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 47 Rok 2017/2

Stárci a stárky - hody 2017

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky

Foto: Eva Kulíšková a Helena Miklíková
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Matěj Musil – Pokolení našeho rodu (závěr)
„Cestou jsme potkávali vlaky ruských zajatců, kteří
jeli z Rakouska-Uherska domů. To byli ubožáci, hladní a
roztrhaní, mnoho jich cestou zahynulo hladem a zimou.
Na několika nádražích jsme viděli, jak je z vlaku vynášejí
ztuhlé, i po pěti až deseti z vozu. My jsme byli teple oblečení a jídlem zásobení, tak se nám jelo dobře. Po třech
dnech jsme přijeli do Podvolčisk na hranici polské Ukrajiny, tu jsme z ruských vagónů přesedli do ukrajinských.
Potom nám odebrali zbraně, vozy, koně a potraviny,
zásoby nám nechali jenom na deset dní. Na druhý den
jsme se rozjeli, ale daleko jsme nedojeli, jen do Tarnopole, tam nás nechali tři dny stát a dál nás nechtěli vézt. Za
dopravu žádali zaplacení. Přinutili jsme důstojníky, aby
to zaplatili. My jsme zase nařezali dřeva pro lokomotivy
a večer jsme vyjeli směrem na Stryj. Cestou se ještě několikrát muselo zaopatřit dřevo, kde se dalo, ano, i vodu
jsme nosili v jídelních šálkách, jenom aby se jelo.
Ve Stryji nás rozdělili na dva tábory. Jedni jeli přes
Maďarsko a přes Vídeň. Druhá polovina, ve které jsem
se nacházel, jela směrem na Sambor. Ve Starém Samboru nás nechtěli s vlakem pustit dál přes ukrajinskou
hranici do Polska, protože by jim Poláci vlak nevrátili. Do
Přemyšlu jsme byli nuceni jít pěšky. Šli jsme celou noc
a až druhý den jsme dorazili do města. Poláci nás přijali
přátelsky, i večeři nám dali a bylo nás asi šest set mužů.
Hned nám připravili vlak a ještě téhož večera jsme vyjeli
směr Krakov až do Přerova. Dále už vlak nejel. Odtud
jsme se rozjížděli každý sám do svého domova.
Večer jsem šťastně doputoval do rodné chýšky. Vyprávění o cestě k domovu nebralo konce a to bylo vyptávání, co jsem byl tak dlouho v Rusku a nejel dřív domů.
Tak jsem zůstal doma do 20 .ledna 1919, kdy jsem v
naší republice nastoupil službu u jezdeckého pluku číslo
6, u kulometné eskadrony v Brně. Teď se sloužilo s národním nadšením, ale i přesto byli někteří nespokojení,
ačkoliv nebylo nač si naříkat. Kázeň byla dobrovolná a
to byla právě ta chyba. Voják by byl chtěl pomalu poroučet důstojníkům, což je nemyslitelné. Včas ale přišla
náprava, zavedla se řádná kázeň a vše šlo jak na vojně.
Koncem února byla naše kulometná četa přidělena
ke 13. střeleckému a s ním šla na německou hranici ve Slezsku. Tam byl pluk rozmístěn po hranici od
Cukmontlu až po Javorník. My jsme se dostali s jednou rotou do Javorníku. Tu jsme měli dobré časy, jezdili jsme vlakem jako hlídka, aby Němci nemohli vlaky
přepadat a vyrabovat, což se před tím často stalo.
Žoldu jsme měli šest korun denně, po okolních vesnicích jsme si na přilepšenou kupovali mléko, vajíčka,
máslo a co se nám líbilo.Procházky do hor v létě nám
též sloužily ke zdraví, což na nás viděl i zemský velitel, když přijel na prohlídku.
V září jsme byli povoláni zase ke svému pluku do
Brna. Zde už to nebylo jak v Javorníku, jenom chodit
na procházky. Cvičení a služby jsme měli až nad hlavu. Dlouho jsme tu nepobyli. Z naší kasárny stavěli
zvěrolékařskou školu, tak nás částečně vystěhovali.
Dvě eskadrony do Hodonína a naši ještě s jednou do
Bzence. V tak malé posádce není tolik služby a ten

život vojáka
je více volný
než ve velkém městě.
Žili jsme jako
na vesnici, s
lidmi jsme se
znali, chodili jsme na
dračky, v létě
na třešně, na
podzim vařit povidlí, i
na zabíjačky
nás pozvali.
Obzvlášť já
jsem byl vyhledávaný
pro vykládání karet. Třeba jsem při
tom říkal, co
mě napadlo,
přece tomu věřili, že se tomu nebo onomu něco splnilo.
Nejvíce se divily tetky, když jsem jim uhodl, jak je to s
jejich dcerou nebo synkem, jakou mají známost. To ale
nevěděly, že já mezi děvčaty a chlapci všechno napřed
nenápadně vyzvěděl. Byl jsem dobrý a laciný vykladač
karet. Čas ubíhal a my se zase stěhovali do Prostějova.
Dočkali jsme se tu nováčků, trochu je pocvičili a 10.prosince 1920 každý obdržel propouštěcí listinu a se všemi
se rozloučil. Po půl šestém roce vojančení zase budeme
užívat života v civilu, na který jsme se od narukování
těšili.“
V roce 1925 se Matěj Musil oženil s Barborou Líznarovou, narodilo se jim sedm dětí.
Připravila: Vlasta Bedřichová

Zleva: Josef Musil, Františka Musilová, rozená Mikulicová, Matěj Musil ml., Matěj Musil a Barbora Musilová, rozená Líznarová, Jaroslav Musil a Zdenka Musilová, rozená
Friedlová a Antonín Musil
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Pověsti z Brumovic
O vzniku jména Brumovice
Jednou pořádali páni v Lednici
štvanici na jeleny. Jednoho jelena
pronásledovali až k nynějším Brumovicím. Ale Na Rybníkách se jim
jelen ztratil.
Jeden z hrabat, Bruno, se však
sám vydal hledat jelenovu stopu,
zatím co ostatní z družiny se dali
do jídla. Když se hrabě Bruno dlou-

ho nevracel, poslali za ním jeho
služebníka. Ten se po chvíli vrátil
se smutnou zvěstí, že je hrabě mrtev. Jelen ho probodl parohy. Ale
padl sám s hrabětem, který ho probodl dýkou.
Mrtvého jelena vycpali a uložili
na kterémsi místě. Vesnice, u níž
zemřel hrabě Bruno, dostala jméno
Brunovice, z čehož později vzniklo
Brumovice. Na místě, kde Bruno

zemřel, byl postaven kříž. Snad to
bylo tam, kde dosud stojí kříž u cihelny.
(Vypravoval Martin Nedomlel z
Brumovic (80letý). Zaznamenal Josef Nedomlel, žák měšťanské školy
v Kloboukách.)
Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a
Herbenova, Klobouky u Brna 1993
Připravila: Vlasta Bedřichová

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
před psaním těchto řádků jsem se ze zvědavosti
začetl do slov, jež jsem vám psal ve zpravodaji, který vycházel před rokem, v době, kdy jsme čerstvě zahájili velkou stavební akci, stavbu kanalizace a čistírny odpadních
vod. S ročním odstupem můžeme konstatovat, že práce,
i když jsou v mírném časovém zpoždění, zapříčiněném
dlouhotrvající zimou a i vícepracemi, které jsme si vyžádali, pokračují docela zdárně, bez nějakých závažných problémů. Byly však i momenty, kdy se provoz v obci stával
velmi složitý a pro nás všechny i náročný. Nástupem firmy provádějící rekonstrukci plynárenských rozvodů v části
obce Draha a Vrchní konec problémů přibylo, ale vše se
nám daří zvládnout. Stavba kanalizace se dostává do fáze
dokončování kanalizačních stok a budování odboček pro
jednotlivé nemovitosti. Následovat budou práce na rekonstrukci povrchů, pokládají se nové obrubníky a připravuje
se provedení celoplošného povrchu v Dědině, na Vrchním
konci, na Drahách a provedení nové vozovky v Hrachůvce.
Tyto práce dokončí firma Mertastav do 30.10.2017, včetně
parkových úprav. Na závěr ještě jedna informace, a to ve
věci financování. Podařilo se nám získat z Ministerstva zemědělství navýšení dotace o 3 204 000,- Kč, takže celková
dotace na stavbu kanalizace a ČOV činí 62 900 000,- Kč
.
Vážení spoluobčané, během několika dnů vám bude do poštovních schránek doručen informační leták pojednávající
o vlastním připojování a přepojování nemovitostí. O tom,
že výkopové práce v obci letošním rokem nekončí, svědčí
skutečnost, že v následujícím období bude probíhat budování domovních kanalizačních přípojek, rekonstrukce plynárenských rozvodů ve zbývající části obce a firma E- ON
bude v části obce provádět rekonstrukci rozvodů nízkého
napětí a nových přípojek.
Při
této příležitosti vám chci poděkovat za pochopení a shovívavost při překonávání těžkostí spojených s uvedenými
stavbami a současně vás požádat o pomoc a trpělivost,
abychom společnými silami zvládli dokončení úkolů, které
jsou v příštím období před námi. K tomu vám přeji hodně
zdraví, elánu a síl.
Vrátím se ve svých myšlenkách k uplynulému období,
do doby příprav a konání různých kulturních a sportovních
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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 takovýchto 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 je konání Tradičních krojovaných hodů. Je to akce, do které se
každoročně zapojuje spousta občanů a podílejí se na ní i
sponzoři. Všem vám patří můj srdečný dík za ochotu i za
pomoc jakýmkoliv způsobem.
Letošní hody se konaly ve dnech 1. – 3. 7. 2017
Stárci a stárky:
1. Daniel Kurečka a Kateřina Charvátová
2. Rudof Kadlec a Sarah Tomanová
3. Dominik Miklík a Sára Kosíková
4. Daniel Štach a Martina Burešová – sklepníci
Hodové dění začalo tradičně už v pátek přivezením
máje od Bílého Vlka a jejím podvečerním stavěním. Letos nás navštívil a svými zpěvy potěšil mužácký soubor Svodničan z Bořetic. Sobotní hodová zábava byla
hojně navštívena a za velmi příznivého počasí nám k
tanci i poslechu vyhrávala dechová hudba Skaličané.
Nedělní program začal „zvaním“ - chozením stárků s kapelou po obci. Následoval průvod všech krojovaných od první
stárky Kateřiny Charvátové na sólo pod máju, kde probíhala odpolední i večerní zábava. Hojná byla i účast krojovaných dětí, které měly odpoledne svoje sólo.
V pondělí pokračovalo „zvaní“ a následně vycházel průvod krojovaných od druhé stárky Sarah Tomanové. Odpoledne byla hlavním programem „brumovická zavádka“. Po
oba dny hrála dechová hudba „Slovácká kapela Romana
Horňáčka“. Potěšující je, že na naše hody hojně přijíždějí
i „přespolňáci“, chasa z blízkého i vzdálenějšího okolí, za
což však vděčíme našim stárkům a chase, kteří navštěvují
okolní akce.
Přeji Vám hezké prožití následujících dní, hodně zdaru
a síly do dalšího období.
Váš starosta, Antonín Košulič
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Brumovická zavádka
Vy brumovská chaso, kde vy máte stárka?
/: leží za humnama,:/ pije vodu z járka.
Vy brumovská chaso, kde máte druhého?
/: leží za humnama :/ nedaleko něho.
Tá brumovská mája, pěkná, rovná, tenká,
/: dovezli ju chlapci :/ od Bílého Vlka.
A když mája stála, začalo nám pršet,
/: pod pergolú bylo :/ Svodničanů slyšet.
V sobotu na hody stárci hodně pili,
/: moc se veselili,:/ juchačky pozbyli.
První stárek Danek, před klobúkem kšicu,

/: ke stárce si přibral:/ z Vrbice děvčicu.
Druhý stárek Ruda v sobotu svatboval,
/: sestra se vdávala,:/ Milan zaskakoval.
Třetí stárek Domča stárkuje poprvní,
/: děvčicu si vybral:/ na kraju dědiny.
Daneček s Martinkú furt nám nalívajú,
/: dobrý víno majú,:/ nic nás nešetřijú.
Naše vinohrady dobré vínko rodí,
/: zavdejme si, chlapci,:/ na ty naše hody.
Dobře se nám žije v tej našej dědině,
/: veselo muziko,:/ eště lepší bude.

USNESENÍ
z dvacátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 11. května 2017 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu Ing. Bohuslava Říhu a Milana
Ševčíka
3. Návrhovou komisi ve složení Mgr. Marie Michnová
a Josef Miklík
4. Smlouvu o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. – služebnost spočívající ve
zřízení, provozování, údržbě a opravách Komunikačního zařízení k pozemku p. č. 83/2 v k.ú Brumovice
za jednorázovou úplatu 5 000,-Kč
5. Smlouvu o vkladu mimo základní kapitál se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – převod
finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč - k rekonstrukci vodovodního řádu v ulici Hrachůvka
6. Závěrečný účet obce za rok 2016
7. Účetní závěrku obce za rok 2016
8. Rozpočtové opatření č. 4
9. Odkoupení pozemku p. č. 3006/3 (ostatní plocha) o
výměře 124 m2, pozemku p.č. 3006/351 (ostatní plocha) o výměře 383 m2 do vlastnictví obce Brumovice
za cenu 25,--Kč/m2
10.Žádost ČCE Diakonie- středisko Betlém, Klobouky
u Brna – vybudování zpevněné plochy na pozemku
p. č. 3006/47, dohodu o právu umístění a provedení
stavby na tomto pozemku
11.Záměr o prodej části pozemku p .č. 3099/1 o výměře
10 m2
12.Uzavření Dohody o právu umístění a provedení stavby na pozemku p. č. 104/21 a 105/3 – k zajištění přístupu k pozemku p. č. 105/2 společnosti ALFA CENTRUM spol. s r.o., Masarykova 427/31, Brno-město,
60200 Brno

13.Záměr o pronájem pozemku 113/7, 6863/3 a části
pozemku 3130/4
14.Záměr o prodej části pozemku p. č.3601/1 o výměře
150m2
15.Záměr o prodej části pozemku p. č. 1292/365 o výměře 73m2
16.Způsob řešení stížnosti pana Josefa Kulíška k realizaci stavby kanalizace a ČOV
ZOB bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2017 a č.3/2017 dle přílohy
2. Informativní zprávu o zahájení pozemkových úprav v
k. ú. Brumovice
3. Žádost občanů o zřízení kanalizace a plynofikace na
pozemcích p. č. 111/6 a 112/6, jedná se o vinné sklepy na Drahách
4. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu
ZOB neschvaluje:
1. Úplatnou Smlouvu o partnerství a spolupráci se společností Partnerství, o.p.s., Brno – v péči o infrastrukturu, informační systém a propagaci Moravských vinařských stezek
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Zajistit provedení osazení nových silničních obrubníků na krajské vozovce (ulice Dědina)
2. Zajistit provedení osazení nových silničních obrubníků na vozovce ke kostelu ze strany od parku u
Svobodového. Zajistit provedení celoplošné opravy
asfalto cementovým povrchem na uvedené vozovce
3. V rámci projektované a rozpočtované celoplošné
opravy vozovky na ulici Draha zajistit provedení
osazení nových silničních obrubníků
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USNESENÍ
z dvacátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 15. června 2017 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu Miroslava
Otáhala a Zdeňka Veselého
3. Návrhovou komisi ve složení
JUDr. Dobromila Macháčková a
Vladislav Kurečka
4. Nájemní smlouvu a smlouvu o narovnání s firmou Povodí Moravy
s.p. na pronájem části pozemků
p. č. 7925 a p. č. 7775 v k. ú. Kobylí na Moravě zatížené stavbou
„Brumovice – kanalizace a ČOV“
o výměře 50 m2 na dobu určitou,
nejdéle na 5 let, za částku ve výši
13,20 Kč za m2 od roku 2016
5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení na pozemcích obce, stavba „Reko MS
Brumovice – Dráhy k VTL RS“
6. Pachtovní smlouvu s panem Milošem Přibylem, bytem Brumovice 402 na pacht pozemků p.
č. 113/7 ostatní plocha, 6863/3
vodní plocha a části pozemku na
levém břehu koryta vodního toku
Haraska p. č. 3130/4 za úhradu

-

-

-

ve výši Kč 1,- ročně s tím, že pan
Přibyl bude zajišťovat současně
pravidelné kosení propachtovaných pozemků. Smlouva se sjednává na dobu určitou do 1.7.2037
s možností jejího prodloužení po
vzájemné dohodě obou stran
7. Kupní smlouvu s panem Danielem Štachem, Brumovice 203 na
prodej části obecního pozemku o
výměře 93 m2, ostatní plocha za
cenu 100,- Kč za 1 m2
8. Kupní smlouvu na prodej části
obecního pozemku o výměře 10
m2, ostatní plocha za cenu 100,Kč za 1 m2 před rodinným domkem JUDr. Dobromily a Jaroslava
Macháčkových č. p. Brumovice
241.
9. Výjimku z počtu žáků ve třídách
MŠ při spojení z 24 na 27 žáků,
ZŠ při spojení tříd z 30 na 34
žáků a dále výjimku z nejnižšího
počtu žáků z průměru 15 na 14,5
žáka na jednu třídu ZŠ Brumovice a úhradu zvýšených nákladů
dle zařazení pedagogického pracovníka
10.Přijetí finančního daru 10 000,-

STP připravil pro své členy a další zájemce tyto zájezdy: v pátek 21.dubna na jarní část výstavy Flora
Olomouc, v sobotu 13.května do termálních lázní v
Mošoni, , 10.června za koupáním do Velkého Mederu
a 24.června pro rodiče a prarodiče s dětmi do Hodonína na pirátskou plavbu po řece Moravě.
Na březnové výroční členské schůzi STP se novou
důvěrnicí brumovických členů stala paní Renata Zítková.
Paní Aničce Horákové děkuji za dlouholetou spolupráci a do dalších let jí přeji pevné zdraví, hodně
štěstí a pohodu v osobním životě.
V sobotu 3.června 2017 se u sokolovny v areálu fotbalového hřiště konal Dětský den. Připraveny byly
dovednostní soutěže, zábavní atrakce, opékání špekáčků aj.
V sobotu 10.června 2017 se uskutečnil sedmý ročník
Dne otevřených sklepů. Na tuto akci pozval přátele
vín Spolek brumovických vinařů.
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Kč na krytí nákladů spojených s
pořádáním hodů
ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o průběžném
plnění úkolů uložených starostovi
obce, zejména informaci o jednáních s firmou Mertastav o stavu
prováděných prací na dodávce
kanalizace a ČOV a o vyvěšení
záměrů obce
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Informativní zprávu o činnosti
obecního úřadu
4. Informaci starosty obce, že se
obec připojila k trestnímu stíhání firmy Energie pod kontrolou,
s. r. o pro dlužnou částku ve výši
cca 200 tisíc korun.(nevrácené
zálohy)
5. Informaci o škodě na majetku
obce na Sokolovně vzniklé elektrickým přepětím a způsobu jejího řešení s firmou E-on a. s.
6. Informaci pro občany, že do kanalizace je možné napojovat své
nemovitosti od začátku července a zkušební provoz na ČOV je
naplánován od 17. 7. 2017

V době od 12.6. do 13.6.2017 se neznámý pachatel vloupal do objektu novostavby ČOV a odcizil zde
elektrické nářadí a stavební materiál v hodnotě 43 tisíc korun. Případem vloupání se zabývá Policie ČR
OO Hustopeče.
Ve dnech 30.6. – 3.7.2017 se v naší obci konaly tradiční hody.
Stárci a stárky:
1. Daniel Kurečka a Kateřina Charvátová
2. Rudolf Kadlec a Sarah Tomanová
3. Dominik Miklík a Sára Kosíková
4. Daniel Štach a Martina Burešová
V sobotu večer na hodové zábavě hráli Skaličané, v
neděli a v pondělí při zvaní na hody a k tanci i poslechu hrála Slovácká kapela Romana Horňáčka.
Ve středu 5. července 2017 byla na budově brumovického obecního úřadu vyvěšena moravská vlajka k
připomenutí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Organizátorem akce, která chce poukázat na Mora-

Nové POKOLENÍ
vu, na hrdost k místu, kde žijeme, je Moravská národní obec. Letos se konal osmý ročník a zúčastnilo se
1328 obcí a měst, z toho 503 na jižní Moravě.
Většina obcí vyvěsila žlutočervenou vlajku, u nás zavlál prapor modrý.

-

Hejtman JMK Bohumil Šimek vyhlásil pro celé území
Jihomoravského kraje od 18. července 2017 až do
odvolání dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru z
důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.
Vlasta Bedřichová

Kukátkem do mateřské školy
Čarodějnické rojení
I když nám letos počasí nepřálo a slet se uskutečnil až 2. května 2017 v budově MŠ a ZŠ, i tak jsme si
to skvěle užili. Ráno jsme zahájili zábavné dopoledne
módní přehlídkou, tancem a fotografováním malých čarodějnic a čarodějů. Po takovém tanci všem vyhládlo, a
proto jsme se posilnili řádnou svačinkou a následoval
přelet do ZŠ, kde probíhaly v jednotlivých třídách různé
hry a soutěže s kouzelnickou tématikou.

Den matek
V neděli 14. května 2017 jsme vystoupili společně se žáky ZŠ s programem „Cirkus Rámus“. Všechny

naše děti v kostýmech zvířátek - slonů, lvíčků, leopardů či jezdců na koních předvedly nádherné vystoupení.

Ocenění přicházela ze všech stran.
Jsme rády, že máme tak šikovné děti
a pochvalu si opravdu zaslouží.
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Nové POKOLENÍ
Plavání
Každé úterý a pátek od 19. května
2017 jezdily přihlášené děti na plavání do Plavecké školy Hustopeče. Učily se nebát vody, ale radovat se z ní.
V úterý 20. června 2017 nám skonči-

ly plavecké hodiny. Některým se ulevilo, ale většině se bude stýskat po
vodnických chvilkách. Děti se loučily
s úsměvem na tváři a plni nadšení, až
ukáží doma, co se už naučily.

Den dětí
1.června 2017 se na školní zahradě společně se ZŠ soutěžilo na
několika stanovištích. Děti si vyzkoušely sportovní disciplíny, jako napří-

klad hod šiškou na cíl, skákání v
pytli, převážení vody, chůze poslepu
za zvukem, chytání rybiček na udici.
Někteří odvážlivci si dokonce necha-

li namalovat staršími dětmi obrázek
na ruku, krk, ba i obličej. Celé dopoledne si děti skvěle užily a prima si
zasoutěžily.

Zahrado, zahrado,
kdo v tobě bydlí?
Pod tímto názvem a tématickým zaměřením proběhl
5. června 2017 v odpoledních hodinách výukový program
pro rodiče a děti, který na školní zahradě realizovala paní

strana 8

Mgr. Lenka Bakalová. Děti společně s rodiči plnily různé
úkoly na stanovištích. Program byl zaměřen na poznávání zvířat na zahradě, jejich způsobu života a užitečnosti.

Nové POKOLENÍ
DinoPark a ZOO Vyškov
Ve středu 14. června 2017 jsme
vyjeli nahlédnout do hluboké historie
pravěku a na vlastní oči si prohlédnout různé druhy dinosaurů, o kterých jsme si ve školce povídali. Po
příjezdu do Vyškova a krátké svačince jsme nastoupili do dinovláčku
a odjeli do dinoparku. Tam jsme nejdříve navštívili 3D kino s příběhem
o dinosaurech a potom jsme se už
vydali prozkoumat jednotlivé modely
dinosaurů ve skutečné velikosti. Vše
v parku bylo doplněné zvuky, a tím
se atmosféra prožitku ještě umocnila. Znovu jsme se posilnili a dinovláčkem přemístili do zoo. Největší
úspěch měla návštěva Babiččina
dvorečku, kde jsme mohli zblízka
pozorovat domácí zvířata, dříve na
vesnici běžná. Zavítali jsme i do repliky Hanáckého statku s expozicemi minulého tradičního venkovského
života. Nemohla chybět ani návštěva místní prodejny se suvenýry. Vrátili jsme se domů trošku unavení, ale
všichni velice spokojení z krásného
a nevšedního zážitku. Tento výlet
můžeme všem doporučit.

Hasiči jedou, stříkačku vezou
V úterý 20. června 2017 proběhlo setkání s místními hasiči na fotbalovém hřišti. Děti měly možnost prohlédnout
si hasičský vůz s veškerou technikou a vybavením.
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Nové POKOLENÍ
Rozloučení se školním rokem 2016/2017
Letos jsme se u nás v mateřské škole loučili dvakrát
– jednou společně celá školka, a to v pondělí 26. června 2017 odpoledne sladkou tečkou v hospůdce na hřišti.
Co byla ta sladká tečka? Co jiného než pořádný kopec
zmrzliny se šlehačkou. Mňam, to byla dobrota! Mnozí by
si ještě přidali.
Druhé loučení proběhlo ve středu 28. června 2017
s dětmi, které nás opouští a nastupují do první třídy základní školy: Filip Vojtěch, Tolarová Karolína, Hasík Matyáš, Kulíšková Nela, Veselý Adam, Kalvachová Daniela,
Musilová Markéta.
Přejeme všem hodně štěstí a úspěchů nejen v první
třídě.

Veronika Kunická
Foto: Eva Kulíšková

Ze života školy
Koktejlová party
Stává se už tradicí, že se nejstarší žáci naší školy
přeneseou na slunné pláže a připraví pro všechny děti a
zaměstnance KOKTEJLOVOU PÁRTY.
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Míchají nám chlazené nápoje z různých druhů ovoce
a take zvládli i ledovou kávu pro paní učitelky. Všichni
jsme si to za rytmu latinské hudby užili a velmi jsme si
pochutnali.

Nové POKOLENÍ
Turnaj ve vybíjené a olympiáda v Kobylí
Kobylskou základní školu jsme v letošním školním roce
navštívili dvakrát. Poprvé to bylo 28. dubna, kdy jsme sem
přijeli kvůli turnaji ve vybíjené a podruhé 23. června, abychom se zúčastnili sportovní olympiády. Obě akce jsou u
dětí velmi oblíbené a vždy se na ně těší a poctivě trénují.

Tradičně jsme se zde setkali se soupeři z Bořetic, Vrbice a samozřejmě z Kobylí. V turnaji ve vybíjené jsme obhájili loňské 2. místo a z olympiády jsme si přivezli nejenom
spoustu medailí, ale i krásné sportovní zážitky.
Foto: Helena Miklíková

Slet čarodějnic
Rok utekl jako voda a ve škole i
školce se slétli čarodějové a čarodějnice prvního a druhého stupně. Bohužel nám počasí nepřálo, a tak jsme
plnili všechny disciplíny uvnitř školy.

Soutěžili jsme o to, kdo postřílí nejvíc
kachen, lovili jsme hady ze sklenice,
trefovali jsme se pantoflem do obruče, rozmotávali zamotaná švihadla,
hledali jsme rýmy a stín Malé čaro-

dějky. Soutěž o nejlepší vymyšlený
čarodějnický příběh vyhráli Vít Hladůvka (5. ročník), Dominika Kňůrová
(4. ročník) a Sofie Štípová (4. ročník).
Barbora Urbánková, 5. ročník

ky, ale nešla jsem. Už mě uviděl a
já jsem poznala, že je to myslivec.
Uviděla jsem před sebou pěšinu, ale
raději jsem ještě počkala, až odejde.
Pak jsem šla domů. Přivítal mě
můj pavouk Gůl. A taky had Charlie.
Trochu jsem v chalupě uklidila a šla
něco uvařit. Byla jsem chudá a neměla jsem nikoho než svá zvířata.
Nemohla jsem se ani česat, protože
jsem neměla žádný hřeben. Měla

jsem jen jedny šaty. Jediná možnost,
pro kterou jsem chtěla žít, byla důvěra, že se vrátím mezi lidi jako hodná
čarodějka. Vlastně jsem zapomněla ještě na jedno svoje zvíře, moji
sovu Šeli. Umím pár lektvarů, ale ne
zlých nebo teda škodlivých, ale dobrých. Ty, které třeba používám jako
léky. No, to by bylo asi vše.
Vaše čarodějnice Sofí
Sofie Štípová, 4. ročník

Čarodějnice
Jmenuji se Sofí.
Jednou jsem šla do lesa pro bylinky a potkala jsem člověka.
Lidé o mně říkali, že jsem zlá, ale
nebyla jsem. Měla jsem sice černé
roztrhané šaty, rozcuchané vlasy,
ale byla jsem hodná. Ale lidé si to o
mně nejspíš nemysleli.
Chtěla jsem utéct, ale nevěděla
jsem kam. Myslela jsem si, že jdu
tou cestou, kterou chodívám vždyc-
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ČARODĚJNICE
Jmenuji se Domčimůra. Jsem napůl bílá a napůl černá. Někdy pomáhám a někdy škodím.
Mám na sobě černý oděv a mám rozpuštěné, rozcuchané vlasy. Na hlavě mám pavouka jménem Kuchla.
Bydlím ve své chalupě v hlubokém lese. Mám také čtyři
ještěrky, několik hadů, pavouka a tři netopýry.
Vařím si oběd z hadích ocásků a žabí krve a je to
výborné. Někdy také létám na koštěti a o půlnoci jednou
za rok se scházím se svými kolegyněmi a radíme se.
Mám doma také lektvar neviditelnosti, lektvar nesmrtelnosti a podobně. Také bych málem zapomněla
na svou kočku Kletku, která je černá jako uhel. Jednou
jsem šla v noci domů a Kletku jsem málem zašlápla,
naštěstí se jí nic nestalo.

Umím začarovat třeba princeznu na žábu a taky se
umím převtělovat do jiných osob. Jsem prostě nejlepší
a nejmocnější!
Mám dvě košťata. Jedno na motor a druhé normální,
praktické pro čarodějnice.
Také jsem chodila zamlada do kouzelnické školy, ale
už tam nechodím. Ptáte se proč? Už mě to nebaví. Mám
139 let, na bradě mi rostou chlupy a na nose mám velkou
bradavici. Mám také pihy a jsem hnusná babice, ale jiné
čarodějnice mě mají rády. Dokonce mě mají nejradši. Je
to divné, ale je to tak.
To je všechno. Zdraví čarodějnice DOMČIMŮRA
Dominika Kňůrová,
4. ročník

Den dětí
Červen jsme zahájili Dnem dětí. 1. 6.2017 dopoledne
byla na školním hřišti připravena nejrůznější stanoviště
s úkoly, které měly dětem udělat radost. Mohly si zkusit
malování na obličej, překážkovou dráhu se zavázanýma
očima, hod na cíl a mnoho dalších aktivit. Přálo nám i
krásné počasí, a tak jsme bohatý program završili hle-

dáním sladkého pokladu. Velkým překvapením pro děti
byly hračky, které nám věnovala paní Ing. Naděžda Lupačová.
Veronika Bořilová

Skončil školní rok
Konec června znamená tři věci: konec školních povinností, vysvědčení a krásnou dobu letních prázdnin a
nicnedělání.
Slavnostní nálada provází každoročně poslední červnový den, kdy se před žáky otvírají prázdniny. Věříme,
že odměna rodičů za vysvědčení byla sladká a prázdniny přiměřeně příjemně prožité. Poslední den se nesl
ve znamení odměn, hodnocení, květin, úsměvů, slz,
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loučení a plánů na příští dva měsíce. S dětmi se rozloučili všichni zaměstnanci školy, byly rozdány pochvaly, odměny za celoroční úsilí a velké množství úspěchů
našich žáků v soutěžích. Pak už přišlo několik slov na
závěr od třídních učitelek, předání onoho důležitého dokumentu a poslední letošní cesta ze školních dveří.
V plné síle a v plném nadšení se sejdeme v pondělí
4. září 2017. Zapište si to do mobilů, ať nezaspíte!

Nové POKOLENÍ
Oblastní výstava vín
V sále brumovické sokolovny se v sobotu 8. dubna 2017 konala Oblastní výstava vín. Připraveny byly celkem 502
vzorky vín, z toho 277 bílých, 176 červených a 49 rosé. Prezentována byla vína nejen z Velkopavlovické oblasti, ale i z
dalších podoblastí jižní Moravy a z Malokarpatské podoblasti na Slovensku.
Absolutní šampión mladá bílá vína

Veselý Miroslav

Brumovice 200

RV PS

Absolutní šampión stará bílá vína

Ševela František

Brumovice 77

RR PS 2015

Absolutní šampión mladá červená
vína

Zahrádkáři Kobylí

Absolutní šampión stará červená vína

Dr

Huták Rudolf

Klobouky

Sv 2015

Absolutní šampión rosé

Hovězák Josef

Morkůvky 185

CS

Nejlepší kolekce čtyř vín

Malý Jan

Klobouky

357 bodů

Veselý Miroslav

Brumovice 200

356 bodů

Nejlepší kolekce čtyř vín místního
vinaře

Diplomy a věcné ceny vinařům předali předseda
Spolku brumovických vinařů František Ševela, jednatel
spolku Ing. Milan Polák a starosta obce Antonín Košulič.
Na výstavu byl pozván senátor Ing. Jan Hajda, ten byl

však pracovně mimo Českou republiku. Cenu senátora
předal jeho asistent V.Rišica.
K dobré náladě hrála cimbálová muzika Vonica.
Foto: Vlasta Bedřichová
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Nové POKOLENÍ

Ze sportu
Okresní přebor žactva a dorostu ve stolním tenise
v Kloboukách u Brna dne 21.5.2017

Foto: Pavel Miklík

Výsledky fotbalové soutěže - jarní část 2017 Okresní fotbal, IV.třída, skupina C
16.4.

Diváky

Brumovice

1:3

23.4

Brumovice

Křepice B

5:1

30.4

Brumovice

Velké Němčice B

1:0

6.5.

Velké Pavlovice C

Brumovice

6:3

14.5.

Brumovice

Kurdějov

3:2

21.5.

Šitbořice

Brumovice

0:2

4.6.

Hustopeče B

Brumovice

3:2

11.6.

Brumovice

Starovice

6:1

18.6.

Horní Bojanovice

Brumovice

1:1
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Nové POKOLENÍ
Umístění v tabulce:
Muži, IV.třída, skupina C: 3.místo z 10 družstev
Turnaj ve fotbale
V sobotu 29. července 2017 se uskutečnil fotbalový
turnaj O pohár starosty T.J.Sokol Brumovice za účasti tří
mužstev.

Brumovice – Kurdějov
Brumovice – Klobouky
Kurdějov – Klobouky
Pořadí:
1. Klobouky
2. Brumovice
3. Kurdějov

6:3
1:5
0:8

Ze života SDH
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů za druhé čtvrtletí tohoto roku.
Moc dobře to nezačalo. Firma, co prováděla výkopové
práce, překopla hlavní vedení plynu, který unikal do ovzduší. Okamžitě byly zalarmovány všechny záchranné složky.
Profesionální a dobrovolní hasiči začali zajišťovat okolí.
Velitel zásahové jednotky vydal příkaz k evakuaci obyvatel
v okruhu sto metrů. Celý prostor jsme uzavřeli a pomáhali
plynařům v jejich práci, od dopoledne až do pozdních nočních hodin. Naštěstí se vše obešlo bez zranění.
Další výjezd jsme měli k Balatonu, kde začal hořet velký
nakladač. Nacházel se v těsné blízkosti naštěstí ještě nedozrálého obilí, a tak se podařilo požár zdolat. Přesto byla
škoda velká.
Pak nás povolal operační důstojník do Kobylí. Ukázalo
se však, že to byl planý poplach.
O to větší byl požár stodoly v Kloboukách. Vyjeli jsme v
prvním sledu společně s místními hasiči, s krumvířskými a
profesionálními z Hustopečí. Ale nestačilo to. Požár byl tak
velký, že byly povolány další sbory. Nakonec se jej podařilo

v pozdních odpoledních hodinách dostat pod kontrolu. V
tak velkém horku, které právě panovalo, a v plné výzbroji
toho měli všichni opravdu dost.
Ale máme i příjemnější činnost. Byli jsme spolupořadateli Dne dětí. Ty obdivovaly techniku, hlavně při projížďce v
hasičském autě po dědině.
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Velmi zdařilou akcí byly tradiční noční hasičské závody.
Zúčastnilo se jich celkem sedm družstev.
V kategorii „muži“ startovali Velké Pavlovice, Šakvice,
Brumovice u Opavy a Starovičky, které vyhrály. V „ženách“
soutěžila pouze děvčata z Brumovic u Opavy. Starou gardu zastupovaly jen dva týmy, naši, kteří vyhráli, a Nenkovičtí. Ti byli opravdu úžasní. Jejich průměrný věk je 67 let.
Takové nadšení se hned tak nevidí.
Závody přišel pozdravit starosta obce Antonín Košulič, místostarostka obce Dobromila Macháčková, starosta SDH Brumovice u Opavy Miroslav Musálek, starostka
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okresního SDH Břeclav Leona Žárská a viceprezident
dobrovolných hasičů Slovenska, Anton Urdovič. Moc nás
potěšilo, že jste nás přišli povzbudit v takovém množství a
že jsme spolu s vámi prožili krásný večer.
Na závěr ještě jedna velmi potěšitelná informace. Za
celé toto horké léto jsme neměli žádný výjezd k hašení trávy nebo jiného porostu. Za to vám děkujeme. Kdybyste
cokoli od nás potřebovali, co se týká hasičské techniky a
podobně, obraťte se na kteréhokoli člena našeho sboru.
Rádi pomůžeme.
Karel Opluštil,starosta SDH Brumovice

Nové POKOLENÍ

Foto: Kateřina Charvátová

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRUMOVICE
NA OBDOBÍ 2018–2023
Výsledky z dotazníkového šetření obyvatel
V polovině června 2017 proběhlo dotazníkové šetření
názorů obyvatel. Celkově se zapojilo 83 obyvatel. Někteří z
nich neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé
otázky tedy vychází z počtu odpovědí na danou otázku.
Mezi respondenty bylo 43 mužů a 40 žen. Ve věku 15–
29 let bylo 15 % osob, ve věku 30–49 let bylo 46 % osob,
ve věku 50–64 let 22 % a nad 65 let 17 %. V 52 % případů
odpovídaly osoby žijící s dítětem, ve 22 % šlo o osoby žijící
s manželem/manželkou bez dětí, v 18 % o osoby z vícegenerační domácnosti.
67 % respondentů se v Brumovicích žije dobře, 11 %
však uvedlo, že se jim v obci žije špatně.
Obyvatelé komplexně hodnotili prostředí a služby
v obci. Jednotlivá témata známkovali na stupnici 1–5 jako
ve škole. Nejlépe hodnoceny (nejnižší průměrná známka)
jsou možnosti fungování MŠ a ZŠ, úroveň technické infrastruktury a pracovní příležitosti v obci. Nejhůře jsou hodnoceny služby pro seniory a úroveň dopravní infrastruktury.
Občanům v obci nejvíce chybí možnosti sportovního
vyžití (nejčastěji tenisové kurty, posilovna) a obchod s větším sortimentem a delší otvírací dobou. Uvítali by také více
společenských a kulturních akcí. Často byly zmiňovány ne-

Brumovice SLBD 2011 (2. část)
5. Obyvatelstvo podle náboženské víry

celkem

muži

ženy

Obyvatelstvo celkem

933

455

478

Věřící - nehlásící se k žádné
církvi ani náboženské společnosti

53

25

28

Věřící - hlásící se k církvi,
náboženské společnosti

344

167

177

Z toho církev římskokatolická

264

129

135

Českobratrská církev evangelická

44

20

24

Bez náboženské víry

159

79

80

Neuvedeno

377

184

193

dostatek stavebních pozemků a omezené možnosti třídění
odpadů (pouze ve sběrném dvoře). Z chybějících služeb
zazněly zejména služby pro seniory a lékař.
K získávání informací využívají občané nejčastěji obecní rozhlas a webové stránky obce. V případě jiných způsobů získávání informací byl uveden Facebook a dotázání
se jiných obyvatel obce. Některým občanům chybí zasílání
zpráv pomocí SMS. Zazněly také podněty k častější aktualizaci webových stránek obce.
62 % respondentů považuje mezilidské vztahy v obci
za dobré. Za špatné je označilo 10 % respondentů.
Klíčovou otázkou pro budoucnost obce je, jak by se
obec měla početně rozvíjet. Dle 24 % respondentů by se
měla obec postupně rozrůstat ze současných 940 obyvatel
na přibližně 1000 obyvatel. 27 % obyvatel by podporovalo
ještě větší růst, zatímco 31 % obyvatel upřednostňuje, aby
obec zůstala stejně velká.
V případě budoucích investic obyvatelé jednoznačně
podporují dobudování či rekonstrukci místních komunikací. Výrazná je i podpora zlepšování vzhledu obce a dobudování či rekonstrukce chodníků. Podpora výstavby cyklostezek je na 4. místě.

Pozvánky na kulturní
a sportovní akce
Říjen:
- Lampiónový průvod
Listopad:
- Podzimní hody
- Vánoční jarmark
Prosinec:
- Vánoční vystoupení dětí MŠ a ZŠ
- Přání Ježíškovi – pouštění balónků
- Zpívání pod vánočním stromem
- Vánoční turnaj ve stolním tenise
- Štěpánský turnaj v mariáši
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6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
celkem

muži

ženy

Ekonomicky aktivní

450

238

212

Zaměstnaní

389

211

178

zaměstnanci

304

158

146

zaměstnavatelé

12

7

5

V tom podle postavení v
zaměstnání

Ze zaměstnaných

pracující na vlastní účet

50

37

13

pracující důchodci

13

5

8

ženy na mateřské dovolené

2

2

Nezaměstnaní

61

27

34

Ekonomicky neaktivní celkem

454

198

256

nepracující důchodci

239

98

141

žáci, studenti, učni

132

62

70

29

19

10

Z toho
Osoby s nezajištěnou ekonomickou aktivitou

7. Domovní fond
Bytové
domy

Ostatní
budovy

celkem

RD

Domy úhrnem

378

369

2

5

Domy obydlené

307

300

2

5

279

277

1

1

21

1

Z toho podle vlastnictví
domu

Z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce
domu

fyzická osoba
obec, stát

1

spoluvlastnictví vlastníků bytů

22

1

1919 a dříve

16

14

1920 - 1970

121

120

1

2

1971 - 1980

52

50

1

1981 - 1990

43

43

1991 - 2000

42

42

2001 - 2011

28

28

1

8. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností
Obytné byty

Z toho právní důvod
užívání bytu

Z toho počtem obytných místností

celkem

RD

bytové domy
8

321

309

ve vlastním
domě

277

277

v osobním vlastnictví

4

nájemní

Ostatní budovy
4

4

9

4

1

5

5

4

1

2

12

12

3

46

42

3

1

4
5 a více

80

75

4

1

166

166

Zdroj: Český statistický úřad
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Běh parkem Dr. Jana Herbena

Foto: Vlasta Bedřichová
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Brumovice hody 2017

Foto: Vlasta Bedřichová
strana 20

