pohostinství Na Sokecu uspořádalo ve čtvrtek 30.dubna
2015 „rej čarodějnic“.
V sobotu 9.května 2015 provedli členové místního hasičského sboru po obci sběr železného šrotu.
V sobotu 13.června 2015 pořádalo občanské sdružení Brumovické jezírko rybářské závody.
Rybářský kroužek pro děti zahájil svoji činnost ve středu
29.dubna 2015.
V sobotu 30.května 2015 se na hřišti u sokolovny konal
„dětský den“ . Téma si organizátoři (TJ Sokol, Klub rodiče
dětem a Pohostinství Na Sokecu) zvolili podle filmu Tenkrát
na západě.
Svaz tělesně postižených připravil na pátek 24.dubna
zájezd na květinovou výstavu Flora Olomouc, ve dnech
18.dubna a 16.května 2015 zájezdy za koupáním do Mošo-

-

-

ně a v sobotu 27.června mohli zájemci navštívit ZOO v Jihlavě.
Ve dnech 5.-9.června 2015 proběhla v naší obci celorepubliková sbírka nadačního fondu Šance pro děti na podporu
dlouhodobě hospitalizovaných dětí.
V neděli 21.června 2015 byla ve velké zasedací místnosti
obecního úřadu zahájena výstava „Sběratelství – 1.část A
– F“, kterou připravil Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce v Brumovicích. Vystavené exponáty si mohou
návštěvníci prohlédnout každou neděli v době od 14.00 do
17.00 hodin do konce měsíce září.
V úterý 30.června 2015 provedla svozová společnost SEHA
– Petr Chlumecký v naší obci sbírku použitého šatstva, obuvi a hraček.
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek vyhlásil dne
3.července 2015 pro celé území Jmkraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V tomto období je zakázáno
rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat
hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
v období nadměrného sucha se rozumí lesní porosty, jejich
bezprostřední okolí do vzdálenosti padesáti metrů, suché
travní porosty a plochy zemědělských kultur.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Zavádka 2015
Vy brumovská cha
chaso, kde vy máte stárka?
/: Leží za humnama :/, pije vodu z járka.

Plátno, kroje, pentle, co kdo potřebuje,
/: u tej stárky třetí :/ ať si nakupuje.

Vy brumovská chaso, kde máte druhého?
/: Leží za humnama :/ nedaleko něho.

Sklepníci sú letos Rudeček s Deniskú,
/: pod májú se vrtí :/ aj s celú rodinú.

Tá brumovská mája, pěkná, rovná tenká.
/: Dovézli ju chlapci :/ od Bílého Vlka.

Uderylo u nás letos velký sucho.
/: Vody máme málo :/, pijte rači víno.

V sobotu si stárci zahrát marš nechali,
/: potom se pod májú :/ pěkně zamotali.

Naše vinohrady dobré vínko rodí,
/: zavdejme si, chlapci, :/ na ty naše hody.

První stárek Tond
Tonda, ten sem tam nestíhá,
/: všady pozdě ch
chodí :/, dyť je to Šímora.

Dobře se nám žije v tejj našejj dědině,,
/: veselo muziko, :/ eště lepší bude.

Druzí stárci ma
majú pomocníka Dana.
/: Za Petra zask
zaskočí :/, dyž paří do rána.
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Nové POKOLENÍ

Lidové pranostiky
Květen:
- Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži. Žofie
je jejich kuchařka.
- Na Urbana pěkný teplý den, bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho, bude míti vína
mnoho.
- Prší-li na svatého Urbana, znamená to újmu vína.
Pakli je pěkný čas, dobré víno bude.
Červen:
- Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
- Když Medard se rozvodní, pršívá šest týdnů.
- Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.

Ze života školičky
Kukátkem do MŠ
Máte rádi kouzla, čáry?
Poslední dubnové ráno se mateřská škola
proměnila v sídlo čarodějnic, čarodějů a kouzel.
Ve školní kuchyni se z bylinek vařil kouzelný
nápoj zdraví, štěstí a lásky a opékaly se buřtíky nad čarodějným ohněm. Malí čarodějové
museli projít různými zkouškami, které prověřily
jejich zdatnost. Společně jsme prožili kouzelný
den. A masky dětí byly opravdu povedené.

Ekocentrum Trkmanka
V květnu jsme s předškolními dětmi navštívili Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde nás čekal výukový program „Kdo bydlí
v našem rybníku“. Děti poznávaly společenstva
vodních rostlin a živočichů přímo v přírodě.
V ekocentru jsme byli poprvé, ale určitě ne naposled.
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Červenec:
- Svatá Markyta hodila srp do žita.
- Svatá Markéta trhá první hrušky.
- Na svatou Markétu obvykle těžké bouřky přicházejí.
Srpen:
- Psí hvězda (Sírius) vzbuzuje vedra.
- Dlouhé psí dny (přelom července a srpna) - krátké
žně.
- Jsou-li psí dny jasné a svítí-li pěkně hvězdy, nastane
pěkné počasí a budou pohodlné žně.

Nové POKOLENÍ
Náš rybník
Se všemi dětmi chodíme
k místnímu rybníku pozorovat život kolem něj i v něm.
Tak vedeme děti k získávání úcty k životu v jakýchkoliv
formách.

Předplavecký výcvik 2015
Stejně jako v předešlých letech, i letos
měly děti možnost zúčastnit se výcviku
plavání v Plavecké škole Hustopeče. Pod
vedením lektorek si osvojovaly základní
dovednosti. Samozřejmě u toho byla náramná legrace a zábava. Letos se vody nikdo nebál, spíše naopak, byli to vodníčci
k neutahání.

Výlet do Vyškova
V pátek 29. 5. 2015 jsme navštívili
s dětmi kasárna ve Vyškově, kde byl u příležitosti Dne dětí „Den otevřených dveří“. Děti byly nadšeny z programu, který
pro ně vojáci připravili. Obrovský úspěch
měla prohlídka vojenské techniky, kterou
si mohly osahat a prohlédnout zblízka. To
bylo něco!

Po prohlídce kasáren jsme se vydali silničním vláčkem přes
město do dinoparku. Čekala nás prehistorická výprava a dech
beroucí obři, kteří na nás vykukovali z různých koutů lesa. A protože v naší školce jsou děti statečné, vůbec se nebály, nebo jen
trošku.
Dále jsme také navštívili zoopark, který nás neohromil svou
rozlohou nebo exotickými zvířaty, ale atmosférou, klidem a relaxací. I přes malou rozlohu zoopark udělal velkou radost nejen
dětem, ale i nám dospělým, kteří jsme je doprovázeli.
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Nové POKOLENÍ
Návštěva dětí u hasičů
Ve čtvrtek 4. 6. 2015 nás členové hasičského sboru, Václav Lupač a Jiří Krčmař, seznámili s prací hasičů a předvedli zásahovou techniku a vybavení. Děti měly možnost vše si osahat, vyzkoušet a na závěr si mohly sednout za
volant hasičského auta. A podle jejich ohlasu se jim u hasičů moc líbilo a ti se těší na další návštěvy.

Malá sportovní olympiáda
Ve středu 10. 6. 2015 odpoledne začali přicházet
první rodiče na školní zahradu, aby připravili sportovní
a zábavné úkoly pro děti. Jejich perfektně připravené
činnosti na stanovištích děti plnily s nadšením a za svoji
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vytrvalost, trpělivost a odvahu pak dostaly sladkou odměnu.
Děkujeme všem rodičům, kteří si udělali čas a strávili
příjemné odpoledne se svými dětmi.

Nové POKOLENÍ
Loučení s mateřskou školou
Já už jsem veliký,
bylo mi šest.
Zbaštím tři knedlíky,
silnou mám pěst.

Půjdu brzy do školy,
až se léto překulí.
Kamarádit budu hned
s křídou, houbou, tabulí.

Na konci června se každoročně loučíme s budoucími
školáky. V úvodu sklidilo velký potlesk vystoupení dětí. A
pak jsme si připomněli, jak ten čas letí a že už je zase čas
vyslat nejstarší děti na další cestu – do základní školy. Nejedné mamince se zaleskla slza v oku a možná měli namále i ostatní. Z tváří jsme si setřeli slzičky a šli se hostit.

Hodně se naučím,
počítat, číst i psát.
Na svoji školku však
vzpomenu vždycky rád.

A s kým jsme se vlastně rozloučili?
S Martinem Havlíkem, Janem Kurečkou, Štěpánem
Foretníkem, Sofií Tomanovou, Alžbětou Jakubčíkovou,
Klárou Špačkovou, Adélou Hovězákovou, Lucií Kalvachovou, Tomášem Říhou, Štěpánem Hájkem, Viktorií
Skokanovou.

Ze života školy
Od Tří králů
po Velikonoce
Všichni žáci naší školy navštívili
1. dubna 2015 Ekocentrum Trkmanka
ve Velkých Pavlovicích. Zúčastnili se
programu Od Tří králů po Velikonoce.
Děti byly rozděleny do tří skupin,
které se postupně střídaly v připravených dílničkách.
V první se povídalo o tom, jak to
bývalo a co se dělo v období, když přišli tři králové, co to byl masopust a co
se dělalo před Velikonocemi. Žáci si
vyzkoušeli draní peří, podívali se na
různé masky a také si masku vyrobili.
V další dílničce se dozvěděli o velkém svátku, jakým jsou Velikonoce –
co jim předchází, co se musí připravit,
apod. Nejvíce děti bavilo chodit s řehtačkami, když si ukazovaly, jak se dříve na Velký pátek nahrazovaly zvony.
V poslední dílně se všichni seznámili s vizovickým pečivem. Tvarovali
a zdobili např. ježky, vykrajovali různé
tvary, např. vajíčka či slepičky.
Dětem se program líbil a byl pro ně
velmi přínosný.

Recitační soutěž
Jako každý rok, i letos děti nejdříve soutěžily ve svých třídách. Z každé třídy byli vybráni ti nejlepší a ve čtvrtek 9. dubna 2015 proběhlo školní
kolo v recitaci.
I když měli všichni přednášející trému, nakonec vše dobře dopadlo
a básničky se moc povedly. Pochvalu si zaslouží všichni, ale vyhrát mohou jen někteří. Na prvním, druhém a třetím místě se za 1. a 2. ročník
umístili Matěj Ullmann, Nikola Kocmanová, Tomáš Kalvach a za 3. - 5.
ročník Kristina Špačková, Vanesa Hanáková a Barbora Urbánková.
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Den Země
22. duben – Den planety Země
Jako každým rokem, i letos jsme si s dětmi připomněli tento důležitý svátek. Žáci 5. ročníku seznámili ostatní
spolužáky s historií, významem a důvodem, proč Zemi
ochraňovat, mít ji v úctě, respektu a v lásce.
Během dopoledne měly děti možnost vykopat rok staré
v zemi zakopané odpady a vyhodnotit míru rozpadu.
Podle vlastní fantazie vyráběly panáčky z přírodních
materiálů a plasťáky z umělých odpadů. Tyto jsou ke zhlédnutí v prostorách školy.
Posilněni svačinou vyšli žáci s igelitovými pytli sbírat
nepořádek po vesnici. Všichni jsme měli radost ze smysluplně prožitého dne a vzájemně jsme se shodli na tom, jak
pěkná je naše obec a vlastně celá Země.

Slet čarodějnic

Den matek
Našim maminkám a babičkám připravily děti základní
a mateřské školy k Svátku matek úsměvný program na
téma „Jaro v přírodě“.
Předvedly scénky ze života broučků, včelek, mravenců. Tančilo se, recitovalo a zpívalo. Všichni jsme si tento
příjemný svátek vzájemně užili.

Dne 30. dubna 2015 naše Základní škola a Mateřská
škola v Brumovicích uspořádala jako každý rok příjemný
den ve stylu „čarodějnic“. Děti i paní učitelky měly za úkol
připravit si čarodějnický kostým.
Všechno začalo už v osm hodin ráno, a to v mateřské
škole, kam se nám slétly malé čarodějky a čarodějové. Za
pomoci písniček děti tancovaly, zpívaly a dobře se bavily. Ke
svačině připravily paní kuchařky opečené párky, na kterých
si všichni moc pochutnali. Potom nás čekaly soutěže na školní zahradě, za jejichž splnění děti dostaly sladkou odměnu.
Odpoledne se na školní zahradu slétly děti ze školy
v připravených kostýmech. Čekalo je celkem sedm stanovišť s pestrými úkoly, například ochutnávka jídel, průchod
pavučinou nebo lovení předmětu v různých lektvarech
a další. Po absolvování všech disciplín jsme se s dětmi sešli u stolů, kde se posilnily dobrým párkem. Nakonec děti
dostaly něco sladkého, všichni jsme se rozloučili a odletěli
domů.
Věřím, že jsme si všichni tento den užili, dobře zasoutěžili a hlavně se pořádně najedli.

Etické dílny
V úterý 16. 6.2015 k nám do školy opět přijela lektorka
Ing. Eliška Krmelová se svými etickými dílnami.
Tentokrát jsme vybrali pro první a druhý ročník téma
„Jak se stalo, že jsem tady?“
Tuto otázku si kladou děti nejpozději v pátém roce života. Pravdivou odpověď by měly dostat od rodičů, od nichž
si osvojují pozorováním a napodobováním také oblast
mužských a ženských rolí. K rodičům se později přidávají
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i nové vzory - učitelé, spolužáci, média. Program má za
cíl nenechat choulostivou oblast sexuality jen na mnohdy
nevhodných informacích od spolužáků a z médií, ale i z pozice lektora podpořit přirozenou touhu dětí objevovat „tajemství dospělých“ a přinést informace o lidské sexualitě,
početí a narození dítěte ne jako něco sprostého a tajného,
ale vzácného, krásného a cenného.
Pro starší žáky jsme vybrali téma „Jak správně naložit
se svými penězi?“
V tomto věku se děti začínají rozhodovat o tom, jak naloží s vlastními penězi (darovanými či z kapesného), a je
tedy důležité usměrňovat jejich vztah k nim. V programu
si děti uvědomí vlastní postoj k nakládání s penězi, jsou
inspirovány k vděčnosti a rozumnému rozdělování peněz.

Nové POKOLENÍ
Olympiáda v Kobylí
Každým rokem odjíždí naši páťáci a čtvrťáci do Kobylí, kde se zúčastňují
olympiády škol v atletice. Setkávají se zde
se žáky z Kobylí, Bořetic a Vrbice. Společně
si poměří síly v několika disciplínách: běh
na 60m, běh na 200m, skok daleký, skok
z místa, hod daleký, hod na cíl a vyvrcholením olympiády bývá každoročně štafeta
v běhu 3 x 200m. V některých disciplínách
se nám dařilo lépe, v některých hůře, ale
celkově jsme nasbírali spoustu medailí a diplomů a některé disciplíny jsme zcela ovládli. Počasí nám přálo a s pomocí fandících
spolužáků se krásně závodilo.
Už teď se těšíme na příští rok.

Dětský den ve Vyškově
Svůj svátek letos děti oslavily
netradičně návštěvou vojenské posádky ve Vyškově. Věděly sice, kam
se jede, ale netušily, co je tam čeká.
Jaké bylo jejich překvapení, když je
u autobusu vítali vojáci. Celé dopoledne pak strávily v kasárnách, kde
s nadšením sledovaly ukázky z výcviku psů, skoky z letadla, prohlédly
a vyzkoušely si různé zbraně a vojenskou techniku.

V knihovně
V květnu jsme zkusili dvakrát
uspořádat v knihovně alespon trošku
nové zábavy pro děti. A odpoledne se
opravdu velmi vydařilo. Paní Kucharičová přivezla vypálená keramická
zvířátka, houby, podkovičky, srdíčka...a děti malovaly...Vůbec nerespektovaly barevné předlohy a dospělácké představy, zkrátka s odvahou
a vervou zcela zbořily mýty o vzhledu
a barevnosti zvířat i rostlin. Vznikly
naprosto unikátní, nádherné magnetky, obrázky i zápichy. Myslím, že si to
užily i maminky a babičky.
A tak jsem pochopila, jak je dětská dušička nádherná, dáte-li jí jen
trošku prostoru a svobodné vůle.

Odmění se vám zaujetím, poctivým
snažením a zářícíma očima při vážně míněné pochvale za výsledek jejich práce.
V tomtéž měsíci byli v naší knihovně také pasováni prvňáčci na čtenáře. Obřad proběhl se vší vážností,
protože pasování mečem a.získání
dekretu zavazuje. Doufám tedy, že
z těch šikovných a vnímavých dětí se
stanou opravdu rytíři se všemi ctnostmi, které k jejich stavu náleží.
Naše knihovna se opět, po roce,
zůčastnila celonárodní sbírky Český
den proti rakovině. Zásilka se všemi
věcmi mi byla doručena právě v den,
kdy jsem zažívala nejsilnější atak bo-

lesti a zoufalství ze ztráty milovaného člověka. Víte, úplně první reakce
byla, že to nezvládnu, že nechci. Ale
pochopila jsem, že nejsem sama, že
tento strašák, který neúprosně bere
zdraví a životy lidí, byl, je nebo se
chystá být a útočit v každé rodině.
A tak jsem se do toho zase dala.
Díky Petře Charvátové, která dojednala souhlas se svým vedením, díky
zaměstnancům paní Blanářové, se
Sbírka konala. Ale především díky
Vám, Lidem, kteří jste zareagovali
tak krásně a hrdě jste nosili kytičky
na kabátech nebo kočárcích. Děkuju
Vám jménem všech nemocných.
Eva Brunnerová, knihovnice
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Slavnostní otevření Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích
V neděli 3.května 2015 se Mirandie otevřela veřejnosti. I přes chladné počasí se slavnosti zúčastnilo asi
tři sta lidí, kteří zaplnili nádvoří nově
vybudovaného komplexu. Mezi hosty
byli starostové a obyvatelé okolních
obcí, přijeli však i ze vzdálenějších
míst. Až z Holandska přijel autobus,
který přivezl generálního partnera
projektu výstavby Mirandie – členy
Rotary Clubu z Noordwijku a okolí.
Početná skupina seniorů přijela také
z Nosislavi. O stylové přivítání návštěvníků se postarala brumovická
krojovaná chasa, jež příchozím nabízela chléb a sůl. Program zahájila
a v průběhu celého odpoledne hrála
cimbálová muzika Strunka, poté zazněla píseň v podání chrámového
pěveckého sboru Izmael, na kterou biblickým kázáním navázal Mgr.
Jiří Gruber z brněnského seniorátu.
U řečnického pultu se postupně vystřídali: ředitel střediska Betlém Petr
Hejl, vedoucí chráněného bydlení
Tomáš Vostřák, Bc. Jana Lexová,

senátor Ing.Jan Hajda, starosta obce
A.Košulič, MUDr. Kamil Ševela, zástupce Rotary Clubu z Holandska,
ředitel Diakonie ČCE Petr Haška.
Vybudovat Mirandii bylo možné
díky podpoře Evropské unie a dalších

donátorů, proto zaznělo všem těmto
upřímné poděkování. Všichni se potom ze dvora odebrali na ulici před
hlavní vchod. Po požehnání Mirandii
farářem Jiřím Gruberem byla přestřižena stuha a objekt se otevřel veřejnosti k nahlédnutí. Na nádvoří bylo
připraveno bohaté občerstvení, víno
se nalévalo do pamětních skleniček
s logem chráněného bydlení a návštěvníci si mohli zakoupit jak skleničky, tak i víno se speciální vinětou, dále
výrobky klientů a další zboží.
Provoz byl zahájen 1. června
2015, kdy se nastěhovalo prvních
osm klientů.
Foto:Vlasta Bedřichová
Při slavnostním otevření Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích
dne 3.května 2015 přednesl Mgr. Jiří
Gruber, senior ČCE v Brně

Vážení přátelé Diakonie!
Vzácní hosté a občané Brumovic! Milé sestry a milí
bratři!
Jednou přišli za Ježíšem poslové od Jana Křtitele
s otázkou: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Prorok Jan poslal ten vzkaz z vězení, kam ho zavřel
král Herodes za to, že kritizoval jeho vládu a způsob života. Jan očekával od Ježíše něco velikého a převratného. Spolu s celým Izraelem doufal, že vyhlížený Spasitel
zbaví zemi pohanů a vyžene z ní všechny cizince. Zbožní
lidé se těšili, že Boží syn sesadí samozvané vládce a učiní Jeruzalém znovu svatým městem! Ale brány Janova
vězení zůstávaly stále zavřené
Místo toho Ježíš Janovi vzkázal: "Jděte a zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní
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jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží."
Na první poslech se to zdá být jasné. Dějí-li se takové zázraky, není o čem pochybovat. Nastalo království
Boží. Ale ta poslední věta – kdo se nade mnou neuráží
– dává předchozím slovům jiný smysl. Někdy se dějí převratné věci, ale většina lidí je nevidí a neocení, protože
je považují za zbytečné a nedůležité. Lidé tehdy čekali
od Mesiáše důležitější věci než to, že se bude věnovat
nemocným, postiženým a umírajícím. A dnes tomu není
o mnoha jinak.
Záleží nám snad na tom, jak se mají ti, co jsou chudí,
jak se žije v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo zda
nějaké mentálně postižené dítě udělalo pokrok? Pokud
se nás to osobně netýká, pokud se nejedná o naše vlastní

Nové POKOLENÍ
děti nebo příbuzné, nikoho z nás to příliš nezajímá. Máme
plnou hlavu jiných a pro nás důležitějších věcí.
Sotva bude dnes večer v hlavních televizních zprávách,
že dvanáct postižených dětí najde v Brumovicích nový domov. A to ne proto, že Brumovice nejsou Praha, ale proto,
že lidé s postižením jsou stranou našeho zájmu. Naše priority jsou jinde. Někdo by chtěl vyměnit vládu, jiný by se rád
zbavil nepřizpůsobivých jedinců, další bije na poplach proti
islámu, jiný by zatočil s korupcí, další by uvolnil peníze na
stavbu dálnic nebo snížil nezaměstnanost. Je hezké, když
se církev postará o pár mentálně postižených nebo sociálně vyloučených, ale takoví tu s námi byli a budou vždycky.
Většina lidí v tom nějakou zásadní změnu nevidí. Lidi zajímá, zda se jim zvýší platy a důchody.
Někdo může dokonce říci: Co je platné, jestliže dvanáct postižených najde nový a vlídný domov, když jinde
tisíce jiných nemají kde bydlet, topí se v moři a trpí válkou.
Je hezké když se někdo zázračně vyléčí z rakoviny, ale
ostatní pořád umírají. Je úžasné, když se několika slepým
po náročné operaci vrátí zrak, ale mnoho ostatních dál
tápe ve tmě. Někdo má možná štěstí, ale druzí ho nemají.
Jedna vyslyšená modlitba nepomůže, když ostatní zůstávají nesplněné? Dvanáct spokojených děti nás nevytrhne,
když víme, že mentálně postižených se rodí stále víc.
Podobnému zklamání čelil i Ježíš. V Bibli čteme o řadě
nemocných, které uzdravil, ale to jakoby se nepočítalo.
Nějaký slepý, chromý nebo malomocný tenkrát nikoho
nezajímal. To všechno byli z tehdejšího pohledu hříšníci, které Bůh potrestal. Bylo to něco podobného, jako
když nám dnes někdo nadšeně vykládá, jak evangelium
pomáhá drogově závislým a alkoholikům zbavit se své
závislosti. A my si v duchu pomyslíme: Kdybyste si s tím
holenci nezačínali, nemusel vás teď nikdo léčit a vybírat
na vás peníze. To samé si tehdy lidé mysleli o slepých
a hluchých a malomocných.
Ježíšovy uzdravující činy, nad kterými dnes nevěřícně
žasneme, nechávali tehdy většinu zdravých a dobře situovaných lidí chladnou a rezervovanou. Tohle přece nepotřebovali. Tenkrát stejně jako dnes si mysleli, že zásadní
a opravdová změna musí přijít naráz a shora. Nejprve je
třeba změnit zákony, vyměnit ministry, zavést euro, objevit lék na rakovinu, nalézt nový zdroj energie a teprve pak
nám bude lépe!
Ale Boží království, které přinesl Ježíš, přichází jinak.
Nenápadně. Tiše. Zezdola. V jednotlivcích.
V osobních vztazích. Není to výroba zázraků na běžícím pásu, ale nenápadné změny, které vnáší do našeho
života krásu a naději. Žena odpustí svému muži. Nemocný se začne uzdravovat. Lajdák začne pracovat. Autista
se naučí číst a psát. Ponížení začnou myslet jako svobodní lidé. Naštvaní přestanou nadávat, ale sami něco
udělají. Neznaboh poděkuje Bohu, že žije. Neplodná otěhotní. Odložené dítě najde novou rodinu. Nešťastný člověk se ráno probudí a pozná, že je rád na světě.
Postavit nový domov pro dvanáct lidí, kteří nejsou a nikdy nebudou soběstační, je jako kapka v moři. Ale moře
se skládá z kapek. I když Ježíš tenkrát uzdravil jen pár
slepých a chromých, mělo to zásadní význam. Naučil nás
tím úctě k nemocným a postiženým a ovlivnil tím celou
naši kulturu a civilizaci. Právě tím, že se soustředil na těch
pár chudáků, místo aby se vrhl do politiky, dal jasný sig-

nál, kam máme upřít své síly. Každý z nás má vedle sebe
někoho chromého a slepého. Každý z nás může někomu
pomoci Jedině tak se může změnit tento svět. Ne naráz,
ne zázrakem, ale trpělivou prací a vírou každého z nás.
Dnes se v Brumovicích splnilo, co Ježíš slíbil v Nazaretě a vzkázal Janu Křtiteli. Ti, kteří byli na okraji našeho
zájmu, tu najdou hezký a útulný domov. A to není málo.
Právě takovými událostmi se náš svět stává krásnější
a spravedlivější. Jiné civilizace se takových děti zbavovali. Jiné je nechali rodičům, ať se starají. Jiné je schovali do
ústavu v pohraničí. Jiné je nechávají na ulici. Ale my jsme
jim postavili nový domov, který stal mnoho peněz, ale jsou
to dobře investované peníze. Ty děti si to zaslouží. Vždyť
pod skořápkou jejich zdánlivé nevědomosti, nesamostatnosti, svalových křečí a opakovaných záchvatů se skrývá
lidská duše, která umí milovat, smát se a radovat možná
víc, než mnohý z nás.
Království Boží je už dávno uprostřed nás. Narodilo
se v Betlémě. Poznali ho pastýři a mudrci. Zažili ho rybáři
a celnici. Poznali ho slepí, chromí, malomocní, kteří se
uzdravili. Ale pyšní a sebejistí ho už tenkrát neviděli a proto odešli s prázdnou.
Jak bychom se mohli stěžovat, že není všechno, jak
jsme si přáli a vysnili? Kolem nás se děje tolik dobrého
a krásného! Kdepak by mě napadlo, když jsme před 30
lety přijel poprvé do Brumovic, že tu budu jednou slovem
Božím a modlitbou otevírat církevní domov, kde najde
útočiště a smysluplnou práci tolik lidí. V co jsme nedoufali, co jsme si nedávno neuměli ani představit, co nám na
mysl nevstoupilo, to dává Bůh těm, kteří mu věří. A těm
ostatní to dává také, pouze o tom nevědí. Naše radost
a zpěv jim to však napoví.
Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, díky za radost, že dobrota a láska
má více síly, než lhostejnost a sobectví. Díky za
naději, že člověk může změnit svůj život a povzbudit
tak mnoho dalších. Díky za víru, že s tvou pomocí není
žádná zeď tak vysoká, abychom ji nemohli překonat nebo
zbořit. Díky za tu dobrou zprávu, že tvé království k nám
přichází v malých věcech a drobných změnách, které
mnohdy nevidíme nebo si jich nevážíme.
Prosíme, dej ať tuto radost, naději a víru může sdílet
co nejvíce lidí, protože svět dnes potřebuje radost, naději
a víru víc než pouhé peníze a blahobyt. Teprve až lidé
uvěří, že zítra může být lépe, začne se rodit více dětí,
nepřátelé se smíří a letité problémy se vyřeší. Tuto víru,
Pane, můžeš dát lidem pouze Ty. Tvá milost a láska je
naše největší naděje a proto společně ve tvém jménu voláme: Otčenáš…
Požehnání při otevření domu:
Bože, žehnej všem, kteří v tomto domě budou žít, bydlet a pracovat.
Dej ať v tomto domě vládne láska, přívětivost, trpělivost a naděje.
Dej, ať každý, kdo navštíví tento dům jako host, odejde odtud povzbuzen a posilněn. Dej, ať tento dům zůstane otevřený všem, kteří potřebují načerpat víru, naději
a lásku.
Mgr. Jiří Gruber
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Z činnosti Spolku Brumovických vinařů, o.s. v roce 2015
V letošním roce uplynulo již pět
let od založení Spolku Brumovických
vinařů, o.s.. Organizování spolkové
činnosti a především propagace vinařství a vinařských tradic v Brumovicích je jeho hlavním posláním.
V únoru letošního roku proběhla
výroční členská schůze, na které kromě toho, že tato bilancovala činnost
za uplynulý rok a projednala plánované akce na rok 2015, byli přijati další
dva noví členové, takže spolek má
aktuálně 31 členů.
V letošním roce byly na podporu vinařství a vína v našem regionu
organizovány dvě významné akce:
V. ročník Oblastní výstavy vín a rovněž V. ročník Dne otevřených sklepů.
Oblastní výstava vín se uskutečnila dne 18. dubna 2015, celkem bylo
vystaveno 542 vzorků. Tyto byly zajiš-
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těny ze všech vinařských podoblastí
Moravy a ze západního Slovenska.
Hodnocení vzorků proběhlo s týdenním předstihem. Samotnou výstavu navštívilo 270 hostů.
Kromě cen pro šampióny výstavy
byla letos poprvé udělena cena starosty obce za nejlepší kolekci vystavených vín z řad brumovických vinařů. Tuto obdržel pan Milan Krátký.
K celkovému pozitivnímu hodnocení výstavy přispěla i cimbálová muzika Vonica.
Den otevřených sklepů se uskutečnil dne 6. června 2015, kdy bylo
otevřeno celkem třináct sklepů místních vinařů, členů o.s.
Zájem návštěvníků o tuto akci
se proti minulému roku mírně zvýšil,
celkem se tohoto dne zúčastnilo 190
hostů. Kromě neomezené ochutnáv-

ky vín bylo v každém sklepě návštěvníkům poskytnuto i malé občerstvení.
Tito oceňovali především připravenost celé akce a tu skutečnost, že
nemuseli absolvovat nával hostů ve
sklepech tak, jak je to zcela běžné
u těchto akcí s větší návštěvností.
V pořadí již třetí akcí v letošním
roce je naplánovaná návštěva Vinařství u Kapličky, s.r.o. v Zaječí. Na programu je nejen degustace vín, ale
i exkurze do výroby a sklepa, a také
prohlídka vinic.
Závěrem lze jen dodat, že činnost spolku je přínosem nejen pro
jeho členy, ale i pro naše brumovické spoluobčany. Rádi uvítáme v našich řadách i další případné zájemce
o členství.
Ing. Milan Polák, jednatel o.s.
Foto: Vlasta Bedřichová
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Výstava „Sběratelství – 1.část“
Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce v Brumovicích připravil pro občany další z plánovaných výstav.
V neděli 21.června odpoledne byla otevřena výstava „Sběratelství I.část A – F“. Chce ukázat zájemcům o tento obor
zájmové činnosti, co všechno lidé sbírají. Klub vlastně již
v minulých letech tři takové výstavy uspořádal. Byly to pohlednice, kuchařské knihy a betlémy. Tentokrát se však
rozhodl podívat se na sběratelství šířeji. Vybral sto dvacet
oborů, které postupně představí. Najednou to ani nejde,
vzhledem k omezeným prostorám. Protože nechce žádný
z oborů upřednostňovat, uspořádal je podle abecedy. Na
této výstavě najdete ukázky zajímavých sbírek: abecedy,
aforismy, akcie, anekdoty, anděly, autíčka, autogramy, balicí papír, betlémy, bible, bižuterii, bonbóny, brýle, cedule,
cigaretové obaly, cihly, citáty, cukr porcovaný, čaj porcovaný, čajové krabice, časopisy, čepelkové obaly, čokoládové
obaly, deodoranty – obaly, dokumenty, dopisnice, dózy,
džbánky, erby, etikety, ex libris, fotoaparáty, fotografie, formy a formičky. Každému oboru je věnovaná samostatná
vitrína, u některých je i doprovodný text. Můžete vidět ne-

jen samotné předměty, ale můžete se dovědět také něco
o jejich historii, dále o sběratelství, nebo jaké sbírky jsou
u nás a ve světě největší a mnoho dalších zajímavostí.
Přestože jsou to pouze ukázky sbírek, jsou to stovky
položek, které musely být do vitrín uspořádány. Je zde
např. devadesát autíček, čtyřicet biblí, sto šedesát džbánků, sto čtyřicet pět dopisnic, dvě stě obalů od čokolád, dvě
stě sedmdesát kusů porcovaného cukru atd. Výstava je
velice pestrá, věříme, že každý návštěvník tu najde něco
zajímavého. V příštím roce bychom chtěli představit další
sběratelské obory. Pokud doma máte zajímavé sbírky, uvítáme, když nás o nich budete informovat.
Výstava je otevřena každou neděli v době od 14.00 do
17.00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu,
a to nejméně do konce měsíce září. Po domluvě se členy
klubu je možné ji navštívit i v jinou dobu. Těšíme se na Vaši
účast.
Ludmila Hanáková, předsedkyně klubu
a Ing.Josef Šedivý
Foto: Vlasta Bedřichová

Ze sportu
Výsledky fotbalové soutěže – jarní část 2015
Datum
29.3.
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
2.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.
13.6.

III.tř.sk.B
Brumovice
Velké Hostěrádky
Šitbořice
Brumovice
Vranovice
Brumovice
Pouzdřany
Brumovice
Nosislav
Brumovice
D.Dunajovice
Brumovice

datum
5.4.
12.4.
18.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.

OP dorost
KO/BRU/VRB
KO/BRU/VRB
Rakvice
KO/BRU/VRB
Mor.Nová Ves
KO/BRU/VRB
Lednice
KO/BRU/VRB
KLOB/KRUM
KO/BRU/VRB

Boleradice
Brumovice
Brumovice
Klobouky
Brumovice
Starovičky
Brumovice
Popice
Brumovice
Ivaň
Brumovice
Strachotín
Pouzdřany
V. Bílovice
KO/BRU/VRB
Lanžhot
KO/BRU/VRB
Hustopeče
KO/BRU/BRB
Mor.Žižkov
KO/BRU/VRB
Charv. N. Ves

1:2
3:1
6:2
1:2
3:2
1:0
2:1
0:4
2:1
3:0
4:1
1:2
5:0
6:0
1:1
3:3
7:2
0:9
7:0
1:7
5:0
3:0

Umístění v tabulce:
III.třída muži, skupina B – Brumovice – 8.místo ze 14 družstev
OP dorost – Brumovice – 8.místo z 11 družstev
Střelecká fotbalová soutěž:
III.třída skupina B:
1. místo – 25 branek Radek Nevěděl (Vranovice)
2. místo – 23 branky Michael Bíza (Brumovice)
6. místo – 15 branek Tomáš Kňůr (Brumovice), Frank Zbyněk (Velké Němčice)
Datum
26.4.
2.5.
10.5.
16.5.
24.5.
31.5.
6.6.

OP mladší žáci
Brumovice
Březí
Brumovice
Charvátská N.Ves
Vrbice
Brumovice
Kobylí

Hustopeče B
Brumovice
Hrušky/M.N.Ves
Brumovice
Brumovice
Lednice
Brumovice

1:1
6:0
1:1
1:3
5:0
1:1
1:4

Umístění v tabulce:
OP mladší žáci – Brumovice – 7.místo z 8 družstev
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Běh Parkem
Dr. Jana Herbena
TJ Sokol Brumovice uspořádal v sobotu 9.května
devátý ročník Běhu Parkem Dr. Jana Herbena pro kategorie žáci, dorost, elite a speciál. Všichni účastníci
obdrželi pamětní listy a upomínkové předměty.
Foto: Antonín Košulič

Rybářské závody
V sobotu 13.června 2015 se konaly rybářské závody, jichž
se zúčastnilo 19 rybářů , dětí i dospělých. Celkem bylo uloveno 59 kaprů.
Umístění závodníků:
Dospělí

Součet
ryb

Děti

Součet
ryb

1. Jiří Hanák

409cm

1. Adam David

216cm

2. Slavomír Mydlo 399cm

2. Kocman Nikolas 125cm

3. Zdeněk Vlček

3. Vlček Michal

196cm

81cm

Za o.s. Brumovické jezírko: Roman Vrubel
Foto: Antonín Košulič
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Žně s mlátičkou
Letní měsíce jsou nejen časem prázdnin a rekreací,
ale také časem žní. Pravda, dnes to ani na dědině téměř
nepoznáme, ale kdysi to bývala událost, do které byli vtaženi téměř všichni občané. My mladší pamatujeme hlavně
přejezdy a kolony kombajnů, které blokovaly silnice, a také
vyhlížení těchto strojů, aby vymlátily naše „záhumenky“.
Do doby ještě vzdálenější, hlavně meziválečného
a krátce poválečného soukromého hospodaření, nás zavedla iniciativa pana Milana Ševčíka. V jeho privátním muzeu se postupně hromadilo leccos, od drobného nářadí až
po stroje. A když mu pan Vavřinec Charvát přivezl funkční
mlátičku i s lisem, vznikl nápad vyzkoušet ji.
Byla to ale akce, která vyžadovala dlouhou přípravu.
Aby se sklidilo, musí se nejdřív zasít. V tom vyšla vstříc fa
Agrofarma, která poskytla zaseté porosty ječmene i pšenice na dostupných pozemcích.
Další důležitou zkouškou bylo sečení kosou. V dnešní
době motorových sekaček a křovinořezů ovládá tuto techniku čím dál méně chlapů. Proto jsme se už v květnu sešli
na akci „Sečení farské zahrady“.
Mlátička byla sice provozuschopná, bylo ale třeba vše
vyzkoušet, poopravit drobné závady a doplnit hlavně hnací
řemeny. To vše probíhalo za asistence a dohledu pamětníků, pánů Vavřince Charváta st. a Jana Valného.
Obilí dozrávalo a nastal očekávaný den. V pátek17.7. odpoledne proběhlo sečení pšenice a vázaní snopů na „Podolkách“. Účast byla hojná. K radosti pořadatelů přišlo několik
sekáčů od starších až po ty nejmladší, a také žen na „odebírání“. Sečení kosou jsme si už vyzkoušeli, ale sečení obilí už
zažil málokdo. A také přídavné zařízení jako hrabice a špagáty s dřívkem, nebo povřísla, to byl ještě větší problém.
V neděli 19.7. odpoledne proběhlo v areálu u jezírka
samotné mlácení. Pořadatele opět potěšila hojná účast asi
dvou set lidí, z toho kolem padesáti krojovaných.

Návštěvníci měli možnost prohlédnout si mlátičku firmy Wichterle a Kovařík i s lisem, hnanou traktorem Steyr
s řemenicí -také už veteránem- pana Charváta. Zájemci
si mohli vyzkoušet naklepávání kos a srpů, sečení i odebírání, hrabání, či vázání do snopů. Moderní techniku –
kombajn se záběrem 915 cm a traktor Case, předváděl
ing. Zdenek Musil ml. Mezitím zněly lidové písně v podání
ženského i mužského sboru, zájemci, hlavně děti využily možnosti jízdy s koňským potahem anebo bylo možno
ochutnat žňovou svačinku – „omastěný chleba“. Obilí jsme
moc nenamlátili. Ukázalo se ale, že důmyslná a jednoduchá technika je schopna přečkat i několik režimů. Bylo fascinující pozorovat účelnost jednotlivých „héblátek“ a zařízení, která i po dlouhé době nečinnosti plnila svoje funkce.
Radostný byl také pohled na všechny pamětníky, strýčky a tetičky, kteří ochotně poradili i pomohli. Bylo vidět, jak
se jim rozzářily oči, vždyť měli možnost vrátit se na chvíli
do svého mládí.
Krojovaný průvod i s koňským potahem a mlátičkou pak
prošel obcí až k Sokolovně. Po předání dožínkového věnce pokračovalo toto příjemné odpoledne až do večerních
hodin při zpěvu a tanci u cimbálové muziky Vonica.
Pořadatelé děkují touto cestou všem, kdo při této akci
přispěli pomocí či radou. Dovolte vyjmenovat alespoň ty
nejstarší z nich: Ludmila Krejčiříková, Františka Zítková,
Vavřinec Charvát st., Jan Valný a František Krátký.
Ohlas jednoho z návštěvníků: Ing. architekt Jan
Kruml z Brna (emeritní předseda Spolku pro obnovu venkova) napsal: „Děkuji Ti, žes mě pozval na novou brumovickou slavnost žní. Viděl jsem, jak se z uspořádání slavnosti radovali všichni přítomní. Je zřejmé, že přispěla ke
zvýšení pospolitosti občanů a jejich hrdosti k obci.“
Jan Zaviačič
Foto: Vlasta Bedřichová
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Činnost sboru dobrovolných hasičů
Dovolte vážení spoluobčané, abych Vás seznámil
s činností našeho hasičského sboru za poslední měsíce.
Po loňských oslavách stodesátého výročí založení
našeho sboru a znovuotevření rekonstruované hasičské
zbrojnice jsme začali pracovat jako dříve.
V polovině ledna proběhly po celé republice volby do vedení sborů, takže i u nás. Do funkce místostarosty byl zvolen
Petr Charvát a jednatelkou byla zvolena Lucie Kostihová.
Poslední sobotu v lednu jsme uspořádali maškarní
ples, který se hodně vydařil.
V květnu jsme po obci provedli sběr železného šrotu.
Týden nato nás v hasičské zbrojnici navštívily děti ze
základní a mateřské školy.
No a před pár dny proběhly naše tradiční jedenácté
noční hasičské závody. Přijela početná výprava z Brumovic
u Opavy, pozdravit nás přišli hasiči z Bratislavy vedení jejich

velitelem Antonem Urdovičem a také přijel náměstek starosty okresního sdružení Miroslav Adámek. Zahájit závody
a přivítat závodníky přišli také starosta obce a místostarostka.
A teď to nejdůležitější. Za celou dobu jsme měli 12 výjezdů. Zmínil bych se asi jen o těch nejtěžších:
– požár dvoupodlažní budovy v Kloboukách
– požár penzionu ve SKI areálu v Němčičkách
– hašení obilného pole u Čepra
– rodinný dům v Morkůvkách
Máme předepsané výjezdy do dvaceti minut, ale naše
zásahová jednotka vyjíždí do osmi minut. Tímto bych chtěl
poděkovat místním podnikatelům, že bez problému pouští
naše hochy na tyto zásahy v pracovní době.
Na závěr bych Vás chtěl požádat, abyste nerozdělávali
v takovém počasí ohně.
I takové obyčejné „opékání špekáčků“ může skončit
velkou tragédií.
Sběrný dvůr je každý týden otevřený a až vše pomine,
tento odpad pod kontrolou zlikvidujeme.
Ušetříte tím sobě i nám fůru starostí.
Děkuji
starosta dobrovolných hasičů Karel Opluštil
Foto: Kateřina Charvátová a Roman Klimeš

Společenská kronika
Vítání dětí do života
V neděli 29.března 2015 byly v obřadní
síni obecního úřadu do života slavnostně
uvítány děti: Matěj Musil, Daniel Jiří Skokan a Nikola Malcová. K narození dětí rodičům upřímně blahopřejeme.
Foto: Vlasta Bedřichová
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Významné životní jubileum
Miroslav Skřivánek se začátkem letošního roku
dožil významného životního jubilea. Oslava jeho šedesátých narozenin se však konala v sobotu 9.května. Vše začalo průvodem ulicí Draha, v němž šlo
asi deset osob v historických vojenských uniformách
francouzské armády a nechybělo ani dělo umístěné na dvoukolovém dřevěném voze. Průvod až do
jeho ukončení v parku u dětského hřiště se zájmem
sledovali diváci. Mirek Skřivánek je totiž od roku
2014 členem SNBB (Sdružení Napoleona Bonaparte Brno) a v tento den byl velitelem, panem Jiřím
Karešem, slavnostně pasován na dělostřelce. SNBB-jednotka francouzských gardových pěších dělostřelců sdružuje zájemce o historii napoleonských
válek, své sídlo má v obci Lovčičky.
Už jako malý kluk se Mirek Skřivánek zajímal
o veškeré dějiny, hlavně dávnověk, středověk, řecké
a římské dějiny a o východní kulturu. K jeho nejoblíbenějším literárním autorům patří Eduard Štorch
a doma má mnoho knih s historickou tématikou.

Když poprvé uslyšel o Napoleonovi, byl fascinován,
zejména bitvou u Slavkova. Celé toto bojiště prošel
pěšky, jako divák se zúčastnil slavkovské „bitvy tří císařů“ v roce 2005 (při dvoustém výročí). O Napoleona
se začal intenzivně zajímat a jeho nadšení se přeneslo
i na manželku.
Teď pravidelně jezdí na secvičné gardového dělostřelectva, nikdy nezapomene na ty úžasné pocity, kdy
se sám osobně zúčastnil bojů. Pocit, že to není jenom
hra, pocit opravdového boje. Byla to pro něj veliká pocta.
Nyní jej čeká ještě několik akcí. Např. v září pojede
sdružení do Polska, v polovině listopadu do Bzence
a začátkem prosince jej přivítá zimní Slavkov.
Mohyla míru na slavkovském bojišti – to je místo,
kde se všichni členové Sdružení Napoleona Bonaparte Brno pravidelně scházejí, aby společně přivítali
nový rok.
Manželům Skřivánkovým přejeme při akcích SNBB
mnoho pěkných zážitků.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Děkovná mše svatá
V sobotu 11.dubna 2015 se v kostele svatého Antonína v Brumovicích konala slavnostní děkovná mše
u příležitosti 65. výročí vysvěcení
P. Vladimíra Konečného na kněze.
Spolu s ním si toto výročí svého svěcení připomněl také Mons. Václav Fišer z Hustopečí, bývalý děkan.
Za dlouholetou věrnou službu církvi jim 16.dubna v biskupské kapli na
Petrově poděkoval brněnský biskup
Vojtěch Cikrle.
Panu faráři Vladimíru Konečnému
přejeme do dalších let pevné zdraví
a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Foto: Vlasta Bedřichová
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Nebuďme lhostejní
Myslím, že vandalismus v jakékoliv podobě by se měl
i u nás řešit jako v ostatních zemích - poškozené věci
napravit a zaplatit, nebo se zapojit do veřejně prospěšných prací. Dokud ale budeme dále nevšímaví, budou mít
vandalové u nás ráj.
Podle mého názoru není vandalismus jen primitivní
a hlavně bezdůvodné ničení majetku a psychiky ostatních, ale i závist, bezcitnost a cynismus. Cílem je upozornit na sebe v rámci „své“ komunity a zničit to, co vytvořili
jiní. Myslím, že takový člověk – vandal, je ve většině případů bez pocitu viny a hlavně bez trestu.
Je dobré si uvědomit, že např. úklid po takových lidech
odčerpává z obecního rozpočtu peníze, které by mohly být využity daleko efektivněji. Zamyslete se se mnou
: pár jedinců si udělá mejdan (u Jezírka, u Sokolovny)
- starosta musí poslat zaměstnance obce, aby po nich
uklidili. Platí tedy pracovní síly, naftu, úklidové prostředky,
ale především si ubírá čas. Čas, který je nutný ke každé,
byť sebemenší činnosti. A tento čas by mohl být věnován
zkrášlování, téměř pozlacování dědiny. Bude-li ho ovšem
dost! Vzpomínám si moc dobře, že děti a mládež vychovávala a měla pod drobnohledem celá dědina. A my jsme
to opravdu věděli a chovali se podle toho.
Nebuďme lhostejní ani dnes! Je velmi jednoduché jít,

ukázat prstem a říct : „Tady je ale b...nepořádek!“ Zkusme
raději ohlídat a napomenout ty, jež ho bez výčitek způsobují. Ano, i malé děti, kterým maminka koupí sladkost
a ony je pod jejím shovívavým zrakem odhodí na zem.
Ano, i dospělé, ovšem nevyspělé, jedince, kteří nemají
problém odhodit na jakýkoliv kousek volného místa kdekoliv, nejlépe ovšem na „obecním“, všechno, co jim překáží. Věříte, že i takový „dospělec“ se u nás najde?
Silný jedinec ví, co je lidská práce, kolik úsilí musí být
vynaloženo, aby vzniklo něco krásného a nemá tedy potřebu ničit a zanechávat za sebou stopy.
Slabý a hloupý jedinec má zřejmě mozeček vybavený
jen základními buňkami k uspokojení těch nejzákladnějších potřeb pro přežití.
Že na svých cestách potkáme divoké prase, je spíše
věcí náhody. Mít tu možnost a takové prase nafotit je věcí
štěstí, ačkoli tato prasata nežijí jen ve volné přírodě či
v chlívku – ony si zařizují chlívek kamkoliv přijdou.
Kdoví, jaké metody a postupy by pomohly při převýchově čuňat a vandalů. Možná návrat veřejných pranýřů
a tělesných trestů. Anebo také udělování tvrdých veřejně
prospěšných prací několikanásobně převyšujících zničené věci a udělaný nepořádek. Zatím můžeme alespoň
nebýt lhostejní!
bekasina

Vážení zástupci obcí na Hustopečsku,
rádi bychom Vás touto cestou
informovali o rozšíření našich sociálních služeb péče o seniory a osoby
se zdravotním postižením v působnosti ORP Hustopeče.

Pomoc při osobní hygieně
mytí (včetně mytí na lůžku), koupání/sprchování dle individuálních
podmínek, péče o ústa, oči, uši, přesuny na WC, podání močové láhve,
očista po provedení toalety, stříhání
nehtů na rukou i nohou.

Služby sociální péče v domácnosti – péče o seniory, osoby se
zdravotním postižením
Péče v domácnosti – osobní asistence – tato služba je poskytována v domácím prostředí, zpravidla
se spolupodílíme s rodinou na péči
o blízké osoby, většinou v době, kdy
jsou pečující členové rodiny v zaměstnání. Tato služba obsahuje pečovatelské činnosti.

Pomoc při zajištění stravy
v domácím prostředí- pomoc při
přípravě stravy dle individuálních
požadavků uživatele (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) po dohodě možná také donáška obědů.
Podávání a porcování stravy, podávání stravy v obvyklém denním
režimu uživatele ve formě dle zvyku uživatele (porcování na kousky,
mletí, úprava kaše apod.), příprava
a podání nápojů.

Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
Ranní vstávání, oblékání, převlékání, přesuny (např. lůžko-vozík),
úprava oděvu, vlasů, večerní ukládání,
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Pomoc při zajištění chodu domácnosti
zajištění a donáška malého nákupu, provedení běžného drobného
denního úklidu (mytí nádobí, zametání, mytí podlahy, zalévání květin),

praní prádla v domácnosti uživatele
v automatické pračce, sušení prádla, žehlení.a další.
ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY:
Od 1. 4. 2015 jsme navýšili kapacitu služby a můžeme poskytovat
i tzv. krátkodobou péči v domácnosti
např. třikrát týdně na dvě hodiny a to
ve více obcích najednou.
Současně dokážeme pokrýt
všechny obce spadající pod ORP
Hustopeče.
Pečující členové rodiny, příbuzní
se na nás také mohou obrátit v případě, kdy je pro ně péče o osobu
blízkou novou a nečekanou situací,
se kterou se musí ve svém životě
vypořádat – ve většině případů se
jedná o ukončení léčby ve zdravotnickém zařízení a nutnost zajištění
péče v domácím prostředí. Pomáháme zajistit prostředky k péči v domácnosti, např. polohovací lůžka,
pomocné a kompenzační pomůcky,
pleny, krémy, poradíme se vším, co
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musí rodina zvládnout v oblasti péče
o osobu blízkou.
Sociální služba Tísňová péče –
„pomoc na dosah ruky“
Zvláště pro seniory a osoby se
zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním nabízíme zajištění technického zařízení – speciálního telefonu s náramkem na
zápěstí a SOS tlačítkem. V případě
jakékoliv nouze – nevolnosti, pádu
v domácnosti, srdeční nebo mozkové příhodě, ale také v případě návštěvy nevítaných hostů může senior kdykoliv, 24 hodin denně, přivolat
pomoc.

Stisknutí tísňového tlačítka vyvolá poplach a pracovník naší pohotovosti situaci ihned řeší ověřením
a zajištěním okamžité pomoci. Zařízení také může informovat rodinné
příslušníky o nastalé situaci formou
SMS zprávy.
Tato služba je vhodná především
pro osoby žijící osamoceně v domácnosti.
V současné době připravujeme
projekt pro obce okresu Břeclav. V
případě zapojení do projektu může
obec zajistit toto zařízení pro své občany, kteří se tak mohou připojit do
našeho systému zajištění péče. O
projektu a podmínkách Vás budeme

co nejdříve informovat.
Další informace naleznete na našem webu www.girasole.cz.
Můžete nás také kontaktovat na
telefonu 775 246 953, mailu info@
girasole.cz nebo po předchozí domluvě také v naší kanceláři v Hustopečích na adrese Dukelské náměstí
1419/22A, Hustopeče.
V příloze Vám také posíláme informační materiály k oběma sociálním službám.
S přáním všeho dobrého
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
ředitel
Girasole, sdružení pro pomoc
a rozvoj
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VÝMĚNA PRŮKAZŮ PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - TP, ZTP, ZTP/P
Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod nároku z průkazů
mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám
zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo
doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že každý držitel
průkazu TP, ZTP nebo ZTP/ P si bud e muset sám hlídat
dobu platnosti průkazu a vč as požádat o její prodloužení.
Je to stejný model jako u občanského nebo řidičského
průkazu.
Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to do
31.12.2015. Na základě vydání průkazu OZP vzniká
jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu
pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 %
jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku
ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz
nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se
liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího
posouzení zdravotního stavu žadatele.
KDO MÁ NÁROK NA VYDÁNÍ NOVÉHO PRŮKAZU
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají
nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což
odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok
na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou
měly přiznány mimořádné výhody. Pokud klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod,
nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do
31. 12. 2013 mají nárok na průkaz OZP. Nárok na takto
vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR
přiznal nárok na předchozí průkaz.
POSTUP PŘI PROKAZOVÁNÍ NÁROKU NA PRŮKAZ OZP
Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem „ Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“. Formulář
lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku https://
formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.ZadostO ZP O nový průkaz musejí lidé

požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě
jim na něj zanikne nárok. Žádost se podává na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením.
Úřední hodiny ÚP: pondělí a středa 800 – 1200, 1300
– 1700, úterý a čtvrtek 800 – 1100.
CO JE TŘEBA VZÍT S SEBOU NA ÚP ČR
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP
je nutné, aby si klient s sebou vzal platný průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP. V případě, že
má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR
vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod.
Pokud jej však držitel nemá, stačí vlastní průkaz OZP.
Dále je třeba doložit a k tuá lní fotografii, která odpovídá
formátu fotografie určené na občanský průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních,
je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti
a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje
nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední
o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové
posouzení zdravotního stavu osoby.
VOLBA SYMBOLU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby
s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby plně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení).
Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při
podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP na formuláři žádosti.
Na ÚP vás čekají dvě cesty. Po podání žádosti ÚP nechá vyrobit nový průkaz OZP, který tiskne tiskárna cenin
v Praze a poté vás vyzve k jeho převzetí. Za průkaz zaplatíte poplatek 30 Kč. Nenechávejte výměnu průkazu na
poslední chvíli a zajistěte si nový průkaz včas.
Mgr. Eliška Škrancová
Poradna Národní rady osob se
zdravotním postižením v Brně
Cejl 892/32 Brno (zastávka Körnerova)
Brno 602 00
Telefon: 542 214 110-1, 736 751 214
Emai: poradnabrno@nrzp.cz
Navštívit nás můžete v pondělí a středu 8:30 – 12:00,
12:30 – 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek 9:00 – 12:00
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Mše svatá

Otevření Chráněného bydlení Mirandie

Žně

foto: V.Bedřichová
strana 27

Nové POKOLENÍ

Tradiční brumovické hody
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Foto: Vlasta Bedřichová

