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.“

Pořadové číslo 44 Rok 2016/2

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
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Matěj Musil – Pokolení našeho rodu (5. část)
„V sobotu 11.června 1916 právě na sv. Ducha počali Rusové na úsvitě svojí kanonádou střílet tak zuřivě, že
země kolem nás vypadala jak vařící voda. Tak padal granát vedle granátu a ryl jámu za jámou, mezi to házeli miny.
Tehdy jsme mysleli, že dny našeho života jsou sečteny.
Byly sečteny, ale ne všem. Mnoho našich tam padlo a při
ruském útoku, který začal v jedenáct hodin, musely naše
voje ustoupit přesile. To ale nebyl ústup, nýbrž útěk, každý
běžel na svou pěst. Z 850 mužů našeho pluku zbylo 125.
Při tomto ústupu jsem se znovu od pluku odloučil a prožíval válečné dobrodružství s vojíny od 7.pluku dragounů,
kteří patřili k naší divizi a byli Češi. Chodili jsme od vesnice
k vesnici, já jsem uměl rusínsky, tak jsme se všude domluvili a měli jsme se dobře. To nám trvalo přes čtrnáct dní, až
jsme se dostali do města Kolomeje, kde jsme chtěli sednout do vlaku a jet domů načerno. Tu nás ale chytili polní
četníci a dodali nás na informační stanici. Odtud jsme se
dostali každý ke svému pluku, ty se nacházely ve Vaškyvcách. Náš zásobovací oddíl byl na náměstí před zámkem
a četař mne hned vítal: „Náš Čech uže přišeu, de že ty bul,
my dumale, že ty zabitý alebo zlapaný, a ty uže tu.“ Tak
jsem to všem vysvětlil, neboť se seběhli všichni, co tam
byli, Čecha od své eskadrony znali a byli zvědaví, kde jsem
mohl tak dlouho chodit a pluk nenajít. Pak mně pověděli, že
naše eskadrona je ve dvoře u Snatena, odtud jezdí patroly.
Hned mne zásobili jídlem a druhý den jsem putoval s nimi,
když vezli eskadroně potraviny. Po příchodu mě hned vítal
náš kuchař a také měl radost, že se mi nic zlého nestalo.
Ale do služby jsem nenastoupil, zůstal jsem u kuchyně. On
náš zásobovací rotmistr mi nechtěl dát žold za dobu mé
nepřítomnosti, už jsem nebyl veden ve stavu, ale počítán
jako padlý nebo zajatý. Já jsem zase bez žoldu nechtěl jít,
že mi náleží, a nebylo mojí vinou, že jsem pluk tak dlouho
hledal. Židák peníze měl, ale myslel si, že když se dám
odbýt, bude to dobré. Já ale trval na svém a náš spor se
táhl tři dny. Až když jsem chtěl jít k panu rytmistrovi, tehdy
mě vyplatil a já nastoupil službu. Hned toho večera jsme
jeli na patrolu k řece Prutu, která nás dělila od Rusů. Měli
jsme jim překážet, když se kozáci pokoušeli přebrodit náš
břeh. Tam jsme se udrželi tři dny a zase byl ústup, ale již
v pořádku, trény, dělostřelectvo a pěchota napřed, a my na
koních jsme kryli jejich záda zdržujíce postup Rusů. Tak
jsme ustupovali přes Rozvanilov, Ispas a jiná sídla až do
Karpat nad město Kůty Vižněca, velmi krásné město, které
do rána lehlo popelem. V těch horách bylo
nejhůře, neboť kuchyně za námi často nemohla přijet někdy i pět dní. A tak o hladu,
často v dešti chodili jsme z hory na horu,
každý se sotva vlekl, jen rozháněl hladová
zvířátka na své kůži, která se neptala, zdali
člověk jedl, a nemilosrdně sála zbytky naší
krve. U vesnice Mikuličena jsme dělali protiútok na Rusy a vypudili jsme je z jejich zákopů, aniž bychom utrpěli nějaké ztráty. Byli
jsme za to vyznamenáni. Ale na pravém i levém křídle se to našim nepodařilo, byli jsme
vsunuti mezi Rusy, v noci jsme museli své
pozice opustit, neboť by nás obklíčili a se-

brali. Rusové ráno znovu točili a po třídenním boji nás zatlačili až k Jablonici. Tam jsme obsadili horu Moguru. Celou
dobu našeho pětidenního pobytu neustále pršelo. Nám to
bylo vlastně ku prospěchu, protože na té hoře nebylo vody.
Ač nám déšť nebyl vhod, přece nám prospěl. Mohli jsme si
nabrat vody, třeba jenom z našich šlépějí, na vaření kávy,
neboť za těch pět dní jsme kuchyně neviděli. Byla to voda
kdovíjak zbarvená, i jehličí v ní bylo, ale zato byla hustější káva. Po pěti dnech nás vystřídala maďarská pěchota
a my se odebrali, již na koních, do Kerežmérže v Maďarsku. Asi po třech dnech jsme měli prohlídku od generála,
v jakém stavu se naše divize nachází. V den prohlídky bylo
sychravo, vítr s deštěm, koně se krčili, my na nich vypadali ještě ubožejší, než jsme byli. Generál se ustrnul a dal
nám měsíční odpočinek. Druhý den ráno jsme odjeli do
města Felževiš, také v Maďarsku. Zde jsme dostali nové
šaty a prádlo, očistili se a lehčeji se nám dýchalo, neboť nehrozilo žádné nebezpečí. Zde se uskutečnila též přehlídka
následníka trůnu, arcivévody Karla. Jeho císařská výsost
promluvila několik slov s každým, kdo měl nějaké vyznamenání. Hovořil pěkně česky i rusínsky. Jednoho dragouna
se ptal, odkud je. On mu řekl: „Od Brandejsa nad Labem.“
Císař se zeptal: „Byl jsi tam, když jsem se ženil?“ „Ano,“
zněla odpověď. „Jak se ti to líbilo?“ „Pěkné to bylo, císařská
výsosti.“ „To mě těší, že mě máte v paměti,“ řekl následník
trůnu a jel dále, postupuje od čety k četě. Sedmé dragouny si tam ponechal. On sloužil také jako důstojník a v roce
1914 šel s tímto plukem do pole. Co jim říkal, nevím, jenom
na druhý den měli sedmí dragouni přímo hody. Po třech
dnech jsme zase pochodovali čtyři dny do města Jakubény
při rumunské hranici. U řeky Čeremož jsme rozbili stany,
pro koně postavili boudy ze svazků latí, jelikož se tam nacházel veliký sklad stavebního dřeva. Odpočívali jsme, na
koních se jezdilo jako v kasárnách, až se nám to přestávalo
líbit. Čas vyměřený k odpočinku uplynul, sbalili jsme svoje stany a jeli do vesnice Čokonešti, kde byl povel k palbě
sesednout. Jen číslo čtyři zůstalo u koní, ostatní mužstvo
šlo do zákopů jako pěchota. Já měl číslo čtyři, velice mě to
nebavilo mít na starosti čtyři koně, ošetřovat je, a když bylo
potřeba, i v noci je rychle osedlat a jet pro mužstvo nebo
utíkat s nimi z dostřelu. Také jsem se neshodl s desátníkem, který nabádal ke krádeži sena a slámy pro koně, což
jsem já mu vždy odpíral, a tak mezi námi panoval válečný
stav, až jsem odešel do zákopů. Tam mi bylo lépe, třeba byl
život ohrožen. Ale s četařem jsem byl vždy
zadobře, ten mě rád viděl. Jak mě spatřil,
pravil: „A naš Čech uže prišeu, bude vám
máte chdo bojky kazáte.“ Měli jsme dost
pěkné postavení, od Rusů nás dělila veliká
rokle, nebyly tedy obavy, že by na nás útočili. Jenom občas nás navštívila nějaká patrola, ale to nic neznačilo. Přes den jsme chodili
na přední hlídku vždy celá četa, a že to bylo
v hustém lese, mohli jsme si i topit v boudě,
která tam pro nás byla, neboť v horách přišla zima brzy, a tuhá. Za mě i službu drželi,
jenom abych něco povídal, aby čas ubíhal.“
Připravila: Vlasta Bedřichová
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Pověsti z Brumovic
Jiná o světýlkách

O raráškovi

Již je tomu dávno, co chodívali lidé z Brumovic do
Násedlovic do dvora na práci. Chodívali přes pole zvaná
Pastviska a Jezero na zastávku.
Jednou šel tam jeden člověk za tmy. Jak tak šel, zdálo
se mu, že jede kolem něho někdo se světlem. Chtěl mu
stačit, ale trhl sebou, když viděl, že je u potoka a před ním
poskakuje malé světýlko, které ho svedlo z cesty.
Pustil se přes pole, aby ještě včas doběhl na zastávku. Měl na čase.
Když zase jednou jiný člověk šel tudy, přiskákalo
k němu světýlko a začalo mu skákat po zádech a po
hlavě. Čím víc utíkal, tím víc světýlka skákala. Až doběhl
ke vsi, světýlka zmizela.
Lidé se tomu místu vyhýbali, neboť soudili, že světýlka jsou duše zemřelých, kteří se provinili a nemají po
smrti pokoje.
(Vypravovala Antonie Fantová z Brumovic (64letá).
Zapsala Františka Perná, žákyně měšťanské školy
v Kloboukách.)

V roce 1840 ležela v Brumovicích aspoň polovina
půdy ladem. Té půdě říkali „pasuňky“. Pásali tam dobytek.
Když oral čeledín na poli, nechal třeba pluh stát
v zemi a jel na chvíli s potahem na „pasuňky“. Byla tam
také studna k napájení a bouda pro čeledíny.
Jednou také, když byli čeledíni v boudě, vyletěl z oblak ohnivý pták a zapadl do lesa. Místo, kde dopadl, se
ozářilo na dlouhou chvíli.
Mezi lidmi v Brumovicích nastal poplach. Říkalo se,
že to mohl být jenom rarášek.
(Vypravoval František Bureš z Brumovic (70letý).
Zapsal Josef Bureš, žák měšťanské školy v Kloboukách.)
Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Erbenova (sestavil
Josef Ošmera, Klobouky u Brna 1993)
Připravila: Vlasta Bedřichová

Lidové pranostiky
Květen:
- Když máj vláhy nedá, červen se předá.
- Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.

Červenec:
- O svatém Eliáši bouřky často straší.
- Na Máří Magdalenu očekávej jistý déšť.

Červen:
- Na svatého Antonína broušení kos započíná.
- Pohoda na svatého Víta – to dobrota na žita.

Srpen:
- Svatý Vavřinec dává létu první žďuchanec.
- Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět vychází nové číslo našeho
zpravodaje. Dovolte mi uvést několik
myšlenek. Je polovina prázdnin, čas
dovolených, ale také pilné práce ve
vinicích, na polích i na zahrádkách.
Dovolená, to je doba k odpočinku,
poznávání nových zemí, krajin, ale
také lidí. V mnoha případech jí však
předchází pilné a horečné zvládnutí veškeré potřebné práce, neboť
i když my chceme odpočívat, příroda
se nezastaví a kráčí svými pochody
dál a dál. Po dovolené se tak vracíme k takřka nekonečnému boji s plevely, chorobami a nepřízní počasí.
Tento děj nezastavíme a musíme se
s tím vyrovnat. Z pohledu obce jde
hlavně o péči o travnaté plochy, likvistrana 4

daci plevelů na záhoncích, u krajnic
vozovek a chodníků a náletových
dřevin. S malým počtem pracovníků
se to stíhá velmi problematicky, a tak
chci při této příležitosti poděkovat
všem, kdo mají pochopení pro hezký
vzhled a pořádek ve svém okolí, za
jejich práci a pomoc.
Vrátím se ve svých myšlenkách
k uplynulému období, do doby různých kulturních a sportovních akcí.
Všem těm, kteří se podíleli na jejich
přípravě a konání, chci při této příležitosti poděkovat a i popřát hodně
sil a odhodlání pro konání 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
akcí v naší obci jsou Tradiční krojované hody. Je to akce, do které se
každoročně zapojuje spousta občanů a podílí se na ní i sponzoři. Všem
Vám patří můj srdečný dík za ochotu
podílet se na pořádání hodů i za pomoc jakýmkoliv způsobem.
Letošní hody se konaly ve dnech
2. – 4. 7. 2016
Stárci a stárky:
1. Petr Cichra a Kristýna Kurečková
2. Daniel Štach a Martina Burešová
3. Rudolf Kadlec a Denisa Kadlecová
4. Daniel Kurečka a Kateřina Charvátová – sklepníci
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Každoročně hodové dění začíná
tradičně už v pátek přivezením máje
od Bílého Vlka a jejím podvečerním
stavěním. Postavením máje pak začíná hodové veselí. Sobotní hodová
zábava se konala za deštivého počasí, ale i přes nepřízeň počasí s docela slušnou návštěvou. Hrála dechová
hudba Skaličané. Velkou výhodou
pro návštěvníky byla v tomto nevlídném počasí zastřešená terasa.
Nedělní program začal díky ochotě stárků a chase tak, jak bývalo do
roku 2012 tradicí - „zvaním“ - chozením stárků s kapelou po obci. Následoval průvod všech krojovaných
od první stárky Kristýny Kurečkové
na sólo pod máju, kde probíhala
odpolední i večerní zábava. Hojná
byla i účast krojovaných dětí, které
měly odpoledne svoje sólo a průvodu i odpolední zábavy se zúčastnili
také krojovaní ženáči.
V pondělí pokračovalo „zvaní“
a následně vycházel průvod od druhé stárky Martiny Burešové. Hlavním
programem odpoledne byla „brumo-

vická zavádka“. Po oba dny hrála
dechová hudba Podlužanka. Potěšující je, že naše hody hojně navštěvují i „přespolňáci“, chasa z blízkého
i vzdálenějšího okolí, za což však
vděčíme našim stárkům a chase, kteří navštěvují krojované akce v okolí.
Ještě se chci zmínit o věcech,
které jsou před námi a jsou mezi
spoluobčany poměrně hodně diskutovány. Dlouho připravovaná
stavební akce „Brumovice-kanalizace a ČOV“ se stává skutečností.
V minulých číslech Nového pokolení jsem vás informoval o vysoutěžené zhotovitelské stavební firmě
a o tom, že zajišťujeme dofinancování celé akce. K tomuto dnes uvádím, že jsme získali dotaci z MZE
ve výši 49 696 000,- Kč, dále dotaci ze Zvláštního účtu JMk ve výši
10 000 000,- Kč. což je 69% celkových nákladů (84 384 000,- Kč) zbytek bude hrazen z vlastních zdrojů
ve výši 14 000 000,- Kč a sjednaným úvěrem. Na základě tohoto dofinancování rozhodlo zastupitelstvo

obce na svém červnovém zasedání
o zahájení stavby a 11. 7. 2016 byla
akce „Brumovice-kanalizace a ČOV“
zahájena. Celá stavba bude dokončena do konce srpna 2017. Před zahájením stavebních prací proběhla
schůzka s občany, na které byly podány informace o vlastní organizaci
a harmonogramu prací. Další podrobnější informace budou doručeny do vašich schránek prostřednictvím krátkého informačního letáčku.
Tato velká stavební akce bude chtít
od nás všech určitou dávku tolerance a pochopení z důvodů výkopových prací, prašnosti a omezeného
provozu v obci.
Ještě pro informaci uvádím, že
obci se podařilo získat dotaci na restaurování starého kamenného kříže, který stojí na místním hřbitově od
roku 1906 a je vlivem počasí značně
poškozen
Přeji vám hezké prožití následujících dní, hodně zdaru a síly do dalšího období.
Antonín Košulič, váš starosta

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

A ten druhý stárek, furt stejný, jinačí,
/: pěkně se nám spravil, :/ poznali zvedáči.

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

Ten náš třetí stárek s Deniskú to válí,
/: stárkujú po čtvrtý, :/ pěkně jim to ladí.

Třikrát byla mája v lesi polámaná,
/: vršek musel spójit :/ Antonín Šímora.

Sklepník se sklepnicú, furt nám nalívajú,
/: vína hodně majú, :/ nic nás nešetřijú.

Sobotní zábava, ta nám propršela,
/: tá nová pergola, :/ tá nás zachránila.

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

A ten první stárek, z vesela verbuje,
/: až mu gatě praskly, :/ trenky ukazuje.

Dobře se nám žije v tej našej dědině,
/: veselo muziko, :/ eště lepší bude.

USNESENÍ
z dvanáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 7. 3. 2016 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Mgr. Marii Michnovou a Josefa Miklíka.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a Miroslav Otáhal.
4. Úplatnou smlouvu s firmou E-ON, a. s. na zřízení věcného
břemene na parc. č. 3601/1 za účelem zřízení energetického vedení, kabelu NN ve výši 2000,- Kč.

5. Dohodu o ukončení smlouvy č. 3/2014 o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu s firmou VaK Břeclav z důvodu převodu vlastnických práv na tuto firmu.
6. Licenční smlouvu s OSA o veřejném provozování hudebních děl na rok 2016.
7. Příkazní smlouvu s Martinou Hanzelkovou, Moravská
Nová Ves, na zpracování žádosti o poskytnutí dotace na
rekonstrukci místních vozovek ve výši 25 tisíc korun bez
DPH.
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ho úřadu a na internetových stránkách obce v době od
8. Příkazní smlouvu s firmou Promea, s. r. o. IČO 28145585
5. 2. do 29. 2. 2016.
z Brněnských Ivanovic na zpracování žádosti o dotace
z Ministerstva zemědělství na opravu kříže na místním 14. Účetní závěrku obce Brumovice za rok 2015 .
15. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Brumovice za rok 2015.
hřbitově ve výši 10 tisíc korun bez DPH.
9. Poskytovatele úvěru, vybraného dle výsledků výběrové- 16. Rozpočtové opatření č. 1.
ho řízení Komerční banku, a. s., a současně smlouvu 17. Studii návrhu sociálního bydlení na stavební parcele „Starého spolku“ .
s touto bankou o poskytnutí úvěru na financování stavební
akce „Brumovice – kanalizace a ČOV ve výši 20 milionů 18. Záměr vybudování cyklostezky navazující na budovanou
cyklostezku z Kobylí.
na dobu 10 let za celkové náklady 608 166,53 Kč za celou
19. Finanční dar ve výši 10 000,- Kč Myslivecké společnosti
dobu čerpání úvěru.
Brumovice.
10. Příkazní smlouvu na zajištění autorského dozoru pro
stavbu kanalizace a ČOV s firmou DUIS, s. r. o. Brno, 20. Přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Brumovice od společnosti Agrofarma Brumovice ve výši 500,- Kč.
IČO 47916311 ve výši 182 924,- Kč + DPH.
11. Smlouvu o odběru a zpracování bioodpadu s Františkem 21. Udělení Čestného občanství panu Vladimíru Konečnému,
knězi římskokatolické farnosti u příležitosti jeho 90. naroValihrachem, Krumvíř 204, IČO 1162306 na pětileté obzenin a 45 let působení v obci Brumovice, spolu s věcným
dobí.
darem v hodnotě 1 000,- Kč.
12. Záměr obce na provedení rekonstrukce vodovodní
sítě v části obce „Hrachůvka“ ve výši 1 635 tisíc korun
za finanční padesátiprocentní spoluúčasti společnosti ZOB bere na vědomí:
VaK Břeclav, a. s. v roce 2017.
1. Zprávu o plnění úkolů usnesení z minulého zasedání.
13. Závěrečný účet obce Brumovice za rok 2015. Obec hos- 2. Zprávu o provedené inventarizaci ZŠ a MŠ Brumovice.
podařila v souladu se schváleným rozpočtem, s kladným 3. Zprávu o inventarizaci majetku obce.
hospodářským výsledkem. Po provedeném přezkoumání 4. Zprávu o hospodaření MŠ a ZŠ Brumovice za rok 2015.
hospodaření Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 5. Žádost pana Pohorského o vybudování skladu u výčepu
v provozovně pohostinství v budově sokolovny.
27. 1. 2016 byl vysloven závěr: „Při přezkoumání hospodaření obce Brumovice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby 6. Informativní zprávy o činnosti obecního úřadu.
a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2015
nebyla zjištěna žádná závazná rizika, která by mohla mít ZOB ukládá starostovi obce:
negativní dopad na hospodaření územního celku v bu- 1. Pokračovat v dopracování návrhu na sociální bydlení.
doucnosti.“ Členové ZO schválili jednomyslně celoroční 2. Dokončit kolaudaci sokolovny.
hospodaření obce Brumovice za rok 2015 a to bez výhrad. 3. Připravit na příští ZOB smlouvy o pronájmu a správcovství
sokolovny.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce obecní-

USNESENÍ
ze třináctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 5. 5. 2016 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Bohuslava Říhu a Zdeňka Veselého.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a Josef Miklík.
4. Úplatnou smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti pro telekomunikační rozvaděč s napojením optického kabelu na parc. č. 83/2 a 3601/1 s firmou Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Praha.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s firmou RWE GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem pro plynárenské zařízení na parc. č. 1292/389, 1292/368 a 3601/1.
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s firmou RWE GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem pro plynárenské zařízení na parc. č. 103/1, 104/1, 104/17, 104/18,
105/1, 105/14, 105/15 a 3099/1.
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s firmou RWE GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem pro plynárenské zařízení na parc. č. 102/3, 103/1, 3099/1, 3601/10,
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3601/20, 3601/21, 3601/47, 3662, 3704, st. 104/1 a st. 363.
8. Rozpočtové opatření č. 2 a 3.
9. Vybudování skladovacích prostor nájemci restauračního
zařízení sokolovny vlastním nákladem dle dispozic obce.
Pronájem plochy u sokolovny dne 25. 6. 2016 panu Jakubu Gremmelovi k uspořádání florbalového turnaje a následné venkovní zábavy s hudební produkcí od 20:00 do
02:00 hodin.
10. Záměr obce prodloužit pachtovní smlouvy na pacht pozemků panu Václavu Kostihovi, Jiřímu Jamborovi a firmě
Brumovín, s. r. o. na další období 20 let za cenu v místě
a čase obvyklou.
11. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a práva provedení stavby s Českomoravskou telekomunikační společností Borkovany na vybudování optického
kabelu v obci.
12. Výměnu nefunkčních těles veřejného osvětlení za sodíkové výbojky.
13. Výměnu čerpadla závlahy na hřišti v ceně cca 40 tisíc korun.

Nové POKOLENÍ
ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o plnění uložených úkolů starostovi
obce.
2. Žádost firmy CMT Střelice o změnu územního plánu v oblasti tzv. Střelnice pozemek p. č. st.356 a p. č. 112/40 na
území rodinného bydlení z účelu občanská vybavenost
s tím, že se žádá o doplnění konkrétního návrhu na změnu
území včetně předložení situační studie.
3. Žádost pana Tomáše Rychlého na odkoupení část parcely
p. č 3601/47 s tím, že bude posouzeno na místě samém.
4. Rozhodnutí o druhu a účelu zastřešení MŠ – sedlová střecha (vazníková konstrukce)? Na příštím zasedání bude

projednán předpokládaný finanční rozpočet jednotlivých
variant řešení.
5. Informativní zprávy o činnosti obecního úřadu.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Pokračovat v dopracování návrhu na sociální bydlení.
Jednat o souhlasu sousedů s ev. výstavbou.
2. Dokončit kolaudaci sokolovny do 5. 6. 2016.
3. Připravit na příští ZOB smlouvy o pronájmu a správcovství
sokolovny.
4. Začít s intenzivní přípravou pozemkových úprav se zaměřením vybudování nové vozovky do průmyslové zóny.

USNESENÍ
ze čtrnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 2. 6. 2016 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Vladislava Kurečku a Miroslava Otáhala.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a Karel Opluštil.
4. Zahájení stavby „Brumovice – kanalizace a ČOV od
11. července 2016.
5. Úplatnou smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP
pro stavbu Brumovice – kanalizace a ČOV ve výši 190 tisíc korun bez DPH s firmou JANČÁLEK s.r.o.
6. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Brumovice s Jihomoravským krajem ve
výši 120 tisíc korun, tj. 70 % na akci.
7. Výběr zhotovitele dodávky a montáže odsávání výfukových plynů v garáži požární zbrojnice firmu AZ Klima
8. Přijetí finančního daru od Ing. Martina Simona z Kladna,
poskytnutého účelově jako příspěvek na výdaje s kulturní
akcí obce – Tradiční krojované hody.
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o. na pozemcích obce p. č. 3601/47, 3113/2 a 4/27.
10. Pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky s panem
Václavem Kostihou – pronájem pozemků p. č. 112/52,
112/53, 112/54 o výměře 10068 m 2, Jiřím Jamborem –
pozemek p. č. 1096/2 o výměře 1100 m 2 a firmou Brumovín, s. r. o, pozemky p. č. 112/47, 112/48, 112/49, 112/50,
112/51 o celkové výměře 50001 m 2 na dobu 20 let za
3130,-- Kč/ha. Jedná se o prodloužení původních nájemních smluv na pozemky z roku 1996.
11. Výběr zhotovitele restaurování kamenného kříže na místním hřbitově - restaurátorku paní Michaelu Mrázovou
z Tišnova.
12. Znění Smlouvy o nájmu prostor k podnikání a Smlouvy
o správcovství s panem Zdeňkem Pohorským.
13. Rozpočtové opatření č.4
14. Změnu využití plochy areálu firmy CMT, s. r. o. Střelice
v územním plánu obce z plochy občanského vybavení na
plochu bydlení. Úhrada provedení změny územního plánu
půjde na vrub žadatele.

15. Výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ – z 24 na 27 dětí na
žádost ZŠ a MŠ Brumovice do konce volebního období.
16. Výjimku z počtu dětí ve třídě ZŠ z průměru 15 žáků na třídu na nižší počet, včetně poskytnutí úhrady mzdy učitele
na poloviční úvazek.
17. Účast starosty obce na elektronické dražbě části pozemku p. č. st. 102 a p. č. 102/4 s tím, že bude dražit do
výše pro obec výhodné a hospodárné dle jeho vlastního
uvážení.
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) neschvaluje:
1. Prodej obecního pozemku panu Miloši Přibylovi, bytem
Brumovice 402.
ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o plnění uložených úkolů starostovi
obce.
2. Žádost pana Tomáše Rychlého na odkoupení části obecní
parcely s tím, že bude dořešena na příštím zasedání.
3. Žádost o odkoupení části parcely č. 112/22 podanou
MVDr. Radmilou Staňkovou. Bude posouzeno místním
šetřením na místě samém
4. Informativní zprávy o činnosti obecního úřadu.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Informovat stavební firmu o rozhodnutí zahájení stavby
kanalizace a ČOV ke dni 11. 7. 2016.
2. Svolat informativní schůzi pro občany obce před zahájením stavby kanalizace a ČOV.
3. Dokončit kolaudaci sokolovny.
4. Projednat záměr sociálního bydlení s majiteli sousedních
pozemků.
5. Pokračovat s intenzivní přípravou pozemkových úprav se
zaměřením vybudování obchvatu obce.
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Nové POKOLENÍ

Bezpečnostní situace na teritoriu
Policie České republiky
Krajské ředitelství Policie Jmk
Územní odbor Břeclav
Obvodní oddělení
Husova 7
693 01 Hustopeče
Č.j. KRPB – 43457/ČJ-20165-060412

Hustopeče 19. února 2016

Městské úřady, Městyse a Obecní úřady
V gesci OO PČR Hustopeče
k rukám starostů

Bezpečnostní situace na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2015

V roce 2015 došlo na OO PČR Hustopeče k významnému snížení nápadu trestné
činnosti, tak jako na územní celé České republiky. Tento trend může mít celou řadu příčin.
Vysvětluji si to především tím, že spousta pachatelů trestné činnosti je po amnestii
prezidenta ČR v roce 2013 opět ve výkonu trestu ve věznicích, dále na sníženou kriminalitu
má určitě vliv i naše výrazná prevence, především v místech, kde v minulosti docházelo
k většímu nápadu trestné činnosti a část kriminality může být i latentní. V posledních třech
letech se nám daří i na poli odhalování pachatelů protiprávního jednání, jelikož opět došlo
k navýšení celkového procenta objasněnosti trestné činnosti.
Ekonomická situace je stabilní. V roce 2015 nebyl žádný problém s přidělením
finančních prostředků na nákup PHM, obměnu zastaralého technického materiálu
potřebného pro výkon služby, apod. Došlo k částečné obměně vozového parku a další
výměnu vozidel očekáváme v roce 2016.
Naše obvodní oddělení zahrnuje katastrální území o 432 km² (z toho Policejní
služebna Velké Pavlovice 148 km²), obhospodařuje celkem 34 obcí (z toho PS Velké
Pavlovice 10 obcí) a plochu Vodní dílo Nové Mlýny. Na daném území má trvalé bydliště
celkově cca. 44.000 obyvatel (z toho PS Velké Pavlovice cca 16.000 obyvatel). V roce 2014
OOP Hustopeče stejně jako vloni disponovalo 32 tabulkovými místy policistů (z 22
tabulkových míst policistů na OOP Hustopeče a 10 tabulkových míst policistů na Policejní
služebně Velké Pavlovice) a 1 místem administrativní pracovnice.
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Nové POKOLENÍ

V období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo v teritoriu obvodní oddělení Hustopeče
včetně PS Velké Pavlovice šetřeno:
- 1.490 (v roce 2014 - 1.576) - věcí zaevidovaných pod Č. j., nebo číslem sběrného
archu,
- 1.256 (v roce 2014 - 1.689) - věcí šetřených jako přestupky,
- 518 (v roce 2014 - 655) - věcí šetřených jako trestné činy.
V nápadu trestné činnosti i nadále převažuje obecná kriminalita, a to především
majetková trestná činnost, která tvořila v roce 2015 z celkového nápadu obvodního oddělení
57,33%. Nejrozšířenějším druhem majetkové kriminality jsou krádeže prosté, a to především
krádeže nedostatečně zajištěných věcí (zejména se jedná o mobilní telefony, peněženky,
kabelky, které jejich majitelé nechávají bez povšimnutí na různých místech, jako jsou
obchody, kulturní místnosti, sportovní a školská zařízení apod.) a krádeže vloupáním
(zejména krádeže vloupáním do rodinných domů, sklepů, víkendových chat a vozidel).
Fenoménem této doby je trestná činnost spojená s internetem, kterou označujeme
jako IT kriminalitu. Jedná se o trestnou činnost, která je velmi složitá na objasnění a samotné
šetření, ale mohu konstatovat, že v této oblasti se nám s usvědčováním pachatelů daří. Je
třeba však apelovat na všechny občany, aby byli při sjednávání nákupu různých věcí přes
internet velmi ostražití a zboží hradili až po jeho doručení nebo nakupovali v prověřených
internetových obchodech. Nejvíce podvodů registrujeme při nákupu zboží z internetových
aukcí.
V neposlední řadě nás trápí protiprávní jednání v oblasti mezilidských vztahů, týká se
to soužití rodinných příslušníků a ostatních spoluobčanů. Dochází ke zvyšování agrese,
zejména po požití alkoholu a jiných návykových látek, při řešení sporů v rodině a mezi
mládeží v různých kulturních zařízeních. Dále je to trestná a přestupková činnost spojená
s jízdou motorovými vozidly (zejména se jedná o časté požívání alkoholických a jiných
návykových látek před a během jízdy, nesprávný způsob jízdy, apod.).
V uplynulém roce došlo ke snížení nárůstu šetřených věcí zaevidovaných pod
obyčejným číslem jednacím (o 86 ČJ méně než v roce 2014). Rovněž velmi výrazné snížení
jsme zaznamenali v oblasti přestupků, v roce 2015 jsme šetřili o 433 PŘ méně jak v roce
2014. Snížení nastalo i u nápadu trestných činů, ve srovnání s rokem 2014. V loňském roce
šetřilo OOP o 137 TČ méně než v roce 2014. Objasněnost trestných činů naopak vzrostla na
46,14%, což je o 1,41% více ve srovnání s rokem 2014. Těmito statistickými ukazateli se
dostáváme zhruba na úroveň roku 2012.
Z evidovaných trestních a přestupkových věcí jsou nejvíce zatíženy Hustopeče, mezi
další obce s větším nápadem trestné činnosti patří Velké Pavlovice, Velké Bílovice a Zaječí.
Přesto, že bylo zaznamenáno v oblasti trestné činnosti na teritoriální území OO PČR
Hustopeče její výrazné snížení, tak byl u 9 obcí z celkového počtu 34 obcí zaznamenán
mírný nárůst spáchaných trestných činů. Stále mezi nejzávažnější kriminogenní faktory patří
recidiva pachatelů trestných činů, požívání alkoholických nápojů a užívání drog,
nedostatečná výchova dětí v rodinách i školách, nezaměstnanost a nedostatečné zajištění
majetku občany.
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Nové POKOLENÍ
Ve sledovaném období roku 2015 byly v našem obvodu prošetřovány i závažné
trestné činy (zločiny) jako:
- vražda dle § 140 trestního zákoníku – celkově 1 případ
- loupež dle § 173 trestního zákoníku – celkově 5 případů
- vydírání dle § 175 trestního zákoníku – celkově 3 případy
- znásilnění dle § 185 trestního zákoníku – celkově 1 případ
- týrání osob ve společně obývaném bytě nebo domě § 199 trestního zákoníku – celkově 3
případy.
V oblasti závažných trestných činů, zejména se jedná o násilnou a mravnostní
kriminalitu, byl v roce 2015 zaznamenán výrazný pokles. Ve srovnání s rokem 2014 bylo
těchto případů šetřeno o 11 méně (rok 2014 – 42 případů, rok 2015 – 31 případů).
Významné je i celkové procento objasněnosti těchto trestných činů, dlouhodobě se pohybuje
přes více jak 70%.
Bezpečnostní situace v teritoriu OOP Hustopeče je stabilizovaná, rok 2015 byl
z mého pohledu velmi dobrý a přeji si, abychom byli obdobně úspěšní i v letošním roce. Na
závěr bych chtěl Vám i všem ostatním spoluobčanům jménem OO PČR Hustopeče popřát
v roce 2016 hlavně hodně zdraví, osobní spokojenosti a pracovních úspěchů.

S pozdravem
npor. Mgr. Jiří Otáhal
vedoucí oddělení

Nápad TČ v roce 2015
OBEC
Hustopeče
Popice
Pouzdřany
Strachotín
Šakvice
Starovičky
Horní Bojanovice
Boleradice
Diváky
Starovice
Uherčice
Velké Němčice
Kurdějov
Křepice
Nikolčice
Šitbořice
Borkovany
Brumovice
Krumvíř
Kašnice
Velké Hostěrádky
Klobouky u Brna
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Rok 2015
120
10
11
13
13
10
2
8
5
12
3
25
0
8
3
16
6
6
7
0
6
23

Bohumilice
Morkůvky
Velké Pavlovice
Němčičky
Kobylí
Vrbice
Bořetice
Velké Bílovice
Rakvice
Přítluky – Nové Mlýny
Zaječí

0
4
36
13
18
11
16
51
24
16
48

Nápad PŘ šetřených OOP včetně
blokových pokut za rok 2015
OBEC
Hustopeče
Popice
Pouzdřany
Strachotín
Šakvice
Starovičky
Horní Bojanovice
Boleradice

Přestupky
celkem
330
11
16
19
34
87
2
9

Diváky
Starovice
Uherčice
Velké Němčice
Kurdějov
Křepice
Nikolčice
Šitbořice
Borkovany
Brumovice
Krumvíř
Kašnice
Velké Hostěrádky
Klobouky u Brna
Bohumilice
Morkůvky
Velké Pavlovice
Němčičky
Kobylí
Vrbice
Bořetice
Velké Bílovice
Rakvice
Přítluky – Nové Mlýny
Zaječí

8
10
16
23
5
19
7
21
9
14
12
1
4
79
0
6
108
16
57
22
48
89
52
27
63

Nové POKOLENÍ

-

-

-

-

Štědří lidé vložili finanční dar do pokladničky v brumovické prodejně COOP Jednota. V době od 4.2.2014
do 14.1.2016 se zde podařilo shromáždit celkem
5575,-Kč pro Chráněné bydlení Mirandie, které je určeno osobám a těžkým mentálním postižením. Děkujeme.
V sobotu 12.3.2016 uvedla ČT 2 v 9.00 hodin v pořadu Náš venkov relaci z naší obce nazvanou Strašidlo
z Brumovic. Dokument vyprávěl o bytostech z pověstí a legend, které se mnohdy skrze strach snažily vést
lidi ke skromnosti, poslušnosti a dobrotě. Půlhodinový dokument se reprizoval ve středu 16.3.2016 ve
2.00 hodin v noci a v 11.10 hodin dopoledne.
V neděli 13.3.2016 se v sále sokolovny konal Dětský
karneval. K tanci a poslechu hrál Zdeněk Švásta.
Hospůdka Na Kopečku zvala ve dnech 11.-13.3.2016
na zvěřinové hody.
Ve středu 9.3.2016 byl z důvodu restaurování z brumovického kostela odvezen obraz svatého Antonína
umístěný nad hlavním oltářem. Na opravách se podíleli restaurátor Mgr.Jan Knorr a studenti z brněnské vysoké školy. Práce byly dokončeny začátkem
června a obraz byl na své původní místo vrácen dne
11.6.2016.
V pondělí 14.3.2016 se v pozdních odpoledních hodinách v klubovně uskutečnil kurz pletení ošatek a košíků. Akci připravila obecní knihovna, pracovní postup
trpělivě vysvětlovala lektorka Ing. Dana Pučálková.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V pátek 18.3.2016 se ve velké zasedací místnosti
obecního úřadu konala výroční členská schůze Klubu
přátel Dr. Jana Herbena a historie obce v Brumovicích
V úterý 22.3.2016 se v časných ranních hodinách
stala ve středu obce na hlavní ulici v blízkosti autobusové zastávky pod školou dopravní nehoda. Policie ČR šetřila její příčiny, řidič byl záchrannou službou odvezen do nemocnice, spolujezdkyně utrpěla
šok.
21.3.2016 došlo ke změně nádob na ukládání biologického odpadu. U jezírka jsou místo plastových
kontejnerů umístěny dva nové kovové, jeden pod
zahradou Krátkých a druhý pod Kňůrovým, do kterých se může tráva, ovoce,listí atd. ukládat. Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu byla na pětileté
období uzavřena s Františkem Valihrachem z Krumvíře
V pátek 15.4.2016, v předvečer výročí osvobození
naší obce, se na místním hřbitově uskutečnil pietní
akt – položení kytice květů u pomníku občanům, kteří položili své životy v obou světových válkách. Od
chvil, při nichž pěchotní i tankové jednotky 2. ukrajinského frontu RA osvobodily Brumovice, uplynulo
jedenasedmdesát let.
V měsíci dubnu jsme se v regionálním tisku dočetli,
že v soutěži Stavba Jihomoravského kraje obdrželo
zvláštní cenu Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích.
V neděli 24.4.2016 dopoledne se v sále sokolovny
konala řádná valná hromada členů TJ.Sokol Brumovice.
V pátek 29.4.2016 se v Hospůdce Na Sokecu konalo
již tradiční „Pálení čarodějnic“.
Svaz tělesně postižených uskutečnil ve dnech 14.5.
a 11.6.2016 pro své členy i další zájemce zájezdy
na termální koupaliště do Mošoně . Do ZOO v Jihlavě se rodiče a prarodiče s dětmi vypravili v sobotu
2.7.2016.
Divadelní spolek Brumdivoch uvedl ve dnech 27.
a 28.5.2016 veselou pohádku O bílé lani. Celkem čtyřikrát se brumovická sokolovna zaplnila nadšenými
diváky. Režie: Marie Michnová
Motto „Noci kostelů 2016“: „Jeho brány zůstanou ve
dne otevřené, noc tam už nebude.“ Úryvek z knihy
Zjevení 21,25. V pátek 10.6.2016 proběhla další
„Noc kostelů“, do níž se bohatým programem zapojil
i evangelický kostel v Kloboukách u Brna. Součástí
byla výstava dětských prací a velkoplošných fotografií ze života sboru. Příští Noc kostelů se bude konat
v pátek 9.6.2017.
V pondělí 11.7.2016 byly zahájeny práce na výstavbě
nové kanalizace a čističky odpadních vod.
V úterý 9.8.2016 byl z místního hřbitova z důvodu restaurování odvezen poškozený kamenný kříž. Opravy bude provádět paní Michaela Mrázová z Tišnova.
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
Akce s rodiči v mateřské škole
16. 3. 2016 před velikonočními svátky proběhlo tvořivé odpoledne dětí a rodičů v MŠ. Třída se proměnila
v dílnu a malí výtvarníci a jejich rodiče se předháněli
ve svých nápadech a dovednostech. Některé z velikonočních dekorací si můžete prohlédnout na fotografiích.
23. 6. 2016 se konalo na školní zahradě zábavné
odpoledne pod názvem HRY A ZÁBAVA. Po zahradě
byla rozmístněna stanoviště s různými zábavnými hrami
a činnostmi, v nichž děti i jejich rodiče prokazovali svou
zdatnost. Pro děti však byla nejoblíbenější disciplínou
hra s vodou. Odpoledne proběhlo za krásného letního
počasí a všichni zúčastnění odcházeli příjemně unaveni
do svých domovů.

Návštěvy Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích
Jarní probouzení, takový byl název výukového programu, kterého se 14. 4. 2016 zúčastnily starší děti. Poznávaly jarní květiny, pozorovaly lupou klíčení fazole a hrachu,
vyprávěly o jaru, poznávaly hlasy domácích zvířat, jejich
mláďat a nakonec si zasadily do kelímku fazolku nebo hrášek a kelímek si odvezly s sebou domů. Pokud jsou dobří zahradníci a dobře se o semínko starali, možná i sklidí
úrodu.
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31. 5. 2016 se znovu vypravily starší děti do Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde měly výukový
program na téma housenka a motýl. Dozvěděly se a viděly spoustu nových a zajímavých věcí. Naučily se novou
básničku. Vytvořily si z těstovin vývojová stádia motýla.
Zkoušely si sosáčkem (brčkem) přenášet vodu a mnoho
dalšího.
Děti v obou výukových programech prokázaly velmi
dobré znalosti o jarní přírodě, obdržely osvědčení a pochvalu za své vědomosti.

Nové POKOLENÍ
Den Země
22. 4. 2016 je Den Země a my jsme v naší MŠ tento
den ráno začali vítáním sluníčka, povídáním o přírodních
živlech, jak přírodu chránit a jak se k ní chovat. Po té následoval úklid školní zahrady. Děti posbíraly polámané klacíky,
větve, šišky, vyhrabaly trávník. Nakonec byly odpadky roztříděny a uloženy do odpadkových pytlů. Potom si už děti
užívaly hraní na uklizené zahradě.

Pro maminky
V neděli 8. 5. 2016 vystoupily děti pro maminky k jejich
svátku v sále místní sokolovny s pásmem Kouzelná školka. Děti si na programu pro maminky daly velice záležet,
básničky i písničky se jim moc povedly. Po skončení celého vystoupení předaly děti svým maminkám pro radost
malý dáreček v podobě přáníčka. Děkujeme rodičům za
pochvalná slova, kterých si moc vážíme. Jsou pro nás
i děti tím nejkrásnějším oceněním.

Divadlo u nás v MŠ
26. 5. 2016 k nám zase po roce zavítalo divadlo ŠIKULKA, aby nám zpestřilo dopoledne třemi novými kouzelnými pohádkami, které byly plné písniček i poučení. První
se jmenovala O líné Grétce, druhá Matýsek a písmenka
a třetí Prasátko a kouzelné slovo. Z každé pohádky bylo
vyvozeno ponaučení.

Cirkus
Úžasné vystoupení připravil dětem Cirkus Pavliny k jejich svátku, a to 1. 6. 2016. Od začátku až do samého závěru představení prožily děti veselé dopoledne.

Čarodějnický rej
Úžasný čarodějnický den zažily děti 29. 4. 2016. Po
čarodějnicku tancovaly, soutěžily, prostě hýřily nadpřirozenými aktivitami všeho druhu. Malé čaroděje a čarodějnice provázeli po celý den hadi, myšky, netopýři, pavouci
a další nepostradatelní pomocníci. Podívejte se na krásné
kostýmy, létání v nich šlo čarodějnicím náramně.

Za zvířátky do ZOO
S batůžky na zádech a očekáváním zážitků vyrazily děti
14. 6. 2016 na výlet do ZOO v Hodoníně. Opičky, kozy, papoušci, lvi, zebry, ryby a mnoho dalších zvířat mohly pozorovat a něco zajímavého se o nich dovědět. Přímý kontakt
s živými tvory je pro děti vždy velkým zážitkem.
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Každá škola má svůj konec
Vše začíná, ale také končí, a tak se 29. červen 2016
stal dnem rozloučení s dětmi, které po prázdninách nastoupí do ZŠ. Akce proběhla v MŠ za účasti rodičů a dalších hostů a byla zahájena vystoupením dětí. A které děti
ukončily docházku do Mateřské školy v Brumovicích? Byli
to: Ševela František, Zítková Sára, Sedlák Martin, Perlík
Adam, Perlíková Adéla, Valenta Jan, Hasíková Natálie,
Hanák Jan, Jakubčík Pavel, Ullmann Václav, Halíř Josef,
Kňůr Ondřej, Kocman Daniel, Řihák Václav, Franzká Jana
Amelie a Vlasák Šimon. Zazvonil zvonec a pouti ve školce je konec. Přejeme jim klidný vstup do základní školy.

ZAČLENĚNÍ DÍTĚTE DO PROSTŘEDÍ MŠ ANEB, ABY SE START PODAŘIL.
S blížícím se začátkem školního
roku poněkud vzrůstá nervozita rodičů, jejichž děti nastupují nově do mateřské školy. „Ještě se párkrát vyspinkáš a půjdeš do školky“. Přestože dítě
získalo několik zprostředkovaných
informací, co je školka, zažívá pocit
nejistoty, trému, obavu, úzkost, či dokonce strach. Zkuste zajít se svým
dítětem do MŠ, kterou bude navštěvovat, sdílejte jeho pocity a dojmy (jak se
mu líbí budova, zahrada, barvy..)
• Pohádky a příběhy o dětech, které
chodí do školky, jsou výborným pomocníkem.
• Vyprávějte o tom, jak jste vy sami
chodili do školky a jaké to tam bylo.
• Vysvětlete dítěti, PROČ musí jít do
školky. Porozumí tomu, že jdete do
práce.
• Zajděte přímo do školky, prohlédněte si třídu, prostředí a seznamte
se s paní učitelkou.

•

•
•

•

Sdělte dítěti výhody školky. Motivujte dítě. Zmiňte legraci, nové
písničky, kamarády, stavebnice
a hračky, pískoviště…
Nakupte věci do školky společně.
Vybere si barvu, obrázek na oblečení.
Dopřejte mu pocit, že to zvládne.
Ujistěte dítě, že spoustu věcí dokáže a že ve školce nebude problém
samo se obléknout, dojít si na toaletu, poprosit a poděkovat.
Povídejte si s dítětem, jak vypadá den ve školce. Nezapomeňte
zdůraznit, že se na sebe budete
těšit. Vždy dodržte smluvený čas
vyzvedávání, (po obědě, odpočinku).

Mami, tati..
• Neměj strach, když se od tebe
odloučím a nemluv o tom přede
mnou.

Ze života školy
Maškarní ples
13. března se konal v místní sokolovně Maškarní ples pořádaný ZŠ
a MŠ. Tradičně byl zahájen promenádou masek a jedna byla krásnější než druhá. Taneční sál se během
chvíle proměnil v nejbarevnější
a nejveselejší pohádku. Nechyběly princezny, víly, mušketýři, piráti,
různá zvířátka, Karkulky, kovbojové,
Ferda Mravenec s beruškou, rytíři a spousta dalších pohádkových
bytostí. Všechny masky byly velmi
originální a plné detailů. S jejich přípravou bylo určitě hodně práce, ale
vyplatilo se. Děti byly „ ve své kůži“.
Na parketu dováděly, tančily a sastrana 14

•
•
•
•
•
•
•
•

Nech mne samostatně se obléknout, jíst, pomoz mi až tehdy, je-li
to třeba. Veď mě k pořádku.
Do školky chodím za zábavou,
hrou, kamarády, poznáváním a ne
za trest.
Jsem-li nemocný, patřím do postýlky.
Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda.
Nechávej mne ve školce pouze na
nezbytně nutnou dobu.
Při odchodu do třídy se mnou rozluč srdečně, ale krátce.
Je-li nějaký problém, upozorni paní
učitelku.
Máš-li chuť, pobuď se mnou během dne při jakékoli činnosti.
Veronika Kunická,
Foto: Eva Kulíšková

Nové POKOLENÍ
mozřejmě také soutěžily. V cíli je pak
čekala sladká odměna. Velký úspěch
měly soutěže, do kterých se zapojili
i rodinní příslušníci. Závodilo se na
tatrovkách a na řadu přišla i speciální módní přehlídka, ve které se nám
předvedly opravdu originální modely.
Ani letos nechyběla bohatá tombola, ve které vyhrál každý. Ještě jednou tímto děkujeme všem rodičům
a sponzorům, kteří do ní přispěli. Děti
si to užily a už teď jsme zvědaví, jaké
pestré a zajímavé masky se objeví
na plese příštím.

DEN UČITELŮ
Jako každý rok, i letos jsme si na Den učitelů mohli vyzkoušet, jaké je to učit.
Já a moje kamarádka Vanesa jsme si vybraly prvňáčky.
Doma jsme si připravily různé úkoly a hádanky. Žáci hledali
rozdíly, luštili hádanky, četli s porozuměním, malovali atd.
Byli moc poslušní a pečliví, proto si na závěr mohli vybrat
dáreček. Den učitelů se mi moc líbil a doufám, že se líbil
i prvňáčkům. Jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet.
Veronika Špačková, 5. ročník
Dne 28. 3. 2016 si jako každý rok páťáci rozdělili třídy
a snažili se vžít do rolí paní učitelek.
Snažili jsme se o to, aby to děti bavilo a aby na to rády
vzpomínaly.
Bylo to těžší, než jsme očekávali, některé děti byly jako
andílci, ale jiným šlehaly z očí plameny.
Měli jsme připravené úkoly i hry. Myslím, že si to děti
užily tak jako my.
Zjistili jsme, že to paní učitelky nemají vůbec lehké.
Lenka Novotná, 5. ročník

Den Země
Dne 22. 4. proběhla na naší škole každoroční akce s názvem Den
Země. Děti se snažily zábavnou

formou pomáhat přírodě a naučit se
užitečné věci o šetření a recyklaci
odpadních surovin. Hned v úvodu si
žáci 5. třídy připravili krátký výstup
o Dni Země a objasnili tak ostatním

žákům, proč je právě tento den věnovaný planetě Zemi. Šikovné děti
v družině nachystaly krásný plakát
do třídy, která se hned potom přeměnila ve výrobnu úžasných modestrana 15
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lů. Všechny děti byly rozděleny do
sedmi skupin podle barev a jejich
úkolem bylo vytvořit v daném čase
co nejkrásnější a nejoriginálnější
kostým, model z recyklovatelného
materiálu. Tato aktivita se jim velice
líbila a všechny modely byly překrásné. Po společném focení a ocenění
se žáci přemístili ven. Šli zkontrolovat stav rozkladu zakopaných odpadků v zemi a byli velice překvapeni výsledkem. Pro poslední aktivitu
byl zvolen sběr odpadků v okolí Brumovic, kdy žáci sbírali odpad do
velkých pytlů. Na závěr se zhodnotil
celý den, sesbíraný odpad se odvezl a všichni jsme si zatleskali, jak se
nám tento důležitý den vydařil.

Slet čarodějnic
Všude se soutěžilo a hlavně byla legrace. Pro čarodějky i čaroděje nebylo lehké zasáhnout netopýry míčem ani zahrát
si čarodějnický kroket. Pro některé byla zajímavá i pavoučí dráha. Dostatek odvahy a obratnosti ukázali při plnění disciplín „Přechod po ztrouchnivělé lávce s pavoukem na hlavě“ a „Skok přes oheň“. Své výtvarné nadání mohli ukázat při
kreslení obrázků do kotle. Nejlepší příběhy a báseň napsaly Veronika Špačková, Lenka Novotná a Nikola Kocmanová.

Čarodějnice Čarobrumka
Jednoho krásného letního dne se na půdě brumovické
školy probudila nově vyškolená čarodějka Čarobrumka.
Nic zajímavého se nedělo, a tak se rozhodla, že začne
cestovat, pozná jiné země a čarodějky z jiných koutů světa. Protože bylo horké a suché léto, řekla si, že by nebylo
špatné zaletět se zchladit na Antarktidu.
Hned začala balit kufry. Nedá se říci, že by si nebalila
důležité věci, to ne, balila si je, jenže si balila také spoustu zbytečných věcí, například plavky, letní šaty, minisukni, plážový klobouk a další maličkosti. Rozhodovala se,
jaký dopravní prostředek zvolí. Nebyla si příliš jista svými
schopnostmi řídit koště, přeci jen měla ve škole trojku z řízení koštěte, a taková daleká cesta před ní! Rozhodla se
zvolit osvědčený cestovní prostředek - letadlo.
Je pravda, že o Antarktidě toho příliš nevěděla a z letadla vystoupila v letních šatech s paraplíčkem. Zima ji však
zahnala zpět do letadla, tam na sebe v rychlosti navlékla
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dlouhý, teplý, černý kabát po babičce. Nechtěla se nachladit, tak rychle pospíchala do zamluveného hotelu. Jmenoval se „U Tučňáka“, myslím, že se tak jmenoval proto, že
ho vlastnil pan Tučínek, který choval přesně sto tučňáků.
Druhý den se Čarobrumka probudila velmi brzy. Podívala
se z okna, uviděla hejno tučňáků a zůstala jako očarovaná. Oblíbila si jednoho drobečka. Malinký tučňáček Teo
byl sirotek a stali se z nich nerozluční kamarádi. Vše čarodějce ukázal a byl moc smutný, když už se blížil odjezd
Čarobrumky domů. Ani ona si nedokázala představit, že
už kamaráda Tea neuvidí, a tak si ho kouzlem zmenšila
a přepravila domů v kapse svého kabátu.
Čarobrumka Teovi ukázala vše ve svých rodných Brumovicích. A spolu také podnikli ještě další výpravy do
různých koutů světa. A jejich „ rodinka“ se brzy rozrostla o nové členy. Z Austrálie si dovezli klokaního kamaráda Hopa. V Číně našli kamarádku, pandí slečnu Madlu.
Z Ameriky s nimi přiletěl kondor Ruprt.
Už jich bylo mnoho, Čarobrumka měla strach, že se
všichni na půdu školy nevejdou a žáci je odhalí. Přestali
cestovat a raději se těší na slet čarodějnic v Brumovicích.
Třeba i tady si najdou nějaké další kamarády!
Veronika Špačková, 5. Ročník

Nové POKOLENÍ
Jednoho dne přišla čarodějnici Čaramůře pozvánka.
Na ní stálo: Slet v pátek dne 29. 4. 2016, v osm hodin
dostavit se košťaty na horu Radhošť. Účast povinná....
Čaramůra se hned zaradovala, že má slet. Musím si
připravit koště. Když ho z rohu donesla, bylo zaprášené.
A proč by ne? Už na něm nelétala 389 let. „Ale ne, moje
koště má propadlý techničák a už dávno není v módě.
Musím si koupit nové,“ řekla a běžela rozbít netopýra.
Doufám, že v něm mám dost peněz. „Á mám dost peněz a koupím si ho hned,“ řekla a zavolala si létající taxi.
V cuku letu byla v obchodě s košťaty. Vybírala si ho dlouho, než našla to pravé. Bylo to nové koště značky Létač
Zametač, který má 380 gigabajtů a hlavně bylo obrázkové se samými žábami. Když koupila, letěla na něm hned
domů. Doma se oblékla, načesala nový účes, nalíčila,
vzala svou nejoblíbenější kabelku, do ní uložila svého
oblíbeného kocoura Žadimíra a vyrazila na Radhošť. Její
koště letělo 100km/h. Když dorazila na slet, byla rozče-

Zdravý zoubek
Tolik toho slyšíme o tom, že je důležité čistit si zuby,
abychom si je uchránili co nejdéle zdravé. Ale děláme to
správně? Abychom to zjistili, oslovili jsme učitele Střední
zdravotnické školy v Brně na Merhautové ulici, aby nám
jejich studentky přijely ukázat, jak se to má správně dělat.

pýřená a ušmudlaná, jako by proletěla starým komínem.
Čarodějné kamarádky jí moc pochválily její nádherné
koště. Slet si náramně užila. Ochutnaly lektvary, grilované pavouky, pečené hady, kyselé ještěrky, zavzpomínaly
a poklábosily.
Doufám, že si i náš slet užijeme.
Lenka Novotná, 5. ročník
Čáry Máry
Kolem ohně velký rej
na čarodějnice si pozor dej.
Světla ohňů zaplají,
už se na tě chystají.
Vaří různé lektvary pro krásu i pro zdraví.
Také mají košťátko,
na kterém teď zakrátko
obletí ten širý svět.
Špatné děti vezmou hned.
Nikola Kocmanová, 2. ročník

Přijela velká skupina usmívajících se dívek. Tyto dívky dětem ukazovaly a učily je, jak se má správně zacházet se
zubním kartáčkem, aby byly zoubky co nejbělejší a u větších dětí, jak nejen důkladně čistit, ale i správně proplachovat ústa. Dětem se program velice líbil, odnesly si domů
správné kartáčky a pasty. Slíbily, že se o své zuby budou
pečlivě starat.

Den matek
Den matek, věnovaný všem maminkám a babičkám,
byl i letos velice vydařený. Žáci ze všech ročníků si připravili bohatý program, kde se vystřídala jak taneční a pěvecká vystoupení, tak i divadelní scénky. Překvapili žáci první
třídy s krásným tanečním programem s názvem Kočky,
ale také pátý ročník, který předvedl výbornou divadelní komedii na známou pohádku o Popelce. Na závěr proběhlo
úžasné taneční představení na píseň „Jsi moje máma“ od
skupiny Lunetic. Celým programem, který se nesl v duchu Večerníčku, provázeli sehraní moderátoři ze třetí třídy. Dechberoucí byly také výstupy mateřské školy. Jejich
hra na flétnu byla skvělá. Maminky nakonec dostaly obálky
s dárečky od svých dětí a společně s ostatními diváky odměnily účinkující bouřlivým potleskem.
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Turnaj ve vybíjené v Kobylí
Jednou z věcí, na kterou se starší děti těší už od září,
je turnaj ve vybíjené, který pořádá kobylská základní škola.
Jakmile se venku zhorší počasí a hodiny tělesné výchovy probíhají v sokolovně, začínáme s trénováním vybíjené. Naší velkou nevýhodou je však rozdílná velikost obou
hřišť. I přes tento handicap se nám letos podařilo v turnaji,
kterého se kromě nás zúčastnili žáci z Kobylí, Vrbice a Bořetic, obsadit krásné druhé místo. Velkou pochvalu jsme si
odnesli i za sportovní chování a hru fair play.

Den dětí
V letošním roce jsme si pro děti
z mateřské i základní školy připravili
překvapení ve formě varietního představení. Měli jsme možnost zhlédnout
například žonglování s míčky, kuželkami nebo kruhy, balancování s dýkou
a skleničkami. Největší úspěch sklidilo
vystoupení s pejsky. Do představení se
zapojily také některé děti, které byly po
zásluze odměněny. Na závěr si všichni
mohli pohladit medvídka mývala.

Jarní probouzení…
Dne 23. května se zajímavého programu zúčastnili
žáci 1. a 2. třídy v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. V té době bylo sice jaro v plném proudu, ale to
neubralo na jejich zvědavosti. Znovu si připomněli, co se
všechno musí udělat, abychom mohli ze semínka nakonec ochutnat třeba hrášek nebo z malé rostlinky, která
má jeden nebo dva lístečky, chutné rajče. Povídali si, jakou práci má klíček, jaké nářadí je potřeba k ošetřování

Etické dílny
V letošním roce jsme vybrali z nabídky etických dílen Ing. Elišky Krmelové tato témata:
- pro první a druhý ročník „Jak se
chovat v nebezpečných situacích?“
Pomocí velké maňáskové loutky
a hry „Co bys dělal, kdyby...“ se děti
učily, jak se chovat v nejrůznějších
nebezpečných situacích. Vyrobily
si plakátek a pomocí simulací si
zahrály na telefonování na krizová
telefonní čísla a seznamovaly se
se způsoby chování v kritických
situacích.
- pro 3. ročník jsme vybrali téma
„Jak se stát dobrým kamarádem“
Žáci si udělali diskusní testík „Jak
má vypadat dobrý kamarád?“ Formou hry hledali vodítka, jak se stát
dobrým kamarádem. Vyrobili dárek pro kamaráda.
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rostlinek a jak se má zalévat, aby byly plody co nejlepší.
Nakonec si děti odvezly svoje zasazené kelímky domů
a slíbily, že se opět znovu příští rok vrátí.
Žáci 3. – 5. ročníku absolvovali 18. dubna v Ekocentru
Trkmanka výukový program pod názvem „Barevný svět.“
Seznámili se v něm s rolí barev v životě rostlin a živočichů. Přiblížili si symboliku barev v historii, ochranné
zbarvení, vnímání barev u živočichů. Poznali také různá
přírodní barviva (některá si i vyzkoušeli) a historii barvení
oděvů.

pro 4. a 5. ročník jsme vybrali téma
„Jak správně využívat IT a média?“
V tomto programu řešili žáci následující otázky: Co jsou to média? Lze poznat, kdy mluví média

pravdu? Co nám hrozí na internetu? Jak se chránit? Jak se slušně
chovat na internetu? Kdo je můj
mediální hrdina, jaký je a jak mě
ovlivňuje?

Nové POKOLENÍ
Keramický kroužek
V keramickém kroužku, který druhým rokem pracuje pod záštitou základní školy, tvořili výtvarníci od dětí
předškolního věku po šikovné maminky.
Letos jsme celý provoz přestěhovali do prostor bývalé klubovny, za kterou děkujeme a budeme se výtvarně
rozvíjet i v dalším školním roce.
Práce s hlínou je příjemná a každý se s ní brzy
spřátelil a snažil se v ní realizovat – tu v misce, čísle,
andělovi, domečku, svícnu, užitkovém předmětu nebo
dárečku pro radost.
Fotka prozradí nepatrný zlomek výrobků.

I kuchař Polreich by se divil…
A to doslova. Sušenky, koláčky, muffiny, zákusky a další dobroty
zvládnou totiž i naše děti ze školy.
A dobroty ne ledajaké. Jako by byly
od opravdového cukráře. Již druhým rokem v rámci Kulinářského
kroužku, který vedla paní učitelka
Michaela Straková Šebková, děti objevovaly s nadšením kouzlo kuchařského umění. Počet zájemců o práci

s vařečkou se letos zdvojnásobil na
celkový počet 24 mladých kuchtíků
a stejně tak se zvýšila i náročnost
receptů. Děti v první řadě poznávaly vůně a chutě. Hned na to se učily
krájet, loupat, vážit, mísit těsto a připravovat nejrůznější pochoutky. Ty si
pak se zaslouženou hrdostí odnášely
i domů. Děti někdy sice měly mouku
a čokoládu až za ušima, ale zkuše-

Škola hledá talent
Víme, že v ZŠ a MŠ Brumovice máme šikovné děti,
proto jsme se rozhodli, že jejich šikovnost podpoříme
v soutěži, která může odhalit i nečekaný talent. Vyzvali
jsme k účasti další školy – Kobylí, Bořetice, Němčičky, Vrbice a Krumvíř.
V naší škole se přihlásilo 13 skupin nebo jednotlivců.
Ve čtvrtek 16. června proběhlo školní kolo, kde postoupili
Bára Urbánková za moderní tanec, Kristýna Chrástková
a Vanesa Hanáková s výrazovým tancem a Dominika Kňůrová a Ondřej Šišma jako duo ve zpěvu a hře na klávesy.

nost a mlsání vlastnoručně vyrobené
dobroty byla pro ně i pro rodiče nepopsatelná. Vyzkoušely si dokonce
čokoládové pralinky nebo modelování z marcipánové hmoty. Své mistrovské umění završily pak výrobou
a zdobením dortu. Na všechny sladkosti bylo radost pohledět a chuťové
pohárky jásaly. Posuďte sami, neochutnali byste taky?

Meziškolní soutěž proběhla 22. června v sokolovně.
Všichni jsme s napětím očekávali, jací soupeři přijeli bojovat, aby se nakonec ukázalo, kdo ze všech 18 přihlášených skupin bude mít ten největší talent a kdo si odnese
vítěznou cenu. Porota měla velice těžký úkol vybrat z recitátorú, zpěváků, tanečníků a tanečních skupin opravdu jen
ty nejlepší. Nakonec se shodla na tom, že 1. místo obsadila mažoretka Zuzana Petláková ze ZŠ Krumvíř, 2. místo
v moderním tanci Bára Urbánková ze ZŠ a MŠ Brumovice
a 3. místo baletka Kristýna Svobodová ze ZŠ Němčičky.
Cenu starosty obce - dort s logem soutěže vyhrálo krojované pěvecké duo Hana Varmužová a Magdalena Grégrová
ze ZŠ Vrbice. Ani ostatní účinkující neodešli s prázdnou.
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Dostali ocenění za účast a drobné dárky. Dětem i dospělým se soutěž velmi líbila.
Ceny pro vítězné tři skupiny, ale i pro všechny ostatní soutěžící darovaly firmy Agrotec Hustopeče, Lékárna
Špaček Klobouky, Lomax Bořetice, Blanář Brumovice
a Kovo Staněk.
Talent
Ve středu ráno 22.6. jsme naložili všechny děti z vrbické
školy do autobusu a vyrazili směr Brumovice. Tamní škola nás totiž pozvala na soutěž Škola hledá talent. Měsíc
jsme se pilně připravovali – tančili, recitovali a zpívali, aby
náš výkon byl co nejlepší. Konkurence byla ovšem velká,
protože ostatní školy přípravu také nepodcenily. Všichni
společně jsme tak prožili příjemné dopoledne propojené
hudbou, pohybem a mluveným slovem. Brumovické škole
děkujeme za pozvání a věříme, že budou mít chuť akci za
rok zopakovat.
ředitelka R. Horáková ZŠ Vrbice
Škola hledá talent
Dne 22.6. se naše Základní škola Němčičky zúčastnila
1. kola soutěže „ Škola hledá talent“, pořádané naší spřátelenou školou ZŠ Brumovice. Tímto bychom rádi poděkovali
všem organizátorům za uspořádání této akce a za vytvoření příjemného prostředí pro všechny zúčastněné. Návštěva v Brumovicích byla vítaným zpestřením konce školního
roku jak pro žáčky, tak i pro pedagogy.
Tento den jsme si opravdu všichni užili.
Již teď se těšíme na další podobná setkání.
Zaměstnanci ZŠ Němčičky

Dětský den
TJ.Sokol Brumovice a Hospůdka
Na Sokecu pozvaly děti i jejich rodiče
v sobotu 28.května 2016 do areálu
místního fotbalového hřiště na „dětský den“. Po splnění všech dovednostních soutěží následovala ukázka
hasičské techniky. Odměnou bylo
opékání špekáčků, nechyběly grilované speciality.
Foto: Vlasta Bedřichová
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Z činnosti Spolku Brumovických vinařů, o.s. v roce 2016
V letošním roce uplynulo již šest 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 letošním roce byly na podporu vinařství a vína v našem regionu organizovány dvě významné akce, a to VI. ročník Oblastní výstavy vín a rovněž VI. ročník Dne otevřených
sklepů.
Oblastní výstava vín se uskutečnila dne 16. dubna 2016,
v neděli 10. dubna proběhlo bodové hodnocení vzorků vín
za účasti 60 degustátorů v 19 degustačních komisích. Celkem bylo prezentováno 584 vzorků vín, z toho 341 bílých,
189 červených a 52 růžových. Tyto byly zajištěny ze všech
vinařských podoblastí Moravy a ze západního Slovenska.
Samotnou výstavu navštívilo 250 hostů.
Kromě cen pro šampióny výstavy byla i letos udělena
cena starosty Brumovic za nejlepší kolekci vystavených vín
z řad brumovických vinařů. Tuto obdržel pan Milan Krátký.
Výstava byla velmi dobře připravena, vystavená bílá
a růžová vína byla umístěna do chladících boxů, což ocenili
především návštěvníci výstavy.
K celkovému pozitivnímu hodnocení výstavy přispěla
i cimbálová muzika Vonica.
Den otevřených sklepů se uskutečnil dne 4. června 2016, kdy bylo otevřeno celkem 14 sklepů místních vinařů, členů o.s.
Zájem návštěvníků o tuto akci se oproti minulému roku
mírně zvýšil, celkem se tohoto dne zúčastnilo 229 hostů.
Přispělo k tomu uvedení akce na webových stránkách spolku i Vinařského fondu ČR a pozvánka v Rádiu Jih. Kromě

neomezené ochutnávky 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.
Třetí akcí v letošním roce byla exkurze do Vinia ve
Velkých Pavlovicích, a.s., jednoho z největších výrobců
vína v ČR. Prohlédli jsme si výrobní prostory, seznámili
se s technologií a v neposlední řadě proběhla i degustace
vzorků vín z produkce a.s.
Dalším bodem tohoto zájezdu, který se konal 30. července 2016, byla návštěva Salonu vín ve Valticích s ochutnávkou 100 nejlépe hodnocených vín z ČR.
Závěrem lze jen dodat, že činnost spolku je přínosem
nejen pro jeho členy, ale i pro naše 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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Velké víno z malých Brumovic
Cesta za úspěchem
Ročník 2011 byl i na Moravě velmi příhodný na výrobu červených vín.
Množstvím slunečního svitu a vysokými teplotami se přiblížil počasí v jižních
státech.
Odrůda Merlot 2011 z naší rodinné
firmy VINJA docílila několika dílčích
úspěchů na různých výstavách. Šampión červených vín na Oblastní výsta-

vě v Brumovicích, Šampión šampiónů
červených vín Hustopečska, medaile
na Vinexu Brno, TOP 77 Brno, Salon
vín České republiky a v poslední řadě
jsme šli s vlastní kůží na trh do bašty
červených vín – na 58. Světovou výstavu do slovinské Ljubljany. Každý
soutěžní vzorek obsahoval šest lahví
vína a sto euro vložné. Vzorky byly
hodnoceny stobodovým systémem

Rybářské závody
V sobotu 11.června 2016 se již od brzkých ranních hodin v Brumovicích konaly rybářské závody, jichž se zúčastnilo dvanáct dospělých a osm dětí.
Umístění:
dospělí

děti

Zdeněk Vlček
Jiří Hanák
Slavomír Mydlo
Michal Vlček
Lukáš Vlček
Jan Kurečka

711 cm ryb
511cm ryb
394 cm ryb
206 cm ryb
110 cm ryb
108 cm ryb

Největší ulovené ryby:
S.Mydlo – amur (60 cm)
J.Kurečka – kapr (52 cm)
Akci pořádalo Brumovické jezírko, o.s., pro účastníky
bylo zajištěno občerstvení, vítězové byli odměněni hodnotnými věcnými cenami.
Roman Vrubel
Foto: Vlasta Bedřichová
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mezinárodní porotou a byly vyhodnoceny pouze tři Merloty. Jedna cena
putovala do Rakouska, další do Japonska a zlatá medaile do České republiky na jižní Moravu. Úspěch je to
o to větší, že se jedná o červené víno.
Vím, že je mnoho lepších vín, každý vinař si chválí to své. Ale na výstavě
v Ljubljaně uspělo víno z Brumovic.
Ing. František Jakubčík
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Ze sportu
Běh Parkem Dr. Jana Herbena
V sobotu 7.května 2016 se uskutečnil 10. jubilejní ročník
„BĚHU PARKEM DR.JANA HERBENA“, který organizovala TJ.Sokol Brumovice. Za krásného slunečného počasí se
v parku u jezírka na startovní čáru postupně postavili běžci
několika kategorií: žáci, dorost, dospělí , rodiče a prarodiče

se svými malými ratolestmi a senioři. Každý účastník obdržel pamětní list a upomínkový předmět, připraveno bylo
také občerstvení. Příjemné prostředí vybízelo k posezení
ještě dlouho po skončení akce.
Foto: Vlasta Bedřichová

Aligators Open Air 2016
V sobotu 25. června 2016 se v areálu fotbalového
hřiště v Brumovicích uskutečnil florbalový turnaj pod širým nebem. Osm týmů z širokého okolí,, v nichž mohli sportovní fanoušci vidět současné i minulé osobnosti
florbalového klubu FbC Aligators, bojovalo o putovní pohár. Touto sportovní akcí oslavil Jakub Gremmel, hlavní
organizátor soutěže, své třicáté narozeniny. Den pak pokračoval večerní hudební produkcí.
Pořadí:
1. Bučovice
2. Klobouky u Brna (Dědci)
3. Hodonín (Rumudaj Frayers)
Slova Jakuba Gremmela na závěr: „Jednalo se
o speciální akci Aligátors cup. Opravdu bych chtěl poděkovat týmům, které se zúčastnily. Ale velké díky patří
všem kamarádům a mamince, kteří mi pomohli splnit
můj sen a tuhle akci uskutečnit. Vím, že to stálo hodně
času i sil. Díky i všem dětem, které celý den v úmorném
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vedru podávaly míčky. A nakonec
panu starostovi, bez kterého by to
prostě nebylo. Díky i za fér domluvu!“
Foto: Jakub Gremmel

Fotbalový turnaj v Brumovicích u Opavy
V sobotu 23.července 2016 se na hřišti v Brumovicích
u Opavy, naší družební obce, konal přátelský fotbalový turnaj mužů. Utkala se mužstva místních sportovců, Sosnové
a Brumovic na Moravě s těmito výsledky:
Brumovice – Brumovice u Opavy: 3:1
Brumovice – Sosnová: 4: 0
Pořadí:
1. Brumovice
2. Brumovice u Opavy
3. Sosnová
Den byl zakončen „Benátskou nocí“, kde k tanci a poslechu hráli „Leon a Hanka“.
Z Brumovic byl pro zájemce dvoudenního zájezdu na
severní Moravu vypraven zvláštní autobus. Akce se zúčastnil také starosta obce Antonín Košulič.
Foto: Antonín Košulič

Výsledky fotbalové soutěže – jarní část 2016
Datum

III.třída skupina B

26.3.

Horní věstonice

Brumovice

3:0

3.4.

Ivaň

Brumovice

2:0

10.4.

Velké Hostěrádky

Brumovice

3:2

17.4.

Brumovice

Klobouky

2:2

24.4.

Uherčice

Brumovice

6:8

1.5.

Brumovice

Starovičky

0:2

8.5

Pouzdřany

Brumovice

3:1

15.5.

Brumovice

Popice

1:4

21.5.

Strachotín

Brumovice

2:0

29.5.

Brumovice

Nosislav

1:2

5.6.

Kobylí

Brumovice

1:2

12.6.

Brumovice

Vranovice

3:1

Umístění v tabulce:
III.třída muži sk.B – Brumovice 13.místo ze 14 družstev,
sestup do IV.třídy
-VB-
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Co nového u hasičů
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil
s činností našeho hasičského sboru
ve druhém čtvrtletí letošního roku.
Bylo to období dost pracovní, ale
nechyběla také zábava.
Snad nejprve o té práci. Jako každý rok prověřovali profesionální hasiči naši akceschopnost při námětovém cvičení na Čepru v Kloboukách
u Brna. Vždy je příležitost se zdokonalovat a nabývat další zkušenosti.
Dále jsme hasili hořící auto na křižovatce na Brno u Velkých Hostěrádek. Koncem července jsme během

jednoho týdne vyjížděli hned třikrát,
a to v jeden den dokonce dvakrát.
Mezi těmito výjezdy byl jeden planý,
kdy nezodpovědný občan Klobouk
pálil bez nahlášení a zbytečně vyjížděly dva sbory. Tímto bych vás chtěl
požádat, abyste se zdrželi různého
pálení čehokoliv. Nám přidáte práci
a sobě problémy. Pálení je obecní
vyhláškou zakázané. Na sběrném
dvoře a v kontejnerech po obci
můžete uskladnit cokoliv. A když
to opravdu nejde jinak, nahlaste
pálení starostovi obce, nám, a na
webových stránkách kraje najdete

informace, jak správně postupovat,
včetně nahlášení na „Kopis“ Brno.
Další výjezd už byl horší. Vyjížděli
jsme na Čejč, kdy někdo zapálil pole
se slámou a byl ohrožen les i rodinné domy. Potom u Terezína hořel
kombajn. Všechno se podařilo uhasit včas. Dále se vyjíždělo do Kobylí
na hřiště, tam neznámý žhář zapálil
budovu s občerstvením.
A teď něco ze zábavy. V červnu
jsme spolupořádali dětský den. Dětem jsme předvedli hasicí techniku
a také je povozili v autě. Dále jsme
pozvali kamarády, hasiče z Brumovic u Opavy, na Den otevřených
sklepů. Je to opravdu velké přátelství, které mezi našimi sbory trvá už
dlouhá léta. V červnu jsme uspořádali valnou hromadu, kde jsme řešili
běžné interní záležitosti. Kobylí pořádalo koncem července hasičské
závody, kterých jsme se zúčastnili
a skončili jsme na třetím místě. Týden potom se konaly u nás noční
závody. Celkem přijelo deset družstev. V kategorii „muži“ zvítězily
Prušánky a v kategorii „stará garda“
Brumovice u Opavy. Moc mě potěšili vzácní hosté, kteří nás přijeli
pozdravit. Nejprve starostka Okresního sdružení hasičů Leona Žárská,
pak její náměstek Miroslav Adámek
a samozřejmě nechyběl starosta obce Antonín Košulič. Závodící družstvo ze Záhorské Bystrice
přivedl jejich velitel Anton Urdovič,
který je zároveň velitelem výjezdových jednotek celé Bratislavy. Naše
přátelství se Záhorskou Bystricí už
trvá téměř dvacet let a navštěvujeme se celkem pravidelně, našli jsme
v nich opravdové přátele. To samé
mohu říci o hasičích z Brumovic
u Opavy. Také se zúčastnili našich
závodů a už se těšíme na sobotu
dvacátého srpna, kdy jedeme na
závody k nim.
Tolik o naší činnosti v posledních
měsících. Při jakýchkoliv problémech týkajících se „hasičiny“ se na
nás obraťte, rádi pomůžeme. Stále
cítíme odpovědnost za vaše majetky
a zdraví a uděláme vše pro to, abychom vás ochránili.
Karel Opluštil, starosta Sboru
dobrovolných hasičů Brumovice
Foto: Kateřina Charvátová
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Společenská kronika
Vítání dětí do života
V obřadní síni obecního úřadu byly v neděli 24.dubna 2016 do života slavnostně uvítány děti:
Štěpán Veselý, Aneta Fröhlichová, Michaela Benedikty a Marie Kaňovská.
Rodičům k narození dětí upřímně blahopřejeme a přejeme mnoho radostných společných chvil.
Foto: Vlasta Bedřichová

Mše svatá
V sobotu 9.dubna 2016 se v kostele sv. Antonína v Brumovicích konala celebrovaná mše
svatá, děkovná, s O. děkanem Pavlem Kafkou
a dalšími významnými hosty u příležitosti 90. narozenin kněze Vladimíra Konečného a jeho 45letého působení v naší obci. Do dalších let přejeme hodně zdraví.
Foto: Vlasta Bedřichová

Pozvánky
na kulturní a sportovní
akce
•

volejbalový turnaj

•

lampiónový průvod

•

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

Čtvrtletník Nové pokolení vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj č. 44 - 2016/2 připravili: Mgr. Vlasta Bedřichová a Antonín
Košulič. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Jazyková úprava: Mgr. Vlasta Bedřichová. Grafická úprava a tisk:
Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Zaregistrováno MK ČR E 13284. Cena 10,- Kč.Vydáno: náklad 250 ks. Adresa: OÚ Brumovice
č. 26, PSČ 69111, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 25. listopadu 2016
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Mše svatá 9. 4. 2016
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Brumovické hody 2.– 4.7.2016
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Foto: Vlasta Bedřichová

