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Jan Herben o Brumovicích:

Vpíjím lačnýma očima do sebe ten kousek
kraje, který se kol dědiny prostírá přede mnou.

Nové POKOLENÍ
Zpravodaj Obce Brumovice

ÚVODNÍK
Pořadové číslo 21             Rok 2008/4

Vážení čtenáři, milí přátelé,
již jenom pár hodin nás dělí od 

vánočních svátků, a pár  dnů od kon-
ce roku 2008. Rok se s rokem schází, 
jedna etapa života obce, i nás lidí, je 
vystřídána druhou, a my budeme již 
jen říkat: „To bylo v osmém roce třetího 
tisíciletí“. My se scházíme s Vámi na 
stránkách tohoto zpravodaje v letoš-

ním roce již počtvrté a také uzavíráme 
jednu kapitolu práce redakce “Nového 
pokolení“. 

Jsme rádi, že se nám dařilo vstu-
povat do Vašich myšlenek prostřed-
nictvím článků i obrázků a jsme vděčni 
za Vaši přízeň i Vaše odezvy. Chce-
me, aby naše povídání vždy bylo zají-
mavé a přitáhlo nové čtenáře. Vážíme 
si toho, že můžeme psát pro druhé. 
Vždyť zahajujeme již třetí desítku zpra-

vodajů. Není to jednoduché vymýšlet 
jejich obsah i vzhled, ale pokud se dílo 
podaří, máme z toho radost. Očekává-
me, že se podaří najít někoho, kdo by 
se na tvorbě zpravodaje spolu s námi 
podílel. 

V tomto vydání najdete články vzta-
hující se ke konci roku, obvyklé rubriky 
a spoustu informací a obrázků. Poho-
du a klid při jeho čtení Vám přeje

- Josef Šedivý -

Foto: Vlasta Bedřichová
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Jan Herben – vypravěč

V tomto předvánočním a vánoč-
ním čase se rádi díváme v televizi na 
krásné a dojemné příběhy o lidském 
dobru a štěstí. Každý takový příběh 
je pohlazením po duši. Protože o 
Dr. Janu Herbenovi píšeme vesměs 
jako o realistickém autorovi, vybral 
jsem pro tentokrát úplně něco jiné-
ho. Nebudu psát o něm samotném, 
ale našel jsem v jeho díle také tako-
vý krásný příběh, který ukazuje Jana 
Herbena jako skvělého vypravěče 
procítěného příběhu. Objevil jsem jej 
v knize Hostišov a je nazván Sněhur-
ka. Pro naše vyprávění je poněkud 
zkrácen. Celý si jej můžete přečíst v 
jeho knize. 

Sněhurka.
„Byl jeden dvořan Ondřej a měl 

ženu Marii, ale neměli děti. Dvořani 
se jim říkalo proto, že nádeničili ve 
dvoře panském a bydleli v chaloup-
ce. Žili v lásce a svornosti, zestárli a 
děti pořád neměli. On měl už vlasy 
šedivé a ona byla ohnutá od práce. 
Velice se rmoutili, že nemají děti. 
Když byla zima a večery dlouhé, 
nevěděli, jak si čas ukrátit. Poví-
dali si tedy pohádky. A nejraději o 
dětech. Nejvíce tu o špalíčkovi a pak 
tu o Sněhurce.

Tak  se v zimě bavívali a krátili si 
večery. Jednou časně ráno se Ond-
řej probudil a všecek ještě rozespalý 
vidí, že žena jeho sedí u kolíbky, kolí-
bá a zpívá. Jako v té pohádce. Vidí, 
že v kolíbce leží holčička s modrý-
ma očima. „Ale safra, docela jsem 
zapomněl, že máme děvčátko svoje 

a živé. Připadalo mi to, jako bychom 
si ještě pořád vypravovali pohádky“. 
Jak se to stalo, že jim  - starým lidem 
– Pán Bůh poslal děvčátko, které se 
jmenuje Mařenka? Tak se to stalo: 
Jednou šla stará dvořanka do Prahy 
a přinesla si domů holčičku několi-
kaměsíční, z domu kde mají nešťast-
né děti, ke kterým se rodiče nehlásí. 
Mařenka rostla jako z vody, batolila 
se s jinými dětmi na zahradě. A staří 
dvořani ji měli rádi a chovali ji jako 
oko v hlavě. Byli chudí, ale co mohli, 
vynaložili na svou milou schovanku. 
A ona měla toho tatínka i maminku 
ještě radši, protože byli takoví sta-
ří,  oba už skoro šediví, a hejčkali ji 
víc než druzí rodiče své děti. Teprve 
když začala Mařenka chodit do ško-
ly, dověděla se, že není Ondřejova a 
že se jmenuje jinak. Bylo jí toho líto, 
protože tohoto tatínka a maminku 
měla ze všech lidí na světe nejradši. 
Ten žal netrval dlouho, tenkrát ji také 
nikdo rodičům nebral. Rostla v Hosti-
šově, měla tu kamarádky, pomáhala 
rodičům. Jednoho dne přišla domů 
ze školy a našla rodiče uplakané. 
Zarazila se velice, co by je potkalo 
tak smutného. „Tam dole máš psa-
ní, přečti si je!“ Mařenka slabikova-
la psaní a bledla. Když je dočetla, 
byla bílá jako stěna a zapotácela se. 
„Radš se utopím v rybníku!“

Mařce bylo čtrnáct let. Zane-
dlouho přišlo nějaké vyrozumění od 
úřadu a za nějaký čas přišla do vsi 
statná žena, podle ústroje zámožněj-
ší. Vyptala se, kde bydlí Ondřejovi a 
vešla do chaloup-
ky. Když pozdravi-
la a řekla, kdo je, 
starým se zatřásly 
rty, nemohli ani 
promluvit. Mař-
ka vypadala jako 
tenkrát, když čet-
la nemilý dopis. 
Stará matka ji 
sevřela v náručí, 
aby se neskácela. 
Děvče se třáslo 
a vyděšené vel-
ké oči upíralo na 
příchozí ženu. 
Mladá žena stála 
z počátku u dveří 
zkamenělá, zrudlá 
studem a hanbou. 

Pak nabrala dechu, pokročila blíže 
a zavzlykala: „Mařenko, já jsem tvá 
matka, a ty se ke mně neznáš? Anis 
mně ruky nepodala. Jdu si pro tebe, 
jak jsem ti psala. Já jsem tvá matka 
a ty mě musíš poslouchat“. V děvčeti 
probudily tyto výčitky tvrdou horač-
ku. Čtrnáctiletá dívka se narovnala, 
zvážněla, šla a políbila ženě ruku. 
Potom však odhodlaně pohleděla 
ženě do očí a řekla: „Vy nejste má 
maminka, když jste se čtrnáct roků 
nestarala o mě! Toto je moje mamin-
ka a můj tatínek. Oni mě maličkou 
vychovali, já jich neopustím“.

Mladá žena ztuhla. Potom se roz-
plakala, prosila za odpuštění a vypra-
vovala, jak byla opuštěná, jak se 
konečně provdala za mlynáře a ten že 
souhlasí, aby si dceru přivedla domů. 
Děvče zavrtělo hlavou záporně.“Buď 
tedy s Pánem Bohem, když není jinak,“ 
řekla rozlítostněná matka. Děvče ji 
opět políbilo ruku a matka vyvrávora-
la z chalupy. Staří zaplakali a Mařka 
vrhala se střídavě na krk otci i matce 
a zalévala je slzami radosti a štěstí, 
jako by se byla zachránila z tonoucí 
lodi. Myslila, že matka nepovolí a že ji 
třeba četníky odvede z Hostišova tam 
do neznámé krajiny.  

Staroušci, siví holoubci, žijí v 
Hostišově. Sněhurka jejich je ve 
službě v Praze a učí se kuchařkou. 
Kdykoli potkám Mařku a zeptám se 
jí, co nového v Hostišově, ta zazá-
ří jako svíce: „Rodiče jsou zdrávi a 
píšou mně“. 

vybral Josef Šedivý
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Chtěl bych se zeptat
Když noc se proměnila v den

s vesmírem se píseň rozezněla
a jako na vyprahlou zem

se shůry snesla slova archanděla,
chtěl bych se zeptat 

pastýřů na stráni, 
těch tichých svědků

Boží slávy,
zda jejich oči snesly nebes záři, 

zda srdce nehrozilo puknout
strachem i radostí, že spatří

Světa Spasitele
Chtěl bych se zeptat 

pastýřů na stráni,
na božské dítě do plen zabalené,
na matku plnou milosti a krásy,

když vraceli se nazpět ke svým stádům,
když jejich ústa strachem uzavřená

propukla v jásot.
Do jejich tváří v duchu hledím

a čtu v nich slova Vánoc věčných
všem narodil se 

Kristus Pán. 

Pavel Smetana

Příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný vstup do nového roku 

 Vám ze srdce přeje
   redakční rada zpravodaje

Vánoce přicházejí
Jistě se všichni těšíte. Třpytivé 

vločky sněhu, rozzářené dětské 
oči, útulné večery ve světle sví-
ček, plno dárků, rodinná setkání, 
to všechno jsou důvody, pro kte-
ré se lze na vánoční svátky těšit. 
V protikladu k realitě, ve které 
žijeme, představují období klidu, 
smíru, lásky a odpuštění. Pestře 
ozdobený stromek, dodržová-
ní tradic a báječná jídla, kdy si 
něco takového člověk doopravdy 
užije? Každý rok je chceme mít 

co nejhezčí, něčím nové. Vánoč-
ní nabídka útočí ze všech stran: 
co největší počet dárků, nejlepší 
ozdoby, nejuklizenější dům, nej-
skvělejší domácí cukroví. Před 
Vánocemi by se lidé strhali, aby 
vše bylo podle jejich představ. Ve 
svátky se sice na shon před tím 
zapomene, a je důvod k odpo-
činku, ale jsou to opravdu svátky 
klidu a míru? Ví třeba děti, proč 
se slaví? Zažili jsme dědu Mráze, 
odoláváme reklamě Santa Clau-

se. Připomínají nám je jenom 
jesličky a betlémy. O křesťan-
ských Vánocích jsme každoročně 
v posledních číslech roku psali 
řadu článků, snažili jsme se při-
pomenout jejich smysl. Popoví-
dejte si s dětmi o vánoční tradi-
cích, proč se zdobí stromeček a 
jak lidé vítají narození Ježíška.  
Zkuste vrátit Vánocům jejich 
původní smysl – jde přece o svát-
ky lidí dobré vůle.

Josef Šedivý 
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Uplynulý rok 2008
Čas je neúprosný, ani jsme se 

nenadáli a je tu konec roku a s ním 
i zamyšlení, jaký vůbec byl, dobrý 
nebo špatný? Od každého trochu, 
podle toho čemu dáváme přednost, 
na čem jsme závislí, jak umíme 
brát život jako takový. Říká se: „co 
je psáno, to je dáno“, „ to je osud“, 
„Boží mlýny“.  A tak to, co jsme proži-
li v minulém roce, je za námi a dnes 
můžeme jenom říci: „co se událo, je 
zapsáno“. A bylo toho hodně. Proto 
jenom stručně k připomenutí.

  Opět to byl rok plný překvape-
ní, na to jsme již zvyklí, klidné časy 
zřejmě neexistují. Celý svět je pohy-
bu, právě toho si nejvíc všímáme. 
Opět jsou to přírodní katastrofy, 
které zasahovaly do života lidí. Ať 
už to byly rozsáhlé záplavy v Číně, 
zemětřesení v Asii nebo hurikány v 
Americe. Děsí nás teroristické útoky  
v Indii, na Blízkém východě. Tíží nás 
hlad v Africe, strach z šíření nevylé-
čitelných nemocí i válečné konfl ikty 
v některých částech světa. Velkým 
překvapením pro nás byla a zřejmě 
ještě bude celosvětová fi nanční kri-

ze, největší od třicátých let minulé-
ho století. Pozorujeme se zájmem 
potíže stmelující se Evropy. Obdivo-
vali jsme průběh velkolepých olym-
pijských her v Pekingu. Sledovali 
jsme pokrok v kosmickém programu 
světových velmocí. Radovali jsme se 
z lékařských objevů a technických 
vynálezů. To byl svět roku 2008. 

Jak to bylo v naší zemi?  Začnu 
klimatickými podmínkami. Z toho 
pohledu to byl téměř normální rok, i 
když ne tak docela. Začátek roku byl 
neobvyklý. Vždyť opět nebyla žádná 
zima. Leden byl docela teplý, únor 
také, od poloviny března byla mírná 
zima beze sněhu. Jenom 22. břez-
na byl větší mráz a sníh. Mírné jaro 
s dostatkem srážek začalo v dub-
nu. Léto  bylo přerušováno krátkými 
chladnějšími obdobími dešťů kon-
cem června a v polovině července. V 
příznivém období měsíců srpna, září 
a října teploty v některých dnech pře-
kročily obvyklé průměry. Zima začala 
až v polovině listopadu, ale je opět 
mírná s dostatkem srážek. 

Počasí ovlivňovalo vegetaci a 
práce v zeměděl-
ství. Mírný prů-
běh zimy vedl k 
přezimování vel-
kého množství 
škůdců, zejména 
mšic. Dostatek 
srážek v průbě-
hu roku vedl k 
dobrému vzchá-
zení rostlin i 
jejich růstu. V 
kratších obdo-
bích však bylo 
nutné zalévat. 
Bylo dostatek 
zeleniny, hodně 
brambor, krmné 
řepy, kukuřice. 
Dobrá byla skli-
zeň obilovin. Byl 
dostatek třešní, 
jahod, jablek, 
švestek, vůbec 
všeho ovoce, 
kromě meruněk 
a broskví. Již 
po několik let je 
velmi dobrá úro-
da ve vinicích. V 
letošním roce  se 

však znovu objevil velký výskyt cho-
rob ve vinicích, a tím vznikla nutnost 
mnoha postřiků. Pro špatný odbyt 
hroznů jich spousta zůstala neskli-
zena.

Také v naší zemi byly zazname-
nány vichřice a mírné zemětřesení. 
Naštěstí žijeme na dobrém místě.  

Mnoho klidu není ani ve společen-
ské sféře. O politických tahanicích se 
dovídáme neustále z televize. Ukáz-
kou nám mohl být průběh volby pre-
zidenta, volby do senátu a krajských 
zastupitelstev a schvalování zákonů 
(radar, reformy, zdravotnictví, Evrop-
ská unie).

Sledujeme postup uzavírání pod-
niků a omezování výroby. Přitom 
dopady celosvětové fi nanční krize 
nás teprve čekají. Tíží nás zvyšová-
ní cen energií a potravin. To všechno 
jsme zaznamenali během končícího 
roku. 

Jsou však i příjemné věci, o kte-
rých by se dalo obšírně psát. Pokrok 
se prosazuje i přes těžkosti. Na 
vlastní oči vidíme všechno krásné, 
radujeme se z maličkostí, z toho co 
jsme udělali. Cestujeme, sportujeme, 
žijeme kulturně a vzděláváme se. To 
všechno však prožil každý jednotlivě 
a jistě si to zhodnotí každý sám.     

V Brumovicích proběhl rok 2008 
pokojně a bez výjimečných událos-
tí. O všem dění jsme se snažili Vás 
informovat. 

Stojíme téměř na prahu nového 
roku, čekají nás nové události, sta-
rosti, ale i radosti a pěkné prožitky.  

Josef Šedivý



Nové POKOLENÍ

strana 5

Usnesení
z 20. řádného zasedání Zastupi-

telstva obce Brumovice konaného 
dne 14. 10. 2008

v 18:00 hodin v obřadní síni OÚ 
Brumovice

1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
 (dále ZOB) schvaluje:
1.1 Program jednání.
1.2 Ověřovatele pana Václava Troubi-
 la a pana Václava Lupače
1.3 Návrhovou komisi ve složení: 
 JUDr. Dobromila Macháčková 
 a Mgr. Marie Michnová
1.4 Předložení žádosti k získání 

 fi nančních prostředků z fondů EU 
 – Regionálního operačního prog-
 ramu NUTS II Jihovýchod na 
 výstavbu Tělocvičny v areálu ZŠ 
 a zajištění spolufi nancování ve 
 výši 9. mil Kč. na první dvě etapy 
 projektu.
1.5 Uzavření smlouvy o dílo na zpra-
 cování Strategie rozvoje obce 
 s fi rmou Garep, spol. s r. o. Pově-
 řuje starostu obce uzavřením této 
 smlouvy.
1.6 Uzavření smlouvy o dílo na Reali-
 zaci rozhlasového a varovného 
 systému obce Brumovice s fi r-

 mou Empemont pana Pavla 
 Kuběje, z Valašského Meziříčí 
 a způsob fi nancování dodávky.
1.7 Smlouvu o budoucí smlouvě na 
 provozování vodovodu s fi rmou 
 Vodovody a kanalizace Břeclav, 
 a. s., budovaného v Nové ulici 
 v části obce Haraska
1.8 Uzavření smlouvy o dílo na 
 dodávku projektové dokumenta-
 ce ke stavebnímu povolení na 
 akci Tělocvična v areálu ZŠ 
 a MŠ Brumovice s fi rmou Pro-
 jekční kancelář ALFA, s. r. o.
1.9 Uzavření smlouvy o dílo na zpra-

Vážení spoluobčané,
konec roku vždy nabízí prostor ke 

zhodnocení uplynulého období. Sou-
časné zastupitelstvo má za sebou 
polovinu svého funkčního období, 
které nebylo zrovna jednoduché a 
bylo velmi pestré na události. To však 
všichni víme.

Plánované stavební a jiné akce, 
které jsme měli v programu na tento 
rok, byly splněny. Jednalo se o opra-
vu kanalizace a vozovky na Vrchním 
konci, úpravu záchytného příkopu ve 
Žlíbku, generální rekonstrukce rozhla-
su. Zahájili jsme výkup pozemků na 

Podolkách určených k výstavbě rodin-
ných domků, požádali jsme o dotaci 
z fondů EU na výstavbu tělocvičny a 
multifunkčního hřiště, zahájili jsme 
rekonstrukci budovy hasičské zbrojni-
ce.

V příštím roce nás čeká zadání a 
vypracování projektové dokumentace 
na výstavbu čistírny odpadních vod 
a kanalizace, požádáme o dotaci na 
zateplení budov základní a mateřské 
školy a budeme pokračovat v rekon-
strukci hasičky. Připravujeme návrh 
změny územního plánu obce a vybra-
ná fi rma pro nás vypracuje  Strategii 

rozvoje obce, dokument, charakteri-
zující a vystihující názory a představy 
nás všech, jak by se měla naše obec v 
blízké budoucnosti rozvíjet.

Jsou před námi vánoční svátky, 
které jsou svátky klidu, míru a rodin-
né pohody. Přeji Vám jejich příjemné 
prožití v rodinném kruhu, spokojenost, 
lásku a načerpání mnoho nových sil. 
V novém roce 2009 přeji všem pev-
né zdraví, štěstí a mnoho pracovních 
úspěchů. 

Krásné Vánoce vám přeje
Váš starosta

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

Zasedání zastupitelstva obce
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 cování tepelného auditu a pro-
 jektové dokumentace pro staveb-
 ní řízení na akci Zateplení obvo-
 dových plášťů a výměnu tvoro-
 vých výplní objektu ZŠ, MŠ 
 a ŠJ v Brumovicích s Ing. Rado-
 mírem Svatkem, Velkomoravská 
 352, Lužice.
1.10 Smlouvu o poskytnutí dotace 
 z Jihomoravského kraje pro SDH 
 Brumovice na výstroj a výzbroj 
 ve výši 40 tisíc korun.
1.11 Úhradu částky Kč 285 600,- za 
 zpracování studie zateplení ZŠ, 
 MŠ, ŠJ a výstavbu tělocvičny 
 v areálu školy fi rmě Veselý, s. r. o. 
 Břeclav.
1.12 Uzavření smlouvy o poskytování 
 konzultačních a poradenských 
 služeb s Českým institutem pro 
 integraci EU. V této souvislosti 
 pověřuje starostu k jednání se 
 zástupci fi rmy o zajištění spolu-
 práce při udržitelnosti projektu.
1.13 Uzavření dodatku č.1 ke smlou-
 vě č. 05193/2008 na opravu 
 vozovek na Vrchním konci s do-
 davatelskou fi rmou stavby VHS, 
 a. s. Břeclav
1.14 Záměr prodeje sekačky nejvyšší 
 nabídce a její zveřejnění.

1.15 Upravený plán účetních odpisů 
 ZŠ a MŠ pro rok 2008.
1.16 Výjimku z počtu žáků dle ust. §23 
 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. 
 Školského zákona a ust. §4 
 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základ-
 ním vzdělávání.
1.17 Žádost pana Milana Hožďory na 
 vypouštění vod po vyčištění ve 
 vlastní ČOV do obecní kanaliza-
 ce pro vedení, sběr a odvod 
 dešťové vody.
1.18 Uzavření smlouvy o zpracování 
 návrhu osmi změn územního 
 plánu v obci s Ing. Arch. Hučí-
 kem. V této souvislosti pověřuje 
 starostu obce k jednání o slevě 
 z navrhované ceny z důvodu 
 nevyřešených vad na zpracování 
 předešlých návrhů
1.19 S prodejem části pozemku 
 manželům Charvátovým parc. č. 
 st. 152/2 v k.ú. Brumovice ve 
 vlastnictví Jednoty Mikulov bez-
 prostředně sousedící s pozem-
 kem parc. č. st. 152/1 ve vlast-
 nictví Obce Brumovice
1.20 Zprávu o činnosti obecního úřa-
 du od minulého jednání ZOB.
2. ZOB ukládá
2.1 plnění usnesení minulého ZOB 

 s tím, že nadále bude starosta 
 pokračovat v jednáních s paní 
 Häuslerovou s cílem dosažení 
 smlouvy o věcném břemenu na 
 jejím pozemku a pod jejím 
 domem pro vedení odvodňovací-
 ho kanálu.

Ing. Vavřinec Charvát, starosta,
JUDr. Dobromila Macháčková,

místostarostka

Usnesení
z mimořádného zasedání Zastupi-
telstva obce Brumovice konaného 

dne 23. 10. 2008 v 18.00 hodin
v obřadní síni OÚ Brumovice

1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
 (dále ZOB) schvaluje:
1.1 Program jednání.
1.2 Ověřovatele zápisu pana Petra 
 Kučeru a pana Josefa Charváta
1.3 Vybudování inženýrských sítí 
 pro bytovou výstavbu v trati 
 Haraska (plyn, voda a elektřina) 
 – náklady na vybudování budou 
 rozděleny napůl mezi Obec Bru-
 movice a stavebníky (mimo pří-
 pojek)
1.4 Rozpočtové opatření č. 6 – dle 
  přílohy
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Události
- V sobotu 25. října se uskutečnil v Hospůdce na kopečku sraz 65 letých rodáků. 

- V sobotu 1. listopadu 2008 se uskutečnila brigáda na opravu střechy hasičské zbrojnice
Foto: Vlasta Bedřichová

- V neděli 2. listopadu 2008  večer se začalo vypouštět jezírko z důvodu vápnění. 

- V sobotu 8. listopadu 2008 se konaly podzimní hody, hrála DH Sokolka ze Šakvic.

- V neděli 9. listopadu 2008 se konala členská schůze oddílu kopané TJ Sokol Brumovice.

- V neděli 9. listopadu 2008 se konaly oslavy 125. výročí postavení chrámu Páně v Kloboukách u Brna. V tento den, 
kromě jiného, proběhla vernisáž výstavy k tomuto výročí a ze života sboru. Oslavy pokračovaly v neděli 16. listopadu 
2008, kdy se poprvé rozezněly nové zvony a odpoledne byl proveden křest Almanachu.

Almanach Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna vydaný při příležitosti 125. výročí 
postavení chrámu Páně – vydavatel Českobratrská církev evangelická Praha, 2008. Náklad 500 kusů, tisk Graweb 
Hustopeče.

- V neděli 16. listopadu 2008 uspořádalo Občanské sdružení Brumovické jezírko brigádu na úklid okolí jezírka.

- Koncem listopadu 2008 jsme mohli na televizních obrazovkách na programu ČT1 v pořadu AZ kvíz  sledovat soutěž-
ní vystoupení Petra Líznara z Brumovic. Pětkrát postoupil do fi nále a pětkrát se stal vítězem. Kromě jednotlivých výher 
obdržel ještě tričko s logem soutěže a pětitisícovou odměnu. 

- V posledním listopadovém týdnu provedla fa VeOs Dolní Bojanovice osvětlení vánočního stromu v parku pod kos-
telem. O první adventní neděli, 30. listopadu 2008, strom svítil. 

- V sobotu 6. prosince 2008 se v Hospůdce na kopečku konal sraz 60 letých  rodáků.

- V pondělí 8. prosince 2008 uspořádal Svaz zdravotně postižených zájezd do Mošoně.
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Láska brány otevírá
V neděli 12. října 2008 se v sále sokolovny konal hudebně zábavný pořad nazvaný Láska brány otevírá. Na pozvání 

obecního úřadu tento koncert zajistila agentura Aleny Bastlové, účinkovali sólisté Slezského divadla v Opavě, slovem 
provázeli Alena Bastlová a František Štěpán, sólista činohry S.D. v Opavě. V programu zazněla díla známých hudebních 
skladatelů, např.Oskara Nedbala, Rudolfa Frimmla a dalších. Pro posluchače v sále to byl hezký kulturní zážitek.  

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Mše svatá
V úterý 25. listopadu 2008 se v kostele sv. Antonína v Brumovicích konala slavnostní mše svatá, na níž brumovic-

ký duchovní p.Vladimír Konečný, který u nás působí už 37 let,  předával svou farnost novému duchovnímu p. Rudolfu 
Zbožínkovi. Přítomen byl i hustopečský děkan p. Pavel Bublan. Poděkovat a blahopřát přišla s řadou věřících i krojovaná 
mládež a starosta obce s manželkou. 

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Výstava betlémů
Ve čtvrtek 4. prosince 2008 se uskutečnil zájezd brumovických občanů do Hodonína na 8. výstavu betlémů v Kul-

turním domě Horní Valy. Zhlédli jsme betlémy z různých koutů naší republiky, ale i ze zahraničí, např. ze Slovenska a z 
Polska. Viděli jsme betlémy zhotovené  z perníku, z keramiky, vytesané do kamene, umělecké řezbářské i studentské 
práce, zaujala nás textilní koláž a mnoho dalších. Zájezd organizovala Marie Kopřivová. 

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Prosinec

Za celý rok dala země lidem
hojně darů a teď usíná.

Na střechy sníh položil se s klidem,
vlhký u teplého komína.

Ve stavení život neustává,
všechno se tu chystá na hody,

voní jehličí i kamna žhavá,
je to vůně míru, pohody.

Zimo, obcházej si naše prahy,
krabaťte se, cesty, od mrazíků,
buď si ještě na sluníčko záhy,

ale stále je čas na lásku!

František Hrubín 
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Společné vánoční setkání
Sbor pro občanské záležitosti v Brumovicích připravil na sobotu 6. prosince 2008 „Společné vánoční setkání“ s 

občany, kteří dovršili osmdesát a více let.Akce se konala ve svátečně vyzdobené velké zasedací místnosti obecního 
úřadu. Po úvodním slovu předsedkyně SOZ paní Anežky Halmové  vystoupily se svým kulturním programem děti místní 
mateřské a základní školy a v podání členek sboru zaznělo pásmo básní a lidových písní. Starosta obce Ing. Vavřinec 
Charvát přítomné informoval o činnosti obecního úřadu a o tom, co se u nás v uplynulém roce událo. Besedy se zúčast-
nil i nejstarší brumovický občan, 96 letý pan František Kučí, který na snímku rozmlouvá se starostou obce. Babičky a 
dědečkové si zazpívali i při harmonice, na kterou si s chutí zahrál pan Miroslav Stehlík. Na závěr setkání bylo přichystá-
no překvapení. Mezi seniory zavítal Mikuláš a všechny obdaroval dárkovými balíčky. Příjemně strávené odpoledne jistě 
přispělo ke sváteční pohodě v předvánočním období. 

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičkyZe života školičky
Vánoční jarmark
Klub Rodiče dětem a školská rada ve spolupráci se zaměstnanci Základní a Mateřské školy v 

Brumovicích uspořádaly v neděli 30. listopadu 2008 „Vánoční jarmark se zabijačkovými hody“. Na 
jarmarku, který se konal v prostorách školní zahrady, jsme si mohli zakoupit vánoční svícny a ozdoby, adventní věnce, 
obrázky, košíky a jiné drobné zboží. K zakoupení byly i zabijačkové speciality, a kdo měl hlad, mohl zajít do školní jídelny 
a ochutnat guláš nebo polévku. Vše náramně chutnalo, návštěvníci byli určitě spokojeni. Akce se těšila velkému zájmu 
malých i velkých návštěvníků.

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Exkurze III.G
Třída III.G MěVG v Kloboukách u Brna absolvovala jednodenní exkurzi. Program byl rozdělen na dvě části: Galerie 

výtvarného umění v Hodoníně a Zoologická zahrada Hodonín.
Co o této akci napsali studenti:
„Ve čtvrtek 9. října jsme jeli do Hodonína. Jeli jsme skoro celá třída, až na pár výjimek. Nejdřív jsme byli na výstavě 

soch pana Franty Úprky. Většina soch byla odlita z bronzu. Po exkurzi v galerii jsme šli do zoo. Bohužel pršelo a všechna 
zvířata byla znavená. V zoo jsme také měli vědomostní soutěž, která se točila kolem savců. V Hodoníně jsme strávili 
skoro celý den. Byl to fantastický výlet a doufám, že se třídou pojedu ještě na mnoho podobných výletů.“

Daniel Štach, III.G

„Ve čtvrtek 9. října jsme se s naší třídou vydali na výlet do Hodonína. V osm hodin jsme se sešli na zastávce a po 
deseti minutách čekání na autobus jsme vyjeli z Klobouk. Někteří spolužáci nastupovali po cestě. Jakmile jsme se 
dopravili do Hodonína, šli jsme do galerie na výstavu věnovanou Frantovi Úprkovi. Franta Úprka byl sochař a malíř. V 
galerii jsme si prohlédli některé jeho sochy a obrazy, také jsme se dověděli, jak se taková socha zhotoví. Na závěr jsme 
si vyrobili vlastní malé sošky z papíru. Poté jsme vyrazili do zoo, kde jsme měli domluvenou přednášku.

Karolína Dvořáková, III.G

Foto: Vlasta Bedřichová
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Seznamovací pobyt žáků I.G MěVG 
Žáci 1. ročníku Městského víceletého gymnázia v Kloboukách u Brna jezdí pravidelně na začátku školního roku na 

tzv. „seznamovací pobyt“. Přečtěte si, co o tomto pobytu napsala  žákyně  Denisa Kadlecová:
„Ve středu 1. října jsme vyjeli na seznamovací pobyt do Křižanova. Cestou jsme se zastavili ve Velké Bíteši, tam jsme 

si mohli něco koupit. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali, chvíli jsme měli odpočinek a pak se šlo do lesa. Nasbírali 
jsme voňavý kelímek, hráli jsme na ptačí hnízda a na mrtvého brouka. Šli jsme na letiště a tam jsme také hráli hry. Potom 
jsme se vrátili do chaty a po večeři jsme soutěžili, malovali  trička, vyplňovaly různé doplňovačky. Druhý den jsme po 
snídani hráli bludiště a přehazovanou. Po odpoledním klidu jsme si v lese zahráli hru na čísla, to trvalo asi hodinu a půl, 
potom jsme lezli po lanech. Byla to legrace. My jsme dělali z děcek strašáky a někteří šli na letiště. Také jsme savovali 
trička a večer jsme měli módní přehlídku. Třetí den jsme se sbalili a šli jsme si z květů udělat paletu. Po obědě jsme jeli 
domů. Byl to krásný výlet.“                                         

Čtyři ruce na klávesách
Ve dnech 21.-22. 11. 2008 se žáci klavírního oddělení 

ZUŠ Klobouky u Brna zúčastnili mezinárodní klavírní sou-
těže ve čtyřruční hře a hře na dva klavíry „Čtyři ruce na klá-
vesách“ v Karlových Varech. Školu reprezentovalo  celkem 
10 dvojic různých věkových kategorií. 21.listopadu  pro-
běhlo národní - české kolo, 22. 11. pak kolo mezinárodní, 
kde soutěžili žáci z ČR a Německa. Do mezinárodního kola 
odborná porota vybrala z naší školy dvě dvojice. Romana 
Synková a Ráchel Kalvachová získaly ve své kategorii 3. 
místo a Jana Otáhalová společně s Annou Natálií Fajnoro-

vou krásné 2. místo. Soutěž „Čtyři ruce na klávesách“ byla 
založena v roce 2002. S její iniciativou přišla ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary ve spolupráci s Hudební školou v Hofu/SRN. 
Soutěž má velmi vysokou úroveň, a již samotná účast na 
ní se dá považovat za úspěch. Všem zúčastněným patří 
velká gratulace s přáním dalších podobných úspěchů. Pod 
úspěchy žáků ze ZUŠ v Kloboukách se podepsaly jejich 
paní učitelky a to Mgr. Armine Stepanyan, Bc. Lenka Kou-
delková a Jarmila Hunčová DiS. Právě ony si zaslouží nej-
větší poděkování a gratulaci.

Umístění žáků klavírního oddělení ZUŠ Klobouky u Brna na soutěži „Čtyři ruce na klávesách“ v Karlových Varech 21. 
a 22. listopadu 2008  

České kolo:  Kategorie Ib: 
 Pavlína Krmelová - Marie Hejlová 3. místo
 Aneta Praxová - Nikol Dostálová 3. místo
 Anna Suchánková - Martin Pleyer ČU I. stupně
 Barbora Komosná - Monika Koutná ČU I. stupně
 Aneta Praxová - Barbora Komosná Čestné uznání
 Michal Hanák - Karolína Hynštová Čestné uznání

Kategorie III:
 Ráchel Kalvachová - Romana Synková 2. místo

Kategorie IV: 
 Jana Otáhalová - Anna Natálie Fajnorová   2. místo 
 Jana Otáhalová - Ráchel Kalvachová 3. místo
 Natálie Bartoňková - Leona Petrášová ČU I. stupně

Mezinárodní kolo: 
 Ráchel Kalvachová, Romana Synková 3. místo
 Jana Otáhalová, Anna Natálie Fajnorová 2. místo

Jindřich Demela
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V dalším díle povídání o rostlinách našeho kraje se podíváme na rostlinu, kte-
rá roste v podobných podmínkách jako ta, o které jsem psal minule (orobinec).

Ve stojatých vodách, vlhkých příkopech, bažinách a tůních, je po celém Slo-
vácku rozšířena aromatická rostlina z čeledi aronovitých

               P U Š K V O R E C   obecný
(Acorus calamus L.). Není to naše domácí rostlina, puškvorec je pravděpodobně původní 

pouze v jižní Číně, již v dávných dobách byl však zavlečen do Indie, odkud se šířil dál. Do Evro-
py byl přivezen v roce 1565 a tím i na naše území. Přivezli jej Tataři, kteří věřili, že puškvorec 
čistí vodu a že je indikátorem nezávadnosti vod. U nás puškvorec divoce zplaněl. K založení 
nové puškvorcové kolonie stačí kus utrženého a vodou odplaveného oddenku. Kořeny, které 
vyhání na spodní straně, se přichytí, plazí se na povrchu bahna a tloustne. Je to vytrvalá, výraz-
ně aromaticky vonící, až 1,5 m vysoká bylina. Na svrchní straně vyrůstají dlouhé, mečovité, asi 
2 cm široké, tuhé, na okraji mírně zvlněné, živě zelené listy. Květonosné stvoly jsou trojhran-
né, nesoucí na vrcholu do strany odkloněnou palici zelenohnědé barvy. Toulec, který u jiných 
aronovitých rostlin objímá květní palici jako kornout, je u puškvorce mečovitý, odstrkuje palici 
stranou a předstírá, že je pokračováním stvolu. Palice je složena z nevzhledných, velmi drob-
ných žlutozelených kvítků. Plodem jsou červené bobule, jež se v našich podnebných poměrech 
nevytvářejí, takže se rozmnožuje pouze nepohlavně – oddenky. Oddenek je také na rostlině 
nejvzácnější. Obsahuje hořký glykosid acorin a alkaloidy calamin a cholin, ale i větší množství 
škrobu a vonného oleje. Proto také velmi příjemně a intenzívně voní. Bylo ho používáno k 
výrobě voňavek, zubních prášků a kandovaného cukroví. Hlavní využití však měl oddenek v 
lékařství.

U nás měl jednoduché, ale hojné využití. Používal se v lidovém léčitelství a na výrobu žaludečních likérů. Byl velmi oblí-
benou léčivkou a kořením. Nechyběl v sortimentu žádné báby kořenářky. Říkalo se mu také šišvorec, pišišvorec, prustvorec 
nebo tatarská tráva.

Oddenek, sklizený ve 2. až 3. roce, se máčel v kořalce a ta se podávala při bolení žaludku. Líh s olejem puškvorcovým se 
vtíral do kůže při revmatických bolestech. Je známo, že působí i dezinfekčně, močopudně a protialergicky. Pročišťuje organis-
mus. Již v Číně ho nazývali prodlužovatelem života.   Používal se na rány a ekzémy. Na vesnici se používal hojně i při léčení 
zvířat. Užíval se jako odvar, tinktura i rozdrcený na prášek. Protože je hořký, podával se s mlékem a medem.

Vlivem meliorací ho znatelně ubylo, dnes nevíme, jestli v katastru vůbec roste. A tak upadl v zapomnění a můžeme se 
domnívat, že je využíván ve farmaceutickém průmyslu. Pokud bychom ho však chtěli, můžeme si zajít do specializovaného 
obchodu s bylinami.

- J. Šedivý -

Slovácký 

rostlinopis

Okolí Brumovic
K L O B O U Č K Y

Po dlouhém povídání o Divicích se podíváme na další zaniklou ves

O osadě tohoto názvu se toho ví 
ještě méně, než o předchozích, o kte-
rých jsem již psal. Přesto zcela jistě 
stávala také blízko Brumovic (vzdušnou 
čarou něco přes dva kilometry). Přesná 
poloha této osady není v historických 
pramenech udána. Archeologové se 
domnívají, že tato osada stávala mezi 
potokem Trkmanka a silnicí z Krumvíře 
do Terezína asi 1,5 km od krumvířského 
dvora Rovinky směrem k Brumovicím  a 
Terezínu. Na těchto místech se nachá-
zely hojné nálezy zbytků dokonale tva-
rovaných a zdobených nádob, vypalo-
vané obilné jámy, zuby hospodářských 
zvířat a pod. V samé blízkosti přes silnici 
se nacházely hlubokou kultivací půdy 
rozptýlené zbytky kostrových hrobů. 
Je pravděpodobné, že šlo o pozůstat-
ky Klobouček. Na pozůstatcích této vsi 
mohl být později v roce 1774 dosídle-

ním založen Terezín. Protože však byl 
často zaplavován vodou, obyvatelé si 
svá obydlí vystavěli o 300 m dále smě-
rem k Čejči. 

První zapsaná zpráva o osadě Klo-
boučky je z roku 1250, 
tedy ze stejného roku 
jako o Brumovicích. 
Roku 1265 je tato 
ves Clobuch uvede-
na v kodexu Moravy 
jako majetek kláš-
tera velehradského, 
jemuž ji daroval něk-
terý z pánů z Bolera-
dic již před rokem 
1261. Dr. L. Hosák 
nevylučuje, že šlo o 
osadu německou, 
velehradští cisterciáci 
k nám tehdy přiváděli 

německé kolonisty z Rakous. Kloboučky 
bývaly v církevním majetku až do roku 
1458, kdy je koupil za 120 hřiven grošů 
Jindřich z Lipé od opata Štěpána a kon-
ventu velehradského. Pergamen krá-

Obydlí ve středověku
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Ze sportu
Výsledky podzimní části fotbalové sezóny 2008/2009

III.třída, sk.B
Datum Domácí Hosté Výsledek
9.8.2008 Velké Pavlovice B Brumovice A 4:1
17.8.2008 Brumovice A Krumvíř 0:5
24.8.2008 Pasohlávky A Brumovice A 6:0
31.8.2008 Brumovice A Cvrčovice 0:1
7.9.2008 Křepice A Brumovice A 6:2
14.9.2008 Brumovice A Boleradice 3:0
21.9.2008 Starovice A Brumovice A 1:1
28.9.2008 Brumovice A Uherčice 5:0
5.10.2008 Velké Němčice A Brumovice A 1:1
12.10.2008 Brumovice A Vranovice 3:2
19.10.2008 Šitbořice A Brumovice A 2:3
26.10.2008 Brumovice A Kobylí 5:1
2.11.2008 Pouzdřany A Brumovice A 2:1
9.11.2008 Brumovice A Velké Pavlovice B 1:3
Po podzimní části fotbalové soutěže skončilo „A“ mužstvo na 7. místě.

III. třída dorost
Datum Domácí Hosté Výsledek
10.8.2008 Horní Bojanovice Brumovice 1:2
17.8.2008 Brumovice Popice 2:0

le Jiřího z Poděbrad z 3. června 1458, 
jímž se tento převod majetku potvrzu-
je, je posledním historickým zápisem 
o Kloboučkách, od toho roku není o 
nich zpráv. Za uherských válek kolem 
roku 1470 byly Kloboučky vypleněny, 
sežehnuty a opuštěny. Až roku 1590 se 
v hodonínských registrech píše o polích 

Na Klobučkách, tehdy však byla ves už 
přes sto let pustá.

Při úpravách majetkových poměrů 
přešly polnosti této zaniklé osady k sou-
sedním vesnicím: ke Krumvíři 292 měřic 
polí s pastvinou Úlehla, k svobodnému 
dvorci okolo 300 měřic polí, 83 měřic 
pastviny a 40 měřic louky Za hatěmi, 

Práce ve středověku

ostatek k Brumovicím a Kobylí, jak uvá-
dí urbář z roku 1691.  Jméno Kloboučky 
je novější. Roku 1390 se uvádí Clobuk 
Minor (Klobúky Menší), r. 1412 a 1458 
Klobuczky.      

Tolik o třetí zaniklé osadě v okolí 
Brumovic.

Josef Šedivý
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Příznivci naší kopané i sami členo-
vé oddílu vstupovali do nového ročníku 
fotbalové sezóny v očekávání, jakých 
výsledků v něm fotbalisté dosáhnou. 
Nejvíce diskusí panovalo okolo mož-
ností kádru „A“ týmu udržet se i bez 
výraznějších posil v III. třídě, kam se 
mu v minulé sezóně podařil návrat. Již 
po rozlosování soutěže začátkem čer-
vence bylo zřejmé, že hned na úvod 
nás čekají silní soupeři. První z nich 
družstvo Velkých Pavlovic „B“ sestou-
pilo z okresního přeboru, Krumvíř, který 
jsme doma přivítali v druhém kole, bojo-
val v minulém ročníku do posledního 
kola o  postup do okresního přeboru, 
Pasohlávky, Cvrčovice a Křepice, které 
následovaly, patřily v minulém ročníku k 
předním týmům této třídy. A tak po počá-
teční černé sérii, kdy v prvních pěti zápa-
sech nezískalo mužstvo ani jeden bod, 
ještě více zesílily hlasy pesimistů. Velmi 
si ceníme, že však nepolevila podpora 

ze strany fanoušků, kteří nadále v hoj-
ném počtu chodili na utkání, za což jim 
určitě patří uznání. Kromě nepříznivého 
losu a „nováčkovské“ nezkušenosti se 
na nevýrazných výsledcích projevila i 
prakticky nulová letní příprava. Během 
letní přestávky se hráči sešli v podstatě 
jen na turnaji v družebních Brumovicích 
u Opavy. Důvodem bylo nevyjasněné 
obsazení postu trenéra. 

Po rozpačitém počátku se dru-
há polovina sezóny nesla přesně v 
opačném duchu. V následujících sed-
mi kolech mužstvo vždy bodovalo, a 
to i s týmy z čela průběžné tabulky. 
Tuto sérii ukončilo až poslední kolo 
podzimní části a získat alespoň bod 
se nepodařilo ani v předehrávaném 
utkání z jarní části sezóny. Mužstvo 
tak zimuje na sedmém místě a určitě 
má předpoklady proto, aby i po skon-
čení celé sezóny fi gurovalo v klidných 
vodách středu tabulky.

Velmi dobrých výsledků dosáhly také 
oba mládežnické celky. Hlavně dorostu 
v dosažení ještě lepšího postavení v 
tabulce zabránil velmi úzký kádr hráčů. 
A ti z Vás, kdo chodíte na zápasy žáků, 
jste jistě všimli, že nám zde vyrůstají vel-
mi šikovní hráči.

V listopadu se konala také členská 
schůze fotbalového oddílu, na které byl 
zvolen nový výbor ve složení: Ludvík 
Hanák, Zdeněk Pohorský ( oba trenéři 
žáků), Zdeněk Musil (trenér dorostu), 
Zdeněk Kučerka ( trenér „A“ mužstva) a 
Pavel Miklík.

Protože tyto řádky budete číst v 
období vánočních svátků, dovolte mi 
popřát Vám jejich klidné prožití, do nové-
ho roku hlavně pevné zdraví a mnoho 
spokojenosti v každodenním životě i z 
návštěv sportovních a společenských 
akcí a poděkovat Vám za Vaši podporu 
a přízeň v roce 2008.    

Ivo Bedřich

24.8.2008 Přibice Brumovice 2:1
31.8.2008 Brumovice Moravský Žižkov 1:2
7.9.2008 Křepice Brumovice 7:1
21.9.2008 Perná Brumovice 3:7
28.9.2008 Brumovice Klobouky 8:0
5.10.2008 Drnholec Brumovice 1:3
19.10.2008 Charvatská Nová Ves Brumovice 3:0
26.10.2008 Brumovice  Valtice 7:2
2.11.2008 Podivín Brumovice 4:2
9.11.2008 Brumovice Horní Bojanovice 8:0
Družstvo dorostu skončilo na 5. místě.

Základní žákovská soutěž, sk.B
Datum Domácí Hosté Výsledek
31.8.2008 Brumovice Klobouky 1:7
7.9.2008 Vrbice Brumovice 0:3
14.9.2008 Brumovice Nosislav 1:2
21.9.2008 Boleradice Brumovice 6:1
28.9.2008 Brumovice Bořetice 2:6
5.10.2008 Klobouky Brumovice 16:0
12.10.2008 Brumovice  Vrbice 3:1
19.10.2008 Nosislav Brumovice 14:0
26.10.2008 Brumovice Boleradice 0:3
28.10.2008 Bořetice Brumovice 4:1
Po podzimní části fotbalové soutěže skončilo družstvo brumovických žáků na 5. místě.

Výsledky střelecké soutěže
III.třída dorost
1. místo – 18 branek – Pavel Brzobohatý, Brumovice
7. místo – 7 branek – Tomáš Kňůr, Brumovice

III. třída, skupina B
1. místo – 14  branek – Tomáš Peroutka, Velké Němčice
2. místo – 13 branek- Zdeněk Polach, Křepice
3. místo – 10 branek-  Michal Bíza, Brumovice

Vlasta Bedřichová
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V roce 2008 uzavřeli sňatek:
Lenka Janošková a Antonín Rychlý
Petra Ševelová a Hynek Musil
Elena Skřivánková a Aziz Imider
Eva Prachařová a Radek Horák
Petra Hánová a Tomáš Chromý

Blahopřejeme našim spoluobčanům, 
kteří v roce 2008 oslavili významné životní jubileum:
Lejsková Štěpánka 85 let
Kučera Josef 93 let
Nádeníčková Stanislava 87 let
Košuličová Marie 88 let
Kučí František 96 let
Kudrová Františka  94 let
Ševčíková Augustina 87 let
Mikuličová Ludmila 88 let
Košulič Václav 85 let
Kovářík Martin 86 let
Ševelová Marie 85 let
Souchopová Františka 89 let
Šedivá Miroslava 90 let
Kellnerová Aurelie 85 let

Společenská kronika

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti narozené v roce 2008:
Barbora Hanáková
Martin Havlík
Daniel Pavelka
Magdaléna Vykydalová
Jan Kurečka

V roce 2008 nás navždy opustili:
Stanislav Kovářík 87 let
Zdenka Soukopová 61 let
Oldřich Janošek 78 let
Václav Lupač 68 let
Antonín Staněk 79 let
Miroslav Klement 80 let
Ludmila Kučí 85 let
Ladislav Šoman 85 let
Bedřiška Kuchyňková 87 let
Anna Hovězáková 94 let
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Přehled bohoslužeb ve vánočním 
období ve farním kostele 

v Brumovicích

Vaše ohlasy, náměty, reakce

Neděle 21.12. – 4. neděle adventní- 8.00 a v 17.00 mše 
svatá

Středa 24.12.- 22.30  půlnoční mše, zpívá chrámový 
sbor

Čtvrtek 25.12. – Boží hod vánoční: 8.00 a 10.30 – mše 
svatá, 14.00 pobožnost u jesliček

Pátek 26.12.- sv. Štěpána: 8.00 ranní mše svatá, 10.30 
mše za brumovickou mládež

Sobota 27.12. – 17.00 mše s nedělní platností
Neděle 28.12. – svátek sv. Rodiny: 8.00 ranní mše, 

10.30 mše za brumovické děti
Středa 31.12. – sv. Silvestra, papeže: 16.00 děkovná 

bohoslužba na závěr občanského roku
Čtvrtek 1.1.2009 – Nový rok - Slavnost Boží Panny 

Marie: 8.00 mše svatá

Radostné a požehnané svátky vánoční Vám přejí Vaši 
duchovní

Rudolf Zbožínek a Vladimír Konečný.

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Kloboukách u Brna

Advent a doba vánoční 2008
bohoslužby:
21. prosince – Čtvrtá neděle adventní 
   8.00 Morkůvky; 9.30 Klobouky; 11.00 Velké Hostě-

rádky
24. prosince – Štědrý den 
   9.30 Dětská vánoční slavnost 
25. prosince – Boží hod vánoční 
   9.30 Klobouky – bohoslužby se slavením svaté večeře 

Páně
 28. prosince – Neděle po Narození Páně 
    9.30 Klobouky
31. prosince - Poslední den občanského roku - Památ-

ka zesnulých 
   18.00 Klobouky 
1.ledna 2009 – Nový rok
  14.30 ekumenické bohoslužby – evangelický kostel 

Klobouky u Brna 
Betlémské světlo
23.prosince: 14.oo – 16.oo
24.prosince:  9.oo - 9.3o a 11.oo – 11.3o hodin
evangelický kostel v Kloboukách u Brna

Luděk Korpa

Vážení čtenáři,
velmi sympatický ohlas na náš časopis poslala naše pravidelná čtenářka Věra Sobotková (roz. Hrudová) ze Strachotí-

na. Nejvíc ji zaujaly články Tradiční jarní hody a Slovácký rostlinopis – orobinec.
Napsala:
„V tomto čísle mně hned padly do oka hody. Všechno je tam pěkně vyfocený a taky napsaný. Hned jsem to musela 

našim poukazovat a taky vysvětlit, co je kde focené a při čem. Taky je tam písnička brumovické zavádky, kterou jsem si 
hned zazpívala, nápěv si ještě moc dobře pamatuju. Je vidět, že hodový zvyky se v Brumovicích ještě hodně udržují a 
to je moc dobře.

Druhou věcí je rostlinopis, ve kterém se píše o orobinci. Tato rostlina je mi velmi dobře známa, protože mě provázela 
životem od dětství. Naše maminka se živila výrobou věcí z orobince. Jeden čas se dovážel i odsud ze Strachotína. Byl z 
toho velký nepořádek, když se loupal. To měl na starosti stařa. Maminka vybírala jen prostřední listy a dělila je na lýčka 

slabší a silnější. Z toho babička pletla úplet buď za tří silnějších, nebo šesti slabších 
lýček. Ty silnější byly na rukovítka (uši) ke kabelám, nebo taky na letní plážový san-
dále. Z těch tenčích se šily kabele, sotůrky, nebo taky letní klobouky pro dámy. Bylo 
to fajnový zboží a většinou se prodávalo na tu dobu dost draho. Pro mě to ale bylo 
„nic moc“. Já jsem radši šilhala, když jsem byla větší, už v učení, po kožené tašce. 
Až naše vychovatelka mě upozornila na to, jakou že to mám moderní věc. Tato prá-
ce v domácnostech postupně zanikala, pro nás však byla obživou mnoho let“. 

   Těší nás každý ohlas na články našeho zpravodaje a vážíme si toho, když 
nám svoje životní zkušenosti nebo vzpomínky sdělíte písemně, protože o ně pak 
můžeme obohatit další čísla Nového pokolení.  

- Ludmila Hanáková – 
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Mše svatá

Foto: Vlasta Bedřichová

Výstava betlémů

Společné vánoční setkání


