
Nové POKOLENÍ

strana 1

Jan Herben o Brumovicích:

„Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem, 
že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi 
zahrádkami naší chalupy a myslila na mne“. 

Pořadové číslo 31             Rok 2012/1 
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Dětský krojový ples 



Nové POKOLENÍ

strana 3

Jan Herben - Na svatého Blažeje
„Konečně musím také vzpome-

nout zábavy ve staré škole na Slová-
cích. Nejmilejší a také jedinou zába-
vou, která se udržela až do dob mé 
mladosti, byl blažej, školní slavnost 
na den svatého Blažeje, dne 3.února. 
Svatý Blažej se stal patronem škol-
ních dětí proto, že zázračně vyhojil od 
zádavy dítě, jemuž žádný lékař nemo-
hl pomoci. 

Několik dní před svatým Blažejem 
přistrojili se tři premianti: jeden za 
Blažeje, dva za anděly do dlouhých 
bílých košil a do vysokých papíro-
vých čepic biskupských, polepených 
pozlátkem a křížky. Naučili se říkání a 
chodili po dědině s rožněm vyptávat 
masa, vajec, mouky a jiných potřeb. 
To vše se snášelo do školy. Ti svatí 
Blažejové při vyptávání zpívali:

Na svatého Blažeje
památka se činí,
a to se všem oznamuje,
který o tom neví.

My pak malí žáčkové
chodíme pospolu,
abyste nám něco dali
dnes k našemu stolu.

Jestli žáčka nemáte,
na papír nám dejte,
jedným grošem lebo dvoma
nic nezchudobnete.
Na den svatého Blažeje z toho 

pak byla ve škole v poledne hostina 
a po hostině se konala ve školní třídě 
taneční zábava. Se všemi náležitost-
mi jako tancovačka dospělých. 
Ovšem alkoholu a opilých nebylo, ale 

Svatý Blažej
Patron: lékařů, obchodníků vlnou, 

obuvníků, krejčích, tkalců, proti krč-
ním bolestem, proti kašli, proti moru, 
ochránce domácích zvířat a koní, 
za dobré počasí, kameníků, česáčů 
vlny, stavebních dělníků, zedníků, 
pekařů…

Atributy: hořící nebo zkřížené sví-
ce, lesní zvířata, ptáci, hřeben, kniha, 
vlk, vepř; je znázorňován s vlnitými 

vlasy a vousy; jak je sťat; jako biskup; 
výjevy ze života

Blažej byl ve 4. století biskupem 
v Sebaste v Arménii (dnešní Sivas v 
Turecku). Asi od 16. století existuje v 
den jeho liturgické památky (3.února) 
svatoblažejské požehnání. Při něm 
se drží pod bradou dvě posvěcené 
svíčky v podobě Ondřejova kříže. Již 
ve 12. stol. existovala modlitba k sv. 

Blažejovi proti otokům hrdla. Přede-
vším v životě rolníků má Blažej jako 
patron počasí zvláštní místo. To zna-
mená, svátek sv. Blažeje přináší uti-
šení větru, popřípadě i možné škody, 
způsobené bouří. Za císaře Licinia 
byl kolem roku 316 krutě umučen. Je 
uctíván ve východní i západní církvi.          

Zdroj: Internet

školní děti toho dne tančívaly až přes 
půlnoc. Ale z důvodů pedagogických 
byla později tato slavnost zakázána. 
Je mi jí líto, protože nebyla nahraze-
na ničím lepším. Školní výlety, aspoň 

pokud jsem je já viděl, blažeje nena-
hrazují ani zdaleka.“

Příště: Stará škola                                                                
Vlasta Bedřichová

Kresba: František Hlavica                                

Letos si připomínáme sté výročí otevření nové školní budovy. Do dnešního 
zpravodaje jsem vybrala ukázku z díla Jana Herbena o zábavách ve staré škole.
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Vzpomínky z dětství -2.část
František Vlček vzpomíná:
„Do vesnice přicházeli handlíři, 

hlavně z Líšně, skupovali drůbež, 
máslo atd. 

Řezníci chodívali po vesnicích a 
buď vyvolávali: „Prodejte na maso“, 
nebo měli s sebou velké řeznické 
psy, kteří štěkáním upozorňovali, 
že jde řezník. Také přicházívali tzv. 
handrláci, kteří skupovali kůže, peří 
a staré železo. Ti na sebe upozor-
ňovali pískáním na píšťalku.

Přicházeli také vlasaři, kteří sku-
povali vlasy, ze Slovenska přichá-
zeli husaři skupovat husy, bagou-
náři, kteří před sebou hnali vepříky 
na prodej, za které si přišli vybrat 
peníze až na  Václava. 

Přicházeli podomní obchodníci s 
látkami, s nimiž se dalo smlouvat, 
avšak kupující obyčejně  nevěděl, 
koupil –li dobře nebo špatně.

Z Horňácka od Velké přicháze-
li prodavači žebřů, hrabí, ošatek, 
vařeček a kuchyňského náčiní s 
voláním: „Kupte drevený porculán!“

V Kloboukách býval v pondělí 
trh, kam se nosívalo na prodej más-
lo, tvaroh, ořechy, ovoce, drůbež. 
Někteří chodívali také na Čejč nebo 
do Hodonína.

Pro děti byly zřízeny mlékárny, 
byly zavedeny sběrny mléka, které 
se odváželo drahou do Brna nebo 
do Vídně. 

Za Brumovicemi stával větrný 
mlýn, z něhož pamatuji ještě dře-
vo a kámen. Jeden mlýn stával do 
války také v Morkůvkách, v Klo-
boukách byly čtyři, na Vrbici jeden 
a ve Starém Poddvorově zanikl až 
při osvobozování. Když byl na Čejči 
postaven první mlýn, bylo větrní-
kům odzvoněno. 

Zprávy a nařízení úřadů, prode-
je, nájmy a podobně hlásil obecní 
bubeník. Téměř denně chodil po 
vesnici. Kde měl své „štace“, tam 
zabubnoval a vyhlásil, co je nové-
ho. Jeho hlášení začínalo slovy: 
„Od c.k. okresního hejtmanství se 
vědět dává….“

V noci drželi službu dva ponocní. 
Strýc Fanta, starý kyrysník z r. 1859 
a stařeček Ledahudec, také starý 
voják, který ještě na vojně nosíval 
bílý kabát. Po něm nastoupil strýc 
Durchan, který, aby nemusel počí-
tat při troubení, si pomáhal tím, že 

si odpočítal na plotě tolik kolků, kolik 
měl odtroubit hodin a za odpočíta-
né kolky nasadil čepici. Toho využili 
kolemjdoucí výrostci, čepici přemís-
tili o pár kolků dále, takže zatroubil 
o několik hodin více. 

Úrodu na polích hlídali hotaři. 
Během roku tři, ale na podzim bylo 
o dva více. Jeden hlídal pozem-
ky zvané Šestákové podílky, kde 
rostly švestky a slívy, druhý hlídal 
Stádliska, kde byly vinice. Stařečka 
Jakubčíka jsme cestou do měšťan-
ky přes jeho rajon přelstili, že jdeme 
na babiččiny. A protože nás neznal 
a ani nevěděl, který podílek komu 
patří a ptát se nechtěl, byla naše 
výmluva úspěšná.

Polním hotařem byl stařeček 
Bernátek. Byl snědý ve tváři, proto 
jsme na něj pokřikovali „černý krk“. 

Staré husy ho již znaly a když ho 
spatřily, hned gagotaly. 

Do Brumovic přicházeli žebráci 
jednak z okolních vesnic, jednak 
tam byli žebráci domácí, tzv. kostel-
ní, kteří umetali a uklízeli v koste-
le a měli právo chodit po žebrotě. 
Bývali to lidé přestárlí, opuštění, 
nijak nezaopatření. Mimo ně chodí-
vali s kolovrátkem nebo s harmoni-
kou staří veteráni – invalidé z vojny, 
kteří za věrné služby císaři pánu 
dostali povolení na okrese, ve kte-
rém  směli žebrat.

Čas od času chodívali po Bru-
movicích milosrdní bratři, kteří údaj-
ně vybírali milodary pro nemocné, 
jako peníze, vejce, mouku, maso, 
špek, sádlo, ovoce, víno. Na dráhu 
je vozíval vozem taženým kravkou 
zmíněný ponocný a hrobař Durchan. 
Byl jsem svědkem toho, když milo-
srdnému bratru připomněl: „Veleb-
ný pane, já chcu taky neco za for-
manku!“ Milosrdný bratr mu podal 
dva svaté obrázky. „To si nechte 
pro děti,“ odvětil strýc Durchan, „já 
dostanu dva rýnské nebo šlahnu do 
krávy a pojedu zpátky!“ Milosrdné-
mu nezbylo než zaplatit.“

 Vlasta Bedřichová
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Brumovice – lidé a doba
- Roku 1172 byla tak mírná zima, že koncem měsíce 

ledna se již zelenaly všechny stromy a ptáci hnízdi-
li. V únoru již mělo naše ptactvo nové potomstvo.

- V roce 1232 bylo v zimním období jen šestnáct stu-
dených dnů, kdy zamrzla voda.

- Roku 1572 v lednu pučely stromy, v únoru měli již 
ptáci mláďata. Nadmíru mírné zimy byly ještě v 
1807, 1847, 1852.

- Na počátku 16. století spravoval majetek pánů z 
Lipé Vilém z Pernštejna, tchán Jindřicha IX. z Lipé. 
Vilém z Pernštejna přikoupil Hodonín i s celým 
panstvím a dne 24.února 1512 (před 500 lety) je 
odstoupil právě Jindřichovi. Tak se Brumovice 
dostaly k hodonínskému panství. 

- Roku 1757 napadlo velmi mnoho sněhu, ozimy 
byly zničeny. 

- Dne 15.dubna 1832 na květnou neděli v době mše 
svaté vypukl veliký požár, shořelo přes čtyřicet 
domů, dvanáct lisoven a tři stodoly. 

- Dne 14. března 1837 o páté hodině odpolední bylo 
u nás pozorováno zemětřesení.

- Dne 5. dubna 1877 se do Brumovic přistěhoval 

farář Václav Blažek.
- Roku 1867 byla u Rybníku po pravé straně silnice 

rozdělena obecní plocha na podíly k vysázení stro-
mů. Ke každému selskému domu byl přidělen jeden.

- 13.dubna 1917 /před 95 lety/ byla se školní mlá-
deží uspořádána „stromková slavnost“ na uctění 
památky nastolení nového panovníka, císaře Kar-
la. Po bohoslužbách zasadili žáci v přítomnosti uči-
telského sboru a p. faráře A.Tomandla na hřbitově 
lípy. Odpoledne vysadili jabloně a hrušně podél 
silnice k vlakové zastávce a podél cesty k lesu.

- V roce 1947 (před 65 lety) byl při výkopu základů 
stavby na okraji obce při rozšiřování pálenice nale-
zen neznámý voják, vojenské hodnosti jezdec, stát-
ní příslušnosti SSSR.Pravděpodobně byl zastřelen 
při osvobozování Brumovic v roce 1945. Jeho ostat-
ky byly přeneseny na místní hřbitov a pohřbeny. 

- Dne 5.ledna1967(před 45 lety) zemřel Antonín 
Flódr, učitel, okresní osvětový inspektor, záslužná 
byla jeho práce zejména v oblasti folkloru. Narodil 
se dne 6.června 1887 (před 125 lety).

 Vlasta Bedřichová

Vzpomínky paní Zdeňky Musilové
„Vzpomínám na léta, když jsem 

začala chodit do školy – v roce 1939. 
Je to již dávno, zdá se mně to jako 
sen, který jsem opravdu prožila. 

Učil nás pan řídící Štefan, pan 
učitel Strýček, paní učitelka Dostálo-
vá. Teď se děcka mají dobře - ve ško-
le jsou tělesné tresty zakázané. My 
jsme dostávali rákoskou, klečeli jsme 
na stupínku u tabule, stáli jsme v kútě 
na hanbě, bývali jsme po škole. 

Škola byla nová, všechno pěkné, 
ale my jsme tam chodili jen do čtvrté 

třídy. Pak jsme chodili do měšťanky do 
Klobouk - pěšky za každého počasí, 
v zimě, v dešti, žádný autobus nejel.  
Polní cestou to trvalo hodinu, po silnici 
by to vzalo jednu a půl hodiny. 

Na Vrchním konci v Tabačově stá-
lo hodně chaloupek s malými dvorky a 
zahrádkami. Rodiny tam měly hodně 
dětí. Žilo se skromně, ale bývalo vese-
lo. Bydleli tam také dva muzikanti, kteří 
vpodvečer hrávali na trubku a harmoni-
ku a my jsme tancovali na silnici. Neva-
dil nám ani prach, ani kamení. 

Letošní Tříkrálová sbírka byla na Břeclavsku rekordní. 
Bylo vybráno téměř o 55 tisíc korun více než v roce 2011, 
celková částka činí 1,810.824,-Kč. V pondělí 31.ledna 2012 
byly sečteny fi nanční částky ve všech 59 obcích, kde letos 
koledování proběhlo. 

Nejvíce peněz se vybralo ve Velkých Bílovicích 
(108.281.-Kč), nejvíce peněz v průměru na jednoho oby-
vatele vybrali v Šitbořicích (každý občan daroval téměř 

Tříkrálová sbírka 2012

Začala válka -  bída a hlad. Fronta 
se blížila. Byla to hrůza – kulomety 
a děla střílely. Ozývaly se rány, dědi-
nou jely vozy s koňmi. Na vozech 
seděli němečtí a maďarští vojáci -  
mladí chlapci, špinaví, uprášení. Jela 
taky auta s děly a kulomety. V sobo-
tu večer jsme museli jít do sklepa a  
zůstali jsme tam tři dny. 

Často vzpomínám na tu hrůza, 
kdy nám šlo o život. Přála bych si, 
aby už nikdo nemusel zkusit krutost 
války.“

42,-Kč), ve dvou obcích chodili koledníci letos poprvé, 
a sice v Divákách a Kurdějově.

V Brumovicích probíhala Tříkrálová sbírka v kostele 
sv.Antonína, pokladnička zde byla od 1.do 14.ledna 2012. 
Na charitativní účely do ní bylo vloženo 3.622.-Kč.

Poděkování patří všem občanům, kteří podpořili pro-
jekty a svým darem pomohou sociálně slabým a potřeb-
ným lidem v nouzi.                              

Vlasta Bedřichová
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U S N E S E N Í 
z jedenáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 
konaného dne 15. 12. 2011 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu pana Miroslava 

Otáhala  a pana Karla Opluštila   
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a pan Jiří 
Bureš 

4. Přijetí nabídky k vypracování 
žádosti o získání dotace na vybu-
dování kanalizace a ČOV od fi rmy 
COM Technologie, s. r. o a součas-
ně schválení mandátní smlouvy pro 
zpracování žádosti s  touto fi rmou.

5. Přijetí nabídky od Ing. Šafaříka, 
Hustopeče na zpracování energe-
tického auditu a žádosti o dotace z 
Operačního programu Životní pro-
středí (realizace úspor) na zateple-
ní budovy – Sokolovny a pověření 
starosty k jednání - zateplení budov 
MŠ, ZŠ Brumovice.

6. ZOB v souladu se zmocněním pod-
le stavebního zákona a podle záko-

na č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů

1) ověřilo ve smyslu ust. § 54, odst. 
2 staveb. zákona, že změna č. 6 
ÚPN SÚ Brumovice není v rozpo-
ru s politikou územního rozvoje ČR 
2008, s územně plánovací doku-
mentací vydanou krajem, výsled-
kem řešení rozporů nebo se stano-
viskem krajského úřadu,

2) vydává na základě § 6, odst. 5, 
písm. c) stavebního zákona změ-
nu č. 6 ÚPN SÚ Brumovice formou 
opatření obecné povahy podle 
správního řádu.

7. Návrh na uzavření nové smlouvy se 
stávající dodavatelskou fi rmou van 
Gansewinkel, a. s. o poskytování 
komplexních služeb v odpadovém 
hospodářství na dobu neurčitou.   
Pověřilo starostu obce podpisem 
této nové smlouvy.

8. Kupní smlouvu na prodej obecních 
pozemků paní Ing. Heleně Janeč-

kové, bytem Brumovice 385,  p. 
č. 3006/35 o výměře 21 m2,  p. č. 
3006/227 o výměře 186 m2,   p. č. 
st. 556/1 o výměře 117 m2,  p. č. 
st. 556/2 o výměře 131 m2, celko-
vá výměra pozemků činí 455 m2 za 
kupní cenu 100,- Kč za m2, v celko-
vé výši 45 500,- Kč.

9. Kupní smlouvu na prodej obec-
ních pozemků paní Jarmile Maix-
nerové, bytem Brumovice 384 
p. č. 3006/228 o výměře 66 m2 a  
p. č. st. 557/2 o výměře 217 m2, 
celkem 283 m2 za kupní cenu 
28 300,- Kč.

10. Kupní smlouvu na prodej obecní-
ho pozemku paní Jitce Matějko-
vé, bytem Brumovice 383  p. č. st. 
558/3 o výměře 3 m2 za kupní cenu 
Kč 300,-.

11. Kupní smlouvu na prodej části 
obecního pozemku p. č. 3601/47 
pod nemovitostí JUDr. Jaroslava 
Macháčka, bytem Brno, Masary-

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
když vycházelo poslední číslo 

Nového pokolení, připravovali jsme 
se na zimní období. Letošní zima, ač 
nebyla z nejtvrdších,  nám i tak při-
pravila spoustu starostí a práce. Při 
této příležitosti  chci poděkovat všem 
spoluobčanům, kteří se podíleli  na 
úklidu sněhu a posypu chodníků u 
svých domů a v mnoha případech i v 
jejich okolí. Děkuji Vám, přispěli jste k 
bezpečnosti a ochránili jste tak zdra-
ví své i Vašich spoluobčanů. Prožili 
jsme čas Vánoc, plesů a mnozí z nás 
také zimní rekreace.

Dnes, kdy přichází  jaro, nastává 
období, které je  znamením  nového 
života určitě pro většinu z nás, obdo-
bí, které nám po chladných zimních 
měsících dodává novou sílu, radost a 
naději v očekávání nové úrody a potě-
šení z probouzející se krásy přírody. 

Toto období nám přináší kromě 
zmíněné krásy a radosti také spous-
tu práce a starostí. Od vyčištění a 
udržování travnatých ploch, kterých v 
naší obci není malé množství, jsou to 

také záhony, předzahrádky, ale i naše 
obydlí. Všechno po zimně vyžaduje 
naši pozornost. Většině z nás není 
lhostejné, v jakém prostředí se pohy-
bujeme a bydlíme. Snahou nás všech 
musí být, aby vzhled obce jako celku 
(celého katastru) byl opravdu hezký a 
bezpečný, aby nedocházelo k poško-
zování věcí obecních i soukromých. 
Každý majitel nemovitosti si musí být 
vědom své odpovědnosti za její stav 
i bezpečnost. Nebuďme lhostejní a 
nevšímaví k nešvarům kolem nás, 
vycházejme z toho, že Brumovice 
jsou nás všech, a nenechávejme si 
naši radost z hezkých věcí a chvil 
kazit některými jedinci. Chtěl bych, 
aby pro nás naše obec byla tou nej-
hezčí a  také nejpříjemnější pro život.  
Vám, kteří se aktivně zapojujete do 
úklidu, zvelebování, ale i do dění v 
obci, patří můj srdečný dík. 

Za poslední období se nám poda-
řilo dokončit projektovou dokumenta-
ci na kanalizaci a čistírnu odpadních 
vod, je podána žádost na staveb-
ním úřadě k územnímu rozhodnutí. 

Spolupracujeme s fi rmou na získání 
dotace na realizaci stavby.

Byla vybrána projekční kance-
lář na zpracování nového  Územní-
ho plánu obce. Tento nový územní 
plán se vypracovává s výhledem do 
budoucna a bude závazným doku-
mentem pro další rozvoj obce. Jeho 
první mapový návrh je vyvěšen na 
obecním úřadě k nahlédnutí a připo-
mínkování z řad občanů.

Připravuje se projektová doku-
mentace na rekonstrukci obecní 
sokolovny. V rámci této rekonstrukce 
byla podána žádost o dotaci.

Bude provedeno ozelenění  pro-
stranství u sokolovny, a tím bude 
dokončena první etapa úprav.

V rámci úspory nákladů na veřej-
né osvětlení připravujeme jeho rekon-
strukci.

Vážení spoluobčané, v nadchá-
zejícím období  se těším na dobrou 
spolupráci s Vámi a přeji Vám hodně 
zdraví,  hodně krásných, slunných  a 
radostných dní.

Antonín Košulič, starosta obce
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kova 31 o výměře cca 105 m2, za 
kupní cenu 100,- Kč za m2. Cel-
ková cena bude upřesněna po 
dokončení geometrického plánu, 
zpracovaného za účelem rozdělení 
pozemku.

12. Příspěvky na  činnost a plánované 
akce jednotlivých organizací pro 
rok 2012

Sokol Brumovice  ve výši  65 000,- Kč
Vinařský spolek        3 000,- Kč
Brumdivoch 13 000,- Kč
Školská rada 31 000,- Kč
Hasiči 21 000,- Kč
Brumovické jezírko 15 000,- Kč
Diakonie Betlém     10 000,- Kč
ZUŠ Klobouky u Brna  5 000,- Kč
Svaz tělesně postižených Bořetice  

5 000,- Kč
Klub rodiče dětem  3 000,-Kč
13. Rozpočet na rok 2012 a rozpočtový 

výhled na rok 2013 a 2014.
14. Zrušení Fondu rozvoje bydlení, 

převod zůstatku tohoto účtu na 
běžný účet obce, prostředky budou 

použity v rozpočtu roku 2012.
15. Vnitřní směrnici č. 2/2011 – Odpi-

sový plán.
16. Nájemní smlouvu na nebytové pro-

story v budově Sokolovny s panem 
Zdeňkem 

      Pohorským.
17. Rozpočtová opatření č. 9 a 10
18. Poskytnutí materiálu ČZS Brumovi-

ce – betonové dlažby a obrubníků 
– na úpravu přístupového chodníku 
ke sklepu.

19. Příspěvek Sokolu Brumovice ve 
výši Kč 3000,- na uspořádání Kate-
řinské zábavy.

20. Poskytnutí materiálu – dlažebních 
kostek na vybudování vjezdu panu 
Václavu Troubilovi, bytem Brumo-
vice 243 a manželům Bielovým k 
nemovitosti 423.

21. Poskytnutí prostor velké zasedací 
místnosti obecního úřadu na uspo-
řádání výstavby kreseb panu Vác-
lavu Troubilovi.

22. Příspěvek TJ Sokol Brumovice 

ve výši Kč 3000,- na uspořádání 
Vánočního turnaje ve stolním teni-
se.

23. Ceník služeb a poplatků obecní 
knihovny.

24. Dodatek ke smlouvě s fi rmou Sta-
voč, s. r. o. na stavební akci „Rekon-
strukce  prostranství u Sokolovny“ 
– vícepráce.

25. Vrácení částky ve výši 30 884,03 
korun ZŠ a MŠ Brumovice do obec-
ního rozpočtu – z důvodu vrácené 
zálohy za plyn.

ZOB bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení z desátého  řád-

ného ZOB Brumovice                            
2. Ceny energií nasmlouvaných pro 

rok 2012
3. Cenu vodného pro rok 2012
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Zajistit zpracování provozního 

řádu Sokolovny. Pokračovat v jed-
náních o dalších možnostech zís-
kání dotací

U S N E S E N Í 
z dvanáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 
konaného dne 25. 1. 2012 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:

26. Program jednání
27. Ověřovatele zápisu paní Mgr. Marii 

Michnovou a pana Ing. Vavřince 
Charváta

28. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 
Dobromila Macháčková a pana 
Mgr. Petra Kučeru 

29. Smlouvu na vypracování nového 
Územního plánu s Ing. Arch. Pav-
lem Kleinem, pověřuje starostu 
obce k dojednání konečného změ-
ní smlouvy.                                                               

30. Dodatek ke smlouvě o dílo s fi rmou 
Jančálek, s. r. o. na dodávku Pro-
jektové dokumentace  Brumovice 
- kanalizace a ČOV  – objednané 
vícepráce.                                                             

31. Dohodu o vytvoření společného 
školského obvodu základní školy s 
obcí Kobylí a Vrbice.

32. Obecně závaznou vyhlášku obce 
Brumovice o zřízení společného 
školského obvodu základní školy.

33. Dohodu o výši neinvestičních výda-
jů, které je obec, ve které má žák 
místo trvalého pobytu povinna hra-
dit obci Kobylí pro rok 2012.

34. Provozní řád Obecní sokolovny a 
ceník za pronájem Obecní soko-
lovny

35. Smlouvu o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu s fi rmou 
E-on, a. s.

36. Převod hospodářského výsledku 
ZŠ MŠ Brumovice za rok 2011 ve 
výši 1,11 Kč do jejího rezervního 
fondu.

37. Rozpočtové opatření č. 11
38. Záměr prodeje pozemku – zast. 

plochy o výměře 145 m2  - jedná 
se o část pozemku   p. č. 3601/1 
panu Bohuslavu Hlavičkovi, bytem 
Brumovice 17.

39. Záměr prodeje pozemku p. č. 
3601/26  o výměře 41 m2   manželům 
Vladimíru a Marii Kocmanovým.

40. Poskytnutí příspěvku cvičitelce 
Heleně Kurečkové na zakoupe-
ní cvičebního nářadí, které bude 
nadále v majetku obce.

41. Doúčtování úhrady el. energie TJ 
Sokol Brumovice ve výši 17.134,- 
Kč za rok 2011.

42. Nájem sálu Obecní sokolovny panu 
Zdeňku Pohorskému , provozova-
teli Hospůdky na Sokecu k uspořá-

dání  Valentinské zábavy dne 11. 2. 
2012

43. Záměr vybudovat sociální byty 
na obecním pozemku p. č. st. 39   
(současná stavba tzv. Spolku).    

  
ZOB bere na vědomí:
4. Plnění usnesení z jedenáctého řád-

ného zasedání obce Brumovice                            
5. Zprávu o provedené inventarizaci 

majetku obce za rok 2011
6. Žádost pana Ing. Kadlece o mož-

nost stavby garáží na jeho pozem-
ku s tím, že bude v možnostech 
a podmínkách stavby odkázán 
na Stavební úřad v Kloboukách u 
Brna

7. Zprávu o činnosti Obecního úřadu
8. Nabídku fi rmy Fotokamrla na pro-

vedení panoramatických fotosním-
ků obce

9. Zprávu o stavu nezaměstnanosti v 
regionu k 31. 12. 2011

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Jednat o vytvoření společného 

školského obvodu i s obcí Klobou-
ky u Brna.
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Víte, že...

Moudrá slova
František Hrubín: „Není na zemi věci, na níž by nebylo něco zvláštního, pro co se jí nepřestaneme znovu a znovu 

podivovat, není události, není drobné příhody, v níž by jako v jádru nebyl skryt košatý strom. Přejdeme-li bez zamyšle-
ní, netečně kolem člověka, přehlédneme-li zdánlivě všední věc, neprožijeme-li s hlubokou upřímností okamžik, který 
se nás zdánlivě netýká, buďme si jisti, že jsme ze života něco ztratili. A stane-li se nám nezájem, netečnost a necitel-
nost zvykem, ztrácíme celý život …“                                                                                                 Vlasta Bedřichová

• 1.ledna 1782 /230.výročí úmrtí/ zemřel Johann Sebas-
tian Bach , německý skladatel?

• 1.ledna 1942 /70.výročí úmrtí/ zemřel hudební sklada-
tel a klavírista Jaroslav Ježek?

• 6.ledna 1957 zemřel Josef Skupa, loutkoherec, scéno-
graf, režisér a autor loutkových her, zakladatel Divadla 
Spejbla a Hurvínka? /55.výročí úmrtí/, narodil se 16.led-
na 1892 /120.výročí narození/

• 8.ledna 1642 zemřel Galileo Galilei, italský astronom? / 
370. výročí úmrtí/

• 20.ledna 1292 se narodila Eliška Přemyslovna, česká 
královna a matka Karla IV.?/720.výročí narození/

• 20.ledna1612 zemřel Rudolf II.Habsburský, český král 
a císař Říše římskoněmecké? /400.výročí úmrtí/

• 21.ledna 1862 zemřela Božena Němcová, prozaička, 
folkloristka, autorka nezapomenutelné Babičky? /150.
výročí úmrtí/

• 26.ledna1972 zemřel František Smolík, divadelní a fi l-
mový herec? /40.výročí úmrtí/

• 31.ledna 1962 zemřel Vlasta Burian, herec, zpěvák, 
divadelní režisér? 

      /50.výročí úmrtí/

• 7.února1922 se ve Vnorovech na Hodonínsku naro-
dil básník a prozaik Jan Skácel? /90.výročí narození/ 
Několik let pracoval např. v kulturní rubrice deníku Rov-
nost a v brněnském rozhlase. Zemřel v Brně 7.11.1989 
(deset dní před sametovou revolucí)

• 10.února 1837 zemřel ruský básník, prozaik a dramatik 
Alexandr Sergejevič Puškin? /175.výročí úmrtí/

• 21.února 1902 zemřel cestovatel, přírodovědec a autor 
cestopisů Emil Holub? /110. výročí úmrtí/ Narodil se 
7.10.1847.

• 22.února 1907 se narodil spisovatel autor knih pro děti 
Bohumil Říha?/105.výročí narození/

• 24.února 1912 se narodil Jiří Trnka, ilustrátor, malíř, 
tvůrce loutkových fi lmů? /100.výročí narození/

• 24.února 1842 se narodil Karl May, německý spisova-
tel, autor dobrodružných románů? /170.výročí naroze-
ní/ Zemřel 30.3.1912./100.výročí úmrtí/

• 2. března 1912 zemřel v Divákách Vilém Mrštík, proza-
ik, dramatik a publicista? /100. výročí úmrtí/

• 22.března 1832 zemřel Johann Wolfgang von Goethe, 
německý básník, prozaik, dramatik a přírodovědec? 
/180.výročí úmrtí/

• 22.března 1892 se narodil Karel Poláček, novinář a 
prozaik? /120.výročí narození/

• 23.března 1887 se narodil Josef Čapek, spisovatel, 
malíř a grafi k? /150.výročí narození/

• 26.března 1827 zemřel Ludwig van Beethoven, němec-
ký hudební skladatel? /185.výročí úmrtí/

• 28.března 1592 se narodil Jan Amos Komenský, fi lo-
zof, pedagog, spisovatel a teolog ? /420.výročí naroze-
ní/, Den učitelů

• Před sto lety -10.dubna 1912 se na svou první plavbu 
vydal legendární Titanic. Při srážce s ledovcem v noci 
ze 14.na 15.dubna 1912 zahynulo 1517 osob, zachrá-
nilo se pouze 711 lidí.

    Vlasta Bedřichová                
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Přestupný rok
Přestupný rok má 366 dní. 
Kalendářní rok má 365 dní. Ale 

protože jeden tropický rok je dlou-
hý 365,24 dne, musí časem dojít k 
odchylce jednoho dne. To nastane 
jednou za čtyři roky a právě tehdy se 
vkládá jeden den navíc, kterému se 
často říká přestupný. Tím se docílí 
hodnoty 365,25 dne na rok.

Přestupný den se přidává do 
kalendáře, aby kalendářní rok svou 
délkou co nejvíce odpovídal tropické-
mu roku. Rok s tímto dnem se nazý-
vá přestupný rok.

Historie přestupných dnů sahá 
až do starověkého Egyptu, kdy byl v 
roce 238 př. n. l. zaveden dodatečný 
den každý čtvrtý rok.

V roce 45 př. n. l. zavedl Julius 
Caesar stejné počítání do kalendáře 
používaného v Římě (proto označe-
ní juliánský kalendář). Chyba tohoto 
systému činí 1 den na 128 let. Kvůli 
nahromaděným rozdílům byl v roce 
1582 dekretem papeže Řehoře XIII. 
kalendář reformován. V tomto grego-
riánském kalendáři se přestupný den 
vkládá každý rok, který je dělitelný 
čtyřmi, s výjimkou celých století, kte-
rá nejsou dělitelná 400 (roky 2000, 
2400 jsou přestupné, kdežto 1700, 
1800, 1900, 2100 ne). V tomto kalen-
dáři se přestupný den vkládá jako 29. 
únor.

Gregoriánský kalendář
Gregoriánský kalendář je v sou-

časnosti celosvětově používaný sys-

tém pro počítání času (kalendář). 
Řadí se mezi solární kalendáře. Byl 
zaveden v roce 1582 papežem Řeho-
řem XIII., jednotlivé katolické země 
jej zaváděly postupně v následujících 
letech. V některých zemích byl přijat 
až ve 20. století. Gregoriánský kalen-
dář je oproti juliánskému kalendáři, 
který nahradil, poměrně velmi přes-
ný.

V dnešní době je rozdíl mezi 
kalendářem juliánským a gregorián-
ským 13 dní. Proto např. Vánoce v 
Rusku, Srbsku a jiných zemích řídí-
cích se dle ortodoxního, tj. juliánské-
ho, kalendáře nastávají až za 13 dní 
po římskokatolických Vánocích.

 Přijetí v jednotlivých zemích
Gregoriánský kalendář nebyl všu-

de přijat ihned. Stanoveného dne byla 
reforma provedena jen v některých 
katolických zemích – větší části Itá-
lie, Španělsku, Portugalsku a Polsku. 
I v těchto zemích ovšem v některých 
místech zavedení reformy přinášelo 
potíže, prostí lidé často důvodu refor-
my nerozuměli a domnívali se, že jim 
vypuštěné dny byly ukradeny. Problé-
my způsobilo také obtížné vypočítání 
daní, mezd apod. V Nizozemí byla 
reforma přijata koncem roku 1582.

V Čechách původně pražský arci-
biskup Martin Medek z Mohelnice 
oznámil změnu data ze 14. na 25. 
listopadu 1582. Jeho návrh však pro-
testantsky smýšlející obyvatelstvo, 
šlechta i astronomové odmítli. V roce 

Leden:
� Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
� Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
� Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
� Když není konec ledna studený, únor to dvakrát napra-

ví.
� Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.

Únor:
� Únorová voda – pro úrodu škoda!
� V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
� Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
� Když mrzne na Petra nastolení, bude mrznout čtyřicet 

dní bez prodlení.
� Masopust na slunci – pomlázka u kamen.

1583 přijetí nového kalendáře zamítl 
i zemský sněm. Reformu tak realizo-
val svým mandátem ze 3. prosince 
až Rudolf II. (skok z 6. ledna na 17. 
leden 1584). Ve Slezsku byla změna 
provedena z 12. ledna na 23. ledna 
1584. Moravští stavové ale mandát 
neuposlechli a dále na Moravě platil 
Juliánský kalendář. Druhé císařské 
rozhodnutí v červenci téhož roku 
již odmítnout nemohli a kalendář 
byl zaveden i na Moravě (po 3. říj-
nu následoval 14. říjen). Protože na 
kalendáři závisí výpočet data Veliko-
noc, v Čechách se v roce 1584 slavily 
Velikonoce o čtyři týdny dříve než na 
Moravě. V Uhrách, tedy i na Sloven-
sku, se kalendář změnil až roku 1587 
(po 21. říjnu se psal 1. listopad).

 Katolické země přijaly reformu v 
průběhu let 1583–1584, ale protes-
tantské až v roce 1700. 

Ve Švédsku byl gregoriánský 
kalendář přijat teprve roku 1753, ve 
Velké Británii v roce 1752.

Japonsko srovnalo svůj kalen-
dář s Evropou v roce 1873 a Čína v 
roce 1912, některé její části až v roce 
1949.

V Řecku byl gregoriánský kalen-
dář přijat až v roce 1923. Pravoslav-
ná církev úpravu nepřijala nikdy.

Datum narození - 29.únor nena-
jdeme u žádného brumovického 
občana. 

Zdroj: Internet 

Lidové pranostiky
Březen:
� Březnové slunce má krátké ruce.
� V březnu prach – jistý hrách.
� O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
� Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyři-

cet ranních mrazíků.
� Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Duben:
� Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listím strom.
� Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
� Jaro má sedmero druhů počasí. V dubnu však žádné 

nechybí.
� Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
� Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu.

  Vlasta Bedřichová
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Mezinárodní den žen
Mezinárodní den žen (MDŽ) připadá každoročně na 8. března. Jedná se o mezinárodně uznávaný den stanovený 

k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-
Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, usiloval o volební právo žen, od roku 1975 je připomínán jako den mezinárodní 
solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Svátek se rychle rozšířil.

Březen - Marie Hemzáčková
Březne, březne,
už to víš?
Zemi ze sna probudíš!
Zašeptáš jí, aby vstala,
jarní šaty oblékala,
košiličku z klokočí 
Kdo se se mnou zatočí?
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Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnějším 

svátkem křesťanů a podle jejich pojetí 
se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Svůj původ mají prav-
děpodobně v pohanských tradicích a 
oslavách jara.

Podle katolické tradice jsou Veli-
konoce vyvrcholením čtyřicetidenní-
ho postního období. Jejich termín je 
pohyblivý a určuje se podle prvního 
jarního úplňku, jelikož slunce a měsíc 
měly od pradávna rozhodující vliv na 
určování času.

Velikonoce připadají na první 
neděli po jarním úplňku po rovnoden-
nosti. Mohou tedy proběhnout kdyko-
li mezi 22. březnem a 25. dubnem. 
Vlastním svátečním velikonočním 
dnům předchází šest postních týdnů 
a každá ze šesti nedělí má své jmé-
no podle dříve udržovaných specifi c-
kých rituálů příchodu jara: Pučálka, 
Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a 

poslední Květná neděle.
Také jednotlivé dny pašijového 

(svatého) týdne mají svá pojmenová-
ní. Zatímco na Modré pondělí bylo v 
minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém 
úterý se muselo výhradně uklízet. 
Na Škaredou středu, kdy Jidáš zra-
dil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, 
které byly posvěceny předcházející-
ho roku na Květnou neděli. Lidé by 
se ten den neměli mračit, aby jim to 
nezůstalo po zbytek roku.

Zelený čtvrtek  je spojován v Kris-
tovou poslední večeří. Traduje se, že 
tento den zvony odletěly do Říma, 
jejich zvuk na vesnicích nahradi-
ly hrkačky. Na Zelený čtvrtek by se 
měly jíst pouze zelené pokrmy.

Velký pátek připomíná ukřižová-
ní Krista a ten den by se měl držet 
největší půst. Bílá sobota se nese v 
duchu příprav na slavnost Vzkříšení 
a Boží hod velikonoční přináší velké 
hodování. Tradičními velikonočními 
pokrmy jsou jidáše, mazance a veli-
konoční beránci.

Všechny výklady Velikonoc spo-
juje společné téma smrti a zrodu 
nového života. Jejich počátky s nej-
větší pravděpodobností sahají do 
pohanských dob, kdy lidé oslavovali 
příchod jara a plodnosti, což při teh-
dejším způsobu obživy znamenalo 
klíčovou životní otázku. Plodnost a 
nový život symbolizují vajíčka.

Tradice Nápisy na kraslicích:
„Ponáhli sa Janku, dneska večer k nám, malované vajíčko z lásky Tobě dám.“
„Máš-li ke mně lásku, přijď k nám na pomlázku.“
 „V malovaném vajíčku posílám Ti hubičku.“
„To vajíčko malovaný, z lásky Tobě darovaný.“
„Pěkné sú vajíčka, pěkný je můj milý, já mu je daruju, protože ho věrně miluju.“

Jidáše
Suroviny: 1kg vyhřáté výběrové mouky, 3dkg droždí, 250 ml mléka, 120 g 

másla, 2 žloutky,100 g cukru, sůl,1 vejce na potření, tuk na vymazání plechu 
(pečicí papír), tekutý med

Postup
Z trochy mléka, mouky, lžičky cukru a droždí připravíme kvásek, který po 

vzejití přidáme do prosáté mouky s cukrem, přidáme sůl, máslo, žloutky utře-
né do pěny, mléko a vypracujeme hladké těsto. Necháme kynout na teplém 
místě.

Z těsta si nakrájíme stejné kousky a vyválíme tenké válečky, asi 20cm 
dlouhé. Z nich vytvarujeme jidáše (mají tvar širokého plochého srdce, kde se 
konce válečků stýkají ve středu) nebo stáčíme do spirálek.

Klademe je na pomaštěný plech nebo pečicí papír,necháme mírně vyky-
nout a pak potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme ve vyhřáté troubě. Po upe-
čení ještě horké potřeme rozehřátým horkým medem. 

                                                        Vlasta Bedřichová

Velikonoce se pojí s řadou tradic, 
z nichž některé jsou již dávno zapo-
menuté a jiné se uchovaly dodnes. V 
české tradici se vžilo jako klíčový den 
oslav Velikonoc pondělí po Božím 
hodu velikonočním, které se označu-
je jako Červené pondělí.

Podle zvyků muži pomocí pomlá-
zek, tatarů či žil šlehají ženy, aby 
neuschly. Ty je mohou na oplátku 
polévat vodou (k tomuto účelu dříve 
v některých oblastech sloužil násle-
dující den, takzvané odplatné úterý, 
kdy děvčata oplácela pomlázkou 
hochům). Dívky obvykle hochy obda-
rovávají zdobenými vajíčky.

Velikonoce jsou vždy spojené s 
vítáním jara. Toto roční období se 
lidé snažili odpradávna přenést růz-
ně i do svých domovů, například v 
podobě obilí zasazeného v miskách 
a talířích. Zvykem bývalo také nosit 
do kostela vrbové a lískové proutky a 
pučící jívové větve - kočičky - které si 
lidé ozdobené a posvěcené vystavo-
vali doma za svatými obrázky.  

 Zdroj: Internet



Nové POKOLENÍ

strana 12

- První etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice byla dokon-
čena 4.listopadu 2011.

- Rekonstrukce prostranství u sokolovny byla zahájena 
3.listopadu 2011. Práce byly ukončeny 9.prosince 2011.

- Zpívání pod vánočním stromem v parku pod kostelem se 
uskutečnilo ve středu 14. prosince 2011. Brumovice se 
jako jediná obec zapojily do akce vyhlášené regionálním 
tiskem -Břeclavským deníkem : „Česko zpívá koledy“. 

- Vánoční vystoupení dětí mateřské a základní školy 
„Půjdem spolu do Betléma“ se konalo v sokolovně dne 
18.prosince 2011.

- V prosinci 2011 bylo vydáno sto kusů stolního čtrnácti-
denního kalendáře „Brumovice 2012“ s fotografi emi z kul-
turních a sportovních akcí v naší obci. Tisk: Vydavatelství 
Petr Brázda.

- Ve středu 28.prosince 2011 se v sále sokolovny konal 2.roč-
ník „Turnaje ve stolním tenisu neregistrovaných hráčů“.

- V sobotu 31.12.2011 byla v kostele sv. Antonína v Brumo-
vicích sloužena mše svatá také za zesnulého prezidenta 
České republiky, Václava Havla.

- Dne 10.ledna 2012 byla zhasnuta světla na vánočním 
stromu v parku pod kostelem. 

- V pátek 13.ledna 2012 uspořádala TJ Sokol Brumovice v 
sále sokolovny 6.ročník recesistické akce „Košt svařáků“.    

- V sobotu 14.1.2012 byl na sběrném dvoře proveden sběr 
nebezpečného odpadu.

- V sobotu 14.1.2012 se v hasičské zbrojnici konala valná 
hromada členů SDH. Občerstvení bylo zajištěno.

- Zájezd za koupáním do Čalova se uskutečnil v úterý 
17.1.2012. Organizoval STP.

- Ve čtvrtek 19.1.2012 byla v naší obci provedena rekon-
strukce trafostanic.

- V pondělí 23.1.2012 byla provedena deratizace obce 
přípravkem Lanirát Z. V uvedený den byla pracovníky 
deratizační fi rmy předána návnada do každého domu. 
Plošná deratizace kanalizační sítě byla provedena v úterý 
24.1.2012. 

- V souladu s novelou rybářského zákona vydává rybář-
ské lístky žadatelům s trvalým pobytem v obci Brumovic 
nově Městský úřad Klobouky u Brna. Úřední dny pondělí, 
středa v době od 7:00 do 17:00, dle předchozí telefonické 
domluvy na tel. č. 519361572.

- Sbor dobrovolných hasičů Brumovice uspořádal v sobo-
tu 28. ledna 2012 svůj tradiční hasičský ples. K tanci a 
poslechu hrála dechová hudba Zlaťulka. V předtančení 
předvedla moderní tance brněnská skupina Dremmers.

- Pohádkový zápis dětí do 1.ročníku základní školy nazva-
ný „Pojďte s námi za Šmoulíky“ se v ZŠ a MŠ Brumovice 
konal ve čtvrtek 2.února 2012.

- Sbor dobrovolných hasičů připravil na neděli 5. února 2012 
zájezd za koupáním do Laa an der Thaya. Zájemci nejen 
z řad hasičů se mohli přihlásit u pana Karla Opluštila.

- Občanské sdružení Brumovické jezírko svolalo na neděli 
5.února 2012 členskou schůzi. Konala se v Hospůdce Na 
Kopečku.

- Od pondělí 6.února do 12.února 2012 měly děti ve ško-

lách našeho okresu jarní prázdniny.
- Hospůdka Na Sokecu pořádala v sobotu 11.února 2012 

v sále sokolovny taneční zábavu Valentines Day Party. 
Hudba DJ Cebro a DJ Egis

- Salon vín 2012 – do letošního ročníku Salon vín Čes-
ké republiky vinaři přihlásili téměř tisíc tři sta vzorků. V 
pondělí 13.února 2012 vyhlásily Svaz vinařů a Národní 
vinařské centrum sto oceněných vín v šesti kategori-
ích.  Celkové vítězství získal Ryzlink vlašský z Vinných 
sklepů Valtice. Ve stovce špičkových  oceněných vín se 
umístil také Merlot 2009 brumovické rodinné vinařské 
fi rmy VINJA Jakubčík.

- Hospůdka na Kopečku nás pozvala na zvěřinové speci-
ality ve dnech 15., 16. a 17.února 2012.

- Obecní úřad pořádal v sobotu 18.února 2012 tradiční kro-
jový ples/letos již třináctý/. V předtančení krojovaní před-
vedli Moravskou besedu, kterou nacvičila Zdeňka Zaviači-
čová, k tanci a poslechu hrála dechová hudba Miločanka, 
rovněž byla připravena  bohatá tombola.

- Školská rada ve spolupráci se základní a mateřskou ško-
lou pořádaly v neděli 19. února 2012  dětský krojový ples. 
K tanci a poslechu hrál Zdeněk Švásta, občerstvení a 
odměny pro krojované děti byly připraveny.

- Obecní úřad vybíral poplatky za svoz pevného domácího 
odpadu, za psy a hroby. Splatnost poplatků byla do 31. 3. 
2012.

- Výbor Spolku Brumovických vinařů pozval své členy na 
výroční členskou schůzi. Konala se v pátek 24. února 
2012 ve velké zasedací místnosti OÚ. Schůze byla ukon-
čena ochutnávkou přinesených vzorků mladých vín.

- Zájezd za koupáním do Čalova se uskutečnil v sobotu 
25.února 2012 . Zajišťovala paní Anna Horáková.

- Výbor TJ Sokol Brumovice svolal na neděli 26. února 
2012 do budovy sokolovny řádnou valnou hromadu. Po 
skončení valné hromady byly vybírány členské příspěvky 
za rok 2012. 

- Místní organizace Moravského rybářského svazu svolala 
na neděli 26.února 2012 výroční členskou schůzi, která se 
konala v Hospůdce Na Kopečku.

- Spotřební družstvo Jednota a členský výbor v Brumovi-
cích pozval občany na členskou schůzi, která se konala 
28. února 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

- Společnost Jednota, spotřební družstvo v Mikulově pro-
vádí ve dnech 1. 3. 2012 - 30. 4. 2012 aktualizaci člen-
ské základny. Občany, kteří jsou členy družstva a nejsou 
držiteli karty věrnostního systému COOP Club, žádáme, 
aby se informovali na nejbližší prodejně Jednoty, případ-
ně na internetových stránkách www.jednota.cz a provedli 
aktualizaci svých údajů.

- Někde mezi námi žije neznámý vtipálek, který se opako-
vaně zásobuje velkými tiskacími písmeny B. Nejvíce se 
mu hodí to z názvu naší obce na uvítací tabuli při vjezdu u 
bývalé pálenice. Doufejme tedy, že těchto B má již dosta-
tek a že ty, kteří k nám budou od Kobylí přijíždět, budou 
opět a stále vítat jen Brumovice.

- Výbor místní organizace Českého zahrádkářského sva-
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zu svolal výroční členskou schůzi na sobotu 10. března 
2012, konala se ve velké zasedací místnosti obecního 
úřadu. Na této schůzi odstoupili p.Antonín Halm z funk-
ce předsedy, p.Josef Haman z funkce místopředsedy 
a p. František Kuchyňka z funkce předsedy revizní 
komise, nadále zůstávají členy svazu. Za jejich dlouho-
letou obětavou práci jim jistě patří poděkování. Přejeme 
jim hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti.

 - Novým předsedou brumovického ČZS byl zvolen p.Daniel 
Ullmann, místopředsedou p. Miroslav Otáhal a předsedou 

revizní komise p.Jaroslav Kňůr. Nově zvoleným přejeme 
hodně úspěchů a tvůrčích nápadů.

- V pátek 16.března 2012 se konala výroční členská schů-
ze místní organizace STP v sále KD v Bořeticích. Hrála 
kapela Horenka, byla připravena bohatá tombola.

- V týdnu od 19. do 23. března 2012 byly na místním hřbito-
vě pokáceny tři vzrostlé, 95 let staré lípy. Kácení provedla 
fi rma Pláteník z Velkých Pavlovic.

   Připravila: Vlasta Bedřichová

Plesová sezona 2012
Hasičský ples
Brumovičtí hasiči zahájili pleso-

vou sezonu již 28.ledna 2012, když 
v místní sokolovně uspořádali svůj 
tradiční hasičský ples. K tanci i k 
poslechu si pozvali dechovou hud-
bu Zlaťulka z Hrušek. V předtančení 
měla vystoupit taneční skupina Drea-

mers z Brna. Přijela ovšem později a 
odtančila svůj, podle mnohých hostů 
krátký vstup v již rozjeté zábavě. 

V tombole bylo přichystáno bezmá-
la sto cen, z nichž některé byly velmi 
hodnotné.Přišlo asi sto deset hostů, 
nebylo to oproti jiným letům mnoho, 
ale vzhledem k počasí, nemocem a 

Krojový  ples 2012
Letošní plesová sezona proběhla 

ve znamení tradičních podniků.
28.1. uspořádali svůj ples brumo-

vičtí hasiči.
4.2. proběhl 2. Matiční krojový ples 

v družební Záhorské Bystrici. Tentokrát 
na něm  Brumovice reprezentovala 
delegace v čele s p. starostou Anto-
nínem Košuličem. Naše kroje, pou-
ze mužské, zastupovali muzikanti 
cimbálové muziky Vonica Krumvíř, 
která na plese hrála ke zpěvu, tanci 
i poslechu, a manželé Charvátovi v 
kombinaci brumovicko/rohatecké. 
Na plese bylo představeno a pokřtě-
no nové CD souboru Bystričan, které 
vzniklo v loňském roce v brněnském 
studiu za hudebního doprovodu prá-
vě CM Vonica. Úroveň plesu byla 
opět na vysoké společenské úrovni 
včetně vystoupení operního pěvce 
Slovenského národního divadla p. 
Ožváda, předtančení místních folk-

lorních souborů, bohaté tomboly a 
podávané večeře. Hojná byla opět 
účast krojovaných.

V sobotu 18.2. pořádal OÚ Bru-
movice již 13. Krojový ples. Tradičně 
byl zahájen předtančením Morav-
skou besedou. Nácvik sice prováze-
ly problémy s obsazením, nakonec 
se podařilo utvořit tři taneční kola a 
každé mělo jiný typ krojů. Byly tak k 
vidění sváteční kroje stárků,lehčí kroje 
přespolní, kroje vdaných žen a jeden 
kroj historický.

Návštěvu nám oplatila krojovaná 
skupina souboru Bystričan ze Záhor-
ské Bystrice, jež opět oživila zábavu 
zpěvem za doprovodu harmoniky, ke 
které se spontánně přidal celý sál. 

Velký zájem byl o losy na tradičně 
bohatou tombolu, takže se na některé 
účastníky ani nedostalo. Opět proběh-
la ochutnávka mladých vín brumovic-
kých vinařů. Zdá se, že tento nápad se 
ujal a vína loňského ročníku prokazují 

nadějnou a vzestupnou kvalitu.
Poděkování patří všem, kdo se 

podíleli na přípravě a zdárném průbě-
hu plesu a také na velmi pěkné výzdo-
bě sálu. Zvláště paní Ivě Blanářové, 
která výzdobu aranžovala a zapůjčila, 
či věnovala potřebné materiály a expo-
náty. 

Škoda jen, že ples termínově 
kolidoval s krojovým plesem v Bole-
radicích a na Vrbici, takže účast ze 
sousedních obcí byla nulová. Také 
zapojení domácí  krojované mládeže, 
zejména chlapců je slabá. Je škoda, 
že děvčata, pro která je příprava krojů 
náročnější, jsou ochotna se vystrojit, 
ale chybí jim do páru chasníci. Věřme, 
že na jarní hody a do příštího plesu 
se nějací chlapci osmělí. Příslibem do 
budoucna je i zájem a hojná účast na 
dětském krojovém plese, který pokra-
čoval v neděli 19.února.  

Besedu tancovali:  
Marek a Veronika Musilovi, Mirek 

jiným plesům v okolí, díky za to. Hasi-
či během akce předali i vyznamenání 
svému členu – Petru Charvátovi za 
vzornou práci u sboru. Ples trval od 
osmé hodiny večerní do třetí hodiny 
ranní  a myslíme si, že se vydařil ke 
spokojenosti hostů i pořadatelů.

Výbor SDH
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Ze života školičkyZe života školičky

a Petra Otáhalovi,  Tomáš Kňůr a Jana 
Zaviačičová, Milan Otáhal(Kobylí) a 
Michaela Cichrová.

Jakub Zaviačič a Gabriela Lízna-
rová, Jaroslav Zechmeister(Kobylí) a 
Hana Šťavíková, Ivo Knápek(Břeclav) 
a Kateřina Ševelová, Lukáš Černín a 
Barbora Nečasová(oba z Klobouk).

Milan Ševčík a Jana Lejsková , 
Musilovi, Otáhalovi a Zaviačičovi.

Jan Zaviačič

Kukátkem do MŠ

Jak jsme prožili Vánoce v MŠ
Vánoční vystoupení starších dětí pro seniory na OÚ
Na 3. 12. 2011 si starší děti pro babičky a dědečky při-

pravily vystoupení plné písniček, tanečků a říkanek. Pří-
tomné obdarovaly navíc malým dárečkem vlastní výroby 
v podobě zvonečků z keramické hlíny. Děti tak každoroč-
ně zpříjemňují předvánoční chvíle těmto seniorům. 

Zdobení perníčků společně s rodiči 
15.12. 2011 

Voňavé perníčky napekly šikovné maminky dětí doma, 
a tak se již v MŠ jen zdobilo. Užili jsme si pravou předvá-
noční náladu, provoněli jsme celou naši školku medem 
a skořicí.

Vánoční vystoupení 18. 12. 2011 v 
místní sokolovně

Vystoupení proběhlo společně se ZŠ v pásmu nazva-

ném „Půjdem spolu do Betléma“, ve kterém děti vystoupi-
ly v kostýmech andílků.

Vánoční koledování 19. a 20. 12. 2011
Je již naší dlouholetou tradicí, že s dětmi chodíme na 

konci prosince přát k Vánocům a do nového roku. Děti 
se svým vystoupením a přáníčky potěší v obchodech, na 
poště, OÚ, v místních fi rmách, stacionáři Arkénie. 
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22. 12. 2011 - Vánoční nadílka 
... víte, že i do školky chodí Ježíšek? Pod krásně 

rozsvíceným vánočním stromečkem jsme objevili nové 
hračky, hry, stavebnice a knížky. Tyto nové hračky jsou 
pro všechny kamarády na hraní ve školce, ale abychom 
neodcházeli domů úplně s prázdnou, byla pod stromeč-
kem i malá drobnost pro každého z nás.

A už je tu Nový rok 2012

6. 1. 2012 - Na Tři krále
Děti se seznámily s tradicí svátku „Tří králů“, vybarvo-

valy omalovánku tří mudrců, vyráběly papírové královské 
koruny, nejstarší děti zkoušely napsat zkratky jmen králů 
křídou na tabuli, zazpívaly píseň „Tři králové“  a společ-
ně i s těmi nejmenšími zahrály hru „Král sedí na trůně“. 
Odpoledne děti společně odstrojily vánoční stromeček, 
a tak byl ukončen vánoční čas v MŠ.

12. 1. 2012 -  Na návštěvě v knihovně
Prohlédli jsme si prostory knihovny, seznámili se, jak 

zacházet s knihami, prohlíželi jsme si knížky a časopisy 
a nakonec jsme si poslechli krátké pohádky.

31. 1.2012 - Předškoláci na návště-
vě v základní škole

S předškoláky jsme se vypravili do školy, abychom si 
nejenom prohlédli první třídu, ale také nasáli atmosféru 
opravdového učení ve škole. Naši starší kamarádi ze 
školy nám  předvedli, co se už všechno naučili a bylo 
toho opravdu hodně. Nejvíce se dětem z MŠ líbila „kou-
zelná tabule“ (interaktivní tabule), kterou si i vyzkoušely. 
Celé dopoledne jsme si opravdu všichni užili.

19. 2. 2012 – Tradiční Dětský krojo-
vý ples

Ples se konal v době, kdy do naší MŠ zavítaly neštovi-
ce a postihly většinu dětí. Ale i přesto se podařilo vystou-
pení našich dětí uskutečnit.
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28. 2. 2012 – Divadlo v MŠ
Zhlédli jsme tři pohádky a to „O umíněné sestřičce“, 

„Bacily“ a „O zatoulaném koťátku“, které nám přijelo 
zahrát Divadlo Šikulka  z Vracova. Představení mělo 
spád, obě protagonistky nás zaujaly výbornou hrou s 
loutkami, využívaly nápadité a srozumitelné rekvizity i 
dekorace.

Naše děti využily možnosti a s účinkujícími se hned 
vyfotily.

Upozornění  pro rodiče, kteří budou chtít zapsat své děti  do Mateřské školy v Brumovicích na školní rok 2012/2013
Zápis dětí proběhne dne 25. 4. a 26. 4. 2012 od 13.00 do 17.00 hod. v budově MŠ

Mateřská škola může přijmout 
pouze dítě, které se podrobilo pravi-
delným očkováním, má doklad, že je 
proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontra-
indikaci.

Pokud je u dítěte prokázána aler-
gie, je třeba doložit lékařské  potvrze-
ní o řádném vyšetření.

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku 
 V souladu s §34 odst.1 zákona 

561/2004 Sb. se předškolní vzdělá-
vání organizuje pro děti ve věku zpra-
vidla od tří do šesti let. Žádný právní 
předpis neupravuje pevně spodní 
věkovou hranici dětí přijímaných k 
předškolnímu vzdělávání – jediným 
vodítkem je skutečně pouze § 34 
odst.1 zákona 561/2004 Sb. Dítě 

mladší 3 let věku však lze k předškol-
nímu vzdělávání přijmout pouze při 
splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu 
vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny 
v § 33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto 
ustanovení jednoznačně vyplývá, že 
předškolní vzdělávání skutečně spo-

čívá především ve vzdělávací činnos-
ti, nikoliv v poskytování péče; dítě při-
jaté k předškolnímu vzdělávání tedy 
musí být od počátku připraveno plnit 
požadavky stanovené rámcovým 
programem předškolního vzdělávání 
a školním vzdělávacím programem 
dané mateřské školy.

CO BY DÍTĚ MĚLO ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:
* umět si říci co chce - potřebuje
* spolupracovat při oblékání a svlékání                                                                 
* nenosit plínky, používat toaletu
* obouvat a vyzouvat obuv
* držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
* pít z hrnečku a skleničky
* vzít do ruky pečivo, kousat z něj
* umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít
* ujít kratší vzdálenost  (pobyt venku trvá 1,5 hod. až 2 hod.)

Ze života školyZe života školy
Adventní čas
Vánočním jarmarkem  začíná škola  citlivě prožívat 

advent a přípravy na Vánoce - rozhovory s dětmi, nácviky 
písní a koled, malováním, výrobou drobných dárků a vše-
obecnou atmosférou k příchodu Štědrého dne.

5. prosince se děti ve škole setkaly s Mikulášem, čer-
tem a andělem.

6. prosince měly  možnost  všichni ze  ZŠ a MŠ navštívit  
kostel římskokatolické církve v Brumovicích a  zaposlou-
chat se do milého  programu adventního koncertu Komor-
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Zápis do 1. třídy
Zápis bývá pro děti takový malý 

svátek. Dlouho se na něj připravují ve 
školce i doma, těší se, nemůžou se 
dočkat. Valná většina dětí tuto první 
zkušenost se školou zvládne v poho-
dě, pak je pár takových bojácnějších, 
kterým chvilku trvá „aklimatizace“, 
a poslední skupinku tvoří děti, u kte-
rých je po zápisu s rodiči probrána 
možnost odkladu školní docházky. 

Odklad školní docházky může 
dítěti velmi prospět, ale někdy i uško-
dit. Záleží na tom, z jakého důvodu 
se docházka odkládá, což posuzují 
pedagogicko-psychologické poradny.

Školní zralost se posuzuje nejen 

ního souboru Musica animae a Žesťového kvintetu.
14. prosince se škola ve spolupráci s OÚ Brumovi-

ce zapojila na  výzvu regionálního Deníku  do celostání 
akce  Česko zpívá koledy.  Brumovičtí občané jsou jedi-
nými reprezentanty břeclavského regionu, kteří na tuto 
výzvu reagovali.  Pod vánočním stromem zpívalo asi  sto  
lidí – od dětí až po penzisty. Díky zpívání se lidé vždycky 
příjemně naladí.

Velkým obohacením kulturního dění se každoročně 
stává vánoční program všech dětí ZŠ a MŠ.  Tentokrát 
děti ztvárnily  v neděli  18. prosince 2011 příběh naro-
zení Ježíška pod názvem Půjdem spolu do Betléma.  
Nejmenší herci a zpěváci předvedli působivým způso-
bem  vánoční příběh , za který jim i pedagogům patří 
upřímné poděkování. Než škola utichla a osaměla před 
vánočními prázdninami, proběhly v jednotlivých třídách a 
školní družině  vánoční besídky s ochutnávkou domácího 
cukroví a nadělováním dárečků. 

jako fyzická zralost (výška 105-115 
cm, váha 18-22kg a tzv. Filipínská 
míra – zda si dítě dosáhne pravou 
rukou přes hlavu na levé ucho), ale 
dítě musí mít osvojené i hygienické 
návyky, musí umět správně vyslovo-
vat všechny hlásky (toleruje se r,ř), 
mít dostatečnou slovní zásobu, musí 
být schopné trávit čas ve skupině 
dětí, udržet určitou dobu pozornost 
a mít spoustu dalších dovedností, 
i zdánlivých maličkostí jako poznat 
barvy, správně držet tužku …

Dítě nezralé bývá často hravé, 
neklidné (nebo naopak utlumené), 
nesoustředěné. Varováním může být i 

přecitlivělost, neschopnost komunika-
ce s dospělými, vzdorovitost, agresivi-
ta vůči dětem i dospělým. Ale ne každé 
hravé dítě je na školu nezralé.

Proto bych apelovala na všechny 
rodiče budoucích prvňáčků, aby velmi 
dobře zvážili, jak na tom jejich dítě je. 
Pokud má zájem o školu, je připrave-
né „stát se školákem“, je zbytečné ho 
nechávat doma a v opačném případě 
je dobré poslechnout paní učitelky a 
dítěti dopřát ještě jeden rok ve školce.

Přeji všem budoucím prvňáčkům 
i jejich rodičům šťastný start do dal-
ší životní etapy naplněné jen radostí 
a spokojeností.

Dětský krojový ples v Brumovicích
Stalo se tradicí, že se v Brumovicích každoročně 

pořádá dětský krojový ples. Je to sváteční chvíle nejen 
pro všechny děti z MŠ a ZŠ, ale i pro jejich rodiče, praro-
diče a známé. 

V neděli 19. února se představily  se svým tanečním 
pásmem v místní sokolovně krojované páry od nejmen-
ších dětí z mateřské školy, až po ty nejstarší z pátého 
ročníku. Krásně nastrojení malí tanečníci výborně zvládli 

nacvičenou choreografi i a současně svůj tanec doprovo-
dili zpěvem. Předvedli ukázky různých tanečků od polky, 
přes mazurku, valčík, až po vrtěnou a verbuňk. I když k 
dokonalosti provedení tanců ještě chybí „malý“ krůček, 
přesto svým zapálením a snahou vykouzlili úsměv na 
tvářích diváků. Celý program dětského krojovaného ple-
su zpestřil výstup sólových zpěváků. 

Po zdařilém vystoupení vyzvaly děti k tanci také své 
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Lyžování v Němčičkách

rodiče a známé.
Všichni krojovaní si zaslouží velikou pochvalu. Ale 

poděkování patří v neposlední řadě i všem učitelkám, kte-
ré byly u přípravy plesu od úplného začátku. Vybraly hud-
bu, připravily a nacvičily celý program. A protože některé 
děti neměly kroj a nemohly by vystupovat, ušily ve svém 
volném čase chybějící košile a kalhoty. Na veškeré úsilí 
vynaložené s přípravou krojovaného plesu se zapomně-
lo ve chvíli, kdy přicházeli rodiče a prarodiče poděkovat 
pedagogům za krásný kulturní zážitek. Někteří se při tom 
neubránili slzám. K poděkování se připojil i pan staros-
ta, který vyjádřil svoje uznání dětem i učitelkám, a ocenil 
udržování folklórní tradice v naší malé obci.

Jaká byla letošní situace se sněhem, všichni víme. 
Proto jsme byli do poslední chvíle na pochybách, zda 
lyžařský kurz vůbec proběhne. Ale jako vždy – Němčičky 
nás nezklamaly. 

Uprostřed vinic nás jako každoročně přivítala 
zasněžená sjezdovka, i když nikde v okolí nebylo po sně-
hu ani památky. A přesto, že nám počasí moc nepřálo (v 
úterý poprchalo, ve středu bylo velké teplo), zvládli jsme 
týden na lyžích na výbornou. Děti kurz moc bavil a i ty, 
které se napřed kopce bály, na konci týdne vyjížděly vle-
kem až nahoru a bez problémů sjížděly sjezdovku.

Týdenní výcvik jsme zakončili tradičním slalomem, 
kterého se zúčastnili úplně všichni.

Poděkování patří  pořadatelům a instruktorům za 
vzornou péči o nás a o svah a všem dětem, které svým 
chováním dělaly naší škole čest.

     Výsledková  listina               
     
 Mladší kategorie:     Starší kategorie:             
 (1. a 2. roč.)      (3., 4. a 5. roč.)
 1.  Kulíšková Eva     Kosík Šimon  
 2.  Špačková Veronika     Pleyer Tomáš
 3.  Krátký Filip      Havlíková Alena
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Úspěchy brumovických dětí v Kloboukách u Brna ve škol.roce 2011/2012 

Martin Fiala, student 5.ročníku 
MěVG – 1.místo v okresním kole reci-
tační soutěže „Wolkerův Prostějov“ s 
postupem do krajského kola.

V prvním pololetí školního roku 
proběhl na základní škole sběr pome-
rančové kůry. 8.místo patří Václavu 
Jakubčíkovi ze třídy 3.A. Vašek také 
reprezentuje školu ve stolním tenisu.

Ve školním kole v recitaci žáků 
1.-5.ročníku ZŠ obsadil v 0.kategorii  
Šimon Jakubčík z 1.B 1.místo.

Dominik Miklík z 8.A třídy obsadil 
3.místo ve školním kole v přednesu 
literárního textu.

Cenu za účast obdržela Nikol 
Doležalová ze 6.třídy

Úspěchy našich dětí v Základní škole v Kobylí na Moravě
Dětská literární tvorba
Bílá čepice
Sedím ve školní lavici
a sním o kopci s bílou čepicí.
Všichni moji kamarádi
na lyžích teď asi řádí.
Chtěla bych tam být s nimi
a užívat si zimy. 
Za rok se budu taky smát,
na kopci vesele lyžovat.
Teď sedím ve školní lavici
a sním dál o kopci s bílou čepicí.
   Eliška Vykydalová, 4. tř.

Zima
Zimu moc ráda nemám. Je to krutá paní, která mě 

pokaždé, když vyjdu ze dveří krásně vyhřátého domu, 
ukrutně „liská“ do tváří. A po delší době, když jsem 
venku, přestávám cítit prsty na rukách i na nohách.

Ale naopak se mi líbí pohled na krajinu krásně 
zasněženou bílým sněhem, na sněhovou vichřici, která 
hýbe stromy a zahání zvířátka do lesů. A při tom všem, 
když to vidím, se mi vybavují krásné vzpomínky. Třeba 
tahle. Když jsem byla malá, nebo spíš mladší, chodíva-
li jsme s taťkou a mamkou na procházky. To jsme měli 
ještě pejska. Taťka mi Torra zapřáhl za sáňky, tak aby 
ho to neškrtilo, a on mě různými směry táhl.

Teď právě sedím ve třídě u okna a pozoruji tu ukrut-
nou a nelítostnou chumelenici. A také slyším pískavou 
meluzínu, která mi nahání husí kůži. Pohled z okna 
se mi líbí, ale rozhodně bych v tuto chvíli tam venku 
před školou, uprostřed té vichřice být nechtěla. Zima 
má svou světlou stránku, a taky tu horší. Ale dívejme 
se spíš na tu světlejší.                                 

Denisa Fiedorová, 7. A

Zima
Zimu mám velmi ráda. Hlavně když sněží a padají velké 

sněhové a ledové zmrzlé hvězdičky. Je to pro mě období, 
kdy se zachumlám do deky, nebo naopak vyrazím na svah 
jezdit na snowboardu. Když jezdím a nepadám, cítím se, 
jako bych letěla. Zima umí dobré i špatné věci. Na to, že 
je tak studená, dokáže zahřát u srdíčka, ale umí být i zlá. 
Hodně lidí jí může podlehnout. Na to se ale snažím nemys-
let. Vnímám ji jako nezkrotný přírodní živel, který si někdy 
dělá, co chce. Země v zimě vypadá jako barevný ovocný 
dort potřený nadýchaně našlehanou šlehačkou. Zima může 
vypadat jako krásné cukroví, které může časem zhořknout. 
Tím pádem se z rozkošné zimy stane zlá zima, která bodá 
do těla. Když je v zimě hezky, chodím bruslit, lyžovat i sáň-
kovat. Někdy si postavím i sněhuláka. Zimu bych pojmeno-
vala „Winterfresh“, protože dokáže osvěžit.

Teď sedím u okna a před očima mám školní hřiště. Hustě 
chumelí, ale sotva ty vločky dosednou na zem, rozpouští se 
a hřiště je pořád bezútěšně holé jako celou zimu. Kdybych 
zimu viděla poprvé, tak jak ji vidím teď, asi by to bylo období, 
které bych neměla v lásce.    Terezie Blanářová, 7. A

Tajemství voňavé krabičky, 
aneb Co mi připomněla vůně
Když jsem ucítila tu vůni, je to jako kdybych se vzná-

šela na obláčku z našlehané pěny se skořicí na dorty.
Jako kdybych si ukousla zakázaného jablka z rajské 

zahrady. Jako kdybych mávla rukama a vylétla do vesmí-
ru, kde jsou planety z různých druhů vánočního cukroví. 
Jako kdybych se ponořila do sladkého moře, ve kterém 
se ladně vznáší ryby z čokolády a já jsem dravý žralok a 
jím ty slaďounké rybičky.

Terezie Blanářová, 7. A

Rudolf Kadlec z 9.třídy je dlouho-
letým reprezentantem školy ve fotba-
lových turnajích.

13.března 2012 se konaly přebo-
ry v plavání. V kategorii 1.třídy /jeden 

bazén/ obsadil Šimon Jakubčík z 1.B  
2.místo. V kategorii 4.-5.tříd –chlapci 
byl nejrychlejší Filip Caturegli z 5.tř. a 
zaujal 1.místo.
 Vlasta Bedřichová, foto: Dagmar Urbanová

Orion fl orbal cup
Ve čtvrtek 8. 12. 2011 se konalo okresní kolo základních škol ve fl orbalu mladších žaček. Naše žákyně získaly 

krásné 2. místo. Nejlepší hráčkou týmu byla Terezie Blanářová. 
Milena Horáková, kouč úspěšného týmu
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Ze sportu
Sokol slaví 150 let

16.února 1862 založilo 75 vlastenců v pražském 
Malypetrově ústavu Sokol.

Z historie „SOKOLA“
- Zakladateli byli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner
- Sokol pojmenoval pedagog Emanuel Tonner
- Tykání a oslovení „bratře“ a „sestro“ navrhl Jindřich 

Fügner
- Kroj a prapor navrhl Josef Mánes
- Pozdrav „Nazdar“ navrhl Josef Barák
- Tělocvičnou soustavu, sokolské zásady (síla a muž-

nost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, dob-
rovolná práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů) 
a heslo „Tužme se!“ vytvořil Miroslav Tyrš

- Členy Sokola byli např. Karolina Světlá, Josef Mánes, 
Jan Neruda, J.E.Purkyně, T.G.Masaryk,…..

- V roce 1871 bylo zahájeno vydávání časopisu Sokol.
- První sokolská organizace na Břeclavsku vznikla v roce 

1872  v Podivíně
- Na prvním „Všesokolském sletu“ v roce 1882 cvičilo 

720 Sokolů
- V Kloboukách byl „Sokol“ založen v roce 1900
- V letech 1941 -1918 za 1.světové války tvořili Sokolové 

Československé legie
- Tělocvičná jednota „Sokol“ byla v Brumovicích založe-

na dne 23.února 1919. Zakládajícími členy byli: Ková-
řík František, č.35, Bulová Marie, č.10, Miklík Antonín, 
č.253, Lexa František, č.75. Na ustavující schůzi byl 
starostou zvolen bratr Antonín Miklík, místostarostou 
Petr Střeštík, náčelníkem Ludvík Rozbořil, jednate-
lem Václav Herben, pokladníkem František Krátký. 
V ženském odboru byla náčelní sestrou zvolena Hele-
na Tesařová.

- Budova sokolovny byla v Brumovicích otevřena v roce 
1926. Slavnostní projev přednesl Dr. Jan Herben

- Od roku 2004 je náčelníkem České obce sokolské 
Miroslav Vrána

- Současným starostou TJ Sokol Brumovice je pan Ladi-
slav Miluška

- Ke 150.výročí založení Sokola byla dne 15.února 2012 
Českou národní bankou dána do oběhu stříbrná pamět-
ní mince v nominální hodnotě 200 korun

- 27.května 2012 se bude ve Veselí nad Moravou konat 
„župní slet“

- 17.června 2012 se uskuteční krajské setkání Sokolů 
v Brně

- XV.Všesokolský slet se bude konat v Praze na stadionu 
v Edenu ve dnech 1.až 6.července 2012

                 Vlasta Bedřichová

Ze života školyZe života školy
Okresní kolo soutěže ZUŠ v Kloboukách
21. 2. 2012 uspořádala ZUŠ v Klo-

boukách okresní kolo Národní sou-
těže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové 
nástroje, (zobcová fl étna, příčná fl ét-
na, hoboj, klarinet, saxofon, fagot).

Soutěž vyhlašuje MŠMT každoroč-
ně pro určitý okruh uměleckých oborů 
a v tomto roce byla soutěž vyhlášena 
pro dřevěné dechové nástroje, žesťo-
vé dechové nástroje, bicí nástroje, 
lidové nástroje a soubory lidových 
nástrojů, sólový a komorní zpěv, pro 
taneční obor, pro houslové a smyčco-
vé soubory a žákovské orchestry. Ten-
to cyklus se opakuje každé tři roky a v 
ostatních letech vyhlašuje MŠMT sou-
těž pro další umělecké obory. Soutěž 
se organizuje v několika kolech. Škol-
ní, okresní, oblastní a závěrečné kolo 
ústřední, čili celostátní.

Do Klobouk přijelo celkem 44 sou-
těžících ze ZUŠ z Břeclavi, z Velkých 
Bílovic, z Hustopečí, z Mikulova a 
pochopitelně ze ZUŠ v Kloboukách. 
Soutěž probíhala celý den v prosto-
rách kulturně informačního centra v 

Kloboukách. Garantem každé spra-
vedlivé soutěže je vždy odborná 
porota, která byla sestavena ze dvou 
členů orchestru Filharmonie Brno a 
doplněna o ředitele ZUŠ Miroslav. 

O celodenní organizaci a zdárný 
chod soutěže se starali pedagogo-
vé ZUŠ v Kloboukách. Od kolegů z 
ostatních uměleckých škol, kteří byli 
na soutěži jako pedagogický dopro-
vod svých žáků, si vysloužili velké 
poděkování a uznání, za výbornou 
organizaci soutěže a vřelé přije-
tí. Všichni zúčastnění ocenili také 
nezávislé a spravedlivé rozhodování 
poroty a odjížděli z pocitem příjem-
ně stráveného dne v Kloboukách. 
Soutěžní klání probíhalo ve velmi 
přátelské a uvolněné atmosféře. Dle 
získaných poznatků a ohlasů, ZUŠ 
v Kloboukách jako pořadatel obstá-
la na výbornou a pravděpodobně i 
v dalších letech bude hostitelem a 
pořadatelem dalších okresních kol 
soutěží ZUŠ.

V dopolední části soutěží zob-

cových fl éten si nejvíce ocenění a 
postupů do oblastního kola odvezla 
ZUŠ Hustopeče a v odpolední části 
z 6 možných postupů, plná polovina 
připadla žákům ze ZUŠ V Klobou-
kách. Za těmito úspěchy žáků ZUŠ 
stojí pan učitel Slobodan Radulovič a 
pan učitel Petr Kotačka.

Jako ředitel ZUŠ v Kloboukách 
bych rád poděkoval Městu Klobouky 
u Brna a zvlášť panu starostovi Ing. 
Zdeňku Lobpreisovi za spolupráci při 
organizaci okresního kola, za bez-
platně poskytnuté prostory KIC, za 
poskytnuté drobné upomínkové před-
měty pro vítěze soutěže a zajištění 
obědů pro porotu. Poděkování patří 
i fi rmě Nábytek Blanář s.r.o. Brumo-
vice za fi nanční sponzorský dar na 
podporu pořádání soutěže, účetní 
fi rmě Pavlína Bezůšková se sídlem v 
Krumvíři za fi nanční sponzorský dar 
a panu Josefu Valihrachovi z Krumví-
ře za věcný sponzorský dar.  

Jindřich Demela
ředitel ZUŠ Klobouky u Brna
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Galavečer okresního fotbalu

„Slunko svítilo, ale takový zubatý. 
Šak mrzlo jak sviňa. Škraně sem měl 
červený od větra, ale říkal sem si, 
že už ten řádek dostřihám. Na konci 
u slúpku na mě čekal sotúrek s termo-
skú svařáku. Teplej porcelán starý-
ho hrnku mně ohřál prsty a skořica 
s hřebíčkem snáď voněly až na Vrbec-
ký kopec.“ To byla citace ze zápisků 
neznámého umrzlého brumovického 
vinaře. Tato slova jste si mohli přečíst 
na pozvánce.

Dne 13.ledna 2012 se v místní 
sokolovně konal již 6.ročník tradiční-

Košt Svařáků
ho svařákového koštu. Je potěšitel-
né, že na rozdíl od minulých let, kdy 
většinu účastníků tvořili přespolní, 
letos převažovali domácí. Na koštu 
proběhlo několik akcí v recesistickém 
duchu: ohňostrojová show, Karaoke 
party, či bezplatné poskytnutí život-
ních pojistek všem zúčastněným 
manželským párům. Kromě recese 
došlo i na seriozní stránku koštu. 
Všichni měli možnost občerstvit se 
u švédského stolu a také se podáva-
la večeře, tentokrát jelení guláš. Co 
bylo ovšem pojato nejvážněji, bylo 

Turnaj 
fotbalových nadějí

Miniturnaj přípravek se ve Velkých Pavlovicích 
konal v neděli 12.února 2012. 

      Pavel Miklík

V sobotu 25.února 2012 se 
v sále boleradického divadla 
uskutečnil „Galavečer okres-
ního fotbalu“. Slavnostně zde 
byly vyhlášeny výsledky 6.roč-
níku ankety „Fotbalista roku 
2011“, kterou pořádá Okresní 
fotbalový svaz v Břeclavi. 

V kategorii mužů zvítězil 
mezi fotbalisty z okresních sou-
těží Tomáš Drápal z Krumvíře, z 
vyšších soutěží Pavel Simandl z 
MSK  Břeclav. 

Mezi dalšími jedenácti oce-
něnými fotbalisty byl také Tomáš 
Kňůr, hráč Sokola Brumovice. 
Slavnostního vyhlášení výsledků 
se zúčastnili starosta obce Anto-
nín Košulič, trenér fotbalového 
oddílu Pavel Hochmann a  Miro-
slav Peřina ml.

Tomáši Kňůrovi blahopřejeme 
a přejeme hodně dalších spor-
tovních i osobních úspěchů.

Foto:Antonín Košulič

samotné bodování vzorků, jichž se 
tentokrát sešlo dvacet. 

Pořadí:
1. Jaroslav Kňůr, Brumovice č. 434
2. Otáhalovi z Bořetic
3. Charvátovi, Brumovice č. 108

Zvláštní cenu za originální zpes-
tření koštu obdržela paní Marie Kra-
tochvílová. Pořadatelé předpokláda-
jí, že ze zdařilého večera odcházeli 
spokojení účastníci, a proto již teď 
připravují další, nová překvapení na 
příští rok.

Oldřich Janošek
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Turnaj ve stolním tenisu
Druhý ročník „vánočního turnaje ve stolním tenisu“ se 

uskutečnil v místní sokolovně za účasti 22 hráčů. Turnaj, 
jehož se mohli zúčastnit pouze neregistrovaní hráči, byl 
zahájen v 9 hod a hrálo se až do pozdního odpoledne, do 
18 hodin.

Umístění hráčů:
1. Halm Josef z Kurdějova
2. Hoch Miroslav z Kobylí
3. Lízal Michal z Horních Bojanovic
4. Kalvach Štěpán
5. Žigrai Josef
6. Zítka Karel
7. Říha Tomáš
8. Pohorský Zdeněk
9. Hanák Jiří
10. Kostiha Václav

            František Ševela

Pohár Modrých Hor
Vítězství v mezinárodně obsazeném turnaji ve fotbale, který se konal v sobotu 11.února 2012 ve Velkých Pavlovi-

cích, obhájilo mužstvo Senice. Na druhém místě skončily Velké Pavlovice, na třetím Hovorany. Čtvrtou příčku obsadi-
lo mužstvo Němčiček, páté byly Brumovice.                                                                                               Pavel Miklík 
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S t o l n í  t e n i s – průběžné výsledky sezóny 2011/2012
Krajská sout ž Jihomoravského kraje I. t ídy, muži 

Po adí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Kont. Skóre Body 
1. Sokol Brno I B 18 18 0 0 0 180:50 72 
2. Sokol Hlubo any A 18 15 0 3 0 167:93 63 
3. KST Oltec Brno A 18 11 4 3 0 165:113 55 
4. Sokol Lanžhot B 18 11 3 4 0 159:114 54 
5. Koral Tišnov C 18 10 0 8 0 127:130 48 
6. Sokol Kobylí A 18 7 3 8 0 137:141 42 
7. Sokol Moravské Prusy A 18 8 0 10 0 124:142 42 
8. Orel Ivan ice A 18 6 3 9 0 126:151 39 
9. Sokol Znojmo C 18 6 1 11 0 129:144 37 
10. SK Slatina B 18 4 2 12 0 101:158 32 
11. SK Ku im A 18 3 1 14 0 98:157 28 
12. Jiskra Strážnice B 18 0 1 15 2 59:179 17 

V-výhra, R – remíza, P – prohra

B eclav - okresní p ebor III. t ídy, muži

Po adí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Kont. Skóre Body
1. Brumovice A 16 15 0 1 0 169:57 61 
2. N m i ky C 17 11 4 2 0 171:116 54 
3. Velké N m ice C 17 12 1 3 1 175:115 53 
4. K epice C 17 11 1 5 0 158:115 51 
5. Kobylí D 17 9 3 5 0 155:142 47 
6. Rakvice B 16 8 2 6 0 151:157 42 
7. Brumovice B 17 8 1 8 0 144:155 42 

Mužstvo oddílu stolního tenisu  Brumovice A má již skoro jistý postup do vyšší okresní 
sout že. 

Úsp šnost hrá  oddílu stolního tenisu Brumovic a Kobylí v okresním p eboru  III. t ídy po 
odehrání minimáln  50 % utkání v nadstavbové ásti sout že.

Po adí Hrá  Mužstvo Utkání Zápasy Výhry Prohry Sety Úsp šnost
1. Pracha  Št pán Brumovice A 3 12 11 1 34 : 11 91,67% 
2. Valný Vladimír Brumovice A 3 12 10 2 31 : 8 83,33% 

10. Jakub ík
František Brumovice A 2 8 5 3 19 : 14 62,50% 

12. Fidor Marek Brumovice A 3 12 7 5 25 : 18 58,33% 

15. Poulík Jan Kobylí D 2 8 4 4 14 : 16 50,00% 

17. Krátký Milan Brumovice B 4 16 7 9 28 : 33 43,75% 
18. Halm Josef Brumovice B 3 12 5 7 24 : 26 41,67% 
19. Kubík Josef Kobylí D 3 12 5 7 19 : 27 41,67% 

21. Hoch Vítek Kobylí D 2 8 3 5 13 : 19 37,50% 
22. Novák Ji í ml. Kobylí D 3 12 3 9 16 : 32 25,00% 

25. Hasala Ji í Kobylí D 3 12 2 10 15 : 31 16,67% 
26. Ševela František Brumovice B 3 12 1 11 13 : 35 8,33% 

29. Polák Milan Brumovice B 3 12 0 12 5 : 36 0,00% 

Ing. Vav inec Charvát

B eclav - okresní p ebor I. t ídy, muži 

Po adí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Kobylí B 18 15 1 2 246:78 64 
2. N m i ky A 18 15 0 3 229:95 63 
3. Agrotec Hustope e D 18 14 2 2 231:93 62 
4. Lanžhot C 18 12 2 4 198:126 56 
5. Šakvice A 18 10 3 5 191:133 51 
6. Velké N m ice A 18 7 4 7 169:155 43 
7. Rakvice A 18 6 3 9 140:184 39 
8. Vranovice B 18 5 3 10 140:184 36 
9. Perná A 18 5 1 12 117:207 34 
10. Lanžhot D 18 5 1 12 108:214 34 
11. Šitbo ice A 18 3 0 15 95:229 27 
12. MSK B eclav B 18 1 0 17 78:244 21 
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Florbal
Vážení sportovní přátelé, s blížícím se začátkem jara 

vbíhá fl orbalová sezona do fi nální fáze. Rozhodne se 
o postupujících nebo sestupujících v soutěžích a také 
o radosti nebo zklamání hráčů družstev v  našem oddíle 
FbC Aligators. 

V minulém čísle časopisu jsem Vás informoval 
o aktuálním umístění družstev. Od té doby došlo k něko-
lika změnám, které mohou rozhodnout  o splnění cílů 
pro danou sezonu. Družstvo žen se v 2. lize posunulo 
z prvního místa na třetí a družstvo dorostenek zazname-
nalo posun ze třetího místa na první. Největší výkonnost-
ní posun zaznamenal tým mužů A, i když stále zůstali 
v hodnocení soutěže na třetím místě.  Nyní ale v přípa-
dě dosažení vítězství ve všech zbývajících šesti zápa-
sech mohou dosáhnout postupu do 2. ligy, což ještě před 
Vánocemi byla naprostá utopie. 

Z - počet odehraných zápasů, V - počet výher, R - 
počet remíz, P - počet proher, B - počet bodů, BV - počet 
vstřelených branek, BO - počet obdržených branek, BR 
- brankový rozdíl

Družstvo mužů se během vánočních svátků zúčast-
nilo „1.ročníku Memoriálu Slávka Jandory“ v Hodoníně. 
Slávek Jandor byl učitel a zároveň trenér, který přispěl k 
rozvoji fl orbalu nejen v Hodoníně, ale také v našem regi-
onu. Hodonínský tým dotáhl ke třem titulům  MČR v řadě 
a vychoval celou řadu vynikajících fl orbalistů.  Někteří 
dokonce dosáhli i na účast v reprezentaci ČR. Na pod-
zim loňského roku zemřel, a proto jeho bývalí svěřenci 
na uctění památky uspořádali tento vzpomínkový turnaj. 
Přesně v 13.00 hodin se držela minuta ticha za zesnulé-
ho trenéra.

Naše družstvo 1. FbC Aligators tento turnaj s pře-
hledem vyhrálo, když právě ve fi nále se utkalo s týmem  
RETRO STARS Očov, který byl složen z bývalých svě-
řenců pana Jandory.

Horní řada zleva: Milan Veselý, Tomáš Hos, Tomáš 
Kordula, Jan Komínek, Pavel Volek, Tomáš Líznar, Tomáš 
Kňůr, Jan Drška; Dolní řada zleva: Jakub Gremmel (C), 
David Šumberák, Pavel Janča, Tomáš Hradečný (G) a 
Miroslav Kladivo

  

Na levém snímku přebírá kapitán družstva Jakub 
Gremmel od hlavního organizátora turnaje, Ing. Jiřího 
Wágnera, pohár a cenu pro vítěze turnaje. Na pravém 
snímku přebírá brankář našeho družstva Tomáš Hra-
dečný cenu pro nejlepšího brankáře turnaje.

V minulém čísle jsem Vás informoval o zájezdu naše-
ho družstva dorostenců na lednový fl orbalový turnaj do 
Švédska. Tohoto turnaje se účastnilo 445 týmů, z toho 
33 z České republiky, hrálo zde 10000 hráčů z pěti zemí 
světa na 24 fl orbalových hřištích.  Rád bych Vám tento 
zážitek zprostředkoval pomocí článku, který napsali dva 
hráči výpravy - Martin Charvát a Denis Jakubec:

„Rádi bychom Vás informovali o našem tažení na 
největším mládežnickém fl orbalovém turnaji světa, 
Gothia Innebandy Cup 2012, který se koná každoročně 
ve švédském Göteborgu.

Začali bychom asi tím, že návrh na účast našeho 
týmu na daném turnaji padl někdy na začátku letních 
prázdnin. Po zjištění všech informací jsme začali s pří-
pravami, v našem případě hlavně s organizací složení 
výpravy.

Dne 3. ledna 2012 jsme v dopoledních hodinách 
vyrazili do Brna na Lesnou, kde jsme měli sraz u auto-
busu. Původně měl být odjezd v 11 hodin, ale odjeli 
jsme asi o půl hodiny později, jelikož jsme čekali na tři 

Tabulka sout že - Muži A 
# Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. Slovácký FBK Spartak Hluk 16 12 1 3 37 123 64 59
2. FbC Slow Shoes Holešov 14 10 2 2 32 92 47 45
3. FbC Aligators  14 10 2 2 32 85 56 29
4. TJ Sokol Brno Židenice 14 8 0 6 24 77 63 14
5. TJ SAM73 Znojmo B 14 7 2 5 23 84 83 1 
6. FBC Sokol Bu ovice 14 7 0 7 21 85 97 -12
7. Pohoda VSC 14 6 2 6 20 84 83 1 
8. SFK Kozel Po enice 14 6 1 7 19 76 77 -1 
9. Panthers Otrokovice B 14 6 1 7 19 71 75 -4 
10. Atlas KD Blansko 16 2 0 14 6 60 121 -61
11. VSK VUT Skurut Hai Brno 16 0 1 15 1 68 139 -71
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slovenské hráče. Naše cesta byla původně naplánova-
ná přes Německo do Rostocku, odkud jsme měli trajek-
tem pokračovat přes moře. Počasí nám však nepřálo, 
museli jsme proto vyhledat náhradní řešení, kterým 
byl  další trajekt vzdálený asi 200 km. Nakonec cesta 
dopadla úspěšně. Po příjezdu do Göteborgu jsme měli 
pár hodin na ubytování ve škole a aklimatizaci, poté 
následoval první trénink. Na něm jsme odehráli přátel-
ské utkání s českým týmem Sparta Praha, kde jsme se 
připravili na ostrý zápas s norským týmem Gjelleråsen 
IF. 

Při prvním zápase jsme měli pochopitelně trému, 
která na výsledku naštěstí nebyla znát. Nad norským 
Gjelleråsenem jsme zvítězili 3:1 a to nám dodalo sebe-
vědomí při dalších bitvách. Následně jsme se zúčastnili 
slavnostního zahájení celého turnaje v hokejové hale 
Scandinavia, kde jsme měli možnost vidět na vlastní oči 
zápas nejslavnějšího fl orbalového týmu současnosti, 
domácího Pixba Wallenstam.

Další den jsme hráli dva psychicky náročné zápasy. 
V prvním zápase s domácím týmem IBK Göteborg jsme 
od soupeřů očekávali velký tlak, který nakonec nenastal. 
I přesto jsme v půlce zápasu prohrávali 0:2. Nakonec 
jsme se vzchopili, a pomocí bojovnosti a obrovského 
úsilí jsme využili dvě šance z mnoha a dorovnali výsle-
dek na 2:2. Druhý zápas toho dne jsme hráli se švéd-
ským týmem Malmö FBC. Na tento zápas jsme si věři-
li, protože Malmö bylo ve skupině poslední s 0 body. 
Malmö nás trochu zaskočilo, ale naštěstí jsme šli rych-
le do vedení o 2 branky. Soupeř nás následně donutil 
se zatáhnout do obrany a ke konci snížil na 1:2. Výhru 
nám naštěstí již nesebral. Velký podíl na této výhře měl 
náš brankář, který vytáhl nejen několik neuvěřitelných 
zákroků v našem častém oslabení, ale dokonce vychytal 
i trestné střílení, které proti nám bylo nařízeno. Nutno 
ale říct, že jsme měli pořádnou porci štěstí. Díky této 
výhře jsme se ve skupině umístili na druhém místě bez 
prohry ve skupině. 

Štěstí, které jsme si vybrali při zápasu s Malmö, nám 
bohužel chybělo v osmifi nálovém zápasu proti norské-
mu týmu Sarpsborg IBK. Přestože jsme soupeře doslova 
válcovali, nedokázali jsme vyhrát. Doplatili jsme hlavně 
na neproměňování našich vyložených gólových šancí. 
Po zápase byla nálada v týmu na bodu mrazu. Dokon-
ce i slzičky ukáply. Někteří hráči nesli vyřazení opravdu 
špatně,  jelikož věděli, že jsme měli na to postoupit do 
čtvrtfi nále. Ale celkový pocit z našich výsledků na turnaji 
byl více než uspokojivý. 

Rád bych dodal, že spolu s námi jeli ještě kluci ze 
Znojma, Hodonína a také jeden z Brna, kteří byli určitě 
skvělými posilami. Na začátku turnaje jsme se s někte-
rými hráči pomalu neznali, avšak v jeho průběhu jsme 
vytvořili fantastickou partu. Součástí výpravy byl i jeden 
z rodičů. Rádi bychom se zúčastnili i dalšího ročníku. Byli 
bychom nadšeni, kdyby z našeho oddílu jelo více družs-
tev. Na závěr bych chtěl poděkovat trenéru Pavlu Volkovi 
(ml.) a Milanu Veselému za spolupráci s hlavním organi-
zátorem výpravy českých družstev  a Lidušce Žáčkové, 
která nejen že organizovala celý náš pohyb po Götebor-
gu, ale také zaznamenávala naše počínání během turna-
je na kameru i fotoaparát.“

  

Snímek školy Kålltorpskolan, ve které byly ubytovány 
týmy z naší republiky. 

Tato fotografi e byla pořízena v budově Lundbystran-
da, kde probíhal náš trénink. Z bývalého skladu v loděnici 
vytvořili areál s pěti regulérními hracími plochami pro fl o-
rbal.“

 Dolní řada zleva: Thomas Jakubec, Pavel Soldán, 
Filip Kapoun, Jan Krmela, Filip Česnek, Jiří Jašek, Lukáš 
Lengál (C); Prostřední řada zleva: Dominik Král, Štěpán 
Kaňa (G), Filip Daberger, Kryštof Krejčí (G), David Urbá-
nek, Lukáš Klaška; Horní řada zleva: Martin Charvát, 
Miroslav Kladivo (ml.), Milan Veselý, Denis Jakubec, Vác-
lav Černoch; Nejvyšší řada zleva: Pavel Volek, Ludmila 
Žáčkova; Autor: Miroslav Kladivo (st.)

Veškeré náklady na zájezd do Švédska si každý člen 
výpravy hradil z vlastních fi nančních prostředků. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem partnerům z řad 
obcí a organizací, v neposlední řadě samozřejmě i fi rem-
ním sponzorům za jejich přízeň a fi nanční dary, bez kte-
rých bychom tento nádherný sport nemohli provozovat.

 Bc. Milan Veselý
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Ve l i k o n o č n í  b i b l i c k é  p o s e l s t v í  J e ž í š o v y  s m r t i 

a  v z k ř í š e n í  2 0 1 2  A n n o  D o m i n i

Ježíš řekl: „Přišla hodina, aby 
byl oslaven Syn člověka. Amen, 
amen, pravím vám, jestliže pšenič-
né zrno nepadne do země a neze-
mře, zůstane samo. Zemře-li však, 
vydá mnohý užitek. Kdo milu-
je život, ztratí jej, a kdo jej ztratí, 
zachrání jej.“

Evangelium podle Jana 12:23nn

Stává se dnes módou, že se lidé 
masově vrací k lidovým obyčejům. 
Především na vesnici se obnovují 
masopustní reje, jarmarky, chodí se 
zase koledovat a muzicírovat. Oblí-
beným a také znovu objevovaným 
zvykem bylo vynášení a topení sla-
měné fi gury Smrtky na čtvrtou nedě-
li postní. Děj vyjadřoval, že zima už 
končí, začíná jaro a připravujeme 
se na slavení Velikonočních svátku 
– svátků života. Ale křesťanská veli-
konoční slavnost života je něco jiné-
ho než pohanské obyčeje: Kristus 
nehází smrt do vody, ale sám umí-
rá. Proto můžeme číst ona na první 

pohled podivná biblická slova: Kdo 
miluje život, ztratí jej, a kdo jej ztratí, 
zachrání jej. 

Biblický text obsahuje otázku: 
Kdo by chtěl život zachránit? Samo-
zřejmě každý. Vždyť záchrana života 
je jednou z lidských tužeb. Využívá-
me všech možností zabránit tomu, co 
vede ke smrti. Může Bible protiřečit 
této touze? Ne. Bylo by to opakem 
Kristova poslání: nést lidem život. 
Má-li jej přinést však defi nitivně, musí 
přemoci úhlavního nepřítele: smrt. 
Kristus je i proto často přirovnáván k 
lékaři, který dokázal vyléčit  i posled-
ní nevyléčitelnou nemoc. Proto už za 
svého pozemského života křísil mrt-
vé. Jeho hlavní metodou je princip, 
který zastávali lékaři Ježíšovy doby: 
nemoci se léčí stejnými jedy, které ji 
způsobily. Smrt se tedy vyléčí, obraz-
ně řečeno, zase jenom smrtí. 

Všichni milujeme život. Svým způ-
sobem to potvrzují i sebevrazi. Berou 
si život proto, že není takový, jak by 
jej chtěli. Ale jak se miluje život? Pod-

le toho, jak si jej představujeme. Žít, 
to znamená pro mnoho lidí neustá-
le nové zážitky: cestování, kultura, 
sport, slavnosti a hostiny. Zážitky se 
množí, ale také blednou, zapomíná-
me, co jsme viděli, a nakonec nás 
přestane bavit i to, co jsme často s 
tak velikým úsilím hledali. Stává se 
tedy divná věc: milovat život zna-
mená ztrácet to, co jej mělo naplnit. 
Lidé, kteří si mnoho užili, nakonec 
prohlásí: Už to mně nebaví! 

Ne všichni však hledají nové zážit-
ky. Jsou lidé moudří a hledají vědo-
mosti. Naučili se mnoha věcem. 

Ale i oni trpí podobnou potíží. 
Znát, to znamená uchovávat v pamě-
ti, ale ta slábne. Jsou ale i lidé, kteří 
naplňují život tím nejkrásněji možným 
způsobem: láskou. Milují druhé, žijí 
pro druhé, myslí na bližní, zapomína-
jí na sebe. Takto zapomínat je však 
totéž, co ztrácet vlastní život. Mamin-
ka, která se starala o děti, neměla 
mnoho jiných zážitků, nemohla se 
vzdělávat, tolik cestovat, žít kulturou 

Turnaj v badmintonu
V sobotu 25.února 2012 proběhl v obecní sokolovně 4.ročník turnaje v badmintonu, jehož se zúčastnilo 7 týmů a 

hrálo se systémem každý s každým. I když všichni hráči jsou amatéři, některé zápasy připomínaly bitvu profesionálů.

Pořadí:
1. Pohorský Z., Miklík J.
2. Hanák V., Spilka A
3. Fiedor M., Miklík J.                                                                                                Za oddíl badmintonu: J.Miklík
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Přehled velikonočních bohoslužeb 
v kostele sv. Antonína v Brumovicích

5.dubna 2012 Zelený čtvrtek mše svatá v 19.00 hod.
6.dubna 2012 Velký pátek                      v 19.00 hod.
7.dubna 2012 Bílá sobota                      ve 20.00 hod.

Velikonoční program v evangelickém sboru v Kloboukách u Brna

Z kazatelských stanic Brumovice a Morkůvky na bohoslužby Božího hodu velikonočního v Kloboukách dne 
24.dubna 2011 bude zajištěn mikrobus, který vyjede jako obvykle z Brumovic v 9.oo, z Morkůvek přibližně v 9.10.

Nemocným a nepohyblivým členům nabízíme ve velikonoční době službu rodinné bohoslužby se slavením svaté 
večeře Páně.  Na kazatele sboru je možné se v této záležitosti obrátit osobně, písemně či telefonicky.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna, Brněnská 30, 691 72; 
telefon: 739 209 260, e-mail: cceklobouky@seznam.cz, www.klobouky.evangnet.cz, 

8.dubna 2012 Velikonoční neděle          v 8.00 hod. ráno
9.dubna 2012 Velikonoční pondělí         v 8.00 hod.ráno

V e l i k o n o c e   2 0 1 2
- Kristus shromažďuje svůj lid –

 velikonoční bohoslužby ve společenství našeho sboru

1. dubna 2012 – Šestá neděle v půstu 
- Květná (Palmárům)

    8.oo Morkůvky
9.3o Klobouky u Brna

11.oo Velké Hostěrádky

5. dubna 2012 - Zelený čtvrtek
    18.3o Klobouky u Brna  

bohoslužby s velikonočním zamyšlením 
nad utrpením Páně  

6. dubna 2012 - Velký Pátek
9.3o Klobouky u Brna

bohoslužby se slavením svaté večeře Páně
                        

8. dubna 2012 - Boží hod velikonoční
9.3o Klobouky u Brna

bohoslužby se slavením svaté večeře Páně

9. dubna 2012 - Pondělí velikonoční
9.3o Klobouky u Brna

kázáním poslouží sestra farářka Jana Gruberová 

či sportem. Sobě vlastně zemřela, 
protože chtěla dát svému životu nej-
lepší možný smysl: lásku. Není to 
tragické? Ano, je to svým způsobem 
tragedie lidsky neřešitelná. Jedinou 
životodárnou silou je láska, ale právě 
láska vede nejjistěji k smrti, protože 
vede k oběti. 

Aby mohl člověk vyjít z tohoto 
začarovaného kruhu přichází Bůh 
se svou nabídkou. I Kristus naplnil 
svůj život láskou, tedy jej ztratil jako 
jiní smrtelníci. Ale jeho láska je sil-
nější než smrt, neboť je sám Bohem. 
Vykoupil nás svou smrtí. Ne, že 
zemřel, ale tím, že je jeho smrt výra-
zem Boží lásky. Ve spojení s jeho lás-
kou dostává hodnotu i naše láska. K 
tomu, abychom žili věčným životem, 
nestačí zemřít, ale musíme zemřít s 
Kristem. Kdo miluje křesťansky, umí-
rá tímto způsobem denně. Denně 
život ztrácí, ale i zachraňuje sobě i 
druhým spolu se zmrtvýchvstalým 

Ježíšem Kristem. 
Četl jsem o jednom proslulém 

lékaři: lidé, kteří s ním přijdou popr-
vé do styku, jsou zmateni; chtějí mu 
hned vyložit, co je bolí a jaké léky 
jim pomohly. Ale on je, jak se zdá, 
vůbec neposlouchá. Ptá se jich, kdy 
chodí spát, kdy vstávají, co rádi čtou. 
On sám to vysvětluje takto: „Nelé-
čím nemoci, ale člověka. Lékárny 
jsou dnes přeplněny léky na každou 
nemoc. Stačí předepsat lék a nemoc-
ný se cítí lépe. Je spokojen. Ale je to 
droga, která otupí bolesti, ale neléčí 
nemoc. Já se zajímám o člověka. 
Chci nejdříve zjistit, jakou má životní 
sílu. Je-li schopen sám svou nemoc 
překonat. Když to dokáže, pak oprav-
du vyzdravěl.“ 

Takovou životní silou je v životě 
láska s Kristem. Ta přemáhá všecky 
duchovní neduhy a slabosti, a nako-
nec přemůže i samu smrt, i když 
zdánlivě ke smrti vede. Slaměná 

Smrtka, kterou děti házely do vody, 
byla symbolem zimy. Ta všecko ubíjí, 
spálí mrazem. Nakonec sama podleh-
ne, neobstojí před silou jara. Rostliny 
zima spálí, ale jenom jejich povrch. 
Nepronikne do kořenů. Z těch pak 
vyraší při prvním jarním slunci nový 
život. Jsme-li zakořeněni láskou v 
Kristu, dočkáme se věčného jara. 

Bible pak ještě dodává, nedosta-
neme věčný život až v budoucnos-
ti, až ztratíme pozemský. Obojí se 
proplétá už dnes. Už od narození v 
sobě neseme odsouzení k smrti. Ale 
křesťan umí v Kristu den ze dne tu 
ztrátu vynahrazovat spojením s Kris-
tem. Když pak skutečně zemře, je 
to pro něho jako období zimy. Žije v 
kořenech, neviditelně. Až se objeví 
jarní slunce, druhý příchod Páně na 
zemi, vyroste z kořenů všecka krása 
jeho dobrých skutků a myšlenek. 

 Luděk Korpa, evangelický farář 
v Kloboukách u Brna
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Společenská kronika 
V únoru oslavila své 91.narozeniny paní Stanislava Nádeníčková.

Koncem dubna se 92 let dožívá paní Marie Košuličová. 
K životnímu jubileu, kterého se dožíváte, upřímně blahopřejeme a do dal-

ších let přejeme hodně zdraví, dobrou pohodu a osobní spokojenost.

Po dlouhé těžké nemoci ve věku 92 let zemřela dne 20.prosince 2011 
druhá nejstarší občanka naší obce, paní Františka Souchopová.

S paní Souchopovou jsme se rozloučili v pátek 23.prosince 2011 z kostela 
sv. Antonína v Brumovicích.

Karel Václav Rais
Kde je nejkrásněji? 

Kde je ve světe nejkrásněji?
Kdo mi povíte?

V háji, kde se zjara chvějí
květy rozvité?

Na palouce, kde při šveholu
jsme jak jehňata?

Pod nebem, když hledí dolů
hvězdy ze zlata?

V zimě, zlé když větry dují
a my za kamny

slýcháme, jak v černé sluji
drak je náramný?

Mnoho krásy všude doma
dětem vypučí,

ale nejvíc, matičko má,
ve tvé náruči!

V neděli 13.května 2012 slavíme Den matek

Rozkvetlé Brumovice
Vyhlašujeme IV.ročník soutěže o nejhezčí a nejzajímavější rozkvetlou zahrádku, rozkvetlé balkony či truhlíky 

na oknech rodinných domů. Fotografi e Vašich rozkvetlých předzahrádek apod. můžete posílat také Vy, osobně 
na adresu obecního úřadu. 

Vyhodnocení bude otištěno v letošním posledním vydání zpravodaje Nové pokolení, v prosinci 2012. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi a na spoustu krásných a zajímavých snímků.

                                                                                                   -VB-
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Pozvánky na kulturní a sportovní akce

Duben:
-14.4.2012 - Oblastní výstava vín
-16.4.2012 - 67.výročí osvobození obce, pietní akt – položení kytice květů u pomníku padlých na místním hřbitově

Květen:
- Běh Parkem Dr. Jana Herbena
- 12.5.2012 - Oslavy stého výročí otevření nové školní budovy
- Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků základní školy: Škola základ života

Červen:
- 9.6.2012 - Den otevřených sklepů
- Dětský den
- Sportovně branný den

Červenec:
- 30.6. - 2.7.2012 tradiční hody
- 7.7.2012 - Fotbalový turnaj, odehrávky hodů
- 14.7.2012 – Hasičské závody
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Vážení čtenáři,

přejeme Vám příjemné 

prožití velikonočních svátků 

v kruhu nejbližších, bohatou pomlázku 

a jarní dny plné sluníčka

Dočasné úložiště kontejnerů
Otvírací doba : každou sobotu v době od 8:00 do 12:00 hodin                      

Na sběrný dvůr se může vozit následující odpad :
• kov 
• papír svázaný do balíků 
• plasty (PET lahve, igelity) v zavázaných pytlích 
• sklo barevné i bílé 
• staré hadry 
• běžný komunální odpad 
• stavební suť 

Svoz PET lahví a nápojových kartonů:  24.4., 22.5., 19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11. a 4.12.2012
Sběr nebezpečného odpadu v roce 2012 se uskuteční :7.4., 7.7., 6.10.2012
V tomto roce nám bude služby spojené s odvozem a likvidací odpadů zajišťovat brněnská fi rma van Gansewinkel. 
Svozový den bude po celý rok úterý ve čtrnáctidenních intervalech.

Vypalování staré suché trávy
S příchodem jara někteří zahrád-

káři místo pracnějšího, zato však 
ekologičtějšího vyhrabání staré trávy 
a jejího kompostování, volí jednoduš-
ší vypalování. Nejenže je to počínání 
nebezpečné, ale poškozuje i faunu, 
fl óru a znečišťuje ovzduší. Z těchto 
důvodů je vypalování trávy zakázáno 
hned několika zákony - zákonem o 
požární ochraně, zákonem o ochra-
ně přírody a krajiny a dále zákonem 
o ochraně ovzduší.

Za porušení zákona hrozí viní-
kovi vysoká pokuta, která se může 
ve správním řízení vyšplhat až do 
výše 25 000,-Kč. Zákaz vypalování a 
spalování trávy je navíc zakotven i v 
obecně závazné vyhlášce obce.

Většina lidí nebezpečí, které vypa-
lování představuje, značně podceňu-
je.Věří, že mají oheň pod kontrolou 
a nemůže se nic stát. Na tento omyl 
již doplatilo mnoho občanů, kteří při 
vypalování zemřeli nebo utrpěli váž-
ná zranění. Hrozí zde veliké nebez-
pečí, že dojde k rychlému a nekon-
trolovatelnému rozšíření požáru i na 
další porost nebo objekty. Oheň se při 
dobrých podmínkách dokáže šířit tak 
rychle, že lidé nemají často nejmen-
ší šanci na danou situaci adekvátně 
zareagovat.

Pálení rostlinného odpadu
Mnozí často také pálí na svých 

zahradách rostlinný odpad. Toto 

pálení není zakázáno zákonem, ale 
je třeba postupovat velmi obezřet-
ně.

Povinnost ohlášení pálení odpa-
dů mají ze zákona č. 133/1985 Sb., 
pouze podnikající fyzické a právnic-
ké osoby. Občané tuto povinnost 
nemají, ale je dobré, pokud dochází 
k dlouhodobému pálení nebo pále-
ní mimo obytnou zónu, nahlásit tuto 
činnost na linku 112 nebo 150 a mít 
na místě pálení mobilní telefon a jed-
noduché hasební prostředky (lopatu, 
vědro s vodou apod.). V Jihomorav-
ském kraji je také možné nahlásit 
pálení klestí pomocí internetového 
formuláře na stránce www.fi rebrno.
cz/paleni-klesti.
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Brumovičtí v Záhorské Bystrici

Fotbalista roku 2011

Salon vín 2012
Foto: Antonín Košulič
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Krojový ples

Foto: Antonín Košulič


