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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Vánočních svíček svit
přináší mír a klid.
Pohoda, láska, naděje
ke kouzlu Vánoc přispěje.
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• Ze života školičky

Foto na titulní straně: Vlasta Bedřichová
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
situace kolem epidemie, kterou v posledních měsících
prožíváme, je pro nás velmi nezvyklá. Zákazy a různá na‑
řízení se dotýkají všech a všeho. Ať již s tím člověk souhla‑
sí nebo ne, jsou ta nařízení jediným řešením, protože jiné
možnosti nejsou.
Podívejme se na situaci jiným úhlem pohledu. Světo‑
vá pandemie nás přinutila přibrzdit a zpomalit. Jaký má
vlastně smysl nekonečný spěch a shon, abychom pak hle‑
dali místa na zaparkování u obchodních center a vzápětí si
vezli vrchovaté vozíky věcí, které z větší části nepotřebuje‑
me. Jistě, každý platíme složenky, vydělávat se musí a na‑
kupovat také. Kde to má však svůj zdravý limit? Na otázku:
„Žijeme proto, abychom jedli, nebo jíme proto, abychom
žili?“ si každý odpovězte sám. Nekonečný shon za zisky
a kariérou nakonec stejně člověka dostane, štěstí mu ne‑
přinese. Nemá čas na výchovu dětí, upevňování dobrých
vztahů mezi lidmi, blízkými. Výchova neznamená jen pří‑
kazy a zákazy, je to celá řada vjemů, kterými předáváme
zkušenosti, moudra a své rady. Děti po tom lační, potřebují
naše vzory.
Ano, museli jsme zpomalit, zvolnit. A to je ta nejlepší
chvíle na revizi našeho úsilí, našich srdcí, naší mysli. Vě‑
nujeme dostatek času svým blízkým, rodičům, seniorům,
projevujeme jim naši lásku a úctu, anebo jim občas jen

pošleme stručnou SMS z mo‑
bilu? Je správné povznést nad
naše vztahy k blízkým touhu po
majetku a zvyšování vlastního
blaha? Vždyť je starou pravdou
skutečnost, že i ti nejmajetnější
klidu ve svém nitru nenaléza‑
jí. Pojďme tedy využít tohoto
„zpomalení“ a zamysleme se nad svým životním postojem,
nad svými plány a touhami a také na podstatou toho, proč
a na jak dlouho nám bylo dáno narodit se a žít zde…
Drazí spoluobčané, máme zde opět zimní období, čas
zasněžených chodníků i zledovatělých cest. Také však čas
nastávajících nejkrásnějších svátků vánočních, zimních
procházek a her. Čas adventu a touhy být u rodinného krbu
s těmi nejbližšími. Chtěl bych Vás požádat, pokud možno
o pomoc při zimním úklidu v okolí svých obydlí. I když
je na zimu obec připravena, těch přibližně 7 km obecních
komunikací nedokážeme uklidit v jeden okamžik.
Dovolte mi, abych Vám na závěr popřál radostné Váno‑
ce a do nového roku hodně zdraví, lásky, štěstí a aby ten
následující rok byl mnohem klidnější a lepší.
Rudolf Kadlec – starosta obce

Na slovíčko se starostou
V reakci na mou novou roli zastupitele jsem vznesl požadavek na vytvoření facebookové obecní stránky. Starosta
mi dal zelenou a dnes máme premiéru. Mojí snahou a rolí
je přínos vzájemné informovanosti, která spočívá v zaštítění komunikace obce směrem k občanům a vám přináším
upřímný rozhovor se starostou obce panem Ing. Rudolfem
Kadlecem. Otázky, které jsem panu starostovi pokládal, vzešly od vás od občanů naší obce. Jsem si vědom toho, že témat,
na která byste se chtěli zeptat, je mnohem víc. Nebojte se mě
proto s vašimi dotazy, náměty a podněty kontaktovat, ať už
na našem novém facebookovém profilu “Brumovice, obecní
úřad” (stačí napsat do zprávy), nebo mě můžete oslovit přímo.
A nyní už k samotnému rozhovoru.

Rudo, díky za tvůj čas, první otázka bude mířit na nově
vzniklou komunikaci. V současné době má obecní úřad
vlastní facebookovou stránku, chystají se i další sociální
sítě – instagram či twitter. I tahle rubrika je nová. Budeš
sledovat a aktivně se podílet?
• Sledovat určitě ano, aktivně se podílet pravděpodobně
moc ne, snad tu a tam, protože čas je to, co mi chybí.
Starosta má jiné priority než chatovat na komunikačních
kanálech. Těžko to vysvětlovat. Jednoduše – raději víc
makám, než planě mluvím. Také si myslím, že dospělý

či lépe řečeno vyspělý člověk,
který má rodinu, práci, vinice
a koníčky, které nestíhá, nemá
prostor na FB, který jsem do‑
posud k životu nepotřeboval.
Je to o tom, že jsem dal a stá‑
le dávám mnoho úsilí do shá‑
nění dotací po všech liniích –
například dotace na budovy,
výsadby stromořadí, hledám možnosti, jak obci uspo‑
řit – například nové pouliční osvětlení, nebo uvedení
projektu zateplení budov ZŠ a MŠ do reality. Pokud si
někdo myslí, že předseda vlády píše osobně na FB, mýlí
se. Má na to své lidi, kteří jsou součástí týmu. Já se roz‑
hodl vyzkoušet tvoji nabídku v tomto odvětví, která se
sama nabízí – tebe, Jakube . Myslím, že v tvořivé čin‑
nosti internetu jsi velmi dobrý. Pak ve fotbalu a florbalu
přirozeně také. Potom to může být smysluplné, protože
jsi generačně o třídu mladší a těmto komunikačním ka‑
nálům věříš mnohem více – a o tom to je. Já preferuji
osobní střetnutí, pohled z očí do očí, stisk rukou a také
ručně psané slovo… Většinou tím lépe člověka poznám
a také naopak. Při osobním setkání lze hůře říkat neprav‑
du. Proto je to také o charakteru a míře slušnosti a úcty.
Ale pojďme a využijme moderní cesty…
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Jak se díváš na současný stav nakládání s odpady v obci?
Třídí naši spoluobčané? Jaké kroky obec plánuje v tomto
směru podniknout? Zvažuje obec např. zavedení popel‑
nic pro tříděný komunální odpad do každé domácnosti?
• Odpady to je kapitola na celou knihu. V rámci EU se
chystají změny, které citelně zahýbou ekonomikou kaž‑
dého z nás. V roce 2021 má vyjít novela zákona o naklá‑
dání s odpady. To je ale jediná cesta, jak přestat zabíjet
planetu Zemi a zachovat příštím generacím takovou pří‑
rodu, jak ji známe. Do roku 2025 bude 55 % veškerého
odpadu recyklován, do roku 2030 bude na skládkách
končit jen 10 % vyprodukovaného odpadu. Pro srov‑
nání – Brumovice jen TKO vyprodukovaly v roce 2019
celkem 207 tun končícího na skládce, v roce 2020 to je
předběžně 220 tun. V roce 2030 by to tedy mělo být za
celý rok 22 tun… I přes tato hrůzná čísla patří naše obec
k těm uvědomělejším ve srovnání v rámci hustopečské‑
ho regionu. Co se týká otázky třídění odpadu – moje ro‑
dina třídí odpad snad 20 let, možná déle. Máme nádobu
zvlášť na TKO, na plasty, tetrapaky i papír. Máme bednu
na kov a sklo. Nečekal jsem na „příkaz z hora“, záleží mi
na tom, v jakém okolí žijeme. Takto by to měl mít na‑
staveno každý z nás. Nebo čeká, až řekne starosta – tož
od prvního vám dám každému pět popelnic a třiďte?
Najdou se takoví, co řeknou: „Já to nemám kam dát, co
to jsou zase za výmysly“. Je to cesta postupné výchovy
a klíč k tomu má každý z nás. Jak jsem řekl na začátku –
toto téma je na knihu. Ale kroky ke změnám plánujeme.
Dříve či později to bude o čárovém kódu, digitalizaci.
Bude to chtít schopného správce dvora, admistrativu…
A máme tu první anketu na tvůj FB: kdo je pro a kdo
proti, aby obec zajistila více popelnic na třídění odpadu
do každé rodiny? Názor každého by mě zajímal.

U tohoto tématu zůstaneme, v obci funguje dobře sběr‑
ný dvůr, je v plánu nějaký jeho další rozvoj nebo nějaké
úpravy v jeho fungování? Například otevírací hodiny?
• V obci nemáme sběrný dvůr (SD) – to má to naše místo
ještě k takovému názvu dost daleko. Máme sběrné uložiš‑
tě. To jsou přesné technické termíny a každý z těch názvů
má své předpisy a přísné parametry. Sběrný dvůr chceme
vybudovat. Nejde ale vše naráz. SD má svá specifika. Již
více jak rok nám připravuje podklady, plány a technické
řešení specializovaná projekční firma. Parametrů, kte‑
ré se musí splnit, je celá řada, uvedu pro představu jen
přívod vody a elektřiny. Pro srovnání – SD v Bořeticích
stál údajně 11,5 mil Kč. Je na mnohem menším prostoru
než ten, co máme my k dispozici (nachází se před obcí
vpravo od Kobylí). Takže za 1. musíme mít záměr, za 2.
plány, pak stavební povolení a současně musíme šlapat
po možnosti získání dotace a současně myslet na to, aby
i v rozpočtu obce byla částka, kterou před započetím
stavby musíme mít.
• Co se otevírací doby týká, plánujeme mít toto naše uloži‑
ště otevřeno 2x týdně. Pravděpodobně by přibyla středa,
a to v odpoledních hodinách.
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Víš něco blíže k další etapě překládání elektřiny do
země? Kdy bude projekt pokračovat a kdy má být pro‑
jekt ukončen?
• Nevím, tato věc je v režii E‑ON Distribuce, a. s. a řídí si
to podle míry „havarijního stavu“ té či oné větve – ulice,
anebo podle stáří vedení. E‑ON pak jen dá vědět dato‑
vou schránkou, svůj záměr a veškeré další náležitosti si
dělá ve své režii. Obec se pak jen spolupodílí na případné
přístavbě k rekonstrukci (vybudování nové přípojky do
nové ulice např.) Tyto projekty nikdy nekončí a končit
nebudou, protože většina vzdušného vedení dosluhuje.
Vize E‑ON jsou takové, že se maximum uloží do zemi,
kde to nepůjde, bude visutý – závěsný kabel. Klasické
„dráty“ do 10-15 let zmizí zcela.

Hlavně v dnešní době častá otázka – internet, řešila se
tady možnost optického připojení, jak je tento plán da‑
leko?
• To je právě škoda, že občané nesledují usnesení ze za‑
stupitelstev. Na svém 27. zasedání dne 1. 3. 2018 p. Vrá‑
na seznámil členy ZO s nabídkou položit optický kabel
k šíření elektronické komunikace. Na základě těchto
informací ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu s firmou Českomoravská telekomunikač‑
ní, s. r. o., 691 75 Borkovany 383 na zřízení optické te‑
lekomunikační sítě. ZO v ten moment udělalo pro věc
maximum. Vše je nyní v režii Českomoravské telekomu‑
nikační. My dílo převezmeme, až bude hotové a jakýkoli
metr na tuto věc k dispozici není. Výstavba optického
kabelu je nyní kolem silnice pod humny směrem od Je‑
zírka k pálenici a bude pokračovat.

Víceúčelové hřiště, nejen pro sportovce, dlouho očeká‑
vaný projekt. Na zastupitelstvu bylo dlouho diskutová‑
no o změnách. Jeho rozměry, místo, kde bude vyhoto‑
veno atd. Řekneš nám aktuální situaci, případně nějaké
podrobnosti?
• Je to o tom, že kdybych se do této věci nevložil, bylo by
to tam, kde to bylo posledních padesát let. Skomírající
topoly, zaparkovaný vál na utužování hřiště, děravý plot
na zachytávání míčů a travnatá plocha naprosto bez užit‑
ku. Jak jsem již uvedl v předešlých odpovědích – pokusil
jsem se o získání dotace a ta, jak známo musí jít ruku
v ruce s plánem a projektem. Na místě, které je jediné
možné a naprosto perfektně vyhovující (centrum obce,
sportovní areál, bez nutnosti šaten a sprch – ty máme
v kabinách fotbalu nad sokolovnou) a v místě, kde lze
mít také dozor jak z důvodu zamezení vandalství, tak
pro bezpečnost, jsme zadali požadavek profesionálům
a ti projekt namalovali. Hřiště s názvem multifunkční
na téměř všechny možné míčové hry, co jsou v našich
zeměpisných podmínkách běžné a také tenis. Projekt
byl, dotace nám na rok 2019 neprošla. Pak díky epidemii
jsme se dostali do náhradníků a máme ji. A jak už to
u nás chodí, dotaci máte a dají vám třicet dní na splnění
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všech povinností včetně vysoutěžení dodavatele. Bylo to
na knop a vyšlo to. Můžeme stavět. Ve výběru nejlépe
obstála firma BRNK, jejíž vybudovaná hřiště si můžete
najít na Googlu.
• Pozor, na zastupitelstvu se neodsouhlasily změny, ale
byla diskuze o tom, zda tam vejde tenisový kurt. Doda‑
vatel jasně uvádí – ano, bude tam i ten. No a abych ne‑
zapomněl – součástí víceúčelového hřiště bude také fit‑
nes, s podobnými prvky, jaké jsou k vidění u Morkůvek.
A mám překvapení – na fitnes mám již zájemce o trenér‑
ský post. To ale až někdy jindy. 

Další velká investice, která byla na zastupitelstvu probí‑
rána, je víceúčelová budova, která má vyrůst přímo ve
středu obce. Mohl bys občanům prozradit víc? Třeba, co
v ní do budoucna bude a kde se projekt plánuje realizo‑
vat?
• Opět věc, která byla rozhodnuta dávno před mým sta‑
rostováním a upřímně – jsem za to rád, že mí předchůdci
měli vize. Plány byly započaty v roce 2012. Pak díky obří
investici do ČOV a kanalizace tento záměr ustoupil. Bylo
nutno také dokoupit část pozemku k ucelení. V roce
2019 byl nově vypsán MMR projekt „rekonstrukce obec‑
ních budov“. Toho jsem se chytl, vždyť plány byly na
obci hotovy a zaplaceny již sedm let. Získali jsme dotaci
z ministerstva 10 mil. a také díky mé intervenci u pana
hejtmana, kterého jsme zde pak i provázeli, 1,0 mil. Kč.
Je to tedy cirka 60 % z celkové investice. Tedy maximum,
protože dotace činí max. 10 mil. No a opět otázka – vy‑
roste to ve středu obce… Ano, jenže jak je slyšet z názvu
dotace, jedná se o rekonstrukci. Bylo legislativně nutné
využít stávající budovu a zrekonstruovat ji, nikoli stavět
na zelené louce. Proč a kde? Střed této stavby je budova,
kde je knihovna. Z obou stran tedy přibude část a do‑
hromady vznikne konečně důstojná budova pošty, OÚ
s moderní knihovnou, multifunkční obřadní síň, poda‑
telna, archiv obce (který vlastně dodnes obec nemá) a to
celé uprostřed obce, na místě, kde lze slušně zaparkovat
a kde se bezbariérově dostane kdokoli na poštu i úřad. Je
to tzv. míra občanské vybavenosti, kde Brumovice pat‑
ří v rámci okresu k posledním, uvážíme‑li, že zde trvale
žije 985 občanů a dalších 894 sem jezdí anebo chodí do
zaměstnání. Na to právě slyšel pan hejtman a pomohl
nám příspěvkem 1 mil. Kč. Takže v únoru 2021 musíme
podle podmínek smlouvy začít s výstavbou a do roku
mít hotovo. Limity jsou neúprosné, jinak dotace padá.

Stavba nové “radnice” otevírá otázku, co bude s prosto‑
rem bývalého úřadu?
• Neporcoval bych medvěda, co běhá po lese. Máme klub
Dr. Jana Herbena – bez zázemí, máme další kluby a spol‑
ky, zato nemáme dům pro seniory, může to být středisko
pro lékaře… Tuto otázku – až nastane správný čas – po‑
ložím zastupitelům.

V aktuálním čase je velké téma náš sportovní areál ve
středu obce, je v něm nepořádek a chybí řád, co plánuješ
v tomto směru?
• Nepořádek bych snad ani neřekl. Rychlá rota tam účin‑
kuje od jara do podzimu téměř obden, ale nyní po se‑
zoně jsou také jiné úkoly. To, co tam je, je výsledkem
konání několika jedinců ve věku, kdy my jsme chodili
chytat raky, ondatry anebo stavěli z balíků slámy bunk‑
ry na polích. Já vím, je „jiná doba“, ta elektronická a prý
lepší. Mládežníci, co dospívají, se nudí, COVID je v tom
podporuje, protože se mohou „klackovat“ doma, kde je
nuda. Pak jezdí po vsi na kole a končí na muzikantské
boudě, kde kouří, vyřezávají do stolů ornamenty a ničí
veřejný majetek. Je to výchovou doma, ale i právě touto
dobou. Mám je já jít převychovávat? Je to přece věcí ka‑
ždého rodiče a také spoluobčana, protože každá obecní
věc z 985 (každý zde žijící občan vlastní jednu necelou
tisícinu všeho obecního majetku) je také poměrnou čás‑
tí, kouskem každého z nás. Apeluji na Vás ostatní, stejně
jako já – zastavte se při jízdě autem u hřiště, zkontroluj‑
te, co se tam děje, napomeňte ony vandaly. A to kdyko‑
li. Jakube, protiotázka – kolikrát jsi to udělal ty? Já vím,
děláš si své a pro sport více než je potřeba, to bylo spíš
myšleno jako otázka na každého. Zatím to dělám jen já
a pan Rusňák, který je jako nájemce v restauraci denně.
Ten alespoň schoval lavice ze zahrádky do sokolovny,
protože si tam udatní jinoši dělali ohýnek na stolech. Co
k tomu dodat. Tělesné tresty nejsou bohužel povoleny…
Jinak je to o pár na zadek. A nechceš ty kluky naverbovat
do sportu? (smích)

Poslední otázka je celkový úklid obce, hodně se mluví
například o nepořádku v uličkách, plánuje obec tohle
nějak řešit?
• Tak hodně – já jsem mezi lidmi a termín „hodně“ není
na místě. Je to v bleděmodrém o tom, co jsem odpovídal
na minulou otázku. Je to v lidech. Na druhou stranu už
jen název „ulička“ nabádá k nějakým lotrovinám. Vím,
máme zde mnoho cizojazyčných pracovníků, ale ti se
„naučili“ chodit k Jezírku. Pak je nešvar popíjení lahvá‑
čů u prodejny Večerka, kdy si členové těchto tlup chodí
ulevovat do uliček. Je to otázka: co bys Jakube navrho‑
val? Zakázat to popíjení nelze. Tojtoj tam dávat nebudu,
za to se denně platí 1000 Kč. Asi si promluvím s majite‑
lem prodejny Večerka a doporučím mu, ať tyto hloučky
rozhání. Co se ostatních věcí týká – denně jezdí členové
rychlé roty a denně uklízí, vyměňují odpadkové koše,
zametají. To ale tak je v každé obci i v městě a tam je to
asi ještě mnohem horší. Zase mají dokonalejší úklidovou
techniku, více lidí a větší rozpočet…
Jakub Gremmel / Rudolf Kadlec
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USNESENÍ z desátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 27. srpna 2020 v budově ZŠ Brumovice
Program jednání
1. Návrh programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele.
3. Volba návrhové komise.
4. Slib nového člena ZOB – pana Jakuba Gremmela
5. Stanovení odměny pro nového zastupitele
6. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
7. Prohlídka areálu ZŠ a MŠ včetně okolního areálu
8. Seznámení s detaily investice zateplení budov školy
a školky, plán dalších oprav a úprav ZŠ
a MŠ po rekonstrukci.
9. Informace k rozpočtovému opatření
10. Přijetí dotací z MMR
11. Žádosti občanů a organizací
12. Informativní zprávy o činnosti OÚ
13. Diskuze
14. Návrh usnesení
15. Závěr
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Vladislava Kurečku
a pana Josefa Miklíka.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila
Macháčková a paní Libuše Milušková
4. 5. člena kontrolního výboru obce Brumovice pana
Jakuba Gremmela
5. Finanční odměnu za výkon funkce zastupitele obce
Brumovice pro pana Jakuba Gremmela ve výši
700,- Kč.
6. Přijetí dotace z MMR č. 105979 ve výši 1 258 140,Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
7. Přijetí dotace z MMR identifikační číslo
117D8210E3622 na stavbu víceúčelové budovy ve
výši 10 mil. korun.
8. Zrušení OZV vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, přijatou dne 14. 11.
2019.
9. Zvolení pana Antonína Košuliče zástupcem obce
Brumovice pro územní plánování
ZOB neschvaluje:
1. Záměr na prodej části obecní parcely č. 3601/1, jejíž
součástí je i sklep k žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx.
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ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 9. řádného zasedání ZOB,
konaného dne 11. 6. 2020, kterým bylo uloženo
starostovi pokračovat v plnění uložených úkolů
Zastupitelstvem obce.
2. Slib nového člena ZOB pana Jakuba Gremmela.
3. Rozpočtové opatření č. 5 a 6.
4. Seznámení se s detaily investice zateplení budov
školy a školky, plán dalších oprav a úprav ZŠ a MŠ,
včetně okolního areálu.
5. Informace o dokončovacích pracích na obnově
veřejného osvětlení, budovaného za přijetí dotace
Efekt 2000.
6. Informace o návštěvě hejtmana Jihomoravského kraje
– pana JUDr. Bohumila Šimka v obci Brumovice
7. Informaci o otevření nového sportovního hřiště
v Kloboukách u Brna.
8. Informace o konání akcí v Brumovicích – Košt
svařáku, Den dětí, Noční hasičské závody, aj.
9. Informace o aktivitě pana Kulíška stopy
Brumovických hrdinů 2. světové války pana pplk.
Aloise Vyhňáka a pana mjr. gen. št. Antonína
Sedláčka.
10. Informace o natáčení ČT pořadu o zaniklém
Kobylském jezeře, které se natáčí i v naší obci.

ZOB ukládá starostovi:
1. Zajistit plnění přijatých usnesení ZOB
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USNESENÍ z jedenáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 27. listopadu 2020 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Miroslava Otáhala a Milana
Ševčíka
3. Návrhovou komisi ve složení Antonín Košulič
a Ing. Zdeněk Musil
4. Distanční účast člena ZOB s možností účastnit se
videokonferencí zasedání ZOB v příštích obdobích
5. Plán investic k zařazení do rozpočtu obce na rok
2021 (Víceúčelová budova, Chodníky – trasa A a B,
multifunkční hřiště s workoutovými a fitness
prvky, komunikace V Nové ulici s obratištěm,
opravy místních komunikací, Výstavba vodovodu
a kanalizace ve sklepní uličce a pod Myslivnou,
příprava výstavby nového sběrného dvora).
6. Žádost o dotaci z MAS Hustopečsko na rekonstrukci
a opravu (obnovu) chodníků trasy A a B.
7. Cenu stočného na rok 2021ve výši 40 Kč/m3 bez
DPH, 44 Kč/m3 s DPH. Cena stočného za osobu
a rok 1540 Kč.
8. Plán finanční obnovy kanalizace a ČOV (PFO) na
rok 2021.
9. Přiznání dotace z MMR na vybudování
multifunkčního hřiště s workoutovými a fitness
prvky ve výši 1 457 768 Kč.
10. Pasport místních komunikací vypracovaný v roce
2017 firmou HPN projekt, s. r. o. 394 12 Obrataň,
IČ:01512595.
11. Plán zimní údržby místních komunikací, který je
součástí Pasportu místních komunikací vypracovaný
f. HPN, s. r. o., IČ: 01512595.
12. Žádost o dotaci z MMR – programu obnovy venkova
na obnovu místní komunikace na Nové ulici
s názvem „Točna Brumovice“.
13. Žádost spolku Brumovické jezírko o fin. příspěvek na
rok 2021 ve výši 15 000 Kč.
14. Žádost ZUŠ Klobouky o fin. příspěvek na rok 2021
ve výši 5000 Kč.
15. Žádost SDH Brumovice o fin. příspěvek na rok 2021
ve výši 45000 Kč.
16. Žádost sportovního klubu Aligátors o fin. příspěvek
na rok 2021 ve výši 49000 Kč.
17. Žádost Spolku Brumovických vinařů o fin. příspěvek
na rok 2021 ve výši 3000 Kč
18. Řešení výpovědi pana XXXXXXXXX ze smlouvy
o pronájmu nebytových prostor (Restaurace na
sokolovně). Panu XXXX bude nabídnut doplněk
smlouvy na dobu určitou se sníženým nájemným
1000 Kč/měsíc od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021.

ZOB neschvaluje:
1. Žádost TJ sokol Brumovice na finanční příspěvek ve
výši 200 000 Kč. (bude řešeno na příštím zasedání
ZOB na základě podrobnější analýzy účelu).
2. Prodej části obecní parcely č. 3601/1 (v poštovní
uličce) panu XXXXXX, Brumovice XX.
ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 10. řádného zasedání ZOB,
konaného dne 27. 8. 2020, kterým bylo uloženo
starostovi pokračovat v plnění uložených úkolů
Zastupitelstvem obce.
2. Návrh rozpočtu na rok 2021
3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022,
2023, 2024.
4. Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9.
5. Nabídku pana XXXXXXXX k odkoupení pozemků –
bude řešeno na příštím ZOB.
6. Žádost XXXXXXX, Na Mičánce XXXX, Praha 6 na
odkoupení 68 m2 obecního pozemku p. č. 3601/1 nad
vinným sklepem za parcelou č. st.147. Bude vyvěšen
záměr.
7. Žádost pana XXXXXXXX, Brumovice XX na
odkoupení 21 m2 obecního pozemku p. č. 3601/1.
Bude vyvěšen záměr.
8. Stížnost XXXXXXXXXX, Hargašova XX, Záhorská
Bystrica k vyřešení přístupu na pozemky v jeho
vlastnictví a zajištění narovnání vlastnických vztahů
k pozemku p. č. 3661/6 o výměře 370 m2. Bude
řešeno na příštím zasedání ZOB.
ZOB ukládá starostovi:
1. Zajistit plnění přijatých usnesení ZOB, zejména
projednání možnosti odkupu části pozemků od
XXXXXXXX, Gorkého XX, Brno
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Volby do zastupitelstev krajů České republiky
v pátek 2. října 2020 a v sobotu 3. října 2020
Volební komise:
Předsedkyně: Kňůrová Bohuslava
Místopředsedkyně: Košuličová Květoslava
Členky: Kňůrová Lenka, Laštůvková Martina
Zapisovatelka: Studýnková Marcela
První volič v pátek 2. října: Macháček Antonín
Poslední volič v pátek 2. října: Kňůrová Martina
První volič v sobotu 3. října: Huta Petr
Do přenosné volební schránky volili: 4 občané
Volební místnost: velká zasedací místnost obecního úřadu

Výsledky hlasování v Brumovicích
Počet voličů zapsaných v seznamu: 783
Počet vydaných obálek: 262
Počet platných hlasů: 258
Počet neplatných hlasů: 4
Volební účast v %: 33,46
Platné hlasy v %: 32,9

Strana, hnutí
ANO
Česká pirátská strana
KDU-ČSL
Starostové pro jižní Moravu
ODS s podporou Svobodných a hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu
Spolu pro Moravu
ČSSD
Svoboda a přímá demokracie
KSČM
Demokratická strana zelených
Zdraví Sport Prosperita
Dělnická strana sociální spravedlnosti – Čistý kraj
Trikolóra hnutí občanů
Moravané

Jak hlasovali Jihomoravané v krajských volbách
Jihomoravský kraj - volební účast: 38,82 %
Strana, hnutí
ANO
KDU-ČSL
Piráti
ODS
Starostové pro JM
Spolu pro Moravu
SPD
ČSSD
ostatní

%
19,76
15,54
13,80
12,77
10,40
6,62
6,25
5,67
9,19

Počet hlasů
59
46
36
35
30
14
13
12
6
2
2
1
1
1

Břeclavsko
volební účast: 34,19 %
Strana, hnutí
ANO
Piráti
KDU-ČSL
ODS
Starostové pro JM
SPD
KSČM
Spolu pro Moravu
ostatní

Hejtmanem Jihomoravského kraje se 11.listopadu 2020 stal Jan Grolich (KDU-ČSL).
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%
22,87
17,83
13,95
13,57
11,63
5,43
5,04
4,85
2,33
0,78
0,78
0,39
0,39
0,39

%
22,43
14,53
13,29
12,47
8,92
6,62
6,18
5,69
9,87
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UDÁLOSTI
• V sobotu 22. srp‑
na 2020 se na hřišti
u sokolovny uskutečnil
Den dětských her. Po
absolvování všech sou‑
těžních disciplín ob‑
držely děti občerstvení
a malý dárek. Přítomní
si mohli prohlédnout
vozidlo lékařské zá‑
chranné služby, vozy
sboru
dobrovolných
hasičů, starou hasič‑
skou techniku i vozidlo
vojenské.

• „Vypuštěné moře“ Tak zněla pozvánka česko – sloven‑
ského filmového štábu na nostalgický výlet historií
Kobylského jezera. V rámci natáčení dokumentárního
filmu o osudech tohoto jezera se 14. srpna 2020 uskuteč‑
nila filmovaná projížďka historickým autobusem Škoda
RTO 706 po dně bývalého Kobylského jezera, která vy‑
vrcholila na Ostrůvku setkáním a besedou s botanikem
Janem Květem, jenž zde v roce 1965 prováděl výzkum
a pro tento den si připravil zajímavou přednášku. Cílem
setkání bylo shromáždit vzpomínky a příběhy, které se
k této lokalitě váží. V závěru projížďky čekalo na všechny
komparsisty malé občerstvení.
• Český statistický úřad provedl v naší obci v době od
1. září 2020 do 26. října 2020 integrované šetření v ze‑
mědělství. Šetření se týkalo fyzických osob s malým roz‑
sahem zemědělské výroby.
• 10. ročník Dne otevřených sklepů se uskutečnil v sobo‑
tu 29. srpna 2020. Hosté mohli navštívit 11 sklepů míst‑
ních vinařů (menší rodinná vinařství i větší s krásnými
dlouhými sklepy). V ceně vstupenky byla neomezená
ochutnávka vín, občerstvení a dva kupóny v hodnotě sto
korun na nákup vína v lahvích.
• V úterý 1. září 2020 sloužil svoji první mši svatou v kos‑
tele sv. Antonína v Brumovicích p. farář Ivo Valášek. Sta‑
rosta obce Ing. Rudolf Kadlec, jeho dlouholetý kamarád,
jej u nás srdečně přivítal a předal mu kytici květů. Naše
obec i nadále patří pod klobouckou farnost.
• Poslední mše svatá p. faráře P. Šikuly se v našem kostele
konala koncem srpna. Z rozloučení přinášíme několik
fotografií.
• V úterý 15. září 2020 roznášeli pracovníci České pošty
v naší obci obálky s pěti rouškami a jedním respirátorem
osobám ve věku 60 a více let.
• Od 1. října 2020 došlo na poště ke změně otevírací doby:
PO a ST: 13.00 – 18.00
ÚT, ČT a PÁ: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
• Brumovičtí občané ve věku 80 a více let obdrželi v pá‑
tek 11. prosince 2020 od obecního úřadu mikulášskou
nadílku – dárkový balíček. V této věkové kategorii žije
v naší obci 51 osob, mezi nimi dva manželské páry. Z dů‑
vodů vládních opatření (nouzový stav, nebezpečí nákazy
koronavirem…) se letos nekonala každoroční předvá‑
noční beseda s důchodci.
Vlasta Bedřichová
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KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Školička v novém kabátě
Ve školním roce 2019/2020 prošla naše mateřská ško‑
la rozsáhlou rekonstrukcí. Když se budova školky ukázala
1. září 2020 v plné kráse, bez lešení, igelitů a bezpečnostní‑
ho oplocení, téměř jsme zapomněli na všechny problémy
a „bolístky“ s její rekonstrukcí spojené. Nyní se můžeme
těšit z její barevnosti, čistoty a funkčnosti. V měsíci lis‑
topadu proběhla výměna výtahu, který slouží k přepravě
stravy pro děti do prvního patra. Ještě zbývá dořešit zasta‑
ralé sociálky. Zařízení v nich je již staré a poruchové. Není
divu, vždyť funguje od roku 1984, a tak má již hodně za
sebou. Myslím si, že vše, co se dělá pro budoucí generaci
se určitě vyplatí.
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• Zahájení školního roku 2020/2021
Letošní školní rok jsme zahájili v úterý 1. září. Do naší
mateřské školy je přihlášeno v tomto školním roce celkem
47 dětí, z toho 15 dětí nových a 18 předškolních, pro kte‑
ré je docházka do mateřské školy povinná. V téhle době
Covidu to měly děti ztížené měřením teploty a kapičkou
dezinfekce hned u dveří. Ale brzy si zvykly a už berou au‑
tomaticky, že tyto rituály patří k příchodu do školky.
Protože bylo v září ještě pěkné počasí, trávili jsme vět‑
šinu času venku na školní zahradě a dopřávali si od všeho
trochu – trochu práce, trochu zábavy, trochu tvoření, tro‑
chu lenošení, trochu legrace.

Podzim jsme přivítali v říjnu výstavkou a ochutnávkou
ovoce a zeleniny, tvořením z přírodnin, úklidem školní za‑
hrady. No a k podzimním radovánkám určitě patří i pou‑
štění papírových draků. Ty si děti přinesly z domu a pobí‑
haly s nimi po hřišti jako o závod.
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• Hrajeme divadlo
V mateřské škole společně zpíváme, tancujeme, cvičí‑
me, malujeme, povídáme si, posloucháme pohádky a ně‑
kdy si pohádku i sami děti zahrají. Třeba pohádku O budce
v poli.

• Advent
Měsíc prosinec je pro všechny časem očekávání pří‑
chodu Vánoc. Děti netrpělivě otvírají okénka na společně
vytvořeném adventním kalendáři a už se nemůžou dočkat
vánoční nadílky. Čekání si krátíme výrobou vánočních
ozdob, přáníček, pečením perníčků, poslechem a zpěvem
vánočních koled.
Veronika Kunická
Foto: Michaela Cichrová

• Oslava svátku svatého Martina
Děti se seznámily s legendou o svatém Martinovi. V pří‑
běhu o římském vojáku Martinovi se dověděly, kdo to byl
svatý Martin a co dobrého vykonal. Rozdělil se o svůj plášť
s ubohým žebrákem. Nechybělo ani tvoření, zpěv, pranos‑
tiky k tématu. Pranostika „Na svatého Martina kouřívá se
z komína“ se vyplnila, ale na bílém koni nepřijel.
Na posilněnou jsme si k obědu nedali svatomartinskou
husu, ale kachnu. I tak jsme si pochutnali.

13

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2020/3

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
• Zahájení školního roku 2020/2021
Úterý 1. září 2020 bylo ve znamení intenzivního deště.
Ten však nikoho neodradil a všichni žáci, rodinní přísluš‑
níci a další hosté přišli na zahájení nového školního roku.
Přes kapky deště bylo slyšet veselé štěbetání dětí.
Nejdříve nás všechny přivítala paní ředitelka, pak i pan
starosta, který zároveň slavnostně přestřihl pásku a tím nás
všechny uvedl do školy, která se chlubila novým kabátem.
Pak už se děti dozvěděly, které jsou jejich třídní učitelky
a kdo se o ně bude starat v družině. Konečně přišli na řadu
naši noví prvňáčci, které předala do rukou třídní učitelce
jejich bývalá paní učitelka z mateřské školy. Po ukončení
zahájení odešli žáci 2.-5. ročníku domů. Prvňáčci s aktov‑
kami na zádech a jejich rodiče přišli poprvé do své červené
třídy. Podle jejich reakce bylo vidět, že se jim tam líbí.
Tak ať je stejně úspěšný celý školní rok 2020/2021!
Anna Hlávková

• Etické dílny
Už je to skoro tradice, že jsme pozvali do školy paní
Krmelovou, která si povídala s dětmi, jak se mají kama‑
rádi k sobě chovat. U prvňáčků a druháčků měla s sebou
maňáska, opičku Julču, která děti vždycky dokázala ro‑
zesmát, ale taky pozlobit. Děti dokázaly rozpoznat, jestli
se ke kamarádovi chovala nebo nechovala dobře. Druhá,
starší skupina měla stejné téma už bez Julči. Určitě samy
14

děti věděly nebo si tím určitě připomněly, jak se chovat,
aby správné kamarádství vydrželo. Dozvěděly se krásné
pravidlo, že se mám chovat tak, jak si přeji, aby se ostatní
chovali ke mně.
Anna Hlávková
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• Anthropos

• Dopravní hřiště v Hustopečích

Ve čtvrté a v páté třídě se děti seznámily s životem na‑
šich předků v pravěku. Jak nejlépe se vcítit do této doby
nabízí výstava muzea v Brně – Anthropos. V jednom vel‑
kém pavilonu viděly prapředky lidí, jejich obydlí, nářadí
a nástroje, které si v té době dokázali vyrobit. Zkoumaly
a porovnávaly dnešní podobu člověka i zvířat s těmi pravě‑
kými. Ovšem nejvíce je zaujal největší exemplář pravěkého
zvířete – mamut. Celá expozice je velmi zajímavá a dětem
přinesla mnoho poučného.

Mezi akce, které děti vítají s nadšením, patří bezesporu
návštěva dopravního hřiště v Hustopečích. Letos proběhla
9. října a zúčastnili se jí žáci 4. a 5. ročníku. Školitel děti
nejprve seznámil s důležitými dopravními značkami, po‑
psal povinnou výbavu kola a ukázal jim, jak se mají jako
účastníci silničního provozu chovat na křižovatkách. Na‑
byté vědomosti potom děti zúročily v testu.
A pak už přišla ta očekávaná praktická zkouška. Na vy‑
půjčených kolech musely zvládnout jízdu zručnosti a pak
na cvičné silnici dokázat, že znají značky a základní pravi‑
dla pro jízdu na opravdové silnici.
Celá akce byla zakončena vyhlášením těch nejlepších
v obou disciplínách. Věřím, že den strávený na dopravním
hřišti nebyl zbytečný a přispěje k bezpečnějšímu pohybu
dětí na silnici.
Jarmila Bielová

Anna Hlávková

15

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2020/3

• Distanční výuka
Ve chvíli, kdy jsme si trošku zvykli, že nám prázdniny
skončily a opět jsme plnili každodenní školní povinnosti,
přišlo oznámení, že se školy zavírají kvůli COVID-19. Co
se lišilo od té jarní karantény? Určitě povinnost, že se každé
dítě muselo vzdělávat distančním způsobem. A jak to vů‑
bec vypadalo? Vše se lišilo podle věku dětí. Prvňáčci zpo‑
čátku docházeli na individuální konzultace za svojí třídní
paní učitelkou. Později pracovali jako děti vyšších roční‑
ků. V dopoledních hodinách probíhala výuka přes skype
a poté žáci plnili zadané úkoly samostatně. Že jste viděli
mnohé děti chodit s igelitkami po vesnici? Ano, to nesly
své paní učitelce sešity ke kontrole nebo si je již opravné
odnášely. Troufám si říci, že toto období bylo náročné ne‑
jen pro samotné žáky, ale i paní učitelky, a především pro
jejich rodiče. Přejme si, aby tato situace již nikdy nenastala.
Hana Dvořáková

CO JSME STIHLI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
• Táboráček na myslivně
V podvečerních hodinách jeden pátek v říjnu jsme stih‑
li malé opékání všeho možného na místní myslivně. Sešli
jsme se v hojném počtu, hudební doprovod fungoval na
výbornou, oheň vzplanul na poprvé a s pomocí vynaléza‑
vých rodičů nám brzy voněly špekáčky, salámy, sýry, jablka
a dokonce i křupky. OPÉKÁNÍ BRZY ZDAR!

16

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2020/3

• Čištění záhonů
Každý měsíc máme v plánu část ekologické výchovy.
V říjnu jsme se věnovali „prostředí“. Což v našem případě
znamenalo: úklid v okolí školy, péče o květiny, čištění zá‑
honů od plevele apod.

• Výroba lvíčků
Také se nám podařilo kreativně tvořit a výsledek stál ur‑
čitě za to.

17
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Sbor dobrovolných hasičů
Pomalu nám končí letošní rok, který nebyl nijak dobrý.
Nejen pro nás hasiče, ale také pro nás všechny. Díky pan‑
demii jsme nestihli mnohé akce naplánované již v lednu na
naší Valné hromadě. Přesto se něco málo podařilo splnit.
Již v minulém čísle jsem se zmínil o povedených nočních
hasičských závodech.
V druhé polovině srpna jsme uspořádali Dětské hry
spolu se Spolkem střelených matek, fotbalovým oddílem
Sokolu Brumovice a mysliveckým spolkem pod záštitou
Obecního úřadu Brumovice. V různých disciplínách závo‑
dilo asi 130 dětí podporovaných svými rodiči i prarodiči.
Po splnění všech úkolů čekalo na děti malé občerstvení
a domů si všichni odnesli medaili. Na tuto akci jsme při‑
zvali i další záchranné složky jako např. Policii ČR, sanitní
vůz Integrovaného záchranného systému a také další ha‑
sičský vůz SDH Kobylí. Všechny tyto složky se svou tech‑
nikou názorně předvedli, jaké to bývá při opravdovém zá‑
sahu. Pohostinství na Sokolovně přispělo reprodukovanou
hudbou a celá akce skončila diskotékou pro děti. Myslím,
že to byla velice povedená a asi největší akce letošního
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roku. Tímto bych chtěl po‑
děkovat všem, kteří se na
jejím organizování jakkoli
podíleli.
Začátkem září jsme ještě
stihli uskutečnit zájezd do
ZOO Lešná u Zlína. Pro
děti i jejich doprovod to byl
příjemně strávený den.
V neděli 6. září se děti z hasičského kroužku zúčastni‑
ly dětských hasičských závodů v Kobylí. Závodily ve dvou
disciplínách a to: mladší hasiči ve štafetě dvojic a starší
v požárním útoku. Byl to jejich první start na takovém klá‑
ní, ale perfektně zapadly mezi ostatní závodící družstva.
Trochu se „otrkaly“ a určitě nezklamaly.
Více jsme toho už kvůli pandemii nestihli.
Zásahová jednotka stále udržuje techniku v pořádku,
nutné jsou i kondiční jízdy, abychom dále mohli chránit
Vaše zdraví a majetky.
K. Opluštil, starosta SDH
Foto: K.Charvátová
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ZE SPORTU
Fotbal v době covidové”
Pro všechny sportovce je to těžká doba. Minulá sezona se kvůli pandemii nedohrála a bohužel
pandemie vstoupila i do té současné. Jak mužům, tak žákům se soutěže zastavily a zbytek podzim‑
ní sezony se přesunul do té jarní části, doufáme.
Tabulka mužů po 10.kole

Tabulka žáků po 6.kole
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Tentokrát jsem svůj příspěvek o brumovické kopané
pojal jinak, a to prostřednictvím rozhovorů s důležitými
členy fotbalového Sokola. K “mikrofonu” jsem dostal Ja‑
roslava Hubáčka, trenéra starších žáků a nejlepšího střelce
mužského týmu posledních let – Michaela Bízu.
Navíc jsem si pro vás připravil také výlet do historie.
Prostřednictvím nové rubriky Brumovický okres vám
dáme nahlédnout do úspěšné generace fotbalistů, která
historicky postoupila do okresního přeboru. Tento příběh
bude rozdělený do tří dílů.
Jaroslav Hubáček, hlavní trenér starších žáků

Nejprve musím připomenout, že na trénování nejsi sám,
tvůj parťák Jožka Miklík je bývalý elitní střelec brumo‑
vického áčka. Jak vlastně vznikla vaše spolupráce?
• V době, kdy jsem se rozhodl, že se začnu věnovat žá‑
kovskému fotbalu v Brumovicích a začal jsem s první‑
mi tréninky, přiznám se, že jsme se s Jožkou Miklíkem
znali velice sporadicky, vlastně jenom přes Sokol. Tréno‑
val jsem kluky coby přípravku a mladší žáky sám asi půl
roku a začalo toho být na jednoho člověka opravdu hod‑
ně – tréninky, organizace účasti na žákovských turnajích
(KP jsme ještě nehráli), komunikace s rodiči. Rodiče mi
byli hodně nápomocni, za což jim zpětně hodně díky, ale
i tak jsem se snažil sehnat někoho, kdo by se do této ne‑
snadné ale naplňující práce pustil se mnou. Dlouho to
vypadalo, že budu hledat marně. Slyšel jsem sice kolem
sebe slova uznání, ale nikomu se do toho vůbec nechtělo.
Doba je prostě taková… Pak jsem se ale zmínil Jožkovi
a… světe zboř se…! Jožka prokázal, že má fotbalové sr‑
díčko a hlavně, že ho má na správném místě. Pár sekund
váhal a pak kývl: „Jo, já ti pomůžu“. Dneska jsme vyni‑
kající kamarádi, a to naše kamarádství se přenáši také na
kluky. Rozdělili jsme si kompetence a perfektně nám to
funguje.

Máme velký obdiv na celém okrese, že dokážeme po‑
skládat tým starších žáků na tak malé vesnici. V čem je
kouzlo úspěchu?
• Tak jednak hned v začátcích jsem si všiml, že je tady parta
asi sedmi osmi kluků, kteří fotbalem žili a na hřišti trávili
s balónem každý volný čas. Mám humno přímo u hřiště,
takže jsem je mohl pozorovat. A to je také aspekt, který
mne inspiroval. Tyto kluky jsem také oslovil a na této
partě fakt vynikajících kamarádů jsem začal stavět a na
ně se potom začali nabalovat další. Náš tým je založen
především na kamarádství a vzájemné odpovědnosti.
Vedeme kluky v duchu, že fotbal je krásný, ale kamarád‑
ství je cennější. Dostali jsme návrhy od okolních klubů,
ať se s nimi spojíme a tím rozdělíme kluky na tým mlad‑
ších a starších žáků. V mnoha, a nejen finančních aspek‑
tech by to bylo určitě výhodnější, ale my jsme to odmítli.
Nám šlo o to, udržet tu partu pohromadě. A myslím, že
se nám to vyplatilo. Prošli jsme s klukama skoro jeden
a půl sezóny, kdy jsme museli hrát s mnohem starší‑
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mi a kvalitnějšími týmy. To ale kluky ještě více zocelilo
a dnes jsme rovnocenným soupeřem kterémukoliv týmu
v KP. Navíc ten kamarádský duch našeho týmu táhne
i kluky z okolí a dnes za nás hrají už i kluci z Vrbice nebo
Bořetic. V týmu dnes máme 18 kluků a o tom se někte‑
rým daleko větším klubům v okolí může jenom zdát.

Vrátíme se na začátek aktuální sezony, jak se vám na se‑
zonu připravovalo? Jak přípravu ovlivnila vládní opat‑
ření? A co říkáš na aktuální stav?
• Sezonu jsme zahájili hned v srpnu, jako každý rok a šli
jsme do ní s velkým očekáváním. Kluci totiž fotbalově
hodně vyzráli a nebojím se říct, že v některých nám tady
rostou nové brumovické hvězdy. Bohužel, ještě před
prvním zápasem se nám zranilo nebo z různých dů‑
vodů bylo mimo hned pět kluků, a to vesměs všechno
opory základní sestavy. A to je fakt velký problém pro
každý tým… Podle toho vypadaly také první výsledky.
No a zrovna když se všichni zranění postupně navraceli
a my se dostávali na očekávanou fotbalovou kvalitu, na‑
stalo to, co jsem předvídal už od půlky září – částečný
lockdown, a tím i konec podzimní sezóny. Všechny klu‑
ky i nás trenéry to moc mrzelo, protože jsme cítili, jak se
herně zvedáme.
• A aktuální stav? Jasně, je to pro všechny moc nepříjemné,
jak pro ty zdravé, tak hlavně pro ty nemocné nebo spíše
ty těžce nemocné. Zdraví se musí omezovat a mnozí při‑
cházejí o hodně peněz. Ovšem ti těžce nemocní přichá‑
zejí i o životy… Možná bychom si měli všichni uvědomit,
že žijeme v době, kdy několik našich generací nepoznalo
válku a pokud nás doba zkouší „pouze covidem“, měla
by se dostavit u lidí trocha pokory. Mohlo by být i hůř…

Plánuješ s žáky nějakou zimní přípravu?
• Pokud bude vše relativně „v normě“ a nenastanou další
opatření, začneme jako každý rok zimní přípravu kon‑
cem ledna v naší tělocvičně v Sokolovně. Moc bych si
to přál. Potřebovali bychom po té dlouhé odmlce dostat
kluky co nejdříve do optimální kondice, abychom mohli
prohánět všechny papírové favority.

Jaké jsou dlouhodobé plány s fotbalem mládeže
v Brumovicích?
• No, tady se na konci jarní sezony dostaneme na pomysl‑
né rozcestí. Rozcestí, ke kterému jsem si přál tento tým
dovést, ale ze kterého jsem zároveň celá ta léta měl oba‑
vy. Takřka půlka kluků nám dosáhne dorosteneckého
věku. Ten systém, že jsme hrávali s půlkou týmu o vě‑
kovou kategorii nižší už uplatnit nemůžeme. Nemůžeme
nechat hrát žáky dorosteneckou soutěž. To už je soutěž
hodně blízká dospělému fotbalu. Navíc tady začína hrát
roli i aspekt, že někteří se dostávají to těch pověstných
„telecích let“ a někteří odejdou na střední školy mimo
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Brumovice. Tady budeme reagovat podle aktuální situ‑
ace, jasněji bude tak někdy v květnu. Nicméně začíná se
nám tady pomalu formovat přípravka… Tak uvidíme.

i v obraně, takže dáváme, ale i dostáváme hodně branek.
Poslední dobou máme bohužel smůlu na zranění a má‑
lokdy se sejdeme v plném počtu, což je škoda.

Důležité připomenutí, ty jsi ještě starosta Sokolu
Brumovice. Co říkáš na spolupráci v Sokolu a plánuje
Sokol nějakou aktivitu, čím podpoří sportování v obci?

Pojďme přiblížit něco z kabiny. Jsi mezi spoluhráči vní‑
maný jako největší statistik. Je pravda, že dlouhé roky
sbíráš týmové a osobní statistiky?

• Ano, jsem druhým rokem starostou Sokola a přiznám
se, že ten první rok Sokol jel tak nějak setrvačností na
základě standardů, které nastavili starostové, mí před‑
chůdci. Vznikl nový výbor Sokola, který se začal pravi‑
delně scházet a připravovat oživení všeobecných aktivit.
Ten první rok nám zabrala spoustu času snaha posunout
dál brumovickou dospělou kopanou. Velký progres za‑
znamenal také oddíl stolního tenisu. Teď nám všem ale
přistřihl křídla v rozletu coronavirus. A je to vše také
o penězích. Díky epidemii jsme přišli takřka o veškeré
sponzorské podpory a nebýt starosty a obce a její dotace,
kterou nás obec udržuje při životě, nepomohl by nám ani
Remdesevir. Plány a nápady máme, ale vše bude záležet
na společenské situaci a financích.

• Tak je to pravda, ale nic velkého, vždy si jen po sezoně
uložím tabulku soutěže a podívám se, který hráč odehrál
kolik zápasů apod.

Nyní jsem vyzpovídal hráče mužů Michaela Bízu

Patříš k našim nejzkušenějším hráčům. Prozradíš čte‑
nářům, jaké a kde byly tvé první fotbalové začátky?

Co říkáš na současnou fotbalovou mládež v Brumovi‑
cích? Máš nějakou radu pro naše žáky, abychom v bu‑
doucnu měli podobného střelce, jako jsi ty?
•
• Pro Brumovice je skvělá věc, že máme opět žákovské
družstvo, za což patří dík všem, kteří za tím stojí. Kluci
tak mají přístup k fotbalu a je často vidět, jak hrají fotbal
na hřišti i mimo trénink, jako jsme to dělávali my.
• Hlavně ať je fotbal baví a pak je jedno, jestli z nich vy‑
rostou střelci nebo třeba obránci, důležité je, aby aspoň
někteří vydrželi až do kategorie mužů a nahradili nynější
hráče, aby se fotbal v Brumovicích hrál dál.
Jakub Gremmel

• S fotbalem jsem začínal pochopitelně v Brumovicích, pod
vedením strýčka Hanáka, kterému bych chtěl poděkovat
za moje fotbalové začátky. V žákovském družstvu jsem
hrál do 14 let, než jsem odešel do Kobylí o úroveň výše.

Ve tvé fotbalové kariéře jsi prošel více fotbalovými klu‑
by. Na které angažmá vzpomínáš nejvíce?
• Kromě Brumovic jsem hrál za žáky a dorost Kobylí a do‑
rost a muže ve Velkých Pavlovicích. Z těchto štací vzpo‑
mínám nejvíce na pavlovský dorost, za který jsem hrál
tři roky v krajské A třídě ve skvělém týmu. Rád ale vzpo‑
mínám i na trenéry Blahu a Horáka z Kobylí.

Zpět k brumovické kopané. Hraješ útočníka a jsi hodně
produktivní. Která sezóna byla pro tebe v dresu Brumo‑
vic nejúspěšnější?
• Nejvíce se mi povedlo nastřílet 27 branek před dvěma se‑
zonami, ale protože to bylo jen ve IV. třídě, víc si cením 25
branek o úroveň výš, ve III. třídě. To se mi povedlo dvakrát.
Jak hodnotíš současný kádr A‑týmu? Přenosti či slabiny?
• Bohužel, jako i v jiných vesnicích, dlouho není v Brumo‑
vicích dorost, a tak se těžko mužstvo doplňuje mladý‑
mi hráči. V mužstvu máme vesměs útočnější hráče, a to

Michael Bíza
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Historické okénko - Brumovický okres, 1. část
Fotbal v Brumovicích 2007-2011
Po přelomu tisíciletí se fotbal v Brumovicích nenacházel
v příliš dobré situaci. Po úspěšných 90. letech, kdy mužstvo
pod vedením Antonína Kunického hrálo povětšinou na
špici III. třídy, přišel výkonnostní propad, který vyvrcholil
sestupem do IV. třídy. Nejnižší výkonnostní skupinu v čes‑
kém fotbale, tzv. „prales“, pak tým Brumovic hrál několik
sezon se střídavými úspěchy, nicméně bez výraznějších
šancí na postup zpět do III. třídy. Do nejhorší situace se
místní fotbal dostal v roce 2005, kdy mužstvo skončilo až
na desátém místě nejnižší třídy.
2007/2008
Aby se fotbal v Brumovicích dostal zpět do III. třídy, byl
v roce 2007 vyhlášen útok na výhru ve skupině a postup
o úroveň výše. Základ mužstva tvořili zkušení hráči v čele
s Josefem Miklíkem, Jiřím Horákem, Vítem Hanákem a Ivo
Bedřichem, doplněni mladíky, např. Miroslavem Peřinou.
Z hostování z jiných mužstev či z dorostu pak byl tým do‑
plněn dalšími mladými hráči, gólmanem Davidem Šum‑
berákem a útočníky Michaelem Bízou a Pavlem Brzoboha‑
tým. Tým vedl Pavel Miklík. Dle předsezonních prognóz
měl být největším adeptem na postup tým Bořetic B.
Po úvodní výhře v Němčičkách přišlo mírné vystřízli‑
vění již ve 2. kole, kdy mužstvo pouze remizovalo doma
s Velkými Hostěrádkami. Dalším zápasem se nicméně
okamžitě vrátilo zpět na vítěznou vlnu a po sérii vítězství
včetně zápasu v Bořeticích skončilo podzimní část na prv‑
ním místě tabulky. Jarní část sezony mužstvo kontrolovalo
další sérií výher a skupinu vyhrálo s bilancí 15-5-2, skóre
65-23 a bezpečným náskokem 12 bodů. V příští sezoně se
tak Brumovice měly představit po několika letech opět ve
III. třídě.
2008/2009
Do nové sezony šlo mužstvo Brumovic víceméně ve
stejném složení jako minulou sezonu a na úvod přišel šok,
kdy po pěti kolech muselo strávit několik debaklů a 0 bodů
na kontě. Zlom přišel v 6. kole, kdy si Brumovice v der‑
by s tradičním rivalem z Boleradic připsaly první výhru
a v dalších šesti kolech nenašly přemožitele. Z posledního
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místa se tak mužstvo vyšvihlo do lepšího průměru tabul‑
ky. V zimní přestávce posílil Brumovice z hostování Jakub
Gremmel a mužstvo si solidními výsledky upevnilo pozici
v tabulce. Jako nováček soutěže tak tým Brumovic skončil
na pěkném 6. místě s bilancí 11-5-10. Postup do okresního
přeboru slavil tým Cvrčovic.
2009/2010
V následující sezoně už byli pevnou součástí základ‑
ní sestavy další mladí hráči z domácí líhně, např. Václav
Troubil, Tomáš Kadlec, Tomáš Kňůr a další. Postupně na‑
opak končily dlouhodobé opory místního fotbalu – Josef
Miklík, Vít Hanák, Jiří Horák, Ivo Bedřich a další. Došlo
tak opět k výraznému omlazení sestavy. Oproti minulým
sezonám měly výsledky spíše sestupnou tendenci, hlav‑
ně jarní část byla ovlivněna zraněním několika klíčových
hráčů mužstvo spíše prohrávalo. Výsledkem bylo 10. mís‑
to v tabulce, nicméně bez starostí s bojem o záchranu. Do
okresního přeboru postoupily Křepice.
2010/2011
V sezoně 2010/2011 začalo mužstvo tam, kde skon‑
čilo tu předchozí a šlo od porážky k porážce. Podzimní
část zakončilo s mizernou bilancí 2-3-9 na předposled‑
ním místě tabulky a na jaře tak čekal tvrdý boj o udržení
ve III. třídě. V zimní přestávce ale mužstvo podstoupilo
kvalitní přípravu, která se okamžitě projevila. V jarní části
sezony Brumovice většinu zápasů vyhrály a z těžké situ‑
ace v polovině sezony tým skončil na 7. místě, s bezpeč‑
ným náskokem na sestupové příčky. Postup do okresního
přeboru slavil Krumvíř. Zajímavostí je, že v této sezoně
bylo na domácím hřišti předčasně ukončeno po pouhých
30 minutách hry utkání s týmem Pouzdřan z důvodu prů‑
trže mračen.
Jarní část této sezony tým povzbudila, mužstvo se sehrá‑
lo, většina mužstva se teprve dostávala do ideálního věku,
sestava byla tvořena víceméně hráči ve věku 20-25 let, při‑
pojili se další mladí hráči, např. Hlávka nebo Bednář. Po
úspěšném jaru se tedy začalo potichu mluvit i o útoku na
vítězství ve III. třídě v příští sezoně a historický postup do
okresního přeboru…
Michael Bíza
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Výsledky okresní fotbalové soutěže
Podzimní část 2020
III.třída muži, skupina B
Datum
9.8.
Brumovice
16.8.
Strachotín
23.8.
Brumovice
30.8.
Šakvice
6.9.
Brumovice
13.9.
Pohořelice B/ Cvrčovice
20.9.
Brumovice
27.9.
Zaječí
4.10.
Brumovice
11.10.
Popice
Okresní přebor, starší žáci
Datum
30.8.
V.Němčice/Křepice
6.9.
Brumovice
13.9.
Krumvíř
20.9.
Brumovice
27.9.
Charvatská N.Ves
4.10.
Brumovice

Vrbice
Brumovice
Kobylí
Brumovice
Šitbořice
Brumovice
Starovice
Brumovice
Uherčice
Brumovice

4:2
3:1
2:6
3:4
1:1
9:4
1:5
12:0
3:2
4:1

Střelci
T.Kňůr, J.Šebek, J.Gremmel, M.Machálek
T.Kňůr
J.Gremmel (2x)
T.Kňůr (4x)
M.Bíza
P.Cichra, M.Bíza (2x), P.Kotoul
M.Bíza
J.Gremmel (2x), R.Kadlec
J.Gremmel

Střelci
Brumovice
Podivín
Brumovice
Kobylí/Bořetice
brumovice
Lednice

3:0
1:3
8:3
6:4
0:3
0:2

M.Hanák
S.Lauterbach (3x)
M.Hanák, T.Říha, D.Strachota(2x)
D.Strachota, D.Neuberger (2x)

-VB-

Florbal
Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
již několik let roste v Brumovicích u mládeže zájem
o hraní florbalu. Díky vzájemné spolupráci s jedním z nej‑
větších florbalových klubů v České republice, s oddílem
FbC Aligators (oddíl má ve florbalových soutěžích více
než dvacet družstev ve všech věkových kategoriích) může
většina hráčů a hráček, kteří mají zájem nastupovat i do
soutěžních zápasů v chlapeckých i dívčích kategoriích.

Rádi bychom Vás in‑
formovali o začátku flor‑
balové sezóny 2020/2021.
V srpnu jsme uspořádali
2. příměstský florbalový
Aligators kemp pro děti,
který proběhl v Klobou‑
kách u Brna. Účastnicí měli během několika dní možnost
využívat nejen tělocvičnu, ale také nově otevře‑
ný atletický areál za základní školou a venkov‑
ní kurt u fotbalového hřiště. Tento kemp byl
zaměřen na pohybové aktivity a mohli se ho
zúčastnit všichni zájemci o sport. V prázdni‑
novém termínu se v Křenovicích uskutečnilo
i předsezónní soustředění pro starší kategorie.
Hráči a hráčky si zde mohli vychutnat kom‑
pletní servis, jako mají profesionální sportovci.
Na začátku září proběhlo v Kloboukách
u Brna speciální jednodenní soustředění hráčů
a hráček z řad starší mládeže, které neslo název
„DRILL DAY“. Pozvané hráče čekal náročný
den v podobě rozmanitých tréninků od kon‑
dičních, přes taktické až po herní.
S dětmi jsme v září začali trénovat a odehráli
Příměstský kemp Klobouky
i pár turnajů. Ale vzhledem k situaci, která na‑
23
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stala, jsme museli všechny tyto aktivity pozastavit. Věříme,
že se situace co nejdřív zlepší a že se s dětmi na hřišti znovu
potkáme.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Obci Brumovice
a Základní a Mateřské škole Brumovice za jejich celkovou
podporu při našich sportovních aktivitách. Poděkování

patří také partnerům klubu a rodičům, kteří svoje děti ve‑
dou ke sportu a našim trenérům, kteří jim věnují svůj čas.
Na závěr přejeme nám všem pevné zdraví a spoustu
společných sportovních aktivit v dalším roce.
Milan Veselý

Florbal Kemp Křenovice

Florbalový rozhovor
Přinášíme Vám rozhovor s Milanem Veselým, členem
vedení Aligators. Milane, blíží se konec roku 2020, jak
bys ho zhodnotil?
• „Zdravím všechny, rok 2020 si budou všichni na dlou‑
hou dobu pamatovat jako rok „koronaviru“, který samo‑
zřejmě zasáhl většinu populace na naší planetě, tak i náš
klub Aligators. V březnu, dva a půl měsíce před obvyk‑
lým koncem, došlo k ukončení předchozí florbalové se‑
zóny z důvodu opatření vlády. V nové sezóně 2020/21
jsme na podzim fakticky jen nastartovali a od poloviny
října opět činnost klubu stojí a nevypadá to, že by se do
konce kalendářního roku hraní florbalu obnovilo. Těžko
se to hodnotí.“

Chápu, že koronavirus je hlavním tématem roku. Bylo
i něco dalšího ze zásadních událostí, co se v klubu bě‑
hem roku událo?
• „Klub má od června nový komunikační systém, který
slouží pro jednotnou vnitřní komunikaci v rámci ce‑
lého klubu. Výběr vhodného systému probíhal několik
měsíců, a nakonec jsme zvolili Členskou sekci od EOS,
kterou používá velké množství TOP florbalových klubů
v ČR. O podobném systému jsme uvažovali již pár let,
ale dříve byl pro nás mimo finanční možnosti. Systém
je velmi intuitivní. Každý člen klubu má vlastní kalen‑
dář akcí (je možnost propojit s kalendářem v mobilním
telefonu a PC), kde jsou zobrazeny jeho akce (tréninky,
24

zápasy atd.). Umí generovat QR kódy plateb, kontroluje
platnost zdravotní prohlídky a umožňuje její nahrání.
Systém umožňuje přihlašovat na klubové akce (soustře‑
dění, kempy, turnaje), vytvářet příspěvky na zdi ohledně
domlouvání odvozů, a mnoho dalšího. Od podzimu má
systém i vlastní mobilní aplikaci, ve které členové najdou
ihned důležité informace a termíny.
• Během „koronavirové“ pauzy udělalo vedení klubu ně‑
kolik důležitých kroků vpřed, které nejsou na první po‑
hled vidět. Po důkladné debatě vypracovalo dokument
„Vize Aligators 2025“ a postupně se dopracovává strate‑
gický plán. Bylo důležité si položit otázky: Kam má klub
směřovat? Budeme nadále mít mužské i ženské týmy?
Budeme chtít hrát co nejvyšší soutěže nebo budeme chtít
jen mládež a v 15 letech prodávat hráče do větších klubů,
jako to dělají některé kluby v okolí? A další otázky po‑
dobného typu.
• Dále došlo k sepsání klubového kodexu a sportovního
kodexu (Aligátorská hvězda pravidel) pro hráče, rodiče
a trenéry, ve kterém byly nastaveny klubové hodnoty –
Fair play, zábava, týmovost, zdraví, škola a vzdělání. Byly
vytvořeny i další důležité dokumenty, mezi nimi Pravidla
korporátní identity pro sjednocení grafického vystupo‑
vaní Aligators. Všechny věci směřují k větší profesiona‑
lizaci klubu.“
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Co si máme přesně představit pod pojmem profesiona‑
lizace klubu?
• „Profesionalizace našeho klubu je množina dílčích čini‑
telů fungování klubu. Možná by se mnou někteří členo‑
vé klubu nesouhlasili, ale aktuálně jsme venkovský klub
s velkým množstvím týmů. Náš klub se pravidelně dostá‑
vá přes výběrové řízení do speciálního grantu florbalo‑
vého svazu. Tento grant je určen pro kluby s minimálně
jedním zaměstnancem na plný úvazek. V rámci grantu
mám možnost navštěvovat elitní florbalové kluby v Čes‑
ké republice, které fungují profesionálně. Základem
profesionalizace je správné nastavení fungování uvnitř
klubu s dostatečným personálním zabezpečením a záze‑
mím pro celý klub. V rámci „Vize Aligators 2025“ máme
v personální oblasti tři zaměstnance na plný úvazek (se‑
kretář, šéftrenér a marketingový manažer). K tomuto
kroku chceme směřovat postupným navyšováním úvaz‑
ků. Nelze ze dne na den navýšit počet zaměstnanců bez
pečlivé přípravy fungování v rámci detailní organizační
struktury, zodpovědností, pravomocí apod. V oblasti zá‑
zemí se bez velké haly v okolí neposuneme. V Křenovi‑
cích máme sice aktuálně výbornou pozici, ale je to na
dojíždění pro hráče a fanoušky daleko. Profesionalize
klubu bude tedy náročná a dlouhodobá.“

Zastavme se u zázemí. Váš klub Aligators je menší rari‑
ta. Jste obrovský klub, přitom halu nemáte a trénujete ve
velkém množství různých prostor. Je v dohlednu nějaký
posun v této oblasti?

trénovat na tolika místech. Trénujeme v sokolovnách,
orlovnách, školních tělocvičnách atd. Sportovní hala je
fakticky jen v Křenovicích. V letošním roce došlo k po‑
sunu v Kloboukách u Brna, kde se pracuje na projektu
multifunkční haly, aby bylo vše nachystáno na spuštění
dotačních programů 2021 v rámci Národní sportovní
agentury. Věříme, že v příštích letech budeme mít záze‑
mí tam a moc se na to těšíme.

Na Vašich webových stránkách jsem objevil, že střílíte
góly pro Nadační fond Emil. Můžete nám k tomu říci
více?
• „Spolupráce s Nadačním fondem Emil trvá již několik
sezón. Nadační fond Emil je nezisková organizace, kte‑
rá pomáhá handicapovaným dětem a mladým lidem
sportovat, a to především formou přímé finanční pomo‑
ci. Naše spolupráce, ke které nás přivedl jeden z našich
partnerů, probíhá celou sezónu, během které máme ně‑
kolik speciálních dobročinných akcí, a hlavně za každou
vstřelenou branku našeho klubu dostane nadace 10 Kč.
Občas se k daru připojí i někteří ligoví soupeři našich
týmů mužů a žen, kteří po vzájemném zápase přispějí
částkou podle počtu branek v naší síti. Po sezóně probíhá
na sociálních sítích hlasování mezi navrženými projekty
nadace. Vítězný projekt následně nadace vybranými pe‑
nězi z našeho klubu podpoří.“
Děkujeme za rozhovor
a přejeme Aligators mnoho sportovních úspěchů.

• „Mohu potvrdit, že mezi kluby jsme menší rarita a ně‑
kteří ani nechápou, jak to logisticky můžeme zvládat

Muži
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Kroj a odívání – Marie Šebestová, 1. část
Návratný výzkum v obci Brumovice na Moravě
Úvod
V letech 1970–1975 probíhal
v obci Brumovice na Moravě,
ve dvou etapách, terénní vý‑
zkum studentů filozofické fa‑
kulty Univerzity J. E. Purkyně
v Brně, pod vedením Richarda
Jeřábka, jehož komplexní závěry
byly vydány knižně v publikaci
Proměny jihomoravské vesnice
s podtitulem Národopisná stu‑
die z Brumovic.1
Ve své práci jsem se zamě‑
řila pouze na jednu dílčí část
uvedené studie, a to na kapitolu
s názvem Kroj a odívání, kterou
zpracovala Alena Jeřábková.
Cílem této práce bylo zachy‑
tit současný stav krojů a odí‑
vání a porovnat jej s výsledky
zaznamenanými v předchozím
výzkumu. Zjistit, zda se všechny
oděvní součástky mění, vyvíjí,
stagnují či zda pokračují v kon‑
tinuální linii. Dalším bodem
výzkumu byla snaha zachytit
a zaznamenat všechny existující
faktory, které jakýmkoli způso‑
bem mohou ovlivňovat podobu
kroje a odívání v současnosti.
Součástí této práce byla i snaha
najít odpověď na otázku, zda se
místní občané dosud věnují zho‑
tovování tradičního lidového
oděvu nebo si ho pořizují jiným
způsobem, a také nakolik jsou
schopni si ho připravit a oblék‑
nout sami. Poslední sledovanou
oblastí se stal osobní pohled re‑
spondentů na celkovou úpravu
zevnějšku, zejména vůči mladší
generaci, jejich estetické názory
a všeobecně pohled na současné
trendy v odívání.
Návratný výzkum kroje a odí‑
vání probíhal v obci Brumovi‑
ce na Moravě také ve dvou eta‑
pách. První se uskutečnila ve dnech 19. 6.–1. 7. 2019.
Probíhala formou rozhovorů s respondenty na mís‑
tě, dále zúčastněným pozorováním při osobní účasti
na hodech, které se konaly ve dnech 29. 6.–1. 7. 2019
a v neposlední řadě bylo provedeno dotazníkové šet‑
ření. Při přípravě první fáze terénního výzkumu jsem
oslovila vedení obce Brumovice, jmenovitě pana sta‑
rostu Ing. Rudolfa Kadlece, který mi vyšel maximálně
26

Kroje vdaných žen. Zdroj: Šotková Blažena:
Lidové kroje v barevné fotografii.
Foto Šebestová Marie, Brno 2020.
vstříc. Ať už se jednalo o elektronickou komunikaci
při přípravě výzkumu, dále pak oznámením o mém
pobytu v obci, v rámci hlášení místního rozhlasu, ne‑
boť v dnešní době často dochází k obtěžování starších
občanů různými prodejci, v důsledku čehož se obča‑
né obávají poskytovat rozhovory. V neposlední řadě
osobní pomocí, při které mi zapůjčil náhradní ošacení,
jelikož jsem v bouři promokla. Pan starosta mě také
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zkontaktoval s paní Mgr. Vlastou Bedřichovou, člen‑
kou Klubu přátel Dr. Jana Herbena, který v obci půso‑
bí a je také místní kronikářkou. Díky její aktivitě jsem
měla předem dohodnuté schůzky s některými staršími
respondenty, několikrát mě při návštěvách doprováze‑
la a byla přítomna i některým rozhovorům.
Druhá etapa výzkumu proběhla v letních měsících
roku 2020 a to formou dotazníkového šetření mezi
mladšími obyvateli obce Brumovice. Vzhledem k ma‑
lému počtu vrácených a vyplněných dotazníků bude
k výsledkům průzkumu přihlíženo pouze okrajově.
Dodatečně proběhl i předem domluvený rozhovor
s respondentem a byly pořízeny doplňující fotografie
detailů kroje.
Celkově se výzkumu zúčastnilo 11 žen a 6 mužů.
Vzhledem k předmětu výzkumu je tento nepoměr
zcela přirozený. Ženy se o problematiku odívání více
zajímají, častokrát mají na starost ošacení celé rodiny
a lze u nich vysledovat aktivní zájem o lidový oděv ne‑
jen v rámci rodiny, ale i obce. Přesto však jsou výsled‑
ky průzkumu u všech sledovaných mužů velmi cenné
a vnášejí do problematiky krojů a odívání jiný, lze říct
značně jednodušší a přímý pohled. Většina dotazova‑
ných žen byla schopná popsat jednotlivé prvky lido‑
vého oděvu, jak u ženského, tak i u mužského oděvu.
U dotazovaných mužů tento všeobecný přehled chy‑
bí. Ženy si také více pamatují, kdo a v kterých letech
přibližně, postupně odkládal lidový oděv a nahrazoval
ho běžným ošacením. Také mají povědomí o tom, kde
lze jednotlivé součástky pořídit, kdo je vyrábí, kde vzít
materiál a kdo je schopen jim kroj připravit a popří‑
padě i obléknout. V neposlední řadě jsou to často ony,
které iniciují pořízení nových krojů, zapojují do kul‑
turního dění svou rodinu a předávají vztah k tradicím
mladší generaci.
Pohled do historie

místě není třeba o tom slov šířiti.“3 Snad nejobšírněji
tuto oblast popsal a zmapoval Josef Klvaňa.4 Hanác‑
ké Slovácko dělíme na dvě části, severní a jižní. Obec
Brumovice spadá do části severní a kroj zde nošený
se jen s malými obměnami užívá v celé oblasti kolem
Klobouk u Brna. „V Krumvíři a v Brumovicích panuje
na příklad týž kroj. Ale Brumovčák pozná Krumvířáka,
jak mu jen na klobouk mžikne.“5 Tento úryvek lze najít
v knize zdejšího rodáka a významného spisovatele Jana
Herbena. V jeho dílech se objevují popisy krajiny, li‑
dových obyčejů, kroje i charakterové rysy jednotlivých
postav, které tak dobře ze svých návštěv v rodné obci
znal. Krásná, tentokrát fotografická dokumentace li‑
dového oděvu užívaného konkrétně v Brumovicích, se
nachází v práci Blaženy Šotkové.6 Můžeme zde vidět
sváteční kroj vdaných žen, svobodného páru a děvčát‑
ka. Na poslední fotografii je stařeček z Brumovic v pra‑
covním kroji a kožichu. Tato práce je cenná z mnoha
hledisek. Popis lidového oděvu ve formě textu je jistě
věc záslužná, avšak není mnoho těch, kteří by si doká‑
zali tento oděv představit nebo dokonce vyrobit tak,
aby byl naprosto shodný s popisovaným. Proto jakákoli
ikonografická, obrazová či fotografická zmínka, nejlé‑
pe barevná, poskytuje příštím badatelům, zájemcům
o lidový oděv, ucelenou představu o něm a je zárukou,
že kroj si zachová co nejdéle svůj charakter.
V loňském roce na přelomu června a července
provedla v naší obci paní Marie Šebestová průzkum
týkající se oblasti tradic odívání a vývoje
místních lidových krojů. Se souhlasem
autorky budeme v našem zpravodaji
na pokračování uveřejňovat výsledky
jejího výzkumu. Dnes jsme přinesli
1. část.
Vlasta Bedřichová

Jak už bylo v minulosti zmíněno v Národopisné stu‑
dii z Brumovic: „Výzkum lidového oděvu v Brumovicích
se lišil od výzkumů v lokalitách se zachovalejší tradiční
lidovou kulturou tím, že se musel opírat především o výpovědi informátorů, protože použitelných literárních
zpráv je poskrovnu.“ 2
Kraj Hanáckých Slováků, by se dal nazvat krajem
badatelsky opomíjeným. Na rozdíl od regionů, kterým
se národopisci a badatelé široce a opakovaně věnovali
(Horňácko, Kyjovsko, Haná apod.), jsou zmínky o tom‑
to kraji spíše stručné a kusé. „Kolem Brna zachovaly
se ještě sem tam zbytky kroje, k jihu, kolem Hustopeče,
šatí se krojově ještě tzv. Hanáčtí Slováci, ale vše to je již
tak porušeno vlivy městskými, že na obmezeném tomto
1
2
3
4
5
6

Jeřábek, Richard a kol: Proměny jihomoravské vesnice. Národopisná studie z Brumovic. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1981.
Jeřábek, Richard a kol.: Proměny jihomoravské vesnice, c. d., s. 86.
Tyršová, Renáta: Lidový kroj v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, 1918, s. 53.
Klvaňa, Josef: Lidové kroje na Moravském Slovensku. In: Moravské Slovensko I. Praha, 1918, s. 240–243.
Herben, Jan: Brumovice. Praha, 1946, s. 13.
Šotková, Blažena: Československé lidové kroje v barevné fotografii. Praha, 1956, s. 79-84.
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Naše dary Ježíškovi – zamyšlení nad obrazem Beaty Heinen
Přemýšlím o dárcích. Jak
těžko se tento rok některým
rodinám shání. A při tom pře‑
mýšlení jsem našla obraz. Moc
mě samotnou potěšil, a tak se
o něj s vámi chci podělit.
Na první pohled máme
před sebou typický obrázek
Vánoc. Vidíme Ježíška, kolem
něj tři krále oblečené v slav‑
nostní roucha s korunami na
hlavách. Dítě uprostřed ob‑
razu otevírá ruce. Jako by nás
chtělo obejmout.
A přece, když se zadíváme
pozorněji, všimneme si něko‑
lika zvláštních věcí. Chybí tu
Marie, Josef, oslík. Chybí do‑
konce i jesličky. Jen nahoře na
obraze svítí známá hvězda.
Když se zadíváme ještě po‑
zorněji, všimneme si zvlášt‑
ních darů, které tři králové Je‑
žíškovi přinášejí. Není tu zlato
ani kadidlo nebo myrta.
První z králů (vlevo dole), nejmladší z nich, podává
dítěti list papíru. Nahoře na něm stojí slovo „Vysvědčení“.
Král ukazuje Ježíškovi, jak v životě prospěl. Dole na papíře
stojí: „Nedostatečně“. To je tvrdé odsouzení. Kdo ho vyřkl?
Lidé? Nějaká autorita? Odsoudil král sám sebe? „Nedo‑
statečně“. Takové hodnocení znamená, že člověk ve svém
životě něco nesplnil. Nedosáhl cíle. Selhal. Takové zjištění
člověka může srazit na kolena. Oči tohoto krále vypadají
smutně, tvář je prázdná bez výrazu.
Druhý král, středního věku (na pravé straně), nabízí dí‑
těti také dárek. Rozbitý pohár. Nádobka, kterou by člověk
mohl uhasit vlastní žízeň nebo napojit druhé, je zničená.
Představuje roztříštěné životní sny. Naděje, které se roz‑
plynuly. Vztahy, které bolí a skřípou. Každý život zasáhnou
zranění a rány. A přece i to se může stát dárkem pro toto
zvláštní dítě, které má stále rozevřené ruce a vše přijímá.
Dívám se na něj a přijde mi, jako by chtělo každého, kdo
chce, obejmout a svou láskou utěšit.
Třetí král (nahoře), nejstarší z těch tří, odkládá svou
masku. Za ní, za spokojeným smějícím se výrazem, se ob‑
jevuje šedivý obličej. Smutek. Je to odvaha sejmout masku,
odhalit svou skutečnou tvář. Zvlášť když jde o krále. Ale
před dítětem se nikdo nemusí schovávat. Tady může každý
ukázat sám sebe. Každý může být tím, kým ve skutečnosti
je. A dítě mu věnuje pozornost, přijímá ho a miluje.
Jsou to neobvyklé dary pro Ježíška. Mohly by se zdát
bezcenné, a přitom opak je pravdou. Dát někomu něco
drahého je nakonec jednoduché, dá se to koupit. Tito tři
králové však přinášejí něco ze sebe. Je to pravdivé a od‑
vážné přinést a ukázat právě to, co se v jejich životech ne‑
povedlo, co neskončilo dobře. Proč se to dá považovat za
dárek? Kdo to docení? No právě toto zvláštní dítě, které
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láskyplně objímá i naše nedo‑
konalosti. Protože na nás vidí
v každé situaci něco hodného
lásky.
Přiznat své chyby a ukázat
svá slabá místa, to není leh‑
ké. Ale právě před dítětem
jménem Ježíš můžeme ukázat
opravdu sebe.
Zadívejme se na něj. Dítě
na našem obrázku je malé,
nahé, zranitelné. Rozevírá své
ruce, jako je jednou bude ro‑
zevírat na kříži.
Jednou řekne: „Pojďte ke
mně všichni, kdo se namáhá‑
te a jste obtíženi břemeny, a já
vám dám odpočinout.“ (Mt
11,28)
Namáhající se lidé, lidé ob‑
tížení břemeny, lidé přetížení
a vyčerpaní – i takoví jsou tři
králové, v nichž se můžeme
najít a poznat i my.
Nejsme na tom vždycky
dobře. Ne vždy je všechno v pořádku. Svět kolem nás je
nemocný.
Nejsme vždycky spokojení, natož šťastní. Cítíme se stís‑
něni, zbiti, bez šťávy, vyhořelí, prázdní. A Bůh k nám pře‑
ce přichází. A co víc, to, co mu nabízíme, je v Jeho očích
cenné.
Bůh přichází jako dítě.
V tom spočívá tajemství Vánoc.
Bůh přichází jako dítě,
bezbranný, zranitelný, s rozepjatýma rukama.
Bůh přichází jako dítě
a dotýká se nás v naší slabosti a nedokonalosti.
Bůh přichází jako dítě
a přijímá nás. Se vším. Bez podmínek.
Přijde mi to skvělé! Bůh nás miluje. I naši zranitelnost
a touhu po životě a štěstí. Má nás rád s našimi úspěchy
i bez nich. Za všech okolností. Vždycky.
V adventu se připravujeme na to, co pak o Vánocích
slavíme. Že Bůh přišel jako dítě mezi nás. A my k Němu
můžeme přicházet takoví, jací jsme. Všechno, co prožívá‑
me, smíme vložit do jeho rukou. On se od nás neodvrací,
s láskou to přijímá. Proto přišel, abychom u něj našli mís‑
to. Aby nás svým životem a svou smrtí uzdravil a dal nám
život.
Bože, Ty, který rozevíráš své ruce a přijímáš nás, vezmi
všechno, co nás od Tebe vzdaluje. Přiváděj nás k sobě a po‑
moz nám žít s otevřenou náručí pro ostatní.
Požehnané prožití adventu a Vánoc
vám přeje Martina Zuštinová.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V roce 2020 uzavřeli sňatek:
Iveta Krátká a Václav Veverka
Markéta Bravencová a Michal Hlávka
Miroslav Otáhal a Zdeňka Bližňáková

Kňůrová Marie
Studýnková Františka
Krejčiříková Ludmila
Mach František
Smolíková Marie
Musilová Zdeňka
Štrajtová Eliška
Kňůrová Marie
Dufková Marie
Valná Marie
Hánová Marie
Kadlecová Ludmila
Lupačová Jiřina
Kostihová Marie

88
87
87
87
87
87
87
86
86
85
85
85
85
86

Děti narozené v roce 2020:
Stella Gremmelová
Sára Kulíšková
Kateřina Brablcová
Anna Kluchová
Vilém Hoždora
V roce 2020 nás navždy opustili:

Významné životní jubileum v roce 2020 oslavili:
Kellnerová Aurelie
Poláková Vlasta
Zítka Ladislav
Staňková Marie
Dvořáková Libuše
Tiefenbach Miroslav
Borovička Ladislav
Benešová Božena
Lupač Josef
Michnová Božena
Klíčová Marie
Charvát Vavřín
Třeštík Jaroslav
Valný Jan
Krátký František

97 let
93
92
92
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
88

Pplk. František Fanta ve věku 86 let
Anna Hajdová
82
Františka Stehlíková
92
Stanislav Lupač
69
Zdeňka Švástová
81
Miluška Kopnická
73
Antonín Šalomoun
67
Miroslav Miklík
83
Vítězslav Kolařík
82
František Hájek
82
Alena Kňůrová
77
Eva Brunnerová
57
Jaromír Kovářík
75
P. Vladimír Konečný
94
Miroslav Mikulič
71
Dobromila Kováříková
89
Josef Mokrý
77
Ludmila Hanáková
80
Vlasta Kundrátová
87
Luboš Gončár
59
Doc.Ing. František Páleník, CSc. 94
Slavomír Pitucha
87
Jitka Maťejková
82
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Vážení čtenáři,
s koncem letošního roku, který
nebyl pro nikoho z nás jednoduchý,
bych Vám chtěla popřát krásné Vá‑
noce v kruhu Vašich nejbližších a do
nového roku zdraví, pohodu a spo‑
kojenost. Věřím, že se budeme v příš‑
tím roce potkávat v knihovně častěji.
Veškeré aktuální informace o pro‑
vozu knihovny do konce letošního
roku budou zveřejněny na webových
stránkách knihovny nebo v hlášení
obecního rozhlasu.
Vaše knihovnice

Všem našim čtenářům děkujeme
za přízeň projevenou v tomto roce.
Přejeme Vám šťastné
a radostné svátky vánoční
a v novém roce všechno dobré, pohodu,
pevné zdraví a hodně šťastných dnů.
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• Dětský den

• Poslední mše svatá v Brumovicích pana faráře P. Šikuly

Foto: Vlasta Bedřichová a Kateřina Charvátová
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• Ze sportu

• Sbor dobrovolných hasičů

Foto: Kateřina Charvátová a Jakub Gremmel

