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Jan Herben o Brumovicích:

„Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem, 
že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi 
zahrádkami naší chalupy a myslila na mne“. 

Pořadové číslo 28             Rok 2011/1

Vážení čtenáři,
toužebně očekávané jaro 

konečně dorazilo v celé své kráse. 
Je to už měsíc, co zaklepalo na 
dveře. Otevřeli jsme mu je dokořán 
a velice rádi. Stejně tak přivítejme 
i nadcházející Velikonoce – jednu 
z nejpříjemnějších tradic celého 
roku, ale hlavně největší křesťan-
ský svátek. Aby byly takové, jaké 
mají být, veselé, barevné a hravé, 
ale také zamyšlením nad sebou 
samými a našimi budoucími život-
ními postoji. Přinášíme Vám i v 
tomto čísle Nového pokolení něko-
lik témat, tipů a úvah, ovlivňujících 
Vaši mysl,  které se Vám budou 

možná hodit. 
V rušných všedních dnech pra-

covního týdne, při práci na poli, ve 
starostech o rodinu, při přípravách 
na Velikonoce, se může projevit i 
nějaká ta jarní únava. A až budete 
mít pocit, že si potřebujete odpo-
činout, vyjděte ven, nadechněte 
se vůně země, svěží zelené trávy 
a hlavně nových, jistě slunečných 
příslibů. Ono totiž jaro, to je takový 
začátek, a začátků není nikdy dost. 
Začátek roku, začátek nové vege-
tace, nového života. Je také začá-
tek druhého desetiletí ve 21. století 
a začátek druhé desítky let vydá-
vání našeho zpravodaje. Chceme 

Vám v něm i v tom příštím období 
nabídnout něco nového, zajímavé-
ho, co ještě nevíte a co Vás pře-
svědčí, že je dobré si náš zpravo-
daj obstarat. Z Vaší strany k tomu 
stačí jenom málo, zajít si ho koupit. 
Z naší strany je to trošku složitější, 
hledáme témata, zprávy a infor-
mace, které by byly podle Vašeho 
přání. V minulých sedmadvaceti 
zpravodajích jsme hodně témat 
již přinesli, některá pouze otevřeli. 
Představujeme si, že stejně jako k 
nám přichází jaro, a stejně jako my 
vstupujeme každým číslem Nového 
pokolení k Vám, vstoupíte i Vy do 
kontaktu s námi.  Nebojte se rea-

govat, tak jako 
reagujete na 
podněty jara.    

Otevřete i náš 
zpravodaj jako 
novému přícho-
zímu a zeptejte 
se na nové zprá-
vy a pohlédněte 
mu do tváře.  Je 
to nyní Váš nový 
host.  

Přeji Vám 
krásné pohodo-
vé dny letošního 
jara

 - Josef Šedivý - 
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12. dětský krojový bál, 12.krojový ples 
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Jan Herben a Praha
Po Brnu byla Praha čtvrtým mís-

tem, které jako mladý student poznal. 
Bylo to hodně vzdálené město od 
rodných Brumovic. Studium v Praze 
mu doporučili učitelé gymnázia, kte-
ří poznali, že Jan Herben je velice 
nadaný a zodpovědný student. Zato 
doma to nepřijali s radostí, protože 
Jan odmítl stát se knězem. Odepřeli 
mu proto veškerou podporu na stu-
diích. VBrně si od katechety Šťast-
ného vyzvedl honorář 5 zlatých za 
příspěvek v časopisu Obzor. Byla to 
reportáž z prázdninové cesty po Slo-
vensku. 

S pěti zlatými se vypravil Herben 
do Prahy. Jak jel z Brumovic, nevíme, 
ale dále jel určitě vlakem, ale zřejmě 
až ze Zaječí, nebo z Brna (V Brumo-
vicích  byla železnice až o dvacet 
let později.) Když vystoupil 30. září 
roku 1878 na nádraží v Praze, zbý-
valo mu do života 35 krejcarů. Bylo 
to v podvečer a jeden starší kolega 
mu pomohl odnést kufřík do Opato-
vické ulice č. 24, kde potom bydlel. 
Herben vzpomíná na tento den: „Já 
jsem nemyslil tehdy na nic. Cítil jsem 
jen, že nikdo neví o mé existenci a že 
se také nikdo o ni starat nebude. Z 
toho strach a úzkosti. Neboť při šes-
tiletém pobytu v klausuře seminární 
nepoznal jsem života, byl jsem stejně 
neobratný jako osamělý. Díky Bohu, 
protloukl jsem se“. Jaký dojem na 
něj udělala Praha jako město, také 
nevíme. Musíme si uvědomit, že to 
bylo v poslední čtvrtině 19. století, 
kdy Praha byla sice velké historické 
město, ale součástí Rakousko-Uher-
ské monarchie. Tehdy ještě tvořilo 
Prahu Staré a Nové Město. Nepatřily 
k ní ani Vinohrady a Žižkov, ani ostat-
ní čtvrtě. Nestálo ještě ani Národní 
muzeum, ani nebyla dostavěna Sva-
tovítská katedrála, nebylo dostavěno 
ani Národní divadlo. Praha neměla 
elektřinu a tramvaje tahali koně. Všu-
de převládala němčina, o nějakém 
náznaku svéprávnosti českého náro-
da nebyla řeč. 

Jan Herben tak zahajoval život 
chudého českého studenta, který se 
protlouká vyučováním po domech a 
psaním, když mu někde něco otisk-
nou a zaplatí. Nebyl úplně bez úspě-
chů. Na doporučení Bartošovo mu 
profesor Velišský zaopatřil  kondice v 
rodině vynikajícího, bohatého vědce-

lékaře, profesora Hamerníka. Dou-
čoval tehdy jeho syna – mladšího 
gymnazistu. Později ještě k tomu při-
stoupil spolek Radhošť, podporující 
chudé moravské studenty.  Tak mohl 
dostudovat. 

Herben studoval v Praze fi losofi c-
kou fakultu Karlovy univerzity. Chtěl 
být profesorem dějepisu a učit na 
střední škole, podle svých středoškol-
ských vzorů. Studoval také  zeměpis 
a češtinu. V době, kdy nastupoval, 
to však byla německá škola s vyu-
čovacím jazykem německým. Tehdy 
na Karlově univerzitě studovalo něco 
přes tisíc studentů, byli to pouze 
muži. Na fi losofi cké fakultě bylo pou-
ze 350 studentů.                    

Fakultu studoval pět let  - od roku 
1878 do roku 1883. Na studia vzpo-
mínal rozdílně: nelíbil se mu dějepis u 
profesora Tomka a čeština u profeso-
ra Hattaly. Vzor si našel v profesoru 
Gebauerovi a v profesoru Gollovi  Při 
profesorské zkoušce dostal kvalifi ka-
ci jen pro nižší střední školy. 

Studentská léta však prožíval v 
plné míře a v bohatém společen-
ském a historickém dění. V červnu 
roku 1879   

se konaly volby do říšské rady a v 
listopadu vystoupili zástupci s memo-
randy o rovnoprávnosti češtiny. Do 
Prahy přijel v červnu 1880 císař Fran-
tišek Josef I.  V roce 
188l poprvé osvětlil 
František. Křižík 
elektrickým oblou-
kem jednu pražskou 
ulici. V témže roce 
vyhořelo Národ-
ní divadlo. V roce 
1882 byla univerzita 
rozdělena na dvě 
části - německou a 
českou. Jako první 
český řádný student 
se zapsal František 
Šujan z Klobouk, 
Herbenův krajan. 
V červnu 1882 se 
konal první sokol-
ský slet s 1572 čle-
ny. Do Prahy přešel 
z Vídně jako řád-
ný profesor Tomáš  
Masaryk, se kterým 
se potom Herben 
trvale stýkal. V roce 

1883 bylo znovu otevřeno Národní 
divadlo.  To všechno mělo na Herbe-
na velký vliv.   

Vlasteneckou činnost v Praze roz-
víjelo i moravské studentstvo, a sice 
prostřednictvím Moravské besedy, v 
níž se setkávali i profesoři a Morava-
né vůbec. Jan Herben již jako student 
byl starostou Moravské besedy (1882 
– 83), byl činný ve výboru Klubu his-
torického  (od roku 1878), dále v 
Literárním odboru umělecké besedy 
(od roku 1879), byl členem literárně 
řečnického spolku Slávia (od r. 1881) 
a spisovatelského spolku Máj (od r. 
1884). Z této bohaté aktivity pak již 
nikdy neslevil. 

Sám o svých začátcích v Praze 
říká: „Lepšího člověka, smím-li tak 
říci, udělala ze mne Praha. Praha je 
dvojí město; jedno, které mne přijalo 
macešsky a které vůbec snad nikdy 
nebere na vědomost, jací lidé do 
něho přicházejí z venkova; ale také 
město věčné nám Čechům: město 
historické, jednotící národ, povýšené 
nad všechny malichernosti denního 
života“. 

Praha se tak stala natrvalo jeho 
domovem. O jeho dalším životě v 
Praze po skončení studií zase příš-
tě. 

-Josef Šedivý-
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Vzpomínky z dětství

VELIKONOCE

Naše návraty do dětství před mnoha a mnoha lety ve vzpomínkách již nežijících občanů v nás vyvolávají mnohdy 
zvláštní pocity nostalgie, někdy úsměv či soucit z toho, co se tehdy událo. Byla by škoda tyto vzpomínky neoživit, 
abychom si více vážili toho, co nám současný život dává. Budeme rádi, když i Vy přispějete svými vzpomínkami, či 
vzpomínkami z okruhu Vašich blízkých.   

Pokračujeme druhou částí vzpomínek na Jana Staňka z Brumovic, jak je zaznamenala jeho manželka Pavlína. 
připravuje Josef Šedivý 

Mládí a učení chudobného chlapce
„Tak hladověli dál a roky učení 

taky utíkaly. Staněk  byl podšívka hří-
chu, za to bití, co dostal, si vymýšlel, 
co by jim na potvoru udělal. Mistrová 
jela na jarmark a měla se kotit koza, 
tak přikazovala mistrovi a učňovi, 
aby dávali na ni pozor, ať se něco 
nestane. Učeň Staněk sliboval a na 
druhé straně se těšil, že mistrová 
nebude kozlata jíst. Doma pásl kozy, 
tak dobře věděl, co se má dělat, když 
se koza kotí. Tak to začalo. A co měl 
kozleti pomoct a proštípnout blánu, 
aby se kozle neudusilo, tvrdil mistro-
vi, že se s tím nesmí nic dělat. Tak se 
kozle zadusilo, druhý to samý. Mis-
trová dojela a nadávala mistrovi, že 
je tomu vinen, a učeň přisvědčoval, 
že byla obě kozlata mrtvá. Druhý pří-
pad: Celý týden ševcovali do půlnoci 
a v sobotu do rána. Co naševcovali 
za týden, v sobotu museli čistit. Na 
čištění musela být fi lcová hadra. Sta-
něk žádnýmu nic neříkal, vzal nůžky 
a šel na dvůr hledat tu hadru.Jak šel 
okolo kurníku, kohout se probudil a 
začal na něho hudrovat. Učeň hladnej 
a nevyspanej chytl milýho kohouta a 
ustřihl mu ocas u samej kosti, slípky 
se taky začaly ozývat, tak všeckým 
deseti ustříhal křídla a ocasy. Našel 
si hadru, žádný nevěděl, kde byl, a 
šel do verštatu pracovat, to bylo jeho 
štěstí. Ráno mistrová jde dát slípkám 
a ony tak zpotvořený. Začala křičet 

a šla pro mistra. Začalo vyšetřování, 
všichni říkali, že žádný nebyl v noci 
na dvoře. Tak šel pro četníka, ten 
jak viděl ty slípky, musel se zdržovat 
smíchu a vyšetřoval. Žádný se nepři-
znal, tvrdili, že na dvoře v noci neby-
li. Četník odešel s nepořízenou. Ale 
dobře věděl, kdo to udělal. Za pár dní 
potkal četník učně Staňka ve městě, 
říkal mu, aby se přiznal, že to udělal, 
že to na něho nepoví. Učeň se při-
znal. „Já to věděl, žes to udělal ty“. 
Znal mistra, jak s něma zachází, tak 
s tím nic nedělal. 

Učeň se připravoval dělat zkouš-
ku, dělal švagrovej štyvletky (boty). 
Podařily se, s radostí je nesl na spo-
lečenstvo. Všecí mistři prácu prohlí-
dali a jeden řekl: „Hubu máš dobrů. 
Mistra, mistrovů umíš bít, ale praco-
vat neumíš, u zkoušky propadneš“. 
Staněk se nebál řekl: Když zkouš-
ku v Hustopečích jste neuznali, já ji 
půjdu dělat do Brna, já se nebojím, 
že ji neudělám“. Mistři se mezi sebou 
domlouvali a řekli: Aby sis nemyslel, 
že jsme tak špatní, tak tě propouští-
me“.  Ale  do tovaryšského listu na-
psali známku dostatečně. Učeň si to 
přečetl a řekl jim: „Tím jste mě nepo-
trestali. Žádný mistr se nebude dívat 
na špatnou známku, ale na dobrou 
práci“. Ukázal dlouhý nos a odešel. 

Učil se od roku 1907 do roku 
1910. Šel pracovat do Podivína, tam 
byl mistr s prací spokojený. Pracoval 

u něho ještě jeden dělník, s ním se 
domluvil a odjeli do Vídně, mistr ho 
nerad pouštěl. Ve Vídni pracoval  4 
roky, roku 1914 vypukla válka, byl 
odvedený a vrátil se roku 1918. Dojel 
do Brumovic, měl tu sestru, začal tu 
ševcovat, já jsem k němu nosila prá-
ci,  tak jsme se poznali a roku 1919 
byla svatba – 23. listopadu. Žila jsem 
s ním 53 let. Zemřel 17. ledna 1973, 
bylo mu 81 roků.              

Pavlína Staňková

Velikonoce jsou tradiční oslavou 
jara. Tyto svátky však bývaly v minu-
losti významnější než Vánoce. V něk-
terých zemích je tomu tak i dnes (ve 
Francii, Německu). Velikonoce jsou 
však nejvýznamnější svátky křesťan-
ských církví. 

Jsou spojené s památkou umuče-
ní a vzkříšení Krista, je to vzpomín-
ka na jeho zmrtvýchvstání. Ježíš se 
sebeobětoval za všechny nevěřící a 
hříšné lidi, aby je vykoupil ze zatra-
cení a smířil je s Bohem. Většina lido-

vých velikonočních zvyků má však 
svůj původ již v době předkřesťan-
ské, u pohanských národů. Navazují 
však i na židovský svátek Pesach, 
kterým si Židé připomínali vysvobo-
zení z egyptského zajetí. Velikonoce 
se slaví vždy po jarní rovnodennosti, 
první neděli po jarním úplňku.  

Velikonočních zvyků bylo oprav-
du mnoho, z nichž dva nejznámější, 
pomlázka a vejce, jsou také nejroz-
šířenější. Některé zvyky a tradice 
(hlavně ty předvelikonoční) jsme si v 

minulých letech již v našem zpravo-
daji připomenuli, některé byly zcela 
zapomenuty. K velikonočním zvykům 
se však zase někdy vrátíme.  

Důležité je, abychom nezapomí-
nali na pravý křesťanský smysl Veli-
konoc, který má pro každého osobní 
význam.

My si v tomto zpravodaji připo-
meneme některé lidové zvyky země-
dělské, spojené s jarem, které také 
nemají žádné opodstatnění, stejně 
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jako šlahačka, či polévání vodou. Byly 
však tradovány a stávaly se určitým 
rituálem – jednalo se o pověry. Nej-
hojnější úkony byly spojeny s jarními 
pracemi. Tak se přikazovalo sít na 
Zelený čtvrtek, ale naopak se zaka-
zovalo setí na Velký pátek. Většinou 
hospodář nesvěřil rozsévání nikomu 
jinému, neboť věřil, že jen majitel má 
sít,a zejména první hrsti musí rozhodit 
sám. Hospodář, který chtěl, aby obilí 
vyrostlo vysoké, dbal na to, aby zrno 
vyhazoval dostatečně vysoko. Na 
obranu proti ptákům musel rozsévač 
sít se zavřenýma očima, aby také oni 
neviděli vyseté zrno. Zároveň si dával 

při setí několik semen pod jazyk, kte-
ré po skončení práce vyplivl pod keř 
jako výkupné pro ptáky, aby mu nezo-
bali z pole. Pokud jde o oblečení při 
setí, dbalo se, aby bylo čisté, neboť 
špinavý oděv mohl způsobit, že by 
obilí bylo snětivé. Při sázení zelí se 
doporučovalo chytat se za hlavu, aby 
vyrostlo velké jako hlava, bílá suk-
ně zajišťovala bělost zelí a červený 
šátek zase barvu červenému zelí. K 
ochraně pole se před Velikonocemi 
obcházelo dokola a do rohů se do 
země zastrkovaly posvěcené proutky 
kočiček. Mnoho zvyků mělo zajistit jak 
ochranu polí, tak i bohatou úrodu. Vel-

ký význam při tom měla vejce, jimž lid 
přisuzoval zvláštní schopnost povzbu-
zovat vzrůst zasetých plodin. Vejce se 
zahrabávala do země celá, nebo jen 
skořápky, nejen na ochranu, ale pře-
devším s úmyslem přenést na pole 
jejich sílu života. Péče a starost ven-
kovského člověka byly vždy obráceny 
k hospodářství a tvořily střed, kolem 
něhož se točil zájem celého jeho živo-
ta. Na úrodě polí závisel blahobyt celé 
rodiny. S nadějí vstupovali lidé  zjara 
na pole, aby uložili připravené osivo 
do půdy. Dnes jsou tyto jarní práce jen 
technickou záležitostí.     

- Josef Šedivý -      

Jarní
Q.M.Vyskočil

Modré zvonky zemi budí 
sladkou písní svou, 

svěží míza hbitě proudí 
každou větvičkou. 

Brázdami jde anděl bílý, 
žehná země klín, 

sněžné roucho propadá se  
tmavých do roklin. 

Nad osením skřivan zpívá 
slavné hosana, 

modrem nebe Bůh se dívá, 
v srdce zklamané. 

A kam jeho pohled padne 
vzbouzí svěží cit – 

duše nová křídla hledá, 
srdci chce se žít. 

„Aleluja!“ hlásá blankyt, 
„Aleluja!“ šumí háj.

A ty, jenž jsi děckem obou, 
cítíš v nitru věčný máj! 

Brumovice – lidé a doba

  - V roce 1661, tj. před 350 lety přešly Brumovice 
v rámci hodonínského panství do majetku Bedřicha, 
hraběte z Oppersdorfu. Získal je po své matce Anně 
Heleně hraběnce z Oppersdorfu.   

  - Hrabě Bedřich z Oppersdorfu v roce 1691, tj. 
před 320 lety založil pro celé hodonínské panství urbář. 
Urbář představoval soupis nemovitostí a jejich majitelů. 
Byl sestaven k datu 19. 1. 1691. V něm se dočteme, že 
v Brumovicích stálo 54 domů a 35 z nich bylo obydleno. 
Ve jmenovitém seznamu majitelů domů  se dozvídá-
me, že již tehdy se u nás  vyskytovala jména Jakubčík, 
Ráček, Oslzlý, Ledahudec, Musil, Ševčík, Svoboda, 
Novák a Šebek, tedy stejná jako nyní nebo v minulém 
století. Další jména v tehdejší době jsou pro nás nezná-
má, např. Pavic, Čelej, Duraj, Benčík a jiná.        

- V roce 1921, tj. před 90 lety stálo v Brumovicích 
již 298 domů a v nich bydlelo 1394 obyvatel, tj. nejvíce 
v historii. 

- V roce 1961, tj. před 50 lety bylo v Brumovicích 
358 domů a žilo zde 1212 obyvatel. 

- V roce 2011 to bude více jak 400 domů a na počet 
obyvatel si musíme počkat po ukončení sčítání.

- V roce 1811, tj. před 200 lety došlo v rámci Rakous-
ka k vyhlášení pověstného Finančního patentu. Někdy 
se říká také Wallesova patentu, podle jeho autora. Bylo 
to v době napoleonských válek. Mimořádná válečná daň 
již nestačila krýt všechny výdaje, zvyšovaly se vojen-
ské dodávky obilí a dalších zemědělských produktů. 
Nařizovaly se také nové odvody do armády. Rakouské 
státní fi nance byly četnými válkami v tak neutěšeném 
stavu, že roku 1811 sáhlo Rakousko k vyhlášení fi nanč-
ního patentu. Ten nařizoval stáhnout z oběhu papírové 
peníze, tzv. bankocetle a nahradit je novými papírovými 
poukázkami, nazývanými šajny. Kurs byl 1 : 5, za sto 
starých bylo 20 nových. Státní bankrot měl velmi tvrdé 
následky pro veškeré obyvatelstvo. A to ještě netušili, 
že může být hůře. Do roka byly ještě z oběhu staženy 
všechny drobné krejcary stejným kurzem. To postihlo i 
ty nejchudší, jak bylo zaznamenáno i v Brumovicích. 

 - Josef Šedivý -      
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Osobnosti Brumovic
Vladimír  Kovářík 

akademický malíř a grafi k. Naro-
dil se 11. února 1921 v Brumovicích 
v čísle 163 v chudé rodině malíře 
pokojů Františka Kováříka. Mamin-
ka pocházela ze ševcovské rodiny z 
Hodonína. 

Od roku 1927 bydlel s rodiči a 
mladší sestrou v nově postaveném 
domě č. 346 v ulici Na Drahách. 

Vladimír chodil nejdříve do obecné 
školy v Brumovicích, pak do měšťan-
ky a gymnázia. V letech 1938-1945 
absolvoval studia na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v 
Praze u profesorů Jarosla-
va Bendy a Antonína Str-
nadela.  

První ilustrační prá-
ce sahají už do doby jeho 
studia. Po ukončení stu-
dií se stal samostatným 
umělcem, kde soustavná 
ilustrační činnost souvisí 
s počátky editorské čin-
nosti Státního nakladatel-
ství dětské knihy v Praze, 
pozdějšího nakladatelství 
Albatros. 

Oženil se v roce 1947, 
vzal si  Miladu Růžičko-
vou z Ostravy, se kterou 
se seznámil v době studia. 
Nejdříve bydleli v Karlo-
vě ulici, potom 10 let na 
Újezdě pod Petřínem a 
nakonec větší část života v 
ulici Haštalská poblíž Sta-
roměstského náměstí. 

Vladimír Kovářík byl 
technicky velmi vyspělý a vzdělaný 
kreslíř. Věnoval se z počátku převáž-
ně ilustraci dobrodružné literatury. 
Od roku 1942 najdeme jeho ilustra-
ce v mnoha desítkách knih, zejména 
pro mládež. Ilustroval např. tyto kni-
hy: Broučci (Jan Karafi át) v r. 1942, 
Kamenný chlapec (František Hole-
šovský) v r. 1954, Jednou v máji (Jan 
Drda) v r. 1965, Jak se kalila ocel 
(N.A. Ostrovskij), Songaré (L.M. Paří-
zek) v r. 1967, Paměti uličníka (Donát 
Šajner) v r. 1979, Na zlatém Severu 
(Jack London) v r. 1971, Děti na Dyji 
(Kamila Sojková) v r. 1981. Ilustroval 
také knihu o Slovensku, která obsa-
hovala na tři sta prací.   

Jako malíř - grafi k se zúčastňo-
val mnoha výstav střediska SČSVU 

Umělecká beseda, a to v různých 
zemích, např. ve Švédsku, Norsku, 
Dánsku, Německu, Rumunsku, Jugo-
slávii, Maroku, Rusku. 

V letech 1961 – 1970 byl členem 
skupiny Radar. Byla to skupina pat-
nácti umělců, z toho osm malířů, tři 
sochaři, tři grafi ci, jeden fotograf a 
tři nevýtvarníci, kteří se pravidelně 
scházeli a pokoušeli se odstranit hra-
nice mezi jednotlivými druhy umění. 
Vystavovali na společných akcích. 

Vladimír Kovářík se prosadil i jako 
malíř obrazů. Jeho díla byla vystave-

na na mnoha skupinových výstavách, 
hlavně v Praze  (1961, 1962, 1963, 
1964, 1967 a 1969), Hradci Králové 
(1962), Pardubicích, Teplicích, Ostra-
vě (1963), Českých Budějovicích 
(1964), Karlových Varech (1965), 
Rychnově nad Kněžnou (1966). V 
zahraničí to byly výstavy v Havaně 
(1964), Štětíně (1965), Káhiře, Ale-
xandrii (1969).   

V Praze uspořádal dvě samostat-
né osobní výstavy, a to v roce 1967 a 
1984. Jedna z těchto výstav byla na 
téma Kresby z Brumovic.  

   Vedle ilustrační činnosti a malo-
vání obrazů vytvářel i písmové reali-
zace v architektuře, např. v  Národním 
divadle v Praze, v pražském metru, 
v Památníku národního písemnictví. 

Je autorem oblíbených vystřihovánek 
hradů a historických staveb, např. 
Karlštejna.

Vladimír Kovářík vytvářel mnoho 
grafi ckých návrhů bankovek. Reali-
zace jeho návrhů se uskutečnila ve 
třech rozvojových zemích. 

Nejznámější je však jeho grafi cká 
známková tvorba /kolem 140 poš-
tovních známek/, návrhy realizoval 
zejména známý rytec J. Herčík. V 
známkové tvorbě najdeme náměty 
sportovní, jubilea, přírodu (ptactvo), 
výzkum vesmíru, Den čs. poštovní 

známky s portrétem Alfon-
se Muchy. Známé jsou 
dvě emise: Historie česko-
slovenského porcelánu a 
Bezpečnost silničního pro-
vozu.  Za známkovou tvor-
bu obdržel četná ocenění, 
v roce 1948 cenu za plakát 
pro OSN, v roce 1972 na 
6. světovém bienále poš-
tovních známek v Buenos 
Aires I. cenu za čs. znám-
ku 75 let Čs. olympijského 
výboru, v roce 1983 I. cenu 
ministra spojů za aršík 
Interkosmos. 

Vladimír Kovářík nejdří-
ve vyrůstal ve vesnickém 
prostředí, pevně zakořenil 
v Brumovicích. Okolnost, 
že vystudoval a usídlil se v 
Praze, na tom nic nemění. 
Po školních letech praco-
val s otcem, rád kreslil, na 
zábavách doma i v okolí 
hrál na housle a kytaru. 

Hrál také s brumovickými ochotníky 
divadlo (např. RUR Karla Čapka). 
Celý život jezdil pravidelně do Bru-
movic za maminkou a sestrou. Tatí-
nek zahynul nešťastnou náhodou na 
konci druhé světové války.  

Vladimír Kovářík zemřel 6. 7. 1999 
a jeho urna je uložena v rodinném 
hrobě na hřbitově v Brumovicích.  

Vladimír Kovářík vychoval dva 
syny. První, Vladimír, vystudoval 
Uměleckoprůmyslovou školu v Praze 
a také se věnuje grafi cké tvorbě. Dru-
hý syn, Pavel, vystudoval na DAMU 
loutkoherectví. Od roku 1998 je ředi-
telem Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Praze na Žižkově. Věnuje se 
rovněž známkové tvorbě.         

- Josef Šedivý-  
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Moudré myšlenky
Neustále můžeme u mistrov-

ského Karla Čapka objevovat nové 
moudrosti, které mu do vínku nadělil 
sám život, respektive jeho pozorova-
cí talent a osobní zkušenosti. Jeho 
myšlenky jsou ojedinělé, neopakova-
telné. Proto bychom si je měli opako-
vat, protože stále platí, v každé době, 
i v té dnešní. Přestože byly napsány 
před osmdesáti lety, můžeme se jimi 
řídit. Proto mě baví je vyhledávat.     

  - Josef Šedivý -  

Karel Čapek:                        
„Každý politický řád je dělán z 

lidí. Demokracie není udělána z lid-
ských práv, nýbrž z lidí a jejich půso-

bení. Diktatura je dělána z mužů, a 
ne z poroučení ..   V malodušném, 
politicky malicherném národě sebe-
lepší politický systém bude malý, 
zvrtačený a neúčinný. Neříkám tím, 
že je lhostejno, který řád a systém 
pro nás volit. Chci jenom říci, že jste-
li vůbec pro nějaký řád, nesmí vám 
být lhostejno, jaká politická duše se 

vychovává v tomto národě. Máte 
namnoze plná ústa toho, že jste pro 
lepší budoucnost, pro nový a luzněj-
ší řád světa, ale kde, u všeho všudy, 
zůstáváte, když den za dnem jde v 
nějakém ohledu o lepší dnešek? 

   Nikdo nepřijde s návrhem, co by 
měl udělat on sám, aby se zjednala 
náprava. Nikdo neřekne, že by jeho 
úřad, povolání nebo stav měly udělat 
to a to v zájmu obecném, vždycky by 
se mělo jen to, co leží v jiných rukou a 
jiné kompetenci. Naše reformátorská 
fantazie pracuje nejbujněji, můžeme-
li reformy a projekty uložit někomu 
jinému, věc by podstatně tratila na 
poutavosti, kdyby se ukázalo, že by-
chom ji měli vzít do rukou sami. “    … 
1932

Vážení spoluobčané,
přišlo jaro, období, které zna-

mená nový život, probouzení  krás  
přírody, zpěv ptáčků a určitě pro 
většinu z nás období, které nám 
po chladných zimních měsících 
nalévá novou sílu a chuť do života. 
Zima, ač nebyla z nejtvrdších, ale 
poměrně dlouhá, nám i tak připravi-
la spoustu starostí a práce. Při této 
příležitosti  chci poděkovat všem 
spoluobčanům, kteří se podíleli  na 
úklidu sněhu a posypu chodníků u 
svých domů a v mnoha případech 
i v jejich okolí. Děkuji Vám, přispěli 
jste bezpečnosti a ochránili jste tak 
zdraví Vašich spoluobčanů.

Jarní krása, o které jsem se 
zmínil, má však také svá úskalí a 
vyžaduje nejenom spoustu práce, 
ale i lásky a citu, aby Brumovice 
byly krásné a bezpečné. Je to vyčiš-
tění a udržování travnatých ploch, 
kterých v naší obci není málo, jsou 
to záhony, předzahrádky, ale i naše 
obydlí. Vše po zimě vyžaduje naši 

pozornost. Většině z Vás není lhos-
tejné, v jakém prostředí bydlíte a 
pohybujete se. Jasně o tom vypo-
vídají krásně upravené zahrádky 
a  kvetoucí stromy u Vašich domů, 
květinami vyzdobené okenní para-
pety atd. Je to Vaše zásluha, za 
kterou Vám patří srdečný dík. Chtěl 
bych, aby pro nás naše obec byla 
tou nejhezčí a  také nejpříjemnější 
pro život.

Musím však konstatovat, že 
máme v obci i místa, která neodpo-
vídají tomu, co jsem popsal, dokon-
ce jsou to místa, za která se musíme 
stydět. Snahou nás Všech musí být,  
aby vzhled obce jako celku (celého 
katastru) byl opravdu hezký a bez-
pečný, aby nedocházelo k poško-
zování věcí obecních i soukromých. 
Každý majitel nemovitosti si musí 
být vědom své odpovědnosti za  
stav i bezpečnost daného objektu. 
Nebuďme lhostejní a nevšímaví k 
nešvarům kolem nás, vycházejme z 
toho, že Brumovice jsou nás všech 

a nenechávejme si naši radost z 
hezkých věcí a chvil kazit některými 
jedinci.

K takovým nešvarům patří i leti-
tý problém toulavých psů, otázka 
některých nezodpovědných jedinců 
z našich řad. Zvažuji situaci,  nedo-
jde-li  k nápravě, budou tato zvířata 
odchycena  a na náklady majitele 
umístěna do útulku. (Náklady v útul-
ku jsou mnohem vyšší než doma). 

Chci Vás informovat také o ukon-
čení ukládání biologicky rozložitel-
ných  odpadů na „kompostu“ za sběr-
ným dvorem. Bioodpad bude tak, jak 
jste již byli informováni  letáčkem,  
od 1.5.2011 odvážen svozovou služ-
bou z kontejnerů, do kterých budete 
tento odpad ukládat.

Vážení spoluobčané, přál bych 
si, aby probouzející se příroda, při-
nášející radost a potěšení, nám byla 
vzorem v našem společném životě 
v Brumovicích. Přeji Vám hodně 
příjemných a sluncem zalitých dní.

Antonín Košulič, starosta obce 

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

U S N E S E N Í 
z druhého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 

16. 12. 2010 ve velké  zasedací síni obecního úřadu 
1. Zastupitelstvo obce Brumovice 

(dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. Program jednání
1.2. Ověřovatele zápisu pana Ing. 

Vavřince Charváta a paní Mgr. 

Marii Michnovou 
1.3. Návrhovou komisi ve složení 

JUDr. Dobromila Macháčková a 
Ing. Zdeněk Musil        

1.4. Změnu ve složení fi nančního 

výboru – odstoupila Vladimí-
ra Prokešová a zvolena Petra 
Charvátová

1.5. Snížení odměn zastupitelům dle 
novelizovaného vládního naří-
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U S N E S E N Í 
z 3.  řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 10. 2. 

2011 v 18,00 hodin ve velké zasedací síni OÚ Brumovice

zení č. 375/2010
1.6. Rozpočet na rok 2011 (v přílo-

ze)
1.6. Rozpočtový   výhled na rok 2012 

a 2013 (v příloze)
1.7. Rozpočtové opatření č. 11
1.8. Směrnici o pod rozvaze  (v přílo-

ze)
1.9. Obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2010 o místních poplatcích 
1.10. Obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2010 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálního odpadu

1.10. Provedenou inventarizaci majet-
ku ZŠ a MŠ         

1.11. Dodavatele služeb svozu 
domovního odpadu pro rok 2011 
fi rmu Van Gansewinkel,  a. s.

1.12. Příspěvek panu Antonínu Musi-
lovi na vydání knihy o Brumovi-
cích

1.13. Do školské rady ZŠ a MŠ Bru-
movice byl zvolen Ing. Zdeněk 
Musil

2. ZOB neschvaluje:
2.1. Proplacení nevyčerpané řád-

né dovolené za rok 2009 Ing. 

Vavřinci Charvátovi                       
2.2. Příspěvek Spolku vinařů na 

akce ve výši 60 tisíc korun pro 
rok 2011.

3. ZOB bere na vědomi:
4. 3.1. Plnění usnesení minu-

lého ZOB

5. ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Dořešit úkoly uložené usnese-

ním 1. ZOB, konaného dne 25. 
11. 2010.    

1. Zastupitelstvo obce Brumovi-
ce (dále jen ZOB) schvaluje:

1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu paní Mgr. 

Marii Michnovou a pana Ladi-
slava Milušku

3. Návrhovou komisi ve složení 
JUDr. Macháčková a pan Karel 
Opluštil

4. Stav v plnění usnesení přede-
šlých jednání ZOB

5. Smlouvu o dílo na změnu územní-
ho plánu č. 6 ve výši 49 200,- Kč.

6. Záměr přestavby stávajícího 
domu služeb na Obecní úřad. S 
tímto záměrem poptat nabídku 
na zpracování studie stavby.                           

7. Smlouvu o zajištění výuky dětí 
školou povinných s obcí Kobylí 
v jejich základní škole.

8. Rozpočtové opatření č. 1.                 
9. Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ 

Brumovice v roce 2010 a schvá-
lení převodu hospodářského 
výsledku do rezervního fondu.

10. Zakoupení tělocvičných pomů-
cek pro cvičení rodičů s dětmi.                  

11. Vybudování parkoviště před 
novostavbou pana  Milana Šev-
číka.

12. Úhradu nákladů na hudbu při 
akci, kterou obec spolupořádá 
se Spolkem vinařů – Koštem 
vín.

2. ZOB neschvaluje:
1. Žádost pana Martina Šemory na 

úhradu nákladů na vybudování 
parkovacího místa před jeho 
nemovitostí.

3. ZOB ukládá:
1. místostarostce obce jednat s 

Ing. Arch Hučíkem o snížení 
ceny za zpracování změny č. 6 

Územního plánu obce.         
2. starostovi obce: poptat zpraco-

vání studie záměru přestavby 
Domu služeb na Obecní úřad.

3. starostovi obce: zveřejnit záměr 
pronájmu nebytových prostor v 
Domě služeb.

4. ZOB bere na vědomí:
1. Plán činnosti kontrolního výbo-

ru
2. Poskytnutí příspěvku na činnost 

Mikroregionu Hustopečsko
3. Informaci o stavu v provádění 

rekonstrukce Hasičské zbrojni-
ce

4. Nabídky fi rmy Van Gansewinkel 
na poskytnutí kontejnerů na pří-
rodní odpad.

5. Informaci  o novém postupu 
ÚP v poskytování příspěvku na 
veřejně prospěšné práce.

- ve středu 15.12.2010 se od 17 hodin v parku pod kostelem konalo tradiční „Zpívání pod vánočním stromem“
- ve čtvrtek 16.12.2010 se v budově základní školy konala hudební besídka žáků p. Otáhala
- ve čtvrtek 16.12.2010 se konalo 2. řádné zasedání zastupitelstva obce
- v neděli 19.12.2010 se v sále sokolovny konal  „Vánoční koncert“ dětí ZŠ a MŠ Brumovice
- ve čtvrtek 23.12.2010 si do obecní knihovny mohli přijít zájemci o Betlémské světlo v době od 15 do 16 hodin
- občanské sdružení Klub rodiče dětem uspořádalo 24.12.2010 pro děti i rodiče vánoční vycházku do lesa s nadílkou 
pro lesní zvěř
- v úterý 28.12.2010 se v sále sokolovny uskutečnil 1. ročník „Vánočního turnaje“ ve stolním tenisu
- v pátek 31.12.2010 se v Hospůdce Na Sokecu konala od 20 hodin „Silvestrovská noc“ 
- v úterý 4.ledna 2011 jsme i v Brumovicích mohli krásně pozorovat částečné zatmění Slunce, a sice dopoledne v 
době od 9.00 do 10.30 hod.                         
- ve čtvrtek 13.1.2011 byla zhasnuta světla na vánočním stromu v parku pod kostelem, provedla fi rma REPREL s.r.o. 
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Hodonín
- v sobotu 15.1.2011 byl na sběrném dvoru proveden sběr nebezpečného odpadu 
- v sobotu 15.1.2011 se v sále sokolovny konala valná hromada členů Sboru dobrovolných hasičů
- v měsíci lednu 2011 probíhala v kostele sv. Antonína z Padovy Tříkrálová sbírka 2011 
- ve středu 26.1.2011 se v prostorách domu služeb konala valná hromada členů Spolku brumovických vinařů
- v pátek 28.1.2011 se v bývalé prodejně paní Ondrušové v domě služeb konala výroční členská schůze členů místní 
organizace Českého zahrádkářského svazu 
- v Brumovicích byl nově otevřen „Pneuservis Tesař“ , č.p. 3, ve Žlíbku, otevřeno denně od 8 do 18 hodin
- v pondělí 7.2.2011 byla v naší obci pracovníky fi rmy Asana z Vracova provedena plošná deratizace
- ve čtvrtek 10.2.2011 se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu konalo 3. řádné zasedání zastupitelstva obce
- v sobotu 12.2.2011 vystoupila brumovická krojovaná mládež na 1.krojovém plese ve Společenském domě v Záhor-
ské Bystrici
- v pondělí 14.2.2011 se v sále  sokolovny  uskutečnilo cirkusové vystoupení  „Bimbo“, programem provázel klaun 
Bimbo

- v Hospůdce Na Kopečku se ve dnech 16.- 18. února 2011 konaly „Zvěřinové hody“
- v sobotu 19.2.2011 se uskutečnila brigáda na hasičské zbrojnici, zúčastnili se jí členové SDH i ostatní občané
- ve středu 2.3.2011 v odpoledních hodinách došlo k požáru suché trávy v trati Podolky,  při jeho likvidaci zasahovali 
požárníci z Brumovic, Klobouk u Brna a z Hustopečí.
V neděli 6.3.2011 vznikl požár ve stejné lokalitě na  dalším pozemku, opět hořela suchá tráva, tentokrát zasahovaly 
požární sbory z Brumovic, Hustopečí, Kobylí a Velkých Pavlovic. Pravděpodobná příčina obou událostí bylo vypalo-
vání trávy
- v pátek 11.3.2011 nás členský výbor spotřebního družstva Jednota COOP Mikulov  pozval na členskou schůzi, která 
se konala v zasedací místnosti obecního úřadu
- v sobotu 12.3.2011 provedli členové fotbalového oddílu TJ Sokol Brumovice  v obci sběr starého papíru, kartonů, 
novin, časopisů a letáků 
- v sobotu 12.3.2011 uspořádal Svaz tělesně postižených rekondiční zájezd do termálních lázní v Maďarsku, přihlášky 
přijímala důvěrnice STP, paní Anna Horáková
- Spolek Brumovických vinařů a členové místní organizace ČZS připravili na středu 16.3.2011 přednášku o stobodo-
vém hodnocení vína spojenou s degustací a informacemi o nových prostředcích na ochranu vinic
- v době od 9.2. do 31.3.2011 se na obecním úřadě vybíraly poplatky za odvoz pevného domovního odpadu  a za 
psy
- Valná hromada členů TJ Sokol Brumovice se konala v neděli 20.března 2011 v budově sokolovny
- na neděli 20. března 2011 připravil sbor dobrovolných hasičů pro své členy zájezd do termálních lázní v Laa 
-Výroční členská schůze STP se konala dne 25.3.2011 v sále kulturního domu v Bořeticích, rekondiční zájezd za 
koupáním do Mošoně se uskutečnil v pondělí 28.března 2011
- Firma Daniel Ullmann nabízí služby v oblasti televizního příjmu z analogového na digitální vysílání, k 30. červnu 
2011 bude v našem regionu analogové vysílání ukončeno
- v pátek 1.dubna 2011 byl pokácen topol před branou na fotbalové hřiště u sokolovny, u ostatních topolů byly ořezány 
větve
- v sobotu 9.dubna 2011 se v prostorách obecního úřadu uskutečnila „velikonoční dílna“ , zájemkyně zdobily vajíčka 
dvěma technikami: voskovou a ubrouskovou, odborně vedla paní Marie Kratochvílová
- v rámci oslav 66. výročí osvobození naší obce byl ve čtvrtek 14.dubna 2011 na místním hřbitově uspořádán pietní 
program s položením věnce u pomníku obětem padlým v obou světových válkách

                                                                                          Připravila: Vlasta Bedřichová

foto: Vlasta Bedřichová
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66 let od ukončení II. světové války
V loňském roce jsme si výstavou 

„Osvobození Brumovic“ připomenuli 
část historie naší obce. Výstava zdo-
kumentovala události a dala podnět k 
novému pátrání po přesnějších úda-
jích z té doby. Je už jen málo pamět-
níků, kteří nám  mohou podat osob-
ní svědectví o průběhu osvobození 
Brumovic. Náročného úkolu,  doplnit 
nové údaje a zpracovat tyto událos-
ti co nejpodrobněji, se ujal student 
Lukáš Lexa. Z dostupných materiálů 
a výpovědí pamětníků zpracoval na 
toto téma středoškolskou práci. Po 
úspěchu v okresním kole postoupil 
do kola krajského.       

Pokračuje dále v bádání a jsme 
rádi, že podnítil ke vzpomínkám 
občany Brumovic. Byli bychom rádi, 
kdybyste nám svoje vzpomínky 
zaznamenali nebo nadiktovali. Ozvě-
te se!  V těchto dnech jsme si toto 

výročí znovu připomínali. Proto Vám 
je přiblížíme vyprávěním pana Fran-

tiška Krátkého.
  - Josef  Šedivý -

František Krátký:
„S prvními střelami, spadlými 

do Brumovic, nás rodiče zavedli do 
bunkru, který připravili na Předních. 
Tam jsme zůstali pouze jednu noc. 
Když jsem následující ráno vyku-
koval z bunkru, viděl jsem Němce 
sedícího pod třešní u lesa. Pušku 
měl opřenou o strom a rozhlížel se 
dalekohledem. Za chvíli jsem slyšel 
šustění v trávě. Zahlédl jsem chlapa 
v civilu, který se plazil kolem naše-
ho bunkru. Nikdo známý to nebyl. 
Mohlo se jednat o ruského zvěda. 

V neděli nás rodiče odved-
li domů. Zůstali jsme schovaní ve 
stodole. Měl jsem dlouhou chvíli, 
tak jsem vykukoval ven a pozoroval 
dění okolo. Najednou jsem spatřil 
Němce, jak prchá před Rusy úto-
čícími z Horního konce. Když chtěl 

přelézt plot u sousedů, schytal kul-
ku a zůstal ležet v jejich humně. O 
malou chvíli později přijel za naši 
stodolu německý tank. Poté, co 
vytlačil Rusy, začal střílet na Kobyl-
skou skálu. Proto jsme se přesunuli 
do sklepa k sousedům. Touto dobou 
nad námi proletělo pár letadel, kte-
rá shodila bomby. Tlaková vlna 
výbuchů párkrát otevřela a zavřela 
dveře sklepa. 

V oknech našeho domu a domu 
rodiny Rychlých měli Němci zřízena 
kulometná hnízda, která kryla ulič-
ku „U Kostihového“. Rusové se tudy 
snažili probít. Stříleli sem i z kanónu 
a poškodili štít našeho domu. Když 
boje skončily, vyhlédl jsem ze skle-
pa na ulici. Viděl jsem tam rudoar-
mějce, jak se baví jízdou na ukořis-
těných jízdních kolech sem a tam. 

Pan Šemora, starý legionář, si do 
sklepa přinesl velké vařené kosti a 
srkal z nich morek. To na mě půso-
bilo přímo uklidňujícím dojmem. 

V chladném prostředí sklepů 
jsem onemocněl angínou. Ležel 
jsem doma a viděl jsem Rusy, jak 
pojídali kompoty a popíjeli všemož-
ný alkohol. Někteří se opili příliš 
moc a zvraceli. V blízkém hostinci si 
ruský důstojník, přezdívaný Žabák, 
zřídil provizorní skladiště. Jednou 
tam přivezli velké množství kober-
ců z Lednice. Naplnili jimi místnost 
až po strop. Dostali jsme se do pre-
kérní situace, když Rusové ustájili 
koně u nás na dvoře přesně na mís-
tě, kde jsme zakopali truhlu s cen-
nostmi a šatstvem. Koně se naštěs-
tí nepropadli a Rusové na náš úkryt 
nepřišli.“

Tři měsíce jste měli možnost nav-
štívit jubilejní, dvacátou výstavu Klu-
bu přátel Dr. Jana Herbena a histo-
rie obce, která  skončila v únoru. Ne 
všichni občané tuto možnost využili. 
Většina návštěvníků byla tentokrát 
z blízkého okolí, např. z Kobylí, Vel-
kých Pavlovic, Klobouk, Boleradic, 
Šitbořic, Strachotína.  

Na výstavě bylo k vidění velké 
množství exponátů. Slíbili jsme Vám, 
že jejich přesný počet uvedeme. 

Bylo vystaveno 120 kusů 
šatů, 22 klobouků a čepic, 
28 párů bot, 30 kabelek, 
72 kusů korálů a bižuterie, 
13 párů rukavic, 33 kusů 
módních doplňků a 67 kusů 
ostatních exponátů. 

Jak se lidé oblékali, 
jsme dokumentovali na 113 
ks fotografi í a bezpočtu 
obrázků z módních časo-
pisů. 

Abychom mohli toto 
množství věcí umístit 
do prostoru, bylo k tomu 
využito 10 nástěnných 
panelů, 2 stolní vitrí-
ny, 13 fi gurín – stojanů 
a plochy na stěnách. 
Interiér výstavy tvořilo 
také 6 kusů nábytku, 2 
zrcadla a další doplňky. 
Celkem bylo na sezna-
mech přes 500 kusů 

Ohlédnutí za výstavou Historie módy a odívání



Nové POKOLENÍ

strana 11

Oblastní výstava vín Brumovice 2011

zapůjčených věcí.  Právě díky obča-
nům jsme mohli dát dohromady tak 
velký počet předmětů. Kromě 6 kusů 
ze zápůjčky Muzea města Brna byly 
všechny ostatní od občanů Brumo-
vic. Věci zapůjčili: Belobradová Irena, 
Dvořáková Libuše, Fanta Miroslav, 
Hajdová Anna, Hanáková Ludmila, 

Jakubčíková Marie, Košuličová Věra, 
Ing. Kratochvílová Marie, Kubálková 
Ludmila, Musilová Božena, Pochylá 
Marta, Poláková Vlasta,  Ing. Šedivý 
Josef, Zítková Františka.                                                          

Výstava byla poučná a pest-
rá. Přehledně ukazovala módu za 
posledních 110 let na modelech, foto-

grafi ích i obrázcích.
Nahlédli jsme také do vzdálenější 

minulosti.  Sdělte nám své dojmy z 
této výstavy. 

Těšíme se na setkání s Vámi na 
dalších akcích.

  - Josef Šedivý - 

Po dlouhých 11 letech se dočkali 
vinaři a příznivci dobrého vína v Bru-
movicích výstavy, a to rovnou oblast-
ní. Z iniciativy nově vzniklého Spolku 
brumovických vinařů a ve spolupráci 
se ZO Zahrádkářského svazu a OÚ 
Brumovice započaly po novém roce  
přípravy na dubnovou oblastní výstavu 
vín. Práce je třeba hodně, vždyť spolek 
nemá zatím pro svou činnost žádné 
prostory, vybavení, ani dostatek fi nan-
cí. Navíc výstava vín je pouze první z 
plánovaných akcí spolku. V červenci 
chce navázat Dnem otevřených sklepů 
a v záři pokračovat obnovením tradice 
v minulosti úspěšného Vinobraní.

Na pravidelných schůzích příprav-
ného výboru bylo nutno řešit spoustu 
problémů a prokousat se četnými úko-
ly. Také bylo třeba zasvětit vinaře do 
nového stobodového systému hodno-
cení. K tomu účelu proběhlo opakova-

né školení pod vedenímIing. Františka 
Jakubčíka, který zároveň informoval 
přítomné o novinkách v oboru ochrany 
vinic.

V neděli 10.4.2011 proběhlo v jídel-
ně fi rmy Blanář hodnocení, kterého se 
ve 21 komisích zúčastnilo 62 degustá-
torů. Subkomisi předsedal pan Martin 
Valihrach z Krumvíře.

Odměnou za naše dosavadní úsilí 

bylo nashromáždění úctyhodných  601 
vzorků vín, což je vzhledem k nepřízni-
vému loňskému ročníku velký úspěch.

Pořadatelé by chtěli touto cestou 
poděkovat všem, kdo přispěli k uspo-
řádání Oblastní výstavy. Zejména za 
fi nanční a materiální pomoc fi rmám: 
Blanář Nábytek, Kovo Staněk, BV 
Brumovice Výtahy,Vinařské potřeby 
Bureš, VŠ postele, Materiály na kroje 
Ivana Blanářová, Brumovín. Na všech-
ny plánované akce se nám podařilo 
získat dotaci od Vinařského fondu. V  
jednání je také příspěvek Jihomorav-
ského kraje.  

Přípravný výbor výstavy: František 
Ševela,  Josef Haman, Antonín Košu-
lič, Veronika Veselá, Ing.Vlastimil Her-
zán, Ing. František Jakubčík, Zdenek 
Jakubčík,  Milan Krátký, Miroslav Otá-
hal, Ing.Milan Polák, Daniel Ulmann, 
Jan Zaviačič. 

Krojový ples
„Nejen samou prací živ je člo-

věk…“ Plesová sezóna 2011 nabídla 
sice nevelkou, ale přece jenom mož-
nost společenské zábavy. A milovníci 
a obdivovatelé krásy lidových krojů 
měli nabídek hned několik. Kromě 
krojových plesů v našich sousedních 
obcích-Kobylí, Krumvíři a v Morkův-
kách, hlavně ples domácí a v družeb-
ní Záhorské Bystrici.

Od místního odboru Matice Slo-
venské přišlo pozvání na 1. Matičný 
krojový ples. A tak 12. února odjel 
autobus v čele s panem starostou, 
dvanácti krojovanými páry a doprovo-
dem do Záhorské Bystrice. Tam nás 
kromě vřelého přivítání  čekal krásně 
vyzdobený sál, pohodlná šatna se 
zázemím a pohoštění. Od 19 hod. se 
zaplňoval sál návštěvníky plesu,  a to 
domácími i přespolními.. Pozvání při-
jaly celé skupiny krojovaných z okolí- 
z Lamaču, Mostu, Skalice, Stupavy a 
dalších míst. Nejvzdálenějšími náv-
štěvníky, kromě brumovických, byla 

návštěva z Vídně. K tanci a poslechu 
hrála dechová hudba Šohajka z Dol. 
Bojanovic.

Slavnostní zahájení plesu ve 20 
hod. otevřelo defi lé všech krojova-
ných a poté  zatančili brumovičtí 
Moravskou besedu. Program plesu 
byl obohacen krátkými vystoupeními 
místního dětského souboru Rybinky, 
pěveckého souboru Bystričan, dueta 
J+J Zaviačičových a také společným 
zpěvem  za doprovodu harmoniky 
Marka Musila. 

Kolem druhé hodiny ranní jsme 
vyrazili spokojeně k domovu. Vystou-
pení brumovické chasy a ženáčů 
bylo návštěvníky plesu i v děkovných 
ohlasech přijato a hodnoceno s nad-
šením. Opět je uchvátila krása našich 
krojů. Hlavně dívčí a ženské kroje, 
které byly záměrně předvedeny ve 
více variantách  /s šátkem i věncem, 
v bílých i barevných sukních) sklidily 
zaslouženou pozornost.

O týden později, 19.února se 
konal již 12. krojový ples v Brumovi-
cích, k tanci a poslechu hráli Skaliča-
né, připravená byla tradičně bohatá 
tombola. Novinkou na plese byla 
malá ochutnávka mladých vín místní-
ho vinařského spolku. 

Potěšitelná byla početná účast 
krojovaných. Kromě domácích, posí-
lených o početnou družinu“ženáčů“, 
zavítali k nám v hojném počtu krojo-
vaní z Morkůvek a několik jednotliv-
ců z Dolních Bojanovic, St. Břeclavi, 
Mutěnic a Syrovic. 
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Návštěvu plesu oplatili samozřejmě i přátelé ze Záhor-
ské Bystrice. Jejich výpravu vedl pan starosta Ing. Josef 
Krůpa, dále přijeli zpěváci a zpěvačky souboru Bystričan, 
kteří ples obohatili několika pěveckými vstupy. 

Další novinkou bylo předtančení Moravské besedy, 
které kromě stárků a chasy rozšířili o jedno kolečko tan-
čící ženáči.

 XII. krojový ples byl veselý a úspěšný, i když jej prová-
zely nečekané problémy při nácviku besedy. Na poslední 
chvíli museli zaskočit někteří tanečníci, nebo celé páry, za 
což jim patří velké poděkování, zvláště pak přespolním.
Besedu tančili:   
 Marek Musil   -  Veronika Musilová
 Mirek Otáhal   -  Hanka Šťavíková

 Mirek Kadlec   -  Iveta Šemorová
 Jakub Zaviačič   -  Bára Koschová

 Jaroslav Partyka(Morkůvky)  -  Petra Otáhalová
 Josef Vlček(Morkůvky)  -  Monika Kňůrová
 Aleš Víteček(Boleradice)  - Klára Dunajová
 Tomáš Kňůr  - Jana Zaviačičová
„ženáči“ :    Kňůrovi, Musilovi, Otáhalovi a Zaviačičovi.

Pár Víteček-Dunajová, nahradili v Brumovicích Matěj 
Krátký a Lenka Kňůrová, za J.Partyku zaskočil Jiří Otáhal 
a místo Tomáše Kňůra zaujal Štefan Vávra.

Za kulturní výbor: J.Zaviačič

Plesová sezóna
Maškarní ples
V sobotu 5.února 2011 uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů tradiční 

„Maškarní ples“. K tanci a poslechu hrála hudební skupina JJAZ, jejíž reper-
toár zahrnuje české i zahraniční skladby, evergreeny i současnou populární 
hudbu. Plesu se zúčastnilo asi 80 platících občanů a 50 masek, v tombole 
bylo přes 80 cen.  A které masky vyhrály?
1. místo: řidič družstevního náklaďáku Pávek a jeho závozník Otík – Fiedorovi
2. místo: král a královna – Otáhalovi
3. místo: Pat a Mat – J. .Miklík a D.Štach

                                                                                Foto: H. Troubilová

12. dětský krojový bál
ZŠ a MŠ Brumovice pořádaly  v 

neděli 20.února 2011 v sále sokolov-
ny  „12. dětský krojový bál“. K tanci a 
poslechu hrál a zpíval Zdeněk Švás-
ta. V programu vystoupily děti mateř-
ské i základní školy. 

12. krojový ples
Zastupitelstvo obce pořádalo v 

sobotu 19.února 2011 v sále sokolov-
ny „12. krojový ples“.  K tanci a posle-
chu hráli Skaličané, ples byl zahájen 
předtančením moravské besedy, kte-
rou s naší mládeží nacvičily Marie 
Kopřivová a Zdeňka Zaviačičová. 
Byla připravena bohatá tombola /127 
cen/ a ochutnávka mladých vín. V 
programu vystoupili také krojovaní ze 
Záhorské Bystrice – pěvecký soubor 
Bystričan. 
Moravskou besedu tancovaly tyto páry:
Miroslav Otáhal a Hana Šťavíková
Marek Musil a Veronika Musilová
Jakub Zaviačič a Bára Koschová
Matěj krátký a Jana Zaviačičová
Jiří Otáhal a Petra Otáhalová
Josef Vlček a Monika Kňůrová
Štefan Vávra a Lenka Kňůrová
Miroslav Kadlec a Iveta Šemorová
Miroslav Otáhal a Věra Otáhalová
Zdeněk Musil a Stanislava Musilová
Jan Zaviačič a Zdeňka Zaviačičová
František Kňůr a Bohuslava Kňůrová

Dětský karneval
V neděli 27.února 2011 pořádala 

Školská rada při ZŠ a MŠ Brumovi-
ce v sále sokolovny „Dětský karne-
val“. Na programu byl rej masek, hry 
a  soutěže. K tanci a poslechu hrál a 
zpíval Zdeněk Švásta.

 -VB-
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Ze života školičkyZe života školičky

Návštěva dětí z mateřské školy 
u prvňáčků v základní škole

20. ledna 2011 navštívily předškolní děti žáky první-
ho ročníku, kteří jim předvedli, co se doposud naučili. 
Nejprve jim ukázali, jak už umí číst, potom pracovali s 
početním divadélkem, na kterém znázorňovali slovní úlo-
hy. Následovalo porovnávání počtu puntíků na kostce, 
čarování s fazolemi, odkrývání určitého počtu koleček a 
na závěr skládání matematického puzzle, kde si procvičili 
sčítání a odčítání do deseti. Až na poslední úkol si před-
školáci všechny činnosti vyzkoušeli a hlavně děvčata si 
vedla velice dobře.

Celé dopoledne jsme si opravdu všichni užili a naši 
předškoláci se už do školy moc těší.

Naši malí lyžníci na svahu 
v Němčičkách

Pro nejstarší děti z mateřské školy zajistil týdenní 
lyžařský výcvik pan Roman Blanář. Celý výcvik proběhl 
bez problémů, děti byly úžasné, bavilo je to, naučily se 
ovládat lyže, ty zdatnější jezdily i na vleku, počasí nám 
přálo – prostě nemělo to žádnou chybu. Za to můžeme 
poděkovat instruktorům lyžařské školy, kteří se dětem 

věnovali s maximální trpělivostí, uměli to s nimi, děti je 
měly rády a jen nerady se loučily.

Zápis do mateřské školy 
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se 

podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci.

Pokud je u dítěte prokázána alergie, je třeba doložit 
lékařské  potvrzení o řádném vyšetření.

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle 
jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb.  Z tohoto 
ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělá-
vání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, 
nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu 
vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit 
požadavky stanovené rámcovým programem předškolní-
ho vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané 
mateřské školy.

CO MUSÍ DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:
* umět si říci co chce - potřebuje
* spolupracovat při oblékání a svlékání                                                                 
* nenosit plínky
* obouvat a vyzouvat obuv
* držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
* pít z hrnečku a skleničky
* vzít do ruky pečivo, kousat z něj
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* používat toaletu    
* umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít
* ujít kratší vzdálenost 
(pobyt venku trvá 1,5 hod. až 2 hod.)
 
Zápis do mateřské školy na školní rok 2011/2012 se 

konal 29. a 30.3. 2011 v budově mateřské školy a přihlá-
silo se celkem 13 dětí. 

Zápis do 1. třídy
Jít poprvé do školy, to je pro dítě veliká událost. Jed-

ním z budoucích brumovických prvňáčků byla Veronika 
Herzánová. První dítě u zápisu. Stačilo pár sekund a 
Veronika nás přesvědčila, že na školu je opravdu dobře 
připravená. Měla napsat jméno, spočítat hračky, roze-
znat geometrické tvary, poznat nějaké písmenko a bar-
vy. Za vzorný podpis by si Veronika vysloužila svou 
první jedničku, ale nebyla sama. 

Šikovných dětí byla u zápisu plná škola. Prvním škol-
ním úkolům svých dětí dojatě přihlíželi rodiče. A možná 
už přemýšleli, na co mají jejich školáci největší nadání. K 
zápisu jich letos přišlo patnáct.

Přejeme vám i vašemu školákovi přitažlivou výuku, 
dobrou vzájemnou spolupráci se školou a kladné výsled-
ky na cestě za poznáním. 

Bavit se přišli kašpárci, indiáni, vodníci, orientální 
tanečnice, princezny a mnozí  jiní v kostýmu, ale i kama-
rádi v tričku a v teniskách.  Rej masek, tancování, sou-
těživé hraní a zpívání mělo ráz i nápaditost. Naše vyna-
ložené úsilí s organizací karnevalu ocenila usmívající se 
maminka slovy: „Bylo to super, naše děcka ani chvilku 
neseděla.“

Dětský karneval
V neděli  27. února  2011 se uskutečnil v sále soko-

lovny tradiční Dětský karneval.
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Lyžování v Němčičkách

Letos jsme si na lyžování vybrali poslední lednový 
týden. Lepší dobu jsme si nemohli na lyžařský kurs přát.

Přivítalo nás krásné počasí a vzorně upravená sjez-
dovka. Děti byly hned první den rozděleny podle svých 
schopností do několika družstev, kterých se ujali lyžařští 
instruktoři.

Týden uběhl jak voda a už tu byl poslední den, ve 
kterém se konaly závody ve slalomu. I když ne každému 
se podařilo stát na stupních vítězů, pro některé bylo oce-
něním už jen to, že dokázali vyjet nahoru a zdolat velkou 
sjezdovku.

Dětský krojový ples

20. února 2011 se konal v naší obci dětský krojový 
ples, který si vzala pod patronát  mateřská a základní 
škola. 

Letos nás potěšil velký zájem dětí.  Nacvičovalo cel-
kem 19 párů ze základní školy, a proto byli žáci rozděleni 
na mladší (1. a 2. ročník) a starší. Obě pásma byla tento-
krát vytvořena jen z moravských písní, abychom podpo-
rovaly u dětí vztah k místním lidovým tradicím. 

Program zahájily tradičně děti z mateřské školky, které 
nám také předvedly, jak se umí po práci bavit. Mateřáč-
ky vystřídali zpěváci ze základní školy. Po jejich vystou-
pení následoval nástup všech školáků, kteří si společně 
zatančili mazurku. Pak přišlo na řadu vystoupení mlad-
ších žáků, které vystřídali starší žáci. Nechyběl ani ver-
buňk, ten si děti oblíbily.

Ždánický zpěváček

Ve stejném duchu cimbálových písní proběhla v nedě-
li 3. dubna regionální soutěž  „Ždánický zpěváček“  za  
doprovodu cimbálové muziky  Babí lom.   Sešly se zde 
děti ze širokého okolí okresů Břeclav a Hodonín. Odbor-
nou porotou byli v předkole vybráni a do soutěže postou-
pili Lucie  Jakubčíková ,  Berenika a Tobiáš  Oudovi. Zpěv 
dětí byl na vysoké úrovni. Soutěž pokračuje národním 
kolem v Mikulově – kam postoupily z tohoto kola dvě děti. 
Nám se sice postoupit nepodařilo, ale o to víc se těšíme 
na Ždánického zpěváčka v příštím roce.

Přejme si, aby podobné akce pokračovaly i v dalších  
letech a naše děti sbíraly svým vystupováním cenné zku-
šenosti a určitě při nich také  poznávaly nové přátele a 
kamarády. 

Malovaná pantlička Augusty Šebestové

Po roční odmlce se v neděli 27. března 2011 uskuteč-
nila v Kobylí přehlídka  dětských zpěváků 

„O malovanú pantličku  Augusty  Šebestové“. 
Obecenstvu v zaplněném kinosále se za doprovodu 

cimbálové muziky Vonica představily zpívající děti v kro-
jích z obcí Kobylí, Vrbice, Velkých Pavlovic, Krumvíře, 
Čejkovic. Obec  Brumovice  reprezentovali tito zpěváčci -  
Denisa Havlíková, Alena Svobodová, Lucie Jakubčíková, 
Berenika  a  Tobiáš  Oudovi.  

Za pěkné podání písní i  reprezentaci obce a školy 
patří dětem vřelé poděkování.

Brumovice a jejich okolí
V minulých zpravodajích, od čísla 3, jste měli možnost seznamovat se s bezprostředními sousedy Brumovic. 
Poznali jsme tak sedm obcí. Dále jsme poznávali blízké okolí Brumovic, které tvořilo společnou historii s naší obcí, 

i když už dnes neexistuje. Bylo to Kobylské jezero a zaniklé vesnice.        
Zdálo se nám, že by bylo dobré pokračovat v poznávání dalších míst, ke kterým máme určitý vztah. Poznáme tak nejen 

historii, ale mohou nám někdy sloužit jako vzor, v čem jsou třeba lepší.  Začněme opět od jihu.  
V R B I C E 

I když Vrbice není bezprostředním sousedem Brumovic, její nejvýznačnější dominanta – kostel, je z Bru-
movic nejlépe vidět. Půjdete-li Dědinou směrem na Kobylí, máte před sebou na obzoru vrbický kostel stále 
na očích.  

Obec Vrbice vznikla za německé kolonizace kolem roku 1220. Vrbici osídlili Rakušáci z oblasti Dolního 
Rakouska. Doplňovali tak původní slovanské obyvatelstvo v kraji, se kterým se později smísili. Tehdy byla 
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nazývána Michelsdorf. První  zmínka o ní je v listině olomouckého biskupa Roberta z roku 1222 (tedy o něco dříve 
než o Brumovicích). Obývali ji svobodní lidé s povinností strážní a vojenské služby. Na návrší, kterému se odjakživa 
říkalo „Stráž“, zaplály ohně, které varovaly okolní vesnice pokaždé, když nepřítel překročil zemské hranice. Lidé se 
pak schovávali do podzemních úkrytů, zvaných lochy. Možná díky Vrbici nebyly Brumovice nikdy zcela zničeny.

Název Vrbice – německy Wurbitz, je odvozen z velkého množství vrb, které se tu nacházely. Proto má Vrbice ve 
svém obecním znaku také vrbu. Zajímavý je vývoj názvu dnešní Vrbice. Až do roku 1750 to byl Michelsdorf, roku 1850 
je uváděno Wrbitz, pak Vrbic a Vrbice.    

Roku 1356 obec vlastnil Vratislav, roku 1512 ji vlastnil Kuna z Kunštátu v rámci čejkovického panství. Po Bílé hoře 
přešla Vrbice spolu s Čejkovicemi do vlastnictví jezuitů a po zrušení řádu přikoupil Josef II. panství k Hodonínu (k 
němuž již patřily Brumovice).   

V první polovině 17. století, po bělohorské bitvě,  bylo ve vsi Vrbice jen 41 obyvatel a jeden svobodný dvůr „Ond-
riašovský“, který měl 180 měřic půdy. Dvůr však zpustl a nebyl obnoven. Na „Stráži“ stával od roku 1839 větrný mlýn, 
zdaleka viditelný. Nynější dominanta – Kostel sv. Jiljí – byl postaven bratrstvem sv. Jiljí v letech 1913 - 1920 v pseu-
dorománském slohu s věží 36 metrů vysokou.  Starší je však kaple sv. Anny v dolní části obce  - z r. 1888.   

V roce 1961 žilo na Vrbici 1456 osob, tedy o hodně víc než v Brumovicích.
Obec Vrbice je známá především svým vinařením. Vinnou révu zde rozšířili zmínění Rakušáci, kteří znali její pěs-

tování od Římanů (tehdy však Brumovice měly vinic ještě více). Nyní je na Vrbici kolem 130 ha vinic, zaměřují se na 
červené víno. Vrbice je začleněna do vinařského celku „Modré hory“. Unikátní jsou na „Stráži“ vinné sklepy, umístěné 
až v sedmi řadách v poschodí nad sebou. První chodby byly vybudovány na přelomu 18. a 19. století a vedly prý až 
do Čejkovic. Sklepy jsou charakteristické svými gotickými lomenými oblouky v čelní zdi. Na Vrbici usilují, aby tato 
památka byla zapsána do seznamu UNESCO jako kulturní dědictví.    

Obec Vrbice v poslední době žije bohatým kulturním životem. Od roku 2003 se dali dohromady Mužáci z Vrbice, 
kteří pravidelně organizují „Zpívání před hody“, „Zarážení hory“. Od roku 2001 hraje každý rok divadelní spolek „Okolo 
Luže“ nějakou hru. Působí zde také dětský chrámový sbor Kamínek. Na Vrbici pořádají pravidelně hody, košty vína, 
zbudovali muzeum. 

Národopisně patří Vrbice do celku hanácko-slováckého jižního. Jejich kroj se však nejvíce podobá tomu z Velkých 
Bílovic. Nářečí však máme téměř podobné. Jenom to jejich ľ je jiné. 

Dříve byla Vrbice pro nás kraj světa, protože tam vedla silnice jenom z Bořetic. Po vybudování nové silnice z Koby-
lí nyní jezdíme přes Vrbici pravidelně do Velkých Pavlovic. S vrbickými občany se dobře známe, protože jsme chodili 
společně do základní školy v Kobylí.  Také hodně občanů z Brumovic žije na Vrbici a naopak. Vrbice patří do našeho 
kraje, máme s ní mnoho společného.                                                                                                    - Josef Šedivý -  

Tato celostátní akce proběhla v 
týdnu  od 4. – 10. října 2010

Letošní motto: „KNIHOVNA PRO 
VŠECHNY“

V pondělí 4. 10. 2010 jsme se čte-
ním v knihovně zapojili do celostátní 
společné aktivity s názvem „Pocta 
K. H. Máchovi – čtení z díla našeho 
romantického básníka u příležitosti 
výročí 200 let jeho narození“.

Týden knihoven v naší obci
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V pátek 8. 10. 2010 k nám přijela 
paní Věra Řeháčková, spisovatelka. 
Dopoledne navštívila ZŠ a MŠ Bru-
movice, kde proběhla s dětmi beseda 
nad autorčinými knihami spojená s 
autogramiádou a prodejem jejích děl. 
Odpoledne jsme se setkali v knihov-
ně s dospělými čtenáři. Paní Řeháč-
ková projevila také zájem o dění v 
obci, prohlédla si významná místa 
a výstavku dr. Jana Herbena a díky 
krásnému slunečnému dni si udělala 
po naší obci poznávací procházku. 

Věra Řeháčková

Spisovatelka, rodačka 
z Brna, autorka píšící kni-
hy pro děti i dospělé

Vydala přes 50 knih a mnoho 
dalších chystá. Píše romány pro 
děti od devíti let, dospívající dívky 
i dospělé. Jako téma knih pro ženy 
jsou jí blízké ženy v obtížných život-
ních situacích.

Všechna setkání byla velmi příjemná 
a milá, což dokazuje i to, že několik 
dětí i dospělých ji přišlo doprovodit a 
rozloučit se s ní až k autobusu.

Po oba dny měli noví čtenáři mož-
nost registrace zdarma a byla osvo-
bozena platba od placení poplatků 
vracení výpůjček po termínu (amne-
stie dlužníků).

Děkuji všem za účast na těchto 
akcích a těším se na další milá setká-
ní v knihovně!

 Vaše knihovnice

Nové knihy zakoupené v roce 2011

Beletrie dospělí:

Asprin, Robert, 1946-2008 Svět zlodějů 4.
Barton, Beverly Bonniin návrat
Brown, Sandra, 1948- Milenec ze snů
Brown, Sandra, 1948- Odražená střela
Dailey, Janet, 1944- Růže z Texasu
Doyle, Arthur Conan Sir, 1859-1930 Pes baskervillský
Duquette, Anne Marie Na startovní čáře
Flanagan, Thomas, 1923-2002 Rok zklamaných nadějí
Gogol‘, Nikolaj Vasil‘jevič, 1809-1852 Revizor
Goldoni, Carlo, 1707-1793 Sluha dvou pánů
Golon, Anne, 1921- Angelika 1.
Greene, Jennifer, 1938- Jako za starých dobrých časů
Hart, Virginia, 1947- Kráska a zvířata
Hingle, Metsy Pomsta
Hudson, Jan Rosnička z obrazovky
Javořická, Vlasta, 1890-1978 List ve větru
Javořická, Vlasta, 1890-1979 Pod tíhou života
Leab, Karen Krajky a peří
Lindsey, Johanna, 1952- Dáma a námořník
Lodge, David, 1935- Hostující profesoři
Mc Allister, Anne Kovbojova dcera
Morgan, Raye Ledová princezna
Papoušková, Eva Pojišťovna štěstí 2
Papoušková, Eva Pojišťovna štěstí 3
Rubina, Dina, 1953- Dům za zelenými vrátky
Salinger, J. D. (Jerome David), 1919- Kdo chytá v žitě
Slušný, Jaromír, 1949- Nejkrásnější řecké a římské báje a 

pověsti
Steelová, Danielle, 1947- Milost
Steinbeck, John, 1902-1968 O myších a lidech
Tobiáš, Pavel, 1932- Cesta
Valentine, Zena Milenci mezi hvězdami

Z činnosti obecní knihovny:

- V pátek 26. listopadu 2010 jsme 
se připojili k celostátní akci Den pro 
dětskou knihu. Hovořili jsme o kni-
hách, nad knihami a v knihách jsme 
také hledali. Jednalo se především o 
dětské knihy. Poté se děti zapojily do 
plnění úkolů a řešení kvizů. Děti vyro-
bily vánoční zvonečky a jiné vánoč-
ní motivy na výzdobu knihovny. Ti 
zdatnější vyrobili novoroční přáníčka 
pro dárce a příznivce knihovny. Sou-
časně proběhla burza nepotřebných 
knih a časopisů, registrace čtenářů a 
amnestie dlužníků.

- Závěrem roku proběhly za 
fi nanční podpory MK ČR z dotačního 
programu Knihovna 21. století růz-
né vzdělávací kurzy, např. Základy 
PC, Komunikace po internetu, Úpra-
va digitální fotografi e, Tvorba rodo-
kmenu na PC.

- Březen – měsíc čtenářů a záro-
veň Týden čtení jsme zahájili v pon-
dělí 7. března 2011 společným čte-
ním s názvem Čtení sluší každému, 
a to čtením z díla K. J. Erbena, který 
letos slaví výročí 200 let narození 
a Václava Čtvrtka, který slaví 100. 
výročí narození. Ve čtení se vystřída-
lo několik generací čtenářů, až po ty 
nejmenší. Předvedli jsme si i elektro-
nickou čtečku a ukázku z poslechové 
knížky.

Největší dárkem pro děti bylo 
setkání s ilustrátorem dětských 
knížek, Adolfem Dudkem, který 
vystoupil se svým pořadem Malo-
vání pro děti v mateřské škole, a 
poté s programem Hrajeme si na 
malíře v základní škole. Odpoledne 
měli i dospělí možnost zúčastnit se 
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Vančura, Vladislav, 1891-1942 Rozmarné léto
Walló, Olga Na počátku byl kůň 1
Walló, Olga, 1948 Kráčel po nestejně napjatých lanech 2
Wimmerová, Lenka, 1971 Soukromé pasti 1
Wimmerová, Lenka, 1971 Soukromé pasti 2

Naučná dospělí:
Guinness World Records 2010 a 2011
Ottova encyklopedie Česká republika 1-5
Historie světa
Bílá vína Evropy
13. komnata
Brandreth, Gyles, 1948 Charles & Camilla
Brierley, John Keith, 1927 7 prvních let života rozhoduje
Desenský, Rudolf, 1969 Psi - poradna, souvislosti, informace
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič, 
1821-1881

Výrostek

Fikejz, Miloš, 1959 Český fi lm 1.
Fikejz, Miloš, 1959 Český fi lm 2.
Glyn, Elinor, 1864-1943 Ze zápisků komtesy Ambrosiny
Graclík, Miroslav Jiřina Švorcová
Greene, Jennifer Vlčí romance
Grün, Anselm Umění stárnout
Halík, Tomáš, 1948 Divadlo pro anděly
Hammond, Iim Sport
Kovaříková, Blanka Lexikon slavných českých dynastií
Krumlovská, Olga, 1963 Horoskopy pro každého na rok 2011
Marková, Hana, 1950 Daňové zákony 2011
Michaels, Leigh Zkrocení zlého muže
Morton, Andrew, 1953 Victoria & David Beckhamovi
Pinckney, Callan, 1942 Kalanetika
Podiven Češi v dějinách nové doby
Pohanka, Henry Camillo, 1955 Po stopách vlastních předků
Scott, Michael, 1959 Zaříkavač 4.
Stingl, Miloslav, 1930 2012
Štoll, Martin, 1973 Český fi lm 4.
Wertheim, Jane Fyzika

Beletrie děti:
Dahl, Roald, 1916 Matylda
Drijverová, Martina, 1951 Sísa Kyselá
Dudek, Adolf, 1964 O Popelce a jiné pohádky
Dudek, Adolf, 1964 Pohádky pro malé děti
Dudek, Adolf, 1964 Povídej pohádku
Dudek, Adolf, 1964 Zlatá kniha říkadel
Dudek, Adolf, 1964 Velká obrázková abeceda
Gaarder, Jostein, 1952 Dívka s pomeranči

představení s názvem První kurz. 
Podrobnější informace o této vese-
lé akci přineseme v samostatném 
článku.

Program Března – měsíce čte-
nářů vyvrcholil v pátek 11. března 
2011 besedou nazvanou Ilustrátoři 
z Brumovic, věnovanou našim ilu-
strátorům jak žijícím, tak především 
našemu rodáku Vladimíru Kováří-
kovi, akademickému malíři, který by 
se letos dožil 90 let. Seznámili jsme 
se s ukázkou jeho díla v knížkách, 
ukázali jsme si vystřihovánky hradů 
i návrhy známek.

Na počest tohoto našeho rodáka 
byla vyhlášena výtvarná soutěž na 
téma Poštovní známka.

Doprovodné akce: burza nepo-
třebných knih a časopisů, registrace 
nových čtenářů zdarma a amnestie 
dlužníků. Knihovnu milou návštěvou 
potěšily děti ze školní družiny a z 
mateřské školy.

- Děkujeme všem svým dárcům, 
sponzorům a příznivcům, kteří čin-
nost knihovny průběžně podporují 
nejen při pořádání akcí jako je Den 
pro dětskou knihu 2010 a Březen 
- měsíc čtenářů 2011. Poděková-
ní patří zejména fi rmě Agrofarma 
Brumovice s.r.o., BV BRUMOVICE 
VÝTAHY s.r.o. a Kovo Staněk, s.r.o.

- V březnu byly přivezeny nové 
knihy z výměnného fondu z Břecla-
vi.

- V knihovně pokračuje výstava z 
díla Rudolfa Čermáka.

Knihovna připravuje:
- Vyhodnocení výtvarné soutěže 

pro děti s tématem Poštovní znám-
ka – uzávěrka 30. dubna, vyhláše-
ní vyhodnocení s výstavkou prací v 
rámci oslavy Dne matek 

- vyhodnocení projektu Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka (čer-
ven)

- pokračování vzdělávacích kur-
zů z dotačního titulu Knihovna 21. 
století poskytované MK ČR (v prů-
běhu roku)
Sledujte průběžně: 
www.knihovnabrumovice.webk.cz
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Goldfl am, Arnošt, 1946 Tatínek není k zahození
Hrubín, František, 1910-1971 Špalíček veršů a pohádek
Hulpach, Vladimír Příběhy ze Shakespeara
Hulpach, Vladimír, 1935 Pohádky tisíce a jedné noci
Lanczová, Lenka, 1964 Třináctá komnata
Lindgren, Astrid, 1907-2002 Ronja, dcera loupežníka
Macourek, Miloš, 1926-2002 Mach a Šebestová za školou 2.
Miler, Zdeněk, 1921 Jak Krtek ke kalhotkám přišel
Nosov, Igor‘ Petrovič, 1962 Neználek v Kamenném městě
Svěrák, Zdeněk Tatínku, ta se ti povedla
Svěrák, Zdeněk, 1936 Jaké je to asi v Čudu

Naučná děti:
Drijverová, Martina, 1951 České dějiny očima Psa 2.
Dudek, Adolf, 1964 Obrázkový slovník

Obecní knihovna se zapojila 
do nové celostátní akce vyhlášené 
Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR Čtenář roku 2011. 
Kritériem byl počet výpůjček knih za 
uplynulý rok, počet návštěv knihovny 
v uplynulém roce a zapojení se čte-
náře do aktivit knihovny.

Naše knihovna pojala tento první 
ročník jako Nejpilnější čtenář roku 
2010. Vítězkou se stala Lucie Jakub-
číková, kterou ve své kanceláři dne 
11. března 2011 přijal starosta obce 
Antonín Košulič a předal jí ocenění a 
malý dárek. 

Lucii gratulujeme a přejeme jí, 
aby se její kladný vztah ke knize a ke 
knihovně projevil obzvláště ve škole 
a aby si ho udržela i do dospělosti. 
Lucka je pilnou návštěvnicí knihov-
ny, kde se i s ostatními kamarádka-
mi dobrovolně zapojuje do plnění 
různých úkolů. Zájem vás všech nás 
těší!

Tato soutěž je rovněž malou 
výzvou pro ostatní: Nebojte se 
knihovny!

Celostátní Čtenář roku 2011 byl 
vyhlášen dne 10. 4. 2011 na předá-
vání cen Magnesia Litera ve Stavov-
ském divadle v Praze a stala se jím 
čtenářka Dagmar Černá z Městské 
knihovny Hustopeče. Gratulujeme!

Bližší informace na celostátní 
úrovni najdete na: 
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/
akce-skip/ctenar-roku-2011

 Jana Charvátová - knihovnice

Ukázka prací 
malých čtenářů 
z akce Den pro dět-
skou knihu 2010

Každé dítě vyrobilo svůj 
vánoční zvoneček, který-
mi jsme vyzdobili knihov-
nu.

Čtenář roku 2011
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Ze sportu

Vánoční turnaj ve 

stolním tenisu
TJ Sokol Brumovice - oddíl stolní-

ho tenisu uspořádal v sále sokolovny 
v úterý 28. prosince 2010 pro mládež 
do 15 let a dospělé 1. ročník „Vánoč-
ního turnaje“.

Z celkového počtu 22 dospě-
lých první místa obsadili:

1. Martin Valný
2. Štěpán Prachař
3. Klára Milušková
4. František Jakubčík
5. Marek Fiedor
6. František Ševela
7. Milan Krátký
8. Vít Hanák

Z osmi  žáků byli nejlepší:
1. Jiří Novák
2. Vít Hoch
3. Jaroslav Kubík
4. Jan Poulík 

S t o l n í  t e n i s - Výsledky po skon ení sezóny 2010/2011

Krajská sout ž Jihomoravského kraje II. t ídy B, muži 

Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 

1. Kobylí A 22 19 0 3 212:118 79 
2. Lanžhot B  22 13 1 8 175:168 62 
3. Slovan Hodonín B  22 13 2 5 174:137 61 
4. Slavoj Rohatec A  22 12 2 8 183:158 60 
5. Vranovice A  22 12 1 9 176:155 59 
6. Host radice A  22 10 4 8 182:149 56 
7. N m i ky A  22 10 1 11 166:177 53 
8. Sokol Znojmo E  22 10 0 12 169:161 52 
9. SAD Hodonín D  22 9 3 10 169:175 52 
10. Agrotec Hustope e C  22 8 2 12 154:177 48 
11.  Sokol Hodonín A  22 5 3 14 147:198 40 
12. Sokol Kyjov A  22 1 1 20 83:217 26 

Okresní p ebor I. t ídy, muži 

Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 
1. MSK B eclav A  22 20 0 2 264:132 82 
2. K epice A  22 18 1 2 255:123 72 
3. Lanžhot C  22 16 1 5 228:168 71 
4. Agrotec Hustope e D  22 14 2 6 234:162 66 
5. Rakvice A  22 10 2 10 199:197 54 
6. Kobylí B 22 10 1 11 212:184 53 
7. N m i ky B  22 9 3 9 198:180 47 
8. Velké N m ice A  22 7 0 15 168:228 43 
9. Lanžhot D  22 5 4 13 161:235 41 
10. Šakvice A  22 5 3 14 165:231 40 
11.  Kobylí C 22 6 0 16 146:250 40 
12. Vranovice B  22 2 1 19 128:268 29 

Okresní p ebor III. t ídy, muži

Po . Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 
1. Vranovice C  16 14 1 1 220:68 59 
2. Šitbo ice B  16 14 0 2 219:69 58 
3. Velké Host rádky A  16 9 1 6 165:123 44 
4. Brumovice A 16 9 1 6 165:123 44 
5. K epice C  16 9 0 7 146:142 43 
6. Šakvice C  16 5 3 8 147:141 34 
7. MSK B eclav C  16 4 0 12 90:198 28 
8. Kobylí D  16 2 2 12 84:204 24 
9. Rakvice C  16 1 2 13 60:228 21 

V-výhra,  R – remíza, P – prohra 
Mužstvo Kobylí A krajskou soutěž  JmK II. třídy skupiny B s výrazným 

bodovým náskokem vyhrálo a přímo postoupilo do krajské soutěže I. třídy. 
Tato soutěž má výrazně vyšší úroveň, se kterou se musí hráči mužstva Kobylí 
A poprat. Jak se jim to podaří, bude jasné již po polovině soutěže na konci 
tohoto roku.

Mužstvo Brumovice A má za 
sebou svoji první sezónu. Nutno 
vyzdvihnout její, nad mé očekávání, 
solidní umístnění,  které je výzvou pro 
další sezónu. Po doplnění mužstva 
může pomýšlet i na postup do vyšší 
soutěže. Početná hráčská základna 
nabízí možnost vytvoření dalšího 
mužstva B se zařazením také do této 
základní soutěže.  Za  sportovní čin-
nost patří všem členům oddílu stolní-
ho tenisu srdečný dík.  

Ing. Vavřinec  Charvát
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Cvičení rodičů s dětmi
Na podzim v roce 2010 jsem 

uvažovala o tom, že budu se svým 
dvouletým synem Honzíkem jezdit 
do Boleradic na cvičení. Ale po del-
ším uvažování jsem si řekla proč ?? 
Vždyť u nás v Brumovicích je přece 
také dost malých dětí a najdou se 
určitě i maminky, které si s nimi rády 
zajdou zacvičit. Po domluvě s ředi-
telkou školy, paní Michnovou a paní 
Kunickou ze školky jsem si vypůjči-
la některé sportovní pomůcky a 17. 
listopadu 2010 jsem zahájila cviče-
ní pro maminky s dětmi. Je vhodné 
pro děti ve věku od 16 měsíců do 4 
let a scházíme se každou středu v 
sokolovně v době od 16:30 do 17:30 
hod. Každé cvičení zahajujeme zná-
mými písničkami, které děti znají od 
svých maminek nebo babiček. Pak 
si řekneme pár básniček s ukazová-
ním, při kterých si protáhneme celé 
tělo od hlavy až k patě. Opakováním 
těchto básniček si děti  zdokonalují 
a obohacují slovní zásobu. Pro vět-
ší zahřátí si zahrajeme nějaké hry, 
například s míči, švihadly, obručemi 
a jiné. Potom si zacvičíme na nářa-
dí, děti prolézají tunelem, rozvíjejí si 
obratnost a pohyblivost na trampolí-
ně nebo skákacích míčích a na závěr 
si opět zaběháme při nějaké zajíma-
vé hře, například rybičky a rybáři a 
jim podobné.Ty mladší děti se učí od 
těch starších, zvykají si na kolektiv, 
rozvíjejí si jemnou a hrubou motori-
ku, osvojují si pravolevou orientaci a 
poznávají barvy.

Nakonec vždy děti dostanou slad-
kou odměnu a zvířecí razítko na ruku 
nebo do deníčku, kam si také lepí 
básničky, které jim vytisknu, aby si je 

mohly opakovat i doma.
Celkem nás chodí cvičit 

11 maminek a 1 tatínek se 
14 dětmi.

Ráda bych touto cestou 
poděkovala manželům Ull-
mannovým za zakoupení 
míčů a také panu starostovi 
a zastupitelům za schvá-
lení  fi nančního příspěvku 
na zakoupení sportovních 
pomůcek.

Bližší informace můžete 
také získat na www.mysa-
cib.estranky.cz 

nebo www.brumovice.cz 

Helena Kurečková
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Provětrání 

hasičských svalů

V sobotu 19.února 2011 se v hasičské zbrojnici kona-
la větší brigáda na odstranění betonových  podkladů a 

navážek z vestibulu a společenské místnosti.  Celkem 
28 členů pracovalo asi pět hodin, navezli 5 kontejnerů 
dlažby a hlíny. Společenská místnost se vyčistila jen čás-
tečně, neboť zde se podlaha zdá velmi zachovalá a je 
možno na ni dlažbu položit. Ve vestibulu se už před pár 
týdny odstranily příčky od kuchyňky a záchodů.

Navzdory ranní zimě a nepohodlí začaly práce velmi 
rychle. Nějaká ta štamprdle slivovice a hrnky teplé kávy 

Jarní část fotbalové sezony 2010/2011
 Zákl. žák. sout., sk. B 

  TABULKA 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Zaje í 8 8 0 0 42: 4 24 ( 12) 
2. Pouzd any 8 5 2 1 38: 13 17 ( 5) 
3. Strachotín 8 5 0 3 19: 22 15 ( 3) 
4. Klobouky 8 4 1 3 30: 11 13 ( -2) 
5. Brumovice 7 2 2 3 30: 23 8 ( -4) 
6. Nosislav 8 2 2 4 15: 27 8 ( -1) 
7. Iva /P ibice 7 1 1 5 8: 31 4 ( -5) 
8. Krumví 8 0 0 8 6: 57 0 (-12) 

III.t ída sk. B

  TABULKA 
. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

V. Pavlovice B 16 12 2 2 53: 13 38 ( 14) 
V.N m ice 16 10 3 3 39: 24 33 ( 6) 
Nikol ice 16 9 5 2 33: 26 32 ( 8) 
Klobouky 16 9 3 4 36: 19 30 ( 6) 
Uher ice 16 8 5 3 31: 20 29 ( 5) 

Pouzd any 16 7 3 6 32: 28 24 ( 0) 
Sok. Iva 16 7 0 9 29: 36 21 ( -3) 
Vranovice 16 5 6 5 27: 35 21 ( -3) 

Kobylí 16 5 4 7 28: 25 19 ( -5) 
. Vrbice 16 4 5 7 28: 33 17 ( -7) 
. Šitbo ice 16 4 5 7 18: 34 17 ( -7) 
. Nosislav 16 4 3 9 22: 31 15 ( -9) 
. Brumovice 16 3 3 10 17: 44 12 (-12) 
. Boleradice 16 0 3 13 8: 33 3 (-18) 

  III. t ída dorost
  TABULKA 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Dunajovice/Perná 11 9 1 1 55: 12 28 ( 10) 
2. Klobouky 11 9 1 1 59: 20 28 ( 13) 
3. Kobylí 12 7 4 1 49: 21 25 ( 7) 
4. Vranovice 11 6 3 2 44: 11 21 ( 3) 
5. B ezí 10 6 0 4 33: 18 18 ( 0) 
6. Drnholec 11 5 2 4 38: 22 17 ( 5) 
7. P ibice/Iva 11 4 2 5 31: 22 14 ( -7) 
8. Fk Valtice 10 3 0 7 25: 31 9 ( -3) 
9. M.Žižkov 11 2 2 7 14: 47 8 (-10) 

10. Brumovice 11 1 0 10 25: 87 3 (-12) 
11. Vrbice 11 0 1 10 14: 96 1 (-14) 

„Zumba“
Ve středu 6.dubna 2011 bylo v brumovické sokolovně 

zahájeno cvičení „Zumby“ pod vedením lektorky Elišky 
Valihrachové z Krumvíře.
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a svařáku pomohly hasičům zvládnout pracovní nápor. 
Bylo tam jako v úle, lopaty jen kmitaly a kolečka jezdila 
jako na závodech. V poledne nám zabíjačkový specia-
lista, Luboš Klimeš a jeho rodina přichystali teplý oběd.  
Polévky, ovárek, ledvinky, jatýrka apod. zmizely v hlado-
vých krcích jak sníh na slunci. Rychle pak vše prolít dob-
rým pivem, vínkem, někteří nealkem a dodělat, co bylo 
třeba. Kolem druhé hodiny odpoledne se brigáda chýli-

la ke konci. Počasí bylo pěkné, parta pohodová, co víc 
si přát. To ocenil i starosta obce, který komentoval naše 
snažení slovy uznání.

Zvláštní dík patří fi rmě pana Prachaře, který zajistil 
odvoz suti na sběrný dvůr. Je dobře, že hasiči jako parta 
fungují stále ve velkém počtu. Ať to vydrží i nadále!

starosta SDH
 foto: J.Krčmař

Proč je třeba být zodpovědný v požární prevenci
Vážení občané, probíhá jaro a 

co nevidět se budeme hřát i na let-
ním slunci. V tomto období  je nutné 
dodržovat zákon o požární ochraně.

Plošné vypalování trávy, keřových 
a stromových porostů je zakázáno. 
Ať je to na veřejných, či soukromých 
pozemcích. A to bez výjimky, z důvo-
dů bezpečnostních, kvůli materiálním 
a ekologickým škodám.

Bezpečnostní – při vypalování se 
může oheň přenést i na strůjce, může 
chytit oblečení.

Materiální – při vypalování se 
mohou plameny přenést na užitko-
vé či okrasné porosty, na obydlí, na 
průmyslové objekty aj. Škody mohou 
dosahovat obrovských částek.

Ekologické – v trávě a porostech 
je mikrofauna, hmyz, drobní savci, 
hnízda ptáků apod. A už tak těžce 
zkoušená příroda dostává pěkně na 
frak. To, že se na místě vypalování 
zlikviduje bez práce suchý porost, 
nebo že se mírně urychlí růst nové 
trávy, za to ty následné problémy 
nestojí.

Pálení hromad klestí, dřevin, či 
révových letorostů také není dovo-
leno, ale tady na Moravě se provádí 
řadu let. Všeobecně je tolerováno, 
ale bylo by dobré, kdyby o tomto 
pálení věděli alespoň místní hasiči 

nebo zaměstnanci 
obecního úřadu.

Zásady celoroč-
ního dodržování 
požární obecné bez-
pečnosti:

a) c e l o p l o š n é 
vypalování – celko-
vě zakázáno

b) lokální pálení 
dřevin – zakázáno, 
ale je možno udělit 
výjimku od profesi-
onálních hasičů či 
obecního úřadu za 
dodržení bezpečnostních zásad a 
předpisů

c) opékání, grilování, provoz udí-
ren apod. je povoleno s podmínkou 
dodržování bezpečnostních zásad a 
předpisů

d) topná sezona – dodržovat 
stanovené předpisy pro provoz tepel-
ných a topných přístrojů a kotelních 
zařízení

 
Nebezpečí – grily, otevřená tope-

niště, krby, apod. – dodržovat bez-
pečnostní vzdálenost od objektů a 
hořlavých míst. U hasičů platí vzdá-
lenost jedné hadice /18 – 20 m/. U 
uzavřených venkovních krbů může 
být vzdálenost menší. Pozor! Jiskra 

z ohniště může za 
větru uletět až 50 
– 70 m a žhavé plát-
ky z kartónů a obalů 
i 100 – 130m.

Platí absolutní 
zákaz rozdělávání 
ohně v lesních poros-
tech. Je-li v suchém 
období vyhlášen 
zákaz rozdělávání 
ohně, musí být bez 
výjimky dodržen. Za 
každý ohňový počin 

je zodpovědný ten, kdo jej provádí. 
Od ohňů se nesmí odcházet, dokud 
nejsou zahašeny poslední žhnoucí 
zbytky! O akcích veřejného charakte-
ru /dětské akce, fi remní párty, osla-
vy, koncerty apod./, kde se opéká na 
otevřených topeništích, apod., musí 
být informováni např. zaměstnanci 
obecního úřadu nebo místní SDH. 
Při větších akcích je možné požádat 
o asistenci jednotky SDH. Za všech-
no zodpovídá pořadatel!

Každý občan, každá domácnost 
má doma topení. Jednou za rok je 
třeba si nechat od renomovaných 
kontrolorů zkontrolovat komíny a top-
né součásti, případné závady ihned 
odstranit.

A lidé zodpovědní za prevenci a 
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odstraňování vzniklých událostí, tedy 
hasiči? Profesionálů je málo. Např. 
jednou v březnu o víkendu /tři dny/ 
museli hasiči v našem okrese vyjet 
ke 40/!/ událostem. Celkem se vystří-
dalo asi 50 jednotek, tj. 150 – 200 
hasičů! U dobrovolných hasičů jsou 
problémy hlavně s uvolňováním z 
práce. Už se stalo, že podnikatelé 
neměli pochopení pro svého zaměst-
nance – hasiče, a ten byl nucen z 
práce odejít. Naše zákony jsou vůči 
záchranným složkám oproti jiným 
státům neférové.

A sankce? Většinou se malé udá-
losti přejdou napomenutím. Ale pozor 
– výjezd jedné jednotky /1 auto, 3 – 4 
muži/ stojí 2-5 tisíc korun, případná 
asistence policie 2-10 tisíc korun, pří-
má pokuta, např. u OÚ 1-10 tisíc Kč., 

záchranná složka, atd. Fyzic-
ká osoba může přímo zaplatit 
až 25 000,- Kč. 

U dobrovolných jednotek 
jsou výjezdy zadarmo, ale 
úhradu za výdaje může za ně 
žádat zřizovatel /OÚ/.

Závěrem: My, tj. obecní 
úřad, hasiči – dobrovolní a 
profesionální, občané, kte-
rým není lhostejná bezpeč-
nost naší krásné obce, ape-
lujeme na všechny: „Ať se nic 
nestane, ať nikde nehoří, ať si všichni 
v klidu užijeme jarních i letních dní. 
Jedno platí stále. Oheň je dobrý slu-
ha, ale zlý pán. Děkujeme za pocho-
pení.“

Zřizovatelem jednotky SDH Bru-
movice je Obecní úřad Brumovice, 

starosta obce je zároveň 
vrchním velitelem složek 
působících v bezpečnostní 
oblasti pro naši obec.       

Případné otázky, problé-
my týkající se požární bez-
pečnosti můžete probrat a 
řešit s vedením obce nebo 
kontaktovat vedení SDH 
Brumovice: 

Opluštil Karel – starosta 
SDH, 
tel. 721 850 024
Troubil Václav – velitel SDH, 
tel. 724 087 641
Veselý Zdeněk – velitel zásahové 
jednotky SDH, tel. 608 814 869
Za SDH: V.Troubil

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že vláda při-

pravuje zvyšování poplatků za uklá-
dání komunálního odpadu na sklád-
ky (ročně o 200 Kč/tunu), obracím 
se na Vás s žádostí o zodpověd-
nější třídění komunálního odpadu. 
V současné době platíme 1000 Kč 
za tunu uloženého odpadu. V loň-
ském roce jsme v rámci obce vypro-
dukovali 211,2 tuny odpadu, který 
byl uložen na skládku. Abychom v 
příštích obdobích  
zmírnili tento nepří-
znivý vývoj (výše 
poplatků),  je nutné 
zaměřit pozornost 
na kvalitnější třídění 
odpadů.

V následujících 
řádcích  připomenu 
věci, které mnozí 
známe, ale nejsme 
dostatečně důslední 
při jejich uskutečňo-
vání, a některé nové 
informace ve vztahu 
k této problematice.

Vlastní třídění odpadů pod-
le druhu:

Papír- noviny, časopisy, kance-
lářský papír, reklamní letáky, sešity, 
papírové obaly, knihy atd. – toto vše 
do  kontejneru na sběrném dvoře.  
Papírové krabice, lepenky a karto-
ny v rozdělaném stavu do garáže 

na sběrném dvoře.    
Prosím nedávat: mokrý, uhlový 

a voskový papír, mastný nebo jinak 
znečištěný papír a lepenky, dále 
hygienické potřeby (papírové ruč-
níky, ubrousky, kapesníky a podob-
ně).  

Sklo- třídit na čiré a barevné a 
ukládat do kontejnerů na sběrném 
dvoře. (Jednáme o dalších kontej-
nerech,   které by byly umístěny v 
obci tak, aby sklo nekončilo v popel-

nicích).  
Prosím nedávat: 

keramiku, porcelán, 
auto-sklo, lepené 
sklo, drátěné sklo a 
zrcadla.

Tento materiál 
ukládat do kontej-
neru na sběrném 
dvoře.

 
Plasty – PET 

láhve od nápojů 
(prosím nezapomeň-
te je sešlápnout), 

folie balící, smršťovací, bublinkové  i 
barevné apod., igelitové pytle, sáč-
ky, čisté láhve a kanystry z tvrdých  
plastů.  Vše ukládat do igelitových 
pytlů určených ke svozu.

Prosím do pytlů nevkládat: tvr-
dé plasty jako – trubky, autoplasty, 
plastové hračky, plastové stavební 
a jiné díly, obaly od nebezpečných 
látek (motorové oleje, chemikálie, 
barvy, čistící prostředky, kosmeti-
ka), znečištěné kelímky od mléč-

ných a jiných výrobků.

Polystyren – samostatně uklá-
dat na sběrném dvoře.

Stavební suť – obec ze záko-
na zodpovídá pouze za nakládání 
s komunálním odpadem. Staveb-
ní suť komunálním odpadem není, 
tudíž povinnost nést náklady vznik-
lé v souvislosti s nakládáním se sta-
vebním odpadem má výlučně jeho 
původce – ten, kdo odpad vyprodu-
kuje.

Obecní úřad ve snaze vyjít obča-
nům vstříc povoluje uložení menší-
ho množství sutě (300 kg za rok - 
vozík za auto) do kontejneru.  

Bioodpad – biologicky roz-
ložitelný odpad.  Jde o novou služ-
bu, která bude provozována v naší  
obci od 1.5.2011 do 31.10.2011. 
V rámci obce bude rozmístěno 6 
ks plastových kontejnerů o obje-
mu   770 litrů na ukládání biood-
padu. Kontejnery budou 2x týdně 
odváženy do kompostárny.                     

O umístění kontejnerů budete 
informováni místním rozhlasem.

  
Problematika odpadů je celo-

světovou záležitostí, ale každý z 
nás může v tomto směru být nápo-
mocen.  

Chci Vám poděkovat za Váš 
čas, který jste věnovali tomuto listu 
a vyslovit přesvědčení, že nám není 
lhostejné prostředí  kolem nás.

Těším se na dobrou spolupráci.       
Antonín Košulič, starosta obce
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DOBRÁ CESTA o.s.  – nová občanská poradna  v Kloboukách

V druhé půlce měsíce ledna byla 
v Kloboukách u Brna na ulici Bří Mrš-
tíků  3, v 1.poschodí

/nad prodejnou FOTO/ otevřena 
nová kancelář – bezplatné občanské 
poradny.

Jejím zřizovatelem je občanské 
sdružení DOBRÁ CESTA z Prahy a 
na Moravě

je to jejich první pobočka. 
V průběhu měsíce února do 

poradny přišli se svými dotazy obča-
né z Klobouk  a okolí. 

Jednou ze zájemkyň byla i paní 
Marie, která se zajímala o činnost 
poradny a její prospěšnost

pro obyvatele Klobouk a okolí. 
Zde je několik odpovědí na otázky, 
které ji zajímaly: 

V čem nám může občanské 
sdružení pomoci? 

Občanské sdružení DOBRÁ CES-
TA o.s. je nestátní,  nezisková orga-
nizace, její činností je poradenství 
ve spolupráci s odborníky: právníky, 
sociálními pracovníky, psychology.

Dále chtějí nabídnout volnočaso-
vé aktivity a akce pro své členy i širo-
kou veřejnost.

Kdo se může stát členem o.s.? 
Jaké výhody mu členství přináší?

Každý občan starší 18 let. Členský 
příspěvek je 300,-Kč ročně.  Výhody 
členství – rychlejší zpracování dota-
zů, právní poradenství zdarma, slevy 
u našich partnerů a na různé akce. 
Možnost realizace svých znalostí a 
dovedností pro ostatní občany.

Jaké dotazy může občan dostat 
zodpovězeny a kolik ho to stojí?

Jak již bylo uvedeno, poradna je 
bezplatná, délka pro zodpovězení 
dotazu se liší.

Nečlenské anonymní dotazy- 3 
týdenní doba , členské dotazy- do 1 
týdne.

Odpovědi na dotazy pracovně 
právní, sociální, v oblasti fi nančně 
rozpočtové

Problematiky, ale i další.
Jak to funguje a je to anonym-

ní?
Při dotazu v poradně s Vámi pra-

covnice sepíše dotaz. Např. Pan 

Josef K. se ptá:
,,Sepsal jsem smlouvu a převzal 

zboží – deky na předváděcí akci. 
Rozmyslel jsem si to, 

lze to vrátit a ukončit smlouvu?,,
Na tento dotaz  je mu odpovězeno 

na jeho email, který uvede do žádosti. 
Pokud nemá možnost  na PC, 

lze si odpověď nechat poslat zpět na 
poradnu.

Dotazy a klienti se nikde nezve-
řejňují a dají jen údaje, které sami 
chtějí.  

Lze také na pobočku zatelefono-
vat nebo poslat dotaz emailem.

Některé problémy je třeba řešit 
urychleně, je to možné?

Ano, i v tomto může poradna 
pomoci a konkrétní  dotaz zodpově-
dět expresně.

Jaké dotazy v poradně převlá-
dají v posledním měsíci?

Za poslední měsíc bylo nejvíce 
dotazů v oblasti pracovně právní – 
týkající se čerpání dovolených, nároku 
na podporu v nezaměstnanosti, atd.

Již jste se někde představili 
veřejnosti  a co připravujete pro 
větší zviditelnění?

Ano, v okolních obcích proběhly 
první besedy s občany, připravuje-
me článek o DOBRÉ CESTĚ o.s. do 
občasníku v okolních obcích.

Navíc jsme navázali spolupráci s 
Jihomoravským krajem a připravuje-
me projekt

DOBROU CESTOU k fi nanč-
ní gramotnosti. Mělo by se jednat o 
dvouletý projekt v rámci našeho kraje. 
V zimních měsících tohoto roku bude 
na školách  probíhat také projekt s 
DOBROU CESTOU proti pohlavním 
chorobám. O  obou projektech budou 
občané informováni.

Do Klobouk nejezdíme pravi-
delně, jak využít služeb poradny 
přímo v naší obci?

Pokud se přidáte mezi členy 
občanského sdružení, Vaším pro-
střednictvím si budou moci občané 
zadávat dotazy přímo v místě byd-
liště. Po návštěvě u nás na pobočce 
rádi vysvětlíme, jak můžete pracovat 
v každém věku jako dobrovolník.

Mohou se do činnosti připojit 
další zájemci?

 Budeme jen rádi, přivítáme obča-
ny hlavně na volnočasové aktivity, 
důchodce, studenty, nezaměstnané, 

protože každý člověk něco umí, a 
pokud chce předat své zkušenosti  
dalším, velmi to oceníme. Někdo umí 
šít, rýsovat kraslice, vyzná se v astro-
logii a spoustě dalších oborech.     

Dotaz:.,,Já jsem v důchodu a 
vyznám se v bylinkách, myslíte, že 
to někoho zajímá?“ 

Nabídnete tuto činnost v porad-
ně – přihlásí se zájemci a v létě již 
vyrážíte společně do přírody. Pozná-
te další zajímavé lidí z okolí a podělí-
te se o Vaše znalosti. 

Těšíme na Vaši návštěvu v porad-
ně.

Při besedách v okolních obcích  
nám bylo řečeno, že to bylo moc zají-
mavé, škoda, že přišlo jen pár lidí. 
Musíte to do našich občasníků na-
psat tak “polopatě“, aby lidi věděli, že 
je to pro všechny. Senioři si řeknou, 
že to není pro ně a nic nepotřebují a 
mladí, že mají internet a dozvědí se 
všechno tam.  Svoje si na besedách 
našli opravdu jak důchodci,  např.o 
slevách a seniorpasech, tak i mladší 
generace, např.o novinkách v zajiš-
tění. A najednou se povídalo a odpo-
vídalo na dotazy  a 2 hodiny  uběhly, 
jak nic.

Přijďte se zeptat – nic to nestojí a 
některá rada je opravdu nad zlato. 

Děkuji paní Marii za dotazy. 
A ještě kde a kdy nás najdete: 
DOBRÁ CESTA o.s.
Bří Mrštíků 3, Klobouky u Brna  

tel. 603 442 089 nebo 734 419 404
email: klobouky-dobra-cesta@

seznam.cz
od pondělí do čtvrtka od  8.00 - 

10.00 hod  jinak po tel. domluvě  
můžete také navštívit  naše strán-

ky: www.dobra-cesta.cz  
za pobočku Klobouky u Brna

Jarmila Janoušková
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Společenská kronika 
V únoru oslavila své 90. narozeniny paní Stanisla-

va Nádeníčková, 
v dubnu oslavil pan farář Vladimír Konečný 85. na-

rozeniny, 
koncem dubna se dožívá 91 let paní Marie Košu-

ličová.
K životnímu jubileu, kterého se dožíváte, Vám 

upřímně blahopřejeme, do dalších let přejeme dobrou 
pohodu, osobní spokojenost a hlavně hodně zdraví.

Vyhlašujeme
3. ročník soutěže 

„Rozkvetlé Brumovice“. 
Vyhodnocení proběhne v posledním letošním vydání 

zpravodaje Nové pokolení.
Těšíme se na Vaši spolupráci.                                       

           –VB-

Pozvánky na kulturní a sportovní akce:

- 29.dubna 2011 Pálení čarodějnic /ZŠ a MŠ/ 
- 7.května 2011 Běh Parkem Dr. Jana Herbena 
 /TJ Sokol/
- 8.května 2011 „Děti maminkám“ – oslava Dne matek 

/ZŠ a MŠ/
- 4.června 2011 Dětský den /TJ Sokol/
- začátek června –SDH ve spolupráci s Mysliveckým 

sdružením Brumovice Víkendová akce pro děti
- ve dnech 2.,3. a 4. července 2011 Tradiční jarní hody
- 9.července 2011 Den otevřených sklepů
- 9.července 2011 Odehrávky hodů
- 23.července 2011 Noční hasičské závody
- 30. a 31.července 2011 autobusový zájezd do Brumo-

vic u Opavy, fotbalový turnaj za účasti našich mužstev

Dočasné úložiště kontejnerů
Otvírací doba v roce 2011 : každou sobotu v době od 

8:00 do 12:00 hodin                      
Na sběrný dvůr se může vozit následující odpad :

• kov 
• papír svázaný do balíků 
• plasty (PET lahve, igelity) v zavázaných pytlích 
• sklo barevné i bílé 
• staré hadry 
• běžný komunální odpad 
• stavební suť 
Svoz PET lahví a nápojových kar-
tonů:
24.5., 21.6., 19.7., 16.8., 13.9.,
11.10., 8.11. a 6.12.2011
Sběr nebezpečného odpadu 
v roce 2011 se uskuteční : 
16.7., 22.10.

Čtvrtletník Nové pokolení vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj č.28 - 2011/1 připravili: Mgr. Vlasta Bedřicho-
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NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ
POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ SLUŽBY

Bří Mrštíků 3, 1.poschodí /nad prodejnou FOTO/
Klobouky u Brna     tel. 603 442 089, tel. 734 419 404

V nově otevřené kanceláři můžete využit dostupnosti těchto služeb:
 Životní-úrazové-majetkové pojištění

 Kooperativa, a.s. VIG,   Česká podnikatelská pojišťovna,a.s. VIG, 
 Pojišťovna České spořitelny, a.s. VIG, Generali pojišťovna a.s.

 Penzijní a důchodové spoření - Penzijního fondu ČS, Generali PF,
 Stavební spořitelny ČS a Raiffeisen stavební spořitelny – hypotéky a úvěry

 Garantované zhodnocení Vašich vkladů.  Zisk – v tisící Kč/ročně.  
 Domluvte si schůzku v kanceláři nebo u Vás doma.

 Využít služeb můžete v dopoledních hodinách i  po návratu ze zaměstnání.
  Pro další rozvoj kanceláře hledáme spolupracovníky.  
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Setkání s ilustrátorem A. Dudkem

Foto: Vlasta Bedřichová
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Historie módy a odívání

Foto: Vlasta Bedřichová


