Nové POKOLENÍ

Jan Herben o Brumovicích:
„A již vjíždíme na naše hraničky. Naše, mé rodné vsi! Hraničky brumovské! Buď tisíce houslí hraje nebo tisíce drobounkých zvonků
zvoní kdesi za horou: tak sladká, omamující hudba – sotva však
slyšitelná – šíří se od stráně ke stráni. Obracíš se na vinohrady,
obracíš se na žita a slyšíš cvrčky zvonit. Kraj plný melodie.“

Pořadové číslo 43 Rok 2016/1

Veselé Velikonoce a slunečné jarní dny

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
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Matěj Musil – Pokolení našeho rodu (4.část)
„Byla tehdy silná zima, sněhu
padalo stále dosti, že jsme si museli neustále prohazovat průchody.
V noci jsme se střídali na stráži po
dvou hodinách, ve dne bylo služby
méně, chodilo se do práce opravovat
zákopy a drátěné překážky z ostnatého drátu. Ty se opravovaly většinou v noci. U naší čety jsem byl sám
Čech, ostatní byli Rusíni. Z nich skoro
polovina neuměla číst ani psát a rádi
poslouchali vyprávění pohádek. Já
těch pohádek znal hodně hned ze
školy, k nim se ještě něco přidalo, aby
to bylo pestřejší, a tak jsem byl jako
výtečný, po jejich řečeno, kazatel bajok. Také jak se naskytla příležitost,
hned mne vyzývali: „Ano, Musil, kaží
bajku.“ Jednou jsem byl v nejlepším
a přišel mezi nás švabsvachmajstr,
který byl postrachem celé eskadrony. Byl velice přísný a šla o něm pověst nejhoršího z celého pluku. Já
jsem hned ustal v řeči a všichni čekali, co teď bude. On ale řekl: „Kaží
dalěj.“ A poslechl si do konce mého
výkladu. Potom praví: „Ty ale nejsi
Rusín.“ Já mu na to odpověděl: „Ne,
já jsem Čech.“ „Jak ty jsi Čech, zkaží
mini, čomu pes sidaje na zraku holej
zobačí Čecha? (proč si pes sedá na
zadnici, jak uvidí Čecha). Že už se
na to ptal hodně Čechů, ale žádný to
nevěděl. Já jsem mu na to odpověděl, že když to chce vědět, musí mně
napřed povědět, kdo objevil Ameriku.
On se durdil, jestli s ním budu držet
školu. Na to já zase: „Musíte napřed
vědět to a potom vám mohu povědět, na co jste se mě tázal. No co, že
by nevěděl?“ „Kolumbus.“ „Tak vám
to mohu vyložit. Když Kolumbus po
dlouhé cestě uviděl břehy Ameriky,
myslil sobě: „ Já první z Evropanů
uvidím tuto novou zemi.“ Ale jaké
bylo jeho zklamání, když přistáli
u břehu, Čech tam seděl a na uvítanou mu hrál na housle národní
písně. Když přijel Kolumbus nazpět
do Evropy a přišel před španělského krále a vše mu vyložil, naposled
musel též vyzradit, že tam nebyl první, ale že Čech už ho vítal hrou na
housle, a k tomu přidal: „ Ten Čech
do každý díry musí vlízt.“ Král měl
psa. Ten když to uslyšel, myslil si,
v té mojí ještě nebyl, a od té doby,

jak uviděl Čecha, vždycky si sedl,
aby mu tam nevlezl.“ Panu štábnímu to ale nestačilo, a proto se ptal:
„Kudá abe mu nevlíz?“ Já mu kážu:
„No u zraku.“ „Ale zkaží po vašemu,
po česku.“ Já pravím: „No, do pr….“
Nastal hurónský smích. Až se pan
štábní do vůle nasmál, povídá: „Ó, to
je fajný pánok, takoho Čecha ečtěm
neviděl.“ Od toho dne jsem u něho
nabyl na vážnosti, že by mne nebyl
dal od svojí eskadrony zanic někam
jinam. Mohl jsem si dovolit všelicos.
Jiný by byl potrestaný, u mě se to
vždy vzalo za žert. Nemohu tak podrobně všechno vyložit, byla by to
celá kniha, jsou to jenom úryvky
a naznačuji tím, že není dobře stavět
se představeným na odpor, ale získávat si jejich přízeň řádným konáním
svých povinností a humorem. To pravím ze své zkušenosti, neboť mně se
na vojně zle nevedlo.
Při té legraci nám zima uběhla,
nepřítel nás také nechal na pokoji,
a tak jsme se ve zdraví dočkali toho
jara, krátkých nocí, delších dnů, a to
jsme vítali, světlo a teplo. Ožili jsme
jako ta příroda. Ale ožili též naši drobní společníci v košili i oděvu. Stravu
jsme měli dobrou a ve svůj čas, pomalu jsme se spřátelili s nepřítelem
a chodili jeden k druhému, vyměňovali si různé věci, my Rusínům dávali
víno a kořalku, oni nám chléb a čaj.
Rusové přinesli i harmošku a mezi

našimi a jejich zákopy se hrálo i tančilo. Zdálo se nám, že už bude po válce, když se vojsko tak přátelí. Ono to
tak však nebylo všude. Když Rusové
naproti nám byli vystřídáni, bylo po
všem. Místo nich přišli čarkezi, rusky
„Kirgizi“, ti už neznali žádné přátelství.
Kdo se objevil venku ze zákopu, toho
odstřelili. Jinak na našem úseku byl
klid. Útok nepodnikali Rusové ani my,
jenom na polních hlídkách se střídaly stráže, sem tam byl nějaký raněný
nebo zabitý, občas totiž házeli miny
a střílelo dělostřelectvo. Velikonoční
svátky se odbyly v klidu. Dostali jsme
lepší stravu, pivo, víno, rum a všelijaké dárky. Jednoho dne jsem onemocněl, šest dní jsem ležel v polním
lazaretu. Když jsem zase nastoupil
u eskadrony, dali mě k vrhači ohně,
kde byla lehčí práce.
Tak nám čas v klidu utíkal, až pátého června začala ruská kanonáda
hned o třetí hodině hroznou palbu na
pravém břehu Dněstru, což trvalo až
do poledne. V našich zákopech byla
také pohotovost, ale nám zatím nebezpečí nehrozilo. V poledne začali
Rusové útočit a po hodinovém boji se
dali naši na ústup. My jsme byli na levém břehu hezky na návrší, měli jsme
na to pěkný pohled, ale tím ústupem
našich na pravém břehu byly naše
pozice ohroženy. Tak jsme museli
v noci ustoupit beze všeho boje. Já
se svým vrhačem ohně jsem se tak
unavil, že jsem ho hodil do příkopu
a šel bez něj. Na cestu nám pěkně
pršelo, jako by nebe samo plakalo
nad naším osudem. Pro vrhač jsem
se musel vrátit ze Synkova s povozem. Pak se nám pluk ztratil a našli
jsme ho až za čtyři dny. Ležel v zákopech u Oken. Naše pozice byla
tentokrát velice špatná, neboť jsme
byli v dolině a Rusové na návrší
a za námi byl též kopec. Zakopat
se nebylo možno hned, v jamce se
držela voda, tak jsme leželi v bahně
a sluníčko nás opalovalo. Byli jsme
jako v peci. V noci se mohl člověk
posadit, neboť ho Rusové neviděli.
Také se rozdávalo něco k jídlu, ale
ani pro to se nechtělo, neboť na každém kroku mohl člověk něco chytit.
Tak jsme se mučili sedm dní.“
Připravila: Vlasta Bedřichová
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Brumovice – lidé a doba
-

-

V roce 1716 dala hraběnka Marie Antonie Czoborská, majitelka hodonínského panství, v Brumovicích postavit kapli sv. Antonína.
V roce 1726 byly mezi lidem hlad a veliká nouze.
Rok 1736 byl velmi deštivý a neúrodný.
27.února 1786 bylo u nás pozorováno slabé zemětřesení.
V roce 1816 bylo všude úředně zakázáno žebrání, přišla také velká drahota. Měřice pšenice stála
45 zlatých, žita 35 zl., ječmene 15 zl. 36 krejcarů,
ovsa 10 zlatých. (Měřice: v roce 1765 se tímto názvem označovala dutá míra o obsahu 61,5 l, ale
také jednotka plošného obsahu o velikosti 1918
m². Na Moravě se užívala také měřice o obsahu
53,5 l, později se hodnota ustálila na 70,6 l)
4.ledna1846 se v Jimramově narodil evangelický
farář, publicista Jan Karafiát. Letos uplynulo 140

-

-

-

let od prvního vydání jeho knihy pro děti Broučci
(v r. 1876).
Od 1. ledna 1876 se užívá metrická soustava.
30. dubna 1916 byl poprvé použit letní čas. Občané Rakouska – Uherska si měli posunout čas na
hodinkách ve 23.00 na 24.00 hodin. První květen
tak začal o hodinu dříve. Zpět se hodinové ručičky vrátily 1.října, v 0.00hodin LČ se posunuly na
23.00 hod. 30.září.
6.března 1926 vypukl mezi 22. a 23. hodinou na
vlakové zastávce v Brumovicích požár. Ohněm
byla zničena čekárna a služební budka traťového
strážníka.
2.května 1936 byl Sportovní klub Brumovice přijat za člena ČSAF a přidělen k Západomoravské
župě.
-VB-

Pověsti z Brumovic O světýlkách
U Drkalovej lúky na Divicku stojí šípkový keř. Každú
noc se tam objevovaly světýlka. Lidé, kteří na polích
pracovali, o klekání vždy pospíchali dom, protože tam
strašilo. Dyž šel ve dne někdo kolem keře, házel tam
drobinky z chleba, že prej se večír proměnijú v peníze.
V Brumovicích byli jeden stařeček Kot, který zažehnávali koňské nemoci. Byli to silnej chlap. Ten si usmysleli, že pujdú do Divic ke keři pro peníze.
Vypravili se o půlnoci. Vzali si růženec. Šli potichu,
až se dostali ke keři. Tam si klekli a modlili se.
Tu začaly poskakovat po keři světýlka. Stařeček
měli v sobě malú dušičku a modlili se dál a dívali se
k nebi. Najednú světýlka zmizely a zostaly tam enom
dvě. Stařeček dostali takovej strach, že začali utěkat.
Najednú světýlka hup! A stařečkovi na záda. Stařeček
se svalili obličejem na zem. Honem stali a utěkali dál.
Tu se světýlka rozběhly a skočily jim zas na záda. Tak
jim to skákalo na záda až k lavečce. Tam se světýlka
ztratily.
Stařeček doběhli dom celý polekaný, udýchaný a poškrabaný. Ani nemohli říct, kde byli a co se jim stalo.
Od té doby se do Divic nikdo neodvážil. Dyž sedlák oral na poli a uslyšel klekání, praskl bičem do koní
a ujížděl dom. Po klekání se na Divicku neukázala ani
živá duše. A tak tam světýlka zas prováděly svoje rejdy.
(Pověst vypravoval František Hanák z Brumovic
(75 letý), zapsala Lydie Krátká, žákyně měšťanské školy v Kloboukách.)
Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova (sestavil Josef Ošmera, Klobouky u Brna 1993)
připravila Vlasta Bedřichová
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Nové brumovické strašidlo v životní velikosti,
které na základě rozhovorů s místními občany
vytvořil výtvarník Jan Pražan, je možné si
prohlédnout v prostorách obecní knihovny.

Foto: Vlasta Bedřichová
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Lidové pranostiky
Leden:
- V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
- Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
- Suchý leden – mokrý březen.
Únor:
- Nechce-li severák v únoru váti, v dubnu se to musí
přec jenom státi.
- Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
- Když větrové nakonec února uhodí, moc obilí se na
poli urodí.

Březen:
- Březnové slunce má krátké ruce.
- V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest.

Duben:
- Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
- Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
když vycházelo poslední číslo Nového pokolení, připravovali jsme se
na zimní období. Letošní zima byla
poměrně málo mrazivá, převládalo
spíše počasí s vysokou vlhkostí, velmi nepříjemné a vlezlé, které mělo
i za následek spoustu případů chřipkového onemocnění.
Dnes, kdy přichází jaro, období,
které je znamením nového života
a určitě pro většinu z nás obdobím,
které nám po zimních měsících dodává sílu, radost a naději v očekávání
nové úrody a potěšení z probouzející
se krásy přírody.
Toto období nám přináší kromě
zmíněné krásy a radosti také spoustu
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. Vše po zimě vyžaduje naši
pozornost. Většině z nás není lhostejné v jakém prostředí bydlíme a pohybujeme se. Snahou nás všech musí
být, aby vzhled obce jako celku (celého katastru) byl opravdu hezký a bezpečný, aby nedocházelo k poškozování věcí obecních i soukromých.
K tomu, aby se nám vše podařilo tak,
jak si představujeme a přejeme, přeji
pevné zdraví a nezlomnou vůli.
Mám však na srdci i několik závažných problémů, se kterými se
s vámi chci podělit. Množí se stížnosti občanů na chování některých
nezodpovědných majitelů psů, kteří
svým chováním porušují Obecní vyhlášku i ustanovení zákona v tom,

že chodí se svými „mazlíčky“ na procházku, aniž by je měli na vodítku
a s nasazeným náhubkem. Toto se
děje jak v zastavěné části obce, tak
mimo ni, a tím je porušován mimo
jiné i zákon o myslivosti. Vážení majitelé psů, uvědomte si, že každé vzájemné setkání člověka s cizím psem
je pro něj velmi nepříjemné a traumatizující a že i reakce obou může být
neočekávaná. Stejně tak reakce při
vzájemném setkání psů bývá někdy
velmi dramatická a mnohdy končící
napadením i s nemalým množstvím
pokousaných majitelů. V případě, že
se bude opakovat nevhodné chování majitele psa, bude za porušování Obecní vyhlášky a souvisejících
zákonů brán k zodpovědnosti u přestupkové komise. Stejně tak bude
nahlíženo i na majitele toulavých psů.
V závěru této problematiky uvádím
skutečnost, která je majiteli opomíjena . Majitel psa je vždy odpovědný a má povinnost odvolat svého
psa, a to i ve stresových situacích.
Dalšími závažnými problémy jsou
mnou již několikrát připomínané záležitosti stran poházených odpadků, rušení nočního klidu, neohleduplnosti,
vandalismu a dalších záležitosti narušujících vzájemné soužití občanů.
Rád ve svých myšlenkách přejdu k těm příjemnějším akcím, které jsme prožívali od začátku tohoto
roku. Do Tříkrálové sbírky se zapojily dvě mládežnické skupiny a dvě
skupiny dětí ze ZŠ. Sbírka za Vaší
štědré pomoci byla úspěšná, za což
všem dárcům i koledníkům patří sr-

dečný dík. První kulturní akcí v naší
obci byl Košt svařáků organizovaný
TJ Sokol Brumovice. Velmi vydařená
akce s úžasnou návštěvností. Další
akcí byl Společenský ples Sboru
dobrovolných hasičů Brumovice, na
kterém byl jediným, hasiči nezaviněným problémem, malá návštěva.
Třetí akcí byl Krojovaný ples Zastupitelstva obce Brumovice. I zde
je nutno vzpomenout slabší účast.
U obou plesů je snad malou omluvou
nízké návštěvy poměrně velký počet
obyvatel postižených chřipkou. Na
plese ZOB zajistili předtančení mladí krojovaní z Hustopečské chasy,
kterých díky velké nemocnosti přijela
jen polovina. Plesu se kromě našich
stárků, stárek a krojované chasy zúčastnili také krojovaní mužáci a krojovaní z blízkého i vzdáleného okolí.
Jen mě mrzí, že na tak hezké akce
přichází poměrně málo občanů. Mé
poděkování patří všem krojovaným,
sponzorům, kteří nám poskytli dary
do tomboly a vinařům za vzorky
mladých vín na degustaci, jež byla
součástí plesu. Mé poděkování patří
také občanům, kteří se aktivně zapojili do doplňování seznamů stárků
a stárek z poválečných let. Těším se
na další Vaše informace včetně fotografické dokumentace.
Ještě se chci zmínit o věcech, které jsou před námi a jsou mezi spoluobčany poměrně hodně diskutovány.
Stavební akce „Brumovice-kanalizace a ČOV“, o které se již dlouho mluví, dostává skutečnou podobu. V minulém čísle Nového pokolení jsem
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vás informoval o vysoutěžené zhotovitelské stavební firmě a o tom, že
zajišťujeme dofinancování celé akce.
K tomuto uvádím, že jsme doložili
potřebné doklady pro získání dotace z MZE, dali jsme žádost o dotaci
ze Zvláštního účtu JMk a vysoutěžili poskytovatele úvěru – Komerční
banku. Na vysvětlenou uvádím, že
je sjednán úvěr ve výši dvacet milionů korun na dobu deseti let a obec
za celou dobu čerpání úvěru zaplatí
částku 608 166 korun. Na základě
podpisu smlouvy o dotaci z Ministerstva zemědělství a přidělení dotace
z JMk bude zastupitelstvem rozhodnuto o zahájení prací na uvedené

stavební akci. Předpoklad pro zahájení prací je druhá polovina dubna.
Před vlastním zahájením stavebních
prací se uskutečnění i schůzka s občany, na které budou podány informace o vlastní organizaci a harmonogramu prací. Tato velká stavební
akce bude chtít od nás všech určitou
dávku tolerance a pochopení z důvodu výkopových prací, prašnosti
a omezenému provozu v obci, která
bude pro tranzit uzavřena, obyvatelé
a dopravní obsluha budou mít výjimku. Jde o největší stavební akci obce,
která přinese nám všem v prvním
momentě popsané nepříjemnosti, ale
v konečném důsledku splnění úkolu

– hospodaření se splaškovými vodami. Za kvalitu vypouštěných vod nese
plnou odpovědnost obec.
Do dalšího období přeji všem
hodně zdraví, pohody, spokojenosti
a úspěchů. Dovoluji si touto cestou
poděkovat za dlouhých 45 let kněžské služby panu Vladimíru Konečnému, děkanu Římskokatolické farnosti
v Brumovicích, a popřát mu při příležitosti nadcházejících devadesátých
narozenin jen vše dobré, pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a Božího požehnání.
Hodně krásných, sluncem prosvícených dnů Vám přeje
Váš starosta Antonín Košulič.

USNESENÍ
z jedenáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 17. 12. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu Ing. Vavřince Charváta a Ing. Bohuslava Říhu.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Milan Ševčík.
4. Rozpočet na rok 2016.
5. Rozpočtový výhled na rok 2017 a rok 2018.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místních poplatcích.
7. Dodavatele služby organizace výběrového řízení na získání úvěru na akci Brumovice – kanalizace a ČOV firmu
Optimal Consulting, s. r. o. Praha, IČ 29268087.
8. Výkup pozemku p.č. 2651/29 o výměře 1024m2 za 150,-Kč/m2 a část pozemku p.č. 2695/30 o výměře cca 1400 m2
za 200,--Kč/m2 pro stavbu ČOV.
9. Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11.
10. Prodej části obecního pozemku p.č. 3601/1 sousedícího
s pozemkem pana Bohuslava Hlavičky, Brumovice 17, na
základě geometrického plánu za cenu 100,- Kč za m2.
11. Prodej části obecního pozemku p.č. 3601/1 o výměře 37
m2 panu Františkovi Bravencovi, Brumovice297, za cenu
100,- Kč za m2.
12. Přijetí věcného daru pro ZŠ a MŠ Brumovice ve výši

3210,- Kč od paní Ing. Naděždy Lupačové, Brumovice 149.
13. Přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Brumovice od pana
Daniela Ullmanna, Brumovice 316 ve výši 1 500,- Kč.
14. Finanční příspěvek ve výši 60 % nákladů (8 399,- Kč) Nadaci partnerství na rekonstrukci turistických značek označujících Velkopavlovické vinařské stezky na území obce,
(40 % nákladů hradí Jihomoravský kraj).
15. Žádost na povolení zpevnění vjezdu ke stodole panu
Františku Křenovi, bytem Brumovice 234 na pozemku p.č.
3601/47.
ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z desátého řádného zasedání obce Brumovice – dosud nesplněno uzavření nájemní smlouvy na
pronájem restaurace a ubytovacího zařízení z důvodu dosud neukončeného kolaudačního řízení.
2. Informace o připravovaných pozemkových úpravách.
3. Zprávu o činnosti Obecního úřadu
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Dokončit smlouvu o nájmu nebytových prostor sloužících
podnikání, včetně smlouvy o správcovství Sokolovny Brumovice.
2. Připravit kupní smlouvy pro výkup pozemků na stavbu
ČOV.

Jak jsme v roce 2015 nakládali s odpady
Plasty
Nápojové kartony
Sklo
Papír a lepenky
Kovy
Textil
Biologicky rozložitelný odpad
strana 6

1 284 kg
333 kg
6 544 kg
15 140 kg
4 190 kg
3 518 kg
51 335 kg

Směsný komunální odpad
Rozpouštědla
Barvy
Televizory a monitory
Malé spotřebiče – bag
Velké spotřebiče
Chlazení

188 600 kg
40 kg
80 kg
59 ks
6 ks
32 ks
58 ks

Nové POKOLENÍ

Tříkrálová sbírka v roce 2016
OBEC
Bavory
Boleradice
Borkovany
Bořetice
Brod nad Dyjí
Brumovice
Břeclav
Březí
Cvrčovice
Diváky
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Dolní Věstonice
Drnholec
Hlohovec
Horní Bojanovice
Horní Věstonice
Hrušky
Hustopeče
Ivaň
Jevišovka
Klentnice
Klobouky u Brna
Kobylí

11 699
28 254
23 860
59 560
16 770
32 599
182 288
29 422
13 205
11 299
7 276
40 075
8 855
35 420
59 300
15 310
13 835
39 994
83 840
28 030
12 717
8 362
33 545
71 379

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

OBEC
Kostice
Krumvíř
Křepice
Kurdějov
Ladná
Lanžhot
Lednice
Mikulov
Milovice
Moravská Nová Ves
Moravský Žižkov
Morkůvky
Nejdek
Němčičky
Nikolčice
Nové Mlýny
Novosedly
Nový Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín
Pohořelice
Popice

47 583
8 141
49 398
18 091
37 920
104 000
12 260
60 436
8 559
64 665
28 140
7 149
4 218
17 226
20 149
1 620
23 302
6 113
18 244
13 455
31 797
67 975
66 357
40 244

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

OBEC
Pouzdřany
Přibice
Přítluky
Rakvice
Sedlec
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Tvrdonice
Týnec
Uherčice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Hostěrádky
Velké Němčice
Velké Pavlovice
Vlasatice
Vranovice
Vrbice
Zaječí

14 252
26 340
14 465
32 454
12 817
22 013
19 400
8 965
21 606
94 205
70 001
22 951
53 327
66 563
124 523
9 153
68 243
82 847
16 300
52 566
48 310
18 543

CELKEM

2 523 780 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Sčítání Tříkrálové sbírky bylo 22.1.2016 ukončeno. Všem dárcům a koledníkům děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Vaše dary budou využity na rozvoj
a realizaci těchto projektů
• Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou
zdravotní péči lidem v jejich přirozeném domácím prostředí
• Charitní pečovatelská služba – služba poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z různých
důvodů potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé
osoby
• Domov sv. Agáty pro matky s dětmi – pomáhá matkám
s dětmi v krizových situacích
• Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje
a metodicky vede dobrovolnickou pomoc
• Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby lidem, jejichž
sociální a životní úroveň si to vyžaduje
• farní charity - dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
• humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás
i v zahraničí

•

podpora vzniku a rozvoje sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2015
• stavební úpravy v Domově sv. Agáty Břeclav pro matky
s dětmi, který pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
• podpora rozvoje a činnosti dobrovolnických farních charit
• léčebné a zdravotní výdaje na závažné operace chudých
ukrajinských dětí
• podpora rozvoje Centra Hippopkrates v Moldavsku v oblasti domácí pečovatelské služby
Oblastní charita Břeclav tímto děkuje všem, kteří vlídně
přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky
patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve
prospěch pomoci druhým. Získané prostředky budou použity
pro přímou pomoc potřebných a přispějí k udržení a rozvoji
sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.
Koordinátorka sbírky při OCH Břeclav Jana Studýnková

Foto: Antonín Košulič
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-

-

Salon vín České republiky 2016
První kolo hodnocení proběhlo ve dnech 18. –
20.11.2015 v Národním vinařském centru ve Valticích.
Celkem bylo v nominačních kolech Národní soutěže
vín hodnoceno 1423 vzorků od 215 přihlašovatelů.
Na první kolo, kdy degustátoři vybrali nejlepších 200
vín navázalo kolo druhé dne 8.12.2015 ve Španělské
konírně státního zámku ve Valticích. Sto nejlepších
vín bylo označeno zlatou medailí Salonu vín ČR. Letos poprvé bylo stříbrnou medailí oceněno dalších sto
vín z finální dvoustovky. Stříbrnou medaili Salonu vín
Národní soutěže vín ČR 2016 obdržel Jiří Jakubčík
z Brumovic za Cabernet Moravia 2011, pozdní sběr.

-

V pátek 19.února 2016 se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu konala výroční členská schůze
Spolku Brumovických vinařů.

-

V pondělí 22.února 2016 zahájila Hospůdka Na Sokecu každodenní vaření, včetně denního menu. Hosté mají na výběr ze tří jídel, je zajištěn i rozvoz.

-

V neděli 28.února 2016 se v Hospůdce Na Kopečku
konala výroční schůze členů Moravského rybářského
svazu.

-

V pátek 4.března 2016 se v bořetickém kulturním
domě konala výroční schůze členů Svazu tělesně postižených.
12.března 2016 se uskutečnil autobusový zájezd členů STP na termální koupaliště do Mošoně. Zájemci
se mohli přihlásit u brumovické důvěrnice, paní Anny
Horákové

Tříkrálová sbírka 2016: V sobotu 9.ledna proběhla
v naší obci Tříkrálová sbírka, do níž se zapojily čtyři
skupiny koledníků.
1. Eva Brunnerová, Kristýna Chrástková, Eva Kulíšková, Eliška Dufková
2. Vendulka Lösslová, Kristýna Lösslová, Karolína
Lösslová, Matěj Ullmann
3. Daniel Štach, Petr Cichra, Martina Burešová
4. Rudolf Kadlec, Daniel Kurečka, Roman Prokeš
Jedna pokladnička byla umístěna také v kostele
sv. Antonína v Brumovicích
Sčítání Tříkrálové sbírky bylo v naší obci ukončeno 15. ledna 2016. Brumovice přispěly částkou
32 599,- Kč. Všem dárcům a koledníkům děkujeme.

-

V sobotu 16.ledna 2016 se v hasičské zbrojnici konala valná hromada členů místního SDH.
20.února 2016 se uskutečnil autobusový zájezd hasičů za koupáním do termálních lázní ve Velkém Mederu.

-

Plesová sezona: V sobotu 30.ledna 2016 se v sále
sokolovny konal „Hasičský ples“, k tanci a poslechu
hrála dechová hudba Sokolka ze Šakvic. Byla připravena bohatá tombola.
17.krojovaný ples Zastupitelstva obce Brumovice se
konal v sobotu 6.února 2016 v sále sokolovny. K tanci a poslechu hrála DH Ištvánci. Hustopečská chasa
zatancovala Moravskou besedu, hosté měli možnost
ochutnat mladá bílá a růžová vína místních vinařů.
V neděli 13. března 2016 se v sále sokolovny uskutečnil „Karneval“. Dětem hrál Zdeněk Švásta.

-

Ve dnech 5., 12., a 15. února 2016 probíhalo v naší
obci natáčení štábu České televize Brno. Tématem
byla strašidla z brumovických pověstí. Na základě
rozhovorů režiséra Zdeňka Skokana s obyvateli naší
obce vytvořil výtvarník Jan Pražan nové strašidlo v životní velikosti. Vernisáž výstavy v obecním sklípku
u sokolovny se uskutečnila v pondělí 15.února odpoledne.
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Ve středu 9.března 2016 provedla společnost AIDED
v naší obci sbírku použitého šatstva, obuvi a hraček.
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
Jak školkové děti tráví společně předvánoční čas
Před vánočními svátky jsme toho museli v naší mateřské škole hodně stihnout: vyzdobili jsme třídy, napsali
dopis Ježíškovi, povídali jsme si o vánočních tradicích,
poslouchali a zpívali vánoční koledy. Na vycházkách jsme
prakticky pozorovali změny v okolí, vánoční výzdobu
domů a také jsme udělali radost svým krátkým vánočním
pásmem v místních obchodech, firmách, stacionářích, na
obecním úřadě a poště.
Těšení na Vánoce nám zpříjemnilo pečení vánočního
cukroví společně s rodiči. Sladkosti vyrobené vlastníma
rukama jistě chutnaly dvojnásob.Vyvrcholením očekávání
Vánoc byla nadílka u stromečku.
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Návštěva předškoláků v základní škole
8. února navštívily předškolní děti 1. třídu, aby se seznámily se školou. Děti z mateřské školy byly zvědavé, co je
čeká, děti z 1. třídy se zase chtěly pochlubit, co už se naučily. Předškoláci se posadili do školních lavic, prohlédli si se
zájmem školní brašny, vybavení pouzder a jiné pomůcky. Také řešili úlohy na interaktivní tabuli a na závěr návštěvy se
všichni předškoláci podepsali na školní tabuli.

Hudba pro radost
17. února přijel do naší mateřské školy pan Mgr. Vojkůvka se svým hudebním programem. Mateřskou školou zněly
písničky, hádanky i odpovědi na ně. Děti se postupně stávaly součásti programu, ochotně komunikovaly, spolupracovaly a události prožívaly. Veselé představení bylo zakončeno společnou písničkou a tancem.
Veronika Kunická

Ze života školy
Týden v Němčičkách
V pondělí ráno 1. února nastoupilo do autobusu před školou 45 natěšených a sněhem nepolíbených dětí.
V pátek se ke škole vrátilo 45 profesionálních lyžařů a snowboardistů, kteří za velké podpory svých kamarádů
a přihlížejících rodičů prosvištěli kolem
slalomových tyčí v pátečním závodu.
A co se stalo mezitím?
Za těmito výsledky je ukryta
ohromná práce dětí, instruktorů a učitelek. Touha být stále lepší hnala děti
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kupředu. Některé z nich viděly sníh s lyžemi na nohou vůbec poprvé. Zápasilo se s lyžáky (podařilo se jezdit i s obutím „na kozí nohu“), s trucujícím vázáním a v neposlední
řadě i s neposlušnými čertovskými dřívky. Cílem snažení
bylo vyrovnat se svým instruktorům, dostat pod kontrolu
ruce i nohy a předehnat ostatní.
Stupně vítězů, medaile na krku a obdiv ostatních nebyly pro děti jedinou odměnou. Odnesly si radost z pohybu
na čerstvém vzduchu, z dobře upraveného svahu i prostou
radost z toho, že se dařilo řídit vlastní pohyb po sjezdovce.
Poděkování patří všem instruktorům za trpělivost a profesionální výcvik, pracovníkům areálu, díky kterým jsme
měli upravený svah i nachystané lyže a v neposlední řadě
i usměvavé slečně od vleku. Už teď se těšíme na příští rok
a věříme, že podmínky budou aspoň tak dobré jako letos.

Recitační soutěž
Jako každý rok se už tradičně
uskutečnila školní soutěž v recitaci.
Letošní téma byly bajky. I když texty
byly někdy dlouhé a náročné, děti je
zvládly perfektně.
V první třídě se na prvním, druhém
a třetím místě umístili: Tomáš Říha,

Klára Špačková a Viktorie Skokanová. Za druhou a třetí třídu obsadili
přední místa: František Křen, Helena
Kozielová a Dominika Kňůrová. V nejstarší kategorii se umístily tyto dívky:
Vanesa Hanáková, Barbora Urbánková a Veronika Špačková. Děti, které
vyhrály, získaly diplom a knihu podle

svého výběru. Všem účinkujícím děkujeme za snahu a blahopřejeme.
Vítězové všech kategorií postupují
do okrskového kola recitační soutěže
s názvem „Aprílové básnění,“, které
se bude konat v pátek 1. dubna 2016
v ZŠ Klobouky u Brna. Budeme držet
palce.

Školní družina v zimě
Návrat dětí do školy po Vánocích provázelo nové přání
a těšení se na lednový mráz, sníh a s ním spojené rozličné
dětské radovánky.
I když sněhu napadlo v našem regionu velmi málo, děti
ve školní družině jej využily do zbytku. Radost z bobování,
klouzání a stavění maličkých sněhuláků byla veliká.
V měsíci únoru děti přihlížely a učily se udržovacímu
řezu a stříhání jabloní na školní zahradě.
Během února byl v odpoledních hodinách realizován
program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší
školní věk pod názvem Normální je nekouřit. Obsah tohoto
programu se zaměřuje na ovlivňování postojů a chování
dětí k zdravému způsobu života – od dostatku aktivního
pohybu, znalostí o svém těle, hygienické návyky, zásady
zdravé výživy, po kouření a požívání návykových látek.
Naše snažení bylo zakončeno besedou se zdravotní sestrou paní Lucií Kostihovou, která velmi pěkným způsobem
odpovídala na množství dětských dotazů o lidském těle,
nemocech, úrazech a ohrožení lidského zdraví.
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Pokusy
V pátek 19. února k nám do školy přijeli žáci osmého
a devátého ročníku z Kobylí, aby nám předvedli chemické a fyzikální pokusy. Vždy se na ně moc těšíme, protože
nás každý rok překvapí něčím jiným. Letos nám předvedli
přes dvacet pokusů, z nichž největší úspěch měla výroba
zmrzliny a ledové tříště, po které následovala ochutnávka.

Setkání dvou generací
Děti, které v odpoledních hodinách
navštěvují školní družinu, si v pondělí
7. března 2016 zahrály ve spolupráci
s místní knihovnou dětské pohybové
hry spolu se seniory. Hry našich babiček a dědečků pobavily všechny zúčastněné. Pilotní setkání se uskutečnilo pro nepřízeň počasí v sokolovně
a moc se těšíme na další radovánky,
které chystáme na trávníku místního
hřiště.

Večerníček ve škole
V úterý 9. února navštívil naši školu při zápisu do 1.třídy Večerníček. Děti, které přišly se svými rodiči k zápisu,
provázel při plnění úkolů. A nebyl sám. Měl s sebou spoustu večerníčkových pohádkových postaviček. Všechny děti
vše zvládly na výbornou a odnesly si domů kromě zážitků
také večerníčkové dárečky, které pro ně vyrobili jejich budoucí starší spolužáci.
Do školy k zápisu přišlo se svými rodiči 11 dětí. Někteří
rodiče ještě zvažují podání žádosti o odklad školní docházky. Ale už nyní je celkem jisté, že v září bude navštěvovat
první třídu 14 dětí, protože budoucí prvňáčky posílí 4 děti
s odkladem školní docházky.
Milí budoucí prvňáčci – už se na vás moc těšíme a přejeme, ať se vám v naší škole líbí!

Úspěchy brumovických žáků
v ZŠ Kobylí
Každoročně děti z Brumovic úspěšně reprezentují ZŠ
Kobylí.
Pavel Miklík ze 7. třídy získal v okresním kole Olympiády anglického jazyka 5. místo v kategorii žáků 6. a 7. tříd,
navíc byl oporou našich stolních tenistů, kteří i jeho zásluhou získali pěkné 2. místo v okresním přeboru škol.
Důležitými oporami našeho fotbalového týmu byli David Chrenka a Tomáš Tesař ze 7. třídy. Spolu s ostatními
vybojovali 1. místo v okresním přeboru škol v minifotbalu. Oba také reprezentovali školu v týmu futsalistů, kteří
v krajském kole skončili na 3. místě.
Za kvalitní reprezentaci školy i Brumovic jistě patří
všem velká pochvala.
Vlastimil Janda, ředitel ZŠ Kobylí
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Chemické a fyzikální pokusy
z pohledu účinkujících
18. února jsme rozjeli naši cestu s pokusy. Naší první
zastávkou byla Základní škola Vrbice. Hned když jsem
prošla dveřmi, cítila jsem, že jsem strašně nervózní. Náš
pokus byl dvanáctý, to znamená, že jsme byli až na konci
fyzikální části. Když už šla za dveře desítka a jedenáctka, byli jsme všichni nervózní, ale zároveň jsme se i těšili. Potom už jsme přišli na řadu my. Když jsem vstoupila
do třídy, byla jsem příjemně překvapená a všechno ze
mě spadlo. Děti se usmívaly a hltaly každé naše slovo.
Pokus se naštěstí povedl a mě to začalo strašně bavit.
Myslím si, že největší úspěch sklidili Radek a Lukáš, kteří
svůj pokus zahájili větou: ,,Ahoj, já jsem Lukáš“ a ,,Ahoj,
já jsem Radek“. Děti si je zamilovaly a jejich pokus byl
suverénně nejlepší, protože bavil jak děti, tak i dospělé.

Nové POKOLENÍ
Velký úspěch sklidila výroba zmrzliny pomocí kapalného
dusíku. Když se kluci zeptali, kdo chce ochutnat, přihlásili
se úplně všichni. Letošní pokusy (předváděli jsme je i v Bořeticích, Brumovicích a Kobylí) se velmi povedly a všichni
jsme si je užili.
Hana Novotná, 8.B
Když jsem se dozvěděla, že s Lucinkou budeme provázet všemi pokusy, měla jsem velkou radost. Ale jak se
pokusy čím dál tím víc přibližovaly, dostávala jsem trému.
První škola, kterou jsme navštívili, byla na Vrbici. Strašně
jsem se bála, že se nějak zakoktám. Ale paní učitelky mě
uklidňovaly tím, že diváci jsou jen malé děti a pokud něco
pokazím, tak se nic nestane. Předstoupily jsme tedy před
žáky. Lucinka je přivítala a já jsem tam své spolužáky jen
přivolávala. Než bych řekla ,,švec“, tak jsme uváděly v Bořeticích. Ani jsem nemrkla a byla jsem doma.
Další ráno jsem se probudila, a i když pršelo, tak jsem
byla strašně ráda, protože se šlo do mé staré školy. Těšila
jsem se na všechny - na paní učitelky i staré kamarády.
Když jsem si před ně stoupla a podívala se na ty malé děti,
představila jsem si tam sama sebe, jak jsem tam před třemi
lety seděla a obdivovala jsem vystupující já.
Večer v ZŠ Kobylí byl nejhorší, protože jsem dostala
mikrofon, a když jsem se na podiu rozhlédla, viděla jsem
víc než sto lidí. Začala jsem se tak klepat, že jsem mikrofon skoro neudržela v rukou. Najednou byl konec a já jsem
sestoupila z podia a oddychla si. Až ze mě spadla tréma,
uvědomila jsem si, že mě to vlastně i bavilo a užila jsem si
to. Už se těším na příští rok.
Sára Kosíková, 8.B

Chemické a fyzikální pokusy z pohledu diváka
Pokusy se mi letos moc líbily. Obdivuji všechny, kteří vystupují před tolika lidmi, protože já sama bych s tím měla problém. Nejvíce se mi líbily pokusy s tekutým dusíkem, které
byly moc zajímavé. Ale i fyzikální pokusy byly hezké a zábavné. Pěkný pokus byl s balonkem, ve kterém bylo helium.

V posledních pár pokusech se „vařilo“ pomocí tekutého dusíku a ke konci každý kdo chtěl, mohl ochutnat, co deváťáci
vytvořili. Už se těším na příští rok, kde už budeme i my a doufám, že se nám to podaří tak dobře jako letošním dětem.
Alena Havlíková, 7.třída

Ze života ZUŠ
Mozart opět v Olomouci
Mozart opět v Olomouci je název klavírní soutěže, která se vztahuje k období, kdy jedenáctiletý
Mozart koncertoval v Brně a Olomouci. Soutěžního klání se na ZUŠ Žerotín v Olomouci ve dnech
10. a 11. listopadu zúčastnilo celkem 94 dětí
z celé České republiky.
ZUŠ v Kloboukách u Brna reprezentovaly
4 dívky. Ve II. kategorii získala Veronika Herzánová ze třídy p. uč. Mgr. Jarmily Babáčkové 2. místo
a Kamila Urbánková místo 1. Ve III. kat. Karolína Holásková získala 2. místo a Aneta Horáková
1. místo a ještě získala cenu poroty za interpretaci
skladby českého autora. Všechny tři jmenované
navštěvují třídu p. uč. Bc. Lenky Koudelkové.

Mezinárodní soutěž Vlastimila
Lejska v Brně pro klavírní dua.
V tomtéž týdnu jako soutěž v Olomouci probíhal 13. 11. na
brněnské konzervatoři 1. ročník soutěže pojmenované po Vlastimilu Lejskovi. Vlastimil Lejsek (1927-2010) byl pianista, skladatel, pedagog a zakladatel klavírního dua (se svou manželkou
Věrou, rozenou Královou). V tomto oboru byli oba u nás doslova
průkopníky.
Soutěže se zúčastnilo 14 dvojic z České a Slovenské republiky, Rakouska, Kazachstánu a Vietnamu. V nejmladší kategorii
získaly 1. místo sestry Eliška a Tereza Horákovy a získaly ještě
Cenu nejlepší české duo a Cenu za skladbu P. Ebena, Žádnyj
neví jako já. 2. místo obsadily Pavla Nováková a Klára Horáková. Obě dvojice na soutěž připravila p. uč. Bc. Lenka Koudelková
Jindřich Demela, ředitel ZUŠ v Kloboukách u Brna
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Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce
V červenci loňského roku se naši
členové zúčastnili autobusového zájezdu pořádaného Klubem přátel historie a Muzeem Kobylí. Podívali jsme
se do Blatničky, Uherského Brodu,
Žítkové, ve Starém Hrozenkově jsme
zhlédli část programu Kopaničářských
slavností, vyjeli jsme na Výškovec
k pomníku patnácti padlých anglických hrdinů sestřelených v srpnu 1944
a naskytl se nám nádherný výhled na
Lopeník.

V Blatničce jsme navštívili firmu
Tradice Slovácka. Prohlédli jsme si výstavu krojů a výšivek, kromě toho nás
zaměstnankyně provedly dílnami. Firma poskytuje nabídky v oblasti výroby
a údržby lidových krojů a snaží se o jejich obnovu a zachování. Kroje nejen
šije a prodává, ale také půjčuje. Stejně
tak i krojové součásti a doplňky. Velmi nás zaujalo strojové vyšívání. Měli
jsme možnost prohlédnout si hotové
zakázky, postup jejich zhotovení, např.

církevní oděvy, dárkové předměty aj.
Tato exkurze nás velmi zaujala
a inspirovala k návštěvě místní prodejny „Materiály na kroje“. Naše obec
se také díky ní dostává do povědomí
občanů v širokém okolí. Po dohodě s majiteli jsme brumovickou firmu
navštívili ve čtvrtek 4.února 2016.
Prodejnou nás provedl a o šití krojů,
ručním i strojovém vyšívání, o nákupu materiálu u nás i v zahraničí nám
podrobně vyprávěl pan Milan Ševčík.
Žasli jsme nad rozsáhlými prostorami,
stylovým nábytkem, sortimentem zboží apod. Výrobky firmy paní Ivany Blanářové se dostávají nejen k českým
zákazníkům, ale i do blízké či daleké
ciziny (např. do Japonska). Přejeme,
aby se jim v podnikání i nadále dařilo,
neboť tím podporují udržování lidových tradic.
Ludmila Hanáková
a Vlasta Bedřichová
Foto: Antonín Košulič

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, rád bych Vás
seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů v letošním roce.
Snad bych začal tím nejdůležitějším, a to, že naše zásahová jednotka
zasahovala v tomto období celkem
dvakrát. Byl to požár tryskacího zařízení ve firmě Kovo Staněk a pak 15. 2.
při požáru rodinného domu v Kobylí.
V obou případech se podařilo požáry
včas zlikvidovat, takže nedošlo k větším škodám.
16. ledna se konala valná hromada, na kterou přijela starostka okresního sdružení dobrovolných hasičů paní
Leona Žárská. Na této schůzi jsme
mimo jiné schválili plán práce na letošní rok - brigády, kulturní akce, údržbu
a doplňování techniky apod.
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O týden později jsme přijali pozvání hasičů z Brumovic u Opavy na
jejich výroční schůzi spojenou s oslavami 70tiletého výročí založení sboru.
Jako vždy jsme se u nich cítili velice
příjemně.
V sobotu 30. ledna jsme pořádali
hasičský ples. Návštěvnost nebyla
velká, ale přijely sbory ze Záhorské
Bystrice a Brumovic u Opavy. Myslím
si, že jsme se všichni pěkně pobavili.
K tanci a poslechu nám již tradičně
hrála DH Sokolka ze Šakvic.
Další vydařenou akcí bylo koupání
ve Velkém Mederu, a to 20. února. Autobus byl do posledního místa obsazen.
Jednou za několik let nás přijedou zkontrolovat profesionální hasiči
z okresu a také z kraje. Tentokrát to

bylo 24. února. Zajímaly je veškeré lékařské prohlídky členů zásahové jednotky, ale také pravidelná školení velitelů, strojníků a členů jednotky. Dále
kontrolovali zásahová vozidla a veškerou jejich výzbroj a výstroj. Kontrola
dopadla dobře. Na závěr konstatovali,
že náš sbor má velice dobrou úroveň.
28. února se konalo okresní shromáždění vedení sborů dobrovolných
hasičů. Schválil se plán práce na letošní rok a mne nejvíce potěšilo, že
nám byla přislíbena zástupcem krajského úřadu výrazná finanční výpomoc na další tři roky.
Zásahová jednotka se schází pravidelně každou první středu v měsíci
po zkoušce sirén. Na těchto schůzkách se provádí povinné kondiční jízdy, údržba techniky, výzbroje a výstroje, kontrola dýchacích přístrojů apod.
Jsme si vědomi nemalých finančních injekcí, které do nás vkládá jak
obec Brumovice, tak stát. Proto se budeme snažit dále hlídat vaše majetky
a zdraví jako doposud.
Starosta SDH Brumovice
Karel Opluštil
Foto: Kateřina Charvátová

Nové POKOLENÍ

Spolek Brumovických vinařů
Na výroční členské schůzi, která se konala dne 19. února 2016, brumovičtí vinaři bilancovali uplynulý rok a zvolili
si nový výbor.
Zprávu o činnosti výboru a celého spolku s podrobným
hodnocením akcí uskutečněných v roce 2015 přednesl
předseda F. Ševela.
V další části jednání přítomné vinaře seznámil jednatel
Ing. M. Polák s plánovanými akcemi spolku, které se uskuteční v letošním roce. Již 6. ročník Oblastní výstavy vín se
koná v sobotu 16.dubna a rovněž 6. ročník Dne otevřených
sklepů proběhne v sobotu 4. června. Připravuje se také
společný tematický zájezd členů spolku.
V následující diskusi se hovořilo
o změně termínu zájezdu z letního na
zimní období a o možnosti připojení se
obcí Boleradice, Brumovice a Morkůvky
do svazku Modrých Hor. V této souvislosti se předpokládá i vybudování cyklostezky vedoucí z Kobylí do Brumovic.
Dále bylo navrženo, aby se uskutečnilo školení o ekologické ochraně vinné
révy.
V závěru této schůze proběhly tajné
volby členů nového výboru. Z počtu 31
členů bylo na schůzi přítomno a hlasovalo 25 členů spolku. Po vyhodnocení
seznámil s výsledkem předseda voleb-

ní komise M. Otáhal, který konstatoval, že všichni odstupující členové starého výboru byli znovu zvoleni i na další
pětileté období. Schůze členů nového výboru se uskuteční
v 8. kalendářním týdnu a zvolí ze svého středu předsedu,
místopředsedu, jednatele a účetní spolku.
Starosta obce A. Košulič poděkoval všem členům spolku a výboru za vykonanou práci a dobrou reprezentaci
Brumovic v uplynulém období a popřál hodně úspěchů do
dalších let .
Po ukončení oficiální části schůze proběhla ochutnávka
přinesených vzorků vín z úrody roku 2015.
Ing. Milan Polák

Košt svařáků 2015
Letošní již 10. ročník Koštu svařáků se uskutečnil 15. 1. v sokolovně.
Celkem 230 platících účastníků akce
mohlo během večera pokoštovat téměř 40 vzorků svařáků a 35 vzorků
domácích koláčů a buchet.
Věříme, že si všichni celý večer
užili výbornou kapelu Žízeň a hlad
z Mutěnic a i mnohá další vystoupení.
Účastníka finále Superstar 2015 Daniela Křížku, mistra světa v naturkulturistice Michala Komosného, kouzelníka a žongléra a celý večer probíhající
soutěž v páce.

Putovní sousoší a zážitkový poukaz na celovečerní posezení u Studýnků ve sklepě si za nejlepší svařák
odnesl Jiří Bureš. Živého králíka masného plemene si za nejchutnější koláč
odvezla na Vrbici Pavla Zálešáková.
Všem, kteří nám pomohli s organizací akce i těm, kteří přinesli vzorky
ke koštování, moc děkujeme. Těšíme
se na další ročník a na vaši hojnou
účast.
Za pořadatele Josef Miklík,
Daniel Štach a Milan Ševčík
Foto: Milan Ševčík
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Ze sportu
Stolní tenis
Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované hráče, který se uskutečnil dne 27. prosince 2015 v sále
brumovické sokolovny, se zúčastnilo 13 tenistů. Vítězi se stali: 1. Libor Blažek, 2. Petr Otáhal , 3. Josef Miklík
František Ševela

Stolní tenis - sezona 2015/2016
OP II. třídy

Tabulka:
1. TJ Sokol Kobylí C
2. TJ Sokol Klobouky u Brna B
3. Orel Šitbořice A
4. TJ Sokol Rakvice B
5. TJ Sokol Brumovice A
6. TJ Sokol Němčičky B
7. TJ Sokol Perná A
8. TJ Sokol Šakvice A
9. TJ Sokol Lanžhot D
10. TJ Sokol Brumovice B
11. TJ Sokol Velké Hostěrádky A
12. TJ Sokol Velké Němčice B

OP IV. třídy
21
21
20
21
21
21
21
20
21
21
21
21

19
16
15
14
13
12
11
8
4
3
2
1

2
0
1
2
0
2
0
2
1
2
0
2

0
5
4
4
8
7
10
10
16
16
19
18

Soupiska A (bilance dvouher, čtyřher):
Galousek Ivo (0:0, 0:0)
Prachař Štěpán (66:12, 16:4)
Krátký Milan (44:28, 14:4)
Jakubčík František (12:17, 6:1)
Valný Vladimír (32:38, 11:7)
Ševela František (37:42, 10:6)
Kunický Antonín (0:0, 1:4)
Soupiska B (bilance dvouher,
her, čtyřher):
Fidor Marek (27:44, 11:7)
Halm Josef (33:37, 11:7)
Lossel Martin (21:55, 4:15))
Zítka Karel (12:64, 4:16)
Miklík Pavel (1:25, 0:6)
Polák Milan (0:8, 0:2)
Šemora Stanislav (0:2, 0:0)
Miklík Pavel ml. (0:4, 0:1)
1)

strana 16

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

290:88
238:140
250:110
191:187
222:156
233:145
196:182
176:184
119:259
112:266
117:261
106:272

80
69
66
64
60
59
54
46
34
32
27
26

Tabulka:
1. Moravan Lednice C
2. Sportovní klub Zaječí A
3. TJ Sokol Klobouky u Brna C
4. TJ Sokol Rakvice D
5. TJ Jevišovka D
6. TJ Sokol Pouzdřany B
7. TJ Sokol Brumovice C
8. Sportovní klub Zaječí B

21
20
20
20
20
20
20
21

21
16
13
10
7
6
4
2

0
0
1
1
1
0
1
0

0
4
6
9
12
14
15
19

Soupiska C (bilance dvouher, čtyřher):
Valný Vladimír (16:0, 4:1)
Miklík Pavel (41:8, 5:9)
Polák Milan (28:18, 7:3)
Šemora Stanislav (2:54, 2:8)
Miklík Pavel ml. (0:26, 2:6)
Caturegli Filip (0:0, 0:0)
Haüsler Karel (1:22, 1:4)
Mydlo Slavomír (4:4, 1:2)
Pohorský Patrik (0:0, 0:0)
Šišma Marek (0:12, 0:3))
Šišma Ondřej (0:12, 1:4)
:4)
Weiss Lukáš (18:38,, 2:11)
Zítka Lukáš (0:0, 0:0)
Zítková Emily (0:0,
0:0, 0:0)
Jakubčík Ivo (13:3, 1:3))
Jaku

0
0
0
0
0
0
0
0

321:57
233:127
205:155
185:175
154:206
120:240
136:224
104:274

84
68
60
51
42
38
33
27
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JARO
A tak se k nám zase po roce přiblížilo jaro. Konečně!
Jsme už všichni unavení z dlouhých pochmurných podvečerů a nekonečných večerů, ze zamračené oblohy a ze
střídání počasí. Jaro je vlastně skřítek, který si z nás umí dělat legraci docela intenzivně. Dá nám přivonět ke sluníčku,
zpěvu ptáčků, aby se po pár dnech zase vzdalo svého úsilí
a úplně klidně opět na chvíli předalo vládu zimě. Když po
tom ta chladná bílá víla tolik touží..Asi se mu nechce ještě
naplno začít vládnout. Třeba ví, že vládnout je těžké a zodpovědné. Kdoví. Anebo – je si vědomo, že to, co je člověku
dlouho odpíráno, toho si potom více cení?
Ale stejně se ho dočkáme! Jaro je vždycky nová příležitost, nový začátek. Pro lidi, pro přírodu.
Lidi ví, jak je nádherné probouzet se do světlého svítání,
kdy je zpěv kosů slyšet nejjasněji, jaké to je nadechnout se
vůně vlhké hlíny a v poledne se už ohřát jarním, zatím trošku nesmělým, sluníčkem. A příroda zase ví, že člověk takto
povzbuzený se jí bude snažit dát to nejlepší ze sebe, svou
péči, ochranu a lásku. Já vím, že to tak není všude a vždycky, ale „já su z Brumovic“! A tady se lidi opravdu vždycky
skláněli před přírodou, respektovali ji, protože věděli a pořád
ví, že příroda dokáže být laskavá, ale i neúprosná. Ona je

totiž mocným a silným soupeřem. Je dobré s ní být zadobře.
A tak mě napadá, když je to jaro, a jak jsem v úvodu
uvedla nový začátek, co kdyby se toto jaro stalo i novým začátkem třeba i v mezilidských vztazích, ve vztahu k našemu
rodišti, ke společným prostorám. Novým přístupem, který by
tu naši dědinu zase trošičku posunul výš a dál. Víte, ono to
není jenom o investicích do oprav objektů, do nového vybavení čehokoliv. Ono je to fakt především o udržování výsledků takovýchto „ obecních“ aktivit. Znáte to, když si pořídíte
novou sedačku, také ji budete ošetřovat a chránit, aby vám
dlouho vydržela hezká a čistá. A tak je to opravdu se vším!!
Chraňme, ošetřujme a udržujme si všechno hezké
a vzácné, aby naše děti na nás vzpomínaly jako na dobré
hospodáře. Na dobré hospodáře, kteří jim předali dědinu vyhezkanou, upravenou, opravenou a kvetoucí. Zapojme do
své práce i ty malé, ona je ta dospělácká práce totiž zatím
moc baví, tak toho využijme. Později nás „přechytnou“, protože to pro ně bude naprosto přirozené. A my, rodiče, i naše
děti budeme mít radost.
Dejme tedy novou šanci sami sobě, našim dětem a napodobme jaro....
bekasina

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích
v kostele sv. Antonína v Brumovicích
20.března 2016 – Květná neděle
8.00 – žehnání ratolestí a mše svatá s pašijemi sv.
Lukáše
16.00 – 17.00 – příležitost ke svátosti smíření, zpovídají tři kněží

27.března 2016 – Boží hod velikonoční
8.00 – mše svatá s žehnáním pokrmů

24.března 2016 – Zelený čtvrtek
18.00 – mše svatá a svaté obřady

2.dubna 2016 – Sobota velikonoční
18.00 – mše svatá s nedělní platností

25.března 2016 – Velký pátek
18.00 – svaté obřady s pašijemi sv.Jana a s uctíváním sv. Kříže

3.dubna 2016 – 2. neděle velikonoční
Svátek Božího milosrdenství
8.00 – mše svatá

26.března 2016 – Bílá sobota
19.00 – žehnání velikonoční svíce a mše svatá
s žehnáním křestní vody a obnovou křestních slibů.
Zpívá chrámový sbor.

9.dubna 2016 – Sobota po 2. neděli velikonoční
18.00 – koncelebrovaná mše svatá – děkovná
s O. děkanem u příležitosti 90. narozenin kněze
Vladimíra Konečného

28.března 2016 – Velikonoční pondělí
8.00 – mše svatá

Společenská kronika
Dne 9. dubna 2016 se významného životního jubilea, 90 let, dožívá pan Vladimír
Konečný, kněz římskokatolické farnosti. Při této příležitosti srdečně gratulujeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, radost a mnoho spokojenosti v osobním životě.
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Velikonoce
„Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.
A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření
bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde: byl vzkříšen, jak řekl…“ (Evangelium podle
Matouše 28, 1-6)
Milí přátelé,
Kristus byl vzkříšen. To slaví křesťané o Velikonocích na
celém světě. Bůh dal Kristu povstat z hrobu k novému životu. K životu jinému, než byl ten předešlý. V kostele budeme
zpívat i tento rok píseň „Smrt již nemá práva“. A smíme si
tuto pravdu vzít osobně. Smrt již nemá práva v Kristově životě, ale nemá práva v životě mém ani Vašem.
Jistě, smrt má strašnou moc. Každý den se jí přibližujeme, stárneme. Je všude kolem nás, záludně na nás číhá.
Denně se z médií dozvídáme o katastrofách, válkách, lidské agresi… Bojíme se smrti. Je naší největší překážkou.
Spoustu překážek v životě zvládneme překonat, smrt nikoli.
Velikonoce nás ujišťují, že smrt však nemá právo absolutní. Žijme s nadějí, že Bůh dá jednou i nám povstat k novému životu.
Ráda bych se ještě zmínila o různých vzkříšeních. Zažíváme je už tady na zemi ve svém všedním životě. Když
si promítneme svůj dosavadní život, jistě v něm najdeme
nejméně jednu událost, o které bychom mohli říct: „Tehdy mi
začal nový život.“ - Možná jste se uzdravili po těžké nemoci.
Možná jste byli dlouho sami a nečekaně potkali životní lásku. Možná jste někomu nedokázali odpustit a jednoho dne

se přece smířili. Možná jste žili ve strachu, ale přece dostali
odvahu. Možná vás život skřípnul tak, že jste sice chodili,
mluvili, pracovali, ale přesto jste nic neprožívali, připadali si
jako „chodící mrtvola“. A přece jste se znovu nadechli a rozkvetli.
Došlo k proměně. Jednoho dne, nebo pozvolna. Přišla
tak nějak sama od sebe, snad jste za ni hodně prosili Boha
nebo k ní přispěl druhý člověk…
Ta proměna – to bylo také vzkříšení. Už dnes, tady a teď,
jsme proměňováni, oživováni, je nám dáno povstat z našich
„hrobů“ k novému životu. Už teď se děje vzkříšení. Kéž tohle
ujištění o naději prožijeme o Velikonocích a kéž nám dělá
život krásným a plným.
Martina Zuštinová,
farářka evangelického sboru v Kloboukách u Brna
Srdečně zveme na tyto
Velikonoční bohoslužby a setkání:
20. března 2016 – Květná neděle
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky
24. března 2016 – Zelený čtvrtek
Připomínka poslední večeře Páně Klobouky 18.00
25. března 2016 – Velký Pátek
9.30 Klobouky, bohoslužba se svatou Večeří Páně
27. března 2016 – neděle Zmrtvýchvstání
9.30 Klobouky, bohoslužba se svatou Večeří Páně

Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Pietní akt - 71. výročí osvobození obce
– pátek 15.4.2016

• Svátek matek – 2. květnová neděle 8. 5.
2016 pořádá ZŠ a MŠ Brumovice

• Oblastní výstava vín – pořádá Spolek
Brumovických vinařů k výročí osvobození obce, sobota 16. 4. 2016

• Den dětí – pořádá TJ.Sokol

• Rej čarodějnic – pořádá ZŠ a MŠ Brumovice

• Den otevřených sklepů - pořádá Spolek
Brumovických vinařů, 4. 6. 2016

• Běh Parkem Dr. Jana Herbena – pořádá
TJ Sokol Brumovice

• Tradiční jarní hody – 2. - 4. 7. 2016,
v pátek dovoz hodové máje, v pondělí
zavádka

• Rybářské závody

• Noční hasičské závody
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Košulič. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Jazyková úprava: Mgr. Vlasta Bedřichová. Grafická úprava a tisk:
Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Zaregistrováno MK ČR E 13284. Cena 10,- Kč.Vydáno: náklad 250 ks. Adresa: OÚ Brumovice
č. 26, PSČ 69111, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 31. července 2016
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Beseda s důchodci 11.12.2015

foto: V.Bedřichová
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Plesová sezona 2016
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