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Jan Herben o Brumovicích:

Chci vypravovat tedy o tom kraji, v němž leží města 
a městečka, ale především moje Brumovice. 

Pořadové číslo 23             Rok 2009/2

Vážení a milí čtenáři,
doba, kdy již máme léto za sebou, 

je dobou, ve které vzpomínáme na 
zážitky z  dovolených a prázdnin, 
radujeme se z bohaté úrody ovoce 
a zeleniny a máme potěšení z toho, 
co se nám podařilo udělat. Tak si to 
alespoň většina z nás vždy předsta-
vuje a snaží se, aby tomu tak sku-
tečně bylo. Začátek letošního léta 
nás překvapoval svou rozmařilostí, 

Rudolf Čermák /1888 – 1959/

déšť a přívaly vody nás obtěžova-
ly na většině území a my jsme si 
jenom přáli, aby u nás škody byly 
co nejmenší.  Přeháňky sice naru-
šily průběh hodů, ale až na výjimky 
pomohly zajistit u nás tolik potřeb-
nou vláhu. Druhá polovina léta již 
byla zcela normální a dokonce jsme 
ještě prožili krátké babí léto. Nastal 
podzim a podzimní nevlídné počasí 
nás přinutí zůstávat doma a věno-

vat se sami sobě a svým blízkým. 
Školákům již nastaly povinnosti, 
dospělí připraví dům i pole na zimu 
a budeme očekávat příchod adven-
tu. Ještě než se ve zpravodaji roz-
loučíme se starým rokem, před-
kládáme Vám jeho podzimní číslo. 
Věřím, že si v klidu domova najdete 
čas k jeho přečtení. 

- Josef Šedivý - 
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O Dr. Janu Herbenovi v Hustopečích

Podzim
Marie Novotná

Klub historie a vlastivědy v Husto-
pečích, se kterým jsme v dobrém 
přátelském kontaktu, nás požádal 
o zajištění přednášky o význam-
né osobnosti celého Hustopečska 
- Dr. Janu Herbenovi. Toto téma 
měl hustopečský  klub ve svém plá-
nu akcí na rok 2009. Úkol provést 
přednášku byl svěřen členu našeho 
Klubu přátel Dr. Jana Herbena a his-
torie obce v Brumovicích Ing. Jose-
fu Šedivému. Přednáška se konala 
v Městské knihovně v Hustopečích ve 
středu 10. června 2009 odpoledne. 
Na přednášku přišly téměř tři desítky 
hustopečských občanů, především 
důchodců.

Přednáška byla rozdělena do čtyř 
částí. V první části to bylo seznámení 
se životem a dílem Dr. Jana Herbe-
na. Ve druhé části byl probrán vztah 
Jana Herbena k městu Hustopeče, 
a to především citací z jeho vzpo-
mínek. Ve třetí části byli přítomní 
seznámeni s významem této osob-
nosti našeho regionu. Ve čtvrté části 
byl dán prostor pro zodpovězení otá-
zek z řad posluchačů. Myslím si, že 
přednáška splnila svůj úkol, rozšířila 
znalosti o Dr. Janu Herbenovi, připo-
menula i naši obec Brumovice a dala 
podnět k širšímu zájmu o tuto osob-
nost. Přítomní měli také řadu dotazů, 
ze kterých bylo vidět, že jim osobnost 
Jana Herbena není zcela neznámá. 
Ptali ze zejména na vztah Jana Her-
bena k T.G.Masarykovi, jak získává-
me další informace o Janu Herbeno-
vi, kde získáváme studijní materiály, 

vztah Herbena k Hostišovu. Jedna 
z otázek byla, proč Brumovice mají 
tak chladný vztah k Janu Herbenovi. 
Na tuto otázku bylo těžké odpově-
dět, protože si myslíme, že náš klub 
věnuje mnoho úsilí k jeho populari-

zaci. Zřejmě si hustopečští myslí, že 
by si zasloužil ještě více pozornosti 
od celé obce. Je to pro nás podnět 
k zamyšlení.   

– Ludmila Hanáková-   

Už babí léto 
chytá do pavučin
kapičky slunce

a listí padá do dlaní.
Zima je dlouhé čekání 

na jaro, léto, horký stín.
Na babí léto 

ze stříbrných pavučin
V mlhách se ztrácí 

rozednění
v závoji utkaném, 

kterému konce 
není.

Ospalá rána, 
deštivé podvečery,

v krákání černých vran 
se mění 

ptačí zpěvy.
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Sklizeň úrody a lidové tradice
Pro naši oblast úrodného kraje 

Moravy platily samozřejmě lidové tra-
dice kolem sklizně plodin v plné míře. 
Většina zemědělského obyvatelstva 
prožívala každé období intenzívně 
a dodržovala zvyky a tradice. Někte-
ré z těchto tradic a pranostik si opět 
připomeneme.

Svátek Sv. Marie Magdaleny 
se jenom připomíná a připadá na 
22. července. Byla to napravená hříš-
nice, stala se patronkou holičů a kají-
cích hříšníků. Pranostika  „Maří Mag-
daléna své hříchy oplakává, proto 
rádo poprchává“ se v letošním roce 
zcela vyplnila.

Svátek Sv. Anny se slaví 26. čer-
vence. Víme, že to byla matka Panny 
Marie a stala se patronkou vdaných 
žen, ale i švadlen a horníků.  Nej-

známější je pranostika: Svatá Anna 
– chladno z rána. Většinou se vyplní, 
ale ne každý rok. Jako dobrá rada se 
vždy hodí. 

15. srpen je den Nanebevzetí 
Panny Marie a je to čistě křesťanský 
svátek.

Svátek Sv. Václava připadá na 
28. září a je důležitým svátkem, pro-
tože je patronem českých zemí (ale 
také vinařů). Již několik let je tento 
den dokonce státním svátkem. Jako 
kníže byl roku 929 zabit bratrem Bole-
slavem. Protože byl křesťanem, byl 
vyhlášen za mučedníka a prohlášen 
za svatého. Legenda říká, že v bájné 
hoře Blaník je ukryto vojsko se sva-
tým Václavem včele a až bude české 
zemi nejhůře, toto vojsko jí přijde na 
pomoc. V tento den se konají mše, 

hody, poutě a jarmarky. Letní období 
až do raného podzimu bylo poměrně 
chudé na lidové tradice. Nebylo příliš 
času na radovánky. Lidé se těšili, až 
skončí těžká práce a pak to náležitě 
oslavili. Po žních se konaly dožínky,  
po sklizni chmele dočesná a po skliz-
ni hroznů vinobraní. A tady už se pro-
jevila bohatost úrody, bohatost kraje 
i lidí. A což teprve až skončily všech-
ny práce a všude se konaly poutě, 
posvícení a hody. K těmto jednotli-
vým slavnostem se vrátíme podrob-
něji třeba někdy jindy. Škoda jen, že 
se mnoho lidových zvyků a tradic 
vytratilo a kultura na vesnici zůstala 
ochuzena.

– Josef Šedivý- 

Brumovice – lidé a doba
Dne 6. 7. 2009 to bylo deset let, co zemřel 

brumovický rodák akademický malíř Vladimír 
Kovářík. Narodil se 11. 2. 1921 v Brumovicích.  
Stal z něho nadaný malíř a technicky  vyspělý 
umělec. Věnoval se z počátku ilustraci litera-
tury.  Jako malíř se zúčastňoval mnoha výstav 
po celém Československu i v zahraničí. Měl 
i dvě samostatné výstavy. Vynikl však v grafi c-
ké známkové tvorbě. Z jeho návrhů vzešlo  více 
jak 140 poštovních známek. Dle jeho návrhů 
byly vytištěny bankovky ve třech cizích státech. 
Žil trvale v Praze, ale je pochován na brumovic-
kém hřbitově.   

Dne 18. 8. 1929, tj. před 80. lety, byla veliká 
bouřka, bylo to v neděli odpoledne v 5 hodin. 
Foukal silný vítr, padaly i kroupy od Dědiny 
přes Harasky a přes Stádliska a byly veliké jak 
ořechy, i větší. 

27. 9. 1929 se vrátili Tonka Durchanova, 
Móra a Staněk z Ruska nazpět, protože tam 
bylo špatně.   

Dne 15. 10. 1869, tj. před 140 lety, byl 
v Kobylí na horním konci na žádost ze dne 
10. ledna obcí Kobylí, Bořetic, Vrbice a Brumo-
vic, podanou c.k. poštovnímu ředitelství v Brně, 
otevřen poštovní úřad. Listonoš chodil pro 
poštovní zásilky do roku 1897 (do postavení 
železniční trati) do Pavlovic. Před rokem 1869 
docházely veškeré poštovní zásilky na Čejč, do 
Velkých Pavlovic nebo do Klobouk a při náhod-
né příležitosti byly doručovány (opožděně), 
popř. si pro ně adresáti docházeli. 

V roce 1909, tj. před 100 lety, napadl vini-
ce ve velkém révokaz, takže potom musely být 
znovu vysazovány.  

29. 9. 1939, tj. před 70 lety, byly poprvé 
vydány lístky na potraviny (cikorku, vejce, kávu, 
krupici, rýži, chléb, tuk, cukr, maso) a mýdlo. 
Příděly na lístky byly velmi malé. Zároveň byly 
zavedeny přihlášky na paliva k topení. Došlo 
také k zákazu domácích zabijaček.  

- text: Josef Šedivý -   
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Vzpomínky z dětství
V druhé části vyprávění paní 

Růženy Veselé se podíváme, jak pro-
bíhal v minulosti rok venkovských lidí 

II. část:
„Přesto mám i hezké vzpomínky. 

Na plácku u nás bylo stále živo. Zja-
ra plno her a zábavy, v létě koupání 
v jezírku, veselo bylo při pasení hus 
na strništi dlouho do podzimu, v zimě 
sáňkování. Od časného jara bosky, 
doma povinnosti – krmení drobného 
zvířectva, chodění na trávu, do lesa 
na listí na stlaní, na houby, na žaludy. 
Oblečení jsme měli nevalné. Spodní 
prádlo neexistovalo, zimníky také ne. 
Barchanové šatečky a vlňáček nesta-
čily na tuhou zimu, jaké tehdy bývaly, 
ale asi jsme byli tím těžkým životem 
více otužilí. Přes tvrdost podmínek 
života bylo veselo a těžkosti se braly 
jako nutné zlo. Muziky bývaly skoro 
každou druhou neděli – v Brumovi-
cích byla líheň muzikantů a zpěváků. 
V Sokole i Orlu byla zapojena všech-
ny mládež i děti, nacvičovaly se prost-
né na slety, každým rokem se pořá-
daly „Veřejné“ – to bylo cvičení všeho 
žactva a mládeže, jako později spar-
takiády, ale tehdy s mnohem větším 
nadšením. V Brumovicích bylo i kino, 
jako jedno z prvních v okolí. Nacvi-
čovaly se divadla, operety, besídky, 
všecko ochotnicky a s radostí.  Jarní 
a podzimní hody se oslavovaly vždy 
skoro týden a bylo plno jak v orlovně, 
tak v sokolovně a ještě před obecní 
hospodou držel hody dělnický spolek. 
V zimě plesy  a třídenní „Ostatky“ byly 
samozřejmostí.

Krásné byly také náboženské svát-
ky, každý měsíc aspoň jeden nebo 
dva. Před Velikonocemi se chodilo na 
křížovou cestu do kostela, poslední 
týden denně. Na Zelený čtvrtek místo 
zvonění chodili kluci hrkat až do Bílé 
soboty. Na Velký pátek se chodilo 
kolikrát za den do kostela na líbání 
kříže a různé modlení, na všechno 
byl čas. Doma se bílily světnice váp-
nem, vynášel se nábytek, venku se 
umýval, aby se vzkříšení jara uvítalo 
v čistotě. Na Bílou sobotu v poledne 
bývala minuta ticha za padlé v 1. svě-
tové válce a navečer o páté hodině 
bylo slavnostní „Vzkříšení“. Většinou 
bylo už hezké jarní počasí, které ještě 
zvyšovalo slavnostní okamžiky. Z kos-
tela vyšel průvod, muzika hrála „Vstal 

z mrtvých Vykupitel“, velebné tóny 
se nesly uklizenou ztichlou dědinou. 
Lidé nadšeně zpívali k Boží oslavě 
a také z radosti ze života, z nového jara. 
V oknech domů plály hořící svíce, 
zvyšovaly posvátnost chvíle. Kdo jen 
trochu mohl, musel mít na Vzkříše-
ní něco nového, obzvlášť mladí lidé. 
Průvod – všechny korporace (hasiči, 
orli aj.), kněz pod baldachýnem nese-
ným předními občany obce – prošel 
dědinou a vracel se zpět. Slavnost 
byla zakončena hymnusem „Bože 
chválíme Tebe“. Podobná slavnost 
byla po Svatodušních svátcích, tak 
zvané Boží tělo. Od kostela až na 
konec dědiny byla silnice lemována 
májkami a celá cesta byla posypána 
polními květy. Ve vratech některý stat-
ků byly postaveny krásně ozdobené 
oltáře, zvony zvonily, družičky sypa-
ly z košíčků kvítí, muzika hrála a lid 
zbožně a s nadšením zpíval. Zjara se 
také chodilo na „křížové dny“ prosit 
o dobrou úrodu do polí. Na začátku 
května se šlo pěšky na pouť do Křtin 
u Brna. Vyšlo se ve středu a poutníci 
se vrátili v neděli, přespávali v něko-
lika dědinách. Každou neděli večer 
bývaly májové pobožnosti – děti se 
modlily u oltáře růženec, zpívaly se 
krásné mariánské písně, které mám 
ráda dodnes. V srpnu byla slavnost 
„Oltářní Svátosti“. Družičky, orli a hasi-
či chodili stát slavnostní „post“. 8. září 
chodila naše obec na pouť do Žarošic 
na památku ukončení moru roku 1831. 
Vyšlo se ráno v 7 hodin, na voze se 
vezla na nosítkách ozdobená socha 
Panny Marie, kterou přes Žarošice 
nesly družičky v brumovickém kroji. 
Po cestě předzpěvoval „starší bratr“ 
– strýček Julius, dlouholetý  kostelní 
zpěvák.  

Přes dědiny hrála hudba. Po Dušič-
kách a podzimních hodech nastal 
Advent, předvánoční čas. Brzy ráno, 
ještě za tmy se chodilo do kostela na 
„roráty“. Mělo to své kouzlo, když se 
z každého domu trousily zachumla-
né postavičky. Dnes se tomu v duchu 
podivuji, jaká to byla samozřejmost ta 
víra lidí, že nevadily vymrzlé prostory 
chrámu a chatrné oblečení zimomři-
vých děcek ani časné vstávání, vše 

už nemyslitelné v dnešní době. Před 
Štědrým dnem se samozřejmě také 
uklízelo, ale takové chystání jídla 
a shánění dárků jako dnes vůbec 
nebylo. Muselo se nachystat krme-
ní dobytku, voda, dříví na otop, aby 
se na „Boží narození“ ničím nerušila 
slavnostní chvíle. Po celý Štědrý den 
byl přísný půst, pouze nám dětem se 
dalo trochu čaje z bylinek a kousek 
suchého chleba. Večer byly buchty 
a bílé kafe, žádný stromeček, žádná 
ryba, žádné dárky, a přece mám neza-
pomenutelné dojmy. Umyté, převleče-
né do čistého šly jsme v podvečer se 
sestřičkou na „koledu“. Po celé dědi-
ně se nesl zpěv krásných koled. Děti 
přebíhaly z jednoho baráku do druhé-
ho, sotva jedni dozpívali, hned zača-
li druzí. Hospodyně měly za dveřmi 
nechystány ošatky sušeného ovoce, 
dýňových jader nebo pečivo. V potra-
vinovém obchodě, který byl dlouho 
do noci otevřený, jsme dostávali fíky 
a svatojanský chléb, které byly pro 
nás, chudé děti, velkým pamlskem. 
U židů, na faře a ve škole u řídících 
jsme dostávali nějaký drobný peníz, 
který nám byl nejvzácnější. Byly jsme 
se sestrou sezpívané v dvojhlase, 
takže jsme sklízely i pochvalu. Byla 
to krásná tradice a nepokládalo se 
to za žebrotu, jak by se dnes snad 
soudilo. Doma jsme se pak všichni 
radovali z vykoledovaných pamlsků 
a s rodiči zazpívali ještě několik  koled. 
Za zvuků vytrubování muzikantů po 
dědině jsme usínali. Tichá noc, svatá 
noc se opravdu snesla nad dědinou. 
O páté hodině ranní se konala „Jitřní 
mše svatá“, to byl kostel nabitý lidmi. 
Ze začátku – ještě v zšeřelém chrámu 
– začali strýček Julius předzpěvovat 
„Proč Maria, proč pláčete, s Josefem 
si naříkáte“. Touto každoroční písní 
se naladila duše člověka na citlivou 
strunu, která se dnes těžko vytvoří. 
Bývalo ctí zpívat na kůru. Když zazně-
ly první tóny muziky a sboru „Vzhůru 
pastuškové, narodil se nám“,  poslou-
chali jsme s dojetím z kůru se nesoucí 
líbezné zvuky koled. Tato atmosféra 
Vánoc se asi už nikdy nevrátí a to je 
velká škoda.    

(pokračování příště)

v Brumovicích. Krásně popsala lido-
vé zvyky, náboženský  a společenský 
život u nás v třicátých letech minulého 

století. Pro dnešní generace je toto 
vyprávění jako z jiného světa a zní sko-
ro jako pohádka.         – Josef Šedivý-  
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Vážení čtenáři,
úroda z polí i zahrádek je již skli-

zena, nastává čas vegetačního klidu 
a vinaři si ve svých sklípcích  zpraco-
vávají letos výjimečně  kvalitní úrodu 
hroznů.

Do konce roku zbývá již několik 
málo dní, přesto nás  čeká ještě dost 
akcí. 

Dokončujeme  rekonstrukci kana-
lizace na Vrchním konci včetně části 
vozovky kolem Polákového. V polo-
vině listopadu začneme budovat 
propojovací chodník u Benešové-
ho, propojující ulici za hřištěm a uli-
cí u řadovek, zahájíme rekonstrukci 
sociálního zařízení budovy obecního 
úřadu s částečnou pomocí  dotace 
z Jihomoravského kraje, budujeme 
prodloužení inženýrských sítí na 
Novém řádku. Dále připravujeme 
opravu vstupního prostranství u kos-
tela ve spolupráci s farníky. Byla nám 
z rozpočtu Jihomoravského kraje 
schválena dotace ve výši 200.000,- Kč
na pokračování v rekonstrukci budo-
vy hasičské zbrojnice. V této budeme 

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
pokračovat v jarních měsících roku 
2010. 

Připravujeme projektovou doku-
mentaci a všechny další potřebné 
přílohy k podání žádosti na zateple-
ní základní a mateřské školy, včetně 
školní jídelny. 

Právě probíhají přípravné pro-
jekční práce na výstavbu kanalizace 
a čistírny odpadních vod. Na obec-
ním úřadě je  k dispozici prvotní stu-
die navrhující,  kudy by měly jít jed-
notlivé větve nové kanalizace a  kde 
by měla být umístněna budoucí čistír-
na odpadních vod. Stavební povolení 
by mělo být vyřízeno konce příštího 
roku. Poté můžeme požádat o  zís-
kání fi nančních prostředků na vlastní 
výstavbu.

24. listopadu  2009 bude ve vel-
ké zasedací místnosti obecního úřa-
du veřejné projednávání změny č. 4 
územního plánu obce, na které tímto 
zvu všechny občany. V této souvis-
losti apeluji na všechny občany, aby 
se s jednotlivými změnami seznámili 
. Výkresová a textová dokumentace 

je vystavena na obecním úřadě pro 
každého k nahlédnutí.

Od Nadace Partnerství jsme 
obdrželi dotaci na projekt Výsadba 
stromořadí. Do tohoto projektu by-
chom chtěli zapojit všechny občany 
obce. Zájemci, rodiny si vysadí svůj 
strom a dále se mohou o něj sta-
rat. Výsadba by se měla uskutečnit 
14. 11. 2009 na Podolkách, v lokali-
tě kolem odvodňovacího příkopu ve 
směru na Morkůvky.

Některé plánované akce jsme 
museli vyřadit nebo přesunout do 
příštího roku v důsledku celosvětové  
ekonomické krize. Do obecní poklad-
ny přijde asi o 15% peněz méně opro-
ti předpokladu na začátku roku.

Závěrem mého příspěvku bych 
Vás chtěl pozvat na podzimní hodo-
vou  zábavu , kterou obecní úřad 
a krojovaná chasa připravuje na 
sobotu 7. listopadu. Hudbou  ke zpě-
vu a tanci nás doprovodí dechová 
hudba Zlaťanka z Kobylnic.

S přáním krásného podzimu 
Váš starosta

U S N E S E N Í
z 24. řádného zasedání Zastupitel-

stva obce Brumovice konaného
dne 14. 5. 2009 v 18:00 hodin 
v obřadní síni OÚ Brumovice

1. Zastupitelstvo obce Brumovi-
 ce (dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. Program jednání
1.2. Ověřovatele zápisu pana Karla 
 Opluštila a Václava Troubila
1.3. Návrhovou komisi ve složení 
 JUDr. Macháčková a pan Jiří 
 Bureš
1.4. Plnění usnesení předešlých 
 jednání ZOB
1.5. Dodavatele projektové doku-
 mentace kanalizace a ČOV 
 fi rmu Jančálek z Břeclavi s tím, 
 že o smlouvě a způsobu 
 konkrétního fi nancování se 
 bude dále jednat.
1.6. Smlouvu o budoucí smlouvě 
 s fi rmou E-ON-distribuce 
 o zřízení práva odpovídajícímu 
 věcnému břemeni – zatížení 
 nemovitosti pro účely zřízení 

Zasedání zastupitelstva obce
 a provozování zařízení 
 distribuční soustavy po 
 dokončení stavby nového 
 venkovního vedení NN 
 a podpěrných bodů NN na 
 parcele č. PK 3113, PK 3601/5, 
 KN 4/27, PK 12/10, KN 12/30, 
 PK 4/1, KN 3109/2, KN 3644, 
 PK 3661, KN 3662, KN 3089/5, 
 KN 3694/1 a KN 3694/5 zapsané 
 na LV č. 10001 v katastrálním 
 území Brumovice.
1.7. Závěrečný účet obce za rok 2008 
 bez výhrad.
1.8. Rozpočtové opatření č. 2 ve výši 
 1152,3 tis. Kč
1.9. Připomínkovaný návrh Zadání 
 změny č. 4 územního plánu 
 obce Brumovice a bere na
  vědomí stanoviska dotčených 
 orgánů, sousedních obcí 
 a krajského úřadu k návrhu 
 zadání
1.10. Záměr vybudovat prodejnu se 
 šicí dílnou na pozemcích parc. 
 č. 22/1 a 23/2 v k. ú. Brumovice 
 paní Ivaně Blanářové

1.11. Žádost paní Artemis Hladké 
 o příspěvek na vybudování 
 vjezdu do RD
1.12. Žádost Spolku pro postavení 
 a udržování Katolického domu 
 na opravu prostranství před 
 vstupem do kostela za fi nanční 
 i osobní spoluúčasti Spolku. 
 Výše a způsob podílu bude 
 dohodnuta se starostou obce.
1.13. Příspěvek Mysliveckému 
 sdružení ve výši 30 tisíc korun 
 na opravu střechy klubovny.
1.14. Příspěvek TJ Sokol na akci Běh 
 parkem Jana Herbena ve výši 
 3 tis. korun.
1.15. Záměr prodeje části parcely PK 
 3601/1 o výměře 12 m2, 
 zastavěnou sklepem panu
  Václavu Košuličovi, Brumovice 
 298.
1.16. Záměr pronajmout pozemek 
 č. 1806/11 o výměře 353 m2 
 a 1806/12 o výměře 550 m2 
 Evě a Radku Horákovým, 
 Brumovice 124.
1.17. Záměr výměny parcel mezi Obcí 
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 Brumovice a Janou a Vavřincem 
 Charvátovým po geometrickém 
 zaměření parcel.
1.18. Příspěvek Občanskému 
 sdružení Rodiče dětem jako 
 spoluúčast k dotaci na pořízení 
 „přespolních ženských krojů“ ve 
 výši 24 tis. korun.
1.19. Přijetí účelové dotace 
 z rozpočtu Jmkraje na 
 rekonstrukci budovy Obecního 
 úřadu ve výši 152 tisíc korun.
1.20. Záměr pronájmu obecního 
 pozemku Spolku Motokrosu 
 Brumovice za účelem 
 vybudování motokrosové tré-
 ninkové trati.
1.21. Účast starosty obce na veřejné 
 dražbě RD pana Weisse 
 s možností příhazu do výše 
 60 tis. korun
1.22. Převod parcely č. 935/1 
 z Pozemkového úřadu na obec 
 Brumovice.

2. ZOB neschvaluje:
2.1. Smlouvu o dílo č. 384/09 na 
 zpracování projektové doku-
 mentace pro stavební řízení na
 akci Brumovice jezírko – 
 doplnění technických prvků.
2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 – rekonstrukce budovy hasičské 
 zbrojnice.
2.3. Možnost parkování vozidly pana 
 Daniela Ullmanna na travnaté 
 ploše ve vlastnictví obce proti 
 svému rodinnému domku.
3. ZOB ukládá starostovi obce :
3.1. Pokračovat v jednáních 
 s paní Haüslerovou o zřízení 
 práva odpovídajícímu věcnému
 břemenu pro obec z důvodu 
 možnosti udržování dešťové 
 kanalizace
3.2. zajistit zpracování návrhu změny 
 č. 4 územního plánu s fi rmou 
 AR projekt, s. r. o Brno
3.3. Pokračovat v jednáních s MND 
 Hodonín o poskytnutí účelové 
 dotace.
4. ZOB bere na vědomí :
4.1. Záměr pana Kamila Ševely na 
 vybudování fotovoltaické 
 elektrárny a zdravotnického 
 zařízení v lokalitě Písník.

U S N E S E N Í
z 25. řádného zasedání Zastupitel-
stva obce Brumovice, konaného

dne 25. 6. 2009 v 18:00 hodin 
v obřadní síni OÚ Brumovice.

1. Zastupitelstvo obce Brumovi-
 ce (dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. Program jednání
1.2. Ověřovatele zápisu pana Václava 
 Lupače a Josefa Charváta
1.3. Návrhovou komisi ve složení 
 JUDr. Dobromila Macháčková 
 a Mgr. Marie Michnová
1.4. Kontrolu plnění usnesení 
 z minulého ZOB – informaci 
 starosty obce o pokračujícím 
 jednání s paní Häuslerovou 
 - v této věci běží lhůta pro 
 odvolání rozhodnutí o vydání 
 stavebního povolení, zajištění 
 zpracování ÚP s fi rmou AR 
 projekt ing. arch. Hučíkem.
1.5. Zprávu Finančního výboru 
 o zajištění fi nancování obce po 
 očekávaném propadu příjmů 
 z výnosů daní
1.6. Kupní smlouvu č. KS-2009-044-
 6100-V na nákup mulčovače
1.7. Smlouvu o upsání akcií a smlouvu 
 o vkladu s VAK, a. s. Břeclav
1.8. Dohodu o úhradě neinvestičních 
 výdajů s městem Klobouky 
 u Brna
1.9. Uzavření smlouvy o dílo 
 s fi rmou Jančálek, s. r. o. na 
 dodávku projektové doku-
 mentace na akci Kanalizace 
 obce a dodávka ČOV
1.10. Záměr obce na pronájem 
 pozemku p. č. 112/1 o výměře 
 5,4 ha k výstavbě fotovoltaické 
 elektrárny
1.11. Dodatek ke smlouvě s fi rmou 
 Van Gansenwinkel, a. s. o svozu 
 odpadu
1.12. Dodatek č. 1 zřízovací listiny 
 ZŠ a MŠ Brumovice
1.13. Rozpočtové opatření č. 3
1.14. Zadání zpracování výzvy ke 
 zpracování projektové 
 dokumentace na výstavbu 
 inženýrských sítí pro výstavbu 
 rodinných domků v lokalitě 
 Podolky
1.15. Zadání zpracování návrhu na 
 změnu ÚP na místě p. č. 1766 
 – 1746 na výstavbu fotovoltaické 
 elektrárny a výstavby 
 charitativního zařízení pro 
 MUDr. Kamila Ševelu s tím, že 
 náklady na zpracování 
 ÚP budou předloženy žadateli 
 k úhradě

2. ZOB neschvaluje:
2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 – rekonstrukce budovy Hasičské 
 zbrojnice s fi rmou Proles, s. r. o.
2.2. Dodatek ke smlouvě o dílo na 
 dodávku Projektové doku-
mentace Kanalizace a ČOV
2.3. Žádost skupiny občanů o přesun 
 volejbalového hřiště na místo 
 proluky mezi budovou Soko-
 lovny a rodinným domkem JUDr. 
 Roupcové pro nevhodnost 
 umístění v blízkosti okresní 
 silnice a možnosti zvýšeného 
 nebezpečí úrazů.
2.4. Přijetí daru města Újezdu u Brna 
 – hasičského vozidla.

3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Informace o činnosti Obecního 
 úřadu.
3.2. Informaci odboru ŽP o záměru 
 vybudování podzemního 
 zásobníku plynu v blízkosti 
 obce.
3.3. Informaci Charity Břeclav 
 o možnosti péče o postižené 
 v domácím prostředí.
3.4. Informaci Sokola o zrušení 
 zástavního práva k budově 
 Sokolovny.

4. ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Pokračovat v jednáních s paní 
 Häuslerovou o zřízení věcného 
 břemene.
4.2. Pokračovat v jednáních s fi rmou 
 Proles o dodatku č. 1 ke 
 Smlouvě na dodávku rekon-
 strukce Hasičské zbrojnice.
4.3. Zpracovat výzvu na dodavatele 
 PD inženýrských sítí k rodinným 
 domkům v lokalitě Podolky.
4.4. Zadat návrh na zpracování 
 změny ÚP na pozemcích 
 MUDr. Ševely
4.5 Pokračovat v jednáních 
 o dodatku Smlouvy o dílo 
 s fi rmou Jančálek.
4.6. Jednat o možnostech přesunu 
 volejbalového hřiště na soused-
 ní pozemek.
4.7. Svolat jednání žadatelů 
 o pronájem pozemků v lokalitě 
 Písník
4.8. Jednat s žadateli Renatou 
 a Antonínem Líznarovými 
 o výměně pozemku, včetně 
 zadání jeho zaměření.
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U S N E S E N Í
z 26. řádného zasedání Zastupitel-
stva obce Brumovice, konaného 

dne 11. 8. 2009 v 18:00 hodin 
v obřadní síni OÚ Brumovice.

1. Zastupitelstvo obce Brumovi-
ce (dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. Program jednání
1.2. Profi nancovat kanalizaci 
 a vozovku na Vrchním konci 
 v letošním roce do výše 1. mil.Kč
1.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 – rekonstrukce budovy hasičské 
 zbrojnice
1.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – 
 projektová dokumentace 
 kanalizace a ČOV
1.5. Smlouvu o dílo – změna 
 územního plánu č. 5
1.6. Smlouvu o grantovém příspěvku 
 s fi rmou MND, a. s. Hodonín
1.7. Smlouvu o přeložce distribuční 

 soustavy č. Z100835706
1.8. Záměr na prodej pozemků pro 
 výstavbu RD v lokalitě Podolky
1.9. Kupní smlouvu na prodej 
 pozemku pod sklepem p. Košuliče
1.10. Rozpočtové opatření č. 5 ve 
 výši 94.000,- Kč
1.11. Žádost pana Miloslava Hasíka 
 na napojení na dešťovou 
 kanalizaci
1.12. Žádost o schválení přijetí 
 sponzorského daru pro ZŠ
1.13. Výpověď fi rmě van Gansewinkel

2. ZOB neschvaluje:
2.1. Žádost p. Františka Hanáka na 
 odprodej panelů

3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Nabídky 3. fi rem na výstavbu 
 fotovoltaické elektrárny
3.2. Žádost manželů Vrubelových
3.3. Žádost pana Josefa Hamana

3.4. Žádost pana Radka Lupače

4. ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Pokračovat v jednání s 
 p. Häuslerovou
4.2. Vstoupit v jednání s fi rmou IS 
 Hodonín – oprava kanalizace 
 na Vrchním konci a s fi rmou 
 VHS Břeclav – oprava vozovky 
 na Vrchním konci
4.3. Vypsat výběrové řízení na 
 pronájem pozemku pro výstavbu 
 fotovoltaické elektrárny a oslovit 
 pana Novotného pro vypraco-
 vání podmínek pro toto výběrové 
 řízení
4.4. Odpovědět na žádost p. 
 Häuslerové
4.5. Vstoupit v jednání s p. Šťavíkem 
 ve věci obecní váhy
4.6. Oslovit projektanty na pro-
 jektovou dokumentaci inže-
 nýrských sítí v trati Podolky

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve 
dnech 5. a 6. června 2009

Z celkového počtu 788 voličů bylo 157 platných hlasů, tj. 19,92%.
Celkem byly hlasy odevzdány 14 stranám z 33.

Strana č. Název Hlasy
2 KDU-ČSL 33
3 Věci veřejné 2
4 ODS 50
5 Suverenita 8
6 Volte pravý Blok 1
9 Evropská demokratická strana 5
11 Demokratická Strana Zelených 1
14 SDŽ-Strana důstojného života 1
21 KSČM 18
22 „Starostové a nezávislí“ – Vaše alternativa 2
24 SNK Evropští demokraté 1
25 Balbínova poetická strana 1
26 Strana zelených 1
33 ČSSD 33

157

Volební komise:
Dvořák Bořivoj, Hasíková Miroslava, Kňůrová Bohuslava, Lupač Stanislav, Charvát Josef, Studýnková Marcela
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„Rudolf Čermák a Brumovice“
Tak nazval svou letošní 

již druhou výstavu Klub přá-
tel Dr. Jana Herbena a his-
torie obce v Brumovicích, 
která se konala v měsíci září 
a byla otevřena  každou nedě-
li v zasedací místnosti obec-
ního úřadu. Věnovali jsme ji 
významnému učiteli, Rudolfu 
Čermákovi, od jehož smrti 
letos uplynulo padesát let. Na 
výstavu se podařilo soustře-
dit všechny dostupné obrazy, 
které tento učitel před téměř 
sto lety v Brumovicích nama-
loval. Celkem jste mohli vidět 
35 obrazů, z toho 23 ve vlast-
nictví obce a 12 obrazů zapůj-
čených od 6 občanů.       

Na výstavě jsme měli mož-
nost potěšit se krásou vysta-
veného díla, připomenout si 
historii a malebnost Brumovic, 
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Foto:  Mgr.Vlasta Bedřichová

podpořit vztah k rodné obci. Vždyť 
33 obrazů představuje samotné 
Brumovice, pouze na dvou jsou 
postavy dětí. Některé z obrazů na 
nás působily až pohádkově krásně, 
ale opravdu zobrazují skutečnou 
realitu. Protože z tehdejší doby ne-
jsou téměř žádné fotografi e Bru-
movic, jsou jediným dochovaným 
pohledem na vesnici a mají nesmír-
nou dokumentační hodnotu.

Samotné obrazy doplnily infor-
mace o jejich autorovi, který, ač 
nebyl rodák z Brumovic, měl k nim 
vřelý vtah. Učil zde od roku 1911 do 
roku 1919, měl tu řadu přátel, rád 
se do Brumovic vracel. Byl neje-
nom dobrým učitelem, ale byl také 
činným v kultuře, vedl divadelní 
kroužky, hudební tělesa. O tom, že 
měl talent a výtvarné cítění, nelze 
pochybovat,  byl skutečným odbor-
níkem na kreslení. Napsal řadu knih 
o výuce kresby. Ceníme si jeho prá-
ce, protože svoji činnost věnoval 
právě dětem. Před odchodem do 
penze působil jako ředitel měšťan-
ské školy v Brně.

Součástí výstavy byly současné 
fotografi e míst, která Rudolf Čer-
mák maloval a kresby dětí základní 
školy, zachycující jejich pohled na 
Brumovice.   

Touto, v pořadí již 16. výstavou, 
připomenul klub jednu z význam-
ných osobností Brumovic.  

Text: Ing. Josef Šedivý
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   V sobotu 18. dubna 2009 se v hospodě U Sporťáka konal „Velikonoční turnaj v šipkách“. Organizačně zajišťoval 
Zdeněk Pohorský. 

    Ve dnech 21. a 22. dubna 2009 se konal zápis dětí do MŠ.

   22.dubna 2009 se v prostorách místního obecního úřadu konalo školení o obnovitelných zdrojích energie pro 
zájemce o informace k Programu rozvoje venkova. Veřejně přístupné školení začalo v 8.30. V Brumovicích se sešli 
starostové obcí Hustopečska.

   24.dubna 2009 se uskutečnil zájezd na Floru Olomouc. Organizovala Anna Horáková.

   V sobotu 25.dubna 2009 se uskutečnil sraz šedesátiletých rodáků.

   SDH Brumovice pořádal v sobotu 9.května 2009 u jezírka cvičení mladých hasičů. Děti se seznámily s hasičským 
sportem, byla připravena řada ukázek a soutěží.

   10.května 2009 se v sále sokolovny konala oslava Svátku matek. Kulturní program připravili žáci místní školy.

   Divadelní spolek Brumdivoch uvedl v pátek 22.května 2009 v sále sokolovny pohádku Čáry báby Cotkytle aneb 
Tři zlaté zuby děda Vševěda. Hra se pro velký zájem opakovala ve středu 17.června 2009.
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   12.června 2009 se v budově místní základní školy konala besídka v hudební třídě p. Karla Otáhala. Děti při-
pravily svým rodičům a známým pěkný kulturní zážitek. Poprvé zde také veřejně vystoupila nově se tvořící skupina 
Schwarzappfel.

   27.června 2009 pořádal Svaz tělesna postižených zájezd pro rodiče s dětmi do ZOO v Jihlavě. Organizovala 
Anna Horáková.

   V sobotu 25.července 2009 pořáda-
lo občanské sdružení Brumovické jezírko 
3. dětské rybářské závody, na něž se při-
hlásilo 16 dětí. Největší rybu, kapra – 54 
cm, ulovil Filip Kocman. Nejúspěšnější 
rybáři byli odměněni věcnými cenami 
a každý si pro sebe ještě vylovil jednu 
rybu z kádě. Odměnu dostal i nejmenší 
rybář.

Pořadí: 
1. místo  Kotek Miloš 124 cm ryb
2. místo Kocman Filip 105 cm ryb
3. místo Bravenec Jakub 81 cm ryb
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   V sobotu 15. srpna 2009 se konala VI.vyjížďka na koních, kterou již tradičně pořádá fi rma Blanář Nábytek.

Text a foto událostí: 
Vlasta Bedřichová
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Návštěva za Holandska
Někteří z Vás, brumovických 

občanů, jste si jistě všimli, že v sobotu 
26. září 2009 bylo v Brumovicích něco 
neobvyklého. Osm brumovických 
občanů se obléklo do slavnostních 
krojů a směřovalo k obecnímu úřadu.  
Tento den totiž navštívilo Brumovice 
pět Holanďanů. Byli to členové Rota-
ry klubu a návštěva byla organizová-
na spolu s Rotary klubem z Brna pod 
vedením Doc. MUDr. Kamila Ševely. 
Pro návštěvu byl připraven celoden-
ní program. Na obecním úřadu byla 
přivítána starostou. Slavnostní ráz 
dodávali krojovaní: manželé Otáhalo-
vi,  Miroslav  Otáhal, Sylva Hanáko-
va, Monika Kňůrová, Hana Šťavíko-
vá, Iveta Šemorová a Bára Košová.

Za Brumovice byli dále účastni 
členové Klubu přátel Dr. Jana Her-
bena a Arkénie. Po vzájemném před-
stavení následovala prohlídka výsta-

vy Rudolf Čermák a Brumovice. Po 
malém občerstvení se rozproudila 
vzájemná beseda, došlo i na zpívání 
a tanec. Nejvíce se zalíbily kroje, kte-
ré byly stále fotografovány.     

Po obědě v hospodě „Na Kopeč-
ku“ si hosté prohlédli fi rmu Blanář – 
nábytek, prodejnu materiálů na kroje, 
dům Jana Herbena a domov Arkénii

Návštěva byla ukončena ve vin-
ném sklepě u Sedláčků na Vrbici. 

V čem spočíval význam návštěvy 
z Holandka? Nejenom, že je zajímal 
život a kultura na vesnici v České 
republice, ale to podstatné bylo, že 
se zabývají sociálními otázkami, 
konkrétně zajištěním fi nančních pro-
středků na budování domova pro 
postižené lidi – Arkénii v Brumovi-
cích. To byl hlavní cíl návštěvy, který 
se podařilo naplnit.

- Josef Šedivý-   

Moudré myšlenky
V další části moudrých slov 

z pera jednoho z nejslavnějších čes-
kých spisovatelů, Karla Čapka, jsem 
vybral poučné postřehy z roku 1938, 
tedy dvacet let po vzniku samostatné 
republiky, které autor získal z pozoro-
vání lidí kolem sebe. Také tato slova 
platí i dnes, dvacet let po změně při 
sametové revoluci, kdy bychom již 
měli vědět, jaký kdo je.  Až půjdete 
příště  volit své zástupce do výkon-
ných orgánů státní moci, vzpomeňte 
na  Čapkova slova. Ale stejně to platí 
i malých místních poměrech.

-Josef Šedivý-
Karel Čapek:
„Ano, mnoho se změnilo, ale lidé 

zůstali stejní, jenomže teď víme líp, 
kdo je kdo. Kdo je slušný, byl sluš-
ný vždycky, kdo byl věrný, je věrný 
i teď  Kdo se točí s větrem, točil se 
s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď při-
šla jeho chvíle, myslel vždycky jen na 
sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, 
kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, 
neměl žádnou, člověka nepředěláš, 

jenom se ti vybarví. Národ nepředě-
láš, ledaže bys měl na to staletí, jenom 
davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. 
Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist 
vždycky, kde by se v něm tak najed-
nou vzala? Kdo sloužil, bude sloužit 
dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít 
dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej 

se do tváře, která se změnila, nikdo 
se nestane krásnější tím, že změnil 
tvář. 

Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. 
Budoucí foliant našich dějin o této 
době bude mít jeden podtitul: Kdo byl 
kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým 
věcem, jichž je a bude třeba.“
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Ze života školičkyZe života školičky
NAŠE SPOLUPRÁCE S MŠ KOBYLÍ

Každoročně se setkáváme s dět-
mi i učitelkami z MŠ Kobylí.

Kobylské děti a jejich paní uči-
telky nás letos potěšily návštěvou 
27. 5. 2009. 

Děti si společně hrály jak ve třídě, 
tak i na naší školní zahradě a užily si 
spoustu zábavy a legrace.

Na oplátku jsme se zase vypravili 
my 25. 6. 2009 do Kobylí, kde jsme 
strávili pěkné dopoledne v MŠ, tak 
i na blízkém dětském hřišti, kde se 
děti vydováděly na prolézačkách, 
skluzavkách a houpadlech.

K návratu domů jsme zvolili jíz-
du vlakem, což bylo pro děti velkým 
zážitkem. Některé děti cestovaly vla-
kem poprvé.

VÝLET MŠ DO ZOO
Ve čtvrtek 11. 6. 2009 jsme si 

všichni přinesli do školky batůžky, 

protože nás čekal výlet za zvířátky 
do ZOO v Hodoníně.

Prohlédli jsem si zebry, opičky, 
papoušky a jiná zvířátka. Moc se nám 
líbilo u koz a oveček, protože jsme si 
je mohli pohladit i nakrmit.

Před odjezdem ze ZOO jsme si 
nakoupili něco na památku i něco 
dobrého na zub.

Výlet se nám moc líbil a už se 
těšíme na další.

ROZLOUČENÍ DĚTÍ S MŠ 
A NÁSTUP DO ZŠ

Rozloučení s dětmi, které v září 
nastoupily do 1. třídy, proběhlo 24. 6. 
2009 za účasti rodičů dětí, paní ředi-
telky a ostatních zaměstnanců MŠ.

Rozloučily se s námi tyto děti: 
Pavel Havlík, David Chrenka, Alena 
Havlíková, Natálie Miklíková, Aneta 
Jakubčíková, Patrik Chrenka, Serhiy 
Berkela, Natálie Jašková, Pavel Mik-

lík, Tomáš Tesař, 
Michaela Blanářo-
vá, Kateřina Proke-
šová a Václav Jakubčík.

Děti nastupující do ZŠ v Brumo-
vicích byly předány vedoucí uči-
telkou paní ředitelce 1. 9. 2009 na 
slavnostním zahájení školního roku 
2009/2010 na dvoře základní školy.

MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010
Do MŠ v letošním školním roce 

nastoupilo v září 32 dětí. Z toho-
to počtu k nám dojíždějí 3 děti, 
a to 2 děti z Klobouk u Brna a 1 dítě 
z Kašnice. Během školního roku ješ-
tě nastoupí do MŠ 5 dětí.

V současné době jsou v provozu 
obě třídy.

Provozní doba je od 6:45 do 
16:00, kterou zajišťují 3 učitelky.

A co dělají děti celý den? Jistě se 
nenudí. Posuďte sami.

Organizace dne v MŠ Brumovice
Respektuje právo dětí na vlast-

ní spontánní aktivity, využití situací, 
podněty a nabídku činností třídního 
programu, podporuje činnosti venku. 
Při pěkném počasí pobývají děti ven-
ku déle než je stanoveno v režimu 
dne a to dopoledne i odpoledne.

Pitný režim je zajištěn v průběhu 
celého dne a je samoobslužný.

6.45 scházení dětí z obou tříd ve 
 třídě v přízemí 
 volné hry dětí dle vlastní volby
7.45  -  8.00 rozdělení tříd 
 spontánní hry a činnosti dětí
 řízené činnosti (individuální, sku-
pinové, společné)
 pohybové aktivity - volné i cílené
 dopolední svačina ( mladší děti - 
 společná, starší děti - průběžná 
 podle potřeby dětí)
 dokončení činností, úklid, komu-
 nitní, diskusní kruh 
 příprava na pobyt venku
10.00 - 12.00 pobyt venku  
12.00 převlékání, hygiena, oběd
 čistění zubů, příprava na odpoled-
 ní odpočinek       
 cvičení na klenbu nožní

 odpočinek mladších dětí - ve třídě 
 v přízemí 
  (převlékají se do pyžama a odpo-
 čívají dle své potřeby)
 odpočinek starších dětí (předško-
 láci)  – ve třídě v patře
 (nepřevlékají se do pyžama, pou-
 ze si odpočinou na žíněnkách 
 k tomu určených

 následují klidné činnosti a hry pro 
 starší děti, předškolní příprava…)
14.00 spojení tříd do třídy v přízemí
 úklidové činnosti, hygiena, odpo-
 lední svačina
 spontánní hry a činnosti dětí ve 
 třídě nebo na školní zahradě (dle 
 počasí)
16.00 ukončení provozu 
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Den Země
„Chceme mít pěknou a čistou 

školní zahradu.“
S tímto vědomím přišly do ško-

ly děti 22. dubna 2009 místo tašky 
plné učebnic s motyčkami, hráběmi 
a košťaty. 

Školáci vyhrabali  trávníky, pomá-
hali s čistěním květinových záhonků, 
zametali chodníky, odnášeli větve 
z ostříhaných stromů, sbírali šišky.

Během úklidových prací si nasbí-
rali zajímavé přírodniny, ze kterých 

na závěr vytvořili své třídní skřítky. 
Těmto dali jména – Kožak, Fred, víla 
Helenka a Střapáček.

Radost z čisté školní zahrady 
i skřítků, kteří střeží školu, byla veli-
ká.

Čarodějnice
Slet čarodějnic a čarodějů růz-

ných věkových kategorií proběhl 
30. 4. 2009. Start – jednotlivé třídy, 
sraz – u ohniště na zahradě. 

Po vydatném občerstvení a zpěvu 
odstartovali malí i velcí čarodějové 

i čarodějnice změřit své fyzické síly 
a vědomosti k doupatům Fanfulíny, 
k Bludimíře z Bludimírova, Hadrnici 
Danilici, Jarulíně Hadimíře a Hádalině 
Pendolíně. Soutěžení, rej, dovádění, 
poznávání, tanec, zpěv a povídání se 

konalo za čarovně krásného počasí. 
V odpoledních hodinách čarodějové 
četli ukázky a rozjímali nad příběhy 
V. Klimtové. Strašidýlka z lesů, vod 
a domácností potom ztvárnili malbou 
a kresbou.
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Zahájení školního roku 2009/2010
Prázdniny skončily a ve škole to 

znovu ožilo. V úterý 1. září proběhlo 
na školní zahradě slavnostní zaháje-
ní školního roku.

Ředitelka školy přivítala všechny 
přítomné a seznámila je s chodem 
školy, vyučujícími v jednotlivých tří-
dách a s tím, co se povedlo během 

Vánoční jarmark
Děti a zaměstnanci  ZŠ a MŠ zvou 

všechy na tradiční jarmark, který se 
bude konat první adventní neděli 
na školní zahradě. Obvyklá vánoční 
nabídka bude zpestřena jarmarečním 
obědem, který bude možno sníst ve 
školní jídelně nebo si odnést domů.     

Klub rodiče 
dětem

Plánuje uspořádat dne 17. lis-
topadu pro  rodiče  s dětmi výlet do 
termálních lázní v Laa. Dále připra-
vuje v měsíci prosinci zpívání pod 
vánočním stromem a na Štědrý den 
vycházku do lesa za zvířátky.

Den matek
… na louce kvete květina,

voní jak všechny krásy světa,
je jemná, něžná, jediná,
to pro tebe tu rozkvétá,

maminko moje milá.

Na neděli 10. května 2009 při-
pravily děti ze ZŠ a MŠ pro všech-
ny maminky, babičky, tety, příbuzné 
a známé slavnostní vystoupení ke 
Dni matek. Jeviště místní sokolovny 

se proměnilo v louku plnou květin 
s beruškami a broučky.

Sóloví zpěváci svým zpěvem 
otvírali jednotlivé divadelní příběhy. 
Něžným způsobem gratulovali včelí 
medvídci, včelka Mája, motýlí tan-
čení, Ferda mravenec s Beruškou 
a broukem Pytlíkem. Výrazným pro-
jevem, zpěvem, ale i roztomilými kos-
týmy děti ze školy a školky ztvárnily 
probouzející se jarní přírodu a lásku 

k životu, jejímž nositelem jsou právě 
maminky.

Po vystoupení a přání mamin-
kám bylo vyhodnoceno malování 
dětí s tématikou „Brumovice očima 
dětí.“ Děti 1. - 5. ročníku malovaly 
k příležitosti 50. výročí úmrtí malíře 
Rudolfa Čermáka svůj rodný dům 
nebo zátiší Brumovic. Obrázky byly 
vystaveny v sokolovně a na OÚ Bru-
movice. 

Sportovní olympiáda
Dne 5. června jsme se tradič-

ně zúčastnili sportovní olympiády v 
Kobylí. 

Žáci 3. - 5. ročníků si zasoutěžili v 
těchto disciplínách:

běh 60 a 200m
štafeta
hod do dálky a na cíl
skok do dálky
skok z místa
 

Naše umístění:
3. roč. 
P. Pohorský – 3. místo hod do dálky
N. Doležalová – 1. místo štafeta
 2. místo běh na 60 m

M. Hanák - 3. místo štafeta
T. Fiala - 3. místo skok z místa
A. Štípová - 3. místo hod do dálky

4. roč
T. Blanářová - 1. místo běh na 60 m
 1. místo běh na 200 m
 1. místo skok z místa
 1. místo skok daleký
 1. místo štafeta
D. Fiedorová 1. místo štafeta
 2. místo běh na 200 m
M. Pražáková 3. místo hod na cíl
D. Kurečka  1. místo hod do dálky
 1. místo běh na 60 m
 1. místo běh na 200 m
 2. místo skok z místa

 2. místo skok daleký
 3. místo štafeta

5. roč.
M. Ševelová 1. místo hod na cíl
 2. místo štafeta
 1. místo běh na 60 m
 1. místo běh na 200 m
 2. hod do dálky
 2. místo skok daleký
 3. místo hod na cíl
 3. místo štafeta
D. Miklík 3. místo štafeta

Naši žáci bojovali za brumovickou 
školu čestně a s radostí.

Děti u „větřáku“
       Žáci navštěvující školní druži-

nu se vypravili na poznávací výlet do 
Klobouk na větrný mlýn. Průvodcem 
dětem byl pan J. Svoboda. Míst-
ní zapálený historik a veliký zpěvák 
ocenil zvídavost i vzorné chování 
dětí. Za zajímavou prohlídku mlý-
na děti odměnily průvodce zpěvem 
lidových písní. A tak prožili všichni 
nejen poučné, ale i kulturně výchov-
né  odpoledne.

loňského roku a o prázdninách vybu-
dovat, opravit a zmodernizovat.

Natěšení, usměvaví, trochu 
nesmělí a slavnostně oblečení 
– takoví byli prvňáčci, kteří přišli 
v doprovodu svých rodičů a praro-
dičů. Na jedné straně se rozloučili s 
paní učitelkou ze školky a na druhé 

straně už na ně čekala paní učitelka 
1. třídy, která každému předala kytič-
ku. 

Na závěr nechyběla slova pana 
starosty, který všem dětem a zaměst-
nancům školy popřál pevné nervy 
a mnoho úspěchů.
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Výstava šperků a obrazů
Dne 2. července 2009 byla ve 

velké zasedací místnosti obecního 
úřadu slavnostně zahájena „Výstava 
šperků a obrazů“ pana Oldřicha Jed-
ličky z Rajhradu. Výstavu připravil 
osobně pan Jedlička se svojí dcerou. 
Pěknou báseň v úvodu přednesla 
Eliška Vykydalová. 

Po ukončení studia působil pan 
Jedlička krátce v brumovické škole 
jako učitel /v r. 1939/, tehdy byl ředite-
lem L.Štefan. Na Brumovice má vel-
mi pěkné vzpomínky a moc se k nám 
těšil. Návštěvníci výstavy si mohli 
dřevěné šperky i obrazy – mandaly 
objednat a zakoupit. Výstava trvala 
jeden měsíc a u občanů se setkala 
s velkým zájmem.

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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V březnu 2009 se 
konaly další besedy 
v obecní knihovně, ten-
tokrát pod názvem: “Děti 
kreslí Brumovice“. 
Věnovali jsme se dvěma 
významným malířským 
osobnostem. Rudolfu 
Čermákovi, učiteli, kte-
rý v Brumovicích působil 
na počátku 20. století 
a letos si připomínáme 
50. výročí jeho úmrtí 
/zemřel 19. srpna 1959/ 
a Vladimíru Kováříkovi, 
od jehož úmrtí letos uply-
nulo deset let. 
Četli jsme ukázky z knihy 
Kamily Sojkové – Děti na 
Dyji, již ilustroval právě 
Vladimír Kovářík. V hodi-
nách výtvarné výchovy 
a ve školní družině děti 
místní základní školy 
nakreslily a namalovaly 
obrázky školy, kostela, 
svých domů, dětského hřiště aj. 
Inspirovány a motivovány byly obra-
zy z kalendáře pro tento rok „Rudolf 
Čermák /1888 – 1959/ - Brumovice 
2009“. Všechny děti, které se akce 
zúčastnily, byly odměněny 10. květ-
na 2009 při oslavách Dne matek 
v sále sokolovny. V ten-
to den si také veřejnost 
mohla prohlédnout dět-
ské práce s brumovický-
mi motivy, které zde byly 
vystaveny.

V pátek 29.května 
2009 se v obecní knihov-
ně konala beseda s bru-
movickou rodačkou, 
Evou Fantovou ,o její 
knize „Pohádky, které 
šeptají víly“. Po zod-
povězení všech otázek 
následovalo čtení ukázek. 
Knihu bylo možné si po 
besedě zakoupit a nechat 
autorkou podepsat. Těší-
me se na další knihy, kte-
ré Eva jistě ještě napíše. 
Přejeme jí hodně tvůrčích 
úspěchů, inspirace a elá-
nu.

Text a foto: 
Vlasta Bedřichová

Besedy v obecní knihovně
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Brumdivoch aneb Brumdium
Nadšení a neúnavní ochotníci pod divadelní režií 

Marie Michnové nacvičili a sehráli již své čtvrté předsta-
vení. Věrné diváky pobavili veselou pohádkou „Čáry báby 
Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda.“ 

Vtipné čarování a úsměvné scénky doplňovaly veselé 
písničky.

V této pohádce vystupovali tito ochotníci:

Cotkytle, čarodějná bába – Jarmila Bielová
Zindulka, její dcera – Zdeňka Pálenská
král Makovec Bohabojný – Miroslav Otáhal
Zlátenka, jeho dcera – Eva Kulíšková
Mikuška Kudláčková – Veronika Kunická
Čestmír Kadeřábek – Milan Ševčík
Honza – Josef Miklík
princ Fridolín – Dan Štach
děd Vševěd – Zdeněk Musil
liška a princezna Maryška – Dana Pučálková
racek chechtavý – Irena Kadlecová
Zlatá rybka, komorník – Květa Líznarová
královský bubeník – Markéta Ševelová
 

Z ohlasů diváků uvádíme jeden za všechny, který jsme 
obdržely na emailovou adresu:

Vážené kolegyně,
smekám před Vaším pátečním výkonem a děkuji za 

výborný zážitek.
S pozdravem V. Janda (ředitel ZŠ Kobylí)

PS: Myslím, že se můžete přejmenovat na BRUMDI-
UM (Brumovičtí divadelní umělci).

Jen nás trochu zamrzelo, že ač se snažíme obohatit 
kulturní život v obci, nedočkali jsme se z jejího vedení 
žádného ohlasu (ať kladného či záporného).

Marie Michnová
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Tradiční jarní hody 
Letošní jarní hody se konaly ve dnech 
4. – 6. července 2009, k tanci a poslechu 
hrála DH Lácaranka.
Stárci a stárky:
1. Miroslav Otáhal – Hana Šťavíková
2. Petr Kramařík – Sylva Hanáková
3. Marek Musil – Veronika Musilová
4. Jakub Zaviačič – Barbora Košová
5. Miroslav Peřina – Martina Studýnková

Odehrávky hodů pořádali stárci, stárky 
a chasa v sobotu 

11. července 2009, hrála DH Sobuláci.

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Okolí Brumovic

V našem dlouhém pokračování o rostlinách na Slovácku se dostá-
váme k dalšímu zajímavému rostlinnému druhu, který měly v oblibě 
v letní době zvláště děti, které se koupaly před mnoha lety v kdejaké 
větší louži.   

K A Č E N Í    M Ý D L O 
je lidový název rostlinného zástupce, rostoucího v příkopách, houštinách, písčitých půdách jižní Moravy.  

Hlavně děti tak říkaly   m y d l i c i  lékařské (Saponaria  offi cinalis L.), dnes skoro neznámé. České i latinské 
rodové jméno je odvozeno od slova mýdlo (latinsky sapo – mýdlo).  Patří do čeledi  - hvozdíkovité. Je to vytrvalá, 
často dlouze výběžkatá, 25 – 80 cm vysoká bylina. Lodyhu má přímou, často červeně až fi alově naběhlou. Listy 
jsou obvykle zřetelně 3žilné, vstřícné, přisedlé, špičaté. Květenství je mnohokvěté, květy 20 až 25 mm v průmě-
ru, bílé až narůžovělé, pětičetné, dosti příjemně vonící. 

V české republice ji najdeme hlavně v nížinách (do 680 m. n. m), jinak v Evropě, Asii i Americe v subtropickém 
a mírném pásu. 

Používala se také v lidovém léčitelství, a to její kořeny. Droga obsahuje velké množství saponitů (asi 5 %). 
Dávala se při zánětu průdušek, usnadňovala odkašlávání. Obklady z ní se dávaly na zanícené rány nebo jako 
antirevmatické obklady. Používala se také k regeneraci vlasů, proti lupům.  

Stará lidová moudrost i bez moderní chemie vypozorovala, že  mnutím její lodyhy a listů dochází k pěnění. 
Toho využívala vesnická mládež při hrách u vody a mydlila se kačením mýdlem při umývání. Pěnění způsobuje 
v bylině obsažený alkaloid – saponin, po němž jsou dnes pojmenovány všechny přípravky na praní saponáty. 
Dříve se mydlice používala k odmašťování vlny, k praní a mytí (než byla vynalezena výroba mýdla). I nyní se 
používá k výrobě zubních past a čistících prostředků, které se používají k restaurování starších tapet nebo his-
torických oděvů.

I v Brumovicích bylo kačení mýdlo u dětí oblíbeno. Paní Cetlová ve své básni o Brumovicích  si také na ně 
zavzpomínala. Dnes už je téměř zapomenuto, přesto patří do našeho rostlinopisu.

Přídomek „kačení“ dostalo pro své hojné rozšíření v mokřadních místech, které byly tehdy rájem kačen. Dnes 
už ani ty kačeny nenajdeme.

– Josef Šedivý -   

Již pátou zaniklou vesnici v blíz-
kém okolí Brumovic bychom dnes 
hledali marně, zanikla v časoprostoru 
dějin. Nacházela se na katastru obce 
Morkůvky a její název byl 

TOPOLANY  
Místo, kde osada tohoto názvu 

stávala, však obyvatelé Morkůvek 
znají, zůstalo po ní pojmenování pol-
ní trati a zejména Hotařský kopec, 
který vyčníval nad okolní terén. Ani 
po terénních úpravách v sedmdesá-
tých letech minulého století nezmizel 
a je vidět ze silnice směrem na Bole-
radice nalevo u lesa. Topolany měly 
svoji historii, možná dokonce starší 
než samotné Morkůvky, i když pro 
nás velice mlhavou. V prostoru, kde 
obec stávala, se nacházely dokonce 
nástroje lovců mamutů, kteří v našem 
kraji určitě pobývali. Další osídle-
ní v trati Topolany je doloženo také 
archeologickými nálezy. V průběhu 
9. století se tu usazují první Slované. 
Na temeni Hotařského kopce bylo 
v roce 1984 prozkoumáno slovanské 
pohřebiště s 25 kostrovými hroby, při 
čemž nejméně další jedna třetina jich 

byla dříve zničena. Bylo to pohřebiš-
tě  vesnického typu s jedním hrobem 
bohatým, ostatní byly vybaveny spíše 
průměrně nebo vůbec. Ve třech hro-
bech se našly zbraně nebo ostruhy 
naznačující příslušnost k bojovnické 
vrstvě. Pod úpatím Hotařského kop-
ce se rozkládala  

zřejmě jak vesnice z doby osíd-
lování slovanskými kmeny, tak poz-
dější pozdněhradištní ves Topolany. 
Ta se sice v písemných pramenech 
vůbec neobjevuje a její existence 
a jméno byly uchovávané pouze 
v lidové tradici, podle archeologických 
nálezů její trvání můžeme datovat od 
9. až do první poloviny 13. století, kdy 
zanikla. Snad je možno klást její zánik 
do souvislosti s tatarským vpádem na 
Moravu, kdy tudy v r. 1241 tatarské 
hordy při ústupu z Moravy protáhly. 
Nelze ani vyloučit to, že došlo ke 
změněným hospodářským poměrům 
na počátku 13. století, kdy rozsáhlý 
majetek v okolí Klobouk získal od Lva 
z Klobouk zábrdovický klášter a jeho 
dědicové, páni z Boleradic, vytvářeli 
své nové panství se sídlem v soused-

ních Boleradicích, kam mohli převést 
obyvatelstvo z blízkých Topolan. Také 
samotné Morkůvky mohly pojmout 
část obyvatelstva z Topolan. Vlastní 
osada Morkůvky byla založena jis-
tě už před zánikem Topolan kolem 
poloviny třináctého století. Topolany 
tak byly do té doby vlastně sousedy 
Brumovic.

Topolany však nebyly ves-
nicí v dnešním slova smyslu. 
Jednalo se o shluk polozemni-
cových domů dosahující počtu 
kolem desítky. Domy byly mírně 
zahloubené, postavené z větví 
a proutí, omazané blátem a kryty 
rákosovou střechou. Uvnitř bylo 
pouze ohniště a místa pro spaní.                                                                                              
   

Vesnice Topolany sice není 
písemně doložena, ale je doložena 
archeologickým výzkumem provádě-
ným pod vedením Dr. Ungra. Doka-
zuje tak husté osídlení našeho kraje 
již od příchodu Slovanů.

– Josef Šedivý – 
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Ze sportu
Datum Kolo Hosté Domácí Čas Výsledek na podzim Výsledek

9. 11. 2008 14. „A“      Brumovice - Velké Pavlovice B sehráno 1:4 1:3
9. 11. 2008 14. dorost Brumovice - Horní Bojanovice sehráno 2.1 8:0

29. 3. 2009 16. „A“      Brumovice - Pasohlávky 15:00 0:6 4:1
29. 3. 2009 16. dorost Brumovice - Přibice 12:45 1:2 5:1

 5. 4. 2009 17. „A“      Cvrčovice - Brumovice 15:30 1:0 6:1
 5. 4. 2009 17. dorost Mor. Žižkov - Brumovice 13:15 2:1 5:0
 5. 4. 2009 11. žáci  Klobouky - Brumovice 10:00 7:1 13:0

12. 4. 2009 18. „A“      Brumovice - Křepice 15:30 2:6 2:2
12. 4. 2009 18. dorost Brumovice - Křepice 13:15 1:7 0:2
12. 4. 2009 12. žáci  Brumovice - Vrbice 10:00 3:0 13:1

19. 4. 2009 19. „A“     Boleradice - Brumovice 16:00 0:3 0:4
dorost - volno :

19. 4. 2009 13. žáci     Nosislav - Brumovice 10:00 2:1 2:0

26. 4. 2009 20. „A“     Brumovice - Starovice 16:00 1:1 3:1
26. 4. 2009 20. dorost  Brumovice - Perná 13:45 7:3 11:2
26. 4.2009 14. Žáci Brumovice - Boleradice 10:00 1:6 1:2

 3. 5. 2009 21. „A“     Uherčice - Brumovice 16:30 0:5 1:1
 3. 5. 2009 21. dorost  Klobouky - Brumovice 14:15 0:8 1:4
 3. 5.2009 15. žáci  Bořetice - Brumovice 10:00 6:2 5:1

10. 5. 2009 22. „A“     Brumovice - Velké Němčice 16:30 1:1 2:0
10. 5. 2009 22. dorost Brumovice - Drnholec 14:15 3:1 22:0
10. 5. 2009 16. žáci  Brumovice - Klobouky 10:00 0:16 0:9

17. 5. 2009 23. „A“     Vranovice - Brumovice 16:30 2:3 0:2
dorost  - volno :

17. 5. 2009 17. žáci    Vrbice - Brumovice 14:15 1:3 0:4

24. 5. 2009 24. „A“     Brumovice - Šitbořice 16:30 3:2 1:5
24. 5. 2009 24. dorost  Brumovice - Char. Nová Ves 14:15 0:3 1:5
24. 5. 2009 18. žáci  Brumovice - Nosislav 10:00 0:14 2:12

31. 5. 2009 25. „A“     Kobylí - Brumovice 16:30 1:5 1:1
31. 5. 2009 25. dorost  Valtice - Brumovice 14:15 2:7 2:8
31. 5. 2009 19. žáci  Boleradice - Brumovice 10:00 3:0 6:0

7. 6. 2009 26. „A“     Brumovice - Pouzdřany 16:30 1:2 2:0
7. 6. 2009 26. dorost  Brumovice - Podivín 14:15 2:4 1:4
7. 6. 2009 20. žáci  Brumovice - Bořetice 10:00 1:4 0:10

:
14. 6. 2009 15. „A“      Krumvíř - Brumovice 16:30 5:0 5:0
14. 6. 2009 15. dorost Popice - Brumovice 14:15 0:2 1:2

Rozlosování jarní části fotbalové sezóny 2008/2009
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Běh Parkem Dr. Jana Herbena

V sobotu 2. května 2009 
uspořádala TJ Sokol Brumo-
vice  - oddíl kopané 3. roč-
ník Běhu Parkem Dr. Jana 
Herbena. Na startovní čáru 
se postupně postavili žáci, 
dorost, rodiče a prarodi-
če s dětmi i starší občané. 
Pro všechny účastníky bylo 
v parku u jezírka připraveno 
příjemné posezení  a občer-
stvení, akci přišli pozdravit i 
členové místního zahrádkář-
ského svazu.  Všichni běžci 
obdrželi pamětní listy a upo-
mínkové předměty. Nejstar-
šími účastníky byli Ludvík 
Hanák a Zdeňka Švástová, 
nejmladšími Anička Buriano-
vá a Šimon Jakubčík.

Akce probíhala za krás-
ného slunečného počasí.

Text a foto: 
Vlasta Bedřichová 
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Volejbalový turnaj

Čtvrtou srpnovou sobotu uspořá-
dal Klub rodiče dětem již šestý ročník 
volejbalového turnaje. Do volejbalo-
vého klání se v letošním roce přihlá-
silo šest družstev, která  podle zve-
řejněných podmínek měla ve svém 
středu minimálně dva hráče ženské-
ho pohlaví. Přivítali jsme mezi námi 
jako již tradičně i hráče z Morkůvek.

Zpočátku panovaly obavy z poča-
sí. To si však nakonec vynutilo jen 
krátkou přestávku, kterou všichni 
zúčastnění využili k zaslouženému 
občerstvení. Jelikož přihlášených 
nebylo mnoho, mohlo se přistoupit 
na systém hry každý s každým, a tak 
si nikdo nemohl stěžovat na špatný 
los.

Letošní vítězství putovalo do Mor-
kůvek, ale my věříme, že se k nám 
příští rok zase vrátí.

Děkujeme všem pořadatelům za 
pomoc a hráčům za krásný sportovní 
zážitek.

 M.Michnová
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Fotbalový turnaj „O pohár zastupitelstva obce Brumovice“

   Obecní úřad spolu s TJ Sokol 
Brumovice uspořádal ve dnech 
11. a 12. července 2009 fotbalový 
turnaj „O pohár zastupitelstva obce 
Brumovice“. 

V sobotu se uskutečnil „turnaj 
dospělých“, v neděli pak o prven-
ství mezi sebou bojovali „staří páni“. 
Poháry pro vítěze získala a převzala, 
k radosti všech fotbalových fanouš-
ků, domácí družstva.

Pořadí turnaje „dospělých“ – 
11.7.2009

1. Brumovice
2. Brumovice u Opavy
3. Krumvíř
4. Velké Pavlovice „B“
Nejlepším střelcem byl Vítězslav 

Charvát z Krumvíře.

Pořadí turnaje „starých pánů“ -
12.7.2009

1. Brumovice
2. Velké Pavlovice
3. Brumovice u Opavy
Nejlepším střelcem nedělních 

zápasů se stal Pavel Procházka 
z Velkých Pavlovic.

Všichni účastníci fotbalového tur-
naje obdrželi pamětní plaketu.

Text: Vlasta Bedřichová
Foto: Pavel Miklík
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Hasičské okénko  

Noční hasičské závody
Nočních hasičských závo-

dů, které se konaly v areálu 
u sokolovny 27.června 2009, se 
zúčastnilo  11 družstev / muži: 8, 
ženy:3/ ze 7 obcí.

Pořadí:
Místo Muži Místo Ženy

1. Čeložnice 1. Lanžhot
2. Moutnice 2. Poštorná
3. Tvrdonice 3. Brumovice
4. Lanžhot
5. Poštorná
6. Čejkovice
7. Brumovice“A“
8. Brumovice „Ohniví šneci“

Denní hasičské závody
   V sobotu 1.srpna 2009 se v areálu u sokolovny 

konaly denní hasičské závody v požárním útoku „O pohár 
starosty obce“.

Pořadí:
Místo Muži Místo Ženy

1 Poštorná „A“ 1 Poštorná
2 Pasohlávky 2 Lanžhot
3 Čeložnice 3 Čeložnice
4 Kobylí 4 Kobylí
5 Horní Bojanovice 5 Brumovice
6 Milovice
7 Poštorná „B“
8 Velké Pavlovice
9 Tvrdonice
10 Lanžhot
11 Rohatec
12 Brumovice
13 Záhorská Bystrica

- Sbor dobrovolných hasičů Brumovice provedl 
v sobotu 19.září 2009 po obci sběr železného šrotu.

Vlasta Bedřichová
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„Wintonovo dítě“ Tomas Graumann v Kloboukách

Brit Nicholas Winton v roce 
1939 zachránil 669 českosloven-
ských židovských dětí ohrožených 
nacismem. V osmi vlacích je odve-
zl z Prahy do Londýna a našel jim 
náhradní rodiny. Poslední vlak s 250 
dětmi už bohužel  3. září 1939 nacis-
té zadrželi a žádné z těchto dětí válku 
nepřežilo.

Jedním ze 669 zachráněných dětí 
byl i Tomáš Graumann , který žil před 
válkou v Těšanech. Narodil se roku 
1931 do židovské rodiny obchod-
níka s obuví v Brně. Jeho rodiče se 
záhy rozvedli a matka se provdala za 
majitele těšanského zámku Hochber-
ga, kam se také s dvěma syny pře-
stěhovala.Rodina se tehdy přátelila 
s rodinou klobouckého evangelic-
kého faráře Jana Odstrčila. Tomáš 
se jako malý kluk kamarádil s jeho 
synem Janem. A právě farář Odstrčil 
má největší zásluhu na tom, že byl 
mezi židovskými dětmi, které v srp-
nu 1939 stihly odjet posledním vla-
kem do Velké Británie.Na svůj odjezd  
vzpomíná:

„První srpnový den roku 1939 
mě moje maminka spolu s babič-
kou odvezly do Prahy. V paměti mě 
zůstává výjev, jak jsme hledali hotel, 
kde bychom si mohli alespoň trochu 
odpočinout a přečkat noc. Nakonec 
jsme se ocitli v jakémsi pokojíku, ale 
já jsem ze všeho natolik rozrušený, 
že jsem nedokázal spát. Když už se 
mi zdálo, že konečně usínám, probu-

dily mě, že musíme jet na Wilsono-
vo nádraží. Bylo mi divné, že je tam 
tolik dalších dětí. Než jsem se vzpa-
matoval, stál jsem u dveří vagónu 
a maminka mě dávala do rukou 
nějaké papíry. Na krku jsem měl 
zavěšeno veliké číslo, ale pořád jsem 
nechápal, co se děje, ani mluvit jsem 
nemohl.

Posadili mne do vagónu se dvěma 
zavazadly, ve kterých byla celá moje 
budoucnost. Na nádraží zůstaly upla-
kaná maminka a vyděšená babička. 
Netušil jsem, že jim dávám napo-
sledy sbohem. A samozřejmě jsem 
nemohl tušit, že je to poslední vlak, 
který ještě mohl vyvést židovské děti 
z obsazeného Československa. Můj 
bratr Tony zůstal pro nemoc doma. 
Měl jet následujícím vlakem, připra-
veným k odbavení na 1. září 1939. 
Ten však už nikdy nevyjel, toho dne 
totiž začala druhá světová válka. On, 
rodiče, babička a skoro všichni moji 
příbuzní zemřeli v koncentračních 
táborech.“

Jen třináct „Wintonových dětí“ se 
vrátilo zpět do Čech. Jedním z nich je 
i Tomas Graumann, který v součas-
né době žije v České republice, kde 
vyučuje angličtinu a přednáší  svůj 
příběh mladé generaci. 

Pro všechny, koho příběh zaujal 
a rádi by se dozvěděli další podrobnosti 
a pokračování životní cesty těšanské-
ho rodáka máme dobrou zprávu:

Kdo byl Nicholas Winton ?
Dlouho se o Nicholasi Wintonovi 

nevědělo. Za války narukoval jako 
voják ke královském u letectvu. Po 
válce vlastnil továrnu na výrobu 
zmrzliny. Je zapsán v Guinnesso-
vě knize rekordů jako nejstarší pilot 
ultralehkého letadla. Jednou, v roce 
1988, našla jeho manželka na půdě 
jejich domu zaprášený kufr, ve kte-
rém byly dětské fotografi e a doklady, 
které měly děti pověšené na krku při 
odjezdu z Československa. O této 
akci od manžela nikdy neslyšela. 
Řekl jí, že na to úplně zapomněl. Pře-
dala dokumenty historičce Elisabeth 
Maxwell, která zorganizovala setkání 
Nicholase Wintona se zachráněnými 
dětmi v televizním pořadu BBC. Dnes 
mají přes sedmdesát let, počet jejich 
potomků je okolo pěti tisíc. Někteří 
z nich byly nebo jsou významnými 
osobnostmi vědy, ekonomiky, stá-
ly v čele Světové banky a jsou i na 
dalších významných místech. „Win-
tonovy děti“, které díky němu přežily 
válku, se teprve po padesáti letech 
dozvěděly, komu vděčí za život. 

Sir Nicholas Winton dnes říká 
skromně: „Ty děti potřebovaly pomoc 
a já byl schopen jim ji poskytnout. 
Nic víc, nic míň. Nevím, proč ta věc 
napadla zrovna mě. Kdybych to nebyl 
já, tak snad někdo jiný“.

z materiálu Brněnské tiskové 
misie vybrala D. Bobková

Přednáška a beseda 

s těšanským rodákem a jedním ze 669 zachráněných „Wintonových dětí“ 
Tomasem Graumannem 

se uskuteční v úterý 27. října 2009 v 18 hodin 
v kulturním a informačním centru 

(bývalý školní klub), 
Zámecká 10, Klobouky u Brna.
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Vítání dětí do života
V neděli 17. května 2009 byla v obřadní síni obecního úřadu do života slavnostně uvítána tři děvčata: Daniela 

Dobrovolná, Eliška Herzánová a Lucie Kalvachová. Rodičům dětí blahopřejeme.

Foto: Vlasta Bedřichová

Zemřela nejstarší občanka Brumovic
V pátek 26. června 2009 zemřela ve věku 95 let paní Františka Kudrová. Poslední rozloučení se konalo dne 

2. července 2009 v krematoriu města Brna. Paní Kudrová byla nejstarší ženou v naší obci.

Společenská kronika

Co mne zaujalo u sousedů
V neděli 9. srpna 2009 

jsem se členy Klubu přá-
tel Dr. J.Herbena a historie 
obce Brumovice  navštívi-
la dvě výstavy. V Krumvíři 
/v prostorách obecního úřa-
du/ se nám velmi líbila výsta-
va krojů a krojových součás-
tí  „Jak šel čas“. V Městském 
vlastivědném muzeu v Klo-
boukách u Brna jsme zhlédli 
nejen „Výstavu krojovaných 
panenek“, ale prohlédli jsme 
si i všechny expozice. 

Text a foto: 
Vlasta Bedřichová   
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Informace

Od 24.srpna 2009 je v provozu 

„Kadeřnictví Petra“

Petra Svobodová, Brumovice 322
Provozní doba:
Po,St : 8- 14
Út, Čt: 13 – 19
Pá: 12 – 17
So: svatby, oslavy /po dohodě/

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT JÓGU

Jóga v nově otevřeném JÓGA KLUBU v Brumovicích

kurzy JÓGY pro začátečníky

   Úterý 19.45 – 21.15
smíšená skupina - ženy a muži

   Středa 18.30 – 19.30
skupina - ženy a dívky

kurzy JÓGY pro mírně pokročilé

   Pondělí 19.45 – 21.15
   Středa 19.45 – 21.15

Jóga v solné jeskyni v Kobylí

lekce JÓGY pro každého

Pátek  20 – 21 h

Do každé hodiny se prosím hlaste předem na čísle  602 77 13 57  
Těší se na vás

Zuzka Roupcová, Brumovice 317

Dne 27.října 2009, 
v předvečer Dne vzniku samostatné ČSR /1918/, 

se koná
lampiónový průvod obcí. 

Sraz účastníků je v 18.00 u obecního úřadu.

Podzimní hodová zábava 
se bude konat 7. listopadu 2009 

v sále sokolovny. 
K tanci a poslechu bude hrát 

DH  Zlaťanka z Kobylnic. 
Srdečně Vás zvou stárci, stárky a brumovická chasa. 
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Říjen – Eva Lenartová

Říjen – barevný je sen,

jen pohleďte do oken.

Žlutá, červená a hnědá,

malíř říjen plátna hledá.

S každým lístkem dal si práci

a znovu se k němu vrací.

A jak teplo ztrácí sílu,

malíř má se stále k dílu,

až nakonec barvy slunce

objeví se na jablůňce.
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Rozkvetlé Brumovice

Foto: Vlasta Bedřichová


