Nové POKOLENÍ
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 horou: tak sladká, omamující hudba - sotva však slyšitelná - šíří se od stráně
ke stráni. Obracíš se na vinohrady, obracíš se na žita a slyšíš cvrčky zvonit.
Kraj plný melodie.“
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TRADIČNÍ BRUMOVICKÉ HODY
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• Ze života školičky

Foto: archiv školy
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letní číslo našeho zpravodaje jsme připravovali o prázdninách v tropických teplotách. Padaly celosvětové rekordy
nejen v naměřených hodnotách, ale také v kalkulovaných
průměrech. Ledovce radostně dále tají, ale potřebné vody
je paradoxně čím dál míň. Zde mi v mysli vyvstává otázka,
zda je správné sledovat zprávy v médiích o tom, že milovníci vodáctví nemají vodu v korytech řek, a tudíž musí táhnout své lodě dál suchými řečišti, anebo by bylo správnější
rozvíjet myšlenky nejen o příčině vysychání, ale přemýšlet,
jak tomu předcházet nebo se naučit čelit. Zdravá osvěta
zde chybí stejně jako mnohdy zdravá úvaha nad každodenním počínáním mnohých z nás. To bychom měli, a hlavně
mohli změnit zdravou prioritou našich činů, a tím se lépe
připravit na jakékoli přírodní změny klimatu. Bohužel je to
spíš zatím o scénáři Titanicu, kde na palubě hrála muzika
a tancovalo se, zatím co se parník nenávratně potápěl…
Možná jsem začal své slovo poněkud pochmurně. Není
však mým cílem vnášet mezi nás negativní nálady. O věcech se má mluvit. O dobrých i těch méně dobrých. Pak
se o nich ví a lze s tím mnoho dělat. Jak řekla jedna moudrá stará žena: „Němému dítěti ani vlastní matka nerozumí“. Mluvme o věcech a hledejme rozumná řešení. Jedna
z mých myšlenek je, jak dosáhnout v systému čištění odpadních vod naší ČOV toho, čemu se říká zadržování vyčištěné vody vsakováním. My jsme tomu jako kluci říkávali
tůňky, rybníčky nebo mokřady. Geniální na tom nebyl ani
tak koncert žab a přítomnost vodomilného ptactva, jako
spíše skutečnost, že voda, která se v krajině vyskytla ať dešti, nebo čerpáním ze studní, zase zůstávala doma ve své
krajině a nikam neodtékala. Tím by jinak skvělé dílo čistírny dosáhlo absolutní dokonalosti.
Vážení občané, zdá se mi, že do křesla starosty jsem usedl před pár dny. Kalendář však říká, že již uběhlo devět
měsíců. Je to čas, který pod srdcem matky uvede v život
budoucí novorozené dítě, nebo také ukáže, co lze změnit
za tři čtvrtě roku. Naše česká legislativa není jednoduchá
a dosáhnout povolení k jakékoli změně v intravilánu obce
je těžký úkol. Věci se mění, i když ne tak, jak bych si přál.
Firma ELQA, která je zodpovědná za postupnou výměnu
nízkého napětí a jeho přeložení do zemi nebo do závěsných kabelů, úspěšně dokončila první etapu a nyní s výrazně vyšším pracovním nasazením se pustila do další práce.
Těší mne to, i když mi vůbec nedělá dobře představa, co
vše se ještě musí vykopat, rozebrat a zase zpět poskládat,
protože stejně jako občané, i já jsem rád, že máme po nové
kanalizaci s kopáním v obci hotovo. Je to nutné zlo, které musíme přetrpět. Pak už skutečně bude na dlouhé roky
pokoj. Prosím tedy, buďme trpěliví.
Prázdniny jsou především časem odpočinku, relaxace
a dovolených. Pro zednické a malířské firmy je to však signál k nasazení svých sil na opravách školních budov a také
jídelen. Tak tomu bylo letos i v Brumovicích. Ve školní jídelně proběhla rekonstrukce odpadů, byla položena nová
dlažba aj. Následovat bude také již tolik očekávané zateplení budov ZŠ, MŠ i jídelny. Dotace je aktivní, soutěž fi-

rem probíhá. Bude to velká akce,
kterou však lze provádět i za
provozu s minimálním omezením. V dalším roce pak proběhne rekonstrukce elektroinstalace
celého zařízení. Opět to musíme
„vměstnat“ do příštích prázdninových měsíců. Naše škola byla postavena v roce 1912, poslední rekonstrukce proběhla v 60. letech minulého století.
To budova MŠ je podstatně mladší, byla uvedena do provozu v roce 1984 a rekonstruovaná dosud zásadně nebyla.
To nás tedy čeká od září, ale nejen to. Opravíme lokální
výtluky na obecních komunikacích, připravujeme projekty
na rekonstrukci některých starých nevyhovujících cest. Na
rýsovacích prknech vzniká návrh tréninkového a workoutového hřiště, které by mělo být umístěno v severní části
fotbalového areálu. Pracujeme na možnosti získání společného místa – areálu myslivny – pro potřeby „spolku myslivců“ a nově vzniklého „sdružení přátel psů“. Tento areál
by zasloužil více investic, ale také i více marketingu a využití pro občanská sdružení i občany samotné.
Vážení spoluobčané, za velmi významný bod zlomu považuji pověření brněnské diecéze římskokatolického faráře
P. Petra Šikulu vedením naší farnosti. Tím se naplnila vůle
všech farníků naší obce. Jako pokorný křesťan jsem toho
názoru, že lidé mají mít možnost, když cítí touhu a chuť,
řešit své duševní skutky ve své svatyni. Není v tuto chvíli
podstatné, zda je víra vnímána v té či jiné křesťanské církvi, vždyť Bůh je jenom jeden… Důležité je, že moudré slovo naplní srdce každého, kdo o to stojí. Křesťan římský či
řecký, pravoslavný nebo ateista. Promluvy P. Petra Šikuly
jsou přirozené a lidské, přitom dynamické a jeho pojetí
bohoslužby dokáže vtáhnout každého člověka a do podvědomí vnese zvláštní pocit duševní rovnováhy a radosti.
Milí spoluobčané, začíná období sklizně z polí a vinic.
Chci připomenout zákonný vztah k výpěstkům z těchto
ploch, důrazně upozornit na porušování zákona při vstupu na soukromý pozemek a případné odcizování nebo poškozování soukromého majetku. Stejně tak důrazně upozorňuji na setrvávající nešvar některých vinařů (jako vinař
chápu a rozumím jejich obavám o úrodu, avšak vše má
své mantinely), kteří svá plynová děla na noc nevypínají,
a tím porušují nejen nařízení ve smyslu o ochraně přírody, ale jejich čin lze též vyložit jako rušení nočního klidu.
Každé malé dítě přece ví, že špačci v noci nelétají a pokud
někdo plynovým dělem zahání srnce od svých vinic, je to
člověk přinejmenším divný. V dřívějších dobách se majitelé pozemků vždy domluvili a měli hlídky kolem vinic.
Toto fungovalo po staletí. Dnes jen každý rád poukazuje
na to, co by se mělo, ale sám aktivitu nevyvine. Ono je to
tak pohodlnější… No, mlácením z děl po nocích se určitě
k lepším zítřkům neposuneme. Co tedy pomůže? Psát příště konkrétní jména? Já se celý život řídím heslem: „Co sám
nemám rád, nečiním druhému“. Mohu říci, že toto pravidlo už měnit nehodlám. Mně to vychází.
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Vážení spoluobčané, výtky, poukazování na dodržování litery zákonů a nevšímavost, to je problém jen promile
z nás. V naprosté většině jsme lidé rozumní, s pocity zodpovědnosti a vztahu k ochraně majetku svého i obecního.
Vždyť obec je naše, zde jsme společně doma a jaké si to

uděláme, takové to budeme mít a takové to připravíme
dalším generacím.
Přeji vám hezké prožití následujících dnů, školákům
úspěšný vstup do nového školního roku a všem hodně zdaru a sil do dalšího období.
Rudolf Kadlec – starosta obce

USNESENÍ
z třetího řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 30. dubna 2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Vavřince Charváta
a Ing. Zdeňka Musila.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila
Macháčková a pan Jiří Bureš.
4. Záměr obce na nákup části pozemku 2700/140
a prodej obecního pozemku p. č. 1806/33, 3123/3
k žádosti paní XXX, bytem Brumovice XXX.
5. Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Brumovice o 365 tisíc
korun na pokrytí nezbytných oprav a úprav, nutných
ve smyslu závěrů kontroly OHS Břeclav.
6. Rozpočtové opatření č. 3
7. Závěrečný účet obce za rok 2018.
8. Účetní závěrku obce Brumovice za rok 2018.
9. Dodatek smlouvy o nájmu nebytových prostor
určených k podnikání, uzavřené s panem Zdeňkem
Pohorským, ke dni 6. 5. 2019.
10. Zrušení smlouvy o Správcovství Sokolovny a hřiště,
uzavřené s panem Zdeňkem Pohorským, a to ke dni
6. 5. 2019.
11. Úhradu zvýšených poplatků OSA pro rok 2019
ve výši 7500,– Kč.
12. Záměr obce k prodeji části pozemků p. č. 3601/1,
sousedících s pozemkem pana XXXXX, bytem
Brumovice XX, v části obce zvané Vrchní konec.
13. Prodej obecní parcely st. 254 o výměře 99 m2, firmě
NWD Group, se sídlem Brno, Pražákova 69 za cenu
v čase a místě obvyklou, min. 500,– Kč za m2.
14. Záměr obce prodat pozemky p. č. 1292/365 o výměře
48 m2, p. č. 3601 o výměře 23 m2 k žádosti pana
XXXX.
15. Záměr obce na prodej obecních parcel p. č. 662/195
o výměře 116 m2, 662/198 o výměře 234 m2 k žádosti
pana XXXXX, v části obce zvané Lužánky.
16. Záměr obce na prodej pozemku p. č. 1292/368
o výměře 85 m2 k žádosti XXXXXXX, bytem
Brumovice XX.
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17. Záměr obce na prodej obecních pozemků p. č.
108/15 o výměře 296 m2, 107/20 o výměře 274 m2
a 107/7 o výměře 50 m2 k žádosti XXXXX.
ZOB neschvaluje:
1. Finanční příspěvek na vybudování přečerpávací
stanice pro kanalizaci u nemovitosti čp. XXX
manželům XXXXXXX.
ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 2. řádného zasedání ZOB,
konaného dne 5. 2. 2019, kterým bylo uloženo
starostovi jednat s panem Mons. Pavlem Konzbulem
a paní Ing. Baturnou ohledně poškození kostela
a jeho následných oprav.
2. Způsob řešení petice podané petentem panem
Přemyslem Kulíškem na výstavbu nového povrchu
vozovky, vedoucí do části obce zvané Písník. Bylo
dohodnuto jednat s dodavatelskou firmou Montgas,
a. s., která uvedenou komunikaci následně po
provedení své investiční akce dávala do původního
stavu, o opravě částí vozovky a dále o zařazení
oprav vozovky vedoucí mezi rodinnými domy č.p.
409 a č.p.432 do rozpočtu roku 2020. Pan Kulíšek
s řešením petice na místě samém souhlasil.
3. Rozpočtové opatření č. 1 a 2
4. Žádost pana Romana Blanáře ml. o odkup několika
nákladních aut zbytků žulových kostek, umístěných
na sběrném dvoru – bude řešeno až po uspokojení
žádosti občanů, kterým budou přednostně
přiděleny na opravy vjezdů po budované kanalizaci
a plynovodu umístěných na obecních parcelách.
5. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu.
ZOB ukládá starostovi:
11. Převzít od pana Pohorského Sokolovnu, ubytovnu
a zajistit prostřednictvím zaměstnanců obce jejich
následný nerušený provoz.
2. Dokončit jednání s možnými kandidáty na členy
komisí rady a připravit jejich jmenování radou obce.
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USNESENÍ
ze čtvrtého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 25. června 2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Jiřího Bureše a pana Milana
Krátkého.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila
Macháčková a paní Eva Brunnerová.
4. Prodej části pozemku p. č. 1806/33 a p. č. 3123/3 paní
Evě Kulíškové o celkové výměře cca 270 m2 za Kč 40,–
za 1 m2, celkem 10.800,– Kč. Po předložení nového
geometrického plánu bude zpracována kupní smlouva.
5. Odkup části parcely p. č.2700/140 o celkové výměře
9520 m2, její část 7/40 z celku v části Choboty o celkové
výměře 1666 m2 od spoluvlastníka uvedené parcely paní
EvY Kulíškové za cenu 40,– Kč za m 2 v celkové ceně
66.640,– Kč.
6. Prodej dvou pozemků v části obce Lužánky p. č.
662/195 a 662/198 panu Tomáši Kňůrovi o celkové
výměře 350 m2 za cenu 332,75 Kč/m2.
Celkem 116.463,– Kč. Kupní smlouva bude zpracována
s podmínkou výhrady zpětné koupě.
7. Prodej pozemku p. č. 1292/365 o přibližné výměře 48
m2 panu Ing. Petru Cichrovi za cenu 130,– Kč za 1m2.
Na pozemek žadatel dodá geometrický plán, podle
kterého bude přesná částka vypočtena a vytvořena
kupní smlouva.
8. Prodej pozemků manželům PilátovÝm, p. č. 108/15
o výměře 296 m2 v ceně 11.840,– Kč, 107/20 o výměře
274 m2 a 107/7 o výměře 50 m2, za cenu 89.100,– Kč,
celkem částka činí 122.138,– Kč.
9. Prodej části obecního pozemku p. č. 112/78 o výměře
cca 400 m2 paní JUDr. Dobromile Macháčkové za cenu
332,75 Kč za 1 m 2 v celkové ceně 133.100,– Kč.
10. Plán financování a obnovy kanalizace a ČOV obce
Brumovice na období let 2018 – 2028.
11. Rozpočtové opatření č. 5.
12. Revokaci usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva
obce – bod 13 týkající se ceny prodávaného pozemku.
Nově se stanovuje cena 275,– Kč. Jedná se o část obecní
parcely 3601/1o rozměru 99m2 v sousedství parc.č. st.
254, ZO schvaluje prodej části parcely 3601/1 o výměře
99m2 za cenu 27 225,– - Kč NWD Group, a.s. Brno
13. Výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ tj. 14 žáků na
třídu za předpokladu úhrady zvýšených výdajů na
vzdělávací činnost ve výši Kč 24.000,– měsíčně na školní
rok 2019/2020.
14. Výjimku z počtu dětí v MŠ Brumovice z 24 na 27 dětí ve
školním roce 2019/2020.
15. Výjimku z nejvyššího počtu žáků v ZŠ Brumovice do
počtu 34 žáků ve školním roce 2019/2020.

ZOB neschvaluje:
1. Prodej parcely 1292/368 z důvodu zachování
přístupové cesty k pozemkům.
2. Prodej části obecní parcely p. č. 3601 o výměře cca
23 m2. Prodej bude projednán s vlastníky sousedních
pozemků.
ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 3. řádného zasedání ZOB,
konaného dne 30. 4. 2019, kterým bylo uloženo
starostovi převzetí Sokolovny vč. ubytovny
a doplnění komisí rady.
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330054161/001, schváleno Radou obce 10. 6. 2019
3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na
pozemcích obce parc. Č. 107/7, 107/20, 3100, 3102/6,
112/6 a 112/41 v k. ú. Brumovice na stavbu s názvem
Brumovice, rozšíření nn Peřinová 3438/2.
4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a. s. na
parcele obce 3601/1 na stavbu s názvem Brumovice,
rozšíření nn, Michnová 2x RD.
5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.
s. na pozemku obce 3601/1 pro stavbu s názvem
Brumovice, přípojka nn Kostihová K339.
6. Prodloužení smlouvy na svoz komunálního odpadu
s firmou AVE do konce roku 2019, i o jednání
s dalšími zájemci firmami Megawaste, s. r. o. Hantály,
a. s., aj.
7. Rozpočtové opatření č. 4
8. Souhlas Rady obce Brumovice se stavbou zídky na
parcele č. 3601/55, sousedícím s pozemkem obce
paní LudmilY a Tomáše RYchlého.
9. Souhlas Rady obce Brumovice s výstavbou garáže na
pozemku p. č. 3601/61, sousedícím s pozemkem obce
paní LenkY BilGerové.
10. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu –
jednání o dodavateli elektrické energie, výběrové
řízení na dodavatele stavby pochůzné rampy
k prodejně Coop, spolufinancování akce, nová
rámcová pojistná smlouva s pojišťovnou UNIQA,
výpověď z nájmu prostor pro podnikání – hostinské
provozovny na Sokolovně a noví zájemci o pronájem.
ZOB ukládá starostovi:
1. Pokračovat v uvedených jednáních.
2. Dokončit jednání s možnými kandidáty na členy
komisí rady a připravit jejich jmenování Radou obce.
Ing. Rudolf Kadlec
starosta			

JUDr. Dobromila Macháčková
místostarostka
5
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Volby do Evropského parlamentu
konané na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V BRUMOVICÍCH
Celkový počet oprávněných voličů: 776
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 225
Počet platných hlasů: 225
Volební účast v %: 28,99
Hlasování v % v pátek 24.5.: 13,5
Hlasování v % v sobotu 25.5.: 28,99
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V NAŠÍ OBCI
Strana
Platné hlasy v %
ANO 2011
38
16,88
Koalice Soukromníci, NEZ
36
16
ODS
32
14,22
Česká pirátská strana
27
12
KDU – ČSL
23
10,22
Koalice STAN, TOP 09
18
8
KSČM
14
6,22
SPD – Tomio Okamura
13
5,77
ČSSD
9
4
ANO, vytrolíme europarlament 5
2,22
HLAS
3
1,33
Moravané
3
1,33
Strana nezávislosti ČR
1
0,44
Koalice Svobodní, RČ
1
0,44
Demokratická strana zelených
1
0,44
Evropa společně
1
0,44

VOLEBNÍ KOMISE:
Předsedkyně: Veronika Veselá
Místopředsedkyně: Bohuslava Kňůrová
Členky: Květoslava Košuličová a Lenka Kňůrová
Zapisovatelka: Marcela Studýnková
První voliči v pátek 24.5.: pan Antonín Musil
a pan Antonín Macháček
Poslední volič v pátek 24.5.: pan Josef Svoboda
První volič v sobotu 25.5.: pan Petr Stránský
Poslední volič v sobotu 25.5.: paní Hana Musilová
Do přenosné volební schránky volili: 3 občané
ROZDĚLENÍ MANDÁTŮ STRANÁM
Strana
Počet mandátů
ANO 2011
6
ODS
4
Piráti
3
STAN + TOP
3
SPD
2
KDU – ČSL
2
KSČM
1

Volební účast v okrese Břeclav: 25,31%
Volební účast v Jihomoravském kraji: 29,54%
Volební účast v České republice: 28,72%

Bezpečnostní situace na teritoriu
OO PČR Hustopeče za období roku 2018
Bezpečnostní situace v roce 2018 v teritoriu našeho obvodního oddělení je dle mého názoru velmi dobrá. V rámci České republiky opět došlo k významnému poklesu
nápadu trestné činnosti, naše OOP v tomto není výjimkou. V roce 2018 (340 TČ) bylo ve srovnání s rokem 2017
(391 TČ) spácháno na teritoriální území OOP Hustopeče o 51 trestných činů méně. Velmi pozitivním jevem je
však celková objasněnost trestných činů, která v letošním
roce opět překonala magickou hranici 50%. Za rok 2018
činí 52,90%, což je však ve srovnání s rokem 2017 o 3,62%
méně objasněných skutků. Tento pokles je dán především
tím, že se nám méně dařilo ve srovnání s rokem 2017 vyhledávat trestné činy tzv. zbývající kriminality, kam zařazujeme trestné činy jako je ohrožení pod vlivem návykové
látky, zanedbání povinné výživy apod. Je nutné konstatovat, že i přes mírný pokles objasněnosti patří rok 2018, co
se týká procent celkové objasněnosti, na druhé místo od
roku 2000. Jenom pro zajímavost v uplynulých letech vy6

jma roku 2017 (56,52%) se celková
objasněnost pohybovala vždy mezi
40 – 48 %.
Velkým tématem u nás a ve světe je protispolečenská
činnost teroristických skupin, migrace osob a příliv uprchlíků zejména z východní Asie a Afriky. Spousta lidí v naší
republice a i v našem regionu má velkou obavu z možné
trestné činnosti těchto skupin a osob. Vzhledem k tomu, že
naše republika je pro tyto osoby ve většině případů pouze
tranzitní zemí, tak trestná činnost spojená s touto problematikou je v ČR minimální a na našem OOP není evidována vůbec. Nelze však konstatovat, že se cizinci protiprávních jednání na našem teritoriu nedopouštějí. V loňském
roce jsme evidovali několik trestných činů a přestupků
osob, které se u nás vyskytují legálně, zejména se to týká
osob, které jsou nás tzv. za prací.
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Ekonomická situace byla v roce 2018 v celé České republice velmi dobrá, proto ani na našem OOP nebyl žádný problém s přidělením finančních prostředků na nákup
PHM, obměnu zastaralého technického materiálu potřebného pro výkon služby, apod. Rovněž došlo k navýšení
mzdových prostředků pro jednotlivé policisty.
V současné době OOP Hustopeče zahrnuje katastrální
území o 376 km², což zahrnuje katastrální území celkem
30 obcí a ve spolupráci s OOP Mikulov i plochu Vodní dílo
Nové Mlýny. Na daném území má trvalé bydliště celkově
cca. 37.000 obyvatel. V roce 2018 OOP Hustopeče disponovalo 28 tabulkovými místy policistů a 1 místem administrativní pracovnice. V současné době je personální stav
naplněn.
V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bylo v teritoriu
obvodní oddělení Hustopeče šetřeno:
• 1.102 - věcí zaevidovaných pod Č. j., nebo číslem
sběrného archu,
• 1.007 - šetřených přestupků,
• 340 - šetřených trestných činů, z toho je celková
objasněnost - 52,90%.
V nápadu trestné činnosti i nadále převažuje obecná
kriminalita, která tvoří 69,12% celkového nápadu obvodního oddělení. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení podílu nápadu obecné kriminality o cca 6% na celkové
kriminalitě. Nejvýraznější složkou obecné kriminality je
především majetková trestná činnost, která tvořila v roce
2018 z celkového nápadu obvodního oddělení 44,717%.
Nejrozšířenějším druhem majetkové kriminality jsou krádeže prosté, a to především krádeže nedostatečně zajištěných věcí (zejména se jedná o krádeže věcí z nezajištěných
vozidel a objektů) a krádeže vloupáním (zejména krádeže vloupáním do firemních a jiných objektů a rodinných
domů). Další složku celkové kriminality tvoří tzv. zbývající
kriminalita, která tvoří 17,94% a hospodářská kriminalita,
která tvoří 12,94% celkového nápadu OOP.
Významnou složkou trestné, ale i přestupkové činnosti, jsou protiprávní jednání spojené s provozováním
internetu, kterou označujeme jako IT kriminalitu. Jedná
se o trestnou činnost, která je velmi složitá na objasnění
a samotné šetření, ale mohu konstatovat, že v této oblasti
se nám s usvědčováním pachatelů daří. Je třeba však apelovat na všechny občany, aby byli při sjednávání nákupu
různých věcí přes internet velmi ostražití a zboží hradili až
po jeho doručení nebo nakupovali v prověřených internetových obchodech. Nejvíce podvodů registrujeme při nákupu zboží z internetových aukcí.
V neposlední řadě nás trápí případy v oblasti mezilidských vztahů, většinou se jedná o přestupky na úseku občanského soužití, které jsou následně zasílány k projednání
do jednotlivých přestupkových komisí u obecních úřadů.
Důvody těchto jednání mezi osobami souvisí s požíváním

Nápad věcí prověřovaných jako TČ
v letech 2016/2017/2018
Obec
2016
Hustopeče
106
Popice
16
Pouzdřany
6
Strachotín
14
Šakvice
13
Starovičky
18
Horní Bojanovice
4
Boleradice
7
Diváky
4
Starovice
4
Uherčice
4
Velké Němčice
15
Kurdějov
2
Křepice
8
Nikolčice
5
Šitbořice
10
Borkovany
6
Brumovice
9
Krumvíř
10
Kašnice
2
Velké Hostěrádky
6
Klobouky u Brna
25
Bohumilice
0
Morkůvky
8
Velké Pavlovice
45
Němčičky
10
Kobylí
19
Vrbice
11
Bořetice
16
Zaječí
23

2017
136
6
8
7
15
9
7
10
3
9
9
15
1
8
9
4
9
12
7
2
0
26
0
5
34
8
11
2
13
33

2018
119
7
10
8
12
10
3
7
3
10
6
31
0
11
5
13
6
4
8
2
1
23
0
3
30
9
15
9
8
19

alkoholu a jiných návykových látek vedoucí ke zvyšování
agrese, zejména při řešení sporů v rodině a mezi mládeží
v různých kulturních zařízeních.
Evidujeme vysoký počet přestupků a trestných činů
spojených s jízdou motorovými vozidly pod vlivem alkoholu a drog. Rovněž tak je šetřeno více věcí v souvislosti
s výrobou a distribucí omamných a psychotropních látek.
Z evidovaných trestních a přestupkových věcí je nejvíce
zatíženo město Hustopeče, mezi další obce s větším nápadem trestné a přestupkové činnosti patří Velké Němčice,
Klobouky u Brna a Velké Pavlovice.
Stále mezi nejzávažnější kriminogenní faktory patří recidiva pachatelů trestných činů, požívání alkoholických
nápojů a užívání drog, nedostatečná výchova dětí v rodinách i školách, nedostatek finančních prostředků a nedostatečné zajištění majetku občany.

7
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Nápad PŘ šetřených OOP včetně blokových pokut
v letech 2016/2017/2018
2018
Obec
2016
2017
Hustopeče
358
550
382
Popice
17
31
24
Pouzdřany
18
8
17
Strachotín
24
19
41
Šakvice
34
54
27
Starovičky
19
22
28
Horní Bojanovice
11
12
13
Boleradice
11
11
8
Diváky
8
9
10
Starovice
10
13
7
Uherčice
10
9
7
Velké Němčice
27
20
35
Kurdějov
7
4
2
Křepice
11
13
11
Nikolčice
11
8
7
Šitbořice
15
13
17
Borkovany
16
14
5
Brumovice
15
20
10
Krumvíř
16
22
21
Kašnice
7
6
2
Velké Hostěrádky
15
5
1
Klobouky u Brna
114
78
38
Bohumilice
0
0
0
Morkůvky
8
7
8
Velké Pavlovice
96
99
126
Němčičky
16
26
11
Kobylí
28
29
68
Vrbice
21
13
6
Bořetice
23
28
16
Zaječí
44
40
39

Ve sledovaném období roku 2018 byly v našem obvodu
prošetřovány i závažné trestné činy (zločiny) jako:
• vražda dle § 140 trestního zákoníku – celkově 1 případ,
• loupež dle § 173 trestního zákoníku – celkově 1 případ,
• vydírání dle § 175 trestního zákoníku – celkově
3 případy,
• znásilnění dle § 185 trestního zákoníku – celkově
1 případ,
• pohlavní zneužívání dle § 187 trestního zákoníku,
celkově 1 případ,
V oblasti závažných trestných činů, zejména se jedná
o násilnou a mravnostní kriminalitu, bylo v roce 2018 celkem šetřeno 30 trestných činů. Velmi pozitivní je procento objasněnosti těchto druhů kriminality, které je více jak
83%.
Bezpečnostní situace v teritoriu OOP Hustopeče je stabilizovaná, výsledky OOP v roce 2018 byly velmi dobré
a přeji si, abychom byli obdobně úspěšní i v letošním roce.
Na závěr bych chtěl Vám i všem ostatním spoluobčanům
jménem OO PČR Hustopeče poděkovat za případnou spolupráci a popřát v roce 2019 hlavně hodně zdraví, osobní
spokojenosti a pracovních úspěchů.
		

S pozdravem
npor. Mgr. Jiří Otáhal, vedoucí oddělení

UDÁLOSTI
• Ve středu 3. dubna 2019 se ve velké zasedací místnosti
obecního úřadu konala výroční členská schůze Klubu
přátel Dr. Jana Herbena a historie obce v Brumovicích.
• V sobotu 6. dubna 2019 pozvala skupina maminek
(SSM) děti a rodiče na kreativní odpoledne s velikonoční tématikou. Akce, kde si zájemci mohli vyrobit velikonoční dekorace nebo uplést žílu, se konala ve velké
zasedací místnosti obecního úřadu.
• V úterý 16. dubna 2019 jsme si připomněli 74. výročí
osvobození naší obce RA od německých okupačních
vojsk. V tento den se v podvečer na místním hřbitově
uskutečnil pietní akt – položení kytice květů u pomníku
obětem v obou světových válkách.
• Ve čtvrtek 18. dubna 2019 se v boleradickém kulturním
domě konala schůze členů regionu č. 19 (Boleradice,
8

Brumovice, Diváky, Krumvíř a Morkůvky) COOP Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově.
• STP připravil pro své členy a další zájemce tyto zájezdy:
26. dubna na výstavu květin Flora Olomouc, 11. května
za koupáním do termálních lázní v Mošoni, 8. června do
Dunajské Stredy a před prázdninami zájezd s dětmi do
ZOO v Jihlavě.
• Výbor SDH uspořádal v sobotu 27. dubna 2019 v rámci
akce „Ukliďme Brumovice“ úklid na místním hřbitově
a obecní úřad pozval občany na Den otevřených dveří
na ČOV, kde si mohli prohlédnout, jak čistíme odpadní
vody.
• Kašpárkovo loutkové divadlo jsme mohli v Brumovicích navštívit ve dnech 2. – 4. května 2019. Divadelní
kamion parkoval u sokolovny, každý den se hrálo jedno
představení, které trvalo padesát minut. S originálními

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2019/2

marionetami profesionální loutkoherci zahráli pohádky:
O Budulínkovi a liškách, O červené Karkulce a O perníkové chaloupce.
• Potraviny Brumovice 38 (Večerka) byly nově otevřeny
v sobotu 18. května 2019. Prodejní doba je PO – SO:
6.00 – 20.00 hodin a v NE: 7.00 – 20.00 hodin. První tři
dny provozu dostali zákazníci při nákupu nad 200,– Kč
dárek. Prodejna, která se nachází v prostorách bývalé
Hospůdky Na Kopečku, nabízí ovoce, zeleninu, pečivo,
cukrovinky, mléčné výrobky, nápoje, drogerii, domácí
potřeby aj.
• V pátek 24. května 2019 byl v Dražůvkách na Hodonínsku při výkonu své funkce tamním obyvatelem zastřelen
oblíbený místostarosta obce. Pohřeb 57letého otce šesti
dětí se konal v sobotu 1. června. Na žádost Svazu měst
a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv
České republiky byly v tento den jako vyjádření piety na
budovách obecních úřadů vyvěšeny černé prapory, které
symbolizovaly hluboké politování této tragické události
i sounáležitost s truchlící rodinou.
• 24. června 2019 byl Radou obce schválen finanční příspěvek na revitalizaci fotbalového hřiště. Za podpory
odborníků ze Šardic bylo provedeno provzdušnění plochy speciálním kovovým ježkem, následně popískování,
čemuž předcházelo vyznačení závlahových hlavic, aby
nedošlo k jejich poškození. Na naše hřiště byl zapraven
písek o celkové váze 50 tun. Do takto připraveného základu bylo vpraveno speciální travní osivo. Vše bylo nutné vydatně zalévat, kropit, což zabezpečil systém závlahy
napájený místní studnou. Zhruba měsíc (červenec) se
na hříště nesmělo vstupovat, v srpnu je lze již používat
a od září v plné zátěži. Spojením starého porostu a odnožením nového vzniká velmi kvalitní a hustý trávník,
který skýtá nejen pěkný pohled, ale také šetří nohy fotbalových hráčů.
• Kouzelník KATONAS: Ve čtvrtek 27. června 2019 jsme
v sokolovně mohli zhlédnout kouzelnické představení
nejen pro děti, ale i dospělé, iluze, manipulace, břichomluvectví, také vystoupení nejmladšího českého kouzelníka Rafaela. Do programu se aktivně zapojily i přítomné děti, odvahu si dodali i někteří dospělí. Velkou radost
udělaly výhry v tombole.

Stárci a stárky:
1. Rudolf Kadlec a Sarah Tomanová
2. Daniel Kurečka a Kateřina Charvátová
3. Petr Cichra a Martina Burešová
4. Milan Krátký a Sára Kocsisová (sklepníci)
5. Dominik Miklík a Kira Häuslerová (sklepníci)
• V sobotu 29. června hrála na hodové zábavě DH Skaličané. V neděli 30. června a v pondělí 1. července hrála DH
Podlužanka.
• Ve státní svátek dne 5. července 2019, v Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje, byly na budově obecního
úřadu vyvěšeny dvě vlajky, a to naše státní a také moravská (její modrá varianta), jako vyjádření pocty Moravě,
úcty k rodné zemi, našim předkům, kultuře a tradicím.
• Na kole lze projet nádhernou krajinou jižní Moravy, např.
z LVA až do míst Slavkovského bojiště. Naší obcí procházejí dvě z Moravských vinařských stezek: Velkopavlovická a Moravská vinná. K výletům zve také Masarykova
cesta. Za finanční podpory Mikroregionu Hustopečsko
jsme měli možnost získat mobiliář sloužící k odpočinku
a posezení návštěvníků a turistů. Jako nejvhodnější bylo
vybráno místo u jezírka. Mobiliář byl instalován počátkem prázdnin, a ještě bude doplněn vývěskou s historickými popisy a mapkou.
• Koncem července spustil obecní úřad ve zkušebním režimu novou aplikaci „Mapa závad“. Naleznete ji na internetových stránkách obce. Zjištěné závady však můžete
nahlásit i nadále osobně nebo písemnou formou.
• Slovácko sa nenudí: Cestovatel Marek Šalanda rád chodí pěšky a začátkem srpna putoval po Slovácku. Cílem
jeho několikadenní cesty měřící kolem 350 km bylo zahájení velké folklorní akce, festivalu – Slováckého roku
v Kyjově. Ve čtvrtek 8. srpna zavítal Marek Šalanda do
Brumovic, navštívil p. Šedivého a byl přijat také na obecním úřadě. Jeho návštěvu v naší obci natáčel štáb České televize Brno a reportáž jsme si mohli poslechnout
v 18.00 hodin na ČT 1 v pořadu Události v regionech.
Další povídání o jeho čase stráveném v Brumovicích
jsme slyšeli další den, tedy v pátek, v pořadu Srdcovky
Zdeňka Junáka.

• Ve dnech 19. června – 1. července provedla paní Marie
Šebestová, v rámci studia Evropské etnologie na FF MU
v Brně, v naší obci průzkum týkající se oblasti tradic
odívání a vývoje místních lidových krojů. Výzkum, který navazuje na publikaci autora Richarda Jeřábka a kol.
Proměny jihomoravské vesnice – Národopisné studie
z Brumovic (vydala UJEP v Brně v roce 1981), probíhal
po předešlé domluvě formou osobních návštěv a dotazníků.

• Ve středu 31. července 2019 sloužil svoji poslední mši
svatou v kostele sv. Antonína v Brumovicích p. farář
P. Rudolf Zbožínek, dosavadní administrátor. Nově budou Brumovice patřit pod klobouckou farnost. První mše
p.faráře P.ThLic. Petra Šikuly se konala v úterý 6. srpna večer (adorační den). Na oficiální první mši nedělní
11. 8. v 7:30 jej přivítal také starosta obce Ing. Rudolf
Kadlec, který mimo jiné řekl, že se tímto plní vůle křesťanského lidu Brumovic a popřál novému panu faráři
úspěch, zdraví, potěšení z nové spolupráce a současně
poděkoval farníkům i chrámovému sboru za hojnou
účast, čímž vyjádřili svou radost i naději.

• Tradiční krojované hody se konaly ve dnech 29. června –
1. července 2019.

Vlasta Bedřichová
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Brumovická zavádka 2019
Zavádka
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 pátek se pro máju k Vlkovi vyjelo.
Řezali, káceli, dřeva nadělali, v lese nic nezbylo.
Ruda, Danek, Peťa, jak svatá trojica.
A dyž si zavdajú, tak jim neuteče nijaká děvčica.
Katka Charvátová chcela byt vinařků.
Prodala motyku, včil dělá grafiku.
Sarah udělala před hody řidičák.
Peťa Cichra zase poctivě studoval, je z něho bakalář.
Burešová Marťa ráda slivovicu.
Kde byste hledali tak pěknú děvčicu?
Máme dvě sklepnice, také dvoch sklepníků.
Dycky jich najdete slopat ve stárkáču.
Zato Pavel Havlík šikovný je šohaj.
Umí pěkně zpívat, eště si pod májů sólo zaverboval.
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.

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Výlet do lanového centra Hájenka
7. 5. 2019 ráno jsme autobusem vyrazili do lanového
centra Hájenka v Břeclavi. Byli jsme mile překvapeni, co
všechno na nás v Hájence čekalo: různé sportovní hry, výběh s kozičkami, dřevěné průlezky, dětské hřiště a v neposlední řadě lanový park Lanáček určený našim nejmenším.
Na závěr jsme si společně zatančili s pohádkovými postavami. Komu se poštěstí tančit s dinosaurem?
10
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• Mezinárodní den dětí
V pátek před svátkem MDD jsme navštívili naše kamarády v Dětské skupině Peřinka v Morkůvkách. Společně jsme si zazpívali, zatančili, vyzkoušeli jejich průlezky,
pískoviště a zahradní domeček. Také jsme se vypravili do
nedalekého lesíka na místo, kde děti z Peřinky ukládají
broučky k zimnímu spánku a na jaře je zase budí. Bylo to
příjemně strávené dopoledne.

• Divadýlko Květinka
V letošním školním roce byl náš roční plán v MŠ zaměřen na místo, kde žijeme=domov, rodina, tradice, zvyky.
Proto jsme si do MŠ pozvali Divadýlko Květinka s pohádkovým příběhem: Kouzelný strom – pohádka o lípě a škole, ve kterém byl hlavním hrdinou strom lípa, který je naším národním stromem.

11
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• Setkání s vojáky a hasiči
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 připravili příslušníci z Centra
dopravní výchovy Velitelství výcviku vojenské Akademie
ve Vyškově a místní hasiči preventivní akci pro děti ze ZŠ
a MŠ Brumovice. Na stanovištích se seznámily s tím, jak
správně dodržovat pravidla silničního provozu, jak je důležité znát dopravní značky, na co nesmíme zapomenout při
jízdě na kole, na koloběžce nebo v autě. Také jsme si společně zopakovali čísla na integrovaný záchranný systém.
Děti měly možnost sednout si do některého z vojenských
vozidel, což byl pro ně velký zážitek. Hasičský vůz se zase
postaral o vodní osvěžení v parném dopoledni.

• Rozloučení s předškoláky
Ve čtvrtek 27. 6. 2019 proběhlo v naší MŠ slavnostní
rozloučení s našimi nejstaršími – předškoláky. Při písni
Dády Patrasové společně vešli do třídy, kde předvedli pásmo říkanek a písniček na téma škola. Rozloučení s budoucími prvňáčky pokračovalo přátelským posezením ve třídě
MŠ. Dětem přejeme mnoho úspěchů do školních let.
Kolektiv MŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
• Den Země
Den Země jsme strávili v Ekocentru ve Velkých Pavlovicích. Letošní téma: Živly Země. Děti zkoušely a pozorovaly, co umí voda, jak se dá využít vítr, že se dá klidně malovat hlínou a že oheň je dobrý sluha, ale naopak zlý pán.
Poté následovala exkurze do třídírny plastových odpadů
Hantály Velké Pavlovice. Tam jsme viděli, co se dále děje
s plastovým odpadem, který třídíme doma. Je to opravdu
velmi náročná práce doprovázená zápachem. Pracovníci
třídili odpad podle barev a vše se pak lisovalo do velkých
kostek, které se odváží na recyklaci a další zpracování.

12

Poslední cíl exkurze byla cesta na skládku komunálního
odpadu Trkmanec. Viděli jsme zatravněné kopce, pod kterými se skrývala halda směsného odpadu a druhou haldu,
na kterou velké popelářské vozy vozily další a další odpad
z domácností. Všichni jsme byli překvapeni, kolik toho
všeho je a uvědomili si, jak je důležité třídit odpad, a tím
šetřit naši přírodu.
Anna Hlávková
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• Vybíjená
Každoročně se starší žáci naší školy účastní turnaje ve
vybíjené, který pořádá ZŠ Kobylí. Letos tomu nebylo jinak
a 5. 4. 2019 jsme statečně vyrazili. Jako podpora nám přijeli
fandit žáci 3. ročníku a nehrající starší, kteří stihli vyrobit povzbuzující transparenty, což bylo pro všechny hráče
milé překvapení. Celý turnaj si hráči i fandící publikum
maximálně užili a už teď se těší na ten příští, na který už
začali s nadšením trénovat.
• Projekt EU – „Ovoce a zelenina do škol“,
„Mléko do škol“
Ve školním roce 2009/2010 se naše škola zapojila do
projektu EU a ČR „Ovoce do škol“ (od roku 2016 „Ovoce a zelenina do škol“). Cílem projektu „Ovoce a zelenina
do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny,
přispět k trvalému zvýšení jejich spotřeby, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity. Každá škola
získává podle počtu žáků přihlášených do projektu počet
bodů. Za ty si potom jednou ročně objedná „Doprovodné opatření “. U nás se jednalo o dva ochutnávkové koše,
ve kterých byly vedle různých druhů ovoce (i exotického)
také plakáty a zajímavé informace, které posloužily jako
pomůcka k ochutnávce, ale i pro další vzdělávání během
roku. Byly tam ale i návody, jak některé druhy exotického
ovoce připravit ke konzumaci. Současně probíhá projekt
„Mléko do škol“, kdy žáci pravidelně jednou týdně dostávají krabičku neochuceného mléka a jednou ročně také doprovodné opatření. Jedná se o dvě velká balení mléčných
výrobků (jogurty, různé druhy sýrů, mléka, zákysy…).

• Klub mladých svišťů
Během jarního období se Klub mladých svišťů věnoval
přípravě na turnaj ve vybíjené. Žáci trénovali přihrávky
a strategii, zahráli jsme si i jiné míčové hry, neopomněli
jsme ani hlavní podstatu našeho kroužku, a to turistiku.
Nedílnou součástí činnosti byly výlety do blízkého okolí
a pozorování přírody, která se v průběhu roku mění. Určitě si říkáte, jak trávíme letní horké dny. Většina děti miluje vodu, proto jsme do programu zařadili i vodní hry.
Děti tak lovily pomocí úst míčky z lavoru, přenášely vodu
z kbelíku do vzdálenější lahve pomocí houbičky na umývání nádobí, a mnoho dalšího. Největší úspěch však měla
vodní bitva, ze které nevyšly suché ani paní učitelky. Teď už
jen hurá na prázdniny.
Hana Dvořáková

13
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• Školní výlet na Macochu
Závěr školního roku se přiblížil a s ním i očekávaný
výlet. V letošním roce jsme se vydali k Blansku, kde jsme
navštívili propast Macocha a Punkevní jeskyně. Po příjezdu na Skalní mlýn jsme si protáhli nohy cestou k lanovce, která nás vyvezla až k Hornímu můstku. Zde si děti
omrkly známou propast Macocha a povyprávěly si o tom,
jak dostala své jméno. Děti si pak mohly nakoupit suvenýry a dárky pro své blízké. Po vydatném obědě následovala
cesta lanovkou k Punkevním jeskyním, kterými nás provedl velmi hodný průvodce. Děti mohly během prohlídky
spatřit krápníky nejrůznějších názvů, jako například Zajíc,
Romeo a Julie, Tančící panenka či Trpaslík. Cestou zpět
k autobusu jsme využili vláček a svezli se až k místu odjezdu. Lze říci, že největší zážitek měly děti z jízdy na lodičkách po řece Punkvě, která byla místy hodně zajímavá.
Hana Dvořáková
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• Zápis do první třídy
Zápis do první třídy je jedním z významných kroků
v životě dítěte a vlastně i celé jeho rodiny. Dítě přichází do
neznámého prostředí, kde má ukázat, co všechno se doposud naučilo a co už umí. Pro někoho hračka, pro jiného těžká zkouška. Přesto je zápis do školy pro většinu dětí
vzrušujícím okamžikem, na který se těší a mnohdy i dopředu připravují.
Ve středu 11. 4. 2019 probíhal na základní škole zápis
žáků do 1. třídy. Se svými rodiči přišlo 11 dětí, které nastoupí ve školním roce 2019/2020. Ve třídách byly připraveny různé úkoly motivované medvídkem Pú a jeho kamarády, při nichž budoucí školáci ukazovali své schopnosti
a připravenost do školy. Stalo se již tradicí, že při zápisu
pomáhají starší žáci, kteří vystupují jako pohádkové bytosti a dohlížejí, případně pomáhají plnit úkoly budoucím
prvňáčkům. Odměnou dětem byly nachystané sladkosti,
ručně šití medvídci a pamětní listy.
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Přeji všem rodičům hodně trpělivosti a dětem pěkné
vzpomínky na zápis.
Marie Michnová

častnit výtvarných soutěží, udělat si drobnosti z keramiky,
vyzkoušet si malbu na plátno, uplést si náramek, seznámit
se s technikou linorytu, vyrobit si vánoční výzdobu, namalovat si husí vejce, udělat si velikonočního zajíce, anebo
občas vyluštit všelijaké kvízy. Určitě byla letos příjemným
zpestřením přítomnost vychovatele Milana Veselého, kterého spousta dětí již znala z florbalu a který se celý školní
rok věnoval jejich sportovnímu vyžití. Začali jsme chodit
do místní sokolovny hrávat míčové hry, občas přišla na
řadu vycházka do okolí a hry na školním hřišti. Takto strávený družinový čas se podle reakcí dětí osvědčil.
Iva Halířová
• Praha

• Školní družina
Celý letošní školní rok byl ve školní družině zaměřený
na možnost dát prostor dětem, aby se rozhodly, co chtějí
samy dělat. Snažili jsme se vymýšlet spoustu možných činností, ale dětem jsme dali na výběr, zda se zapojí do připraveného programu, či nikoliv. Takže kdo chtěl, mohl se zú-

15
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• Dopravní hřiště
Znát dopravní značky, vědět, kdo a kdy má přednost na
silnici, to je velmi důležitá dovednost. Žáci čtvrté a páté
třídy měli možnost si tato pravidla vyzkoušet v praxi pod
vedením velmi zkušených instruktorů na dopravním hřišti
v Hustopečích. Nejdříve absolvovali teorii, pak jízdu zručnosti a nakonec si trénovali jízdu na kole po hřišti s dopravními značkami nebo semafory. Instruktorovi neunikla
žádná chyba, kterou cyklisté udělali. Pokud uviděl nějaký
přestupek, ihned upozornil a „řidič“ si musel jít odpočinout. Nakonec byli nejlepší řidiči oceněni drobnými dárky.
Už teď se těšíme na další pokračování v příštím školním
roce.
Anna Hlávková

• Olympiáda v Kobylí
V úterý 11. června jsme se s žáky 4. a 5. ročníku zúčastnili každoročně pořádané sportovní olympiády v Kobylí.
Společně s námi závodily i děti z Bořetic, Vrbice a z pořádající kobylské školy. Olympijský ceremoniál byl zahájen
zapálením olympijského ohně tenistkou Markétou Vondroušovou (v podání pana školníka). Závodníci si změřili
síly v sedmi disciplínách: běh 200 m, běh 60 m, štafeta
3 x 200 m, skok daleký, skok z místa, hod kriketovým míčkem, hod na cíl. I když v 5. ročníku nemáme žádnou dívku a žáky 4. ročníku jsme museli doplnit několika třeťáky,
přesto jsme se nevrátili s prázdnou a přivezli řadu medailí
a sportovních zážitků.

16
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• Den matek
Je tradicí, že vždy druhou květnovou neděli se v naší
zemi slaví Den matek. Proto si pro ně děti ze základní i mateřské školy připravily program s tématem Retro. Na pódiu
se tak vystřídaly taneční skupiny, které tancovaly na písničku Sladké mámení od Heleny Vondráčkové, na mix písní od známé švédské skupiny Abba, vystoupení se účastnil
i John Travolta a Olivia Newton-John se závěrečnou písní
z muzikálu Pomáda. Žáci neopomněli vyzdvihnout i české
zpěváky, proto jsme si mohli vyslechnout písničku Dej mi
víc své lásky od skupiny Olympic. Ondřej Kňůr ze 3. třídy
u táboráku zahrál Niagaru a zpěvem ho doprovázeli chlapci z 5. třídy. Celé vystoupení bylo zakončeno básničkami
s přáním všem maminkám. Úplně samotný konec vyvrcholil zpěvem všech žáků s písní S tebou mě baví svět, má
sladká MAMČO.

• Jak Zdravík s Jedlíkem uzdravili Betynku
V rámci unikátního projektu Zdraví dětem neziskové
organizace ZkusToZdrave.cz, z.s. jsme pro žáky připravili
příběh zaměřený na poruchy příjmu potravy u dětí mladšího školního věku. V tomto období se vyznačují především
strachem z případné bolesti břicha, z dušení při polykání
sousta, pocitu na zvracení atd.
Cílem projektu bylo poukázat na tuto problematiku,
přimět děti k pozornosti a zájmu o sebe i své okolí. Připomenout základy zdravého stravování, pravidelnost jídla
a pohybu. Základním předpokladem v předcházení těchto
poruch je včasná prevence a osvěta.
Pro žáky 3. až 5. třídy v rámci tohoto projektu bylo cílem výuky seznámit žáky se základními složkami potravy
(sacharidy, bílkoviny, tuky, minerály, vitamíny), se základními pravidly zdravého stravování, učit žáky orientovat se
v obalech výrobků, upozorňovat na dodržování pitného
režimu, motivace dětí ke sportu a pohybu.
V praktické části si zábavnou formou lektorky ověřily
znalosti žáků z předešlých hodin a diskutovaly na téma
žáci a sport (jestli sportují, proč sportují, atd.). Byl kladen
důraz na zábavnost a maximální zapojení žáků do výuky,
na konci hodiny žáci dostali diplomy, omalovánky a leták
doporučující sportovní aktivity.
17
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• Koktejlová párty
Konečně přišel ten dlouho očekávaný konec školního
roku. Bylo nádherné počasí přímo stvořené k tomu, aby
pátá třída společně se čtvrťáky uspořádala tradičně na rozloučenou Koktejlovou párty. Čtyři skupiny dětí připravovaly od rána různé míchané nápoje nebo poháry. Ochutnali jsme jahodové, banánové koktejly, různé druhy džusů
s ovocem, zmrzlinové poháry, piňa coládu, mojito, ledovou
kávu a melounové jednohubky, ovocné špízy a myslím, že
jsem určitě na některé dobroty zapomněla. Ohlasy byly
vynikající. Bylo slyšet jenom super, moc dobré, chutnalo
nám, mňam, mňam. To byla ta největší pochvala. A teď
hurá na prázdniny!
• Florbal
Již několik let děti ze základní školy mají možnost chodit do kroužku florbalu. Od letošního školního roku přibyla i možnost florbalu pro starší děti ze školky. Všichni si
florbal užívají a těší se vždy na další trénink. Pro rozvoj dětí
je potřeba velká individualizace, což obnáší větší nároky na
počet trenérů v kroužku i na tréninku. V rámci kroužku
pomáhají s dětmi ze školky i starší žáci z Brumovic – Attila Szabó, Samuel Lauterbach a Dominik Tesař, za což jim
patří poděkování. S rozvojem brankářů ze školy pomáhá
trenérovi Eva Kulíšková ml., která patří ve své kategorii
mezi nejlepší brankářky v České republice. Velká část žáků
ze základní školy, kteří kroužek navštěvují, se pravidelně
zúčastňuje i florbalových ligových zápasů v dresu FbC Aligators.
• Krajské kolo 1. stupně základních škol
Poprvé v historii se žákům z florbalového kroužku ZŠ
Brumovice podařilo postoupit v celonárodním turnaji
Čeps Cup pro 1. stupeň do krajského kola. Turnaj se konal
v Brně ve sportovní hale v Bohunicích. Mezi soupeři již
byly velké školy, které se florbalu dlouhodobě věnují, a jejichž všichni hráči již nastupují za florbalové kluby v kraji. V prvním zápase kluci nastoupili proti ZŠ Vančurova
z Hodonína a po velkém boji otočili v posledních minutách výsledek a vyhráli 3:2. Druhý zápas byl úplně jiný. Náš
tým se rychle dostal do vedení 4:1, avšak soupeř výbornou
hrou postupně dorovnal na 4:4. Měl možnost po obrovské šanci asi minutu před koncem zápas otočit. Brankář
Matyáš Dufek to vychytal a pár vteřin před koncem jsme
vstřelili vítězný gól na 5:4. Již nyní bylo jasné, že v postupu
do finále potřebujeme vyhrát jeden ze zbývajících zápasů.
Ve třetím zápase náš čekala ZŠ Horní, obrovská „bašta“
florbalu v Jihomoravském kraji. Nedali nám žádnou šanci
a po výsledku 0:12 jsme vše směrovali na poslední utkání
proti ZŠ Mládežka ze Znojma. Další škola s vyhlášenými
florbalovými talenty, ale zápas to byl velmi vyrovnaný. Na
hřišti to jiskřilo, naši hráči nedali soupeři ani „centimetr“
hřiště zadarmo. Do poslední vteřiny jsme bojovali jako lvi
alespoň o remízu. Rozhodla nastřelená tyčka soupeřovy
branky pět vteřin před koncem zápasu, a tak jsme prohráli
4:3. Všichni hráči si zaslouží obrovské poděkování, protože předvedli výborné výkony.
Milan Veselý
18
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Sbor dobrovolných hasičů
Vstoupili jsme do druhé poloviny roku, žně jsou téměř
za námi, a tak jsme rádi, že se obešly bez požárů obilovin.
Některé problémy však přece jenom byly. Jako třeba v pondělí v hody, kdy se k večeru na „zavádku“ přes
Brumovice přehnala bouřka se silným větrem a pod „pálenicí“ se po zasažení bleskem rozlomil ořech, jehož větve
spadené na silnici zastavily dopravu. Asi do deseti minut
jsme strom rozřezali a doprava mohla být obnovena.

J. Krčmař, K. Charvátová).
Chtěli bychom vybudovat takové malé výcvikové středisko, kde by se
děti mohly učit „hasičině“
a hledáme k tomu vhodné místo – třeba u Jezírka.
Plánujeme také různé výlety nebo táboření. Rádi bychom děti přitáhli všeobecně ke
sportu a odpovědnosti, aby jen neseděly u počítačů. Zatím
se přihlásilo třicet pět zájemců, a tak spoléháme i na podporu ze strany rodičů.
Velice příjemné bylo setkání starších hasičů z okolních
obcí – závody tzv. „Staré gardy“ pořádané začátkem června.
V červenci se uskutečnily již 15. noční hasičské závody,
kterých se zúčastnilo deset sborů, závodila také družstva
děvčat. Soutěžící přišlo podpořit asi dvě stě padesát našich
občanů, a tak jsme spolu prožili pěkný večer. A jaké bylo
pořadí?

Nějaký nezbeda v rodinném domě na „Vrchním konci“
zapálil europalety a folie, které jsme bez problému uhasili.
U tohoto požáru zasahovaly ještě jednotky PS Břeclav a PS
Hustopeče.
Další výjezd nás zavedl do Krumvíře. To však bylo námětové cvičení u „fotovoltajky“, které organizoval profesionální sbor z Břeclavi.
Jak jsem vás už minule informoval, starosta obce nám
zakoupil sice starší, ale pěknou Tatru 815. Pod kontrolou
profesionálních hasičů jsme ji dovybavili, nechali polepit
povinnými nápisy, nainstalovali před auto kropicí rampu
(pro případné hašení obilovin či čištění vozovek). A tak
bylo naše nové auto s 10.000 litry vody zařazeno u operačního důstojníka v Brně do výjezdu.

V kategorii „muži“:
1. Tvrdonice, 2. Moutnice, 3. Hovorany

Přispěli jsme však i k nějaké té zábavě. Spolu se „Spolkem střelených matek“ jsme na hřišti uspořádali Den
dětí. Přišlo jich téměř sto dvacet, většinou s doprovodem.
Připravili jsme pro ně různé soutěžní disciplíny, skákací
hrad a samozřejmě nechybělo ani občerstvení. Malí hasiči
z Kobylí předvedli, jak to chodí na opravdových závodech.
Hodně dětí to zaujalo a projevilo zájem o členství. Velice
rádi je přijmeme mezi nás (samozřejmě se souhlasem rodičů). Proto jsme nechali proškolit instruktory (V. Lupač,

V kategorii ženy:
1. Tvrdonice, 2. Poštorná
V kategorii „stará garda“:
1. Brumovice u Opavy, 2. Březina, 3. Nenkovice

V dubnu jsme si našli volnou sobotu a v rámci akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ jsme společně uklidili
hřbitov. Nezbední hrobníci u márnice nakupili velkou hromadu hlíny, kterou jsme naplnili čtyři kontejnery. Vyřezali jsme také suché keře, odvozili kameny a nahromaděné
zbytky rozbitých pomníků. A tak dvacet pět hasičů mělo
téměř celý den práci.
Doufám, že se podaří s pomocí nás všech hřbitov udržet v takovém stavu, v jakém je teď. Vždyť se tam všichni
jednou sejdeme.
Starosta SDH Karel Opluštil
Foto: Kateřina Charvátová a Roman Klimeš
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BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. slaví 30 let
Firma v číslech

30
1
600
50
69

Letos slaví BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. 30 let od
svého založení Romanem Blanářem v roce
1989
Jedná se o největší českou firmu specializující
se na výrobu čalouněného nábytku s ročním
obratem cca 1 miliarda korun
Firma má v současné době cca 600
zaměstnanců, někteří ve firmě pracují od
samého počátku
To je počet nepřehlédnutelných tahačů
kamionů značky Mercedes a Volvo, k nimž
připočítejme ještě na 70 návěsů
BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. se již několik let
umísťuje v žebříčku největších českých
rodinných firem prestižního časopisu Forbes,
letos je na 69. místě

www.blanar.cz
Je to právě 30 let, kdy jsem začal podnikat – v srpnu roku
1989, kdy jsem slavil své 28. narozeniny. Tehdy, ještě za socialismu, to bylo na povolení místního národního výboru
a nazývalo se to „služby obyvatelstvu“. Možná to byl dárek
od mých andělů a je i dnes, proto se vám pokusím popsat, co
tomuto rozhodnutí předcházelo, jak vše probíhalo a co následovalo. Vím, že většina mladších bude nevěřícně kroutit
hlavou, možná si budou myslet něco o hezké pohádce, ale
naštěstí jsou mezi námi ještě i ti, kteří „slaví“ spolu se mnou.
Někteří byli po mém boku téměř od samého počátku, tím
úplně prvním zaměstnancem, který u firmy pracuje dodnes,
je Petr Sůkal, další jsou u firmy 29, 28, 27… let, což považuji
v dnešní době za velký úspěch.

Můj celoživotní příběh velmi ovlivnila má rodina. Narodil jsem se jako nejstarší syn, tehdy dvacetiletým rodičům.
Z matčiny strany si velmi málo pamatuji dědu Ševelu – zemřel, když mi byly asi tři roky, babička zemřela mnohem dříve. Ze strany otce jsem zažil dědu i babičku a velmi zvídavě
„nasával“, jak si s nimi osud pohrál. Oba byli z chudých ro20

din, kde byla spousta dětí. Z počátku bydleli na Čejči v pronajatém domku 1+1. Děda, vyučený mlynář, jezdil na kole
do Klobouk do mlýna, kde pracoval. V roce 1934 koupili pozemek v Brumovicích a v roce 1939 postavili mlýn s domem.
A tady zapracoval snad osud. Babička vždycky říkala: „Postavili jsme mlýn, půjčili si peníze. Pak přišli v roce 1939 Němci, nesměli jsme mlet, potom přišli Rusi, nesměli jsme mlet,
po válce přišli komunisti, mlýn nám sebrali a dluhy nechali,
dědu zavřeli a musel dělat v nelidských podmínkách v uranových dolech“. Babička tak zůstala se dvěma dětmi sama.
Protože byli nepohodlní, nedostali důchod, děda pracoval
v JZD, měl krávy, prasata, vinohrad, sklep, včely, a to až do
své smrti v 73 letech. Babička zemřela v 89 letech a její aktivita do posledního týdne života byla obdivuhodná. Proč to ale
píšu? Viděl jsem a vnímal tu obrovskou křivdu, osud, který je
nám snad rozdělený a možná to byl jeden z momentů, který
mi odmalička ukazoval, jak se mám chovat.
Vyrůstal jsem v milující rodině, kde jsme byli od malička
vedeni k práci. Doma bylo hospodářství – prasata, slepice, vinohrad, sklep, pole. Všechno jsme dělali vždy spolu celá rodina. Měl jsem pocit sounáležitosti a snahu pracovat víc, než
bylo očekáváno. Ve škole jsem nikdy nevynikal, byl jsem spíš
introvert, který měl a má obrovský smysl pro spravedlnost
a nesnášel jsem křivdy, lži a manipulace. Díky tomu jsem ve
svých patnácti letech řešil co dál. Měl jsem rád přírodu, zvířata, auta, letadla, techniku a byl jsem šikovný na všechnu
manuální práci. Šel jsem do učení na obor truhlář a učil jsem
se v Tavíkovicích u Znojma pro JZD Družba Kobylí. Tady
jsem zjistil, že bych měl asi na víc a s velkou podporou rodičů
jsem se dostal po absolvování závěrečných učňovských zkoušek na tehdy vyhlášenou a ve své době velmi dobrou Střední
průmyslovou školu nábytkářskou v Bystřici pod Hostýnem,
kde jsem v roce 1982 maturoval. V této době jsem už měl
doma dílnu a moje snaha mít vybavení a vyrábět výrobky
ze dřeva se už velmi projevovala. V dílně jsem trávil veškerý volný čas, vyráběl si na koleně stroje, přípravky apod. Po
návratu z vojny jsem pracoval tři roky ve šlechtitelce na Čejči jako truhlář, poté jsem se na základě inzerátu přihlásil na
pozici vedoucího provozu tehdejšího OPP Bzenec – provoz
Ždánice. Ve šlechtitelce jsem měl jen 2 300 Kč hrubého, cca
1 900 Kč čistého. Stavěl jsem v té době dům, měl jsem rodinu,
ale byl jsem jako jaderný reaktor, nic a nikdo mě nedokázal
zastavit. Chodil jsem do práce, stavěl, vinohrady, skleník, rajčata. Nic jsem nedostal (nedědil, nerestituoval, neprivatizoval), musel jsem dělat to, co umím – pracovat. Moje babička
mi říkávala: „Ty se chlapče neztratíš.“ Dělal jsem 16-18 hodin denně, neznal jsem vyčerpání. Motivace byla tak silná, že
bych si troufl na všechno. Ve Ždánicích jsem zjistil, že jsem
vedoucí, ale nerozhoduji vlastně o ničem a práce tam mi sice
dala informace a zkušenosti, ale nenaplňovala mě, naopak
mě vyčerpávala. Ráno jsem musel vstávat v 3:30, ve 4 hodiny autobusem na nádraží do Klobouk, tam jsem čekal asi
20 minut a potom 45 minut vlakem do Ždánic a zpátky do
Terezína nebo Krumvíře, odkud jsem chodil pěšky, protože
nebyl spoj. Měli jsme v té době 23 let staré auto Fiat 600, ale
kdybych jezdil autem do práce, stál by mě benzin 20% mzdy,
která byla 2500 čistého, to je 500 Kč. Ve Ždánicích jsem začal
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přemýšlet o soukromém podnikání, v tu dobu už takto podnikalo několik lidí, z nichž nejblíž mi byl Pavel Lexa, který
mi v počátcích hodně pomohl a poradil. Po 2, 5 roku práce
v OPP jsem se rozhodl skončit a jít cestou rizika a nejistoty,
to bylo v srpnu 1989. V tu dobu jsem měl nedodělaný dům
se suterénem. Místo, kde bych si dnes nedokázal představit
dílnu ani náhodou, jsem v průběhu let vybavoval stroji, které
jsem velmi těžko hledal a získával v kovošrotech nebo vyřazené z fabrik. Když jsem brzy zjistil, že v prostorech, kde jsem
měl dílnu, to prostě nepůjde, a to jsem měl materiál složený
různě u rodičů či v pronajatých stodolách, rozhodl jsem se,
že musím řešit výrobu jinak a na lepší úrovni. To byl konec
roku 1990. Hledal jsem nějaký vhodný nevyužitý prostor
v obci, ale neúspěšně. Požádal jsem tedy rodiče a „zničil“ jim
zahradu tím, že jsem tam postavil stolařskou dílnu s šatnami
a kancelářemi, zde je v současné době prodejna. V té době
se ovšem díky shodě okolností změnila situace a začali jsme
se orientovat zprvu na čalouněné sedací soupravy a následně
na postele. Pro to ale dílna nebyla plánovaná, takže následovaly další stavební úpravy, tentokrát bývalých hospodářských
stavení, která jsme postupně přestavěli na čalounickou dílnu
a střihárnu se skladem látek. Tyto prostory ovšem byly malé
a vlastně hned po zprovoznění nám už nestačily na množství
objednávek, které jsme tehdy měli. Takže jsme se snažili řešit situaci pronájmy v okolí, to bylo v letech 1993-1994. V té
době došlo k jednomu ze zásadních milníků v historii fir-

my. Družstevníci místního JZD se rozhodli poslat družstvo
do likvidace, byl jmenován likvidátor a ten nám v polovině
roku 1994 nabídl budovy v části areálu místního JZD – hospodářské budovy, které měly, kulantně řečeno, to nejlepší za
sebou. Bylo to lákavé, protože by to vyřešilo zrušení nájmů
a neustálé převážení materiálu a výrobků. Cena za tyto budovy nebyla tržní, tu stanovil likvidátor jednoduše – JZD
dlužilo bance a finančnímu úřadu cca 20 milionů korun. Připomínám, že byl rok 1994 a jednalo se o staré budovy bez
pozemků, které vyžadovaly opravy a rekonstrukce. Dodnes
mě mrzí, že někteří místní občané šířili pomluvy, že Blanář
ukradl družstvo. Blanář družstvo neukradl, ale koupí starých
budov zaplatil za družstvo jeho dluhy. Kde na to vzal? Půjčil
si sám v bance. To byl konec roku 1994. Hned vzápětí jsme
začali oslovovat majitele pozemků pod budovami s požadavkem na odkoupení pozemků (bylo jich několik desítek),
abychom mohli začít s opravami. Zajímavostí je, že nejdéle

trvalo jednání se státem, který nám prodal pozemky za 15 let
a za nejvyšší cenu.
Začala rekonstrukce, na kterou jsme si samozřejmě museli
půjčit další peníze od banky. Ta nám peníze půjčila, ale nešlo
o investiční úvěr, ale o úvěr na provoz na jeden rok se slibem,
že nám jej každý rok „otočí“, že se nemusíme bát. Jednalo se
asi o 40 milionů, tehdejší úrok byl kolem 14 %. A opravdu to
tak několik let fungovalo. Až do doby, než se KB privatizovala. Poté už dohody neplatily, i když z naší strany jsme plnili všechny smluvní podmínky. Banka chtěla všechny úvěry
splatit do roku. Jsou to těžce vysvětlitelné historické záležitosti, o kterých se veřejně nemluvilo a lidé nevědí, s jakými
strastmi se podnikatelé a firmy museli potýkat. Zdaleka jsme
nebyli sami, ke komu se banka takto zachovala. Ale bojovali jsme, rekonstruovali, vyráběli. A přeúvěrovali se, protože
jiná banka (GE Capital Bank) měla zájem naši další činnost
financovat. Někdy kolem roku 1998 postihla Českou republiku krize, která znamenala v souvislosti s tzv. Klausovými
balíčky navýšení úroků až na 25 %. Nebylo to vůbec jednoduché, ale všechno jsme zvládli, a v této souvislosti chci zdůraznit, že jsem nikdy žádnou firmu nezlikvidoval a nenechal
s nezaplacenými dluhy. Moje podnikání je celých třicet let
kontinuální, včetně přechodu z fyzické osoby na akciovou
společnost.
Z fyzické osoby se stala akciová společnost a pokračujeme
naplno dál. Není to však vždy jednoduché ani nyní, i v posledních letech se střídala horší a lepší období, ale těší mě, že
dnes, v roce třicátého výročí, se mohu ohlédnout a říct si, že
jsme největší česká firma specializující se na výrobu čalouněného nábytku, jedna z největších v Evropě. Vyrábíme postele
všech typů, matrace, pohovky, rošty a náš obrat se pohybuje
kolem 1 miliardy korun. V současné době má firma necelých
600 zaměstnanců, kterým ze srdce děkuji za vše, co pro firmu
dělají. Výrobky vyvážíme do cizích států jako Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko
či Chorvatsko. Najdete nás ve všech českých a slovenských
nábytkářských řetězcích a asi ve dvou stech maloobchodních
prodejnách.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem dobrým lidem, kteří
mě podporovali a podporují, třeba jen uznáním nebo tím,
že nešíří nenávist a zášť jen proto, že se mi daří sen, kterému
jsem obětoval strašně moc. Bohužel v určité době zde vůči
mně a firmě vládla téměř šikana, ale i přesto jsem rád, že zde
mohu podnikat, přinášet své rodné obci, kterou mám moc
rád, výhody a peníze. A za to děkuji.
Roman Blanář
21
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Tradiční akce vinařů v roce 2019
Činnost Spolku Brumovických vinařů řídí výbor, který
pro své členy každoročně připravuje akce směřující k podpoře vinařství a prezentaci Brumovic.
Pro své členy a jejich rodinné příslušníky zorganizoval
zájezd, který se uskutečnil v sobotu 23. února do Znovínu
Znojmo, a.s. a do Vinařství Špalek ve Znojmě. Cílem byla
odborná exkurze především do oblasti výroby, ale také degustace vybraných vzorků vín. Především návštěva Znovínu, a. s. byla výborně hodnocena i díky tomu, že celé akce
se osobně zúčastnil i její generální ředitel Ing. Vajčner.
Tradiční výstava vín se konala 13. dubna, a to již její
9. ročník. Na výstavě bylo prezentováno 575 vzorků vín,
z toho 318 bílých, 200 červených a 57 růžových. Ceny šampiónům předávali Ing. Rudolf Kadlec, starosta Brumovic,
pan František Ševela, předseda spolku a pan Vratislav Koštial, senátor za Břeclavsko a Pohořelicko.
Cenu senátora za nejlepší kolekci vystavených vín obdržel Znovín, a.s. Cenu starosty obce za nejlepší kolekci

vystavených vín z produkce místních vinařů
převzalo Vinařství Jakubčík.
Počet návštěvníků
se již tradičně pohybuje kolem 250 a k celkovému pozitivnímu hodnocení výstavy přispěla i cimbálová muzika
Vonica.
Začátkem června se již tradičně otevřely sklepy místních vinařů, členů z.s. Podobně jako v předchozím roce
i letos bylo otevřeno čtrnáct sklepů. Kromě neomezené
ochutnávky vín bylo v každém sklepě poskytnuto i malé
občerstvení. Návštěvníci oceňovali především připravenost celé akce a tu skutečnost, že nemuseli absolvovat nával hostů ve sklepech, tak jako je to běžné u velkých akcí
s vysokou návštěvností.
Uvedené akce významně přispěly k propagaci vína a vinařství a k propagaci naší obce.
Milan Polák, jednatel

Rybářské závody
Rybářských závodů, které se konaly 15. června 2019 na
brumovickém jezírku, se zúčastnilo 9 závodníků, z toho
4 děti. Celkem se ulovilo 662 cm ryb, největší kapr měřil
V kategorii dospělých se umístili
1.
J.Žigrai
150 cm ryb
2.
F.Hanák
145 cm ryb
3.
J.Kostiha
49 cm ryb

67 cm. Akci pořádalo Brumovické jezírko, z.s. Všem závodníkům a hostům
děkujeme za účast.
Pořadí dětí
1.
L.Vlček
2.
E.Kocmanová
3.
N.Kocman, A.Jakubčíková

Roman Vrubel

195 cm ryb
87 cm ryb
28 cm ryb

ZE SPORTU
Sto let „Tělocvičné jednoty Sokol v Brumovicích“
(2. část)

První výborová schůze Tělocvičné jednoty Sokol
v Brumovicích se konala 30. března 1919. Na programu
bylo stanovení doby vybírání členských příspěvků, převzetí knihovny od zaniklé „Národní Jednoty“ a uspořádání
besídky. Bratři Rozbořil, Herben a Krátký měli u bývalého jednatele Jednoty sestavit protokol o stavu knihovny,
aby mohla být co nejdříve umístěna v tělocvičně. Bylo také
ujednáno, aby členové výboru navštěvovali cvičení mužů
a žen a s nimi se sbližovali, čímž by byla docílena vzorná
kázeň.
22

Na dalších výborových schůzích v červnu a červenci
byla projednávána možnost zřízení svého vlastního divadelního jeviště. Návrh jeviště a návrh rozpočtu, který vypracoval bratr Čermák, byl přijat. Bylo přikročeno k vybrání úvěrových peněz pomocí potvrzení podepsaném
členy výboru a po vypůjčení 2 300 korun mohly být nakup a práce zahájeny. Malbou byli pověřeni bratři Čermák
a Kovářík a potřebné práce ze dřeva provedl bratr Rozbořil
za výpomoci některých členů.
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V červnu byla v naší jednotě zahájena divadelní činnost.
Bratři a sestry nacvičili hru Psohlavci od Aloise Jiráska
a u nás ji sehráli v sobotu 29. června 2019 a v neděli na to
v Morkůvkách.

Tělocvičná jednota Sokol v Brumovicích se též zúčastnila oslav k výročí upálení Mistra Jana Husa, které pořádala
sokolská jednota z Čejče.
Z archivních zápisů T.J Sokol v Brumovicích připravila:
Vlasta Bedřichová

Brumovický fotbal žije!
Zdravím všechny spoluobčany, a hlavně fotbalové fanoušky. Co se nám v brumovickém fotbale za posledních
devět měsíců povedlo?
Obnovení tradice žákovského družstva
V dnešní době je opravdu těžké najít lidi, kteří budou
trénování mládeže obětovat svůj volný čas. Brumovický
fotbal je našel. Slávek Hubáček a Jožin Miklík se pustili do
velmi složitého úkolu. Ten zněl, dát našim žákům znovu
řád a tréninkovou morálku. Myslím, že se to povedlo na
výbornou. Děkujeme kluci.
Naši žáci vyválčili v sezoně 10 bodů a obsadili 4. místo
v soutěži. Tým táhl střelecky hlavně Samuel Lauterbach,
který dal 10 branek. Gratulujeme celému týmu.
Rk. Družstvo

1
2
3
4
5
6

Krumvíř/Klobouky
FKM Podluží
V. Pavlovice/Rakvice
Brumovice
Charvátská Nová Ves
Kobylí

Záp.

+

0

-

Skóre

10 10 0 0 56:15
10 7 1 2 61:20
10 4 3 3 40:30
10 3 1 6 19:37
10 2 2 6 22:40
10 0 1 9 14:70

Body

30
22
15
10
8
1

Nyní už se žáci chystají na kategorii „Starší žáci“, což
bude samozřejmě velký skok, budeme mít v soutěži možná
nejmladší družstvo, ale když budou kluci poctivě trénovat,
určitě to zvládnou. Žáci budou potřebovat pomoc, takže
prosíme rodiče a fanoušky naší kopané, přijďte podpořit
mladé naděje, bude se jim hrát lépe!
Cíl pro tento ročník: Aby to kluky bavilo a chodili ve
velkém počtu na tréninky a zápasy. Úkol: Najít další trenéry, moc bychom chtěli příští rok přihlásit do soutěže
přípravku, ale hledáme ke klukům další trenéry. Kdo bude
mít zájem, bude vítán!
Termíny domácích zápasů:
Datum a čas		
Hosté
01. 09. 2019 14:30
Pohořelice
15. 09. 2019 14:00
Kobylí/Bořetice
29. 09. 2019 13:30
Březí
13. 10. 2019 13:00
Hlohovec/Valtice
27. 10. 2019 12:30
Charvátská Nová Ves
Muži zvládli postup zpět do 3. třídy
Museli jsme se dost věcí naučit a mnoho také změnit.
Ale tím cesta nekončí. Podzimní část se zvládla, ale práce začala hlavně v zimě, kdy tým odmakal zimní přípravu,

skoro tři měsíce dřiny. Tým odehrál
na umělé trávě čtyři přátelská utkání. Do jarní části sezony se nám podařilo vlítnout, ale hlavně zapracovat nové hráče do sestavy. Poměrně
brzy jsme si zajistili výhru v soutěži
a postup zpět do 3. třídy. Pak už se
soutěž jen dohrávala.
Tým nakonec uhrál 55 bodů a dal 82 branek. Střelecky
nás táhl Michael Bíza (27 branek). Celému týmu děkujeme
hlavně za přístup k tréninkům a zápasům. To ostatní přijde
samo.
Rk. Družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Brumovice
Přibice B
Velké Pavlovice C
Rakvice B
Velké Hostěrádky
Velké Němčice B
Kurdějov
Pohořelice B/Cvrčovice

Šitbořice B
Hustopeče B/H.Bojanovice

Diváky
Zaječí B

Záp.

+

0

-

Skóre Body

22 18 1 3 82:32 55
22 11 5 6 62:34 38
22 11 2 9 70:48 35
22 11 2 9 62:55 35
22 9 6 7 54:45 33
22 9 4 9 46:54 31
22 8 6 8 48:59 30
22 8 5 9 67:42 29
22 7 5 10 49:66 26
22 6 8 8 36:58 26
22 6 8 8 43:50 26
22 2 0 20 46:122 6

Hráči se začali scházet poměrně brzy, neboť trénink ve
vyšší soutěži je prvořadý. Na přípravu v létě je jen měsíc.
Tým odehrál celkem pět přátelských zápasů: Klobouky,
Nenkovice, Těšany, Krumvíř a Moutnice. Až na poslední
zápas, který skončil tvrdou porážkou, se nám v přípravě
dařilo dostat do zápasů to, co se učíme na tréninku.
Nyní už máme před sebou soutěžní zápasy. Začínáme
doma s Pavlovicemi B. Doufám, že všichni hráči doléčí
zranění po tvrdé přípravě a budou k dispozici.
Tým pro letošní sezonu ve složení: Pohorský David,
Troubil Václav, Cichra Petr, Jakubec Denis, Hlávka Michal,
Gremmel Jakub, Vykydal Tomáš, Kadlec Rudolf, Sláma
Tomáš, Kňůr Tomáš, Bíza Michael, Kurečka Daniel, Peřina Miroslav, Jedlička Patrik, Lukáš Milan, Říha Bohuslav,
Kadlec Miroslav.
Ještě řešíme post brankáře, tam nás nyní trošku tlačí
bota, ale věříme, že se nám podaří přestup dokončit před
prvním zápasem. Obrovsky si vážím, že se k týmu připojily zkušenosti v podobě Miroslava Peřiny a Bohouška Říhy.
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Vím, jak to kluci mají těžké, ale chtějí pomoci. Bohužel
dlouhodobé zranění má Miroslav Kadlec, tam to je určitě
na půl roku. Celkově pracujeme na dobré partě a podpoře.
Cíl pro tento ročník: Chceme lidi bavit hezkým fotbalem.
Ukázat lidem fotbal, kde je respekt k rozhodčím a pokora
k soupeři. Být dobrým vzorem pro naše žákovská družstva.

Termíny domácích zápasů:
NE 11. 08. 2019 17:00 6240651 - V.Pavlovice B/Starovičky
NE 01. 09. 2019 16:30 6240301 - Lanžhot B
NE 15. 09. 2019 16:00 6240251 - Kobylí
NE 29. 09. 2019 15:30 6240241 - Klobouky u Brna
NE 13. 10. 2019 15:00 6240591 - Týnec
NE 27. 10. 2019 14:30 6240351 - Moravský Žižkov

Úkol: Rozšířit trenérský a realizační tým. Bohužel je čím
dál těžší dostat lidi k fotbalu, natož, aby aktivně pomáhali
v týmu. Za každou pomoc rodičů i fanoušků budeme velmi rádi!

Za naši brumovickou fotbalovou rodinu Jakub Gremmel

Výsledky okresní fotbalové soutěže – jarní část 2019
IV. třída muži, skupina B
Datum

Střelci

7.4.

Brumovice

Zaječí B

6:0 Kňůr, Vykydal., R.Kadlec, Sláma, Vojtěšek, Gremmel

14.4.

Hustopeče B/Horní Bojanovice Brumovice

22.4.

Brumovice

Velké Hostěrádky 3:0 Vojtěšek, Bíza (2x)

28.4.

Velké Němčice B

Brumovice

5:3 Bíza, Vykydal, Pohorský

5.5.

Brumovice

Diváky

8:4 Bíza (3x), Kňůr (2x), Gremmel, R.Kadlec, Vojtěšek

12.5.

Kurdějov

Brumovice

1:7

18.5.

Brumovice

Šitbořice B

4:1 Hlávka, Bíza, Sláma, Říha

26.5.

Brumovice

Přibice B

1:1

1.6.

Pohořelice B/Cvrčovice

Brumovice

2:3

8.6.

Brumovice

Rakvice B

0:0

15.6.

Velké Pavlovice C

Brumovice

0:2 Bíza, R.Kadlec

0:4 Kňůr (2x), Gremmel (2x)

Bíza (2x), Sláma (2x), Vykydal, Hlávka, Troubil

Umístění v tabulce: 1. místo z 12 družstev

Okresní přebor, žáci – jarní část 2019
Datum

Střelci

14.4.

Brumovice

FKM Podluží

2:7 Huňař K. (2x)

26.5.

Charvatská Nová Ves

Brumovice

3:3 Šišma M.(2x), Huňař F.

28.4.

Brumovice

Krumvíř/Klobouky

0:8

5.5.

Brumovice

Kobylí

3:1

12.5.

Velké Pavlovice/Rakvice

Brumovice

4:1 Lauterbach

Umístění v tabulce: 4. místo ze 6 družstev
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Běh parkem Dr. Jana Herbena
T.J.Sokol Brumovice uspořádala v sobotu 11. května 2019 již 13. ročník Běhu parkem Dr. Jana Herbena. Všichni účastníci obdrželi pamětní listy a upomínkové předměty.
Foto: Eliška Vykydalová
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Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu má po odehrání jarní soutěže 29 hráčů.
V okresním přeboru se družstva umístila takto:
Družstvo A

Nejvyšší okresní soutěž

11. místo

Družstvo B

Mezisoutěž OP 2

8. místo

Družstvo C

Základní soutěž OP 4

3. místo

Družstvo D

Základní soutěž OP 4

15. místo

Dorostenecké družstvo E

Pro novou sezónu 2019/2020 máme 4 družstva mužů
a 2 družstva dorostu.
Termín soutěží:
Základní část září 2019 – březen 2020
Play - off
březen 2020 – max. květen 2020

6. místo

Tréninky družstev mužů probíhají každé úterý a pátek
od 19 hodin, v tyto dny trénují také dorostenci. Od podzimu se tréninky dětí rozšířily ještě o čtvrtek od 17 hodin.
V prosinci 2019 organizujeme již 10. ročník vánočního
turnaje ve stolním tenise. Zúčastnit se jej může kterýkoliv
neregistrovaný hráč nebo hráčka.
František Ševela

Pozvánka na kulturní a sportovní akce
1. 10. Lampionový průvod
9. 11. Podzimní hody
1. 12. Vánoční vystoupení dětí ZŠ a MŠ
21. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise
11. 12. Česko zpívá koledy aneb Zpívání pod vánočním stromem
26. 12. Štěpánský turnaj v mariáši

Čtvrtletník Nové pokolení, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj č. 53 – 2019/2
připravili: Mgr. Vlasta Bedřichová a Ing. Rudolf Kadlec. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit.
Grafická úprava a tisk: reklamní agentura Stillus s.r.o. Břeclav, Vydáno: náklad 350 ks, Adresa: OÚ Brumovice, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz.
Uzávěrka dalšího čísla: 25. listopadu 2019
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• Hraní kuliček

Foto: Vlasta Bedřichová

• Dětský den
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• Brumovické hody

• Běh parkem Dr. Jana Herbena

Foto: Gabriela Vodáková a Eliška Vykydalová

