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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 22             Rok 2009/1

Vážení občané, milí čtenáři,
těší nás, že Vás můžeme zno-

vu pozdravit na stránkách našeho 
zpravodaje ve druhé čtvrtině tohoto 
roku a popřát Vám krásný celý rok. 
V době, kdy jsme pro Vás začali při-
pravovat tento zpravodaj, bylo ještě 
chladno a deštivo, a to již byl začátek 
dubna. A v době, kdy ho předáváme 
do tisku, je již téměř letní počasí a 
všude plno práce. Máme za sebou i 
krásné Velikonoce, den je dostateč-
ně dlouhý a pěkné počasí nás vybízí 
k mnoha činnostem.

Protože bylo před Velikonocemi 
mnoho práce ve vinicích a na polích, 
Velikonoce proběhly v Brumovicích 
celkem v klidu, jakoby ani nebyly. 
Většina z Vás začala s jarním  úkli-
dem, čeká nás však ještě hodně prá-
ce kolem domů i zahrad. Máte jistě 
svůj vlastní program, co všechno 
chcete stihnout do hodů, co musíte 
udělat při opravě domu. Jaro je však 
období roku, kdy je příroda nejkrás-
nější, lidé jsou plni optimismu a práce 
jde přímo od ruky. Proto Vám chce-
me připomenout, abyste pamatovali, 
že Brumovice jsou naše, a jak krásné 
si je uděláme, takové je budeme mít. 
Stejně tak i akce a společenské udá-
losti, které během roku proběhnou, 
budou obohacením života obyvatel 
Brumovice, a proto každá snaha o to, 
udělat něco pro druhé i pro sebe, ať 
je hodnocena kladně. Každý dobrý 
názor a návrh je přínosem pro celou 
obec.  Měl by však být řečen nahlas a 
vybrán vždy ten nejlepší. Mnohdy se 

setkáváme jenom s kritikou od těch, 
kteří nic nenavrhli, ani neudělali. Dob-
ré výsledky jsou vždy tam, kde se dá 
dohromady celý kolektiv lidí a nejlep-
ší tam, kde je pospolitá celá obec. 

Obrázek života naší obce se Vám 
snažíme představit i v našem zpra-
vodaji, se snahou vyvolat v čtenářích 
patřičnou dávku patriotismu, vytrh-
nout z nezájmu a podnítit k činnosti. 

K tomu by nakonec zpravodaj měl 
sloužit. Jen kdyby zahrnoval i Vaše 
názory a podněty. 

I v tomto 22. čísle zpravodaje 
najdete články, na jejichž obsah jste 
zvyklí, ale i třeba nové myšlenky, 
které Vás zaujmou. Snad si najdete 
v každodenním shonu i čas k jeho 
přečtení.

- Josef Šedivý - 

Foto: Vlasta Bedřichová
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Hledání a objevování  Jana Herbena

Osobnosti Dr. Jana Herbena 
věnujeme v našem zpravodaji trvalé 
a přední místo. Zcela jistě právem, 
vždyť to byl jeden z nás, brumovic-
kých občanů. „Nové pokolení“ by 
mělo být pokračováním jeho díla. 
Na stránkách zpravodaje jsme Vás 
seznámili s jeho životem a stručně i 
s jeho dílem. V roce 2007, při osla-
vách 150. výročí narození, bylo hod-
ně příležitostí rozšířit si vědomosti o 
Janu Herbenovi, ať už na výstavě, na 
besedách, na přednášce, v řadě člán-
ků. Změnil se však náš vztah k jeho 
osobě i dílu? Jsme schopni a ochotni 
pro to něco udělat? Dnešní doba je 
přece moderní, rychlá, plná lákadel, 
nabídek obchodu, přemíry informací. 
Máme všechno to, co potřebujeme.  
Proč se vracet do historie, pátrat 
jak se žilo v našem kraji před 200 
lety, zjišťovat, jak psal Jan Herben 
a jaký je jeho význam? Pochopíme 
smysl jeho života, když doba je jiná? 
Nežijeme v době národního obroze-
ní, ani v době idejí nově vzniklé Čes-
koslovenské republiky, které popiso-
val nebo prožíval Jan Herben.  Ale 
jsme se vším spokojeni? Pozasta-
vujeme se nad nespravedlností, nad 
systémem zvrácených hodnot, kdy 
špatné chování se stává normou. A 
tady už potřebujeme obrodit, poznat 
co je dobré, najít vzor. Něco z toho 
nám dává poznat i Jan Herben. 

Na jedné straně nás těší, že byly 
znovu vydány jeho knihy, že již pět 
studentek se ve svých pracích věno-
valo Janu Herbenovi, ale na druhé 

straně nás mrzí, že většina občanů 
nevyužila možnosti návštěvy výstav 
o Herbenovi, že slyšíme “já Herbena 
nemusím“, „ já jeho dílu nerozumím“.  
Rodná vesnice Brumovice dosud 
nedocenila jeho význam.  Jestliže 
Jan Herben byl ve své době velkou 
osobností v rámci státu, měl by být 
tedy i v Brumovicích. Proto bychom 
měli najít cestu k jeho osobě, hledat 
to dobré v jeho životě a díle, vybudo-
vat stálou připomínku na brumovic-
kého rodáka.

Brumovice mají svůj úkol stále 
před sebou. Začínáme stále znova, 
protože jsou tu nové generace, pro-
tože ještě mnoho občanů neví, kdo 
byl Jan Herben.

Každá vesnice by  měla ráda 
nějakou výraznou osobnost, kterou 
by se chlubila. My takovou osobnost 
máme, ale nedovedeme toho využít. 

Proč stojí za to hledat a objevovat 
Jana Herbena?

Především je třeba poznat život 
jeho samého, protože jeho životní 
cesty byly nelehké, hodně  pestré, 
ale dokázal překonat i sám sebe. Žil 
v těžké době, ale dosáhl úspěchu, 
kterého se žádnému z brumovických 
občanů nepodařilo dosáhnout. 

Měli bychom poznat dobře i jeho 
dílo spisovatelské, protože psal také 
o nás, svých krajanech, jakou jsme 
měli minulost, jakých jsme povah 
a jaké jsou naše zvyky. A musíme 
pravdivě říci, že vystihl podstatu, tu 
dobrou i tu špatnou. Jeho myšlenky 
platí i dnes. Jeho práce novinářská 
nás zase poučí, jak je třeba prát se 
za dobrou a správnou věc.

Protože Jan Herben žil po dlou-
hou dobu ve společnosti těch nejvliv-
nějších a nejslavnějších osob našeho 

národa (bylo jich mnoho, stačí zmínit 
jen T.G. Masaryka), měl i on vliv na 
společenské a politické dění té doby. 
Proto je důležité poznat vztah těchto 
osobností k Janu Herbenovi a nao-
pak. 

Samotná cesta objevování Jana 
Herbena už stojí za to, protože je 
ještě mnoho neznámého, ale velice 
zajímavého, co bychom měli vědět. 
Kolik lidí z Brumovic hlouběji pátralo 
v dokumentech?  Do roku 1947 (vel-
ké oslavy 90. výročí jeho narození) 
žilo ještě hodně pamětníků, kteří ho 
znali. Pak se o něm 40 let nesmě-
lo psát a téměř upadl v zapomnění. 
Uběhlo už dalších 20 let a stále je 
pro mnoho lidí neznámý.                 

Víme, že naše snaha o jeho 
znovunalezení se podobá té donki-
chotské (boj s větrnými mlýny), ale 
i Herbenovi tak nějak připadalo jeho 
snažení. 

Klub přátel Dr. Jana Herbena a 
historie obce (vznikl v roce 1996) 
si vzal na sebe nelehký úkol. Obje-
vit a zvěčnit Jana Herbena v očích 
všech občanů Brumovic. K tomu 
měly sloužit již dvě výstavy a pře-
devším „Nové pokolení“ s články o 
tomto slavném rodákovi. Hlavní úkol, 
vybudovat stálou expozici o Janu 
Herbenovi, se pro nepochopení řady 
občanů, ale především všech dosa-
vadních zastupitelstev, nepodařilo 
dosáhnout.

Nalézt a poznat Dr. Jana Herbe-
na co nejvíc a využít toho v osobním 
životě i k propagaci obce, je naším 
úkolem, povinností i radostí, a bylo 
by škoda (především pro samot-
né Brumovice) toho nedosáhnout.                                                                    

– Josef Šedivý - 
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Slavný květen
Dnes pýchou podobám se hospodáři,                                  

jenž kráčí osením a šťasten věří,
že setba jeho ve sluneční záři 

je zlatý proud, jejž jitřní vánek čeří.

Jsem bohat krásou rozekvetlé líchy,
v naději její naděje má zkvétá

a sen, jenž v luhy položil se tichý, 
je sen můj dávný o dobytí světa. 

Jsem věčný jarem, jež se ve kraj vrací, 
jím oslněn se do věčnosti dívám

a silný bouří , jež v něm zaburácí,
svět celý držím v objetí a zpívám.

Mám něhu v duši, jak by na jabloni
se květem růžovým a bílým skvěla
a náhle utržena větrem, který voní, 
se bez bolesti vzdalovala z těla ….

František Taufer

Lidové tradice a pozdní jaro
I po Velikonocích je řada pří-

ležitostí ke společným setkáním a 
připomenutím zajímavých tradic, do 
doby než přijde období jarních hodů, 
významné události v Brumovicích.

Na 24. duben připadá svátek sva-
tého Jiří. Tento světec byl římským 
vojákem, který byl jako křesťan pro-
následován a ve 3. století za císaře 
Diokleciána popraven. Stal se patro-
nem rytířů, vojáků, některých řeme-
sel i ochráncem zemědělců a skau-
tů. Pověst o něm praví, že bojoval 
s drakem,a tak je také zobrazován. 
Tento den se spojoval s řadou zvyků, 
např. se vyháněl poprvé dobytek na 
pastvu, poprvé se také mohlo venku 
koupat. Bývalo zvykem také platit 
první část nájmu vrchnosti za obdě-
lávanou půdu. Konala se památná 
pouť na svatou horu Říp.   

Nejznámější pranostika je: „Na 
svatého Jiří vylézají z děr hadi a ští-
ři“ a také „Svatý Jiří zelení hýří.“

Filipojakubská noc a slet čaroděj-
nic připadá na noc mezi 30. dubnem  
a 1. květnem.  Této noci prý bývají 
zlé a nečisté síly mocnější než kdy 
jindy. V tradicích bylo zavedeno 
pálení čarodějnic. Zapalovaly se 
ohně, vyhazovala se hořící košťata 
a přeskakoval oheň. I v Brumovicích 
se v poslední době ujal zvyk oblé-
kat  se za čarodějnice a pálit oheň. 

Z pranostik si připomeňme alespoň: 
„Na Jakuba a Filipa zelená se každá 
lípa“. 

První máj je lásky čas. O stavění 
májek pod okny dívek jsme již jed-
nou psali. Tento den bývají často 
májové veselice a jarmarky.

Den matek jako svátek byl zave-
den u nás až v roce 1923 zásluhou 
Alice Masarykové a připadá na dru-
hou květnovou neděli. Ve světě je 
však znám již od roku 1644, a to v 
Anglii. 

V Brumovicích byly oslavy 
tohoto dne obnoveny záslu-
hou místní školy.  

K církevním svátkům patří-
cím k nadcházejícímu období 
patří také Svatodušní svátky 
a Boží tělo. Tyto svátky se v 
Brumovicích tradičně dodržu-
jí. Svátek Božího těla je vždy 
velkou slavností a v našem 
zpravodaji z něho každoroč-
ně přinášíme fotografie.

Posledním svátkem v prv-
ní polovině roku je  24. červen 
– Jan Křtitel. S tímto dnem 
jsou spojeny mnohé tradice. 
Svatojánská noc je magická, 
protože slunce ztrácí moc 
nad silami země. Svatoján-
ské koření je název pro byli-
ny natrhané brzy ráno tento 

den. Tyto byliny byly účinným pro-
středkem proti nemocem a měly je 
všechny báby kořenářky. Dům se na 
svatého Jana Křtitele nesměl zame-
tat, aby se z něho nevymetlo štěstí. 
K pranostikám patřilo: „Na svatého 
Jána otvírá se k létu brána“. 

Tolik alespoň výčet některých 
svátků, můžeme se k nim někdy 
příště vrátit podobněji.

- Josef Šedivý -
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Moudré myšlenky
Tento nadpis pro sérii článků 

jsem vybral proto, že jejich autorem 
je moudrý člověk.

Je to světově uznávaný spisova-
tel první poloviny minulého století 
Karel Čapek. Máte-li vnímavou duši, 
po jejich přečtení si řeknete: „To jsou 
ale moudrá slova“. Proto stojí za to, 
abychom si je v našem zpravodaji 
připomenuli. 

Kdykoli se vrátíte k listování Čap-
kovými knihami  anebo jeho novino-
vými články, řeknete si s úžasem: 
„Všechno, co nás tíží, už bylo jed-
nou řečeno“. U Karla Čapka najde-
me vždycky hloubavou odpověď  na 
myšlenky a otázky, které přináší i 
naše 21. století. Jako by tu Čapek 
stále byl. Jako by viděl, jak se cho-
vají dnešní lidé, co dělají současní 
politici, proč dovede posílit láska 

a jak umí zranit zrada a podvod od 
někoho, komu jsme věřili. Je to tím, 
že lidé se nemění. Všechny gene-
race vstupují do života s výbavou 
stejných vlastností. Jde jen o to, zda 
ty dobré vlastnosti budeme rozvíjet 
a  ty zlé potlačovat. Naše životy jsou 
zasazeny do určitých podmínek. Jak 
tyto podmínky, tj. prostředí, tenden-
ce, vzdělání, životní úroveň a politika 
ovlivňují člověka, věděl Čapek příliš 
dobře. Poučme se z  těchto myšle-
nek, myslím, že  to potřebujeme.                                                                          

- Josef Šedivý - 

„Je těžko hájit veřejného zájmu, 
není–li si veřejnost jista, co její zájem 
opravdu jest. Je nevděčno potlačovat 
zlé, dělá-li se ve veřejném životě tak 
nepřesně rozdíl mezi dobrým a zlým, 
nedovede-li se rozeznávat mezi ctí 

a nectí, mezi pravdou a pomluvou, 
mezi bojem a zákeřnictvím, nemá-
li veřejnost nos pro to, co je nízké, 
neslušné, zlovolné, všivé a korumpo-
vané, vládne-li beznadějný zmatek v 
rozlišování hodnoty a nehodnoty lidí, 
zásad a skutků.“

- Karel Čapek -
psáno 1931

Brumovice – lidé a doba
-V roce 1859, tj. před 150 lety, byl u vrbec-

kého „Hájku“ kobylskými lidmi nalezen zraněný 
Petr Beneš, jedna z hlavních postav Herbeno-
vy kroniky „Do třetího a čtvrtého pokolení“. Při 
cestě z jarmarku z Čejkovic se mu splašili koně 
a on utrpěl smrtelná zranění.

-Dne 3. 4. 1879, tj. před 130 lety, při návště-
vě hodonínského panství zavítal na císařský 
hon sám císař František Josef I. s chotí Alžbě-
tou (Sisi) spolu s 37 šlechtici a šlechtičnami. Z 
Jaroňovské hráze vypuštěná laň přeběhla údo-
lím kolem Brumovic až na Ostrůvek do dvora. 
K smrti uštvané zvíře vběhlo do louže po býva-
lém jezeře, kde bylo chyceno a pak usmrceno. 
Štvanice se zúčastnila obě veličenstva. Tato 
společnost, která v plném počtu pronásledova-
la laňku až na Ostrůvek, prohlásila, že se jí náš 
kraj líbí. 

-V roce 1889, tj. před 120 lety, začala vychá-
zet v I. vydání Herbenova kronika „Do třetího a 
čtvrtého pokolení“. Toto první vydání bylo zčás-
ti konfiskováno a později přepracováno a rozší-
řeno na dva díly. 

-6. 2. 1909 byla dána do provozu železniční 
dráha Čejč – Ždánice, vedoucí nedaleko Bru-
movic přes Terezín a Krumvíř.

-V roce 1919, tj. před devadesáti lety, se 
začalo přecházet na československou měnu. 
Dne 6. 3. 1919 se kolkovaly v Brumovicích 
všechny papírové rakouské peníze. Dne 10. 
4. 1919 se odevzdávaly na berní úřad všech-
ny zlaté a stříbrné mince a vyměňovaly se za 
papírové. 

-Počátek roku 1929, tj. před 80 lety, zůstal 
v povědomí obyvatel Brumovic svou krutou 
zimou. Mrazy dosahovaly až - 30°C. Většina 
stromoví a vinohradů pomrzla.  Zima začala už 
17. 12. 1928 a trvala stále. 27. 2. 1929 napadlo 
tolik sněhu, že v něm uvízl vlak jedoucí z Hodo-
nína do Mutěnic a cestující museli zůstat ve 
vlaku celou noc, než byli vyproštěni. Tři dny 
nebyla doručována pošta. Závěje na silnicích 
dosahovaly až do třímetrové výše. Okna byla 
zamrzlá i zevnitř až do vrchu, na pantech dve-
ří zevnitř se tvořili ledové krápníky. 15. února 
nastala trochu obleva, ale 3. 3. 1929 bylo ješ-
tě - 22°C a sněhu stále až po střechy. Po 17. 
3.1929 teprve začalo tát. 

-20. března 1929 se z Brumovic stěhova-
ly rodiny Durchanova, Staňkova, Pořízkova  a 
Mórova do Ruska do Saratovské gubernie. 

 - Josef Šedivý -
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Vzpomínky z dětství
V loňském roce 2008 od června 

do prosince jsme uspořádali výstavu 
nazvanou „Návraty do dětství“. Vyvolala 
v nás řadu vzpomínek na krásná dětská 
léta strávená v Brumovicích.   

Za sto let, která výstava zahrnovala, 
se v Brumovicích narodilo mnoho dětí, 
jejichž životní příběhy by mohly zaplnit 
mnoho knih a jistě by to bylo zajímavé 
čtení. V dnešní uspěchané době sice 
víme, co se děje v celém světě a sle-
dujeme v televizi spoustu vymyšlených 
filmů, ale jaké byly osudy našich blíz-
kých kolem sebe ani neznáme a nebo 
se nám vytrácejí z paměti.

A to je velká škoda, protože Brumo-

vice tak ztrácejí vlastní historii, promíta-
nou do života lidí.  Snažíme se to napra-
vit, zachycujeme alespoň to viditelné a 
známé, vybízíme Vás stále – napište 
nám své vzpomínky a to, co jste slýchali 
od svých prarodičů a rodičů.

Vzpomněl jsem si, jak jsem 25. led-
na 2003, bylo to v sobotu odpoledne, 
navštívil paní Růženu Veselou, rozenou 
Bartoňovou, abych od ní získal co nej-
více informací o obyvatelích na „Vrch-
ním konci“.  Probírali jsme s ní a jejím 
manželem dům od domu, já si dělal 
poznámky a stále bylo o čem povídat. 
Nakonec se paní Veselá pochlubila, 
že ráda vzpomíná, hodně si zapisuje a 

že  o její vzpomínky na dětství projevilo 
zájem nakladatelství z Rakouska a že 
tedy vyšly jako součást knihy v němčině. 
Knihu mi ukázala a prohlíželi jsme v ní i 
obrázky. Domluvili jsme se, že se sejde-
me a budeme pokračovat. Bohužel se 
tak již nestalo, protože František Vese-
lý zemřel 10. 4. 2003 a Růžena Vese-
lá zemřela 14. 4. 2003. Bylo mi líto, že 
vzpomínky na dětství v Brumovicích 
mohou číst pouze čtenáři z německy 
mluvících zemí, proto jsem požádal syna 
paní Veselé, jestli by je nenašel a posky-
tl do našeho zpravodaje. Vyhověl mi, a 
tak Vám je můžeme postupně otisknout.                                                           

– Josef Šedivý - 

Narodila jsem se v roce 1928 v Bru-
movicích v uličce Tabačov. Tabačov byl 
za mého dětství spíš plácek než ulič-
ka, malý a životem kypící. Vedle naší 
chalupy, která stojí na nejvyšším bodě, 
bývali Třeštíkovi, Kocmanovi a další, z 
nichž nejpočetnější byla rodina Burešo-
va. Jejich maminka měla pořád nějaké 
batole v náručí nebo v chůvce uvázané 
na zádech. Za mne jich vyrůstalo sedm. 
Na tak malém plácku nás bylo 24 dětí 
a 30 dospělých – čísla na dnešní dobu 
neuvěřitelná.

Můj tatínek byl na pohled přísný, 
autoritativní člověk. Když jsem byla 
dítě, zdál se mi až zlý. Teprve když jsem 
dospěla, poznala jsem, jak vzácný to byl 
otec. Poctivý každým coulem, pracovitý, 
svědomitý, charakterní povaha, jaká se 
dnes snad ani už nevidí. Jemu vděčím 
za můj životní rozhled a zásady, které se 
už do dnešního světa ani moc nehodí. 
Tatínek neměl lehký život. Pocházel nej-
chudší vrstvy. Přišli vyhořením o domek 
a bydleli porůznu v tzv. hoferství jako 
nájemníci. Jeho rodiče pracovali u žida 
Fleischera, a jak bývalo tehdy zvykem, 
žili „z ruky do úst“. Sourozenci nechodi-
li skoro vůbec do školy, ale tatínek měl 
to štěstí, že v roce 1877, kdy se narodil, 
vyšel zákon o povinné školní docházce, 
tak se mu život utvářel jinak, než jeho 
sourozencům. Když dospíval, zasadila 
se jeho starší sestra, která sloužila, o to, 
aby šel do učení na ševce. Tehdy to bylo 
řemeslo dost výnosné i vážené. Učení 
tomuto řemeslu mu sestra celé 3 roky 
platila ze svého a tatínek jí byl za to vždy 
vděčný. Vyučil se v Dolních Dunajovi-
cích,  tj. v pohraničí, tehdy obydleným 
Němci a německy nezapomněl až do 

smrti. Po vyučení pracoval ve Vídni jako 
tovaryš a tam si našel Slovenku, svou 
první ženu. Byla to asi žena po všech 
stránkách výborná, protože nám její pří-
klad zářil stále před očima k nelibosti mé 
maminky, druhé ženy tatínka. S první 
ženou měli chlapce, který však zemřel 
na záškrt, první oběť této zákeřné nemo-
ci v naší rodině. Pak už další děti neměli, 
proto si vzali za vlastní dvě děti od „Čes-
kého Srdce“. Byly to děti narozené ve 
Vídni služkám, patřící po otci nebo mat-
ce na Moravu nebo do Čech tehdejšího 
Rakouska-Uherska. 

Moje maminka se narodila služce 
Emě Friedlové, Rakušance, „za svobod-
na“. Snoubenec, který 
tam byl na vojně, si ji 
nevzal ani po druhém 
dítěti. A tak tehdy asi 
bezradná matka poslala 
tyto děti do domovské 
obce jejich otce, kde se 
jich ujal můj tatínek se 
svou tehdy první ženou. 
Maminka už prý obstoj-
ně švandrčila němec-
ky, její bratr byl ještě v 
peřince. V roce 1914 
musel tatínek narukovat 
do války. Protože se na 
adoptované děti nepla-
tilo, i když byl živitel na 
vojně, předala tatínkova 
žena chlapce do výcho-
vy bezdětné sestře otce 
děti a ponechali si jen 
děvče, moji maminku. V 
roce 1926 tatínkova prv-
ní žena zemřela. Otci 
bylo 48 let   a maminka 

(vlastně jeho adoptovaná dcera) jako 
svobodné děvče zůstala bezradná. 
Domluvili se, že se vezmou. Mamince 
bylo 22 let. Bylo to nešťastné manželství 
pro oba dva tím i pro nás děti, které z 
tohoto manželství vzešly. Tatínek si čas-
to vyčítal, že připoutal k sobě tak mladé 
děvče a zkomplikoval život jak sobě, tak 
jí a celé rodině. V roce 1927 se narodila 
první dcera Marie, po ní za rok a půl já. 
Protože řemeslo obuvnické už nedávalo 
obživu rozrůstající se rodině a malé hos-
podářství nestačilo, rozhodl se tatínek  
pracovat jako krmič dobytka na jednom 
z menších velkostatků, které zbyly po 
rozdělení Lichtenštejnského panství na 

státní statky, přidělené 
některým zasloužilým 
vlastencům. Náš domek 
předal tatínek zatím do 
nájmu. Narodil se bra-
tr František a rodiče 
se rozhodli opět vrátit 
domů do Brumovic, 
protože práce na statku 
pro ně nebyla bez újmy 
na zdraví zvládnutelná. 
Vrcholila světová hos-
podářská krize, vzrůsta-
la nezaměstnanost. Byli 
bez práce mladí chla-
pi, natož tatínek, když 
mu bylo přes padesát. 
Nastaly krušné roky. V 
létě 1932 jsme vyho-
řeli – asi od špatného 
komína chytla sláma na 
půdě. Rodiče starostmi 
div neklesali. Neštěs-
tí však nechodí samo. 
Na podzim se rozstonal 

Paní Růžena Veselá, rozená Bartoňová vzpomínala:
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František, asi následkem opatrování nás  
„roztomilých chůviček“ na nachlazení 
ledvin. Dostal „vodnatelku“, tělíčko se 
nafouklo a nebylo pomoci, na Boží nar-
ození 25. prosince zemřel. To byl první 
hřeb do srdce zoufalé maminky. Aby se 
rána trochu zahojila, narodila se v listo-
padu 1933 Boženka. Mařenka už byla 

školačka, já začala chodit do školy rok 
na to. Rodiče se měli co ohánět, aby nás 
uživili a ošatili. Tatínek byl občas zaměst-
nán na obci při melioraci půdy, hloubilo 
se jezírko, opravoval se kostel, chytal se 
různé příležitosti výpomoci u sedláků. 
Jeden čas bral i podporu v nezaměst-
nanosti. Maminka byla nucena chodit na 

„tovarych“ na panské pole, kde  byla prá-
ce 10 hodin denně. Cesta tam i zpátky, 
domácnost, nastavené noci, děti, hospo-
dářství – a výsledek toho shonu a dřiny 
obou rodičů byl takřka nulový. Těžko se 
nám žilo  a my děti jsme brzy pocítily tvr-
dost života.   

Konec 1. části - pokračování příště - 

Jaro je v plném proudu a do pří-
rody se začíná vracet život. Nastává 
čas úklidů, přípravy zahrad a předza-
hrádek, ale také odstraňování černých 
skládek. 

A co nás v tomto  roce čeká?

Již od začátku roku probíhá 1.eta-
pa rekonstrukce budovy hasičské 
zbrojnice. Z celkové hodnoty 1. etapy, 
tj. 3,1 mil. Kč je do současnosti proin-
vestováno 1,9 mil. Kč. Je hotová levá 
polovina budovy, tj. výměna stropu 
nad hlavní garáží, nová střecha, věž 

na sušení hadic, elektroinstalace a 
výsuvná vrata.

Budeme pokračovat v měsíci červ-
nu s rekonstrukcí kanalizace, a to na 
Vrchním konci. V Hrachůvce opraví-
me křižovatku u Prokešového, vybu-
dujeme nový chodník  u Benešového 
– propojíme chodníkem pro pěší ulici 
Za hřištěm s Novým řádkem.

Připravujeme změnu územního 
plánu, do které jsme zařadili příjezdo-
vou komunikaci do areálu bývalého 

ZD, lokalitu pro bydlení v části Podol-
ky (směrem na Morkůvky) a další.

Podali jsme žádost o dotaci z fondů 
EU na výstavbu tělocvičny, dále při-
pravujeme žádost na zateplení obvo-
dových pláštů ZŠ a MŠ, připravujeme 
projektovou dokumentaci na čistírnu 
odpadních vod. V případě obdržení 
dotace zahájíme rekonstrukci obecní-
ho úřadu.

S přáním krásného jara

Váš starosta

SLOVO STAROSTY

Usnesení
z 21. řádného zasedání Zastupitel-
stva obce Brumovice konaného 

dne 11. 12. 2008
v 17 hodin ve velké zasedací síni 

OÚ Brumovice

1. Zastupitelstvo obce Brumovice  
 (dále jen ZOB) schvaluje:
1.1 Program jednání ZOB.
1.2 Ověřovatele zápisu pana Jiřího  
 Bureše a pana Václava Troubila.
1.3 Návrhovou komisi ve složení  
 JUDr. Dobromila Macháčková a  
 pan Karel Opluštil.
1.4 Kontrolu plnění usnesení z
 minulých zastupitelstev
1.5 Smlouvu o dílo s firmou Proles, 
 s. r. o. na dodávku stavebních  
 prací na dodávce rekonstrukce 
 Hasičské zbrojnice v celkové  
 částce 2,828.686,-- Kč.
1.6 Smlouvu o dílo s panem 
 Zdeňkem Hanákem o provádění 
 stavebního dozoru na stavbě  
 rekonstrukce Hasičské
 zbrojnice.
1.7 Obecně závaznou vyhlášku o  
 místních poplatcích č. 01/2008
1.8 Obecně závaznou vyhlášku o  

 místním poplatku za provoz
 systému shromažďování 
 sběru, přepravy, třídění a   
 odstraňování komunálního 
 odpadu č 02/2008 součaně 
 schvaluje zvýšenou částku za  
 odpady při neuhrazení poplatku  
 ve vyhláškou stanovených
 termínech.
1.9 Rozpočet na rok 2009.
1.10 Rozpočtový výhled na rok 2010  
 a 2011.
1.11 Rozpočtové opatření č. 7 ve výši  
 209.000,-- Kč
1.12 Příspěvek na uspořádání   
 Vánočního jarmarku 
 občanskému sdružení Rodiče
 dětem ve výši Kč 3 000,-.
1.13 Školské radě Brumovice 
 příspěvek na uspořádání
 divadelního představení ve
 výši 3 000,- Kč.
1.14 ZUŠ Klobouky u Brna příspěvek  
 na provoz ve výši Kč 5 000,- na  
 školní rok. ZUŠ navštěvuje v 
 tomto roce 5 žáků z Brumovice.

2. ZOB ukládá starostovi:
2.1 Pokračovat v jednáních s paní  
 Häuslerovou ohledně zřízení 

 věcného břemene kanalizace 
 umístěné pod povrchem jejího  
 pozemku.

3. ZOB neschvaluje :
3.1 Konvenci Integrovaného 
 dopravního systému Jihomorav 
 ského kraje.
3.2 Smlouvu o zajištění financování  
 systému IDS JMK

4. ZOB bere na vědomí:
4.1 Informaci o zpracování strategie  
 obce firmou Garep, s. r. o.
4.2 Informaci o zajištění
 inventarizace členy ZOB.
4.3 Žádosti o stavební místa na 
 výstavbu rodinných domků v  
 Lužánkách manželů Michnových  
 a Bielových.
4.4 Žádost o opravu mostu a
 vozovky v blízkosti domu pana  
 Josefa Hamana na Drahách.
4.5 Návrh na změnu územního 
 plánu části pozemku pana
 Josefa Valihracha z Krumvíře.
4.6 Změnu nájmu obecního bytu na  
 škole, který se bude hradit
 včetně nájmu garáže.

Zasedání zastupitelstva obce
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U S N E S E N Í
z 22. řádného zasedání Zastupitel-
stva obce Brumovice, konaného

dne 27. 1. 2009 v 18,00 
hodin ve velké zasedací síni OÚ 

Brumovice

1. Zastupitelstvo obce 
 Brumovice (dále jen ZOB)  
 schvaluje:
1.1.  Program jednání
1.2. Ověřovatele zápisu paní Marii  
 Michnovou a pana Václava
 Lupače
1.3. Návrhovou komisi ve složení 
 paní Dobromila Macháčková a 
 pan Karel Opluštil
1.4. Plnění usnesení minulého
 zastupitelstva, vyjma řešení  
 postupu ve věci zřízení věcného  
 břemena pro paní Häuslerovou
1.5. Smlouvu k zajištění financování  
 dopravního systému IDS JMK
1.6. Konvenci IDS JMK
1.7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o
 nakládání s odpadem č.   
 5/2006/1
1.8. Inventarizaci majetku obce za  
 rok 2008
1.9. Zprávu o hospodaření Základní
 a Mateřské školy, vč. 
 převedení výsledku hospodaření  
 za rok 2008
1.10. Rozpočtové opatření č. 7
1.11. Měsíční odměny neuvolněným  
 zastupitelům na základě přílohy  
 č. 1 k nař. Vlády č. 37/2003 Sb.  
 účinné od 1. 1. 2009 tak, 
 že dosud vyplácené odměny  
 zůstávají nadále ve stejné výši  
 jako v roce 2008.

2. ZOB neschvaluje:
2.1. Smlouvu o poskytování služeb
 v odpadovém hospodářství
 č. 8230076 z důvodů nutnosti 
 jednání o jednotlivých 
 položkách.
2.2. Žádost pana Zdeňka Nového  
 o možnost provozovat v obci u  
 příležitosti slavnostních 

 akcí atrakcí lidové zábavy 
 ( kolotočů ).

3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Informaci starosty obce o 
 pokračování zpracování
 Strategie rozvoje obce
 Brumovice
3.2. Převod majetku na 
 příspěvkovou organizaci obce  
 ZŠ a MŠ dle výsledku inventur
3.3. Zrušení rezervace pozemku na
 výstavbu objektu pro Diakonii  
 Betlém v Kloboukách u Brna
3.4. Žádost o odkoupení pozemku č.  
 4 v Lužánkách pro Ing. Milana  
 Poláka a Hanu Krejčiříkovou.

4. ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Pokračovat v jednání o zřízení  
 věcného břemene s paní 
 Häuslerovou.
4.2. Zadat zpracování projektu
 opravy sklepa ve vlastnictví 
 obce z důvodu záchranných
 prací na tomto objektu.

U S N E S E N Í
z 23. řádného zasedání Zastupitel-
stva obce Brumovice, konaného 

dne 10. 3. 2009 v 18,00 
hodin ve velké zasedací místnosti 

OÚ Brumovice

1. Zastupitelstvo obce Brumovi-
ce (dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. Program jednání
1.2. Ověřovatele zápisu pana Petra  
 Kučeru a Josefa Charváta
1.3. Návrhovou komisi ve složení  
 pana Jiřího Bureše a Karla 
 Opluštila
1.4. Smlouvu o poskytování služeb 
 v odpadovém hospodářství 
 č. 8230076 s firmou van 
 Gasenwinkel Brno
1.5. Smlouvu o podmínkách plnění  
 povinné školní docházky s obcí  
 Kobylí na rok 2009
1.6. Smlouvu o poskytnutí služby s  
 městem Hustopeče na 

 vypracování a administraci  
 žádosti o dotaci na Upgrade
 pracoviště Czech POINT.
1.7. Podmínky rozhodnutí o poskyt 
 nutí dotace Upgrade pracoviště  
 Czech POINT
1.8. Rozpočtové opatření č. 1 ve výši  
 136.100,-- Kč
1.9. Doplnit do zadání změny č. 4  
 územního plánu prvky místního  
 a regionálního územního systé 
 mu ekologické stability a 
 požádat o dotaci na pořízení 
 změny

2. ZOB neschvaluje:
2.1. Žádost pana Tesaře o 
 odkoupení části obecního  
 pozemku p. č. 3601/1, 3601/37
2.2. Žádost pana Pituchy o 
 odkoupení části obecní parcely  
 p. č. 3601/1
2.3. Žádost pana Veselého o 
 odkoupení části obecní parcely  
 p. č. 3601/1

3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Informaci o konání veřejného  
 zasedání Strategie rozvoje obce
3.2. Účast starosty na dražbě
 nemovitostí p. Albrechtové

4. ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Pokračovat v jednání o zřízení  
 věcného břemene s paní
 Häuslerovou.
4.2. Upřesnit s projektantem p. 
 Hučíkem zadání Změny 
 územního plánu č. 4 a požádat
 o dotaci JmK
4.3. Svolat schůzku se zástupci T.J.  
 Sokol Brumovice 
4.4. Vypracovat cenovou nabídku na  
 opravu křižovatky v Hrachůvce
4.5. Vypracovat cenovou nabídku na  
 opravu obecního sklepa ( Musil )
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Bezpečnostní situace na teritoriu Obvodního oddělení P ČR 
Hustopeče za období roku 2008

Teritorium oddělení zahrnuje 
katastrální území celkem 25  obcí a 
plochu Vodní dílo Nové Mlýny.  Na 
daném území má trvalé bydliště cel-
kově cca. 28.000 obyvatel. 

V období od 1.1.2008 do 
31.12.2008 bylo evidováno na zdej-
ším Obvodním oddělení :

-1.638 - věcí zaevidovaných pod  
 Č.j., nebo číslem 
 sběrného archu,
-771 - věcí šetřených jako 
 přestupky,
- 441 - věcí šetřených jako 
 trestné činy.

V nápadu trestné činnosti neu-
stále převažuje obecná kriminalita, 
a to především majetková trestná 
činnost. Nejrozšířenějším druhem 
majetkové kriminality jsou krádeže 
prosté a krádeže vloupáním. Převlá-
dají krádeže barevných kovů, krá-
deže věcí z nezajištěných objektů 
a vloupání do motorových vozidel. 
Ve většině těchto případů se však 
majitelé ke svým věcem chovají 
nezodpovědně, neboť ponechávají 
cenné věci na viditelných místech 
bez jakéhokoliv zabezpečení, popř. 
uvnitř vozidla a přímo tak vybízejí k 
jejich odcizení.   Zájmem pachatelů 
jsou především věci, které lze snad-
no zpeněžit a nebo věci, které může 
užít pro svoji potřebu - alkohol, 
cigarety, cukrovinky, nářadí téměř 
všeho druhu, elektronika, autorádia 
s přehrávači, doklady osobní i od 
motorových vozidel, peníze, šperky 
a jiné cennosti. Jako v předešlých 
letech, tak i v loňském roce nás 
však velmi trápí majetkové delik-
ty (tr. činy či přestupky), kde jsou 
hlavním předmětem zájmu druhot-
né suroviny (elektromotory, želez-
né součástky, barevné kovy apod.). 
Je to pro mnohé naše spoluobčany 
lehký zdroj příjmů, který je vcelku 
slušně placen. Velmi špatně se tyto 
věci ve sběrnách dohledávají, a to 
především kvůli benevolenci samot-
ných majitelů a zaměstnanců těchto 
firem. 

V uplynulém roce došlo ke 
snížení nápadu trestné činnosti o 43 

věcí, mám za to, že z části je to vel-
mi dobrou preventivní činností, ale 
také represivními opatřeními, která 
byla v teritoriu OOP uskutečněna. 
Na druhou stranu výrazně poklesla 
celková objasněnost trestných činů 
na 32,20%., kdy jedním z důvodů 
tohoto poklesu bude to, že v roce 
2008 se značně obměnil fyzický stav 
policistů (řada zkušených odešla a 
nově nastoupivší policisté potřebují 
určitý čas na svoje zapracování). Z 
evidovaných trestních věcí je nejví-
ce zatíženo město Hustopeče, mezi 
další územní celky s větším nápa-
dem trestné činnosti patří město 
Klobouky u Brna, obce Velké Něm-
čice a  Šakvice.

Z měst a obcí byl zaznamenán 
největší nárůst trestné činnosti opro-
ti roku 2007 ve městě Klobouky u 
Brna, obcích Velké Němčice, Křepice 
a Starovičky, kdy se jednalo přede-
vším o krádeže vloupáním do moto-
rových vozidel a vloupání do jiných 
objektů. U většiny ostatních obcí 
došlo  ke snížení celkového nápadu 
trestné činnosti, popř. pouze k jejímu 
mírnému nárůstu.

Stále mezi nejzávažnější kri-
minogenní faktory patřila  recidiva 
pachatelů trestných činů, požívání 
alkoholických nápojů a užívání drog, 
nedostatečná výchova dětí v rodinách 
i školách, nezaměstnanost a nedo-

Obec Rok 2006 Rok 2007 Rok  
2008

Hustopeče ��� 165 157
   
Popice 10 7 8
Pouzdřany 14 14 10
Strachotín 16 26 8
Šakvice �� 24 19
Starovičky �� 9 17
Horní Bojanovice 6 � 6
Boleradice �� 14 8
Diváky � 9 �
Starovice �� � �
Uherčice 8 9 �
Velké Němčice 20 19 29
Kurdějov 7 9 7
Křepice 8 � 14
Nikolčice � 8 10
Šitbořice �� �� 14
Borkovany 16 16 8
Brumovice �� � ��
Krumvíř 10 17 ��
Kašnice � � �
Velké Hostěrádky 4 � 10
Klobouky u Brna 20 �� 36
Bohumilice � � 0
Martinice � 4 0
Morkůvky 4 � 4

Nápad TČ v obcích

Skutky spáchané na jiném území-postoupené jiné součásti :  40 trestních věcí
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statečné zajištění majetku občany. V 
tomto ohledu je třeba více apelovat 
na občany, aby si svůj majetek řádně 
zabezpečili, aby nebyli nevšímaví ke 
svému okolí apod.

Ve sledovaném období roku 2008 
byly v našem obvodu prošetřovány i 
závažné trestné činy jako:
- vražda dle § 219 tr. zákona 
 – celkově 1 případ
- loupež dle § 234 tr. zákona 
 - celkově 2 případy
- vydírání dle § 235 tr. zákona 

 - celkově 3 případy
- pohlavní zneužívání dle § 242 tr. zákona 
 - celkově 1 případ
- násilí proti skupině obyvatelů a jed-
notlivci dle § 197a 
 – celkově 4 případy
- týrání zvířat dle § 203 tr. zákona 
 – celkově 1 případ

Naše obvodní oddělení má sna-
hu o rozvoj vzájemné spolupráce 
v oblasti bezpečnosti a veřejného 
pořádku s představiteli obcí a měst 
v teritoriu. Účelem je vzájemná spo-
lupráce policie a zástupců obcí při 

zajišťování akcí většího rozsahu, při 
zajištění preventivních a represivních 
opatření vedoucích  k předcházení a 
zamezování protiprávních jednání  v 
jejich teritoriu.

Jako velmi dobrou hodnotím spo-
lupráci se sociálním odborem, správ-
ním odborem, odborem dopravy regi-
onu Hustopečsko, městskou policií 
Hustopeče a komisí pro projednává-
ní přestupků ve městě Hustopeče.

npor. Jiří Otáhal
 vedoucí oddělení 

Informace Městského úřadu Klobouky u Brna o volbách do 
Evropského parlamentu

Do 26. dubna zkontrolujte, zda 
jste v seznamu voličů!

Na začátku června se v členských 
státech Evropské unie budou konat 
volby do Evropského parlamentu, 
přičemž v jednotlivých státech budou 
probíhat v konkrétních dnech podle 
místních zvyklostí. V České republi-
ce se proto volby uskuteční v pátek 
5. června a v sobotu 6. června 2009. 
Veškeré informace k volbám jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
JMK www.kr-jihomoravsky.cz pod 
odkazem Volby do Evropského par-
lamentu 2009 a ikonou vlajky EU. 

Podle zákona o volbách do 
Evropského parlamentu má právo 
na území ČR volit do Evropského 
parlamentu občan ČR, který nejpoz-
ději druhý den voleb dosáhne věku 
18 let. Dále mohou volit občané jiné-
ho členského státu EU, kteří kromě 
věku musejí splňovat další podmín-
ky: mají na území České republiky 
trvalý pobyt a jsou na základě své 
žádosti zapsáni v dodatku stálého 

seznamu voličů pro účely voleb do 
zastupitelstev obcí nebo požádali 
o zápis do seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu již v 
souvislosti s volbami do EP v roce 
2004, případně jde o občana jiného 
členského státu EU, který je po dobu 
nejméně 45 dnů veden v evidenci 
obyvatel v ČR.

Podmínkou výkonu volebního prá-
va ve volbách do Evropského parla-
mentu je zápis občana do seznamu 
voličů pro tyto volby. Státní občan 
ČR je do tohoto seznamu zařazen 
obecním úřadem na základě svého 
zápisu do stálého seznamu voličů, 
který vede obecní úřad k ostatním 
volbám. Automaticky jsou rovněž do 
seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu zapsáni občané 
jiných členských států EU, kteří o to 
již požádali v souvislosti s volbami 
do EP v roce 2004. Ostatní obča-
né jiného členského státu Evropské 
unie nejsou do seznamu zařazeni 
automaticky, ale pouze pokud o to 

u obecního úřadu, v jehož správ-
ním obvodu jsou vedeni v evidenci 
obyvatel, požádají, případně projeví 
vůli v těchto volbách hlasovat. Ter-
mínem, do kdy tak musí učinit, je 26. 
duben 2009 do 16:00.

V této souvislosti je nutné upo-
zornit na zásadní odlišnost voleb do 
Evropského parlamentu od ostatních 
typů voleb: zákon o volbách do EP 
neumožňuje dopsání voliče do výpi-
su ze seznamu voličů po 26. dubnu 
2009 a to ani ve dny voleb ve voleb-
ní místnosti i když by občan proká-
zal oprávněnost volit v příslušném 
volebním okrsku, tak jak tomu je 
např. u voleb do zastupitelstev obcí. 
Aby se předešlo nesrovnalostem či 
případným stížnostem, je vhodné, 
aby si voliči v případě pochybností 
ověřili svůj zápis ve stálém seznamu 
voličů u příslušného obecního úřadu 
nejpozději do 26. dubna 2009. Vhod-
né je to například tehdy, pokud se v 
době od posledních voleb přestěho-
vali.

V tomto roce nám bude služby spojené s likvidací odpadů zajišťovat brněnská firma van Gansewinkel.
Svozový den bude po celý rok úterý ve čtrnácti denních intervalech.

Dočasné uložiště kontejnerů
Otevírací doba: každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hod.

V období od 1. dubna do 30. září 2009: také každou středu v době od 15.00 do 19.00 hod.

Svoz nebezpečného odpadu se v roce 2009 uskuteční : 11. července, 10. října

Odpadové hospodářství obce v roce 2009
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- V prosinci 2008 byl vydán nástěnný kalendář Brumovice 2009 s obrazy Rudolfa Čermáka.
Tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav.

- Koncem roku 2008 byl do každé domácnosti doručen dotazník Strategie rozvoje obce Brumovice. Výsledky průzku-
mu poslouží jako podklad pro zpracování Strategie rozvoje obce, prováděné šetření bylo anonymní. Dotazník zpracovala 
GaREP, spol.s r.o. – společnost pro regionální ekonomické poradenství, Brno. 

Účelem bylo zjistit názory občanů na různé aspekty života v obci. Dotazník obsahoval 16 otázek, které byly zaměřeny 
především na spokojenost obyvatel s životem v obci, na problémy či nedostatky vybavenosti obce a možné řešení těchto 
problémů. Celkem se vrátilo 267 dotazníků, což činí 28,2 % z celkového počtu 946 obyvatel. Muži tvořili 45,6 %, ženy 
54,4 %. Podíl věkových skupin byl zhruba vyrovnaný. 

První veřejné setkání ke zpracovávané Strategii …. se konalo v úterý 10. března 2009 v sále sokolovny. Občanům 
byly předloženy výsledky  a hlavní poznatky o socioekonomické situaci v obci. Na závěr setkání byli z občanů, kteří se 
šetření zúčastnili, vylosováni výherci drobných cen. 

- 10. ledna 2009 se ve sběrném dvoře uskutečnil svoz nebezpečného odpadu.

- Výstava Návraty do dětství byla prodloužena do 11. ledna 2009.

- 24. ledna 2009 se v hasičské zbrojnici konala valná hromada členů SDH.

- Klub Rodiče dětem pořádal v pátek 6. února 2009 „ Košt svařáků“. Akce proběhla v sále sokolovny.

- Schůze členů občanského sdružení Brumovické jezírko se konala v neděli 8. února 2009. 

- V úterý 10. února 2009  přišla bohatá sněhová nadílka. Sníh zasypal celou republiku.

- V pátek 20. února 2009 se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu konala výroční členská schůze místní
 organizace ČZS.

- V neděli 22.února 2009 se v sále sokolovny konala řádná valná hromada členů místní organizace TJ Sokol.

- Od pondělí 23.února do pátku 27. února 2009 měly děti ve školách našeho okresu  jarní prázdniny.

- Ve čtvrtek 26.února 2009 provedla firma Asana z Vracova v naší obci celoplošnou deratizaci. 

- 28.února 2009 byly v Dědině v parku u autobusové zastávky skáceny dvě břízy. 5.března 2009 byla skácena bříza  
 před domem paní Štěpánky Oslzlé v ulici Nová.

- V únoru 2009 provedla Geofyzika Krakow v katastru naší obce průzkumné geologické práce ve formě seismického  
 průzkumu při vyhledávání vyhrazených nerostů. Zadavatelem prací je společnost MND Production, a.s. Hodonín.

- V pondělí 9. března a 23. března 2009 uspořádal Svaz zdravotně postižených rekondiční zájezdy za koupáním do  
 Mošoně. Organizovala Anna Horáková.

- Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem uspořádala humanitární sbírku letního a zimního oblečení,
 lůžkovin, přikrývek a nádobí v sobotu 14. března 2009. 

- V pátek 20. března 2009 se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu konala členská schůze Jednoty COOP  
 Mikulov.

- Výroční členská schůze Svazu tělesně postižených se konala v pátek 20. března 2009 v sále kulturního domu v  
 Bořeticích. Pro dobrou náladu hrála Slovácká kapela Horenka.
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- ZO ČZS Brumovice pořádala v sobotu 28. března 2009 v místní sokolovně „Ochutnávku brumovických vín“ 

– Josefovské koštování

- Vítání dětí do života
V neděli 29. března 2009 byly v obřadní síni obecního úřadu 

do života slavnostně uvítány tři děti – dvě děvčátka a jeden chla-
pec. Rodičům narozených dětí blahopřejeme.

- Velikonoční koncert
V neděli 5. dubna 2009 /Květná neděle/ se v evangelic-

kém kostele v Kloboukách u Brna konal „Velikonoční kon-
cert“, na němž vystoupil houslista Jaroslav Svěcený spolu s 
brněnskou skupinou Cimbal Classic pod vedením Dalibora 
Štrunce. Zazněly skladby Vivaldiho, Bacha, Bernsteina,aj., 
ale i z vlastní tvorby. Jaroslav Svěcený představil několike-
ro houslí, na každé z nich zahrál, nejstarší housle pochá-
zely ze 16. století.  Na koncertu jsme obdivovali nádherný 
hlas Kateřiny Štruncové. 

Bílá vína Vzorky Červená vína Vzorky
Směs bílá 8 Směs červená 6
Ryzlink vlašský 14 Modrý portugal 5
Ryzlink rýnský 8 Svatovavřinecké 14
Veltlínské zelené 13 Frankovka 9
Muller Thurgau 5 André 7
Slovák 1 Cabernet Moravia 12
Nitra 1 Cabernet Sauvignon 2
Irshai Oliver 3 Rulandské modré 5
Bouvierův hrozen 1 Dorufeldes 1
Pálava 5 Zweigeltrebe 2
Tramín červený 5 Veltlínské červené rané 1
Muškát moravský 4 Rosé 8
Muškát Ottonel 1 Merlot 1
Sauvignon 12 Hybernal 1
Rulandské bílé 11
Neuburg 6
Silvánské zelené 1
Chardonnay 7

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Plesová sezona
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobo-

tu 31. ledna 2009 v sále sokolovny „Hasičský 
maškarní ples“. K tanci a poslechu hrála skupi-
na The Teachers z Břeclavi. 

Obec Brumovice uspořádala v pátek 13. 
února 2009 v sále sokolovny jubilejní „10. 
krojový ples“, který byl zahájen předtan-
čením České besedy. S mládeží ji nacvi-
čila Marie Kopřivová. Besedu si společně 
s našimi krojovanými zatancovaly i páry z 
Klobouk. Ples přijeli pozdravit  krojovaní ze 
slovenské družební obce Záhorská Bystrica, 
kteří si připravili zdravici z písní.  K tanci a 
poslechu hrála dechová hudba Boršičanka, 
byla připravena bohatá tombola.

Českou besedu tancovaly tyto páry: 

Jakub Zaviačič – Barbora Košová
Miroslav Otáhal – Hana Šťavíková
Miroslav Peřina – Martina Studýnková
Petr Kramařík – Sylva Hanáková
Jiří Otáhal – Petra Otáhalová
Tomáš Kňůr – Jana Zaviačičová
Marek Musil – Veronika Musilová
Štefan Vávra – Kateřina Ševelová
Lukáš Černín – Monika Kňůrová
Michal Válek – Michaela Cichrová
Pavel Klement – Iveta Krátká
Miroslav Kadlec – Iveta Šemorová
Jiří Šerhák – Alena Jindráková
David Kot - Hana Hlavičková
Zdeněk Pavlík -Magda Vašulková
Zdeněk Pilát – Kateřina Jerglová
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Foto: Vlasta Bedřichová

V neděli 15. února 2009 se v sále sokolovny konal „10. dětský 
krojový bál“. Hrál a zpíval Zdeněk Švásta, pro krojované děti 
bylo připraveno občerstvení a odměny.
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Školská rada při ZŠ Brumovice připravila na neděli 15. března 2009 „Karneval“pro děti. K tanci a poslechu hrál Zde-
něk Švásta. 

Karneval pro děti

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky

Zprávičky z naší školičky, aneb co se nachomýtlo ...
Letos lyžovali i naši nejmenší z 

mateřské školy

Lyžování se uskutečnilo v termínu 
od 4. 2. do 6. 2. 2009 v odpoledních 
hodinách pod vedením zkušených 
instruktorů. Náplní kurzu byla skupi-
nová výuka lyžování, přizpůsobená 
dětem předškolního věku. Cílem bylo 
osvojení si základních lyžařských 
dovedností, popř. jejich rozvoj formou 
zábavných her na sněhu.

Děti byly po celou dobu doprováze-
ny učitelkami z MŠ, které pomáhaly při 
dopravě, převlékání, u svačinky, apod.

Vzhledem k letošní zimě byly pod-
mínky pro lyžování ideální a děti lyžovaly 
s nadšením a dělaly velké pokroky.

Tento lyžařský kurz pro starší děti 
z MŠ zajistil a sponzorsky  zaštítil pan 
Roman Blanář a taktéž se postaral o 
dopravu a zapůjčení  lyžařského vyba-
vení.
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Dětský krojový ples

15. února 2009 se konal v naší obci dětský krojový ples, 
který pořádal obecní úřad.  Jeho organizaci si vzaly na starost 
opět zaměstnankyně školy, které se snaží touto formou pod-
porovat u dětí vztah k tradicím a kultuře. 

Děti měly pro rodiče a ostatní příbuzné připravený hodino-
vý program, při kterém nám dokázaly, že jsou schopné spole-
čensky vystupovat.

Myslím, že se nám ples vydařil i přesto, že někteří krojova-
ní onemocněli a museli jsme na poslední chvíli improvizovat.

Zápis do 1. třídy 

Rok uplynul jako voda a opět jsme se v naší škole sešli 
s budoucími žáčky při zápisu do 1. třídy. Zápis bývá u dětí 
takovým malým svátkem. Je na nich vidět velké nadšení, 
ale i drobné obavy, jestli vše zvládnou. Většina dětí tuto 
první zkušenost se školou zvládne bez problémů. 

Letos provázel děti známý pohádkový krteček. Děti zpí-
valy, recitovaly a povídaly. Některé ukázaly, že umí i trochu 
počítat a poznávat písmenka. Po zdárném výkonu dostal 
každý předškoláček malý dárek.

K zápisu přišlo 12 budoucích prvňáčků. Jsme rádi, že o 
naši školu mají zájem  děti a jejich rodiče i z blízkého okolí, 
a tak  řady brumovických školáků posílí i děti z Morkůvek 
a Klobouk.

Rodičům děkujeme za projevenou důvěru a přejeme, 
aby jim jejich ratolesti dělaly jen a jen samou  radost. 
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Dětský karneval
 
Na dětský karneval, který se konal v neděli 15. 3. 2009, 

se všechny děti už dlouho těšily. Líčily, jaké  budou mít 
masky, vzpomínaly na loňský karneval a maminky vymýš-
lely a trpělivě šily kostýmy zvířátek, princezen a jiných 
pohádkových postav.

Od rána byly děti určitě nedočkavé, až se promění v 
kouzelné bytosti. Kolem 14. hodiny přicházely do sokolov-
ny v maskách za doprovodu svých rodičů a s výrazem oče-
kávání v očích.

Spustila se hudba, tanec, soutěže a hry. Největší úspěch 
měl určitě tanec s balónkem. Za každou soutěž děti dostaly 
něco sladkého na zub.

Všichni jsem si pěkně zatancovali, zasoutěžili, a kdo 
tam byl, ten nelitoval. Tak zase za rok.

Pantlička

Dne 29. března 2009 proběhla druhá nesoutěžní pře-
hlídka písní u cimbálu pod názvem „Pantlička Augusty 
Šebestové.“ Přehlídka je pokračováním pěvecké sou-
těže téhož názvu, jejíž tradice trvá již čtvrt století. Dět-
ské zpěvy citlivě doprovázela cimbálová muzika Vonica. 
I letos se zpívání zúčastnily děti ze ZŠ a MŠ Brumovice. 
Naši zpěváčci vystupovali radostně, s chutí a svými zpě-
vy ukázali, že v Brumovicích i v Morkůvkách má lidová 
píseň své stálé místo. Velikou pochvalu si zaslouží za 
MŠ – Alenka Havlíková, Anetka Jakubčíková a za  ZŠ – 
Lucie Jakubčíková – 2.ročník, Denisa Havlíková – 3.roč-
ník, Martin Pleyer – 4.ročník a Filip Kocman – 5.ročník. 

Kromě našich dětí se přehlídky zúčastnili i žáci z 
Kobylí, Vrbice, Bořetic, Velkých Pavlovic a Čejkovic. 
Čejkovičtí chlapci všechny překvapili svým cifrováním. 

Jen skromné přání za naše chlapce –  chtěli bychom 
umět cifrovat a rádi přivítáme ochotného tatínka nebo 
dědečka, který nás to naučí.
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Beseda s Policií ČR

9.2. 2009 se v naší škole uskuteč-
nila beseda s Policií ČR. Policisté žáky 
seznámili se základními pravidly silnič-
ního provozu, měli pro ně nachystané 
různé kvízy a pracovní listy, objasnili 
jim, jak se zachovat v různých život-
ních situacích, a také jim vysvětlili, co 
je čeká, pokud se nebudou chovat tak, 
jak by měli.

Beseda se téměř všem žákům líbi-
la a nejvíce je zaujalo cvičné foukání 
do balónku.

Čáry, máry ... 

V měsíci březnu navštívili naši ško-
lu žáci 8. a 9. ročníků ze ZŠ Kobylí v 
doprovodu pana ředitele Jandy s paní 
učitelkou Jandovou.

Před udivenými zraky našich žáků 
předvedli různé pokusy, kterými si 
zpestřují hodiny chemie a fyziky, které 
našim dětem spíše připomínaly kouz-
la než probírané učivo. Svým vystou-
pením upoutali pozornost nejen dětí, 
ale i učitelek. Bylo zajímavé vidět, 
že i hodiny takových předmětů, které 
nemají žáci ve velké oblibě, mohou 
být zajímavé, poučné a využitelné v 
každodenním životě.

Kromě zmíněných akcí se naši žáci 
zapojili do mnoha různých soutěží.

Zúčastnili se  matematické soutěže 
Klokan, výtvarné soutěže Kniha a já, 
Masožravé rostliny   ( kde se nejlépe 
umístila Markéta Ševelová), sběru 
pomerančové kůry a recitační soutěže 
Klubíčko prózy a poezie.

Umístění v poslední jmenované 
soutěži:

I. kategorie (1. - 3. ročník):
II. kategorie (4. a 5. ročník):
1. místo:  Aneta Štípová
1.  Roman Prokeš
2. místo: Nikol Doležalová
2.  Tereza Blanářová
3. místo: Jana Oslzlá
3.  Kateřina Soukupová

Připravujeme:

 Den Země
 Slet čarodějnic
 Den matek

František Hrubín
Březen

Mezi sněhem zelená se tráva,
sníh se ztrácí v jarních potůčkách,

oráč střípky ledu zaorává,
zima už má ze sluníčka strach.

Moje píseň čeká na skřivana,
aby se mnou zpíval o jaru.

Vydechni si, země, lemovaná
horami tam v modrém oparu!

Hory, včera bílé závějemi,
nyní modrají se nablízku.

Moje rádlo kypří jarní zemi,
horko oráči i želízku.
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V prvním pololetí letošního škol-
ního roku jsme měli naplánovanou 
exkurzi do Brna. Nejprve jsme ve 
Hvězdárně a planetáriu M. Koper-
níka zhlédli pořad nazvaný „Jak to 
bylo doopravdy?“.  Na umělé obloze 
velkého planetária jsme např. pozo-
rovali planety sluneční soustavy, 
seznámili jsme se s tím, jak je rozliší-
me od hvězd, proč vzniká zatmění aj. 
V programu nás zaujalo čtení ukázky 
z knihy Adalberta Stiftra o zatmění 
Slunce ve Vídni, krátce jsme nahlédli 
do historie dalekohledu.

Po zakoupení  suvenýrů  jsme se 
autobusem přesunuli do Pavilonu 
Anthropos v Pisárkách. Zde jsme si 
prohlédli dvě výstavy: Africké lout-
ky – oživlí duchové Afriky a Egypt 
– tajemství pouště a pyramid /foto-
grafie Dalea J.Osborna a Kamila 
Voděry/.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Exkurze studentů II.G Městského víceletého gymnázia 
v Kloboukách u Brna
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Vlastimil Vondruška
Dýka s hadem

Úvodní dílo edice historických 
detektivních románů o Oldřichovi z 
Chlumu a jeho panošovi Otovi. Děj 
se odehrává v polovině 13. století za 
vlády českého krále Přemysla Otaka-
ra. Správce Bezdězu řeší případ vraž-
dy pána hradu Grabštejn a tajemnou 
vraždu v johanitské komendě v Dubu. 
Detektivní zápletka se prolíná se sta-
tečností a proradností rytířů a roman-
tickou láskou. 

Autor knihy si získal již tisíce čte-
nářů především schopností přenést 
je do středověku a vytvořit dokonalou 
iluzi doby.

Další díla Vlastimila Vondrušky  v 
naší knihovně:

Záhada zlaté štoly, Adventní klet-
ba, Letopisy královské koruny, trilogie 
Prodavači ostatků, Sběrači ostatků, 
Vládcové ostatků a další.

Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou
Studenti Městského víceletého gymnázia v Kloboukách 

u Brna besedovali ve středu 11. března 2009 se spisovatel-
kou Věrou Řeháčkovou, která píše knihy pro děti od deví-
ti let, dospívající dívky a psychologické romány pro ženy. 
Vydala asi devadesát titulů a mnoho dalších chystá. Svůj 
první román Za bílými mřížemi napsala v 17 letech, ten ale 
vyšel až v roce 1996. Jak řekla studentům, jejím vzorem 
byla  Helena Šmahelová. Beseda byla pro studenty odmě-
nou za účast v literární soutěži na téma „Bajka“, kterou 
vyhlásila městská knihovna ve spolupráci s gymnáziem. 
Na závěr besedy byly vítězům v jednotlivých kategoriích 
předány diplomy a knižní odměny. 

Výsledky:
I. kategorie – žáci 6.-9. ročníků základní školy 
a příslušných ročníků víceletého gymnázia
 1. místo – Štěpán Nedoma, II.G
 2. místo – Petr Cichra, I.G
 3. místo – Jan Hrabálek, I.G
Zvláštní cena:
 Adriena Mihalcová, I.G a Eliška Navrátilová,
II.G za výtvarné zpracování bajky

Na snímku blahopřeje spisovatelka Věra Řeháčková  
Petru Cichrovi.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Pozvánka do obecní knihovny
Světové dějiny umění

K historikům a milovníkům umění 
se nyní dostává překlad výjimečného 
díla jednosvazkových, nicméně vel-
mi obsáhlých Světových dějin umění, 
vydaných nakladatelstvím Lorousse v 
Paříži 1990. Vytvořilo je více než třicet 
předních odborníků z francouzských,  
německých, rakouských, italských a 
amerických pracovišť. Kniha je členě-
na do devětadvaceti kapitol, pokrýva-
jících vývoj výtvarného umění od jeho 
prvních náznaků v mladším paleolitu 
až do osmdesátých let dvacátého sto-
letí.

Jiří Žáček
Pohádkový tobogán

Už jste se děti někdy sklouzly na 
tobogánu? Tak si představte, že takhle 
svižně se na pohádkovém tobogánu 
budou míhat postavičky z nejrůzněj-
ších pohádek.

Známé, ale i popletené pohádky, v 
kterých je všechno naruby, pro vás na-
psal Jiří Žáček. Kdo bude chtít, může 
si pohádkové putování projít prstem 
na mapě a vyprávět pohádku docela 
sám.  

Další díla Jiřího Žáčka v naší 
knihovně:

Máme rádi zvířata
Život je pes …
Autostop
Vy mě taky!

To je jen malá ukázka z fondu 
knihovny, přijďte se podívat a vybrat si 
dobrou četbu pro chvíle oddychu. 

Srdečně Vás zve 
knihovnice Renata 
Zítková



Nové POKOLENÍ

strana ��

Při našem hledání rostlin spojených s našim krajem se zastavíme u 
zajímavé rostliny, kterou můžeme považovat za obyčejnou nebo i okras-
nou, někdy i plevelnou,  a také spojenou s určitou symbolikou. Je pravým 
opakem rozmarýnu a ještě před třiceti lety rostla v zahrádkách před mno-
ha domy v Brumovicích. Dnes už je spíše vzácností. Jedná se o 

B Y T E L   metlovitý.

Je to sice rostlina vznosná, ale jak už z úředního názvu vyplý-
vá, slouží k přípravě metly, protože její stonek v době zralosti 
dřevnatí. Na Dolňácku a Podluží se mu také říká nechrašč.  

Latinský název Kochia scoparia Schrad.
Botanický popis rostliny: Patří do čeledi merlíkovitých. Je 

to jednoletá, obvykle šedozelená, někdy načervenalá bylina, s 
větveným, nehlubokým kořenem. Lodyhy 20 – 100 cm vysoké, 
silné, naspodu dřevnatějící, bohatě větvené, hustě kadeřavě 
chlupaté, později řídce chlupaté až lysé, oblé nebo mělce rýho-
vané. Listy střídavé, čárkovité podlouhlé, až 65 mm dlouhé, 2 
– 5 mm široké, ploché, se zřetelnou střední žilkou, dlouze špi-
čaté. Květy  s řídkým nebo hustým věnečkem chlupů,  v paždí 
listů, většinou netvoří zřetelně oddělená květenství. Okvětí vět-
šinou lysé, 5 okvětních cípů, v horní části dovnitř sehnutých; 
5 tyčinek, 2 červené blizny. Semeno smáčklé, hladké, asi 2 
mm velké, černohnědé. Rozmnožuje se výhradně generativně. 
Kvete od července do října. Rostliny pravidelně a bohatě plodí. 
Plody hned po uzrání klíčí hromadně v širokém rozmezí teplot. 
Plody zrají až v říjnu a pomalu vysemeňují až do jara.  Hro-
madné vzcházení nastává až od poloviny dubna. Lehké plody 
jsou šířeny větrem i vodou, ale hlavní podíl na jejich šíření má 
člověk. K nám se dostal s obilím, olejninami, osivem a vzácněji i 
jinak. Významným zdrojem šíření diaspor (subsp. scoparia) byly 
právě zahrádky s pěstovanými okrasnými kultivary, které velmi 
často zplaněly a v okolí  se rychle rozšířily. Vyskytuje se od jihovýchodní Evropy přes jižní část bývalého SSSR, 
Střední Asii a Sibiř po Dálný Východ, dále v Malé Asii, Iránu, Pákistánu, Indii, Mongolsku, Číně a v Japonsku. Zavle-
čen a zdomácnělý v jižní a střední Evropě, severní a jižní Africe, v Severní a Jižní Americe, v Austrálii a na Novém 
Zélandě. U nás se mu dařilo zejména na železničních nádražích a kolejištích, rumištích, skládkách apod.) a vzácně 
i v kultury okopanin v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Jedná se o cizí expanzivní plevel, šířící se z ruderál-
ních stanovišť v nejteplejších územích ČR do polních kultur. Rostlina se v nominálním poddruhu často pěstovala a 
dodnes pěstuje na zahrádkách, záhonech, na hřbitovech, a to většinou v pyramidální odrůdě var. trichophylla – tzv. 
letní cypřišek.  

Bytel metlovitý byl jakýmsi protivníkem rozmarýnu, co se týče úspěšnosti u dívek. Kdo z chlapců neměl frajárku, 
nesměl si za klobokuk dát snítku rozmarýnu, zdobil se právě jen výše zmíněnou rostlinou, a pak býval často před-
mětem posměchu mladých i starých. Ale funkce této domácí keřovité rostliny s lodyhou přes metr vysokou i jiná, 
jak vyplývá z názvu. Hospodyně si z ní zhotovovaly metly a touto nechraščovou metlou zametaly podlahy světnic z 
udusané hlíny, posypané červeným pískem a kropené do ornamentu vodou z hrnečku „poléváčku“. Starší generace 
si jeho pěstování i užití pamatují, a proto jsme ho chtěli připomenout i mladším generacím.

 – Josef Šedivý -   

Všimli jste si, kolika krásnými barvami se rozzářily brumovické zahrádky a 
balkony? Kolik nádherných rostlin krášlí naše okna? Ať už jsou to pelargonie, 
begónie či jiné květinové druhy? Rádi bychom společně s Vámi vybrali nejza-
jímavější, nejhezčí, nejpoutavější zahrádku, balkon, či okno.

Vyhodnocení proběhne v posledním letošním vydání zpravodaje Nového 
pokolení.

Těšíme se na Vaši spolupráci a na Vaše tipy.
–VB-

Rozkvetlé Brumovice
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Čtvrtou zaniklou vsí v okolí Brumo-
vic, o které Vám budu povídat, byly 

PLUMLŮVKY.

Středověká osada tohoto názvu 
se nacházela nedaleko od Brumovic, 
naproti obce Kobylí na druhém bře-
hu Kobylského jezera, tedy někde 
pod Lácary. Z Brumovic bylo tedy do 
Plumlůvek cestou pod Světlý blíže než 
do Kobylí, protože do Kobylí se jezdi-
lo loďkou přes jezero. Dnes toto mís-
to splynulo s obcí Kobylí.  Plumlůvky 
jsou nejdříve připomínány r. 1491 ve 
smlouvě Viléma z Pernštejna s Kun-
cem z Korbu. Ale již roku 1498 jsou 
uváděny jako pusté i s dvorem popluž-
ním. Roku 1509 a 1536 jsou zmiňo-
vány svobodné dvory v Plumlůvkách. 
V první polovině 16. století byla ves 
obnovena (1510 – 1536), protože roku 
1551 složil biskup Jan Plumlůvky Per-
tholdu z Lipé. V letech 1587 – 1598 
byly obsazeny opět jen svobodné 
dvory v Plumlůvkách. Naposledy jsou 
připomínány v roce 1638 jako vklad 
na svobodné zboží. Opět nevíme, jak 
vesnice vypadala. 

Více však jsou v písemných pra-
menech připomínány svobodné dvo-
ry v Plumlůvkách. Svobodné dvory v 

Okolí Brumovic
tehdejší době patřily buďto klášterům 
nebo bohatším občanům žijícím mimo 
panství. Je připomínán Benešovský 
dvůr v Plumlůvkách, který měl v držbě 
roku 1581 Jan starší Krčma z Koně-
pas. Roku 1601 prodal dvůr Štěpánu 
Illieshazymu, takže přešel do majetku 
majitele hodonínského panství.  

Jiný, tzv.Šubíkovský dvůr v Plum-
lůvkách držel roku 1578 Bernard Dub-
ňanský, v roce 1584 Jindřich Šubíř z 
Chropyně, který přikoupil ke dvoru vini-
ce v hoře Veselé a Růžené od gruntů 
němčičských, ale již v roce 1585 obě 
vinice prodal Vítu Pilarovi na svobod-
ném dvoře v Kobylí. Tak jako jiní dvo-
řané kobylští bohatl i Šubíř z prodeje 
vína. Po Šubířovi držel dvůr roku 1595 
Jindřich Křikoský z Křikosína a roku 
1612 David Černahaus z Černahou-
su. Tento prodal dvůr roku 1617 Janu 
Šarovcovi ze Šarova a ten opět Jiřímu 
Adamovi Falkenhaimovi z Glošku, kte-
rý se zúčastnil povstání a musel zapla-
tit 500 zlatých pokuty. Dvůr podržel a 
roku 1623 k němu přikoupil dvě čtvrti 
vinohradu v Němčičkách. Tento dvůr 
stával vedle dvora novokřtěnců, který 
byl po jejich vypuzení z Moravy zpust-
lý. Falkenhaim usiloval o získání části 
tohoto dvora, což mu majitel hodo-
nínského panství Zdeněk Žampach v 
roce 1637 splnil.

Další, v pořadí již třetí svobod-
ný dvůr prodal v roce 1572 Krčma z 
Koněpas za 750 zlatých moravských 
Kryštofu Drahanovskému z Pěnčína. 
Ten jej pustil synu Bohuslavovi. Po 
jeho smrti zabral dvůr Čeněk z Lipé k 
hodonínskému panství. 

Jiný poddanský dvůr a podsedek 
ležel mezi novokřtěnci a Kašparem 
Nesvatbou. Koupil jej Lev z Rožmitálu 
a Blatné. Bratři Vejkart a Karel, hrabata 
ze Salm-Neuburku, osvobodili listinou 
v Hodoníně ze dne 21. 10 1695 dvůr 
od všech platů peněžitých a desátků 
a robot. Dále mu osvobodili tři a půl 
lánu rolí v gruntech plumlůvských a 
dvě nivy za jezerem. Dovolili mu mít 
vlastního pastýře, pásti dobytek hově-
zí, svinský, ovčí i koňský na gruntech 
kobylských, plumlůvských a čejčských 
a aby mu mohli za plat bez zápovědi 
pracovat na gruntech lidé z Kobylí a 
Plumlůvek. 

Všechny svobodné dvory přešly 
později do majetku hodonínské vrch-
nosti.

Podle množství údajů o Plumlův-
kách v historických pramenech i počtu 
svobodných dvorů, můžeme říci, že to 
nebyla zrovna malá osada. Původ názvu 
Plumlůvky se mi nepodařilo zjistit.

- Josef Šedivý -

svobodný dvůr
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Mamince k svátku
Pavel Honsejman

Copak mamince k svátku dám,
srdíčko nebo tulipán?

Kdo se mnou píše úkoly,
když přijdu domů ze školy?

Kdopak mě večer dává spát
a ze všech nejvíc mě má rád?

A kdo mi žehlí košilky,
když ráno vstávám z postýlky?

Za to mamince z lásky dám
srdíčko – i ten tulipán.

16. dubna 1945 osvobodila Rudá 
armáda Brumovice, letos si připomí-
náme 64. výročí těchto událostí.

Hruška
Ráda bych vám sdělila zážitek ze 

závěru druhé světové války, kdy mně 
bylo 11 let.

14. dubna 1945  byla sobota . 
Dědinou šla již několikátý den ustupu-
jící německá vojska. Koně a vozy, na 
vozech granáty, patrony, kulomety, a 
to všechno doprovázeli zubožení, špi-
naví vojáci.

Ani jsme si nedovedli představit, co 
nás odpoledne a v dalších dnech čeká. 
K večeru začala střílet děla, ozývaly 
se kulomety, začalo se bojovat. Hned 
jsme se všichni i se sousedy schovali 
do sklepa, bylo nás tam na dvacet lidí. 
Při střelbě děl a tanků a při výbuchách 
granátů se sklep otřásal a na nás na 
všechny se sypala hlína. Strašně jsme 
se báli, plakali jsme a modlili se, aby to 
rychle skončilo a dobře dopadlo. Byly 
to čtyři dny hrozného strachu.

V úterý naši tatínek volali radost-
ně: „Už sú tady Rusi!“ Do sklepa přišli 
kozáci a šla z nich hrůza. Ptali se, jest-
li mezi námi nejsou Němci. Ve středu 
všechno utichlo a my jsme konečně 
vyšli ze sklepa ven. Byl krásný den. 

Sluníčko svítilo a před naším rostla 
velká hruška, která krásně rozkvetla, 
jako by ani válka nebyla. To bylo rado-
sti!

Zanedlouho se ale ozvaly rány a 
začaly létat granáty. Já s maminkou 
jsme utíkaly honem z venku do kuchy-
ně. Maminka měla v náručí mého 
dvouletého bráchu Tonika. Jen co 
jsme doběhli do kuchyně, ozvala se 

Foto: Vlasta Bedřichová

strašná rána a za ní hned druhá. Já 
jsem vletěla do peřin a maminka s 
Tonikem pod stůl. Jak se udělalo ticho, 

podívala jsem se kolem sebe a - hrůza. 
Bylo úplně černo, samý černý prach ve 
vzduchu, ani se nedalo dýchat, boží 
dopuštění. Šrapnel prorazil střechu a 
dřevěný strop a všechno z hůry a ze 
stropu na nás napadalo do kuchyně. 
Všichni tři jsme měli neuvěřitelné štěs-
tí. V posteli, do které jsem se schova-
la, byly díry, duchny roztrhaný. Stůl, 
pod kterým byla maminka schovaná, 
byl rozbitý, lavečka před barákem, na 
které maminka před chvílí seděla, byla 
samá díra od střepin. Maminka chodi-
la po selsky, v sukních. A i v těch suk-
ních byly díry od střepin. Ale nám se 
nic nestalo.

Po chvíli, jak prach sedl a objevil se 
pruh světla, jsme se z té hrůzy dosta-
li ven. Když nás uviděli sousedi, kteří 
se k nám hned seběhli, živých a zdra-
vých, všichni od radosti plakali. Byli 
jsme samý prach a špína, ale živí!

Jedna střela zasáhla střechu a 
druhý zásah dostala naše kvetoucí 
hruška. Zem byla posypána květy jak 
o Božím těle a taky tam ležela spous-
ta menších i větších haluzí. Hruška 
zaplatila za naši svobodu životem. 
Víckrát již nevykvetla.

Prožila a sepsala
Zdeňka Musilová, Brumovice

V Austrálii  zemřel dne 21. prosince 2008 ve věku 
83 let  pan Josef Nedomlel, brumovický rodák, nejvzdá-
lenější čtenář Nového pokolení, člověk, který nikdy na 
svou rodnou obec nezapomněl a neustále udržoval s 
Brumovicemi vřelý kontakt.  Poslední rozloučení se 
uskutečnilo 24. prosince 2008.

Zemřel nejstarší občan Brumovic
Ve věku 96 let zemřel dne 4. ledna 2009 nejstar-

ší občan naší obce, pan František Kučí. Narodil se 24. 
května 1912 a až do posledních dnů svého života se 
těšil poměrně dobrému zdraví. S panem Kučím jsme se 
rozloučili v sobotu 10. ledna 2009 v kostele sv. Antonína 
v Brumovicích. 

- VB-

Společenská kronika 10. května 2009 
slavíme Den matek

Konec druhé světové války v naší obci
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Letos poprvé jsme vyjeli na rekondiční zájezd – na termální kou-
paliště do Mošoně v Maďarsku 9. března. V tomto prostředí se nám 
moc líbí, voda má dobré léčivé účinky pro naše zdraví. Jsou tam pěkně 
vybavené prostory, jak k posezení při svačinkách, tak k odpočinku na 
lehátkách.

20. března se uskutečnila Výroční schůze Svazu tělesně postižených 
v Kulturním domě v Bořeticích. Po přečtení a zhodnocení naší činnos-
ti následovalo občerstvení. K dobré pohodě, poslechu i k tanci nám 
zahrála Slovácká kapela Horenka z Bořetic. Bohatá tombola udělala 
radost výhercům. Tímto bych chtěla poděkovat všem podnikatelům a 
vedoucím za jejich dárky.

Na další rekondiční zájezd do Mošoně jsme vyjeli 23. března. Rádi 
s námi jezdí také občané z Klobouk, Boleradic, Kašnice, Bošovic i z 
Terezína.

24. dubna 2009 plánujeme zájezd na Flóru do Olomouce.

Za Brumovice důvěrnice: Anna Horáková

Ze života tělesně postižených

Vystoupení CM Vonica
8. ledna 2009 se v Šitbořicích konal Večer s farníky. Večer to byl 

opravdu velmi pěkný, vždyť s námi zpíval plný sál Orlovny – asi 120 
lidí.

16. ledna 2009 jsme hráli na BVV v Brně v rámci Regiontouru na 
stánku JMK a večer v Hustopečích ve sklepě u Vrbů, kde byli hosty JMK 
kolegové z Francie, Chorvatska a Anglie. Našli jsme několik písní mezi-
národního repertoáru. Po celý den měla naše muzika velký úspěch.

17. února 2009 jsme hráli v budově Parlamentu ČR v Praze pro 
Klub poslanců KDU – ČSL za účasti premiéra M.Topolánka a předsedy 
sněmovny pana Vlčka.

4. března 2009 jsme jeli do Frenštátu pod Radhoštěm – Trojanovic 
popřát k narozeninám šestinásobnému vítězi Rallye Paris – Dakar panu 
Karlu Lopraisovi. 

V neděli 29. března 2009 jsme doprovázeli děti při Přehlídce dět-
ských zpěváků „O malovanú pantličku Augusty Šebestové“ v Kobylí.

Pro nejbližší měsíce připravujeme např. ve dnech 12. a 13. června 
2009 vystoupení na Kraji beze stínu v Krumvíři a 29. srpna 2009 bude 
naše muzika hrát na Zarážení hory v Kobylí.     Na všechny akce Vás 
srdečně zveme.

jz

Košt svařáků
   V pátek 6.února 2009 uspořádalo Občanské sdružení Klub Rodiče 

dětem v místní sokolovně v pořadí již 4. „Košt svařáků“. 54 návštěvní-
ků hodnotilo 21 soutěžních vzorků svařených vín. Pravidla koštu byla 
následující: 

Každý účastník ochutná libovolný počet vzorků, nejlépe všechny, 
vzorkům přiděluje do předtištěného formuláře body od 1 do 5 v těch-
to kategoriích: chuť, barva, vůně, kreativita a celkový dojem. Letošním 
vítězem se stal Vlastimil Veselý z Čejče, majitel vzorku s největším 
počtem  bodů.  Za 1. místo získal televizor.

Kromě domácích se na košt sjeli vyznavači svařených vín z Terezí-
na, Čejče, Hovoran, Čejkovic a  Bořetic.   Všichni účastníci byli spoko-
jeni v neposlední řadě také s tím, že kromě soutěžních vzorků měli k 
dispozici i ochutnávku tzv. „erárního svařáku“ a k večeři se všem  podá-
val již tradiční „Olinuj flamendr“. 

Pořadatelé již nyní přemýšlejí, čím zpestří a vylepší příští ročník.
Za organizátory: O. Janošek
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Ze sportu
Vánoční turnaj v šipkách

V sobotu 27. prosince 2008 se v hospodě U Sporťáka  konal Vánoční turnaj 
v šipkách. Prezentace začala ve 13 hodin, samotný turnaj o hodinu později, 
startovné činilo 100,-Kč. Akci, které se zúčastnilo 14 mužů a 5 žen, organizo-
val Zdeněk Pohorský.

Výsledky:
Muži Ženy

1. Jiří Hanák 1. Andrea Hanáková
2. Roman Klimeš 2. Eva Pohorská
3. Zbyněk Moró 3. Lucie Kostihová

Foto: Zdeněk Štípa

Turnaj v badmintonu

V sobotu 21. března 2009 se v sále sokolovny konal turnaj v badmintonu, 
jehož se zúčastnilo 8 hráčů. Organizovali Zdeněk Pohorský a Vít Hanák. Vítě-
zem se stal Tomáš Rychlý.

Činnost oddílu stolního tenisu v Kobylí

V letošním roce se mužstva dospělých pohybovala v tabulce krajské soutěže a v okresním přeboru v dolních patrech.
Letos oddíl posílil pan Antonín Kunický, dlouholetý aktivní hráč. Jeho přítomnost byla znát nejen jako hráče,  ale i jako trenéra mlá-

deže. Výsledkem i jeho práce je, že dorostenci vyhráli  okresní přebor. Přivedl ke stolnímu tenisu i několik dětí z Brumovic. Za to mu patří 
dík. Může být příkladem pro ostatní nejen ve stolním tenise, ale i v jiných odvětvích sportu.

Krajská soutěž II. třídy - skupina B
Krajská sout ž II. t ídy - skupina B 
Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. Znojmo C 20 18 0 2 239:121 56
2. Sokol Hodonín A 20 15 3 2 214:146 53
3. Vracov C 20 11 3 6 200:160 45
4. Vranovice A 20 11 3 6 201:159 45
5. Lužice A 20 10 3 7 194:166 43
6. Ratíškovice A 20 9 3 8 184:176 41
7. Slovan Hodonín C 20 8 2 10 182:178 38
8. Host radice A 20 7 2 11 161:199 36
9. Lanžhot B 20 4 7 9 162:198 35
10. Kobylí A 20 5 1 14 148:212 31
11. SAD Hodonín E 20 3 3 14 136:224 29
12. Strážnice C 20 3 2 15 139:221 28

Okresní p ebor
Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. N m i ky A 22 21 0 1 302:94 64
2. Agrotec Hustope e D 22 19 0 3 267:129 60
3. Klobouky Krumví  A 22 17 0 5 254:142 56
4. Lanžhot C 22 14 2 6 222:174 52
5. B eclav A 21 12 2 7 200:178 47
6. K epice A 22 9 2 11 205:191 42
7. Velké N m ice A 22 9 2 11 177:219 42
8. Kobylí B 22 6 3 13 176:220 37
9. Vranovice B 21 6 4 11 168:210 37
10. N m i ky B 22 4 2 16 164:232 32
11. Perná A 22 4 1 17 126:270 31
12. Šitbo ice A 22 1 0 21 97:299 24

Krajská sout ž II. t ídy - skupina B 
Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. Znojmo C 20 18 0 2 239:121 56
2. Sokol Hodonín A 20 15 3 2 214:146 53
3. Vracov C 20 11 3 6 200:160 45
4. Vranovice A 20 11 3 6 201:159 45
5. Lužice A 20 10 3 7 194:166 43
6. Ratíškovice A 20 9 3 8 184:176 41
7. Slovan Hodonín C 20 8 2 10 182:178 38
8. Host radice A 20 7 2 11 161:199 36
9. Lanžhot B 20 4 7 9 162:198 35
10. Kobylí A 20 5 1 14 148:212 31
11. SAD Hodonín E 20 3 3 14 136:224 29
12. Strážnice C 20 3 2 15 139:221 28

Okresní p ebor
Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. N m i ky A 22 21 0 1 302:94 64
2. Agrotec Hustope e D 22 19 0 3 267:129 60
3. Klobouky Krumví  A 22 17 0 5 254:142 56
4. Lanžhot C 22 14 2 6 222:174 52
5. B eclav A 21 12 2 7 200:178 47
6. K epice A 22 9 2 11 205:191 42
7. Velké N m ice A 22 9 2 11 177:219 42
8. Kobylí B 22 6 3 13 176:220 37
9. Vranovice B 21 6 4 11 168:210 37
10. N m i ky B 22 4 2 16 164:232 32
11. Perná A 22 4 1 17 126:270 31
12. Šitbo ice A 22 1 0 21 97:299 24

Okresní přebor

Základní sout ž
Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. Šakvice C 17 16 1 0 239:67 50
2. K epice B 17 15 1 1 226:80 48
3. B eclav C 18 9 0 9 161:163 36
4. Perná C 17 8 1 8 173:133 34
5. Šitbo ice B 18 8 0 10 172:152 34
6. Lednice C 13 9 1 3 164:70 32
7. Vranovice C 16 7 2 7 147:141 32
8. K epice C 17 6 0 11 134:172 29
9. Kobylí C 18 3 0 15 70:254 24
10. Rakvice B 17 0 0 17 26:280 17

Okresní p ebor dorostu 
Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. Kobylí A 8 7 1 0 63:17 23
2. B eclav A 8 6 1 1 61:9 21
3. Vranovice A 8 5 0 3 47:33 18
4. Lanžhot A 8 5 0 3 49:31 18
5. Lednice A 8 2 3 3 27:23 15
6. B eclav C 8 2 1 5 31:49 13
7. Agrotec Hustope e A 8 2 1 5 14:56 13
8. N m i ky A 8 2 0 6 21:59 12
9. B eclav B 8 1 1 6 17:53 11

Základní soutěž

Základní sout ž
Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. Šakvice C 17 16 1 0 239:67 50
2. K epice B 17 15 1 1 226:80 48
3. B eclav C 18 9 0 9 161:163 36
4. Perná C 17 8 1 8 173:133 34
5. Šitbo ice B 18 8 0 10 172:152 34
6. Lednice C 13 9 1 3 164:70 32
7. Vranovice C 16 7 2 7 147:141 32
8. K epice C 17 6 0 11 134:172 29
9. Kobylí C 18 3 0 15 70:254 24
10. Rakvice B 17 0 0 17 26:280 17

Okresní p ebor dorostu 
Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. Kobylí A 8 7 1 0 63:17 23
2. B eclav A 8 6 1 1 61:9 21
3. Vranovice A 8 5 0 3 47:33 18
4. Lanžhot A 8 5 0 3 49:31 18
5. Lednice A 8 2 3 3 27:23 15
6. B eclav C 8 2 1 5 31:49 13
7. Agrotec Hustope e A 8 2 1 5 14:56 13
8. N m i ky A 8 2 0 6 21:59 12
9. B eclav B 8 1 1 6 17:53 11

Okresní přebor dorostu
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Datum Kolo Hosté Domácí Čas Výsledek 
na podzim

Výsle-
dek

9. 11. 2008 14. „A“      Brumovice - Velké Pavlovice B sehráno 1:4 �:�

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 �:� �:�

 5. 4. 2009 17. „A“      Cvrčovice - Brumovice 15:30 1:0 :

 5. 4. 2009 17. dorost Mor. Žižkov - Brumovice ��:�� �:� :

 5. 4. 2009 11. žáci  Klobouky - Brumovice 10:00 7:1 :

12. 4. 2009 18. „A“      Brumovice - Křepice 15:30 2:6 :

12. 4. 2009 18. dorost Brumovice - Křepice ��:�� 1:7 :

12. 4. 2009 12. žáci  Brumovice - Vrbice 10:00 3:0 :

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

dorost - volno :

19. 4. 2009 13. žáci     Nosislav - Brumovice 10:00 �:� :

26. 4. 2009 20. „A“     Brumovice - Starovice 16:00 �:� :

26. 4. 2009 20. dorost  Brumovice - Perná 13:45 7:3 :

26. 4.2009 14. Žáci Brumovice - Boleradice 10:00 1:6 :

 3. 5. 2009 21. „A“     Uherčice - Brumovice 16:30 0:5 :

 3. 5. 2009 21. dorost  Klobouky - Brumovice 14:15 0:8 :

 3. 5.2009 15. žáci  Bořetice - Brumovice 10:00 6:2 :

10. 5. 2009 22. „A“     Brumovice - Velké Němčice 16:30 �:� :

10. 5. 2009 22. dorost Brumovice - Drnholec 14:15 �:� :

10. 5. 2009 16. žáci  Brumovice - Klobouky 10:00 0:16 :

17. 5. 2009 23. „A“     Vranovice - Brumovice 16:30 �:� :

dorost  - volno :

17. 5. 2009 17. žáci    Vrbice - Brumovice 14:15 �:� :

24. 5. 2009 24. „A“     Brumovice - Šitbořice 16:30 �:� :

24. 5. 2009 24. dorost  Brumovice - Char. Nová Ves 14:15 0:3 :

24. 5. 2009 18. žáci  Brumovice - Nosislav 10:00 0:14 :

31. 5. 2009 25. „A“     Kobylí - Brumovice 16:30 �:� :

31. 5. 2009 25. dorost  Valtice - Brumovice 14:15 2:7 :

31. 5. 2009 19. žáci  Boleradice - Brumovice 10:00 3:0 :

7. 6. 2009 26. „A“     Brumovice - Pouzdřany 16:30 �:� :

7. 6. 2009 26. dorost  Brumovice - Podivín 14:15 2:4 :

7. 6. 2009 20. žáci  Brumovice - Bořetice 10:00 1:4 :

:

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

14. 6. 2009 15. dorost Popice - Brumovice 14:15 0:2 :

Rozlosování jarní části fotbalové sezóny 2008/2009
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Tento rok je zvláštní, negativní zprá-
vy nás obklopují za všech stran, ale sbor 
musí pokračovat dále.

Koncem dubna, začátkem květ-
na bychom v obci rádi uskutečnili sběr 
železného šrotu.O této akci Vás bude-
me informovat týden dopředu.

Po dvou letech odkladů a příprav 
začínáme s hasičským kroužkem. Na 
hasičský sport se bude připravovat asi 
17 dětí ve věku od pěti do patnácti let.

Pod vedením dvou nově proškolených 
vedoucích to může být budoucnost hasičů 
v obci. A nejen pro sport, dostanou i zákla-
dy hasičského řemesla, budou se učit 
prevenci, ctít kamarádství. Doufáme, že 
pojedou na poznávací zájezdy, na koupa-
liště apod. Budeme se snažit udržet jejich 
zájem o tuto záslužnou činnost. Pokud by 
chtěl někdo z dětí (ale i dospělých) vstou-
pit do našich řad, rádi ho uvítáme.

Seznam mladých hasičů SDH Bru-
movice:

Jan Breznický, Caturegli Filip, Haná-
ková Vanesa, Charvátová Kateřina, 
Kocman Filip, Kurečková Markéta, 
Kurečková Kristýna, Kurečka Daniel, 
Nejezchlebová Lucie, Pohorská Deni-
sa, Pohorský David, Pohorský Patrik, 
Prokeš Roman, Prokešová Martina, 
Ševelová Kateřina, Ševelová Markéta, 
Šimková Adéla, Winklerová Zuzana.

Podstatnou změnou po více než 
50ti letech prochází i naše zbrojnice. 
Už několik měsíců se pracuje na rekon-
strukci technické budovy. Nově se upra-
ví garáž, včetně osvětlení, odvodů spa-
lin apod., sklad náhradních dílů a PHM, 
dále nová sušící věž, tentokrát ne kovo-
vá, ale celodřevěná a k ní přibude díl-
na na malé opravy. Nad garáží vznikne 
multifunkční společenská místnost (asi 
65 m2) včleněná do půdní nástavby. 
Oprava se částečně hradí z dotací a roz-
počtu. Havarijní stav už změnu vyžado-
val. Předpokládáme, že první polovina 
bude hotová asi do května, ostatní musí 
počkat, až se seženou nějaké finance.

Techniku, výstroj i výzbroj máme 
zatím nezměněnu. Museli jsme ale udě-
lat menší opravy na čerpadlech. Naším 
snem je rozšířit stávající autopark.  Auta 
prošla technickou kontrolou a po zimě je 
naše jednotka opět schopna vyjíždět.

Členská základna se stabilizovala 

Hasiči v současné době
od malých dětí až po čestné členy na 
počet kolem osmi desítek. Některými 
změnami prošel i výbor a velitelská sku-
pina sboru.

Seznam členů vedení a výboru bude 
vyvěšen na hasičské vývěsce během 
dubna. Po sedmi letech vzniku nového 
sboru (začínáme osmý) už je čas mít i 
vlastní symbol – hasičský prapor. Sami 
si jej navrhneme a uvedeme v realizaci, 
již jsme zadali místnímu výrobci. S jeho 
konečným zhotovením počítáme v květ-
nu. Bude to symbol i pro příští generace 
místních hasičů.

Na červen a srpen plánujeme hasič-
ské závody, akce pro děti a zábavu pod 
širým nebem. O všem budeme včas 
informovat minimálně s týdenním před-
stihem.

Stále je co dělat, co měnit, v čem se 
vzdělávat, teoreticky i prakticky. Vyjíždět 
k zásahům a k různým událostem to je 
vrcholem naší práce. Víme, že už máme 
více podpory ze strany vás občanů a 
negativních reakcí je stále méně. Chce 
to jen lépe nás poznat.

Přejeme si, aby nehořelo a aby 
nebyly důvody k výjezdům.

Přesto všechno radíme – opatrně s 
pálením trávy, klestí aj.Každé nebezpečí 
hlaste a hlavně nedejte příčinu k událos-
ti. Zachovejte nám svou přízeň, a i když 
je tento krizový rok plný špatných zpráv, 
my tu budeme pořád a podle našich 
možností pomůžeme. S naším heslem 
– „Ať nehoří!“ všichni obyvatelé Bru-
movic vydržte tuto dobu – pospolitost a 
tolerance je výsadou nejen hasičů…

velitel SDH Václav Troubil a skupina 
propagace SDH Brumovice

Informace o oprávněnosti podnikání v 
zemědělství

„V současné době v resortu země-
dělství stále ještě podniká řada fyzických 
osob, které zemědělskou výrobu pro-
vozují na základě osvědčení vydaného 
podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukro-
mém podnikání občanů, ve znění záko-
na č. 219/1991 Sb.. Jedná se o tzv. SHR 
(samostatně hospodařící rolníci), kteří 
využili přechodných ustanovení novely 

Informace o opráv-
něnosti podnikání v 

zemědělství

zákona o zemědělství č. 85/2004 Sb., 
podle nichž zmíněné osvědčení platí 5 let 
ode dne nabytí účinnosti zmíněné nove-
ly, tj. do 1.5.2009. Po uvedenou dobu se 
takové osoby považují za zemědělského 
podnikatele k provozování zemědělské 
výroby podle zákona o zemědělství, aniž 
se musely jako zemědělský podnikatel 
podle tohoto zákona zaevidovat.

Pokud však budou osoby, které tímto 
způsobem dosud podnikají, provozovat 
zemědělskou výrobu i po 1.5.2009, aniž 
budou zaevidovány jako zemědělský 
podnikatel u příslušného obecního úřa-
du podle zákona o zemědělství, jednalo 
by se o podnikání neoprávněné. Tako-
vým osobám by jednak hrozilo uložení 
pokuty podle § 5 odst. 4 zákona o země-
dělství, jednak by mohlo jít o porušení 
rozpočtové kázně , a to u osob, které se 
předtím staly příjemci dotací a u nichž 
byla stanovena podmínka podnikat s 
předmětem dotace po určené období  
(např. podpora vinic a sadů).

Ministerstvo zemědělství s ohle-
dem na výše uvedené doporučuje 
osobám, které chtějí nadále podni-
kat v zemědělské výrobě a dosud tak 
činily na základě osvědčení pro SHR, 
aby se nejpozději ke dni 1.5.2009 
zaevidovaly jako zemědělský podni-
katel u místně příslušného obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, 
kterým je takový úřad v místě jejich 
trvalého pobytu.“
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