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Jan Herben o Brumovicích:

Chci vypravovat tedy o tom kraji, v němž leží města 
a městečka, ale především moje Brumovice. 

Pořadové číslo 24             Rok 2009/3

Vážení a milí čtenáři,
konec roku se nezadržitelně blíží. 

Čas nelze zastavit, lze jen jeho každý 
den dobře prožít, odpočítat a rozlou-
čit se s ním.

Vydáním tohoto čísla zpravodaje 
se rozloučíme se starým rokem 2009 
i my, kteří pro Vás jeho obsah připra-
vujeme. Snažili jsme se na letošních 
dosavadních šedesáti stránkách 
zpravodaje přinést to nejpodstatnější 
ze života obce, rozšířit Vaše poznání 
o nové zprávy a informace, ale také 
navázat určitý mezilidský kontakt. 
S některými z Vás se setkáváme běž-

ně na ulici, s některými se sejdeme 
při různých společenských akcích, 
s někým se nevidíme téměř nikdy. 
Přestože Brumovice nejsou velké, při 
dnešním uspěchaném způsobu živo-
ta se mnoho lidí nezná. Vstupujeme 
mezi Vás, naše čtenáře, prostřednic-
tvím článků a fotografi í. Vytváříme 
tak určitý kontakt s Vámi, který je 
však pouze jednostranný. Směrem 
od nás k Vám. Rádi bychom znali i 
Vaše názory a reakce, Vaše vzpo-
mínky. Jedinou Vaší reakcí je, že si 
znovu koupíte další číslo zpravodaje. 
Při jeho čtení ve Vás jednotlivé články 

a fotografi e vyvolají řadu myšlenek, 
a i to je určitý druh kontaktu. O Váno-
cích se budete ve slavnostní atmo-
sféře více zamýšlet nad životem. 
Nakonec celé zimní období je možné 
využít k odpočinku, povídání a vzpo-
mínkám. Každou Vaši dobrou myš-
lenku se nám pokuste sdělit. Navažte 
s námi kontakt. Může to být vzájemné 
obohacení, prohloubení vztahů mezi 
lidmi v obci.             

Přejme si plno elánu, hodně síly, 
abychom se mohli setkávat na strán-
kách zpravodaje. Příjemné čtení. 

- Josef Šedivý - 

Foto: Vlasta Bedřichová
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Zima podle Jana Herbena

   Když jsem promýšlel článek 
na téma „Jak poznat Jana Herbe-
na“, uvědomil jsem si, že v tomto 
vánočním čase asi nebudete chtít 
číst poučné články z literární historie. 
V našem stálém seznamování se 
s Dr. Janem Herbenem nacházíme 
vždy nové zajímavé poznatky. Nej-
lepší způsob je však seznámení se s 
jeho literárním dílem. Dal jsem proto 
přednost citaci z knih.  Vybral jsem 
části kapitoly „V české Sibiři“ z knihy 
„Hostišov“.     – Josef Šedivý –

Jan Herben:
„ Dne 17. února 1907. V Praze 

vlažný den, jeden z těch, které jsou 
jako předtuchou jara. Ze střech kape, 
po sněhu již není památky a cesty 
v parku jsou blátivé. A z našich 
hor nám psali: Bože, to je sněhu! 
V zahrádce vykukují z něho jen vrš-
ky stromů a zajíci běhají až do síně. 
Chci to vidět, řekl jsem si, a pustil 
jsem se do táborských hor. 

  Kdekoli se rozhlédneš od Votic po 
krajině, sníh leží všude tiše a měkce. 
Nekonečné bílé pláně. Jenom stráně 
k západu obrácené, z nichž vítr čas-
to odmetá spousty sněhu a nechává 
na nich jen vrstvy přituhlé k zemi, ty 
jsou nahnědlé – země proráží pod 
sněhem. Ostatek všechno jsou bílé 
pláně, ničím nepřerušované, leč 
sněhovými vlnami vyššími a nižšími. 
A ty pláně působí velikým smutkem. 
Nikdy jsem nechápal, jak u některých 
národů bílá barva může být barvou 
smutku. Ano, může; každý člověk 
to zde pochopí a pocítí: sníh pokrý-

vá zemi jako bílý rubáš.  V celé širé 
kotlině nevidět člověka na cestách, 
jen na protější straně stoupá do kop-
ce osamělý poutník, aby dostihl lesa 
na Čeřenské hoře. Ani hlásku kolem 
dokola není slyšet, pouze sníh hviž-
dí pod nohama. Nežli jsme vešli do 
lesů, octli jsme se v nové říši zimní, 
v říši zimního, nevlídného větru, jenž 
tu někde bydlí ve skalách a slujích 
a nelítostně vítá nezvané hosty. Biču-
je a láme všechno, co se neukrylo pod 
sněhem. Konečně jsme větru unikli. 
Chrání nás před ním les z obou stran 
silnice. Tu se vítr nemůže rozbíhat a 
svištět. Zbývá mu hlučet v korunách 
stromů a kus cesty nás vyprovázet. 
Les je zasypán sněhem. Když jsme 
vyšli z lesa, otevřela se před námi 
známá krajina s výhledem na Hos-
tišov. Vichřice však tu duje běsivě. 
Jsme na pokraji České Sibiře. Tu pře-
stává výlet a začíná výprava. Uchýli-
li jsem se do saní, tažených párem 
koní. Čím více se blížíme k vesnici, 
tím hlouběji se zabořují nohy koní do 
sněhu a zarývají se sáně. Jedeme 
v pravé metelici. Nevidět cesty, široko 
daleko není také vidět živé duše.  Ani 
za okny ve vsi neukázala se zvěda-
vá lidská 
tvář, ač 
naše koně 
ro ln ička-
mi zvoní. 
Sestoupili 
jsme u prv-
ní chalupy 
a kočí zajel 
s koňmi 
do dvora. 
P roh l í ž í -
me si naši 
ves. Poby-
li jsme ve 
vsi nedlou-
ho. Nebylo 
naděje, že 
se skučivá 
v i c h ř i c e 
uloží. Vra-
zili jsme nejprve ke kovářům, našim 
milým sousedům. Ve světnici tep-
lounko: dřevo praskalo v kamnech 
a vonělo pryskyřicí. U kamen sedělo 
několik žen z chalup, které tu byly na 
besedě, a starý mistr seděl nahoře 
na kamnech, bez kabátu, veliké oku-
láry na očích a četl si v nábožné kníž-

ce, neboť byla neděle odpoledne. 
Čtvero dětí hrálo si na truhlici mezi 
okny. Všem se chce velice rozprá-
vět, neboť dlouho jsou již zasypáni 
sněhem, nikdo do vesnice nepřichází 
a dávno si s nikým neporozprávěli. 
A my jsme jim vypravovali, co jim zně-
lo jako pohádka, že v Praze už dávno 
sníh slezl a že tam byl dnes krásný 
den. Myslím, kdybychom prošli cha-
lupu vedle chalupy, všude bychom 
viděli stejné. Buď je rodina stlačena 
u kamen nebo se hřeje pod peřinami 
na posteli. Je právě neděle; v zimě se 
neděle může světit nepracováním.     

Ve všední den derou všichni peří 
nebo ženy zašívají. V zimě v šest 
hodin už je ve vsi noc. Už je hlubo-
ké ticho, už nikdo nevychází ani na 
dvůr k dobytku.  A poněvadž svíti-
vo je drahé, rodina sedává potmě 
a povídají si, třeba pohádky a povídky 
o strašidlech. Všichni se na tyto veče-
ry těší. Vidí oknem do zahrady a díva-
jí se, jak zajíci za soumraku vycházejí 
z lesa, přikrádají se do zahrady a ke 
dvoru sbírat natroušené seno, jak rej-
dí na bílém sněhu a sem tam okusují 
kůru na štěpech.   

  Na zpáteční cestě na silnici 

potkáváme sáně, ale mimo silnice 
nevidět človíčka. Všude sníh a sníh 
a zimní spánek živočichů“.    

(kráceno)
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Vánoce

Anna Ingrová

Cestou z rorátů 
se k nim přibližujeme.

Ať chceme nebo nechceme,
sbíráme každoročně 
jejich voňavé stopy.
U těch vzdálených 
postojíme nejdéle.
Potom se vracíme 
do svých domovů

s omluvou,
že vločky sněhové 

nám na chvíli
zastínily oči. 

Vánoční tradice a zvyky
Prožíváme období adventu, pro 

křesťany očekávání příchodu Ježí-
še Krista, pro všechny přípravy na 
Vánoce spojené s pečením, úklidem 
a nákupem dárků. Nejenom Vánoce, 
ale i období adventu má své kouzlo, 
pokud to nepřeženeme v horlivosti 
příprav. Je to také období adventních 
koncertů, vlastnoručně vyráběných 
dárků, radosti ze zdobení a připome-
nutí si významu Vánoc. O adventu 
jsme již několikrát psali. Nyní bych 
Vám chtěl připomenout alespoň něk-
teré vánoční zvyky a tradice. Právě 
tyto zvyky a tradice patřily, kromě 
návštěvy kostela k duchovnímu 
povznesení člověka, navození správ-
né atmosféry, společnému souznění 
rodiny. Bylo to, na rozdíl od všedních 
dní, něco neobvyklého, tajemného 
a krásného. 

Lidé neměli dříve televizi, ani jinou 
zábavu, a tak tyto zvyky byly oboha-
cením svátečních dní.

Právě z těchto tradic si dnešní 
společnost vybrala jenom ty, které 
lze dobře komerčně využít. A někdy 
se ztratil původní smysl tradic. 

Na Štědrý den:
Hned po rozbřesku ten, kdo chtěl 

být po celý rok zdravý, musel se umýt 
v tekoucí nebo čerstvě nabrané vodě 
ze studny.

Ráno dostaly děti chléb s medem. 
To proto, aby byly  „sladké (hodné) po 
celý rok.  

Kdo se nenechal po celý den zlá-
kat pochoutkami a postil se, tomu se 
večer při východu první hvězdičky 
podařilo uvidět zlaté prasátko.

Nesměly se čistit stáje a chlévy, 
aby dobytek nekulhal. 

Nedoporučovalo se prát. Přineslo 
by to neštěstí a smůlu do domu. 

Říkalo se, že na Štědrý den a pak 
i na Boží hod se nesmějí hrát karty 
a chodit do hospody.  

Kdo si před večeří stoupne bosou 
nohou na položenou sekeru, toho 
nebudou v příštím roce bolet nohy.

Dbalo se na to, aby štědrovečerní 
stůl byl prostřen pro sudý počet lidí, 
i když byl třeba jeden talíř navíc. To 
proto, aby pro někoho nepřišla smrt. 

Pod talíře na štědrovečerním sto-
le se dávaly mince, aby se nás pení-
ze držely po celý rok. Také šupiny 
z kapra pod talířem a potom uložené 
do peněženky měly stejný význam. 

Jakmile vyšla první hvězdička, 
začala nosit hospodyně na stůl veče-
ři. 

Pokrmů mělo být devatero, pro-
tože devítku naši předkové pokládali 
za magické číslo.

Štědrovečerní jídla byla podle kra-
jů různá, převládal však kapr.    

Dokud všichni nedojedli, nesměl 
se nikdo od stolu zvednout. 

Slavnostní ubrus musel zůstat na 
stole až do Štěpána.

Skořápky, kosti a drobky se háze-
ly na zahradě pod stromy, aby se uro-
dilo hodně ovoce. 

Po večeři se zapalují svíčky na 
stromečku a rozdávají dárky.

Také se rozkrajovala jablka příčně 
na poloviny. Jestliže uvnitř byla čistá 
hvězdička, věštilo to zdraví a štěstí. 

Také pouštění lodiček ze skořápek 
se svící byl hodně rozšířený zvyk. 
Komu pluly uprostřed mísy, zůstával 
doma, komu při kraji, vypravil se do 
světa. 

Svobodná děvčata házela přes 
hlavu střevícem. Komu se otočil stře-
víc špičkou ke dveřím, věřilo se, že 
se do roka vdá. 

Děvčata také třásla plotem nebo 
bezem a přitom  říkala: „Třesu, tře-
su bez, pověz, kde můj milý dnes“.  
Chlapci někdy číhali opodál a volali: 
Beru ťa“

Mezi zvyky patřilo tavení olova 
a jeho lití do vody tak, aby vznikly roz-
todivné tvary, z nichž se pak hledaly 
odpovědi na všelijaké otázky. 

Na půlnoční mši chodívali všichni, 
kromě nemocných a malých dětí. 

Na Boží hod:
Dopoledne se chodilo do kostela. 

V tento svátek se nepracuje, nemá 
se prý chodit po návštěvách. 

Svatého Štěpána:
V kostelech se tento den světilo 

obilí, které bylo určeno pro setbu.
Chodilo se na koledu od domu 

k domu. V tento den bývalo veselo, 
pořádaly se tancovačky, chodilo se 
na návštěvy.  

Vánočních zvyků a tradic bylo 
mnoho, v každém kraji trochu jiné. 
Vybral jsem jenom ty nejznámější 
a nejzajímavější. Možná, že znáte 
i jiné.                       

  – Josef Šedivý - 
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Vzpomínky z dětství
   Znovu se začtěme do vzpomí-

nek paní Růženy Veselé. Oproti minu-
lému vzpomínání na krásné dětství 
v Brumovicích, přišly na řadu i ty méně 
radostné stránky života, jak je tehdy 

před sedmdesáti lety prožívali mnozí 
naši předkové. Při jejich čtení si uvě-
domujeme, jak těžké to byly doby pro 
chudé rodiny. Zvláště teď, před Váno-
cemi, bychom si měli uvědomit, co je 

důležité pro člověka, v jakých podmín-
kách dnes žijeme, čeho si nevážíme 
a jaká je dnešní společnost. Ať jsou 
nám následující řádky výzvou k zamyš-
lení.                – Josef Šedivý -

III. část:
 Do školy mě vedla poprvé mamin-

ka. Začal nás učit pan řídící školy, 
velký vlastenec a uvědomělý náro-
dovec. Měla jsem z domova základy 
vlasteneckého uvědomění, vštěpo-
vané tatínkem, a proto jsem s nadše-
ním sledovala učitelův výklad. Byl to 
pokrokový člověk, který v dětech roz-
víjel všechny dobré vlastnosti. První 
republika, v níž jsem vyrůstala, dáva-
la zelenou takovým učitelům, a vůbec 
inteligenci, která byla jádrem národa 
a vedla lid ke vzdělanosti. 

Tak šel život, radost se střída-
la s neštěstím, jak v rodinách, tak 
v národě. 14. září 1937 zemřel Tatí-
ček Masaryk, první prezident naší 
republiky. Celý národ se zahalil do 
smutku. „To kalné ráno, to si pamatuj 
mé dítě“, bylo velkými písmeny na-
psáno v novinách a opravdu mně to 
utkvělo v paměti. Byly dosud pouze 
tři hlavy našich českých dějin, které si 
zasloužily otcovské pojmenování: Byli 
to Praotec Čech, Otec vlasti Karel IV. 
a Tatíček Masaryk. Ctil a vážil si ho, 
až na několik křiklounů, celý národ 
a měl pro svoji vzdělanost a rozvahu 
i úctu všeho kulturního světa.

Pak přišel rok 1938, a to byl rok 
jak pro náš stát, tak pro naši rodinu 
tragický. V květnu měla být mobiliza-
ce. Německo už zabralo Rakousko 
a ohrožovalo naše hranice. Potom 
byl chvíli klid, ale v září bylo vojsko 
doopravdy povoláno. Lidé byli vystra-
šeni, proslýchalo se, že nás Němci 
zaberou a vystěhují na Sibiř. Tatínek 
nás děcka sebrali a utíkali s námi na 
Čejč koupit nám boty na cestu, kdy-
bychom museli utíkat před Němci. 
Dnes víme, že to byla bláhovost. Nic-
méně se mocnosti dohodly, abychom 
požadované pohraničí Německu 
raději odstoupili, než aby vypukla vál-
ka. Češi se museli z pohraničí vystě-
hovat, a tak také k nám do Brumovic 
přišlo několik rodin.   

V půli října začalo Mařenku bolet 
v krku. To nás děti bolívalo co chví-
li, protože bývalo chabé oblečení 
a nachlazení nebylo nic vzácného, 

takže tomu rodiče nevěnovali pozor-
nost. Tak to trvalo již přes týden, 
a když se to zhoršovalo, poručila 
maminka, abych zašla ke Gazdům, 
kde právě zemřel dědeček a kam měl 
přijít lékař k ohledání mrtvoly. Aby se 
tedy při té příležitosti stavil u nás. 
Protože se tehdy lékař musel platit 
a peněz nebylo, myslela maminka, 
že to bude levnější. Doktor ale nepři-
šel a pak ale začala Mařenka vykaš-
lávat hnis a dusit se, tak jsem ho šla 
zase shánět. Byl volán také k dalším 
dětem, a když konečně přišel k nám, 
vyřkl ortel: „Záškrt jak řemen“! Tatí-
nek ryl na panském řepu, já jsem byla 
právě v lese na žaludech a Boženka 
byla ještě malá, teprve 5 roků. Tak 
prý poslala maminka za tatínkem 
děvče od sousedů, že Mařenka musí 
do nemocnice do Brna. Tatínek utí-
kali hned domů, odvezli Mařenku 
do nemocnice a tam že prý ji budou 
operovat, ale nedávali už naději. Tatí-
nek prochodili celou noc po nádraží 
a ráno se šli na dceru zeptat, než 
odjedou domů. Tam už čekala krutá 
zpráva, že Mařenka zemřela. Jak jet 
s takovou zprávou domů? Vlaky špat-
ně jezdily, protože byla už ta demobi-
lizace vojáků, a ti měli přednost. Tak 
se dostal tatínek z Brna domů až 
k večeru. Když tu zprávu řekli mamin-
ce, ta odjakživa slabá na nervy, zača-
la si bolestí rvát vlasy na hlavě. Tatí-
nek si nevěděl rady, přivolal proto 
naši kmotřenku Troubilovou, dobré-
ho ducha naší rodiny, která vždycky 
v nejvyšší nouzi vypomohla. Mamin-
ku společně trochu uklidnili a že už 
poléhala i Boženka, slíbili, že ji kmo-
cháček ráno zavede na voze (měli 
jednoho koně) k lékaři do Klobouk. 
Ten ještě nemohl nic zjistit, ale pro 
jistotu poslal pro sanitku a Boženka 
byla odvezena také do nemocnice do 
Brna. Protože to jednak byla nakažli-
vá nemoc a za druhé nebyly peníze 
na převoz, byla Mařenka pohřbena 
do společného hrobu chudých. Byl 
to velice smutný pohřeb. Náklad-
ním autem dovezli, jako fůru sena, 
několik truhlí s mrtvými. Pouze my 

tři – rodiče a já jsme šli za truhlou. 
Truhly položili do velké šachty hrobu, 
kněz hrob vykropil a bylo po pohřbu. 
Hned po pohřbu jsme se zašli přeptat 
do nemocnice na Boženku. Žádná 
potěšující zpráva. Srdíčko špatné, 
žádná vyhlídka. Nezbylo nic než 
zajít do kostela a odporučit Božen-
ku Pánu Bohu. Dojeli jsme domů 
a začalo bolet v krku mě. Vystrašení 
rodiče hned zavolali sanitku a odvezli 
mě také do nemocnice. Dali mě na 
pokoj, kde byla Boženka, ale tu do 
rána odvezli a mně ani neřekli, že 
den na to zemřela. Až po týdnu při-
šly také na záškrt do nemocnice děv-
čata Hrabcovy z Brumovic, tak mně 
o tom řekly, ale já jsem jim to nevěřila. 
Rodiče byli jak smyslů zbavení, tako-
vé rány, jedna za druhou. Na pohřeb 
Božence jel tatínek sám, maminka už 
duchem nevládla. Mě pustili z nemoc-
nice za 14 dní, a domů jsem přišla jak 
do ciziny – prázdnota po sestřičkách 
čišela z každého kouta. Padly na mě 
tesknota a zádumčivost, kterým jsem 
nerozuměla, sestřičky mi chyběly na 
každém kroku. Tím mi v 10 letech 
skončilo veselé bezstarostné dětství.   

Do žní byl rok 1938 příznivý, ale 
po žních přišly veliké bouřky, jaké 
dlouho nepamatovali, že pole na 
dolinách byly  pod vodou. Brambory 
vypichovali naši vidlemi a vozili na 
neckách jak na lodičce ke kraji pole, 
řepu a turkyň také. Stejně to ale doma 
brzy pohnilo. Chodili jsme potom do 
vrchních polí, kde měli lidé brambory 
už vykopány, a sem tam nějakou tu 
bramboru zapomněli, tak jsme hle-
dali, každá brambora nám byla vzác-
ná. Obilí nám v mandelích pomoklo 
a rostlo, že jsme potom z toho jedli 
jen blátivé placky. I dvě měřice jete-
le úplně shnily. A nebylo toho dost. 
Ještě slintavka a kulhavka zachváti-
ly dobytek, že se denně vyvážel na 
mrchoviště. Nám tak skapala jalovice 
a dvě prasata, stejně bychom je ale 
neměli čím živit. Tak se skončil rok 
1938, plný bolestí a starostí.   

(pokračování příště)
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Brumovice – lidé a doba
Na podzim v roce 1929, tj. před 80 lety, se 

začaly projevovat důsledky světové hospo-
dářské krize, která zasáhla i Československo 
a její dopad se projevil i v Brumovicích. Po kru-
té zimě nebylo dost jídla ani peněz, a tak obča-
né prožívali těžké chvíle. 

4. 11. 1939, tj. před 70 lety, byly stanove-
ny dodávkové povinnosti sádla do sběrny při 
domácích zabijačkách. Z Brumovic se sádlo 
vozilo do sběrny v Kloboukách.  

Dne 23. února 1949 byl Národním 
shromážděním, schválen zákon o jednotných 
zemědělských družstvech. V zájmu odstraně-
ní roztříštěnosti zemědělského družstevnictví, 
přecházely jiné formy družstev jako např. stroj-
ní, scelovací apod. v jedno družstvo v obci, 
tedy jednotné zemědělské družstvo. Začala tak 

éra kolektivizace podle sovětských kolchozů.
V Brumovicích se tím ruší během roku 

1949 strojní družstvo a vzniká JZD, které pře-
bírá traktory a stroje. Byl také zřízen přípravný 
výbor celoobecního družstva, v jehož čele stál 
Karel Pořízek. 

17. srpna 1969, tj. před 40 lety, navštívil 
Brumovice prezident Československé  republi-
ky Ludvík Svoboda. Prohlédl si areál Jednotné-
ho zemědělského družstva, zastavil se u rod-
ného domu Dr. Jana Herbena, následoval oběd 
v sokolovně a beseda s představiteli obce. Byla 
to druhá návštěva prezidenta v Brumovicích 
(po Edvardu Benešovi) a mnoho občanů na ni 
rádo vzpomíná. 

            – Josef Šedivý -     

Moudré myšlenky
Připomeňme si opět myšlenky člo-

věka, kterého uznáváme jako jedno-
ho z nejlepších českých spisovatelů. 
Karel Čapek už v roce 1928 vnímal 
dobře, co je to životní prostředí. Po 
osmdesáti letech od této doby řeší 
svět, jak zachovat přírodu pro příští 
generace, scházejí se celosvětová 
sympozia, odvádíme daň za zne-
čišťování ovzduší. Stále si neumí-
me vážit toho, co nám bylo svěřeno 
do opatrování a zvelebování. Jsme 
zkrátka nepoučitelní.   

             – Josef Šedivý - 

Karel Čapek říká:
„Je to zvláštní: máme státní hym-

nu, která s důrazem trochu naivním, 
ale něžným opěvuje tento zemský 
ráj, kde hučí bory po skalinách, voda 
šumí po lučinách, v sadě skví se jara 
květ, - snad každý z nás trochu zjih-
ne, když tato slova slyší; ale vždyť je 
to přímo výsměch naší státní hymně, 
když necháme devastovat bory, vylá-
mat skaliny a vyplenit květ vzácný 
jako zlaté kapradí, květ unikátních 
přírodních rezervací! Vždyť to je, jako 
bychom balili buřty do listů Vyšehrad-
ského kodexu, nebo dláždili ulice 

kameny vylámanými z Baziliky svaté-
ho Jiří! Přírodní historie našich krajin 
je stejně památná jako kterákoliv veli-
ká památka historická; před dějinami 
národa byly tu dějiny geologických 
a geobotanických period; před vší 
slávou lidskou byla tu sláva sil přírod-
ních. Ochrana vzácných přírodních 
památek není otázka sentimentality, 
nýbrž povinné úcty; tyto památky, ať 
je to prastarý strom, předvěký porost 
nebo vzácný geologický útvar, nám 
představují něco ctihodnějšího než 
podnikatelský zájem pana Petra nebo 
pana Capla“.  

Víte, že
-1.ledna 1979 poprvé odstartovala 
slavná Rally Paris -Dakar?
-3.ledna 1924 zemřel český básník Jiří 
Wolker, narodil se -29.března 1900?
-16.ledna 1969 se upálil student Jan 
Palach? /zemřel 19.1.1969/
-23.ledna 1719 bylo Lichtenštejnsko 
povýšeno na knížectví?
-28.ledna 1919 byla založena brněn-
ská Masarykova univerzita?
 -31.ledna 1929 zemřel evangelický 
farář a spisovatel, autor známé knihy 
pro děti „Broučci“, Jan Karafi át? 
/narodil se 4.ledna 1846/
-1.února 1919 byly reorganizovány 
Československé legie v Rusku?
-2.února 1709 byl zachráněn troseč-
ník Alexander Selkirk, předloha pro 
postavu Robinsona Crusoa spisova-

tele Daniela Defoa?
-6.února 1919 byl založen Českoslo-
venský červený kříž?
-9.února 1759 se narodil Václav Matěj 
Kramerius, český spisovatel a nakla-
datel?
-1.dubna 1979 byl u nás zaveden 
každoroční „letní čas“?
-25.dubna1719 vydává Daniel Defoe 
román Robinson Crusoe?
-22.května 1939 zemřel Jiří Mahen?
-28.srpna 1749 se narodil významný 
německý spisovatel, představitel tzv. 
výmarského klasicismu, Johann Wolf-
gang Goethe?
-10.září 1919 se Podkarpatská Rus 
stává součástí Československa?
-20.září 1979 zemřel Ludvík Svoboda, 
československý generál a prezident 

republiky? /nar. 25.11.1895/
-roku 1789 Josef II. vydává urbiální 
patent, podle kterého byla zrušena 
robota?
-10. listopadu 1759 se narodil další 
významný německý spisovatel a dra-
matik  Friedrich Schiller?  
-roku 1914 vznikly československé 
legie?
-roku 1914 byl založen spolek Junák 
– český skaut?
-6.prosince 1774 zavedla Marie Tere-
zie povinnou školní docházku?
-v roce 1959 dostal Jaroslav Heyrov-
ský Nobelovu cenu za chemii?
-v roce 1979 v Československu vyšel 
úplný Ekumenický překlad Bible?

-VB-
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Uplynulý rok 2009
Končí rok, jeden z řady, jdoucích 

za sebou stejným tempem. Jen nám 
se zdá, že nějak rychleji. Devátý 
rok nového tisíciletí, dvacátý rok od 
sametové revoluce a x-tý, -cátý, -
sátý pro každého z nás. Pro každého 
z nás však jiný. Pro někoho šťast-
ný, pro někoho méně. Pro většinu 
lidí však to byl běžný rok, naplněný 
každodenní prací i chvílemi odpočin-
ku, radostmi i starostmi. Každý si jistě 
ten svůj rok sami zhodnotíte. Dovolte 
mi, abych Vám alespoň stručně při-
pomenul některé jeho události a pro-
jevy, které jsme nemohli ovlivnit. 

Vzpomínáme především na ty 
události, které ovlivnily životy lidí 
a patřily spíše k těm horším. Svět je 
neklidná planeta. 
Znovu se nám při-
pomíná živelnými 
pohromami. Byly 
to především vel-
ké požáry v Aus-
trálii počátkem 
února, záplavy 
v Indonésii na 
jaře, zemětřesení 
v Itálii 6. dubna. 
Nejvíce na nás 
dotkly záplavy na 
střední Moravě 
od 24. června, při 
kterých zahynulo 
10 lidí. Neklidná 
zůstává oblast 
jihozápadní Asie, 
od Izraele až po 
Afganistan, kde je 
téměř stále vojen-
ský stav. Různé 
teroristické útoky ani nelze spočítat.

Nejvíce je však svět poznamenán 
fi nanční a následně hospodářskou 
krizí, jejíž dopady pociťuje většina 
obyvatel planety. Krize je téma roku, 
a navíc se neví, kdy skončí. 

Ani to však nestačí. Od dubna je 
zde další zneklidňující téma: prase-
čí chřipka. Sledujeme její postup ve 
světě a v posledních dnech přede-
vším v našem státě. 

Zdá se nám někdy, jakoby svět byl 
vzhůru nohama, ale on nikdy nebyl 
v klidu. Najdeme především mnoho 
kladných příkladů. Vědecký a tech-
nický pokrok nelze zastavit. Vývoj ve 
světě jde vždycky kupředu.  To byl 
svět 2009. 

Co nás ovlivňovalo v naší zemi? 
Všímáme si také klimatických pod-
mínek. Ani v letošním roce nebyly 
bez výkyvů. Počátek roku byl sku-
tečně zimní. Již 3. ledna napadl 
první sníh. Zima začala opravdově, 

7. ledna byl velký mráz, až – 16 stup-
ňů (v Jizerských horách dokonce – 36 
stupňů C). Koncem ledna se trochu 
oteplilo, ale 17. února byly opět vět-
ší mrazy a sníh. Březen byl celkově 
hodně deštivý. 9. dubna již bylo velmi 
teplo a nastalo opravdové jaro, spí-
še letní počasí s vyššími teplotami. 
V květnu také občas hodně zaprše-
lo. V posledním týdnu června přišlo 
dlouhé období dešťů, které trvalo až 

do konce čer-
vence. Deště 
způsobily mnoho 
záplav, dokonce 
i v Brumovicích 
na polích. Cel-
kově můžeme 
shrnout, že čtyři 
měsíce extrém-
ně pršelo a tep-
loty byly nadprů-
měrné. Od srpna 
již bylo docela 
normální letní 
počasí a pěkný 
teplý podzim. 
Nezvyklé však 
byly velké bouřky 
a silný vítr. Zdá-
lo se, že zima 
přijde   brzy. Již 
3. listopadu 
napadl první sníh, 

ale pak se oteplilo a pěkně je až dosud. 
Počasí mělo v roce 2009 přízni-

vý vliv na vegetaci a sklizeň plodin. 
Dostatek vláhy a teplé počasí přálo 
rostlinám, přestože se začalo sázet 
poměrně pozdě. Většina plodin dala 
dobrou úrodu. Bylo hodně zeleniny 
a ovoce. Také brambor a řepy bylo 
dost, až na výjimky, kde byly  pozem-
ky zaplaveny. Problémy byly se skliz-
ní obilovin v deštivém počasí. Pěkná 
byla také úroda ve vinicích,  protože 
letos nebyly poškozeny chorobami. 
Hodně vinic však zůstává neobdělá-
no z ekonomických důvodů. 

Politický a společenský život 
v naší zemi byl v roce 2009 ovlivňo-
ván mnoha jevy. Především to byla 

již zmíněná 
hospodář-
ská krize. 
Propadem 
výroby, pro-
pouštěním 
z a m ě s t -
nanců a 
úspornými 
opatřeními 
je ovlivňo-
váno hos-
podá řs tv í 
i život lidí. 
Většina lidí 
však chápe 
z t í ž e n o u 
s i t u a c i 
a dovede 
se s tím vyrovnat. Dopady nejsou 
naštěstí tak drastické.

Kromě snížených zdrojů do roz-
počtů na všech úrovních se vyrábí 
a obchoduje dál. I doma je potřeba 
vycházet z toho, co si můžeme dovo-
lit. Lidé jsou rozumní, musí a dove-
dou se přizpůsobit situaci. 

Horší je to s politiky. V letošním 
roce se projevila i politická krize. 
Víme, že se politické strany nedokáží 
domluvit. Nezáleží jim však vůbec na 
blahu země, ale především na vlast-
ních zájmech a výhodách. Nedokáží 
vládnout,  ani zajistit nové volby. Tak 
nám vlastně vládne úřednická vláda 
(asi lépe než ta původní). 

V Brumovicích jsme všechny 
události ve světě i ve státě sledovali 
a můžeme říci, že u nás je život klid-
nější než jinde. Poloha, počasí, pří-
rodní podmínky, půda jsou tu dobrým 
základem pro spokojený život. V roce 
2009 byly Brumovice bez velkých 
výkyvů. Nepříznivé byly pouze men-
ší záplavy a požár výrobních prostor. 
Smutnou zprávou pro občany bylo 
úmrtí tří nejstarších občanů Brumovic 
a také zbytečná smrt tří mladých lidí 
v roce 2009.  

O všech společenských událos-
tech jsme Vás pravidelně informo-
vali ve zpravodaji. Konaly se plesy, 
hody, akce pro děti, sportovní akce, 
výstavy i jiná setkání. Zvelebovala se 
obec i jednotlivá obydlí. Stále je co 
budovat a  zlepšovat. To však čeká 
občany Brumovic v příštím obdo-
bí, do kterého přejeme hodně elánu 
a sil.                        – Josef Šedivý -          
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec roku se blíží závratnou 

rychlostí, a tudíž se nabízí prostor ke  
krátkému ohlédnutí. Uplynul třetí rok 
z tohoto volebního období. Průběh 
roku byl  poznamenán celosvětovou 
fi nanční krizí, a to jsme pocítili i my 
na daňové výtěžnosti přicházející 
do rozpočtu obce. Propad týkající 
se našeho rozpočtu je asi 15%, to je 
asi 1,5 mil. Kč. V průběhu roku jsme 
provedli několik úsporných opatření, 
a proto až teď ke konci roku realizuje-
me některé naplánované akce.

Mezi hlavní realizované aktivity 
v tomto roce patří vytvoření doku-
mentu Strategie rozvoje obce řešící 
na základě názorů občanů, jakým 
směrem by se měla naše obec vyví-
jet, co se lidem líbí a co by se mělo 
změnit. Začátkem roku byl zahájen 
provoz Integrovaného dopravního 
systému - IDOS JMK, tolik disku-
tovaný a do dnešního dne ne zce-
la vyladěný. Probíhá projednávání 
změny č. 4 územního plánu obce 
s termínem dokončení koncem tohoto 
roku, dále byla zahájena rekonstruk-
ce budovy hasičské zbrojnice, kte-
rá bude pokračovat i v příštím roce, 
v květnu jsme zahájili práce na pro-
jektové dokumentaci na kanalizaci 
a čistírnu odpadních vod. Od společ-
nosti Moravské naftové doly Hodonín 
jsme získali grant ve výši 500 tis. Kč 
na rekonstrukci prostranství u soko-
lovny, kterou bychom chtěli realizo-
vat v prvním pololetí příštího roku. 
Pokračujeme v rekonstrukci kana-
lizace a vozovek na Vrchním konci, 

upravili jsme prostranství u kostela 
a do konce roku, pokud vydrží poča-
sí, vybudujeme chodník propojující 
ulici za hřištěm s Novou ulicí. Z kraj-
ské dotace jsme zahájili rekonstrukci 
budovy obecního úřadu, kde vybudu-
jeme nové sociální zařízení v přední 
části budovy úřadu. Toto je výčet těch 
hlavních akcí, které se nám v tomto 
roce podařilo realizovat.

Na srpnovém zasedání došlo ke 
změně v obsazení zastupitelstva 
obce. Na vlastní žádost odstoupil pan 
Petr Kocman a na jeho místo byla 
zvolena paní Vlasta Bedřichová. Pet-
ru Kocmanovi tímto srdečně děkuji 
za jeho práci a jeho nástupkyni přeji 
správná a úspěšná rozhodnutí.

Stále častěji se setkávám se stíž-
nostmi k omezení plynulosti dopravy 
vlivem narůstajícího počtu parkují-
cích vozidel na veřejných komunika-
cích. Nejhorší situace je asi v ulici na 
Drahách, a to hlavně o víkendu. Ape-
luji proto na všechny majitele moto-
rových vozidel parkujících na veřej-
ných komunikacích, aby se nad tímto 
zamysleli a ve vlastním zájmu využili 
parkování mimo tuto komunikaci, nej-
lépe na vlastním pozemku. Děkuji za 
pochopení. 

V příštím roce si připomeneme 
dvě významná výročí: 760 let od prv-
ní písemné zmínky o osídlení kata-
stru naší obce a uplynutí 100 let od 
založení T. J. SOKOL Brumovice.

Budeme usilovat o získání staveb-
ního povolení na kanalizaci a ČOV, 
což je nezbytná podmínka pro získání 
dotace na jeho výstavbu. Máme při-

pravenu projektovou dokumentaci na 
zateplení základní a mateřské školy k 
podání žádosti o dotaci a čekáme na 
další výzvu k podání žádosti o dotaci 
na výstavbu tělocvičny v areálu ško-
ly. Dotace plynoucí z rozpočtu Jiho-
moravského kraje budeme i nadále 
využívat, například na  částečnou 
úhradu nákladů na pořízení pro-
jektové dokumentace na kanalizaci 
a ČOV.

Závěrem mého příspěvku bych rád 
poděkoval za aktivní práci vám všem, 
kteří se buď jako jednotlivci nebo jako 
členové místních organizací podílíte 
na jakémkoliv zapojování  ve svém 
volném čase do různých kulturních 
a společenských aktivit. Takovou inici-
ativu rádi vítáme, vážíme si jí a bude-
me ji podporovat. Dle mého názoru 
sportovní, kulturní, ale i náboženskou 
úroveň obce vytváří  právě aktivita 
jednotlivců a organizací doplněná 
o podporu zastupitelů obce.

K blížícím se nejhezčím svátkům 
v roce, Vánocům, mi dovolte popřát 
všem rodinnou pohodu a dětem 
radost z hezkých dárků, které najdou 
pod vánočním stromečkem. Pře-
ji vám, aby vánoční svátky byly pro 
všechny časem klidu, radosti, lásky, 
odpočinku a načerpáním nových sil. 

Do nadcházejícího nového roku 
2010 vám přeji pevné zdraví, hod-
ně pracovních a osobních úspěchů, 
a také, aby se vám dařila plnit všech-
na přání a  předsevzetí .

Váš starosta
     Vavřinec Charvát

Vážení spoluobčané,
na základě senátní novely záko-

na o pozemních komunikacích, která 
přenáší odpovědnost za škody vznik-
lé uživatelům pozemních komunikací 
na vlastníka komunikace, bude Obec 
Brumovice  v zimní sezóně prová-
dět zimní údržbu všech komunikací 
a chodníků, které má ve svém vlast-
nictví. 

Zaměstnanci obce budou dle 
svých možností provádět údržbu 
komunikací a chodníků. Mechaniza-
ci na úklid chodníků zatím vzhledem 
fi nanční situaci nemáme. Údržbu 
budou zaměstnanci provádět ručně. 

Přesto i tak nám narostou náklady na 
tuto údržbu. 

Ani přes veškerou snahu, zejmé-
na v případě intenzivního déletrvají-
cího sněžení, nejsou  zaměstnanci  
vždy schopni upravit  všechny silni-
ce a chodníky najednou a ke spo-
kojenosti všech.  Chtěl bych proto 
požádat občany, aby se i nadále 
starali o chodníky před svými domy, 
a pomohli tak předejít kalamitním sta-
vům a možným úrazům.

Děkuji za pochopení, starosta

Krojový ples OÚ 
se koná 

dne 20.2.2010 

Dětský krojový bál 
se uskuteční 21.2.2010

Srdečně zve 
OÚ Brumovice
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Zasedání zastupitelstva obce
U S N E S E N Í

z 27. řádného zasedání Zastupitel-
stva obce Brumovice, konaného
dne 1. 10. 2009 v 18:00 hodin v 

obřadní síni OÚ Brumovice.

1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. Program jednání
1.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě 
Z100833706 se společností E.ON 
s.r.o.
1.3. Smlouvu o budoucí smlouvě 
kupní se společností JMP Net. s.r.o. 
na odkoupení prodloužení plynovodu 
v ulici Nová
1.4. Smlouvu o dílo č. 05260/2009 
se společností VHS Břeclav s.r.o. 
na vybudování vozovky na Vrchním 
konci u domu pana Poláka
1.5. Kupní smlouvy na stavební 
pozemky v lokalitě Podolky
1.6. Rozpočtové opatření č. 5 ve výši 
27 tis. Kč.
1.7. Záměr na pronájem parcely ve 
Žlíbku p. č. 49/7
1.8. Záměr na rozšíření vjezdu 
k rodinnému domu pana Hamana 

č. pop. 401
1.9. Záměr na prodej parcely 
p. č. 3601/38 a p. č. st. 716 o výměře 
70 m2

1.10. Výpověď z nájmu části pronaja-
tých pozemků fi rmě Agrofarma Bru-
movice, výměra bude upřesněna při 
následujících jednáních
1.11. Přijetí dotace a smlouvu na 
dotaci z rozpočtu JMK na dokončení 
1. Etapy rekonstrukce budovy hasič-
ské zbrojnice ve výši 200.000,- Kč
1.12. Přijetí dotace a smlouvu na 
dotaci od Nadace Partnerství – Strom 
života na projekt výsadba stromořadí 
ve výši 14.696,- Kč
1.13. Realizaci rekonstrukce Obecní-
ho úřadu – sociální zařízení budovy 
a sociální zařízení pro zaměstnance.

2. ZOB neschvaluje:
2.1. Pronájem části obecního pozem-
ku naproti domu manželů Vrubelo-
vých na Vrchním konci. Bude o této 
skutečnosti uvědoměn majitel přileh-
lé parcely pan Lexa.
2.2. Žádost pana Kadlece o odkou-
pení pozemku p. č. 113/1 a 113/9

3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Žádost pana Ing. Jaroslava Musi-
la a paní Samkové na odkoupení sta-
vebních parcel v trati Podolky
3.2. Žádost ČZS Brumovice o pří-
spěvek na zakoupení oplachovačů 
sklenic
3.3. Stavbu propojovacího chodníku 
podél domu Benešových provede fi r-
ma IS Hodonín

4. ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Pokračovat v jednání s p. Häus-
lerovou
4.2. Seznámit občany s podmínkami 
užívání obecní váhy
4.3. Zajistit 3. cenové nabídky na 
realizaci rekonstrukce prostranství 
u kostela
4.4. Prověřit k žádosti pana Kurdiov-
ského, zda azbestocementová kryti-
na je v případě konkrétního použití 
škodlivá životnímu prostředí
4.5. Nechat posoudit odborem život-
ního prostředí žádosti o kácení 
stromů manželů Ševelových a paní 
Raunigerové

U S N E S E N Í
z 28. řádného zasedání Zastupitel-
stva obce Brumovice, konaného 
dne 3. 11. 2009 v 18:00 hodin ve 

velké zasedací místnosti OÚ Bru-
movice.

1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. Program jednání – body 1 – 16 
– viz svolání
1.2. Ověřovatele zápisu paní Mgr. 
Marii Michnovou a pana Václava 
Lupače
1.3. Návrhovou komisi ve složení 
paní JUDr. Dobromila Macháčková 
a pan Karel Opluštil
1.4. Dodavatele rekonstrukce budo-
vy obecního úřadu fi rmu IS Hodonín, 
s. r. o.
1.5. Podmínky kupní smlouvy pro-
deje obecní parcely p. č. PK 3601/1 
panu Bohumilu Kaňovskému, bytem 
Brumovice 151
1.6. Veřejnoprávní smlouvu o zajiš-
tění agendy přestupků pro rok 2010 
s Městským úřadem v Kloboukách 
u Brna
1.7. Rozpočtové opatření č. 6

1.8. Příspěvek na odvoz stavební 
suti paní Ivaně Blanářové a panu Ing. 
Milanu Polákovi, ve výši 10.000,- Kč
1.9. Úhradu nutných oprav školní 
budovy ve výši 139.970,02 Kč
1.10. Přijetí daru ZŠ a MŠ Brumovi-
ce od fi rmy Blanář nábytek v hodnotě 
12.300,- Kč
1.11. Záměr prodeje obecního jízdní-
ho kola (tříkolky) ve výši 1 000,- Kč
1.12. Výpověď nájemní smlouvy 
z nebytových prostor paní Artemis 
Hladké k 31. 12.
2009
1.13. Podmínky kupní smlouvy na pro-
dej stavební parcely z majetku obce 
v trati Podolky panu Ing. Jaroslavu 
Musilovi a paní Lence Samkové

2. ZOB neschvaluje:
2.1. Dodatek Smlouvy o cenách za 
svoz využitelných odpadů s fi rmou 
Gansenwinkel, a.s.
2.2. Smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví k obcí 
neschválenému záměru na vybudo-
vání plynárenského zařízení v loka-
litě Písník s fi rmou JMP Net.
s.r.o.

2.3. Nákup počítačových programů 
do místní knihovny.

3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Jmenování členů jednotlivých 
inventarizačních komisí starostou 
obce.
3.2. Informaci starosty o průběž-
ném plnění úkolů uložených mu na 
27. Zasedání ZOB, konaném dne 
1. 10. 2009

4. ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Přesto, že bylo pravomocně 
Stavebním úřadem MěÚ Klobouky 
rozhodnuto o užívání stavby Häus-
lerových, pokračovat v jednáních 
o smlouvě o zřízení věcného břemene
k části jejich nemovitosti, pod kterou 
je vybudovaný odvodňovací kanál
4.2. Jednat o nesrovnalostech 
v návrhu dodatku smlouvy o odvozu 
využitelných odpadů s fi rmou Gan-
senwinkel, a. s.
4.3. Zjistit podmínky poskytnuté dota-
ce z minulých let na vybavení knihov-
ny a prověřit efektivnost požadavku 
místní knihovny na zakoupení počí-
tačových programů.
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Informace pro vinaře
Vážení vinaři, 
právě vrcholící vinařská sezóna 

pro převážnou část z Vás znamená 
i povinnost administrativně zpracovat 
výsledky své celoroční práce a podat 
prohlášení o sklizni, popř. o produk-
ci a to nově k 31.12. běžného roku 
s doručením nejpozději 15.ledna 
roku následujícího.

Aktuálně budete tedy prohláše-
ní podle své evidence zpracovávat 
k 31.12.2009 a elektronicky podáte 
nebo doručíte na adresu ÚKZÚZ 
nejpozději 15.1.2010.

Jak již bylo v letošním roce mno-
hokrát v  odborném tisku i na inter-
netových stránkách vrcholných 
zemědělských institucí i ÚKZÚZ(dále 
jen Ústav) publikováno, proběhla 
v EU reforma společné organizace 
trhu s vínem. V jejím důsledku bylo 
na evropské úrovni přijato několik 
nových nařízení.

Jedno z nich – Nařízení komise 
(ES) č. 436/2009 s účinností od 
1.8.2009 zásadním způsobem upra-
vuje údaje povinných prohlášení. 
Z tohoto důvodu byl Ústav pověřen 
vypracováním nových tiskopisů pro-
hlášení, které požadované údaje 
soustřeďují.

Pro aktuální sklizeň r. 2009 
mohou být použity pouze tyto 
nové formuláře, které  lze získat na 
internetových adresách www.far-
mar.eu a www.ukzuz.cz . dřívější – 
zelenobílé formuláře již pro r.2009 
nelze použít !!!

Preferovaným způsobem 
zůstává podání prostřednictvím 
Portálu farmáře -  na www.farmar.
eu po přihlášení (zadáte uživatel-
ské jméno a heslo- vydá nejbližší 
Agentura pro zemědělství a venkov), 
kliknete na tlačítko „Registr vinic“, 
vyberete„Elektronická podání prohlá-
šení“, vyplníte formulář a již jen stačí 
kliknout na tlačítko „odeslat prohláše-
ní“ .Takto svou povinnost splníte nej-
jednodušším způsobem.

Až jako další způsob získání 
a podání formulářů doporučujeme 
následující možnosti :

- na www.farmar.eu  ve veřejné 
části před heslem,v sekci důležité 
manuály – speciální registry- formulář 
vytisknout , popř. vyplnit a vytisknout, 
podepsat a poštou zaslat na adre-
su Oddělení registru vinic uvedenou 
v záhlaví formuláře.

- na www.ukzuz.cz -oddíl trva-
lé kultury- i zde jsou umístěny nové 

formuláře ke stažení, pokud svou 
internetovou adresu zaregistrujete 
v oddíle „Novinky emailem“, budou 
Vám automaticky zasílány všechny 
zveřejňované aktuality.  

-  na Obecní  úřadě v Brumovicích   
Vám poskytneme formuláře v tištěné 
podobě 

Oddělení registru vinic po zku-
šebním zpracování Prohlášení 
o zásobách k 31.7.2009 jednoznačně 
doporučuje elektronické podání pro-
střednictvím Portálu farmáře. Tímto 
způsobem si nejefektivněji splníte 
svou povinnost, která je jednou ze 
základních podmínek pro přiznání 
dotačních podpor. I z  tohoto důvodu 
také nebude brán zřetel na neúplná 
nebo pozdě podaná prohlášení.

Pracovníci Oddělení registru vinic 
jsou připraveni zodpovědět všechny 
Vaše případné dotazy k těmto novým 
skutečnostem.

Kontaktní telefonní čísla:  
515 304 111, 515 304 119, 
515 304 130
ÚKZÚZ, Odbor trvalých kultur
Oddělení registru vinic
Oblekovice 16
671 81  Znojmo 5

Vážení čtenáři,

dovolte, abychom 

Vám poděkovali za pro-

jevenou důvěru, kterou 

jste k nám chovali po 

celý rok 2009.

Přejeme Vám pří-

jemné a radostné prožití 

vánočních svátků, hodně 

zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce 2010.      

Kdy jsou Vánoce

František Trtílek

Když slovo tichne v dětském úžasu
a na kolenou jdeš pro krásu,

když blízké srdcem dotýká se 
v bázlivé něze, aby nezranilo,

když dáno je ti slyšet
z hlubin andělskou píseň
a kolem tebe pokojně bílo

a v tobě, v tobě
co lidsky nelze vypovědět.
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V první polovině září 2009 / dokončení v týdnu 
od 7. – 11. 9. / byl  vybudován nástupní ostrůvek 
u autobusové zastávky u sokolovny. Stavbu pro-
vedla fi rma IS Hodonín, cena díla 76.000,- Kč.
 

8.září 2009 pořádal Svaz tělesně postižených  
autobusový zájezd za koupáním do Podhájské.

26.října  a 17. listopadu uspořádal zájezd za 
koupáním do Mošoně a dne 28.října 2009 za 
nákupy do Polska. Organizovala Anna Horáko-
vá.

Od 17.září 2009 pracuje jako knihovnice 
v obecní knihovně Jana Charvátová.

Úprava prostranství před vchodem do řím-
skokatolického kostela začala v druhé polovině 
října. Stavbu provedla fi rma IS Hodonín spolu 
s farníky a katolickým spolkem. Hodnota díla: 
cenová nabídka – 74.000,-Kč a cena dlažby – cca 40.000,-Kč.

   
Od měsíce října 2009 mají občané možnost využívat mostní váhu u bývalé pálenice. Klíče od váhy jsou na obec-

ním úřadě, kde si je mohou zapůjčit.

Ve středu 7. října 2009 proběhl v Arkénii Den otevřených dveří.

V sobotu 10.října 2009 vjel brumovický občan s osobním autem do rybníku Balaton, když nezvládl pravotočivou 
zatáčku. Nehodu vyšetřovala Policie ČR a vyprošťování auta zajistili hasiči.

V měsíci říjnu byla provedena generální rekonstrukce topení ve školním bytě. Opravu provedla fi rma GETEC Klo-
bouky u Brna, hodnota díla – 119.000,-Kč + cca 20.000,-Kč za komín.

Druhá etapa rekonstrukce kanalizace a opravy  části vozovky na Vrchním konci /kolem Polákového/ byla ukonče-
na  v listopadu 2009. Stavbu provedly fi rmy IS Hodonín a VHS Břeclav. Letos bylo profi nancováno 687.000,- Kč.

V úterý 27.října 2009 krátce po třetí hodině odpolední vypukl v areálu místní nábytkářské fi rmy požár, který zdo-

Informace
Obecní úřad posílá pravidelně 

různé informace týkající se běžné-
ho života kulturního, společenské-
ho, sportovního aj.  prostřednictvím  
internetu na emailové adresy obča-
nům , kteří  se k tomuto  přihlásili. 

Vy, kdo byste o tuto možnost měli 
zájem, napište, prosím, kontaktní e-
mail na adresu starosta@brumovice.
cz a budete zařazeni do adresáře pro 
zasílání těchto zpráv.

Na internetových stránkách obce 
www.brumovice.cz si můžete denně 
přečíst zprávy, které jsou hlášeny 
v obecním rozhlase v rubrice Obecní 
hlášení.

starosta

S platností od 13. 12. 2009 začnou platit nové jízdní řády integrova-
ného dopravního systému . Budou k dispozici ke stažení na internetové 
adrese http://www.kordis.cz/linky.aspx popřípadě v tištěné podobě na 
Obecním úřadě v Brumovicích. Také je umístíme na webovou stránku 
naši obce www.brumovice.cz. 

Stále můžete posílat na obecní úřad připomínky k dopravnímu sys-
tému. Jedině touto cestou lze reagovat na nedostatky, jednotlivé spoje, 
hlavně sladit návaznost v uzlech Klobouky u Brna a Velké Pavlovice.

Integrovaný dopravní systém IDOS 
JmK
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lávalo jedenáct hasičských jednotek. Profesi-
onální hasiči z Kyjova, Břeclavi a Hustopečí 
a dobrovolné jednotky z Brumovic, Hovoran, 
Mutěnic, Klobouk, Velkých Pavlovic, Kobylí, 
Horních Bojanovic a Krumvíře.

V předvečer 91.výročí Dne vzniku samo-
statného československého státu se 27.října 
2009 v Brumovicích konal lampiónový prů-
vod. Účastníci se sešli před obecním úřadem 
a odtud se za doprovodu hudby vydali nejpr-
ve na místní hřbitov k pomníku obětem 1. a 
2. sv. války. Starosta obce pronesl krátký projev 
o významu tohoto dne pro naši zemi a položil 
u pomníku kytici květů. Poté všichni přítomní 
uctili minutou ticha památku padlých spoluob-
čanů. Průvod dále pokračoval k myslivecké 
chatě. Zde bylo již tradiční zakončení, bylo při-
praveno občerstvení a posezení u ohně. Účast 
na letošním průvodě byla opravdu veliká, urči-
tě k tomu přispělo i příjemné teplé podzimní počasí. 

V pátek 30. října 2009 se v obecním sklepě konala schůze členů místní organizace ČZS.

V soboru 31.října 2009 provedl MVDr. Ryba ze Žatčan v Brumovicích  očkování psů proti vzteklině. 

V sobotu 7.listopadu 2009 se v sále sokolovny konala tradiční podzimní hodová zábava. K tanci a poslechu hrála 
DH Zlaťanka.  

Občanské sdružení Klub rodiče dětem uspořádal dne 17.listopadu 2009 zájezd do Termálních lázní Laa an der 
Thaya.

30.listopadu 2009 byl vydán stolní kalendář „Brumovice 2010“ s fotografi emi ze společenských, kulturních a spor-
tovních akcí obce. Rovněž byly vydány vánoční pohlednice Brumovic.

V pátek  27.listopadu, před první adventní nedělí, byl v parku pod kostelem rozsvícen vánoční strom.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

BRUMOVICE
2 0 1 0
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Ze života školičkyZe života školičky
PERLIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Co ty perličky jsou?
Dítě předškolního věku je ten 

nejupřímnější, nejpřirozenější a nej-
čistější človíček. Je bezelstný, bez 
závisti, má férové jednání a co na srd-
ci, to na jazyku. V tomto věku se dítě 
seznamuje se spisovnou češtinou, 
dospělí mu často opravují nespráv-
né skloňování atd. Protože také dítě 
v tomto věku nejvíc poznává, je zví-
davé a je plné dojmů, tak vše chce 
ihned slovně vyjádřit a někdy se sta-
ne, že nám dítě sdělí svou slovní per-
ličku, kterou by dospělý člověk těžko 
vymyslel. My, učitelky MŠ, máme to 
velké štěstí, že s předškolními dět-
mi denně pracujeme a jsme často 
u zrodu jejich krásných slovních 
perel, jak individuálních, tak i skupi-
nových. Nyní vám je předkládáme…

Přejeme všem příjemné počteníč-
ko a dobrou zábavu!

• Paní učitelko, náš děda dělá bur-
čák někdy aj z hroznů.
• Náš taťka byl ženich a já stárka.
• My jsme byli o prázdninách ve 

Dvoře Králové a ještě pojedeme do 
Humna Králové.
• Dítě se loučí s učitelkou, která 
odchází po pracovní směně domů: 
Nashledanou, my na vás nezapome-
neme.
• Já chcu taky mrtvičku. (mrkvičku)
• Paní učitelko, vy pořád něco hle-
dáte. Druhé dítě odpoví: No a co, náš 
taťka má taky tu skorózu. (sklerózu)
• Paní učitelko, já už mám velký 
nohy, ze mě snáď už bude taťka.
• Maminka to uměla, protože je 
umělice.
• Učitelka si povídá s dětmi o tom, 
kolik je komu let a povídá: Já jsem 
tady ve školce ze všech nejstarší.
Dítě odpoví: Ano, vy jste tady nejstar-
ší na světě.
• Já jsem jezdil na bobech, vyboural 
jsem se a musel jsem jet do nemoc-
nice, protože jsem byl hysterickej.
• Do MŠ přišel kominík, učitelka se 
ptá: Děti, víte, kdo to je? Dítě odpoví: 
myslivec.
• Paní učitelko, on si dal na nohy ty 
nábojky. (návleky)
• Učitelka se ptá dětí: Jak zavolá-

JAK JSME PLAVALI
V předškolním věku nelze mluvit v pravém slova 

smyslu o plavání. Cílem je předplavecká příprava, při kte-
ré děti získají návyky a zkušenosti s vodou. Jde v první 
řadě o seznámení se s vodou, získání zkušeností, jak se 
ve vodě chovat. U některých dětí může jít také o překoná-
ní strachu z vody. Děti se naučí, jaké má voda vlastnos-
ti, naučí se do ní dýchat, některé začnou splývat, někdo 
se dokáže potopit pro hračku pod vodu. Všechny tyto 
dovednosti se naše děti učily při různých hrách v bazénu 
pod odborným vedením učitelky plavání paní Svatoňo-
vé v Plavecké škole v Hustopečích. Odměnou jim bylo 
tzv. Mokré vysvědčení, na kterém se u všech dětí skvěla 
velká jednička s hvězdičkou.

   Veronika Kunická, 
vedoucí učitelka

me na hasiče? Dítě 
odpoví: pomóc.
• Dnes máme vovocný dezert.
• Učitelka se ptá dětí: Víte, co je 
mažoretka? Je to holčička, která má 
pěkné šatičky a točí hůlkou v ruce. 
Dítě na to: Naša babička má taky 
hůlky.
• Děti u hracího domečku našly 
panenky bez šatů: Dívejte se na holý 
ženský.
• Dítě odchází po obědě domů 
a loučí se s učitelkou slovy: Dobrou 
noc.
• Já říkám mamce, nenič přírodu. 
A co na to mamka? Mamka nedbá.
• Babička jede na vinobraní ke tete. 
(k tetě)
• Já jsem taky byla na vibrování. 
(vinobraní)
• Můj taťka je pan vynálezce, babič-
ka je kuchařka a já jsem závod-
ník, protože umím lítat jako blesk 
a maminka je rozhodka, v práci roz-
hoduje.
• Dítě zpívající koledu: Narodil 
se, narodil se, ve veliké budově…
(chudobě)
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Vánoční jarmark se zabíjačkovými 
hody

S určitými obavami o počasí jsme 
očekávali sobotu 28. 11. 2009 - den, 
na který byla akce dlouhou dobu 
předem plánovaná.  Vše jsme zajis-
tili a připravili.. Děti nacvičily krátké 
slavnostní vystoupení, kterým byl ve 
12 hodin celý jarmark zahájen. Náv-
štěvníci si mohli na stáncích zakou-
pit adventní věnce a svícny, svíčky, 
zabijačkové speciality, knihy, cukro-
vinky a různé dárkové zboží.

Mile nás překvapil velký zájem 
o obědy, na které se však díky tomu 
stála velká fronta. Letos byl v nabídce 
kromě guláše i řízek s bramborovým 

salátem a obě polévky – bílá i černá. 
Bylo možno se naobědvat  přímo ve 
školní jídelně nebo si oběd odnést 
s sebou domů.

Jarmark se povedl, bylo nádher-
né počasí a byla vidět radost dětí, ale 
i organizátorek. Příští rok se budeme 
snažit lépe zorga-
nizovat vydávání 
obědů a zajistit 
větší množství 
zabi jačkových 
specialit.

Na závěr 
bychom chtěli 
poděkovat všem 
zúčas tněným, 
kteří akci pomá-
hali organizovat, 

maminkám a babičkám za pomoc při 
výrobě věnců a svícnů, žákům školy 
a v neposlední řadě sponzorům.

Jarmila Bielová, 
foto: Dana Pučálková
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Ze života III.G MěVG v Kloboukách u Brna
7. října 2009 se třída III.G Měst-

ského víceletého gymnázia v Klobou-
kách u Brna vypravila do Brna. Na 
programu byly dvě akce.

Dopoledne naše kroky vedly do 
divadla Reduta, do nejstarší divadelní 
budovy ve střední Evropě. V  Mozar-
tově sále jsme zhlédli operu Ženitba, 
kterou zde uvedl soubor Janáčkovy 
opery k 50. výročí úmrtí skladatele 
Bohuslava Martinů /1890 – 1959/. 
Poprvé zazněla v České republice ve 
svém originálním anglickém znění.  
Příběh o třech nápadnících Agafyi 
zkomponoval Martinů podle hry  rus-
kého spisovatele N.V.Gogola. Opera 
Ženitba se v Brně hrála jen třikrát, její 
uvedení v Mozartově sále poskytlo 
nám, divákům, blízký kontakt s herci 
a hudebníky. My jsme měli to štěstí, 
že jsme byli mezi těmi, kteří ji mohli 
vidět. 

Po zajímavém kulturním zážitku 
jsme se odpoledne přesunuli ke Sta-
ré radnici. Zde jsme v Radnické ulici 
navštívili interaktivní putovní výsta-
vu  iQparku Liberec „Hry a klamy“. 
Vyzkoušeli jsme si svoje znalosti, 
prověřili postřeh, řešili různé testy, 
rébusy a hlavolamy. 

Tato výstava studenty velmi zau-
jala a všichni se dobře bavili.

Text a foto: Mgr. Vlasta Bedřichová
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„Piknik s impresionisty“
Třída III.G Městského víceleté-

ho gymnázia v Kloboukách u Brna 
jela 12.listopadu 2009 na exkurzi do 
Galerie výtvarného umění v Hodoní-
ně. Studenti sami hodnotili akci tak-
to:

„S celou třídou a p. uč. Husáko-
vou a p.uč. Bedřichovou jsme se 
vydali do Hodonína na výstavu „Pik-
nik s impresionisty“. O tomto směru 
jsme se dověděli  hodně zajímavých 
věcí, dostali jsme kartičky s obrázky, 
sami jsme si vyzkoušeli vlastní tvorbu 
atd. Po přednášce jsme si prohlédli 
celou galerii. Výstava se nám líbila.“    
Kamila Svobodová

„…V programu jsme se hodně 
dověděli o impresionistickém umění. 
Zkusili jsme i vlastní výtvory. Výstava 
se mi moc líbila.“        

        David Hanák
„…Nejdříve jsme měli přednášku 

o impresionistech, kde jsme se mno-
ho dověděli a zkusili jsme si něco 
namalovat metodou impresionismu.  
Malování bylo docela těžké a každý 
maloval takovými  barvami, jakou měl 

náladu. Podle toho, jaké barvy jsme 
zvolili, se dala poznat naše nálada. 
Tak nám to vysvětlil náš průvodce, 
pan  Jan.  Potom jsme soutěžili, kdo 
najde více impresionistických obrazů. 
Měli jsme si zapsat autory a názvy 
jejich děl. Pak jsme se přesunuli do 
dalšího patra, abychom si mohli pro-
hlédnout všechny obrazy v galerii.  
Nejvíce se mi líbily ty moderní, byla 
na nich spousta barev a zajímavých 
předmětů. Také  mne zaujaly obra-
zy od malířky Taťány 
Havlíčkové. Výstava 
se mi moc líbila….“      

Kristýna Kurečková

Impresionismus  / 
impression znamená 
dojem/  je výtvarný 
směr, který vznikl ve 
Francii. K jeho zakla-
datelům patří malíři  
C.Monet, A. Renoir, 
P. Cézanne a další. 
Snažili se zachytit zra-
kový dojem, chvilkový 

okamžik.  K českým impresionistům 
se řadí např. Antoním Slavíček, Anto-
nín Hudeček, Václav Radimský aj.  
Impresionismem byla silně ovlivně-
na i generace malířů hodonínského 
spolku Sdružení výtvarných umělců 
moravských /SVUM/, kam patřili Joža 
Úprka, Stanislav Lolek, Alois Kalvoda 
a další. 

    Text: Vlasta Bedřichová
          Foto: Božena Husáková
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Den pro dětskou knihu
Obecní knihovna Brumovice pat-

ří k dalším 150 knihovnám, které se 
v sobotu 28. 11. 2009 zapojily do III. 
ročníku celostátní akce DEN PRO 
DĚTSKOU KNIHU. Akce, kterou 
v tomto předvánočním čase vyhlásil 
Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR, byla zaměřena na pro-
pagaci knih pro děti a čtení.

V naší knihovně proběhla for-
mou Dne otevřených dveří, kdy děti 
a jejich doprovod měly možnost 
seznámit se s organizací, činností 
a provozem knihovny. Děti měly mož-
nost zapojit se do ukázky obalování 
knih, prohlédly si nově zakoupené 
knížky, které si budou moci půjčit, 
četly z nich úryvek apod. V tento den 
se mohly registrovat bez poplatku 
a těší nás, že registrace zdarma 
využilo 7 dětí, které tímto vítáme ve 
velkém světě čtenářů!

Pro dospělé byla připravena bur-
za vyřazených knih a možnost koupě 
nové knížky od brumovické rodač-
ky Evy Fantové, která je vhodným 
vánočním dárkem. Několik  kusů této 
knihy s názvem Pohádky, které šep-
tají víly je ještě skladem a zájemci si 
ji u nás mohou zakoupit.

Okolí Brumovic 
V osmi pokračováních 

jsme poznali již pět zanik-
lých středověkých vesnic 
v blízkém okolí Brumovic. 
V tomto devátém díle pozná-
me již poslední, šestou ves.  
V povodí potoka Harasky 
v katastru obce Morkůvky se 
nacházela také osada 

P Ř E S T A V L K Y .
 Její místo bylo seve-

rozápadně od Morkůvek, 
nebo také jihozápadně od 
Klobouk. Když pojedete po 
silnici z Morkůvek do Bole-
radic, nalevo stávaly Topola-
ny a na opačné straně od 
silnice Přestavlky. Zbylo po 
nich jméno polní trati. Název 
Přestavlky je trochu záhad-
ný, ale vznikl pravděpodob-
ně zkrácením ze jména Pře-
stavělky, tj. když vesnice již 
jednou zanikla a byla znovu 
přestavěna. Název Pře-

Cílem této předvánoční akce 
byla propagace dětského oddělení 
knihovny. Důležité bylo netradičním 
způsobem děti a jejich rodiče oslovit 
a přesvědčit je, že v knihovnách se 
o knihách pro děti (ale nejen o nich) 
mohou leccos dozvědět.

Všem zúčastněným děkujeme za 

návštěvu a těšíme se na další setká-
ní v knihovně!

Přejeme všem současným, ale 
i budoucím čtenářům krásné a radost-
né prožití Vánoc a v novém roce 2010 
dobré počteníčko!

 Vaše knihovnice
Foto: V.Charvát                      
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V našem téměř nekonečném seriálu o rostlinách na Slovácku se 
zabýváme těmi, kterým lidová tradice přisoudila ještě nějaký další 
význam nebo oblibu. 

Pámbíčkův chlebíček

se jmenuje podle starých pamětníků nenápadná rostlina, která vroubila ploty, zdi a mokřejší místa v obci. Její 
spisovný název je  Sléz okrouhlolistý (Malva neglecta WALLR.).    

Patří do čeledi slézovitých, která zahrnuje asi 10 druhů, z toho u nás roste asi 5 druhů.
   Je to dvouletá až vytrvalá bylina s dužnatým kořenem, která vytváří prvým rokem růžici přízemních listů 

a druhým rokem větvené a srstnaté lodyhy až 150 cm vysoké. Listy slézu jsou ledvinité, 
hluboce srdčité, vykrojené. Květy vyrůstají po 2 – 6 v paždí listů, jsou až 6cm velké, bledě 
růžové. Kvete od června do září. Plody jsou ploché, syrečkovité, s mnoha články. Poltivé 
plody se rozpadají na 8 – 17 jednosemenných plůdků. 

   Sléz spolu s mochnou husí tvořil zelené porosty na mezích, příkopách 
a trávnících i uprostřed obce. I když byl obyčejnou plevelí, požíval úcty vesnických dětí. 
A byly to právě jeho kulaté plody, podobné bochánkům chleba, jež daly vznik jeho poetic-
kému jménu. Děti je totiž při společných hrách sbíraly a s chutí pojídaly, i když nejsou nijak 
šťavnaté. Poskytovaly dětem v dobách, kdy nebylo na vesnici pamlsků, zmrzliny, ba ani 
peněz na jejich zakoupení, přírodní občerstvení bohaté na vitamíny. Děti jim také říkaly 
koláčky, tvarůžky nebo syrečky. Také jeho okrouhlé listy posloužily mládeži ke hrám. Děv-
čátka rozštěpovala jejich řapíky, otvorem provlékala stopku dalšího listu, a tak vytvářela 
girlandy či věnce, které si věšela kolem krku jako ozdobu. 

Sléz je rozšířen v Evropě a v západní Asii. Je to také léčivá bylina. Obsahuje třísloviny 
a sliz. 

Používá se v nálevu při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu žaludku a střev a jako mírné projímadlo. 
Má též schopnost absorpční, jako živočišné uhlí. Zevně se používá na omývání nežitů a vředů. Působí jako slabé 
antibiotikum. Mírní dráždivost chemických léků. 

Zařadil se do bylinkové magie (izoterika rostlin). „Dává energii do duševních center, odhleňuje i na duši“. 
Ptá se: „Chceš žít v lásce k nepřátelům?“ Symbolika byliny (když ji najdeš ve svém čaji, pomni, co ti říká): „Kdo 
pohladí, pochválí, odpustí, ten pochopil. Čiň také tak, tiš mezilidské ohně, zalévej s pochopením tam, kde láska 
uvadá“      

Je-li tomu tak, měli bychom ho i v Brumovicích hledat. Zeptejte se těch, kdo rád kope ve vinici a na poli, 
uprostřed dědiny už neroste.                                     – Josef Šedivý – 

stavlky je ale obvyklý, obce s tímto 
názvem se nacházejí také u Plzně, 
Chrudimi i na Slovensku.

     Naše Přestavlky jsou na roz-
díl od Topolan písemně doloženy. Již 
v roce 1131 vlastnil břeclavský kos-
tel v Přestavlkách 2 lány. V letech 
1210 – 1460 patřily do majetku pánů 
ze Zábrdovic, písemně jsou připomí-
nány v letech 1365 a 1466. Po čes-
kouherských válkách v letech 1464 
– 1497 byly již pusté.  V roce 1546 
byly zřízeny na území vsi 2 rybníky. 
Teritorium obce příslušelo ještě roku 
1558 k panství ždánickému. Od této 
doby už o nich není zmínky. Zda se 
nacházely na území vsi archeologic-
ké nálezy, bychom se museli zeptat 
v Morkůvkách nebo Dr. Ungra, který 
zná místa v povodí Harasky, kde se 

nacházely středověké vesnice. Obje-
vil zaniklé osídlení u Divák a Bole-
radic. Patří k nim i naše Harasice 
a Divice. 

   Tolik k šesti zaniklým středově-
kým osadám  v blízkém okolí Bru-
movic. Mohli bychom pokračovat 
o dalších, ale ty se nacházely už 
vzdáleněji a nic nám jejich názvy 
neříkají. Stejně tak zanikly např. Lov-
čičky, Šardičky, Zárušky (u Žarošic), 
Bohutice (u Archlebova), Jarohněvi-
ce (u Dubňan), Kamenec (u Bohumi-
lic), Mokronosy (u Dubňan), Častko-
vice (u Vel. Hostěrádek), Michelsdorf 
(u Vrbice), Šenstráž (u Násedlovic), 
Čenkovice (u Těšan) a mnoho dal-
ších. O všech jsou písemné zprávy 
v listinách. Na to,jak vypadala stře-
dověká vesnice (rekonstrukce podle 

nálezů), bychom se museli jet podí-
vat do muzea do Brna. 

Pokud se Vám seriál z historie 
obcí líbil, sdělte nám to, můžeme 
pokračovat třeba o historii stávajících 
obcí, které již nesousedí s Brumovi-
cemi, ale jsou v jejich blízkosti. 

    Na Vaše podněty i reakce se 
těší                            - Josef Šedivý -            
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Holandští rotariáni v Brumovicích 
Dne 26. září byla u nás v obci vzác-

ná návštěva z Holandska. Konkretně 
přijeli zástupci celosvětového hnutí, 
které nese název Rotary International 
a je rozšířeno ve 150 zemích světa. 
Jeho cílem je stručně řečeno prospěch 
pro společnost,  zejména podpora 
vzdělání mladých lidí  a také zlepšení 
úrovně zdravotní péče. V posledním 
čísle tohoto časopisu jste byli aktuál-
ně o holandské návštěvě informováni 
v článku pana Ing. Josefa Šedivého. 

 Naši holandští přátelé k nám přijeli 
z města Noordwijk, má prý se to číst 
„Nordvék“. Přijeli spolu s přítelem Fran-
kem Spekhorstem z Třebíče, tedy nyní 
z Třebíče, původně z Holandska, který 
jako předseda výboru pro holandsko-
česko-slovenskou spolupráci dlou-
hodobě podporuje spolupráci těchto 
zemí při Rotary International. Byla to 
jejich již druhá návštěva. Poprvé přijeli 
před více než rokem a v Brumovicích  
tehdy skončili své jednodenní putová-
ní po jižní Moravě až večer, unaveni, 

ale spokojeni v příjemném prostředí, 
v přátelské atmosféře ve sklepě naše-
ho občana, pana Ing. Pavla  Kratochví-
la. Únava tehdy rychle mizela malým 
okénkem někam do tmavé noci pod 
vlivem zlatavého vína, i zásluhou 
kuchařského umění manželky maji-
tele. Všechny bariéry byly pak rázem 
odstraněny, když se holandští přátelé 
ptali na význam malé korunky, namalo-
vané nad vchodem do lisovny z vnitřní 
strany. Ta korunka je tam nad posled-
ním slovem o třech písmenech. Před 
tímto posledním slovem je napsáno:  
„Kdo má starosti je ...“ .  Byl jsem pře-
kvapen, jak snadno a rychle tomuto 
specifi ckému hodnocení holandští 
přátelé porozuměli. Asi to bude těmi  
keltskými předky, které s nimi máme 
společné. 

Kontakty přes e-mail, telefon, ale 
zejména osobní kontakty s panem 
Frankem Spekhorstem pak pokračo-
valy, snaha holandských přátel pomoci 
byla evidentní, a tak letos v září přije-

li podruhé. Tentokrát ale na celý den. 
Přijeli jsme od Krumvíře a mikrobusem 
si maličko zajeli nad Podílky, kde přes 
Balaton je krásný pohled na Brumo-
vice na svazích k  širokému údolí. Ve 
vinicích bylo v plném proudu vinobraní. 
Přítel Evert-Jan Bonnike tady znovu 
a znovu opakoval: „It is like Toscana“, 
je to jako v italském Toskánsku. A pak 
už příjezd k obecnímu úřadu, přivítání 
panem starostou Ing. Vavřincem Char-
vátem,  mladými občany Brumovic ve 
svátečních i všedních krojích pod vede-
ním paní Marie Kopřivové, fotografová-
ní, tanec, prohlídka výstavy o slavném 
rodákovi Dr. Janu Herbenovi, výstavy 
obrazů Rudolfa Čermáka, vše připra-
vené panem Ing. Josefem Šedivým, 
oběd v Hospůdce Na kopečku, prohlíd-
ka továrny pana Romana Blanáře, pro-
dejny potřeb pro výrobu lidových krojů, 
zastavení před rodným domem Dr. 
Jana Herbena a návštěva Arkénie, kte-
rá patří Diakonii Českobratrské církve 
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evangelické. Tam jsme spolu s panem 
Petrem Hejlem, ředitelem Diakonie 
– střediska Betlém, s paní Vladimírou 
Hutovou, vrchní sestrou Arkénie, zno-
vu slyšeli o snaze holandských přátel 
pomoci. 

18. listopadu přátelé Karel Deppe 
a Evert-Jan Bonnike z Noordwijku 
a přítel Frank Spekhorst z Třebíče pro-
mluvili v holandském Noordwijku na 
zasedání klubu Noordwijk o potřebě 
pomoci sociálně zdravotnickým zaří-
zením v naší republice, o obětavosti 
našich občanů, o jejich schopnos-
ti držet spolu a udělat něco pro svou 
obec bez nároku na odměnu. Rotary 
klubem v Noordwijku byla téhož dne 
Diakonii v Brumovicích pro tento rok 
poskytnuta pomoc ve výši 8.500 Euro, 
250 000 Kč.   

Dovolte mi, vážení občané Brumo-
vic, abych se v tuto chvíli, touto formou 
s Vámi podělil o radost z úspěchu, ze 
získání této fi nanční podpory. Dovol-
te mi, abych za sebe a jistě i za Vás 
všechny, ale především za klienty Dia-
konie poděkoval touto formou  všem, 
kteří pomohli vytvořit krásný zážitek pro 
holandské přátele při jejich návštěvě 
Brumovic. Vedle ochoty holandských 
přátel právě tito naši spoluobčané mají 
zásluhu největší.

 
Dovolte mi, abych touto formou 

v českém i holandském jazyce podě-
koval holandským rotariánským přá-
telům, panu Karlu Deppemu s chotí, 
panu Evert-Janovi Bonnikemu s chotí, 
panu Franku Spekhorstovi za nevšední 
ochotu a vstřícnost, za fi nanční podpo-
ru, za prezentaci naší obce v dalekém, 
ale dnes už nám blízkém Holandsku.

Kamil Ševela
Foto: Vlasta Bedřichová

Op deze weg wil ik zowel in het 
tsjechisch als ook in het nederlands 
dank wil zeggen aan onze nederland-
se Rotary vrienden, mijnheer Karel 
Deppe en echtgenote, mijnheer Evert-
Jan Bonnike en echtgenote, mijnheer 
Frank Spekhorst voor zijn interesse en 
zijn inzet, voor de presentatie van ons 
dorp in het buitenland, maar vandaag 
vooral in het voor ons nabije Neder-
land.
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Mikulášská besídka
    Předvánoční besídky pro seniory byly u nás v Bru-

movicích před lety velmi oblíbené a troufám si tvrdit, že 
stejně oblíbené jsou i dnes, kdy jsme jejich tradici obno-
vili. Letos se tak tyto besedy pořádají podruhé. Určitě 
všechny babičky a dědečky potěší, když kolem sebe vidí 
děti. Přečtěte si, co pro svoji dceru Alenku složila na před-
vánoční setkání s důchodci paní Marta Kurdiovská v roce 
1975:

„Dědečci, babičky, rozjímejte,
na mládí dnes spolu vzpomínejte.

Jak do školy spěchajíce s tabulkou a kamínkem
loučili jste se pozdravením s maminkou a tatínkem.

Tam seděli jste tiše nad číslicemi a písmenky
a zapomněli chvíli na šavle a panenky.

Ze školy jdouce skotačili,
všechny příkopy prochodili, 
pak věci jenom šupli domů,

vyhnali husy za stodolu.
Co písniček se tam pozpívalo.

A kolik her se tehdy hrálo.
Pak, když jste školu dochodili,
do služby jste mnozí jít museli,

opustit rodnou dědinku, 
a domů vraceli jste se jen na chvilku. 
Přesto však veselo vždy tady bývalo,
často se tančilo, výskalo, zpívalo.

A když se z muziky k ránu šlo domů,
co mohli, vyvedli kluci kde komu.

Potom jste dospěli, zvážněli trochu,
stali se tatínci z těch bujných hochů.

Děvčatům starosti též nastaly,
když už svá robátka kolébaly.

Tak jde ten život dokola stále,
dnes máte vnoučky i pravnoučky malé.
Na klín Vám sedají, tváře Vám hladí,

šedý vlas čechrají, mají Vás rádi.
Kol krku chytnou Vás, žadoní, prosí:
„Vyprávěj, vzpomínej na staré časy.“

Však hezkých říkanek, básniček znáte,
pohádku povíte, zazpíváte.

Třeba jste zestárli, ruka se třese,
na mládí rádi si vzpomenete.
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   V sobotu 5. prosince 2009 se ve velké zasedací 
místnosti obecního úřadu konalo letošní „Mikulášské 
setkání“ s občany, kteří dovršili 80 a více let. Úvodní 
slovo pronesl starosta obce Ing. Vavřinec Charvát, v kul-
turním programu vystoupily děti mateřské školy a členky 
sboru. Po pohoštění a příjemném besedování s vrstevní-
ky přišel mezi seniory opravdový Mikuláš  s velkou nůší 
plnou dárkových balíčků. Všichni přítomní byli obdarováni 
a těm, kteří se např. z důvodu nemoci předvánoční bese-
dy nemohli zúčastnit, byly dárky zaneseny domů. 

Akci připravil sbor pro občanské záležitosti spolu 
s obecním úřadem.

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Rozkvetlé Brumovice
V letošním roce u nás proběhla 

soutěž o nejhezčí zahrádku, roz-
kvetlý balkon či květinami ozdobená 
okna. V pátek 27. listopadu 2009 
se na obecním úřadě sešla komise 
ve složení: Ing. Vavřinec Charvát, 
Mgr. Vlasta Bedřichová, Ing. Marie 
Kratochvílová a Marie Kopřivová, aby  
akci  vyhodnotila a vybrala vítěze. 
Věřte, že rozhodování nebylo vůbec 
lehké, protože jsem při procházkách 
po naší obci našla a vyfotila spous-
tu krásných a nádherně rozkvetlých 
předzahrádek, různých zajímavých 
aranžmá, mnoho zajímavě osáze-
ných balkónových  a okenních truh-
líků. 

Pokud se týká balkónových kvě-
tin, převládaly pelargónie a begónie. 
V našich zahrádkách kvetly nejvíce 
karafi áty, mečíky, lilie,růže, jiřiny aj. 

Výsledky hodnocení v kategorii 
„okna, balkóny“:

1. místo:
Marta Kurdiovská , č.209
Mgr. Jarmila Dvořáková, č. 276
Antonie Musilová, č. 95
Věra Otáhalová, č. 353

2. místo:
 Ing. Marie Kratochvílová, č. 84
Andrea Fiedorová, č.4
 Věra Pituchová, č. 185

3. místo:
Lenka Třeštíková, č. 289
Ing. Naděžda Lupačová, č. 149
Ludmila Rychlá, č. 261
Martina Burešová, č. 191

Výsledky hodnocení v kategorii 
„zahrádky“:
1. místo: Marie Kynclová, č. 399
2. místo: Vlasta Nádeníčková, č.8
3. místo: Marie Svobodová, č. 249
                Marta Kurdiovská 
            – Vajbarovo

Všem  blahopřejeme, rodiny 
obdržely od obecního úřadu malou 
pozornost. 

      Obecní úřad děkuje občanům, 
kteří se vzorně starají o zahrádky 
před svým domem a o květinovou 
výzdobu oken a balkónů. Přispíváte 
tak k pěknému vzhledu naší obce.   

      Text a foto: Vlasta Bedřichová                                                                                
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amatérských cuk-
rářek“, kde každá 
z účastnic mohla 
získat zkušenos-
ti nebo načerpat 
inspiraci. V průbě-
hu výstavy jsme 
měli  možnost 
zakoupit si různé 
druhy formiček, 
dortových forem a 
jiných cukrářských 
potřeb. I v Brumo-
vicích máme hod-
ně zručných cuk-
rářek, svůj dort 
zde vystavovala 

např. Michaela  Straková – Šebko-
vá. Návštěvníci projevili o vystavené 

Co mne zaujalo u sousedů
Heloudýně 2009

Sdružení rodičů Bublina při OÚ 
v Morkůvkách uspořádalo dne 19. 
září 2009 soutěž ve vyřezávání dýní. 
Již pátý ročník této akce se konal na 
Pláckách a součástí byla též soutěž-
ní  ochutnávka dýňového zelí, jar-
mark lidových řemesel, střelba z kuše 
a luku atd. 

I letos jsem byla překvapená zruč-
ností a vynalézavostí dětí i dospělých 
při  vytváření nejrůznějších motivů. 
No, posuďte sami.  Také se Vám 
výrobky líbí? Mně ano.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Výstava dortů

Sraz amatérských 
cukrářek „Kobylí - 
2009“

V neděli 27. září 
2009 se v areálu spo-
lečnosti Patria Kobylí 
konala prodejní výstava 
dortů na téma „Pohád-
kový podzim“.Samo-
zřejmě že jsem neo-
dolala a jela jsem se 
tam také  podívat. Bylo 
vystaveno asi 55 dortů 
s podzimními motivy, 
proběhla soutěž o nej-
lepší výrobek. Všichni 
jsme obdivovali nejen 
zručnost, ale i nápaditost autorek. 
V prezentační místnosti proběhl „sraz 

výrobky opravdu velký zájem, přišli 
se podívat  muži, ženy i děti.

Myslíte, že bychom podobnou 
akci mohli uspořádat i u nás? Určitě 
ano.

   Text a foto: Vlasta Bedřichová



Nové POKOLENÍ

strana 24

Výsadba stromořadí

   Je sobota, 14. listopadu, ráno. 
Je pěkná zima, rtuť na teploměru se 
blíží k nule, hodily by se i rukavice. 
Nad krajinou se snáší docela hus-
tá mlha. My ale nedbáme na chlad, 
ani na mlhu a scházíme se v místě, 
kde dnes budeme vysazovat novou 
řadu stromů a keřů, scházíme se 
v místě, kde dříve rostlo mnoho zeleně 
a my ji chceme obnovit. Tím místem 
je břeh podél odvodňovacího kaná-
lu na Podolkách. Už před osmou 
hodinou  jsou na místě zaměstnanci 
obecního úřadu, kteří již v pátek mís-
to vykolíkovali, a starosta obce vítá 
další příchozí. Chvíli po nás přichází 
první mladá rodina. Jsou to Jaroslav 
a Martina Kňůrovi s dcerou Domini-
kou a vybírají si svůj „strom života“.  
Práce jim jde hravě od ruky, pravda, 
půda je hodně tvrdá, vyrytí jámy pro 
kořenový bal dá trochu zabrat, ale 
nikomu to nevadí. Jáma je vyrytá, 
strom usazený a zahrnutý hlínou. 
Ještě zbývá zatlouct ochranné kůly 
a stromek obalit jutou. Ta ho bude 
chránit proti okusu. Tak, a Kňůrovi 
jsou s vysazením stromu hotovi. Ješ-
tě fotografi e na památku této události 
a může se jít domů. 

    Mezitím už přicházejí další rodi-
ny, s dětmi malými i většími. Všech 
17 stromů je hned rozebráno, takový 
je o ně zájem! A zájem je i o vysazo-
vání keřů. Práce nám všem jde pěk-
ně od ruky a o dobrou náladu také 
není nouze. 

   Ranní mlha se brzy rozestoupila 
a pozvolna se vyklubalo krásné slu-
nečné dopoledne. Nebylo to jenom 
sluníčko, co vykouzlilo úsměv na 
našich tvářích, byla to i radost z dob-
ře vykonané práce. 

   A výsledek naší sobotní akce?
- vysadili jsme 17 stromů /střemcha 
obecná/ a 21 keřů /brslen evropský 
a kalina obecná/
- pomohli jsme obnovit zeleň v naší 
obci
- rodiny mají možnost se o svůj 
„strom“ nebo „keř“ starat
- projekt byl podporován z programu 
„Strom života“ Nadace partnerství
- cílem projektu bylo ozelenění obce 
a návrat k dřívějšímu rázu krajiny

Svůj „strom života“ si vysadili:
obecní úřad, Vavřinec Charvát, Jiří 

Bureš, Vlasta Bedřichová, Jaroslav 
Kňůr, Miroslav Otáhal, Josef Hájek, 
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Radek Jakubčík, Věra Novotná, sta-
vebníci v Lužánkách, Jiřina a Josef 
Ševelovi, Vlaďka Prokešová, Ludvík 

a Ludmila Hanákovi, Jan Valný, Vác-
lav Lupač, Miroslav Skřivánek, Josef 
Střeštík

Keře vysadili:
Kučerovi, Kurečkovi a František 

a Helena Jakubčíkovi

   Všichni si teď přejeme, aby se 
stromy a keře ujaly a aby nás na jaře 
potěšily tím, že se krásně zazelenají.  

    Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze sportu

Datum Kolo Družstvo Domácí  Hosté Výsledek 
       

  9. 8. 2009 1. „A“ Brumovice - Velké Pavlovice B 1:3
  9. 8. 2009 1. dorost Brumovice - B ezí 1:2
       

16. 8. 2009 2. „A“ Velký Dv r - Brumovice 2:1
16. 8. 2009 2. dorost Popice - Brumovice 1:1
       

23. 8. 2009 3. „A“ Brumovice - Boleradice 5:1
23. 8. 2009 3. dorost Brumovice - Lednice 1:10
       

30. 8. 2009 4. „A“ Uher ice - Brumovice 4:1
29. 8. 2009 4. dorost Valtice - Brumovice :
30.8.2009 2. žáci Strachotín - Brumovice 5:3
       

  6. 9. 2009 5. „A“ Brumovice - Iva 3:2
  6. 9. 2009 5. dorost Brumovice - Drnholec 3:1
  6. 9. 2009 3. žáci Brumovice - Boleradice/Bojanovice 1:8
       

13. 9. 2009 6. „A“ Šitbo ice - Brumovice 2:2
13. 9. 2009 6. dorost Moravský Žižkov - Brumovice 8:1
13. 9. 2009 4. žáci Nosislav - Brumovice 3:0
       

20. 9. 2009 7. „A“ Brumovice - Pouzd any 3:1
20. 9. 2009 7. dorost Brumovice - Tvrdonice B 1:2
20. 9. 2009 5. žáci - :
       

27. 9. 2009 8. „A“ K epice - Brumovice 2:2
27. 9. 2009 8. dorost K epice  - Brumovice 3:4
27. 9. 2009 6. žáci  - :
       

4. 10. 2009 9. „A“ Brumovice - Velké N m ice 0:3
4. 10. 2009 9. dorost Brumovice - Klobouky 1:1
4. 10. 2009 7. žáci Brumovice - Klobouky 2:2
       

11.10.2009 10. „A“ Krumví  - Brumovice 5:0
11.10.2009 10. dorost H.Bojanovice/Boleradice - Brumovice 5:0
11.10.2009 8. žáci Krumví  - Brumovice 0:5
       

18.10.2009 11. „A“ Brumovice - Kobylí 0:0
18.10.2009 11. dorost Brumovice - P ibice 0:4
18.10.2009 9. žáci Brumovice - Zaje í 0:9
       

25.10.2009 12. „A“ Brumovice - Vranovice 5:1 
25.10.2009 12. dorost Brumovice - Perná : 
25.10.2009 1. žáci Brumovice - Vrbice 0:13 
       

  1.11.2009 13. „A“ Vrbice - Brumovice 4:1
  1.11.2009 13. dorost Podivín - Brumovice 6:0
       

  8.11.2009 14. „A“ Velké Pavlovice B - Brumovice :
  8.11.2009 14. dorost B ezí - Brumovice :

Rozlosování podzimní části fotbalové sezóny 2009/2010
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Umístění v tabulce:
III. třída, sk. B, Brumovice – 8. místo
III. třída dorost, Brumovice – 11. místo
Základní žákovská soutěž, sk. B, Brumovice – 7. místo

Činnost oddílu  stolního tenisu v Kobylí

V ročníku 2008/2009  se všechna mužstva 
dospělých pohybovala v tzv. dolních patrech svých 
soutěží. Z výsledných tabulek je to zřejmé.

V oddíle stolního tenisu jsou nyní registrováni 
tito hráči z naší obce : Antonín Kunický, Vavřinec 
Charvát, Jiří Charvát, Ivo Galousek (nyní žijící 
v Hustopečích), Ondra Šťavík, Vojtěch Mikulica 
a Filip Caturegli.

Výsledky sezóny 2008/2009

Krajská soutěž II. třídy - skupina B
1. Znojmo C 22 19 1   2 0 266:130 61
2. Sokol Hodonín A 22 17 3   2 0 236:160 59
3. Vranovice A 22 12 3   7 0 217:179 49
4. Vracov C 22 11 4   7 0 217:179 48
5. Lužice A 22 10 5   7 0 212:184 47
6. Ratíškovice A 22 10 4   8 0 208:188 46
7. Hostěradice A 22   9 2 11 0 188:208 42
8. Slovan Hodonín C 22   8 3 11 0 199:197 41
9. Lanžhot B 22   5 7 10 0 175:221 39
10. Kobylí A 22   6 1 15 0 166:230 35
11. CSAD Hodonín E 22   3 3 16 0 152:244 31
12. Strážnice C 22   3 2 17 0 140:256 30 

Okresní přebor
1. Němčičky A 22 21 0   1 0 302:94   64
2. Agrotec Hustopeče D 22 19 0   3 0 267:129 60
3. Klobouky Krumvíř A 22 17 0   5 0 254:142 56
4. Lanžhot C 22 14 2   6 0 222:174 52
5. Břeclav A 22 12 2   8 0 208:188 48
6. Křepice A 22   9 2 11 0 205:191 42
7. Velké Němčice A 22   9 2 11 0 177:219 42
8. Vranovice B 22   7 4 11 0 178:218 40
9. Kobylí B 22   6 3 13 0 176:220 37
10. Němčičky B 22   4 2 16 0 164:232 32
11. Perná A 22   4 1 17 0 126:270 31
12. Šitbořice A  22   1 0 21 0   97:299 24 

Základní soutěž
1. Šakvice C 18 17 1   0 0 255:69   53
2. Křepice B 18 15 2   1 0 226:80   50
3. Lednice C 18 10 4   4 0 187:101 42
4. Břeclav C 18   9 0   9 0 161:163 36
5. Perná C 18   8 2   8 0 182:142 36
6. Vranovice C 18   8 2   8 0 170:154 36
7. Šitbořice B 18   8 0 10 0 172:152 34
8. Křepice C 18   6 1 11 0 134:172 31
9. Kobylí C 18   3 0 15 0   70:254 24
10. Rakvice B 18   0 0 18 0   27:297 18
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Vítání dětí do života
20.září 2009 byly v obřadní síni obecního úřadu slav-

nostně uvítány děti: Jakub Maťák, Adam a Adéla Perlíko-
vi, Tomáš Říha, Vojtěch Prachař, Štěpán Hájek a Viktorie 
Skokanová

22. listopadu byl do života slavnostně uvítán  Lukáš 
Vlček.

Rodičům  všech dětí blahopřejeme.
 Foto: Vlasta Bedřichová
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Společenská kronika

Děti narozené v roce 2009

Sára Zítková
František Ševela

Daniela Dobrovolná
Eliška Herzánová
Lucie Kalvachová

Jakub Maťák
Adam Perlík

Adéla Perlíková
Tomáš Říha

Vojtěch Prachař
Štěpán Hájek

Viktorie Skokanová
Lukáš Vlček

Významné životní jubileum v roce 2009 

oslavili:

Štěpánka Lejsková  86 let
Stanislava Nádeníčková  88 let
Marie Košuličová 89 let
Augustina Ševčíková 88 let
Ludmila Mikuličová 89 let
Václav Košulič 86 let
Martin Kovařík 87 let
Marie Ševelová  86 let
Františka Souchopová 90 let
Miroslava Šedivá 91 let
Aurelie Kellnerová 86 let
Božena Novomestská 85 let
Františka Kudrová 95 letV roce 2009 nás navždy opustili

František Kučí ve věku 96 let
Marie Lupačová               83 let
Josef Kučera               93 let
Františka Kudrová               95 let
Stanislav Hruška               83 let

Přehled bohoslužeb 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna

Vážení a milí spoluobčané,  
přejeme Vám klidné prožití předvánoční adventní 

doby a plnost radosti a pokoje vánočních svátků. 
Zveme  Vás také srdečně do našich bohoslužeb-

ných shromáždění, kde chceme společně s Vámi 
oslavit narození Božího syna a našeho Spasitele Ježí-
še z Nazaretu.                      

staršovstvo evangelického sboru 
v Kloboukách u Brna    

  

Kristus shromažďuje svůj lid
pořad vánočních bohoslužeb v Brumovicích a Kloboukách

13. prosince – Třetí neděle adventní 
– bohoslužby v 8.00 hodin 

v Brumovicích, slavení svaté večeře Páně
20. prosince – Čtvrtá neděle adventní 

– bohoslužby v 9.30 hodin 
24. prosince – Štědrý den 

– Dětská vánoční slavnost v 9.30 hodin
(možnost zapálit Betlémské světlo)

25. prosince – Boží hod vánoční 
– bohoslužby v 9.30 hodin

- vánoční koncert pěveckého sboru Izmael 
v 18.00 hodin  

27. prosince – Neděle po Narození Páně 
– bohoslužby v 9.30 hodin

31. prosince - Poslední den občanského roku 
– Památka zesnulých – 

bohoslužby v 18.00 hodin
1.ledna – Nový rok 

- ekumenická novoroční bohoslužba ve 14.30 hodin
koná se v římskokatolickém kostele svatého Vavřince

3.ledna – svátek Zjevení Páně 
– bohoslužby v 9.30 hodin

10.ledna – svátek Zjevení Páně 
– bohoslužby v 8.00 hodin 

v Brumovicích

Všechna shromáždění (není-li uvedeno jinak) se 
konají v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna.

Nemocným a nepohyblivým členům sboru nabízíme 
konání rodinné bohoslužby.

Petr Kocman               20 let
Petr Kramařík               18 let
Milan Kobylka               45 let
Vladimír Prokeš               67 let
Marie Vlčková               83 let
Nikola Chludilová               16 let

Do svazku manželského v roce 2009 vstoupili:
          Josef Miklík a Iveta Mikulicová
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Pořad bohoslužeb ve vánočním období 
v kostele sv. Antonína v Brumovicích

Čtvrtek  24.12.2009 
- Štědrý den:  22.30 – půlnoční mše svatá se zpěvem 

chrámového sboru

Pátek  25.12.2009 
– Slavnost narození Páně: 
8.00 – mše svatá 
13.30 – jesličková pobožnost

Sobota  26.12.2009 
– Svátek sv. Štěpána: 8.00-  mše svatá

Neděle 27.12.2009 
– Svátek sv. Rodiny: 8.00 – mše svatá

Pondělí  28.12.2009 
– Svátek betlémských dětí – Mučedníků: 
17.00 – mše za brumovické děti

Čtvrtek 31.12.2009 
– Sv. Silvestra I. papeže:  
16.00 – děkovná bohoslužba na závěr občanského 
roku

Pátek 1.1.2010 
– Nový rok -  Slavnost Matky Boží  P. Marie: 
8.00 -  mše svatá za brumovickou mládež

Sobota 2.1.2010 
– 17.00 -  mše s nedělní platností

Neděle 3.1.2010 
– 2. neděle po Narození Páně: 8.00 – mše svatá

Středa  6.1.2010 
– Slavnost Zjevení Páně – Tří králů:  
18.00 – bohoslužba s žehnáním vody, kadidla a křídy 

Radostné a požehnané prožití  vánočních svátků  
a do nového roku 2010 novou duchovní svěžest Vám ze 
srdce přejí  

 Mgr. Rudolf Zbožínek,  administrátor farnosti 
  a Vladimír Konečný, bývalý farář  

tradiční vánoční koncert pěveckého sboru 
I  z  m  a  e  l

25. prosince 2008 v 18.oo
evangelický kostel v Kloboukách u Brna

B e t l é m s k é  s v ě t l o

se opět rozsvítí v Kloboukách u Brna. V úterý 
23.prosince od 14.oo do 16.oo hodin si jej bude mož-
né přijít zapálit do evangelického kostela. O Štědrém 
dnu pak před a po dětské vánoční slavnosti 9.oo - 9.3o 
a 11.oo – 11.3o hodin hodin.

Je naším přáním, ať tento mezinárodní symbol přine-
se do co nejvíce rodin v tento vánoční čas vpravdě Bet-
lémské světlo  – symbol pokoje a Božího požehnání.

                                          skauti a skautky z Klobouk

Václav Renč /1911 – 1973/

Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou

a bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

Nad holým chlévem z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení

a osvěcuje cestu.

Svolává k chlévu za všech stran
i anděle i lidi.

A kdo má srdce dokořán,
každý to světlo vidí.

A kdo má srdce dokořán,
ten slyší z nebe zvony.

Sbíhá se, sbíhá ze všech stran
těch srdcí miliony.

A pokud časem bude čas
a srdce otevřená,

budou se sbíhat zas a zas
a padat na kolena

před Králem věků na jeslích
a zpívat s celým světem:

Buď sláva Bohu v nebesích
a pokoj Božím dětem!

+++ 
Kéž by všichni lidé měli – dle slov básníka „srdce 

dokořán“. To si přejeme a za to se modlíme i o vánočních 
bohoslužbách. Podáváme jejich stručný přehled.
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Brumovice v roce 2010 – 
přehled akcí

Leden Hasičský ples
Únor Krojový ples

Dětský krojový bál
Košt svařáků

Březen Dětský karneval
Historie odívání - výstava
Besedy v obecní knihovně

Duben 65. výročí osvobození obce 
Jarní úklid
Divadelní představení

Květen Běh Parkem Dr. Jana Herbena
Oslavy Dne matek

Červen Dětské hasičské závody
Noční hasičské závody
Den dětí
Boží Tělo

Červenec Tradiční jarní hody
Odehrávky hodů
Fotbalový turnaj ke 100. výročí založení 
Sokola v Brumovicích
Spaní pod širákem na „kobylské skale“
Letní noc – taneční zábava

Srpen Denní hasičské závody
Den otců
Rybářské závody
Letní zábava
Volejbalový turnaj
Závody teenagerů na motorkách

Říjen Výsadba stromořadí
Lampiónový průvod
Květy podzimu - výstava

Listopad Podzimní hodová zábava
Rybářské závody
Vánoční jarmark
Kateřinská zábava

Prosinec Předvánoční setkání s důchodci
Vánoční besídka
Zpívání pod vánočním stromem
Štědrovečerní vycházka do lesa
Silvestrovská zábava

Přesné termíny akcí sledujte na vývěskách, v hlášení 
obecního rozhlasu a na internetových stránkách obce.

Sběrný dvůr v roce 2010 
Provozní doba 

v  období od  1. 4.  do  31. 10. 

Středa      15.00 - 19.00 hodin
Sobota       8.00 - 12.00

v  období  1. 11. do  31.3. 

Sobota       8.00 – 12.00 

Svoz PET lahví :   
5.1., 2.2., 2.3., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 
14.9., 12.10., 9.11. a 7.12. 2010
 
Odvoz nebezpečného odpadu:      
9.ledna, 10. dubna, 17. července a 16. října

E-box lidem usnadní třídění 
drobných elektrozařízení

Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL 
rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých 
elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést 
starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové 
vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad 
a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádo-
by, tzv. E-boxu. Je umístěn na obecním úřadě. Kolektivní 
systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekolo-
gickou likvidaci. 

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elek-
trozařízení je také zvýšení množství sebraných malých 
spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpa-
du. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé 
materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, 
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. 
Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který 
by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozaří-
zení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina 
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se 
tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o tří-
dění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
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Brumovické zahrádky

Foto: Vlasta Bedřichová


