
ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE
Jan Herben o Brumovicích:
„A již vjíždíme na naše hraničky. Naše, mé rodné vsi! Hraničky brumovské! 
Buď tisíce houslí hraje nebo tisíce drobounkých zvonků zvoní kdesi za ho-
rou: tak sladká, omamující hudba - sotva však slyšitelná - šíří se od stráně 
ke stráni. Obracíš se na vinohrady, obracíš se na žita a slyšíš cvrčky zvonit. 
Kraj plný melodie.“

Nové POKOLENÍ

Pořadové číslo 59 | rok 2021/2

Hody 2021Hody 2021
Foto: Eliška Vykydalová
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• Ze života školičky
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Foto: archiv školy
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Vážení spoluobčané,
rok 2021 se tiše přehoupl do své druhé poloviny, na-

bídl nám vůni žní, vytoužené dny dovolené, ukázal nám 
také vrtochy počasí včetně ničivých živlů jak v  oblasti 
Podluží, tak také v německém Porýní či v Bavorsku.

Tornádem poničené ulice v  Podluží, prázdná místa 
po zničených zbouraných domech, to jsou zážitky, které 
se mnohým z nás nesmazatelně vryly do paměti. Mohu 
říci, že hasiči a dobrovolníci naší obce přispěli vícekrát 
svojí pomocí v  těchto zasažených oblastech. Tiché po-
hledy, slzy v  očích, odhodlání, prach a  pot s  nesnesi-
telným vedrem, to byla realita. Jeden z velkých zážitků 
byl okamžik, kdy lidé stáli u  svých obydlí a potleskem 
vyprovázeli odjíždějící vojáky po čtyřdenní misi v obci 
Hrušky a  všichni volali  – „děkujeme Vám“… V  tento 
moment si každý v  sobě přebere ty skutečné hodnoty 
života a právem může být hrdý, že je třeba voják, hasič, 
nebo jen kamarád, co bližnímu pomohl v děsivé nesná-
zi. Zde se ukazuje charakter lidí v plném světle.

Jaro přineslo také tolik očekávané uvolnění virových 
restrikcí a  my jsme po dvou prázdných letech mohli 
prožít „tradiční hody“, i když ve zkrácené podobě, zato 
s nebývalou účastí přes 700 platících návštěvníků. Léto 
nabízelo každý víkend zajímavé akce a lze říci, že každá 
z nabídek předčila očekávání. Důkazem toho mohou být 
tradiční noční hasičské závody, nebo perfektně připra-
vený „košt svařáků“, který se také již stává tradičním. 
Touha vidět se, popovídat si, veselit se byla a  je mezi 
spoluobčany nevídaná a hlad po kultuře je tím nejlep-
ším antivirovým lékem…

Mohu také říci, že vedení obce spolu s  Radou obce 
nezahálelo. Finální práce na novém workoutovém hři-
šti jsou před dokončením a  hřiště jako takové je plně 
funkční. Vázne nám jen subdodávka ochranných sítí 
a podpěrných sloupů, které momentálně nemá výrobce 
z  čeho vyrobit. Dokončeno je také malé dětské hřiště 

Slovo starosty

v  areálu mateřské ško-
ly, které bude předáno 
dětem první školní den 
v září.

Nová dominanta 
obce – budova nové rad-
nice, pošty a knihovny je 
v  plánovaném termínu 
před dokončením. Ter-
mín předání stavby je 
31.  10.  2021 a  ten bude 
dodržen. K slavnostnímu převzetí a předání stavby ob-
čanům obce Brumovice bude věnována zvláštní příloha 
časopisu Nové pokolení, která vyjde v říjnu tohoto roku.

Obec také dala zelenou výstavbě dvou tras bezbari-
érových chodníků a konečně tolik let slibovanému do-
končení tzv.  Nové ulice, která ve své podstatě končila 
v polích.

Na naší obci je toho mnoho krásného a  s čím se dá 
skutečně dobře pracovat, jsou vize, co a jak by se moh-
lo vylepšit, vybudovat nebo ztvárnit pro lepší využití. 
Úkolů je mnoho a chuť do práce já tedy rozhodně mám. 
Věřím, že společně s  Vámi budeme v  činorodé práci 
pokračovat, ať v  realizaci oprav místních komunikací, 
nebo v oblasti vybudování samostatné silnice pro prů-
myslovou zónu, nebo v uskutečňování záměru na nová 
stavební místa pro rodinné domky, nebo ve vizi nových 
projektů pro naši obec.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví, 
úspěch doma i v zaměstnání, dětem dobrý krok do no-
vého školního roku a budu se těšit na další setkání s ka-
ždým z Vás.

Váš starosta

Na slovíčko se starostou
Tématem diskuze občanů je velmi často nově rostoucí 
budova naproti sokolovny. Co vše tato velká budova po-
skytne běžnému občanovi, proč jsme si nenechali dále 
současný Obecní dům tak, jak jsme byli zvyklí?

To je velmi zajímavá otázka. Tato víceúčelová budo-
va vznikla na papíře v letech 2011-2012. Byl to ambi-
ciózní projekt, který se upozadil jen díky možnosti vý-
stavby ČOV a s tím vybudování nové kanalizace v celé 
obci. A dobře, že to naši předchůdci udělali, odpadní 
vody musí ze zákona řešit každý, jen rok od roku je to 
mnohem dražší.

My jsme vizi nového domu oprášili, pozměnilo se 
několik věcí, které neodpovídaly současným trendům, 
a hlavně se sáhlo po nabídce dotace pod názvem „re-
konstrukce veřejných budov“. Je také potřeba si uvědo-

mit, že Brumovice nejsou 
nějakou zapadlou vesnicí 
na konci okresu, ale že 
zde žije téměř tisíc lidí 
a  dalších téměř devět set 
pracovních pozic v  míst-
ních firmách dává této 
obci potenciál, kterému 
absolutně neodpovídá to, 
čemu se říká občanská vybavenost. Tak proč do toho 
nejít a  nepostavit dominantu a  důstojnou stavbu pro 
naše děti a vnuky na příštích sto let, když jsme na to se-
hnali 11 milionů korun? Možná dnes už málokdo ví, že 
současný obecní úřad a pošta jsou v budově postavené 
jako hostinec či hospoda, chceme  -li… Takže to, co zde 
dodnes máme, je taková z nouze ctnost, dovolím si říci. 
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Nu a výhody jaké to přinese? Jak jsem již řekl, důstojná 
stavba s  reprezentací, mělo by to být takové pomysl-
né sídlo MATICE BRUMOVICKÉ, která sice neexistu-
je, ale kdo ví, možná bychom mohli být více patrioti 
a  něco takového si časem udělat. A  co asi ještě nikdo 
neví, je fakt, že součástí přízemí bude také bankomat, 
který bude k dispozici a přístupný zvenčí 7 dní v týd-
nu, 24 hodin denně. To vnímám jako velkou přidanou 
hodnotu a věřte, že jednoduché jednání s bankami to 
nebylo. Slova poděkování zde patří především Milanu 
Ševčíkovi a celé Radě obce. Co bych také rád k tomuto 
dodal, je skutečnost, že bych chtěl umístit pamětní des-
ku, pravděpodobně nejlépe před tuto víceúčelovou bu-
dovu nové radnice, věnovanou válečným hrdinům II. 
sv. války pocházejících z naší obce, a to mjr. Antonínu 
Sedláčkovi – veliteli tanku CROMWELL MK VI. a pa-
rašutistovi podplukovníkovi Aloisovi Vyhňákovi. Jak 
je patrno z typu válečného stroje, oba bojovníci přijeli 
osvobozovat naši vlast původně z Anglie. Antonín Sed-
láček bude mít příští rok navíc 100 let výročí narození.

Jak vnímáš zatížení obce provozem velkých firem, jaké 
z toho pramení výhody, případně nevýhody?

Firmy, které zde máme, zaměstnávají jak místní, 
tak přespolní. Dávají možnost výdělku celým rodi-
nám. A to je přece to nejzákladnější, co člověk prvotně 
potřebuje  – mít možnost pracovat a  uživit sebe, svou 
rodinu. Firmy ze zisku odvádí státu daně, stát tyto od-
vody přerozděluje a  také zasílá do obecní kasy. Díky 
místním velkým, ale i malým, zdravým firmám může-
me plánovat, opravovat, budovat a hospodařit. A že je 
zde vyšší pohyb osob a vozidel? To je styl života dneš-
ní doby. Podívejme se na přetíženou infrastrukturu 
v  nedalekých Hustopečích, nebo v  jiných městech ko-
lem. Tak to prostě je. Vždycky se něco odněkud někam 
veze, a  to auty po silnicích. Osobně jsem rád, že zde 
máme tolik podnikatelských subjektů. Princip daní 
jsem již popsal. Málokdo však ví, že například Kovo 
Staněk,  s.  r.  o. financovala naše malované stezky pro 
děti, věnovala na to barvy a další věci. Málokdo ví, že 
firma Blanář, a. s. před časem vybavila MŠ nábytkem, 
skříňkami a doplňky. A tak by se dalo pokračovat, jen 
si vzpomenout (smích)

Jak bys chtěl vylepšit, nebo změnit současný sportovní 
areál u sokolovny?

Zde je nutno čitateli říci, že na toto téma vedeme 
spolu debatu velmi dlouho. Také jsme spolu za jedno 
v  možnosti získání dotace na účely oprav a  obnovy 
sportovišť, a  to z  NSA (Národní sportovní agentura). 
Líbilo by se mi využití těchto peněz na nový moderní 
betonový plot místo starého, obnovit vysokou záchyt-
nou síť za brankou (mám na mysli prostor jižní branky 
za zahradami domů v  Hrachůvce), také bych si uměl 
představit postavit v rohu hřiště domek jako zázemí na 
pomůcky a herní prvky, které se dnes přenášejí do ka-
bin a zpět, přičemž to ničí jak omítky kabin, tak prvky 

samotné. Určitě bych si uměl představit i  novou tělo-
cvičnu například mezi sokolovnou a  spolkovým do-
mem, ale to bych nechal na příští období. Dnes máme 
staveb po dědině až dost… (smích)

Co ale musíme udělat, je to, že se dají všude cedule 
„zákaz venčení psů“. To jednomu hlava nebere, jak si 
může kdokoli dovolit venčit psa v  areálu sportoviště, 
nebo v místě, kde si hrají děti, byť to pro ně není úplně 
ideální. Je to stejně nesmyslné, jako chodit na pivo do 
sokolovny a vzít si s sebou psíka. Ten pes musí být fakt 
nadšený, když připitý majitel táhne psíka na vodítku 
domů z hospody. Vnímám to jako bezohlednost a  lid-
skou hloupost. A to já psy mám velmi rád, máme doma 
Akita Inu, ale na pivo s ním fakt nemusím. Nu, máme 
zde vážně různá individua. Možná, že pes táhne domů 
pak toho majitele, ale i tak je to „choré“. Zvířata patří 
do přírody, ne do hospody, nebo na sportoviště.

Poslední dotaz dnešního čísla: co cyklostezky, jak vidíš 
postup v tomto směru?

Tak tady je to zase trošku jiné. Cyklostezka jménem 
LVA je daná již od svého vzniku  – nevím kdy, snad 
v  roce 2005? Postup budování je složitý. Vím od sta-
rosty Kobylí, že na tom Kobylští intenzivně pracovali 
několik let a až letos se to posunulo k hranicím kata-
stru Brumovic, a to ne ještě úplně. Jak jsem se již zde 
zmínil, staveb máme rozděláno několik a abych to do-
kázal zvládat, musím si například i zapisovat detaily 
k té či jiné stavbě jinou barvou propisky. Každá stavba 
(kdo někdy cokoli budoval, ví, o čem mluvím) má ně-
jaká svá specifika, která tu a tam drhnou… Takže já se 
do této otázky zatím moc nehrnu, ale je to jen o tom, 
aby Kobylí dokončilo svůj úsek a my pak uděláme kro-
ky k zahájení té naší části. Více informací bych k tomu 
dodal později.

Díky Jakube. Tak zase příště, budu se těšit.

děkuje Jakub Gremmel

?
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USNESENÍ ze třináctého řádného zasedání 
Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 11. března 2021 
ve velké zasedací místnosti Hasičské zbrojnice SDH v Brumovicích
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Návrh programu jednání
3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
4. Volba návrhové komise
5. Dotazy, připomínky a podněty členů ZOB
6. Dotazy, připomínky a podněty občanů
7. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
8. Nový jednací řád ZOB
9. OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
10. Schválení závěrečného účtu obce Brumovice
11. Schválení účetní závěrky obce Brumovice
12. Informace k rozpočtovému opatření č. 1
13. Výzva k podání nabídek „Brumovice chodníky trasa 

A a B“ – návrh změny Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu

14. Žádosti občanů a organizací
15. Informativní zprávy a činnost OÚ
16. Diskuze
17. Návrh usnesení
18. Závěr

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu pana Ing. Zdeňka Musila a pana 

Karla Opluštila
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila 

Macháčková a pan Miroslav Otáhal
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 

poplatku z pobytu, která ruší OZV č. 2/2019 ze dne 
14. 11. 2019

5. Závěrečný účet obce Brumovice za rok 2020
6. Účetní závěrku obce Brumovice za rok 2020
7. Vyvěšení záměru na prodej části obecního pozemku 

o výměře 13 m2 k žádosti xxxxxxxxxx, nemovitost 
č. p. 130, z důvodu narovnání vlastnických vztahů 
s obcí

8. Nový jednací řád ZOB, který nahrazuje původní ze 
dne 14. 12. 2006

ZOB neschvaluje:
1. Návrh pana xxxxxxxxxx na umožnění přímého 

přenosu z jednání Zastupitelstva přes FB (facebook)
2. Prodej části obecního pozemku p. č. 3601/1 na 

žádost pana xxxxxxxxxx. Možnost prodeje bude 
prověřena místním šetřením za přítomnosti majitelů 
okolních pozemků, event. po předložení jejich 

písemného souhlasu s nákupem pozemku panem 
xxxxxxxxxxxxxx.

3. Prodej obecního pozemku p. č. 970/1o výměře 
745 m2 u nemovitosti paní xxxxxxxxxx. Možnost 
prodeje bude rovněž prověřena místním šetřením 
na místě samém za přítomnosti majitelů sousedních 
nemovitostí

4. Prodej části obecního pozemku p. č. 83/1 na žádost 
manželů xxxxxxxxxxxxxxx, o výměře 16 m2. Bude 
provedeno místní šetření na místě samém za 
přítomnosti majitelů sousedících nemovitostí

ZOB bere na vědomí:
1. Zrušení VŘ na dodavatele stavby chodníků trasy 

A a B bez udání důvodu v souladu s podmínkami 
vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 
8. 2. 2021.

2. Plnění usnesení, kterým se ukládalo radě 
a starostovi – narovnání pozemkových poměrů 
s panem xxxxxxxxxxxx ze Záhorské Bystrice 
a prověření vhodnosti pozemků nabídky pana 
xxxxxxxxxxx

3. Zřízení oficiálního obecního facebooku z důvodu 
jeho sledovanosti

4. Doložení geometrického plánu pana Ing xxxxxxxxx, 
Brumovice č. p. 314 ke koupi části obecního 
pozemku (bod č. 7 v zápisu ZOB ze dne 25. 6. 2019) 
p. č. 1292/365 o výměře 45 m2 pod novým 
p. č. 1292/440. Tímto krokem byla splněna podmínka 
prodeje

5. Stavba víceúčelové budovy – informace o postupu 
prací

6. Informace k RO č. 1 – příjem dotace ve výši 
3700 tis. Kč na zateplení ZŠ a MŠ Brumovice, nákup 
zastřešené pracovní tříkolky pro pracovní potřeby 
zaměstnanců obce

7. Informace o činnosti OÚ
- Akce ukliďme si Brumovice
- Stěhování knihovny do zasedací místnosti OÚ
- Stav prováděných prací na víceúčelové budově, 

oznámení o konání kontrolního dne jednou za dva 
týdny (středa)

- Očkování seniorů očkovací látkou Astra -Zeneca
- Záměr pronájmu obecní parcely pro umístění 

mobilheimu

ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice:
1. Splnění úkolů uložených ZOB
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USNESENÍ ze čtrnáctého řádného zasedání 
Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 10. června 2021 
ve velké zasedací místnosti Hasičské zbrojnice SDH v Brumovicích
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Návrh programu jednání
3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
4. Volba návrhové komise
5. Dotazy, připomínky a podněty členů ZOB
6. Dotazy, připomínky a podněty občanů
7. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
8. Žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ
9. Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ZŠ
10. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
11. Žádosti občanů a organizací
12. Informativní zprávy a činnost OÚ
13. Diskuze
14. Návrh usnesení
15. Závěr

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání s doplněním bodu o návrh pana 

Milana Ševčíka na podání trestního oznámení na 
pana xxxxxx.

2. Ověřovatele zápisu pana Ing Vavřince Charváta 
a Ing. Zdeňka Musila.

3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila 
Macháčková a paní Libuše Milušková.

4. Prodej části obecního pozemku o výměře 13 m2 
manželům xxxxxx, bytem Brumovice, č. p. xxx 
zastavěné plochy za částku Kč 130,– vč. DPH za 1 m2.

5. Vyvěšení záměru na prodej části obecního pozemku 
parcelní číslo 3601/1 nad vinným sklepem, p. č. 147 
o výměře 68 m2 panu xxxxxx, bytem xxxxxx, xxxxxx.

6. Prodej části obecního pozemku, vedeného odděleně 
pod p. č. 12/10 (část dle geometrického plánu č. 849-
186/2018 p. č. 12/33) o výměře 27 m2 paní xxxxxx, 
Brumovice č. p. xxx za cenu obvyklou v místě a čase, 
tj. Kč 130,– za 1 m2, vč. DPH.

7. Záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 973/1 
o celkové výměře 745 m2 paní xxxxxx po jejím 
zaměření o rozloze stanovené dle výsledků místního 
šetření, konaného 5. 6. 2021 na místě samém.

8. Podání trestního oznámení cestou Státního 
zastupitelství s podezřením na spáchání přečinu 
pomluvy panem xxxxxx. Pan xxxxxx označil orgány 
obce Brumovice na facebooku za porušovatele 
zákonů, předpisů a vyhlášek.

ZOB neschvaluje:
1. Opakovanou žádost manželů xxxxxx na prodej části 

obecní parcely p. č. 83/1 o výměře 16 m2.

2. Žádost pana xxxxxx na oplocení části obecního 
pozemku p. č. 3601/1, který má propachtován od 
obce.

3. Prodej 80 m2 orné půdy ve vlastnictví obce panu 
xxxxxx.

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze 13. zastupitelstva obce Brumovice.
2. Souhlas rady obce Brumovice č. 57 ze dne 

10. 6. 2021, kterým byly povoleny výjimky z počtu 
dětí MŠ ve školním roce 2021/22 z 24 na 27

3. Souhlas rady obce Brumovice ze dne 
10. 6. 2021 s povolením výjimky z nejvyššího počtu 
žáků v ZŠ až do počtu 34 ve školním roce 2021/22.

4. Souhlas rady obce ze dne 10. 6. 2021 z nejnižšího 
počtu žáků ve třídě ve školním roce 2021/22 – 
nejméně 15 žáků v jedné třídě.

5. Zvýšením úvazků učitelů navýšení rozpočtu o 4 x 24 
tisíc korun na mzdy učitelů, včetně odvodů do konce 
roku 2021.

6. Rozpočtové opatření č. 4
7. Nabídku pana xxxxxx na dodávku kovové tribuny na 

fotbalové hřiště.
8. Informace o činnosti OÚ
- Vybrán zhotovitel chodníků trasy A i B po 

provedeném výběrovém řízení – firmu Ekostav ze 
Starého Města u Uherského Hradiště

- Výběr zhotovitele Obratiště na Novém Řádku – 
firmu Štěpána Prachaře, jako vítěze provedeného 
výběrového řízení.

- Stav v očkování seniorů ve věku 80+ - byly předány 
očkovací certifikáty.

- Příprava Hodů 2021
- Informace z následné kontroly v ZŠ a MŠ 

Brumovice – bylo konstatováno výrazné zlepšení 
v nápravě nedostatků

- Podařilo se provést vynětí pozemku hřbitova ze ZPF 
bezplatně, čímž byly ušetřeny náklady ve výši 338 
tisíc korun

- Nákup nové ruční sekačky trávy
- Výměna 1 ks čerpadla a frekvenčního měniče 

čerpadla na ČOV – oprava hrazena z pojistného ve 
výši Kč 133 600,–

- Výše vratek za elektřinu ve výši 60 tisíc korun

ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice:
1. Splnění úkolů uložených ZOB
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Bezpečnostní situace regionu v roce 2020
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• Minuta ticha za oběti koronaviru. Česko umlklo 
22. března 2021, kdy jsme si připomněli úmrtí prv-
ního pacienta s  koronavirem, který zemřel přesně 
před rokem, 22. března 2020. Jednalo se o 95letého 
muže v jedné pražské nemocnici. V pondělí, při prv-
ním výročí, si Česko připomnělo oběť jeho i všech 
ostatních, kteří pandemii podlehli. V pravé poledne 
se na kostelech rozezněly zvony za oběti covidu.

• V březnu 2021 byla na místním hřbitově pokácena 
řada 16 tújí. V  dubnu zde bylo vysázeno sto kusů 
nízkých jehličnanů odrůdy Smaragd.

• Hnízdící čápi. Naši čápi se vrátili koncem března, 
zima končila. Přílet čápa bílého na komín bývalé 
pálenice je pro nás tradičním poslem jara již něko-
lik let. Jejich pozorování nám vždy zlepšuje náladu.

• Putování za velikonočním zajíčkem bylo pro děti 
připraveno na neděli 4.  dubna  2021. Odpoledne 
plnili kluci a  děvčata úkoly na osmi stanovištích 
v obci. Za splnění čekala děti lákavá odměna.

• 7. dubna 2021 byly u sokolovny kvůli výstavbě mul-
tifunkčního hřiště s  workoutovými a  fitness prvky 
pokáceny dva topoly.

• Sběrný dvůr je nově od 7. dubna 2021 otevřen také 
v týdnu, a to vždy ve středu v době od 17 do 19 ho-
din. Tato doba je zkušební, pokud bude vyhovovat, 
zůstane tak od jara do podzimu. Sobotní provoz zů-
stává nezměněn.

• V  neděli 11.  dubna  2021 byl proveden úklid černé 
skládky u „Bílé váhy“ v prostorách bývalé železniční 
vlečky (křižovatka silnic Kobylí  – Brumovice –Te-

UDÁLOSTI
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rezín). Techniku poskytla firma Blanář Nábytek, na 
likvidaci se ekonomicky podílela také obec Kobylí.

• V neděli 11. dubna 2021 skončil po půlroce nouzo-
vý stav. Nadále platil pandemický zákon.

• V pondělí 26. dubna 2021 byla znovu pro veřejnost 
otevřena obecní knihovna. Knihy je možno si vybí-
rat za dodržování všech hygienických opatření.

• Dne 16.  dubna  2021, v  den 76.výročí osvoboze-
ní naší obce, byla na místním hřbitově u pomníku 
obětem položena kytice květů.

• V dubnu bylo u Pohostinství Na Sokolovně obrou-
šeno a znovu natřeno zábradlí u posezení pod per-
golou.

• Sbor dobrovolných hasičů provedl v sobotu 1. květ-
na 2021 po obci sběr železného šrotu, který občané 
připravili před své domy.

• Za podpory celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ 
proběhl v  sobotu 1.  května  2021 úklid naší obce. 
Pytle bylo možné si vyzvednout u  sokolovny, akce 
se zúčastnili 54 dobrovolníci, bylo odvezeno 300 kg 
odpadu, svoz zajišťovali zaměstnanci obce.

• Od pondělí 10. května 2021 jsou otevřené všechny 
obchody bez rozdílu sortimentu a služby.

• Zastupitelé naší obce vysadili v  sobotu 1.  květ-
na 2021 řadu ovocných stromků u cesty od Balatonu 
směrem na Krumvíř (24 kusy, tři typy jabloní, hruš-
ně, švestky, mirabelky) a u mateřské školy (6 kusů, 
hrušně, jabloně a  lípa). Akce se zúčastnili také ob-
čané naší obce se svými dětmi, aby si mohli vybrané 
stromky adoptovat a převzít je tak do své péče.

• 19. května 2021 zahájil svoji činnost rybářský krou-
žek pro děti. Zápis proběhl na místním jezírku.

• V  sobotu 5.  června  2021 byla pro děti připravena 
akce „Přijďte dobýt Pevnost Brumovice“. Odpoled-
ne plnily děti úkoly, za jejichž splnění dostaly indi-
cie k  vyluštění tajenky. Stanoviště byla rozmístěna 
po celé obci.

• Částečné zatmění Slunce u  nás nastalo ve čtvrtek 
10.  června 2021. Na území Česka a Slovenska bylo 
viditelné okolo poledne, při největším zákrytu Mě-
síc zakrýval až 19 % slunečního disku. Celý úkaz tr-
val asi dvě hodiny a bylo možné jej pozorovat pou-
hýma očima. Tímto začalo poměrně bohaté období 
na sluneční zatmění u  nás v  příštích deseti letech, 
nejvýraznější bude v  srpnu 2026, nejbližší se však 
odehraje již příští rok 25. října. U nás byl tento úkaz 
velmi dobře pozorovatelný.

• Ve dnech 19. a  20.  června  2021 se v  areálu u  so-
kolovny uskutečnil florbalový turnaj za účasti 168 
aktivních hráčů a hráček, kteří vstřelili 911 branek 
v 95 utkáních.

• TJ Sokol Brumovice pořádal v  sobotu 26.  červ-
na 2021 finále Letní fotbalové ligy a Sokolskou letní 
noc.

• Obec Brumovice bude zasílat ze svého rozpočtu 
finanční částku ve výši 100 000 Kč obcím na Ho-
donínsku a  Břeclavsku, které ve čtvrtek 24.  červ-
na  2021 ve večerních hodinách zasáhlo ničivé tor-
nádo.

Tradiční hody
• V pátek 2. července 2021 byla dovezena a postavena 

„mája“. Večer pro dobrou náladu hrála cimbálová 
muzika Strunka.

• V  sobotu 3.  července hrála po celý den dechová 
hudba Miločanka. V průvodu se šlo od druhé stárky 
ulicí Draha k sokolovně na sólo.

• V  neděli 4.  července hrála dechová hudba Pod-
lužanka. Tentokrát šel průvod Dědinou od domu 
první stárky.

• Letošní hody byly zkrácené o jeden den, proto byla 
„zavádka“ posunuta na neděli.

• Stárci a stárky: 
1. Eva Kulíšková a Pavel Miklík 
2. Tereza Teturová a Daniel Kurečka 
3. Vanesa Hanáková a Denny Hálka 
4. Kristýna Chrástková a Pavel Havlík

• V sobotu 17. července 2021 pořádal místní ha-
sičský sbor noční hasičské závody za účasti pěti 
soutěžních družstev.

• Ve středu 7. července 2021 odjela první skupina na-
šich dobrovolníků do oblasti postižené tornádem – 
konkrétně do Mikulčic, aby zde pomohla s odklíze-
cími pracemi. Akce byla koordinována s  krizovým 
centrem Podluží. Další skupiny následovaly.

Vlasta Bedřichová
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1

Súdili se tí brumovští s pánem 
o tú lúku, co je pode dvorem. 
Súdili se, súdili, súdit budú eště, 
o to hezký, modrooký děvče.
Tá brumovská dědina veliká, 
přelétla ju kačena divoká. 
Sedla na Balaton, napila se vody, 
pozdravila ty brumovské hody.
Povídaly ty naše tetičky, 
že ty stárky sú jako kytičky. 
Nám chlapom se líbí ty sukýnky kratší, 
ach, můj Bože, proč my nejsme mladší.
První stárka má nový střevíce, 
poslúchejte, co má eště více. 
A ona má eště pěkný, nový šaty, 
enom mrška nechce poslúchati.
Enom ty mně, má panenko, pověz, 
kde ty zejtra na travěnku půjdeš. 
A já půjdu, půjdu, půjdu do hájíčka, 
zeleňá se tam pěkná travička.
Zeleněj se, travěnko zelená, 
rozlívej se, voděnko studená. 
Rozlívej se, rozlívej po hladkým kamení, 
nastalo nám s milú rozlúčení.
Šel kmocháček s kmotřenkú na huby, 
obrátil jí fěrtúšek naruby. 
Aj, kmotřenko, kmotro, jak se vám to líbí? 
Aj, kmocháčku, lepší jak ty huby.

2

Ten brumovský zámek mezi horama, 
povídala první stárka, že půjde s nama.
Ale paní máma, ta ji nedala, 
že je ještě mladé děvče, aby počkala.
Není paní mámo, není jako vám, 
lehnete si do postýlky a pantáta k vám.
A já, nebožačka, sama na peci 
obracím se z boku na bok, všecko mě tlačí.
Zametala hůru, zametala síň, 
našla ona myší ocas, těšila se s ním.

3

Vy brumovská chaso, kde vy máte stárka? 
/: leží za humnama :/ pije vodu z járka.
Vy brumovská chaso, kde máte druhýho? 
/: leží za humnama :/ nedaleko něho.
V hody vzpomínáme na strýca Miklíka. 
/: chybět nám tu bude :/ „Veselá je dědina ’’.
Jelo se pro máju tradičně k Vlkovi. 
Při řezání májek, tak divocí byli, řezali si 
nohy. 

Brumovická zavádka 2021

První stárek Pája flákal se do hodů. 
/: Sečtla mu to chasa :/ v šenku u Fridrichů.
Eva, první stárka, bude policajtka. 
Hraje fotbal, florbal, je velká hasička a taky pařmenka.
Danek, druhý stárek, vinařství by chtěl mít, 
tak si našel stárku aj s vinařsků firmů, Tetůra z Bílovic.
Deny Hálka, stárek, nesmělý je chlapec. 
Se stárkama chodil, víno poctivě pil, ráno se dom vrátil.
Vanesa, třetí stárka, mladá holka rázná, 
klukům se vyhýbá, stárka si pohlídá, je to velitelka.
Sklepník Pavel Havlík, zpěvák je výborný. 
Studoval vinařství, na víně však šetří, chase nic nenosí.
Kristýna Chrástková, tá naša sklepnica, 
je to holka pěkná, jak jí bude slušet drážní uniforma.
Naše vinohrady dobré vínko rodí. 
/: Zavdejme si chlapci :/ na ty naše hody.
Dobře se nám žije v tej našej dědině, 
/: veselo muziko :/ eště lepší bude.
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Návštěva ze Záhorské Bystrice
V pátek 23. července nás po dlouhé odmlce, způsobe-

né pandemickými omezeními, navštívili přátelé z družeb-
ní slovenské obce Záhorská Bystrica. Delegace pověřená 
Městským úřadem Záhorské Bystrice, národním kultur-
ním sdružením Matice Slovenské a pěveckého sboru „Bys-
tričan“ vedená Dr.  Štefanem Martinkovičem nejprve na 
místním hřbitově uctila položením květin památku naše-
ho společného přítele pana Miroslava Miklíka a P. Vladi-
míra Konečného. Po návštěvě prodejny krojů následova-
lo setkání se zástupci vedení obce. Při společném obědě 
jsme setrvali v družné debatě a probrali případné možné 

společné akce. „Bystričané“ nás pozvali na jejich „Hrubé 
hody“ a na další ročník „Záhoráckého festivalu“, který se 
koná v neděli 5.  září a vystoupí na něm mj. brumovický 
zpěvák Jan Zaviačič. Starosta naší obce pozvání s radostí 
přijal a pak už jsme se rozloučili s přáním šťastného návra-
tu a častějšího setkávání.

Jan Zaviačič

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Cesta k modernímu vzdělávání

Od 1. ledna 2021 se zapojila naše škola do projektu ŠA-
BLONY III, který je spolufinancován EU. Cílem projektu 
je rozvoj v  oblastech, které škola určí jako prioritní pro 
svůj rozvoj a budoucí směřování. U nás v mateřské škole 
se jednalo o personální podporu = školní asistent, kterou 
vykonávala v  dopoledních hodinách paní Halířová. Dále 
o  ICT techniku = využití ICT ve vzdělávání v  mateřské 
škole. Byly pořízeny tablety a interaktivní dotykový panel 
do třídy starších dětí. IT technologie pomáhají formou vý-
ukových aktivit rozvíjet myšlení, cvičí koncentraci. Děti se 
adaptují na pomůcky, které budou využívat v  základním 
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Děti sází stromy

Na jaře děti z  mateřské školy vlastníma rukama po-
mohly zasadit ovocné stromy = jabloně na školní zahra-
dě. Nejdříve jsme si o stromech a ochraně zeleně společně 
povídali a potom jsme se pustili do práce. Děti pracovaly 
opravdu usilovně a s ohromnou chutí. Teď už zbývá čekat 
na bohatou úrodu.

Hmyzí domeček

Naši mateřskou školu obklopuje zahrada, která svou 
rozlehlostí skýtá velkou škálu užití. My se ji snažíme vy-
užívat nejen k pohybovým aktivitám a volným hrám, ale 
i k rozvíjení kladného vztahu dětí k přírodě. Nejdříve jsme 

vzdělávání ve škole. Víme, že tablet a  interaktivní tabule 
nemohou nahradit lidský kontakt a přenos zkušeností, ale 
rozhodně mohou obohatit naši práci a možnosti rozvoje 
dětí dalšími směry.

Čarodějnice 2021

Pálení čarodějnic patří doposud k velmi živým zvykům, 
i když tento rok jsme si tradiční zvyk museli odpustit ve 
velkém stylu. To znamená, slavilo se bez kostýmů a  bo-
hužel pouze předškoláci. Přesto jsme si poslední dubnový 
den, který bývá ve znamení „pálení čarodějnic“ užili v ča-
rodějnickém duchu. Vařily se kouzelné lektvary a vše bylo 
završeno čarodějnickou diskotékou.
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si povídali o hmyzu a vysvětlili si funkci a význam hmy-
zího domečku. Potom jsme společně vybrali umístění do-
mečku a pustili se do jeho vyplňování přírodninami pro 
hmyzí návštěvníky. Tak učíme děti vnímat a chránit i ten 
nejmenší život ve svém okolí.

Škola v pohybu

26. května 2021 dopoledne proběhla na místním fotba-
lovém hřišti akce ŠKOLA V POHYBU pro starší děti. Jed-
nalo se o zábavnou hodinu plnou pohybu zaměřenou na 
všeobecný pohybový rozvoj dětí.

Den dětí

1. června je Mezinárodní den dětí, a to je potřeba osla-
vit. U nás v mateřské škole to byl den plný her, zábavy, úko-
lů a hádanek. Po splnění všech úkolů nemohla samozřej-
mě chybět sladká odměna. Děti byly nadmíru spokojené 
a k tomu nám přálo i počasí.
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S piráty za pokladem

Ve čtvrtek 17. června 2021 se všechny děti z mateřské 
školy vydaly na cestu za pokladem. Po příchodu do ma-
teřské školy byly děti seznámeny se strategií dobytí pi-
rátského pokladu. Vybaveni na cestu batůžky s pořádnou 
svačinkou, pitím a  pro případ nenadálé změny počasí 
i pláštěnkou jsme vyrazili na cestu hledat poklad. Po cestě 
nás čekaly připravené úkoly a překážky, které všechny děti, 
i ty nejmenší, bez problému zvládaly. Ukrytý poklad jsme 
nakonec po usilovném hledání objevili na školní zahradě. 
Po otevření truhlice děti našly opravdu zlato – v podobě 
zlatých čokoládových penízků, a ještě také medaile za od-
vahu. Děti si dopoledne bezvadně užily a jako sladkou teč-
ku na závěr dostaly zmrzlinu.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Den čarodějnic

Rozloučení s předškoláky 24. června 2021

Zase se sešel rok s rokem a my se loučili s našimi před-
školáky. Loni jsme doufali, že tato akce bude příště probí-
hat již s rodiči. Bohužel i  letos jsme toto rozloučení měli 
jako společnou dopolední akci bez přítomnosti rodičů. 
Nicméně se domnívám, že jsme ji naplánovali dobře a děti 
si rozloučení se svými kamarády, kteří v září nastoupí do 
základní školy, užily. Počasí nám přálo, a tak jsme si uží-
vali her a  zábavy na naší školní zahradě. Dokonce došlo 
i k osvěžení v podobě vodní mlhy. Naše paní kuchařky se 
také nenechaly zahanbit a připravily dětem lákavé pohoš-
tění. Všem chutnalo a tácy zůstaly tentokrát úplně prázd-
né. Další část této rozlučkové akce se pak odehrávala ve 
třídě, kde předškoláci předvedli ostatním dětem pásmo 
říkanek a písniček na téma škola. Na rozloučenou dostali 
budoucí prvňáčci na památku knížku a první vysvědčení.

Veronika Kunická, foto: Michaela Cichrová

Poslední den v dubnu je každoročně dnem čarodějnic. 
Letošní slet se velmi povedl. Děti přišly v  kostýmech do 
školy. První dvě hodiny jsme měli čarodějnické vyučování 
a po přestávce jsme se vydali po stopách čarodějnic, aby-
chom získali poklad. Nebylo to jednoduché, na cetě nás če-
kalo několik zapeklitých úkolů, které děti bravurně zvlád-
ly. Sbíraly kouzelné byliny, projížděly slalom na koštěti, 
musely zjistit, jak vypadá čarodějnický klobouk, nakonec 
objevily i hůlku. Po splnění všech úkolů je čekala sladká 
odměna. Dalšímu sletu zdar.

Anna Hlávková
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Den dětí
První červen je celosvětově uznávaný jako Den dětí. 

Smysl tohoto dne je v tom, aby se dobře děti bavily, byly 
spokojené a na jejich tváři skvěl úsměv. Naše škola se ka-
ždým rokem o tento úsměv pokouší. V letošním školním 
roce jsme pro děti připravily cestu, kdy se po fáborkách 
dostaly až k  pokladu. Ale jak se říká -nic není zadarmo. 
Děti na stezce musely plnit různé úkoly. Musely ve dvo-
jicích pomocí klacíků přenést míč kolem stromu, projít 
bosou nohou v bedničkách, kde byly šišky, písek, tráva či 

štěrk, házely ponožkami naplněnými pískem na cíl, přená-
šely vodu kelímky do prázdné zavařovací sklenice či soutě-
žily v zatloukání hřebíků. Děti si svůj den řádně užily a na 
konci dostaly sladkou odměnu.

Hana Dvořáková
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Den Země
V pondělí 19. dubna 2021 byla ke Dni Země připrave-

na akce sázení stromků. Žáci každého ročníku si zasadi-
li „svůj“ ovocný stromek, které nám dodala obec. Kromě 
ovocných stromků jsme zasadili i lípu. Tu daroval na po-
čest nástupu prvního vnuka do školky pan Zdeněk Musil, 
který se akce zúčastnil jako host se synem a vnukem. S vý-
kopovými pracemi nám pomohli pracovníci z obce, včetně 
pana starosty.

Ve čtvrtek 22.  dubna Den Země pokračoval. Nejdříve 
jsme si o tomto dni popovídali ve třídách. S dětmi jsme si 
povídali, proč by se měla naše planeta chránit a co pro to 
může udělat každý z nás. Děti se s nadšením vydaly uklízet 
část obce Brumovice. Samy viděly, jaký nepořádek dokáží 
lidé udělat. Mezi sebou si slíbily, že všechny odpadky vždy 
dají tam, kam patří,

Anna Hlávková Exkurze do Morkůvek
Ve středu 23. června 2021 jsme šli pěšky do Morkůvek, 

kde jsme navštívili soukromý domek, v němž mají postup-
ně se rozvíjející hospodářství. Volně běhající slepičky, kra-
vička a  její telátko svědčily už při pohledu na ně, jak se 
majitelé o  všechny vzorně starají. Dozvěděli jsme se, jak 
často se musí dojit, kolikrát za den čistí chlívek, kolik toho 
sežerou, jaký má kravička žaludek, proč vlastně přežvykuje 
a co si z mléka sami vyrábí. Děti byly nadšené a paní maji-
telka odpovídala na jejich dotazy. Po této návštěvě jsme šli 
na místní hřiště, kde se děti vydováděly.

Anna Hlávková



19

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2021/2

Exkurze do ZOO Lešná
Tento náročný školní rok jsme mohli završit exkurzí do 

ZOO Lešná. Ve čtvrtek 24. června 2021 jsme hned ráno od-
jeli pohodlným autobusem. Tento nápad jet do zoo dostali 
asi všichni v okolí Zlína, protože se tam sjelo až nevídané 
množství dětí a dospělých. Nejdříve byl trochu strach, aby 
se nám žádné dítě v  tomto obrovském množství lidí ne-
ztratilo. Naštěstí všechny děti dávaly pozor nejen na sebe, 
ale i na své kamarády. I když bylo velké horko a spousta 
zvířat byla schována ve stínu, viděli jsme slony, papoušky, 
surikaty, nádherné žirafy, lachtanům jsme záviděli pobyt 
ve vodě a kdo chtěl, vystál si frontu a pohladil si rejnoky. 
Odpočívali jsme u stánků s občerstvením a osvěžovali se 
zavlažovači. Nakonec jsme se šťastně vrátili do vychlaze-
ného autobusu a velmi rádi odjeli domů.

Anna Hlávková

Fotbalový turnaj
Ve středu 23. června 2021 jsme se s vybranými žáky zú-

častnili Modrohorského fotbalového turnaje základních 
škol na fotbalovém hřišti v Kobylí, který pořádala TJ Sokol 
Kobylí.

Kromě nás si přijeli zahrát i žáci ze ZŠ Kobylí, Němčič-
ky, Vrbice a  Bořetice. Turnaj probíhal ve 2 kategoriích  – 
kategorie U 9 (žáci 1. – 3. ročníku) a kategorie U 11 (žáci 
4. – 5. ročníku).

Musíme moc pochválit organizaci celého turnaje. Po za-
registrování hráčů jsme všichni obdrželi lístečky, na které 
si hráči mohli vyzvednout dva nápoje a  párek v  rohlíku. 
Hrálo se současně na třech hřištích, a tak měl celý turnaj 
rychlý a bezproblémový průběh.

Na závěr bylo vyhlášeno pořadí družstev a  tři nejlepší 
z každé kategorie obdržela pohár a medaile. Drobné ceny 
byly přichystány pro všechny zúčastněné. I my jsme při-
vezli domů pohár – a to za 3. místo v kategorii U 9.

Jarmila Bielová

Mladí keramici
Ani dlouhé uzavření školy, ani ošklivá covidová vlna ne-

zastavila keramickou tvorbu našich malých talentů. A ne-
jenom že toho stihli docela dost, ještě se jim to opravdu po-
vedlo. Zvládli jsme hrnečky, zajíčkové květináče a sovičky. 
A aby to nebylo těm našim starším mazákům – páťákům 
líto, zkusili si vyškrábat každý svůj talíř podle vlastnoručně 
nakreslené předlohy.

Iva Halířová
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Polybus
V  pátek 25.  června  2021 do naší školy přijel Polybus 

z Lužánek (Středisko volného času v Brně). Že nevíte, co 
to je? Jedná se o minibus, ve kterém jezdí tým, jehož cílem 
je seznámit žáky s tématem řemesel pracujících se dřevem, 
používání technického nářadí a  elektronářadí. Děti měly 
možnost upevnit si vědomosti týkající se lesního hospo-
dářství a následné zpracování dřeva. Sami si pak pomocí 
různého nářadí vyrobily postavičky ze dřeva. Všem se den 
líbil a pevně věříme v další spolupráci.

Hana Dvořáková
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Výlet do Prahy
Jak se již stalo dobrým zvykem, podnikli žáci pátého 

ročníku spolu se svou třídní učitelkou, asistentkou a paní 
ředitelkou výlet do Prahy.

I když času v Praze moc nebylo, přesto jsme navštívili 
vše, co jsme chtěli. Na Hradě jsme viděli střídání stráží, 
prošli jsme katedrálu sv. Víta, navštívili jsme Muzeum al-
chymistů a mágů staré Prahy a po prázdném Karlově mos-
tě jsme se dostali až k orloji. Naše cesta pokračovala přes 
Václavské náměstí, kde se děti osvěžily dobrou zmrzlinou, 
a zakončili jsme ji na vlakovém nádraží.

Cesta vlakem s  přispěním dobrého občerstvení nám 
krásně utekla a  díky pomoci rodičů s  auty jsme hladce 
zvládli i přesun do Břeclavi a pak i zpět do Brumovic.

Jarmila Bielová

Škola v pohybu
Spoluprací ZŠ Brumovice a Sokola Brumovice vzniklo 

pohybové dopoledne pro žáky 1.- 3.třídy, které bylo pod 
záštitou FAČRu a jejích trenérů. Za Sokol se zúčastnili Ja-
roslav Hubáček a  Jakub Gremmel. Skvělý sportovní pro-
gram, který se zaměřoval na všestrannou pohybovou akti-
vu, rozhýbal všechny žáky. Děti si vyzkoušely nové aktivní 
hry a cvičení. Společná akce posloužila jako první sportov-
ní aktivita, na kterou bude navazovat i fotbalový kroužek 
mini přípravek a přípravek. Každý ze zúčastněných žáků 
si navíc odnesl tréninkové tričko Sokolu Brumovice, které 
využije například pro budoucí tréninky.

Veronika Procházková
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Školní družina
Bohužel provoz školní družiny 

byl stále ovlivněn opatřeními pro-
ti šíření covidu, a  tak ji navštěvovali 
až do června pouze žáci 1. a 2. třídy. 
Činnosti byly tedy uzpůsobené jejich 
věku a preferovali jsme co nejvíce po-
byt venku na čerstvém vzduchu. Stih-
li jsme pár výletů do okolí a spoustu 
času jsme trávili na školní zahradě, 
kde se děti mohly náležitě vylítat při 
hraní fotbalu, nebo třeba zvládly pře-
kopat celé pískoviště.

Iva Halířová

Poděkování
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Maminky dětem
Rok 2021 je pro naši Skupinu střelených matek důleži-

tý. Jako registrovaný spolek máme více možností a příle-
žitostí. V dubnu proběhla akce Putování za velikonočním 
zajíčkem, kde děti plnily úkoly a užívaly si prvních sluneč-
ních paprsků. Doba covidová trvala příliš dlouho, i tak se 
za přísných hygienických podmínek účastnilo několik de-
sítek dětí. Na začátku května za podpory celorepublikové 
akce Ukliďme Česko se posbíralo neuvěřitelných 300 kg 
odpadu v katastru obce Brumovice. V červnu, kdy plati-
la ještě omezení, se pro děti formou putování po vesnici 
pořádala Pevnost Boyard. Po vyluštění tajenky „Máme se 
rádi“ si děti vyzvedly odměny v knihovně. Na většině akcí 
spolupracujeme s hasiči, fotbalisty a také obcí Brumovice. 
Snažíme se pro naše děti vytvořit hravé a nezapomenutel-
né dny, plné smíchu a radosti.

Perlíková Šárka

Kroj a odívání – Marie Šebestová, 3. část
Popis krojů užívaných v současnosti

Rozdíl mezi kroji užívanými v minulosti a v  současné 
době je patrný především u žen a dívek. Svobodné dívky 
nosí kroj náležející do oblasti Hanáckého Slovácka, jeho se-
verní části. Jelikož se však jedná o hraniční obec, prolínají 
se v siluetě a zdobnosti i prvky z kroje náležející části jižní. 
Tyto drobné změny často iniciují a zavádějí ženy přivda-
né do Brumovic, které sem tak přináší prvky ze své rodné 
obce. I když se jedná o drobné zásahy, přesto si však kroj 
zanechává svoje charakteristické rysy a stále jde rozeznat 
znaky, podle kterých lze tento kroj přiřadit do regionální 
oblasti. „No, tak nosily se delší sukně a teď se to teda krátí. 
V Kobylí se to nosí krátký, ty sukničky, ale brumovskej kroj je 
jinačí. Můj názor je ten, že u našeho kroje musí být zakrytý 

kolena.“1 Druhou variantou, která by mohla v budoucnu 
zcela proměnit podobu místního kroje, je zavádění nepat-
řičných prvků, materiálů, barevnosti, a dokonce i způsobu 
zhotovení. Častokrát se jedná o nevědomost těch, kteří si 
kroj nově pořizují. Mnohdy jsou ovlivněni kroji z  jiných 
oblastí a jen proto, že se jim jistý prvek líbí, snaží se ho apli-
kovat i na místní kroj. Velmi často také dochází ke zjedno-
dušování některých součástek při výrobě, např. u dívčích 
soukenných kordulí (viz níže). Děje se tak zejména u těch, 
kteří si kroj pořizují svépomocí. Pak tedy záleží na okolí, 
zda majitele na nedostatek upozorní, či zda bude tato nová 
forma přijata a  v  budoucnu bude tento nově vzniklý pr-
1  Respondent č. 4 (80 let), 19.6.2019.
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vek prezentován jako tradiční a bude sloužit jako podklad 
k výrobě nově vznikajících součástek místního kroje.

DÍVČÍ SVÁTEČNÍ KROJ

Jedná se o sváteční oděv, který nosí stárky o hodech a při 
jiných významných událostech konaných v  obci a  mimo 
ni. Jelikož je kroj náročný na přípravu a oblékání, je nutná 
spolupráce více osob. Dívka, pro kterou je kroj připraven, 
se do něj sama neoblékne. „Nastrojit“ dívku do tohoto 
typu kroje trvá zkušeným ženám přibližně 1 hodinu.

Kroj svobodných dívek se skládá z  mnoha součástek. 
Nejprve si dívka oblékne černé punčochy. V  současnosti 
jsou to silonové punčocháče, zakoupené v obchodě a ob-
vykle bílou bavlněnou košilku. Ve výpovědích responden-
tů se již nevyskytuje bílá plátěná spodní košile s rukávkem 
či bez nebo dokonce rubáč. Dále už následuje samotné ob-
lékání. Základem je sukně „podhrňovačka“. Je to obvykle 
starší sukně, která se v  pase podhrne, vytvoří pomyslný 
bochánek a  na ni se navazují další sukně, odstupňované 
podle délky. Někdy se namísto podhrňovačky používá 
„jelito“, v  současnosti nejčastěji ze  srolovaného molitanu 
a které je zavěšeno pomocí tkanic na ramenou. Celou tíhu 
kroje tedy velmi odlehčuje. Obě tyto součástky mají za 
úkol zvětšit objem sukně a docílit tak žádaného tvaru. Ná-
sleduje řada naškrobených spodních sukní z bílého plát-
na, v dolním okraji zdobené vyšívanou bavlněnou krajkou 
nebo krajkou paličkovanou. Obvykle v  počtu 4-5 kusů. 
Tyto sukně jsou v  pase staženy buď napevno do pásku 
nebo se stahují pomocí tkanice podle obvodu pasu. Vrch-

ní sukně bývají nejčastěji vyrobeny z brokátu, vyšívaného 
molového nebo bavlněného plátna. Výše uvedené materi-
ály se neškrobí, sukně se tak při přípravě musí navléknout 
na bílou spodní bavlněnou sukni a vytvoří tak jednu spo-
jenou. Sukně „plyšky“ ani z kašmíru se zde nenosí. Vrchní 
sukně bývá v dolním okraji zdobena krajkou, „kartáčky“ 
nebo bavlněným prýmkem ve tvaru vlnek. V jedné třetině, 
ve spodní části, je sukně zdobena jednou či dvěma řada-
mi zdobených port z  různých materiálů. Nejčastěji jsou 
to porty krajkové, bavlněné nebo zdobené korálky a flitry. 
Zástěra čili fěrtoch, je buď z brokátu různých barev nebo 
bílá, malovaná květinovými motivy. „U nás to bylo dycky 
sladěný. Barevná sukňa, bílej fěrtoch, bílý podvazadla, bílá 
malovaná mašla. To už je jedno esi byla malovaná, ale bylo 
to bílý všecko. Na pohřeb nebo do kostela, se nosila bílá mol-
ka a bílej, třeba malovanej fěrtoch. Nebo modrej, růžovej. 
Ale nemalovanej. To indá tak bývalo.“2 Původně se zástěry 
zdobily vyšíváním, později snad pro zjednodušení malová-
ním. „Ale to se napřed vyšívalo. Malovalo se až pozdějc. Teh-
dy se to všecko vyšívalo.“3 Nutno podotknout, že k označení 
„tehdy“ a „indá“ se respondenti nejčastěji uchylují, pokud 
nejsou schopni definovat časové období v minulosti. Zá-
stěra je po okrajích lemována krajkou, v  rozích řasená 
sklady. Zavazuje se v pase pomocí tkanice, která se po za-
vázání skryje. Bílé bavlněné rukávce mají kolem krku vy-
soký stojatý límec, jinak zvaný také krejzl, obršlák. Škrobí 
se a  řasí do drobných vlnek, které pak lemují tvář dívky. 
Řasené rukávy se také škrobí. Tvar baňky jim dodá staže-
ní v dolní části nad lokty. Rukávy jsou ukončeny krajkou 
a zdobí se skládanými stuhami rozmanitých tvarů dle fan-
tazie výrobce. Jedná se o podvazadla a jejich volné konce 
sahají po uvázání až do dvou třetin sukně. Často lze vidět 
i podvazadla malovaná. Výraznou součástkou tohoto kro-
je je kordula. V  minulosti různých barev, dnes nejčastěji 
z červeného sukna. Avšak není to podmínkou. „My máme 
kordule plyšový, ze starých kacabají co byly. Po babičkách 
sem posbírala plyšky, vypárala rukávy, vystřihla to vepředu, 
vzadu už to bylo napasovaný a podšila sem to. Šúsky sem 
nedělala, protože to vážu stejně do sukní. Mám dojem, že už 
to nikdo nedělá.“4 Jak je patrné z výpovědi respondentky, 
proměna této krojové součástky je, co se týče střihu vý-
razná. Zjednodušením se z kdysi výstavního a propraco-
vaného kusu oděvu stává obyčejná vesta, i když na první 
pohled může působit stejně. Jelikož je pořízení nové kor-
dule nákladnou záležitostí, bývá stále předmětem dědictví 
a častokrát je, jako jedna z mála součástek kroje, nabízena 
k prodeji. Kordule jsou v přední části zdobeny výraznými 
„paletami“, což jsou papírové proužky omotané nejčastě-
ji oranžovou stuhou -lacetkou nebo nití. Lze vidět i zelené 
a žluté. Tyto proužky se našívají na kordulu do lichoběžní-
kového tvaru. Kolem výstřihu se kordula zdobí skládanou 
červenou stuhou, mnohdy také stuhami v barvě trikolóry. 
Široký pás z mnoha druhů port a prýmků různých barev 
a tvarů bohatě zdobí prsa a horní část zad. Zadní díl je stři-
žen ze tří dílů a  je vypasovaný. Švy jsou zdobeny jednak 
výšivkou, v  současnosti nejčastěji ozdobným prýmkem. 

2  Respondent č. 7 (76 let), 19.6.2019.
3  Respondent č. 1 (90 let), 20.6.2019.
4  Respondent č. 5 (73 let), 20.6.2019.

Krojový pár z Brumovic. Foto Šebestová Marie 2020.
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Dřívější zdobná součást kordulí -šúsky5 postupně ustupují 
době. V minulosti sloužily jako ozdobný detail při uvázá-
ní mašle a dokreslovaly tak propracovanost zdejšího kroje. 
V pase se uvazuje široký bílý plátěný pás, zdobený krajkou, 
který je také škrobený. Slouží jako podklad pro malova-
nou stuhu, která se uvazuje vzadu do mašle. V posledních 
letech je i tato součástka prodávána ve značně zjednodu-
šeném stavu, tzn. je složena ze dvou částí. Rovného pásu, 
který se uváže vzadu tkanicí a  už předem složené mašle 
se dvěma volnými konci, které vzadu volně splývají a kte-
rou si lze pouze připnout. Odpadá tak složité vázání mašle, 
kterou mnozí neumí uvázat do potřebného tvaru. V ruce 
drží dívka vyšívaný škrobený kapesník složený do tří cípů. 
Na hlavách všechny dívky nosí dnes již výhradně věnec 
z  umělých květů. V  minulosti byl věnec výsadou stárky 
nebo družiček při významných událostech. Ostatní dív-
ky nosily šátek uvázaný, jak je v  této oblasti zvykem „na 
rožky“. Šátek se vázal na bílý čepeček, zdobený nad čelem 
krajkou. „To uměly enom nekerý tetičky to uvazovat. Kdo šla 
v kroji, tak musela jit třeba na druhej konec dědiny si nechat 
uvázat.“6 Vlasy si již dívky nesplétají do copánků a netvo-
ří zahrádku. Nejčastěji mají drdol, který ozdobí tenkým 
proužkem drátku s namotanými květy, shodnými s květy 
5  Obr.11 Zadní díl dívčí kordule „šúsky“. Viz obrazová příloha.
6  Respondent č. 2 (89 let), 4.9.2020.

ve věnci. Na nohou nosí děvčata převážně černé lodičky 
či baleríny. V poslední době se objevují ojediněle kožené 
nebo sametové šněrovací boty do poloviny lýtka, jež se zde 
nosily i v minulosti („sametky, blinerky“). Silueta dívčího 
kroje během let prošla mnohými změnami. Nejmarkant-
něji lze postupnou proměnu sledovat na fotografiích poři-
zovaných v průběhu let v obci. Změna se především týká 
délky a tvaru sukní. „Chodily děvčata jak „palazóry“ (dešt-
níky), tak sem potom řekla ne, tak naširoko chodit nebudete. 
Chodilo se v delších sukňách po kolena. A dycky užší. Třeba 
v Morkůvkách, Klobúcích tak chodijú do včilku.“7 Vždy také 
velmi záleží na tom, kdo obléká, jaké má zkušenosti a vět-
šinou i estetické cítění. „A kolikrát se už stalo, že kdo měl ty 
sukýnky krátký, tak šla tam nejaká paní, stará krojačka a ty 
sukně jí víc zlomila. Byla to osoba, která prostě temu kroju 
rozuměla, takže to vzali, prostě je upravila.“8 U oblékání do 
kroje by měl být vždy zachován jistý řád a posloupnost, aby 
výsledný efekt byl dokonalý a kroj si i nadále zachovával 
své typické a charakteristické znaky.

7  Respondent č. 5 (73 let), 20.6.2019.
8  Respondent č. 4 (80 let), 19:6:2019.

Text uveřejňujeme na pokračování se souhlasem autorky.
-VB-

Povídání na faře
Milí čtenáři, v minulém čísle jsme zahájili 

tento diskuzní kroužek s  příslovečným ná-
zvem. Nyní budeme pokračovat tak, jak bylo 
přislíbeno.

Buď pozdraven, Ivoši. Palčivá otázka, která 
visí nad samotným kostelem v Brumovicích, se týká toho, 
co lze udělat z hlediska přístupu k opravám celé stavby, aby 
nám tato časem nespadla doslova na hlavu?

To je skutečně otázka přímo na tělo, ale já ji v duchu 
dříve či později očekával. Sádrové destičky na zdech stav-
by, které slouží již třetím rokem jako sondy, vypovídají 
o tom, že je stavba staticky nestabilní a k pohybu zde do-
chází. Není to nijak fatální a vzhledem k jílovitému pod-
loží je to i  pochopitelné. Nicméně do této problematiky 
se chci vložit co nejdříve a  řekněme v  průběhu příštího 
roku bude nutno zajistit měření statika a  výpočty ná-
kladů na stabilizaci stavby a náklady na opravu. Z dob 
minulých mám zkušenosti s opravami církevních staveb 
a  je pravdou, že získávání prostředků na opravy tohoto 
typu je čím dál složitější, nikoli však nemožné. Je také 
potřeba si říci, že necháme -li věci tak, jak jsou, za deset, 
možná dvacet let nám kostelík spadne a my pak co, bu-
deme stavět nový, lepší, hezčí, modernější? Proč? A  za 
kolik? To přece není cesta. Řešení je rozumná investi-
ce do oprav. Otázka je, jak se vše bude platit, nabízí se 

možnosti počínaje Evropskými fondy 
a  konče třeba sbírkami mezi místními 
občany. I  v  tomto mám své zkušenosti. 
V nejmenované obci v Jižních Čechách, 
podobně velké Brumovicím, byla také 
sbírka, potřebovali jsme dát dohroma-

dy 10 % z plánovaných investic tak zvaně v hotovosti. Je 
známo, že Moravané mají k víře a k Bohu mnohem blíž 
než regiony, kde historicky víra byla v duchu doby husit-
ské. Nakonec i v takové oblasti, kde do katolického kostela 
chodí jen zlomek obyvatel, se finanční částka vybrala. Na 
dominantu oné obce přispívali i nevěřící a za to měli můj 
obdiv a velký dík. Takto započal povídání o svých zámě-
rech pan farář Ivo Valášek.

Opusťme téma blízké budoucnosti a pojďme se podívat na 
dnešek. Ivo, jací jsme my lidé zde v Brumovicích? Do jaké-
ho pomyslného šuplíku bys nás dal?

Tak je nutno říci, že takto lidi nedělím a nedávám ni-
koho do desek, šuplíků ani do škatulek. Je nesmírně zají-
mavé pozorovat, jak několik vesnic a také města (myslím 
tím město Klobouky u Brna) v okolí řekněme kolem 4 km 
od sebe vzdálených má naprosto jiný dialekt, mentalitu 
a návyky. Vždyť i TY, starosto, mluvíš jinak než Klobouč-
tí – tam slyšíš ve slovech hanácký dialekt, možná blízký 
také dialektu brněnskému, Krumvíř je typický slováckým 
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dialektem a půjdeme -li o kousek dál k Terezínu, zase je 
to úplně jiné a slovo jako „pléšek“ v Brumovicích neusly-
šíš. Lidé jsou zde i v sousedství dobří i méně hodní, ale to 
dobré hluboce převládá. K Brumovickým bych rád řekl, 
že tak, jak je poznávám a rozmlouvám s nimi, jsou v kraji 
nejvíce soudržní a drží pospolu. Je to skutečně hodně znát 

a o mnohém to může vypovídat. Ale jak říkám, lidi jsou 
všude dobří a mám je všechny velmi rád.

Ivoši, můj příteli a  kamaráde, pro dnešek jsme vyčerpali 
naše téma. Děkuji Ti za čas i odpovědi a příště zase u dobré 
kávy na slovíčko s Tebou.

Ruda Kadlec

Co nového u hasičů
Letošní rok se nám už přelomil do dru-

hé poloviny, a  tak bych Vás rád seznámil 
s činností dobrovolných hasičů za uplynu-
lé období. Určitě nebylo dobré nejen pro 
nás, ale pro všechny kvůli omezení Covi-
dem-19. Nemohli jsme začít rok, jako již 
dlouhá léta, Valnou hromadou, nepořádali 
jsme ani tradiční ples. Nejvíc nás ale mrzelo přerušení čin-
nosti kroužku mladých hasičů a po uvolnění se těžce a po-
malu rozjíždí. Vliv na to mají samozřejmě prázdniny, kdy 
děti jezdí na dovolené.

Spolu s dalšími organizacemi jsme se přece jen snažili 
pro děti něco udělat. Na Velikonoce proběhla branná hra 
„O velikonočního zajíčka“, kdy děti obcházely celé Brumo-
vice a na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly, za 
které byly na závěr odměněny.

Další akce byla podobná. Na chodníky po Brumovi-
cích nakreslily „Střelené matky“ různé skákací hry. I když 
všichni museli dodržovat vládní nařízení kvůli pandemii, 
velká účast dětí svědčí o tom, že se obě akce povedly.

V červnu se děti kroužku mladých hasičů účastnily zá-
vodů v Kobylí, kde získávaly nové zkušenosti.

V květnu jsme po obci provedli sběr starého železa.
V červenci jsme pořádali tradiční, již 17. noční závody. 

Účast byla nižší. Na mé pozvání mnoho sborů odpově-
dělo, že jsou vysíleni pracemi v postižených vesnicích po 
tornádu. Některé sbory, jako např. Svatobořice, pomáhaly 
skoro každý druhý den. My jsme také pomáhali, celkem 
třikrát. Přes nízkou účast se závody vydařily. Přijeli hasiči 
z Brumovic u Opavy, z Nenkovic a také ze Záhorské Bys-
trice v  čele s  viceprezidentem Dobrovolného hasičského 
sboru Slovenska Antonem Urdovičem. Velmi příjemné 
bylo posezení po závodech s přáteli, se kterými se raději 
setkáváme při takové příležitosti než při požárech.

A  teď bych Vás rád informoval o  výjezdech zásahové 
jednotky.

V  lednu jsme se účastnili akce při záchraně osoby 
v  Brumovicích, a  to na požádání další záchranné složky, 
kdy nebylo možné se dostat do uzamčeného domu.

Další výjezd byl do Krumvíře k hašení hořícího autobu-
su. Také jsme káceli strom, který ohrožoval kolemjedoucí 
auta.

V Kloboukách, blízko kostela, jsme hasili chatu. Práci 
komplikovala špatná příjezdová komunikace. V  Kobylí 
jsme hasili hořící vlečku v průjezdu domu a mezi Kobylím 
a Čejkovicemi hořící trávu.

Skládka komunálního odpadu v  Kloboukách hořela 
dvakrát – také jsme se zúčastnili. Několikrát jsme byli po-

sláni pomoci při likvidaci následků po niči-
vém tornádu v Moravské Nové Vsi.

Samozřejmostí je běžná údržba techniky 
a  kondiční jízdy. Vždy jsme také připrave-
ni chránit Vaše majetky a zdraví. V případě 
problémů se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Starosta SDH Karel Opluštil
Foto: Zdeněk Peřina

 Závody TFA Kobylí

Asistence při florbalovém turnaji
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Oficiální fotografie na plakát s Milanem Ševčíkem (vlevo), 
Markem Musilem (uprostřed) a Danem Štachem (vpravo).

Je libo skok z 31 °C do -5 °C? 
Přesně takový zážitek v úvodu nabízel náš ledový bar.

Košt svařáků
V pátek 30. července 2021 tomu bylo bez jednoho dne 

přesně rok od posledního Koštu svařáků, a tak jsme úde-
rem třetí minuty po šesté hodině otevřeli brány jeho 15. 
ročníku. A vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo teprve 
o druhý ročník v megalomanském letním formátu, napja-
tě jsme očekávali, jaká bude letošní účast.

Po celém týdnu nervózního vyhlížení počasí se nám 
v  pátek konečně ulevilo. Teploměr ukazoval krásných 
31 °C a my jsme v tento moment věděli, že návštěvníkům 
budeme opět schopni nabídnout to nejparnější léto spoje-
né s koštováním svařáků v mrazu.

V chladírenském návěsu, který nám opět zdarma půjči-
la Autodoprava Bureš, s. r. o., totiž panovala arktická zima. 
V době startu koštu zde bylo -5 °C umocněných vichřicí, 
která vycházela z vestavěné klimatizace návěsu. První od-
vážlivci tak v našem ledovém baru zažívali opravdový tep-
lotní šok, nicméně vzhledem k četným návštěvám návěsu 
a postupnému větrání teplota pomalu stoupala. Nakonec 
tak mohli návěs navštívit kromě absolutních bláznů i nor-
mální lidé. Velké díky patří Petru Cichrovi a Rudovi Ka-

dlecovi spolu s  Evou Kulíškovou, kteří se po celou dobu 
koštování u  ledového baru nechávali ošlehávat ledovým 
větrem.

Areál Koštu svařáků jsme opět naplnili partnerskými 
stánky: mohli jste ochutnat víno od Vinařství Vladimír 
Tetur a  Vinařství Zdeněk Musil, popřípadě zakoupit vý-
robky od Sociálně terapeutického centra Radost. Nechyběl 
náš stánek s merchem a reklamními předměty, ve kterém 
vás ochotně obsloužil Daniel Štach ml. Aby se ve vás tro-
chu rozešel požitý alkohol, měli jsme na Koštu foodtruck 
Mexeso – street food servírující skvělé quesadilly a nachos.

Výčep Plzně řídil vinař Petr Mikulica se svým profesi-
onálním týmem: Mira, Michal a Radek. Tato čtveřice vám 
mimochodem během večera naservírovala 460 piv, nicmé-
ně v mezičase jich obsluhující tým zvládl pěknou řadu vy-
čepovat i do sebe. Dobrá práce hoši! Míchané drinky vám 
připravila Terka Hiclová.

Symbióza koštu a hudebního festivalu

I letos jsme pokračovali v transformaci koštu do plno-
hodnotného hudebního festivalu a pódium tak postupně 
navštívila čtyři hudební uskupení. Stage byla opět profe-

Venku se zároveň pomalu rozjížděl hudební festival.

Z hlediska jídla jsme vás letos vzali do Mexika.
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sionální v podobě multimediálního kamionu AGROTEC 
Promotruck. O světelnou show ani pořádně našláplý zvuk 
tedy nebyla nouze – to ale i díky skvělé práci zvukaře Ma-
těje Ostřížka.

Hned po šesté hodině zahrála na lidovou notu cimbá-
lová muzika Lašár, přičemž jsme u této příležitosti předali 
balení brambor klarinetistovi Robinu Šíblovi, který na akci 
oslavil své 25. narozeniny.

Poté se ale už akce vydala směrem elektrických kytar. 
Svou energií překvapila punk -rocková skupina Tihle, které 
ve svém široko -záběrovém repertoáru nechyběly písně od 
The Offspring nebo Horkýže Slíže.

Třetím uskupením na pódiu byla kyjovská hard -rocková 
kapela Bulvaar. Šlo poznat, že kluci se na vystoupení těšili, 
protože jejich set byl pořádně našláplý. Oproti minulému 
roku přidali několik písni a na závěr nechyběla ani famóz-
ně zahraná hymna Koštu svařáků: Svařák od Harleje.

Dobře rozjetý dav následně převzala revival kapela Ko-
žuch hrající písně Kabátů. Jejich více než hodinové vystou-
pení dostalo z notně posilněných koštovačů poslední zbyt-
ky sil a důstojně ukončilo hudební program tohoto večera.

Kooperativní běh na lyžích

V průběhu večera probíhala soutěž v běhu na lyžích – 
takzvaná lyžařská trojka  – utužující obvykle již dobře 
utužený kolektiv. Celkově jsme nasbírali 18 družstev, což 
znamenalo šest rozstřelů v základním kole následovaných 
dvěma semifinálovými koly a jedním finálovým soubojem 
dvou nejlepších.

Pro letošní ročník jsme měli připravené zcela nové lyže, 
přičemž každý pár lyží měl svou speciální charakteristiku.

Vítězové Koštu svařáků 2021
Konečně se dostáváme k vítězům hlavního programu. 

Třetí místo si se svařákem Zahradní Bengál vybojoval Petr 
Cichra. Za to byl odměněn klíčem od města, který má 
v sobě speciální čip a otevře mu tak každé dveře v Brumo-
vicích. Naneštěstí došlo při následné oslavě ke zlomení klí-
če, a tak je možné, že čip v klíči přestal fungovat.

Zpěvák Hynek Grufík z kapely Bulvaar.

Revival kapela Kožuch dokonala dobře rozjetou párty 
a ukončila svůj set lehce po půl druhé v noci.

Lyžařská trojka měla mezi účastníky úspěch. 
Celkem se zúčastnilo 18 posádek.

Vstupenka na Košt svařáků byla slosovatelná a v průběhu 
večera jsme náhodně vybrali jednoho výherce lístků na 

Swingers večer. Nakonec se ale ukázalo, že jsme jen blbě 
četli a jednalo o lístky na Swingový večer ve Víno J. Stávek 

následující den. A aby to bylo jednoduchý, cenu nám 
darovalo Vinařství Bystřický.
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Spokojení organizátoři v samém závěru Koštu svařáků.

Druhé místo letos putuje do Velkých Pavlovic. Za svůj 
počin Nebuďzvědavej si od nás Marek Maincl odvezl abso-
lutní novinku na poli cyklistiky: rodinné kolo zcela nové 
koncepce. Protože 30. 7. 2021 bylo hlavně o svařování, dali 
jsme dohromady dvě kola a tříkolku, čímž vznikl zázrak, 
který umožňuje pohodlně si při vyjížďce povídat bez rizika 
kolize s kolegy. Navíc naše rodinné kolo výrazně posilu-
je důvěru mezi pasažéry, čehož jsme dosáhli neosazením 
pravého kola brzdami. Levé kolo má brzdy velmi neúčin-
né, a tak zbývá pouze tříkolka. Ale té brzdí jen levé zadní 
kolo, na které tak připadá zastavit dle osazení klidně 300 
kilogramů. Ještě uvidíme, zda vymyslíme nějaké vylepšení 
před uvedením do sériové výroby.

Košt svařáků 2021 tentokrát ovládl domácí reprezentant 
Michal Hájek se svým Vánočním svařákem. Michal si za 
svůj počin odváží zánovní osobní automobil Opel Cor-
sa, který jsme příznačně pojmenovali červená střela. Tato 
Corsa je navíc vybavená až po strop a v autě nechybí vůbec 
nic: najdete zde třeba posilovač. A to je všechno!

Evidentně zaskočený Michal ve své řeči nezapomněl 
poděkovat svým rodičům a dále převzal putovní Sousoší 
Štvanice. To bylo nedávno ohodnoceno na 4500 Bitcoinů 
a jeho domácnost bude zdobit po celý rok, přičemž se na-
víc může těšit na naše pravidelné kontroly, zda je socha 
v pořádku a na dostatečně reprezentativním místě.

 Děkujeme za účast a třeba se uvidíme i v roce 2022
Pokračujeme v  našem plánu udělat z  Brumovic prá-

voplatné hlavní město svařáků. Všem návštěvníkům dě-
kujeme za úžasnou atmosféru, kterou jsme v tento krásný 
letní večer společně vytvořili. Odměnou to bylo nejenom 
nám, ale i vystupujícím kapelám.

Pod článkem najdete opravdu velkou galerii fotek z ce-
lého večera, tak si je nezapomeňte projít, ať si průběh Koš-
tu svařáků 2021 připomenete.

Zatím je sice brzy, ale jako hezké datum pro16. ročník 
Koštu svařáků v Brumovicích by se nám jevilo 29. 7. 2022. 
Tak třeba na viděnou zase za rok!

Marek Musil

Léčivé byliny
ZÁŘÍ

V září, se začínajícím podzimem, je 
třeba posílit funkci sleziny a slinivky. 
Oba orgány jsou v tomto období vel-
mi zatížené. První polovina září patří 
slezině a druhá slinivce.

Bylo by dobré přejít z osvěžujících 
a  studených letních jídel na pokrmy 
teplé a vařené. Prospívají jídla naslád-
lá a  mírně kořeněná, např.  tepelně 
upravené dýně, červená řepa a  koře-
nová zelenina.

Slezina zajišťuje imunitní funkce – 
je stále v  pohotovosti a  reaguje oka-
mžitě na jakoukoli drobnou nesrov-
nalost ve zdravotním stavu. Oslabuje 
ji také přílišná duševní práce a stres.

Slinivka má kromě látkové výmě-
ny (trávení, zpracovávání cukrů a  tuků) na starosti také 
všechny sliznice. Typické pro oslabenou funkci slinivky je 
nadýmání, ale také afty, opary, rozpraskané rty a v duševní 
oblasti mírná deprese.

Bylinky pro správnou funkci sleziny a slinivky:
• čekanka obecná (kořen, nať) – podporuje látkovou vý-

měnu

• třapatka nachová (květ, kořen) - podpo-
ruje činnost sleziny, posiluje imunitu
• kopřiva dvoudomá (listy) – čistí krev
• puškvorec obecný (oddenek) – obnovuje 
trávení, posiluje žaludek a slezinu
• pampeliška (kořen, list)  – pomůže při 
jaterních nemocech, čistí krev, povzbuzuje 
látkovou výměnu, podpůrná při cukrovce, 
posiluje imunitu
• lopuch obecný (kořen) – podporuje lát-
kovou výměnu, detoxikuje

yzop

černucha setá
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• máta (list), fenykl obecný (semeno) – na zažívací pro-
blémy

• ostropestřec mariánský (semeno)  – právě díky němu 
podpoříme slinivku, slezinu a  imunitní systém a  také 
očistíme játra i žlučník

• černucha setá – černý kmín (semeno -olej) - má univer-
zální použití, lze ji použít jako prevenci zánětu, podpo-
ru imunitního systému, příznivě ovlivňuje stav pokožky 
a vlasů; podává se při infekcích a potížích s trávením

Na oba orgány má uklidňující účinky skořice, dodává 
tělu energii. Je prevencí nachlazení a bronchitidy. Vhod-
ný je i zázvorový čaj. Z plodů sbíráme kaštany (na výrobu 
masti, tinktury) a šípky.

Pokud si připravíte sušené byliny, můžete připravovat 
čaje: vrchovatou čajovou lžičku přelijeme ¼ l vroucí vody 
a necháme 10 minut odstát pod pokličkou. Přecedíme a po 
doušcích pijeme 3 šálky denně.

Bylinky vybíráme podle vlastní intuice a možností.

ŘÍJEN
V měsíci říjnu věnujeme pozornost žaludku. Zvlášť ve 

druhé polovině října, kdy se naše psychika připravuje na 
zimní období, posilujeme sliznice a trávení. Historicky se 
staráme, aby bylo dostatek zásob. Mnohdy jsme těmito sta-
rostmi přetíženi a dostavují se zažívací potíže.

Sběr léčivých bylin je již omezen a naše zásoby jenom 
doplňujeme. Z přírody ještě můžeme získat velmi snadno 
hodnotné byliny. Např. kořen lopuchu: sbíráme v prvním 
roce rostliny na podzim nebo druhým rokem časně zjara. 
Stejné účinky má i lopuch menší a plstnatý. Kořen oplách-
neme vodou, na 2–3 minuty ponoříme do vroucí vody pro 
uchování účinných látek. Je možné užívat kořen čerstvý 
i sušený. Doporučuje 
se zejména v kosme-
tice na podporu růs-
tu vlasů a  také proti 
jejich vypadávání. 
Nálev z  20 g suše-
ného mletého koře-
ne a  půl litru horké 
vody necháme půl 
hodiny vyluhovat. 
Přecedíme a  pou-
žíváme k  vlasovým 
koupelím, i proti lu-
pům. Dále na omý-
vání ekzémů a  tru-
dovité pokožky.

Lopuch roste 
v  naší blízkosti jako 
plevel na rumištích, 
podél cest, v  křovi-
nách, při okrajích 
lesů.

V  tomto období 
lze rovněž velmi leh-

ce získat v rámci odplevelování záhonů univerzální léčiv-
ku pýr. Oddenky pýru sbíráme na podzim, touto dobou 
mají již dostatek zásobních látek. Nejvhodnější denní doba 
sběru je dopoledne. Po důkladném omytí usušíme a dobře 
uzavřeme v láhvi. Natáhne  -li vzdušnou vlhkost, přesušíme 
např. na topení.

Zahrádkáři se pochopitelně pýru po celý rok zbavu-
jí. Možná ani neví, že má léčivé účinky. Obsahuje slizové 
látky, minerální soli i kyselinu křemičitou. Je prostředkem 
močopudným a pročišťujícím, působí protirevmaticky, je 
šetrný ke sliznicím a rovněž celkově posiluje organismus. 
Užívá se jako tinktura 3x denně 20 kapek při nemocech 
močových cest. Bývá také součástí bylinkových čajových 
směsí.

Dále sbíráme plody jalovce, kaštanu /jírovec maďal/, 
kaštanu jedlého / kaštanovník jedlý/.

Při potížích s  trávením a  pálením žáhy můžete namí-
chat do čajových směsí z našich nasbíraných zásob jitrocel 
kopinatý, proskurník lékařský, řepík lékařský, violku troj-
barevnou, lnici květel, heřmánek pravý a levanduli lékař-
skou. Při zánětu žaludeční sliznice výborně poslouží sléz 
maurský /pěstovaný/ nebo volně rostoucí lesní i okrouhlo-
listý. Sléz by se neměl tepelně upravovat, ale macerovat. To 
znamená vyluhovat za studena. Jedna čajová lžička slézu 
na sklenici vody nechat 8 hodin odstát a slít.

Ke správnému trávení patří především jíst v klidu a po-
kud možno vytvořit si pohodu na vychutnání stravy. Z vel-
ké části se pak zažívání uklidní a  zlepší. Není kam spě-
chat!!!

Mgr. Zdeňka Krejčiříková
Ing. Věra Žďárská

Bylinková zahrada Lu a Tiree Chmelar Valtice
Herbal Academy, s. r. o. Valtice

lnice květel sléz maurský
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ZE SPORTU

Brumovice v Okresním přeboru – 2012/2013

Po spanilé jízdě III. třídou a  historickém postupu do 
okresního přeboru se mužstvo Brumovic chystalo na o tří-
du kvalitnější soupeře a netradiční výjezdy na druhý konec 
okresu. Soupiska zůstala víceméně stejná, tým byl naopak 
posílen o několik zkušených hráčů z okolních vesnic.

K  historicky prvnímu utkání v  okresním přeboru za-
jížděly Brumovice na hřiště Kostic, v minulosti stabilního 
účastníka krajských soutěží. Po počáteční nervozitě byly 
Brumovice lepším týmem, ale zápas prohrály brankou 
z  posledních minut 0-1. Porážku chtělo mužstvo odčinit 
v prvním domácím utkání a jednoznačně přehrálo Křepice 
výsledkem 5-2. Následující dvě utkání již pořádně prově-
řila kvalitu týmu, když se Brumovice setkaly s B -týmy Vel-
kých Pavlovic a Novosedel. Oba soupeři, posíleni o hráče 
A týmů, hrající krajský přebor a I.A třídu, Brumovice po-
razili po velkém boji.

Zbytek podzimní části sezony probíhal v rytmu doma 
vítězství, venku porážka. Na domácím hřišti dokázalo 
mužstvo Brumovic držet krok a výrazně předčit tradiční 
okresní a v minulosti i krajská mužstva, Hlohovec 5-2, Vel-
ké Bílovice 4-3 nebo Březí 2-1. Jediné další domácí body 
byly ztraceny s  mužstvem Krumvíře, budoucím vítězem 
tohoto ročníku. Na hřištích soupeřů bohužel mužstvo 
působilo úplně jinak a  nedokázalo ani jednou bodovat. 
Brumovice tak zakončily podzimní část sezony na 12. mís-
tě a v jarní části sezony je čekal boj o záchranu.

V  úvodním jarním utkání podlehly Brumovice muž-
stvu Novosedel a těšily se na domácí zápas s týmem Přibic, 
aktuálně prvním mužstvem tabulky. Po skvělém výkonu 
domácí mužstvo vyhrálo 3-1 a zdálo se, že jarní sezona za-
stihne Brumovice v dobré formě. Bohužel, kvůli adminis-
trativní chybě při tehdy nové elektronické registraci hráčů 
bylo utkání kontumováno výsledkem 0-3 pro Přibice a tyto 
body pak sehrály v boji o záchranu klíčovou roli.

V následujících třech zápasech byli vyloučeni hned tři 
důležití hráči sestavy a  po vysokých trestech tak musely 
Brumovice sehrát i  kvůli zranění dalších hráčů několik 
dalších klíčových utkání v hodně improvizované sestavě, 
což se při kvalitě soupeřů v  okresním přeboru projevilo 
a mužstvo vytěžilo z pěti utkání jen čtyři body. Konec se-
zony tedy značil tvrdý boj o záchranu do posledního kola.

V posledních čtyřech kolech se utkaly Brumovice s tře-
mi týmy, s kterými bojovaly o záchranu. Navíc tři z posled-

Historické okénko – „Brumky“ v okresu, 3. část

ních čtyř utkání měly sehrát na domácím hřišti. V utká-
ní proti Nikolčicím domácí tým neodehrál dobré utkání 
a prohrál 1-3, čímž se Nikolčice odpoutaly z boje o záchra-
nu. Další domácí utkání s  Moravským Žižkovem již byl 
zápas o vše, poražený tým už by měl jen teoretickou šanci 
na záchranu. Brumovice po obrovském boji zvítězily 4-3, 
Žižkov zůstal přikován ke dnu tabulky a jelo se na hřiště 
Březí, kde Brumovicím stačila i remíza, aby měly před po-
sledním kolem vše ve svých rukou, zatímco Březí potřebo-
valo vyhrát. Mužstvo opět nastoupilo ve slepené sestavě, 
kde bylo několik hráčů zraněných, i tak byl v poločase vý-
sledek 0-0. Po přestávce se bohužel dramaticky změnil vý-
kon hlavního rozhodčího, ve spolupráci s pomezním uznal 
gól domácích z jasného ofsajdu a dotlačil Březí k výhře 2-1. 
Brumovice tak spadly na předposlední sestupové místo.

K záchraně bylo v posledním kole potřeba porazit Velké 
Pavlovice a zároveň se nesměla zrodit v utkání Březí – Kře-
pice remíza, která by oběma mužstvům zajistila záchranu. 
Zatímco uvolněně hrající Brumovice svůj cíl splnily a ve 
svém posledním utkání v okresním přeboru Velké Pavlovi-
ce porazily 5-2, v Březí se nepřekvapivě zrodila remíza, což 
pro Brumovice znamenalo 13. místo a sestup do III. třídy. 
Vítězem soutěže se stal Sokol Krumvíř a slavil postup do 
krajské soutěže.

Ve své historicky první sezoně tak Brumovice získaly 25 
bodů. Na sestupu mělo podíl několik důležitých faktorů. 
Zatímco v  tabulce domácích utkání patřily mezi nejlepší 
a skončily na 4. místě, venku nezískaly za celou sezonu ani 
jeden bod. I tak na venkovní utkání zajížděl vysoký počet 
fanoušků, kteří hráče podporovali. Již zmiňovaná kontu-
mace utkání s Přibicemi zapříčinila odečet tří bodů, které 
by stačily k záchraně. Problémem byl rovněž vysoký počet 
červených karet a zranění důležitých hráčů v klíčové části 
sezony.

Po sestupu zpět do III. třídy se výrazně změnila i sou-
piska mužstva. Někteří hráči ukončili kvůli zdravotním 
problémům kariéru a  další se rozhodli odejít do jiných 
mužstev. Na soupisku naopak přibyli někteří nadějní mla-
dí hráči.

Okresní přebor v  Brumovicích se tak stal minulostí 
a v další sezoně začala s výrazně pozměněnou soupiskou 
nová etapa fotbalu v Brumovicích.

Michael Bíza
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Sokol Brumovice
Mládež

Naše fotbalová rodina se nám v Brumovicích rozrůs-
tá. Náš oddíl odstartoval výchovu nových fotbalistek 
a  fotbalistů. V  současnosti počítáme s  týmy mini pří-
pravek, přípravek a mladších žáků. Už nyní se těšíme na 
návrat dětí na naše fotbalové hřiště. Tímto moc děku-
jeme za podporu rodičů a  základní škole za výbornou 
spolupráci. Hlavní díky patří trenérům, kterých není 
nikdy dost. V  jednom okamžiku vidět na fotbalovém 
hřišti čtyřicet dětí je nádhera, ale také velká práce, takže 
budeme moc rádi za pomoc při trénování. Kdo budete 
mít zájem (nemusí to být odborník na fotbal, vše na-
učíme a  ukážeme), ozvěte se. Stačí mít rád děti a  mít 
patřičné zapálení pro sport.

Tým dorostu
Konečně se nám podařilo vrátit tým dorostu do naší 

vesnice. Kluci to budou mít letos opravdu těžké, protože 
budou hrát proti starším protihráčům. Mají naši obrov-
skou podporu a celý trenérský tým se bude snažit, aby 
měli ty nejlepší podmínky na zlepšení. Věřím, že když 
budeme všichni trpěliví, už příští sezóna bude o pozná-
ní lepší a  dostaví se výsledky. Samozřejmě budou po-
třebovat i  diváckou podporu. Hrají okresní soutěž na 
Hodonínsku, protože na Břeclavsku jsou s námi jen tři 
dorostenecké výběry. Tento tým je obrovský úspěch pro 
brumovický fotbal a  pro naši obec. Přejeme trenérům 
hodně trpělivosti. Kluci se můžou těšit na takové sou-
peře jako jsou třeba týmy Ratíškovic, Vnorov, Hovoran, 
Čejkovic nebo i  derby proti spojenému týmu Kobylí 
a Bořetic.

Tým mužů
Mužský tým si krátil čas druhým ročníkem Letní fot-

balové ligy, kterou opět pořádal. Za účasti týmů Kobylí, 
Klobouk a Vrbice. Finálová část se odehrála v Brumo-
vicích, bohužel těsně po smutné události, a  to torná-
du v  našem regionu. Řešili jsme doslova na poslední 
chvilku, co s  finále uděláme, protože tým Vrbice odjel 
pomáhat postiženým obcím. Nakonec padlo rozhodnu-
tí celý finálový den uspořádat, součástí byla i Sokolská 
letní noc. Celý výtěžek z této akce pošleme na podporu 
postiženým obcím. Díky rychlé reakci kluků z Bořetic, 
kteří nahradili Vrbici, se mohla celá soutěž dohrát. Cel-
kovou výhru si nakonec připsal tým Klobouk, a tím pá-
dem obhájil výhru z minulého ročníku. To nejdůležitější 
ale bylo, že se nám i  přes to všechno podařilo vybrat 
částku 8 050 Kč, která se poslala na transparentní účet 
pro tornádem zasažené obce.

Naše áčko už nyní čeká soutěžní utkání, kde ve tře-
tí třídě mají velmi těžký los. Hned na úvod v domácím 
prostředí přivítají týmy Klobouk a Zaječí.

Budeme se těšit na vaši diváckou podporu.

Děkovačka
Závěrem bych chtěl poděkovat všem Sokolům za po-

moc při organizaci všech kulturních akcí, které Sokol 
pořádal – Letní sokolská noc, Den dětí, a hlavně při po-
řádání letošních hodů.

Brumovické hody bez brumovické chasy, která se do-
kázala zmobilizovat v opravdu krátkém časové úseku, by 
to nešlo. Hlavní díky patří vám. Samozřejmě za podpory 
rodičů, čehož si moc vážíme. Společně se nám podařilo 
vytvořit krásný zážitek pro celé Brumovice.

Jakub Gremmel
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Florbal - Aligators
Vážení spoluobčané a příznivci sportu, v minulém čísle 

zpravodaje jste si mohli přečíst rozhovor ohledně struktu-
ry klubu a jeho financování. Dneska se ohlédneme za flor-
balovými turnaji. První se odehrál v Brumovicích ve dru-
hé polovině června a druhý v Brně. Klub představil před 
začátkem letních prázdnin nové logo, které Vám detailně 
představíme v dalším čísle zpravodaje.

Aligators Open Air Cup Brumovice 2021

V červnu se odehrál v Brumovicích další ročník Aliga-
tors Open Air. Na třech hřištích, která byla speciálně pro 
účel turnaje postavena, se v  pátek dopoledne představila 
ZŠ Brumovice v rámci sportovního dne, odpoledne mladé 
naděje naší organizace Aligators a o víkendu 24 kvalitních 
týmů, z nichž 8 bylo v ženské kategorii a 16 v mužské.

Na turnaji se představily týmy z  celé Moravy. K  vidě-
ní byli hráči a  hráčky z  Havířova, Opavy, Ostravy, Brna 
nebo Kyjova a z mnoha dalších oblastí. Během turnaje se 
v tropických podmínkách představilo 168 aktivních hráčů, 
kteří vstřelili neuvěřitelných 911 branek v 95 utkáních.

Mužskou kategorii ovládl favorit turnaje #87 EKOZEM 
Selection, který v dramatickém finále porazil 8:4 největší 
překvapení turnaje El Apačos. Třetí místo si z Brumovic 
odváží tým Hmoždinky ve zdi, který v zápase o 3. místo 
porazil po samostatných nájezdech 8:7 Verbež.

Ocenění TOP KANONÝR si z Open Air odváží za 32 
branek Michal Sládek z vítězného týmu #87 EKOZEM Se-

lection, který patří v nej-
lepším hráčům v  České 
republice. Cenu pro nejlepší-
ho brankáře turnaje získal Petr 
Brabáč z El Apačos.

Ženskou kategorii obhájil tým 
Lassie’s snout, který ve finále porazil 
Jevanečkyyyy 8:3. Třetí místo získal tým IBK Slunečnice.

Ocenění TOP KANONÝRKA si z Open Air odváží za 
17 branek Jitka Drápalová z vítězného týmu Lassie’s snout, 
která nastupuje za Florbal Židenice v nejvyšší ženské flor-
balové soutěži. Cenu pro nejlepší brankářku turnaje získa-
la Simona Pytlíková z Jevanečkyyyy.

Chtěli bychom poděkovat všem pořadatelům, partne-
rům, rozhodčím i hráčům, že se našeho turnaje zúčastnili.

Speciální poděkování patří SDH Brumovice, který nám 
během celého turnaje pomohl s organizací a zajišťoval pro 
všechny účastníky příjemné vodní osvěžení.

Mládežnický turnaj OpenGame 2021 v Brně

Od 24. června probíhal v Brně turnaj OpenGame Kids 
2021, kterého se zúčastnilo několik stovek týmů a v naší 
věkové kategorii starších žáků jich bylo 50. Celý tým svou 
formu otestoval již den před turnajem, když odehrál přá-
telské utkání ve Slavkově s domácími.

Početný tým se postupně utkal ve skupině se soupeři ve 
skupině D – Panthers Praha WILD, FBC TIGERS PORU-
BA, Prague Tigers a FBC Liberec.

V prvním zápase se utkal s pozdějším vítězem celého 
turnaje - Panthers Praha WILD, který na hřišti dominoval 
a zvítězil nakonec 10:2. Ve druhém čtvrtečním zápase na-
stoupil tým proti FBC TIGERS PORUBA. Náš tým Aliga-
tors měl v zápase převahu, avšak k překvapení všech jsme 
prohráli 3:1, když poslední branku vstřelil soupeř při naší 
hře bez brankáře.

V  pátečních zápasech předvedli naši výborný výkon. 
Nejprve ráno porazili 4:1 Prague Tigers, následně potréno-
vali ve Šlapanicích a večer předvedli velmi kvalitní výkon 
proti favoritovi turnaje - FBC Liberec. Celý zápas byl velmi 
vyrovnaný a soupeři si na hřišti nic “nedarovali”. Soupeř 
o svém vítězství rozhodl až v posledních dvou minutách, 
když obrátil stav 2:3 na konečných 4:3. Hráči v tomto utká-
ní ukázali, že umějí hrát výborný florbal i proti nejlepším 
týmům v České republice.

V sobotu náš tým čekal první zápas play -off, ve kterém 
jsme se střetli s elitním florbalovým klubem ze Slovenska 
- Tsunami Záhorská Bystrica. Od prvních minut byl zápas 
velmi vyhrocený. Oba týmy měly spoustu šancí. Soupeř 
o výsledku rozhodl již v úvodu, když odskočil do vedení 
3:0. V zápase, kde rozhodovaly detaily, nakonec soupeř vy-
hrál 6:4 a náš tým z turnaje vypadl.

Patří se poděkovat všem partnerům klubu, hráčům i ro-
dičům, že jsme měli možnost se turnaje zúčastnit.

Jakub Gremmel
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Společenská kronika
Vavřinec Charvát - 90 let

Dne 3. srpna se dožil v plné duševní svěžesti 
a dobrém zdraví devadesáti let náš spoluobčan 
a významná osobnost naší obce pan Vavřinec 
Charvát. Jako výborný zpěvák byl dlouho-
letým členem místního chrámového sboru. 
A  tak mu jeho bývalí kolegové přišli v  úterý 
10. srpna, na den sv. Vavřince, k jeho význam-
nému životnímu jubileu popřát hlavně pev-
né zdraví a veselou mysl. Tu naštěstí „strejda 
Vavřa“ neztratil, stejně jako svůj zvučný hlas, 
a  tak si s  námi zazpíval i  svoji oblíbenou pí-
seň „Zařehtali koně“. Nad rodinnou kronikou 
strýcovy maminky Kateřiny a  při vyprávění 
veselých i vážných historek z jeho mládí jsme 
strávili velmi příjemný podvečer. Znovu jsme 
si všichni uvědomili, jaké bohatství vzpomí-
nek a  informací v sobě nesou naši pamětníci 
a my máme tak málo času jim naslouchat.

„Milý strejdo, ještě jednou  – Zařehtali koně 
a Na zdraví!!!“

Jan Zaviačič
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Putování za velikonočním zajíčkem  Požár chaty v Kloboukach u Brna

Pomoc v Moravské nové vsi Noční hasičské závody

 Technická pomoc-nebezpečný strom Závody mladých hasičů v Drnholci

Foto: Zdeněk Peřina



Ze sportu


