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Jan Herben o Brumovicích:
„A již vjíždíme na naše hraničky. Naše, mé rodné vsi! Hraničky bru-
movské! 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 46 Rok 2017/1

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
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„Tak nás z vlaku vyložili v Mar… Sihoti, tam byla velká 
nemocnice a v ní všecko maďarské. Já jsem se maďarsky 
domluvil, tak mně ani zde nebylo zle. Tu jsem pobyl měsíc 
a zase jsem putoval dále. Vezli nás přes Budapešť až do 
Vídně, do záložní nemocnice v Mardlinku. Hned na nádra-
ží jsme věděli, že jedeme do bídy, neboť na uvítanou nám 
dali hrníček jakési polévky, chleba nebylo, k tomu cigaretu. 
Nějaký doktor chodil od jednoho k druhému a ptal se lá-
manou češtinou: „Bčuch vas neboli, sračka nemate?“ My 
si mysleli: „Sračku nemáme, ale z té polívčičky ji můžeme 
dostat.“ V nemocnici bylo dost hladu, doktoři byli hodní, ve-
směs Němci, i ošetřovatelky, jenom jedna byla Češka. Čas 
nám utíkal i v té bídě, jenom když už nic nebolí a člověk je 
schovaný. Nemusí mít strach, že půjde zas na frontu.

Za dva měsíce jsem obdržel na tři neděle dovolenou. 
Právě mě doma upotřebili k mlácení, sklízení kukuřice 
a ještě i při vinobraní. Dovolená uprchla a já jel zase do 
nemocnice zpět. Nastal podzim a s ním chladné dny. Ne-
dalo se vyjít do zahrady, tak se kroužek nás Čechů usadil 
u kamen a vyprávěli jsme si příhody. Němci se nám smáli, 
říkali: „bémiše šule“. Prvního listopadu jsem dostal dovo-
lenou na pět neděl a pak jsem nastoupil službu u svého 
náhradního kádru. Na této dovolené jsem chodil házet pří-
kopy na jezeře, kde jsem si vydělal pěkné peníze. 

Dovolená uběhla jako voda, pak jsem nastoupil cestu 
do Polska, do Zámoště. Tam mě přivítala krutá zima. Ko-
žich, který jsem měl, mi odebrali a dali mi plášť, který měl 
jen půl rukávů a sem tam nějakou větší díru. 
Ten mě proti chladu moc nechránil. V té zimě 
se na cvičení nechtělo, raději jsem často cho-
dil k lékařské prohlídce. Lékař mě nikdy za 
nemocného neuznal, a tak jsem byl za trest 
přidělen k pochodové eskadroně. Okamži-
tě nám dali polní výzbroj a výstroj, ale nejeli 
jsme hned na pole, nýbrž ještě za frontu na 
tříměsíční cvičení. Přijeli jsme do Sedmihrad 
do města Naď Šenk. Tak jsem se na sedm 
neděl dostal do kulometné školy. Ve ško-
le byla každá národnost zvlášť a po dlouhé 
době jsem se zase ocitl mezi českým lidem, 

ač mě Rusíni přemlouvali, abych šel s nimi, že už jsem 
jejich člověk. Mě to přece jen táhlo mezi své. Bylo nám 
dobře, strava dobrá, společnost veselá, čas utíkal. Když 
se šlo ze cvičení, všechny grupy zpívaly. Ale jak se přišlo 
k městu, nesměl nikdo zpívat, jenom česká grupa. Major, 
ač Němec, to nařídil. 

Naše eskadrona pak byla přidělena ke dvanáctému 
pluku dragounů, to byl olomoucký, hanácký pluk. Těšilo 
mě, že jsem se dostal k Moravanům, ale ještě víc mě těšilo, 
že nejedeme do pole, ale obsadit Ukrajinu. Jeli jsme přes 
Rumunsko, ve městě Braila jsme nasedli na lodě, dva dny 
jsme jeli po Dunaji a vylodili jsme se v přístavu Kilia. To byla 
Besarábie. Tu mně bylo k dobru, že jsem uměl rusínsky, 
lehce jsem se domluvil a v mnoha případech dělal tlumoč-
níka. Z Kilia jsme šli pěšky až do Oděsy, což trvalo asi dva-
cet dní. Přešli jsme mnoho osad (děrevní), pomalu jsme se 
seznamovali s ruským lidem a já se přizpůsoboval jejich 
řeči, neboť je od Rusínů dost odlišná. V Oděse jsme sedli 
na vlak a jeli vzhůru ke Kyjevu, do města Elisabethrad. Tu 
jsme vykonávali službu vojenské policie. Při této službě se 
nám dobře vedlo, peněz bylo a člověk nevěděl, co s nimi. 
Koupit dostal všechno, nač si vzpomněl. I s vozčikem jsme 
se nechali vozit po městě a všechno možné jsme si mohli 
dovolit, o tom bych musel psát zvláštní knihu. Za půl roku 
nás poslali do města Chmelovája, odtud za nějaký čas do 
Cherzonu, a tak jsme putovali Ukrajinou. U nás se zatím 
chystal převrat a Češi se Slováky se v říjnu roku 1918 pro-

hlásili za republiku. Vojsko z bojišť se roze-
bíhalo, nikdo nikoho už neposlouchal, nastal 
veliký chaos. My jsme se to také dověděli, ale 
na cestu k domovu nebylo pomyšlení. U nás 
se vojenské útvary držely pohromadě, jenom 
němečtí důstojníci byli odstraněni a mužstvo 
si určilo za své velitele důstojníky české. Na 
čepicích jsme měli pentle v našich národních 
barvách a netrpělivě jsme čekali, kdy nám 
bude přidělen vlak. Zase jsme se dostali do 
Elisabethradu a třináctého listopadu jsme ob-
drželi vlak a nastoupili cestu k domovu.“

Připravila: Vlasta Bedřichová       

Matěj Musil – Pokolení našeho rodu  (7.část)

Brumovice – lidé a doba
- 7. května 1857 (před 160 lety) se v Brumovicích 

narodil Dr. Jan Herben - politik, spisovatel, novinář, 
vydavatel realistického deníku „Čas“, kronikář rod-
ného kraje (Do třetího a čtvrtého pokolení, 1892) 
a později i kraje jihočeského (Hostišov, 1907). 
Zemřel 24. prosince 1936, pochován je na Olšan-
ském hřbitově v Praze.

- 5. ledna 1967 (před 50 lety) zemřel Antonín Flodr, 
učitel, záslužná byla jeho práce v oblasti folkloru, 

okresní osvětový inspektor. Narodil se v Brumovi-
cích 10. června 1887 (před 130 lety).

- 28. května 1902 (před 115 lety) se narodil Dr. Pro-
kop Antonín Valena, doktor fi losofi e a teologie, 
kněz z řádu karmelitánů. V Brumovicích působil 
od října 1964 do dubna 1971. Zemřel 6. dubna 
1971, pochován je v Kostelním Vydří.  

- 14. února 1927 (před 90 lety) byly zahájeny práce na 
stavbě nové evangelické modlitebny v Brumovicích.

-VB-
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SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
 od posledního vydání našeho 

zpravodaje uplynul čas, ve kterém 
jsme prožili vánoční svátky, konec 
starého a vstup do nového roku. Tato 
doba nebyla naplněna jenom příjem-
nými skutečnostmi, prožili jsme zim-
ní období, které nás potrápilo hlavně 
přídělem sněhu, a s tím bylo spojené 
jeho uklízení. Chci při této příležitos-
ti poděkovat všem, kdo se postarali 
o úklid sněhu v blízkosti svých ne-
movitostí. Přijměte můj srdečný dík 
i za spoluobčany, pro které jste svojí 
činností snížili riziko uklouznutí a ne-
bezpečí úrazu. V letošní zimě byla 
tato situace ještě ztížena rozkopa-
nými chodníky a vozovkami, v nepo-
slední řadě nás potrápilo i mrazivé 
počasí, které se protáhlo až do břez-
nových dnů. 

Rád ve svých myšlenkách pře-
jdu k těm příjemnějším akcím, kte-
ré jsme prožívali od začátku tohoto 
roku. První kulturní akcí byl košt sva-
řáků, tradičně s dobrou návštěvnos-
tí. Další akcí byl maškarní ples pořá-
daný Sborem dobrovolných hasičů 
Brumovice, dobře zorganizovaný se 
spoustou hezkých masek a potěšují-
cí návštěvou. Třetí akcí byl Krojova-

ný ples Zastupitelstva obce Brumo-
vice, kterého se zúčastnilo více než 
60 krojovaných, a to jak místních, 
tak i z blízkého a vzdáleného okolí. 
Svou návštěvou i vystoupením nás 
potěšili přátelé z družební Záhorské 
Bystrice. Radost nám též udělali 
naši krojovaní, kteří spolu s mláde-
ží ze sousedního Krumvíře zahájili 
ples vystoupením, ve kterém zatan-
čili Českou besedu. Mé poděkování 
patří všem krojovaným, sponzorům, 
kteří nám poskytli dary do tomboly, 
a vinařům za vzorky mladých vín na 
degustaci, která byla součástí plesu. 
Kulturní dění bylo završeno dětským 
karnevalem, který byl poznamenán 
velkou nemocností dětí.  

Mimo ty příjemné a potěšující 
záležitosti jsem však i nucen zno-
vu upozornit na nešvary, které se 
stále opakují – volně pobíhající psi, 
ukládání odpadů na nepravá mís-
ta, vytahování zeminy z pozemků 
na zpevněné vozovky. Projevuje se 
vandalizmus a neúcta, dochází k po-
škozování obecního majetku i majet-
ku spoluobčanů, ke krádežím, ale 
i k obtěžování. Většině z nás záleží 
na tom, v jakém prostředí žijeme, 
na dobrém jménu naší obce, a pro-

to nám nemůže být lhostejné, co se 
kolem nás děje. 

V krátkosti se chci zmínit o stav-
bě kanalizace a ČOV, která byla 
zahájena v červenci loňského roku 
a její dokončení bude k poslednímu 
srpnu 2017. Jde o stavbu náročnou 
nejen fi nančně, ale také organizač-
ně, a i náročnou pro nás všechny, 
vyžadující nemalou dávku trpělivos-
ti a tolerance. V letošním roce nás 
všechny čeká spousta práce spoje-
né s touto probíhající stavbou. Mno-
ho z vás se již připravuje na napojení 
své nemovitosti na obecní kanali-
zaci, které bude možné od začátku 
června a potrvá několik měsíců, než 
se stačí napojit většina nemovitostí. 

Současně se stavbou kanalizace 
byla zahájena i stavba plynárenské 
společnosti – Rekonstrukce rozvod-
né sítě plynu v obci. Rekonstrukce 
sítě se týká celé obce a je rozdělena 
do několika etap s tím, že v letošním 
roce bude provedena stavba v části 
ulice na Drahách a Vrchním konci od 
Žlíbku a celá akce bude dokončena 
v roce 2018. 

 V závěru letošního roku a bě-
hem příštího roku se bude prová-
dět stavba obnovy rozvodné sítě 

Poblíž Brumovic stávala kdysi osada Divice. Kdy 
zanikla, není přesně známo. Jdeme-li kolem místa, kde 
Divice stávaly, vidíme dnes jen úrodná pole, na nichž 
pracují pilní hospodáři se svou čeledí.

Po zničení Divic báli se lidé tudy chodit, že prý tam 
straší duše dřívějších obyvatel. Jednou šel nějaký člo-
věk z Brumovic do Klobouk. Najednou slyšel za sebou 
jakýsi hlas. Chtěl se ohlédnout, ale nemohl. Šel tedy 
stále vpřed a přemýšlel, co to asi bylo.

Přišel do Klobouk, nakoupil si potřebné věci a vracel 
se domů. Bylo už pozdě v noci. Pln strachu šel docela 
pomalu.

Došel až k místu, kde slyšel prve ten podivný hlas. 
A tu před ním stála jakási paní, která nesla v náručí truh-
lu. Přišla k němu a mlčky ji před něho položila. Než se 
člověk vzpamatoval, byla paní zase pryč. V truhle byly 
samé dukáty. Z lakoty jej opustil strach i hrůza. Sotva si 
však nabral trochu peněz, uslyšel za sebou jakési zá-
hadné hlasy. Ohlédl se a spatřil pár černých psů zapřa-

Pověsti z Brumovic
Strašidla v Divicích žených do vozu, na kterém seděli dva netvorové. Rá-

zem mu zašla chuť na další peníze. Vlasy mu na hlavě 
stály jako ježkovi ostny, když se schoulí do klubíčka před 
člověkem.

Zdálo se mu, že vůz letí přímo na něho. Ohlédl se, 
kudy by mohl nejspíše utéct. Ale co se tak dívá a ohlíží, 
všechno mu mizí z očí. A neviděl nic jiného než pole 
a cestu, po které před chvílí zkroušeně kráčel. Nohy se 
mu třásly v kolenou tak silně, že nemohl udělat ani jedi-
ný krok. 

Konečně se vzpamatoval a zhluboka si oddechl. Za 
chvíli došel domů celý zpocený a uřícený a lehl si. My-
šlenky se mu stále rojily v hlavě a nemohl usnout. Ta 
příhoda, kterou prožil na Divicích, mu zůstala v mysli až 
do smrti.

(Vypravoval František Fanta z Brumovic (72letý), 
zapsal Vlast. Kuchyňka, 

žák  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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elektrické energie. Ta bude probíhat 
následovně: od prodejny Jednoty 
po obou stranách Dědiny až na kři-
žovatku pod kostelem a kolem zá-
kladní školy až po faru. Dále od kři-
žovatky kolem domu služeb až na 
křižovatku k fi rmě „ výtahy“. Tato po-
psaná část stavby bude prováděna  
ukládáním kabelu do země. V části 
obce Vrchní konec bude provedena 

výměna drátů za závěsné kabe-
ly, výměna části podpěrných bodů 
(sloupů) a budou se budovat nové 
zemní přípojky. 

Vážení spoluobčané, jsem si vě-
dom náročnosti období, které je spo-
jené s popsanými stavbami, a proto 
Vás chci požádat o porozumění, 
shovívavost a trpělivost. Nechť i při-
cházející jaro, období, které přináší 

nový život, potěšení z měnící se kra-
jiny a probouzející se přírody, Vám 
napomůže zvládnout tyto situace 
a náročné práce.  

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
do nadcházejícího období hodně 
zdraví, spokojenosti a elánu, hodně 
příjemných, sluncem zalitých dní.

Antonín Košulič, 
starosta obce 

U S N E S E N Í 
 z devatenáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 
konaného dne 13. 12. 2016 ve  velké zasedací síni obecního úřadu

U S N E S E N Í 
z dvacátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 16. února 2017 ve  velké zasedací síni obecního úřadu

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

Otáhala a Karla Opluštila. 
3. Návrhovou komisi ve složení 

JUDr. Dobromila Macháčková 
a Mgr. Marie Michnová.  

4. Příspěvek na provoz Svazu tě-
lesně postižených Bořetice ve 
výši 5 tisíc korun pro rok 2017. 

5. Příspěvek na provoz ZUŠ Klo-
bouky u Brna na rok 2017 ve výši 
5 tisíc korun.

6. Příspěvek na provoz spolku Bru-
movické jezírko pro rok 2017 ve 
výši 25 tisíc korun na nákup ryb 
a krmiva pro ryby. 

7. Příspěvek na činnost SDH Bru-
movice pro rok 2017 ve výši 
12 tisíc korun. 

8. Florbalovému oddílu Aligators 
Šitbořice příspěvek ve výši 20 ti-

Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Josefa Miklíka a Zdeňka Veselého.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Ma-

cháčková a Vladislav Kurečka. 
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-

ne pro stavbu plynárenského zařízení  (stavba -Vrch-
ní konec, 2. část) na pozemcích obce  p. č.  3601/1, 
3601/13. 

5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene pro stavbu plynárenského zařízení (stavba 

síc korun na činnost v roce 2017. 
9. TJ Sokol Brumovice příspěvek 

ve výši 49 tisíc korun na činnost 
v roce 2017. 

10. Vyřazení drobného hmotného 
i nehmotného majetku ZŠ a MŠ 
Brumovice ve výši 122 807,73 Kč 
dle přiloženého seznamu. 

11. Vyrovnaný rozpočet na rok 2017 
v příjmech i výdajích v celkové 
výši 79 617 500,- Kč. 

12. Rozpočtový výhled na rok 2018 
a 2019  

13. Podle § 6, odst. 5 písm. e) a dle 
§ 47, odst. 5 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu v platném znění 
schvaluje Zprávu o uplatňování 
Územního plánu Brumovice, kte-
rá obsahuje zadání Změny č. 1 
Územního plánu Brumovice. 

14. Příspěvek ZŠ a MŠ Brumovice ve 
výši 96703,- Kč na neinvestiční 

Dědina + 1) na pozemcích obce p. č. 27, 3601/6, 
3601/7, 3601/23, 3601/41, 3601/47, 3601/4. 

6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene pro stavbu plynárenského zařízení stavba - 
Dědina + 2) na pozemcích obce p. č. 83/2, 84/1, 99/1, 
99/2, 3123/2, 3601/1, 3601/10, 3601/11, 3601/12, 
3601/47, 3705 a 6864.

7. Podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost 
obce o pořízení Změny č. 1 ÚP Brumovice Městským 
úřadem Hustopeče, odborem regionálního rozvoje 
podle ust. § 6, odst. 1, písm. c) stavebního zákona. 

8. Licenční smlouvu s OSA pro rok 2017. 

náklady školy. Zvýšení příspěvku 
je z důvodu nevrácení přeplatku 
za el. energii a plyn fi rmou Ener-
gie pod kontrolou.

ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o průběžném 

plnění úkolů uložených starostovi 
obce.

2. Informativní zprávu o činnosti 
obecního úřadu.

3. Nárůst ceny vodného pro rok 
2017 o 1,15 Kč na 43,70 Kč za 
m3.

4. Informaci o jednání o pasportu 
místních komunikací a dopravní-
ho značení. 

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Nadále pokračovat s intenzivní 

přípravou pozemkových úprav se 
zaměřením na vybudování ob-
chvatu obce.



Nové POKOLENÍ

strana 6

9. Darovací smlouvu s fi rmou Mertastav, s. r. o. o po-
skytnutí fi nančního daru ve výši 5 000,- Kč jako pří-
spěvek na výdaje spojené s pořádáním krojového 
plesu. 

10. Způsob řešení stížnosti pana Josefa Kulíška k reali-
zaci stavby kanalizace a ČOV Brumovice. 

11. Účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2016, zprávu o hos-
podaření za rok 2016 a plán odpisů na rok 2017. 

12. Úhradu revizních šachtiček u 62 nemovitostí obce, 
které nejsou součástí stavby „Brumovice - kanalizace 
a ČOV“ (Žlíbek, Vrchní konec – část, Nový řádek) 
z vlastního rozpočtu obce v celkové výši asi 200 tisíc 
korun.

ZOB bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 11/2016 a č.1/2017 dle přílohy
2. Informativní zprávu o průběžném plnění úkolů, ulo-

žených starostovi obce, zejména informaci, že bylo 
provedeno předání žádostí vlastníků pozemků Po-
zemkovému úřadu na provedení pozemkových úprav 
v k. ú. Brumovice.  

3. Inventarizaci majetku obce za rok 2016.
4. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu.
5. Výsledky Auditu hospodaření obce Brumovice za rok 

2016, provedeného Krajským úřadem dne 8. 2. 2017. 
6. Informaci o způsobu řešení žádosti pana Antonína 

Šalamouna. 

Plasty     2139 kg
Nápojové kartony        273 kg
Sklo     5726 kg
Papír a lepenky 4680 kg
Kovy    8120 kg 
Textil     4761 kg

Obec Brumovice děkuje všem za aktivní zapojení do 
uspořádání Tříkrálové sbírky 2017, která se konala v so-
botu 7.ledna.   

Zvláštní poděkování si zaslouží všichni členové tříkrálo-
vých koledníků, kteří za mrazivého počasí obcházeli oby-
vatele obce a svým koledováním a přáním se snažili o za-
jištění fi nanční podpory pro potřebné.

1. Skupinka – vedoucí: Brunnerová Eva 
 Kulíšková Eva
 Chrástková  Kristýna 
 Chrástek Antonín

2. Skupinka – vedoucí: Lösslová Vendulka
 Lösslová  Kristýna
 Lösslová Karolína
 Zitková Emily

Jak jsme v roce 2016 nakládali s odpady

Tříkrálová sbírka 2016

Biologicky rozložitelný odpad      51 100 kg
Směsný komunální odpad 227 250 kg
Televizory a monitory   79 ks
Malé spotřebiče – bag     7 ks
Velké spotřebiče   43 ks
Chlazení    63 ks

3. Skupinka – vedoucí: Ullmann Daniel
 Ullmann Matěj
 Šišma Marek
 Dufek Matyáš

4. Skupinka – vedoucí: Dobrovolná Stanislava
 Dobrovolná Gabriela
 Štípová Sofi e
 Kňůrová Dominika

5. Skupinka
 Kurečka Daniel
 Charvátová Kateřina
 Prokeš Roman

Srdečný dík vyslovuje 
Antonín Košulič, 

starosta obce 
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Nápad věcí prověřovaných jako TČ 
v letech 2015/2016

Obec Rok 2015 Rok 2016

Hustopeče 120 106

Popice 10 16

Pouzdřany 11 6

Strachotín 13 14

Šakvice 13 13

Starovičky 10 18

Horní Bojanovice 2 4

Boleradice 8 7

Diváky 5 4

Starovice 12 4

Uherčice 3 4

Velké Němčice 25 15

Kurdějov 0 2

Křepice 8 8

Nikolčice 3 5

Šitbořice 16 10

Borkovany 6 6

Brumovice 6 9

Krumvíř 7 10

Kašnice 0 2

Velké Hostěrádky 6 6

Klobouky u Brna 23 25

Bohumilice 0 0

Morkůvky 4 8

Velké Pavlovice 36 45

Němčičky 13 10

Kobylí 18 19

Vrbice 11 11

Bořetice 16 16

Zaječí 48 23

Nápad PŘ šetřených OOP včetně blokových pokut 
v letech 2015/2016

Obec Přestupky 
celkem rok 2015 Rok 2016

Hustopeče 330 358

Popice  11 17

Pouzdřany  16 18

Strachotín  19 24

Šakvice  34 34

Starovičky  87 19

Horní Bojanovice   2 11

Boleradice   9 11

Diváky   8 8

Starovice  10 10

Uherčice  16 10

Velké Němčice  23 27

Kurdějov   5 7

Křepice  19 11

Nikolčice   7 11

Šitbořice  21 15

Borkovany   9 16

Brumovice  14 15

Krumvíř  12 16

Kašnice   1 7

Velké Hostěrádky   4 15

Klobouky u Brna  79 114

Bohumilice   0 0

Morkůvky   6 8

Velké Pavlovice 108 96

Němčičky  16 16

Kobylí  57 28

Vrbice  22 21

Bořetice  48 23

Zaječí  63 44



Nové POKOLENÍ

strana 11

-  Předvánoční beseda s důchodci se uskutečnila v pá-
tek 9. prosince 2016 ve velké zasedací místnos-
ti obecního úřadu. Kulturní program si pro babičky 
a dědečky připravily děti mateřské a základní školy. 
Na závěr posezení byl všem předán dárkový balíček 
a nemocným, kteří se nemohli osobně zúčastnit, byly 
dárky rozneseny do jejich domovů.

- V hasičské zbrojnici se 7. ledna 2017 konala výroční 
schůze členů SDH.

- Klub rodiče dětem Brumovice z.s. uspořádal v pátek 
13. ledna 2017 v místní sokolovně „Košt svařáků“ 
spojený s ochutnávkou buchet, koláčů a dalších dob-
rot.

- 

Členská schůze Spolku brumovických vinařů spoje-
ná s ochutnávkou vín se uskutečnila v pátek 3. úno-
ra 2017 ve velké zasedací místnosti obecního úřa-
du. 

- 17. února 2017 se členové místního vinařského 
spolku zúčastnili degustace vín ve Vinařství Košulič  
v Hustopečích u Brna. 

- V neděli 26. února 2017 bylo slavnostně otevřeno 
nové bydlení Arkénie a Sociálně terapeutické cent-
rum v Brumovicích.

- V neděli 26. února 2017 se v Hospůdce Na Kopečku 
konala výroční členská schůze místní skupiny  Mo-
ravského rybářského svazu.

- Členové Klubu přátel Dr. Jana Herbena a historie 
obce v Brumovicích se sešli na výroční členské schů-
zi v neděli 5. března 2017 ve velké zasedací místnos-
ti obecního úřadu.

- Výroční členská schůze Svazu tělesně postižených 
se konala v bořetickém kulturním domě v pátek 10. 
března 2017.

- V úterý 14. března 2017 se v obecní knihovně konala 
beseda o genealogii a  sestavování rodokmenů.

- Valná hromada členů místní TJ. Sokol Brumovice 
byla svolána na pátek 24. března 2017.

- Zájezd STP na termální koupaliště do Mošoně se 
uskutečnil v sobotu 25. března 2017.  

Text a foto: Vlasta Bedřichová

foto M. Ševčík
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Kukátkem do mateřské školyKukátkem do mateřské školy
Jak se slaví Vánoce 
u nás
Seznamováním s vánočními tradi-

cemi a zvyky například: krájení jablka, 
pouštění lodiček, zpívání tradičních 
koled, výzdoba a prostírání svátečního 
stolu s cukrovím, které jsme si vlast-
noručně připravili. Přijde i chvíle, kdy 
zazvoní zvoneček a pod stromečkem 
na děti čeká velikánské překvapení - 
dárky, ale pak už honem, honem si jít 
s nimi hrát. Záhadou jen zůstalo, kdo 
a kdy dárky přinesl? Odpověď zůstala 
zahalena tajemstvím, a tak to má být.

Radovánky na sněhu
Letos nám zima dopřála dostatek zimních radovánek, 

a tak jsme si sněhovou nadílku užívali po celou zimu. 
Bobovali jsme za naší školkou, kde máme místo na sáň-
kování. Jezdilo to jako po másle, naštěstí umíme všichni 
dobře řídit. Na školní zahradě jsme se s chutí pustili do 
sněhových staveb. Zima nám tedy určitě nebyla, vždyť 
přece práce šlechtí, ale i zahřívá.
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Budoucí školáci

Březen 
– Měsíc knihy

29. 3. 2017 navštívily předškol-
ní děti základní školu. Seznámily se 
s prostory školy, ale hlavním cílem 
byla návštěva první třídy. Těšili jsme 
se, co nám prvňáčci ukáží, a že bylo 
na co koukat. Naučili se toho už 
opravdu hodně.

Největším zážitkem však byl oběd 
ve školní jídelně pro školáky. Všem 

Protože březen je nazýván 
Měsícem knihy, tak se stalo již 
tradicí, že v této době pravidelně 
navštěvujeme místní knihovnu. 
I v letošním roce jsme s dětmi 
knihovnu navštívili. Zde nás přiví-
tala  knihovnice Eva Brunerová. 
Po seznámení se základními pra-
vidly, která se musí v knihovně do-
držovat, měly děti na výběr mezi 
několika knihami a časopisy, které 
si mohly prohlédnout. 

moc chutnalo. Na talířích nezbylo nic.
A aby přechod dětí z mateřské 

školy na základní školu byl úspěšný, 
proběhl v mateřské škole test školní 
připravenosti, který provedla Mgr. Pra-
žáková z Pedagogicko psychologic-
ké poradny Hustopeče. Dále probíhá 
v základní škole pod vedením paní 
učitelky Bc. Veroniky Bořilové taková 

„škola nanečisto“. Jedná se o lekce, 
ve kterých se děti na zkoušku dosta-
nou do role „školáka“. Po celou dobu 
je přítomen rodič, který má možnost 
vidět, jak jeho dítě dokáže pracovat 
samostatně, jak si poradí s připrave-
nými úkoly, jak se zapojuje při skupi-
nové práci, co mu činí potíže a v čem 
naopak vyniká.
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Těšíme se na nové kamarády
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškol-

ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů, se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2017/2018 v mateřské škole ve středu 
10. května 2017 v době od 10:00 do 16:00 hodin.

Důležité upozornění!
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku 

pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání po-
vinné.

Všechny informace k přijímacímu řízení najdete na 
webových stránkách školy www.zsbrumovice.cz 

Aby start do mateřské školy byl pro dítě snadněj-
ší, několik rad slovy dítěte.

Aby start do mateřské školy byl pro dítě snadněj-
ší, několik rad slovy dítěte.

Maminko, tatínku, abych zvládl nástup do školky, po-
mozte mi zvládnout toto desatero:
1. Naučte mě dodržovat správný denní režim, tj. pravi-

delnou dobu spánku, jídla a hry.
2. Naučte mě, abych sám uměl jíst a pít z hrnečku, láhve 

s dudlíkem jsou pro miminka. Nedávejte mi mixované 
jídlo, mám zoubky a umím už kousat sám. Naučte mě 

u jídla sedět v klidu a nenechte mě s jídlem pobíhat 
po místnosti.

3. Ve školce pijeme z hrnečků a jíme dětskou lžící pří-
padně vidličkou, větší děti a všichni předškoláci pří-
borem. (děti od 5ti let)

4. Nevozte mě stále jen v kočárku, protože pak nejsem 
zvyklý chodit a špatně zvládám vycházky.

5. Naučte mě smrkat a správně používat kapesník.
6. Naučte mě správným hygienickým návykům.
7. Do školky mi kupte nazouvací bačkorky, ne na tka-

ničku (výjimku tvoří doporučená zdravotní obuv od 
lékaře) a už vůbec mi nedávejte pantofl e – nemohu 
si v nich bezpečně hrát, běhat ani cvičit.

8. Lépe se budu cítit ve volném oblečení na gumu 
v pase než v těsných rifl ích se zipem a kovovými 
knofl íky. Na pobyt venku potřebuji oblečení, které si 
mohu umazat, jdu si totiž s kamarády hrát a běhat na 
zahradu.

9. Když chci slavit s ostatními kamarády své narozeni-
ny nebo svátek, dávejte mi pro ně měkké želatinové 
bonbony, nikoliv tvrdé cucavé, které jsou pro nás ne-
bezpečné. Žvýkačky do školky také nepatří.

10. Nenechte mě do školky nosit řetízky, prstýnky, ná-
ramky a jiné nebezpečné předměty. Na spinkání mi 
stačí plyšáček, kterého si mohu s sebou vzít.

Veronika Kunická, foto: Eva Kulíšková

„Když mě čtení ve čtení baví“
Možná se podivíte tomu zvláštnímu nadpisu, ale ta-

kový je název našeho projektu. Všechno začalo 6. ledna 
2017, kdy žáci druhé a třetí třídy začali chodit ve vyučová-
ní v hodinách čtení do obecní knihovny. Paní Brunnerová 
byla a je velmi vstřícná. Děti zaujala připravenými akcemi, 
které pomohly zvýšit zájem o čtení knížek. Návštěvy se 

Ze života školyZe života školy

uskutečňují vždy 1x  za 14 dní (bu-
dou až do června) a děti se vždy vel-
mi těší. V knihovně se každý „zavrtá“ 
do své knihy a nevěřili byste, jaké je tam ticho. A největší 
radost je, že si mohou vybranou knížku dočíst doma.  

Mgr. Anna Hlávková

Týden v Němčičkách
V pondělí ráno 27. února 2017 na-

stoupilo do autobusu před školou 47 
natěšených dětí. V pátek se ke škole 
vrátilo 47 profesionálních lyžařů, kteří 
za velké podpory svých kamarádů a při-
hlížejících rodičů prosvištěli kolem sla-
lomových tyčí v pátečním závodu. A jak 
týden v Němčičkách vypadal?

Proběhla zde ohromná práce dětí, 
instruktorů a učitelek. Touha být stále 
lepší hnala děti kupředu. Některé z nich 
okusily sníh s lyžemi na nohou vůbec 
poprvé. Zápasilo se s lyžáky, s trucu-
jícím vázáním a v neposlední řadě i s 
neposlušnými čertovskými dřívky. Cílem 
snažení bylo vyrovnat se svým instruk-
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Maškarní karneval

Den učitelů

Dne 19. 2. 2017 se již tradičně konal v místní sokolovně 
maškarní karneval. Nedělní odpoledne zpříjemnily zábavné 
soutěže se sladkou odměnou. I letos si zasoutěžili rodiče se 

Bylo to fakt super. Děti byly až na dva žáky moc hodné. 
Hráli jsme hry, kterými jsme procvičovali učivo matematiky 
a českého jazyka. Moc se mi líbilo, když se žáci postavili, jak-
mile jsem přišla a pozdravila je.

Vůbec se mi nelíbilo, že mě jedna žákyně otravovala, když 
jsem opravovala připravené pracovní listy.  Také se mi nelí-
bilo, že jeden žák nedodělával  cvičení, a že si pořád něco 
mumlal o paní učitelce Urbánkové.

Barbora Urbánková, 5. ročník
Na Dnu učitelů se mi nelíbilo, že prvňáci byli moc hluční. 

Asi je to tím, že je jich hodně. Líbilo se mi, že rozuměli všemu, 
co jsem jim řekl, a že jsme stihli udělat všechno, co jsme měli.

Vít Hladůvka, 5. ročník

svými dětmi.  Nechyběl průvod masek a dětská diskotéka. Po 
celou dobu konání karnevalu se losovala tombola, ve které 
vyhrával opravdu každý, kdo přišel v masce. Bohatý program 
připravily paní učitelky z mateřské školy.

Bc. Veronika Bořilová

Již deset let
Již deset let v Brumovicích působí 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM. 
Přesněji od 26. února 2007 zde deset 
let provozoval BETLÉM pod názvem 
Domov Arkénie sociální službu „domov 
pro osoby se zdravotním postižením“. 

Klienti i pracovníci domova se 
v Brumovicích od začátku cítili vždy 
dobře, byli přijímáni místními bez pro-
blémů a za to jsme Brumovickým velmi 
vděční. Proto bylo nasnadě rozhodnutí 
umístit sem i novou službu Chráněné 
bydlení Mirandie, které vyrostlo v le-

tech 2014-15 přímo v centru obce, 
a když se naskytla příležitost koupit 
i sousední nemovitost, vedení BETLÉ-
MA tuto výzvu vyslyšelo a dnes v těs-
ném sousedství Mirandie stojí nové 
Sociálně terapeutické centrum (STC). 
Tato nová služba zahájila svou činnost  
1. ledna 2017 a je určena dospělým li-
dem se zdravotním postižením. 

Po deseti letech v pronajatých pro-
storách se do nového a především 
svého, stěhovala i Arkénie. Tato změna 
umožnila přijmout ještě jednu klient-

ku a kapacita Arkénie se tak zvýšila 
z 5 na 6 obyvatel. Nový dům je mno-
hem prostornější a každý obyvatel má 
svůj vlastní pokoj. Navíc došlo k trans-
formaci služby z Domova pro osoby se 
zdravotním postižením na Chráněné 
bydlení Arkénie.

Vděčnost za všechny tyto pozitivní 
změny jsme vyjádřili při děkovné boho-
službě v místní evangelické modlitebně 
v neděli 26. února 2017, po které si 
každý zájemce mohl prohlédnout jak 
novou Arkénii, tak i Sociálně terapeutic-

torům, dostat pod kontrolu ruce i nohy 
a předehnat ostatní. 

Stupně vítězů, medaile na krku a ob-
div ostatních nebyly pro děti jedinou od-
měnou. Odnesly si radost z pohybu na 

čerstvém vzduchu, z dobře upraveného 
svahu i prostou radost z toho, že se daři-
lo řídit vlastní pohyb po sjezdovce.

Poděkování patří všem instrukto-
rům za trpělivost a profesionální výcvik 

a pracovníkům areálu za upravený svah 
i nachystané lyže. Už teď se těšíme na 
příští rok a věříme, že podmínky budou 
tak dobré jako letos.

Mgr. Jarmila Bielová

Na Dnu učitelů se mi líbilo, že mě čtvrťáci poslouchali. Ne-
líbilo se mi, že se všemu smáli.

Jakub Chrenka, 5. ročník
Foto: Mgr. Helena Miklíková
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ké centrum. Uživatelům i pracovníkům 
obou služeb požehnali společně seni-
or Brněnského seniorátu Jiří Gruber 
a farářka klobouckého sboru Martina 
Zuštinová. Velkému zájmu návštěvní-
ků se těšilo především STC, které si 
přišlo prohlédnout na 150 lidí místních 
i z okolí. Po prohlídce centra mohl ka-
ždý ochutnat bohaté občerstvení, které 
připravili pracovníci střediska BETLÉM 
a zakoupením výrobků uživatelů stře-
diska podpořit BETLÉM. 

STC poskytuje sociální službu So-
ciálně terapeutické dílny, která je ur-
čena lidem se zdravotním postižením, 
kteří potřebují dlouhodobou a pravi-
delnou podporu v oblasti zdokonalo-
vání pracovních návyků a dovedností 
a smysluplného využití volného času. 
Do služby přijímáme osoby mladší 
60 let,  trvale žijící v Jihomoravském 
kraji, zejména z blízkých částí regio-
nů Hustopečsko, Břeclavsko a Hodo-
nínsko. Objekt centra je bezbariérový, 
proto je služba vhodná i pro osoby, 

které se pohybují pomocí chodítek či 
invalidního vozíku. 

Maximální denní kapacita služby je 
20 uživatelů. Jednotliví uživatelé mají 
individuální rozvrh činností v týdnu 
a střídají se ve využívání služby. Služ-
ba je v provozu každý pracovní den od 
8:00 do 16:00 hodin.

Cílem služby je, aby uživatelé cen-
tra mohli smysluplně vyplnit svůj volný 
čas, který jejich vrstevníci zpravidla trá-
ví v zaměstnání, a měli zároveň příleži-
tost potkávat se s novými lidmi a získá-
vat nové zkušenosti. 

Centrum nabízí:
• Pracovní terapii – při výrobě svíček, 

mýdel, keramiky, v dřevodílně, při 
práci na zahradě apod.

• Aktivizaci a relaxaci – naučit se 
soustředění i uvolnění, pracovat 
s emocemi a zvládáním stresu (k 
tomu využíváme koncepty Bazální 
stimulace a Snoezelen).

• Rozvoj schopností péče o vlastní 

osobu a domácnost – úklid, naku-
pování, příprava jednoduchých jí-
del, práce na zahradě, vycházky po 
okolí.

• Pomoc při zvládání běžných život-
ních situací - návštěva kulturních 
a zábavních akcí, užívání veřejné 
dopravy, hospodaření s fi nancemi, 
plánování osobních aktivit, spole-
čenské chování. 

• Poradenství a rozvoj sociálních do-
vedností – podpora uživatelů v jed-
nání s úřady, podpora verbální i pí-
semné komunikace, využití prvků 
alternativní a augmentativní komu-
nikace, obsluha telefonu, obsluha 
PC a využití internetu.

Spojením centra s Mirandií vznikl 
krásný uzavřený prostor, který přímo 
vybízí k návštěvě a nějakým zajíma-
vým společenským, či kulturním akcím, 
na které rádi pozveme i veřejnost.

Bc. Jana Lexová, vedoucí úseku 
fundraisingu a vnějších vztahů 
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s čin-

ností sboru dobrovolných hasičů v prv-
ním čtvrtletí letošního roku. Snad opět 
začnu tím nejdůležitějším, a to jsou 
ostré výjezdy zásahové jednotky. Cel-
kem byly dva. První byl ke spadlému 
stromu na cestě do Morkůvek a druhý 
do Klobouk k požáru travního porostu. 
Vše se odehrálo bez problému a kluci 
vyjížděli do osmi minut od zvuku siré-
ny.

Dále jsme se věnovali údržbě 
techniky, úklidu hasičky a šoféři svým 
pravidelným povinným kondičním jíz-
dám. Samozřejmostí jsou pravidelné 
zdravotní prohlídky členů zásahové 
jednotky na plicním oddělení kvůli dý-
chací technice a u obvodního lékaře 
kvůli celkovému zdravotnímu stavu. 

Také bylo dost jiných aktivit. 

K dnešnímu dni má náš spolek celkem 31 členů.  Ob-
dobí mezi konáním členských schůzí řídil sedmičlenný vý-
bor. V roce 2016 se konaly celkem tři výborové  schůze.

Poslední členská schůze se konala dne 19.2.2016 
za účastí 23 členů. Z každého jednání je pořízen zápis, 
všechny jsou uloženy v archivu u jednatele.

Na výborových schůzích byly projednávány především 
úkoly související s organizováním akcí v průběhu roku 
2016 a další organizační záležitosti související s činností 
našeho spolku.

Na podporu vinařství a vína v našem regionu byly zor-
ganizovány dvě  významné akce, a to VI. Oblastní výstava 
vín a  VI. ročník Dne otevřených sklepů .

Oblastní výstava vín se uskutečnila dne 16. dub-
na 2016, celkem bylo vystaveno 584 vzorků vín, z toho 
343 bílých, 189 červených a 52 růžových. Vzorky byly 
zajištěny ze všech vinařských podoblastí Moravy a ze zá-
padního Slovenska. 

Hodnocení vzorků proběhlo s týdenním předstihem, 
hodnotilo 60 degustátorů v 19 komisích a 1 degustační 
subkomise.

Výstavu navštívilo celkem 250 hostů ze všech krajů 
ČR a také ze Slovenska. 

Cenu za nejlepší kolekci vystavených vin z produkce 
místních vinařů obdržel náš člen p. Milan Krátký.

Náklady na tuto akci si vyžádaly 40 765,-  Kč z roz-
počtu našeho spolku, přínosy včetně podpory Vinařského 
fondu ČR ve výši 8 000,-  Kč a  8000,- Kč od sponzorů 
jsou vyčísleny celkovou sumou 31 750,-  Kč. Cimbálovou 
muziku uhradil OÚ Brumovice.

SDH Brumovice

Zpráva o činnosti výboru Spolku Brumovických vinařů 
od poslední členské schůze

První týden v lednu jsme měli Val-
nou hromadu, na které jsme si schválili 
plán práce na celý rok. 

Další týden jsme jeli na pozvání 
na Valnou hromadu HZS do družeb-
ní Záhorské Bystrice, kde jsme při 
této příležitosti předali veliteli Antonu 
Urdovičovi vyznamenání za meziná-
rodní spolupráci. Opravdu se velkou 
měrou zasloužil o spolupráci a přátel-
ství našich sborů. Tamní sbor se dost 
těžko vzpamatovává ze dvou vloupání 
do hasičské zbrojnice, kde jim zlodě-
ji ukradli většinu výzbroje a výstroje. 
Jenom pro informaci – hasič, když jde 
do ohně, má na sobě výzbroj a výstroj 
v hodnotě nejméně za sto tisíc korun. 

Poslední sobotu v lednu jsme pořá-
dali tradiční maškarní ples. Byl oprav-
du pěkný, fůra krásných masek a při-
jeli také přátelé hasiči ze Záhorské 

Další tradiční akcí byl Den otevřených sklepů, který 
se konal dne 4. června. Celkem bylo otevřeno 14 sklepů 
místních vinařů, členů OS. Platících návštěvníků bylo 229. 
Oproti minulému roku se počet návštěvníků zvýšil o 20%. 
Většina návštěvníků se na tuto akci opakovaně vrací. Po-
těšující byla i ta skutečnost, že přijelo několik organizova-
ných zájezdů, mimo jiné i z družebních Brumovic u Opavy. 
Kromě neomezené ochutnávky vín bylo v každém sklepě 
návštěvníkům poskytnuto i malé občerstvení.   

Za každý otevřený sklep byla spolkem vyplacena pau-
šální odměna.

Náklady na tuto akci si vyžádaly 98 206,-  Kč , přínosy 
byly vyčísleny ve výši 98 400,-  Kč, dotace z Vinařského 
fondu byla ve výši 30 000,-  Kč.  

Další akcí byl zájezd členů spolku včetně rodinných 
příslušníků do a.s. Vinium Velké Pavlovice a do Salonu vín 
ČR ve Valticích. Ve V. Pavlovicích kromě prohlídky lisovny, 
linky na lahvování a komerčních prostor bylo také poseze-
ní v historickém sklepě spojené s degustací vzorků. 

Návštěva Salonu vín ČR se uskutečnila po dvouleté 
přestávce  podle již známého scénáře. 

Můžeme konstatovat, že uvedené akce, které jsme 
v roce 2016 zorganizovali, byly úspěšně zvládnuty velkým 
úsilím  našich členů a také díky fi nanční podpoře, kterou 
jsme našli v obecním zastupitelstvu, u Vinařského fondu 
ČR a u našich sponzorů. Chci vyslovit přesvědčení, že 
se úspěšně zhostíme zorganizování naplánovaných akcí 
i v letošním roce. Z tohoto místa chci vyzvat všechny naše 
členy k ještě aktivnějšímu přístupu při organizování a rea-
lizaci těchto projektů.

Bystrice a Brumovic u Opavy. K tanci 
a poslechu hrála profesionální skupina 
Apollo.

Další zdařilou akcí byl zájezd za 
koupáním do Velkého Mederu.

Poté jsme oplatili návštěvu plesu 
v Brumovicích u Opavy. Byl jako vždy 
perfektní a cítili jsme se u nich jako 
mezi svými.

Na závěr bych chtěl na Vás apelo-
vat, abyste nepálili suchou trávu, větve 
apod. Nastává jarní období, kdy je to 
obzvláště nebezpečné. Když už musí-
te pálit, tak to, prosím, nahlaste přes 
internet na hasičských stránkách měs-
ta Brna, anebo oslovte kteréhokoliv 
člena hasičského sboru. Nám ubude 
práce a Vy se vyhnete zbytečným pro-
blémům. Děkuji za pochopení.

Karel Opluštil, 
starosta SDH Brumovice
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Ze sportu

Vánoční turnaj ve stolním tenise

O činnosti oddílu stolního tenisu v období 2016-17

Florbal v Brumovicích

V sobotu 17. 12. 2016 se v sokolovně v době od 
10.00 do 14.00 hodin konal vánoční turnaj ve stolním 
tenise, jehož se zúčastnilo 11 dětí. Na ukončení sou-
těžního klání dostali malí sportovci limonádu a pizzu.

Stolní tenis má v současné době 
3 oddíly s 26 registrovanými hráči. 
Oddíl A a oddíl B hrají  v mezisoutěži 
OP2  a oddíl C hraje v základní sou-
těži OP4.

Vážení sportovní přátelé, po několikaleté přestávce 
opět v Brumovicích u mládeže roste zájem o hraní fl orbalu. 
Vzhledem ke spolupráci s jedním z  největších fl orbalových 
klubů v České republice, s oddílem FbC Aligators, který má 
ve fl orbalových soutěžích více než 20 družstev ve všech 
věkových kategoriích v chlapcích i dívkách, může většina 
hráčů nastupovat při trénování v Brumovicích i do soutěž-
ních zápasů.

Florbalová sezóna 2016/2017 se již blíží ke konci. Elitní 
týmy žen i mužů našeho oddílu FbC Aligators již ukončily 
účinkování v letošní sezóně, když nestačily v rámci 1. kola 
play off na své soupeře. Tým žen v rámci play off dru-
hé nejvyšší soutěže podlehl týmu FTC Vysoké Mýto 2:1 
na zápasy. Muži ve třetí nejvyšší soutěži podlehli v rámci 
jihomoravského derby v play off týmu Sokol Brno I EM-
KOCase Gullivers 3:1 na zápasy a opět se nepodívali ani 

K fi nančnímu hodnocení jednotlivých akcí konaných 
v roce 2016 jsem se již ve svém vystoupení konkrét-
ně vyjádřil. Stav fi nančních prostředků na našem kon-
tě ke 31.12.2015 byl 115 866,66 Kč a k 31.12.2016 je 
141 222,70 Kč.  

Chtěl bych  poděkovat všem členům výboru za aktiv-
ní účast při zajišťování chodu našeho spolku a také těm 

členům, kteří se na realizaci našich akcí aktivně podíleli. 
Bez spolupráce nás všech nemáme šanci naši práci dále 
zkvalitnit.

Zpráva byla přednesena na výroční členské schůzi 
dne 3.2.2017  

Předseda spolku: František Ševela

Pořadí:
 1. místo: Marek Šišma
 2. místo: Lukáš Zítka
 3 .místo: Attila Szabó  František Ševela

V současné době je oddíl A v ta-
bulce na 4. místě po odehraných 22 
zápasech, oddíl B na 9. místě po ode-
hraných 22 zápasech a oddíl C obsadil 
10. místo po odehraných 20 zápasech.

do druhého kola, i když velkou část základní části vedli 
tabulku soutěže.

Klubový turnaj přípravky a mini-přípravky
Dne 26. března se uskutečnil velký klubový turnaj 

pro hráče ročníku narození 2008 a mladší a hráčky 2007 
a mladší. Turnaje se nakonec zúčastnily asi 4 desítky hrá-
čů našeho klubu FbC Aligators a celý den si všichni užili. 
Turnaj byl zpestřen zápasem rodičů, kterých se zapojily na 
2 desítky.

Jihomoravská liga elévů
Dne 1. dubna se odehrál poslední turnaj Jihomoravské 

ligy elévů, ve které startoval tým Brumovic. Od začátku se-
zóny udělali hráči obrovský pokrok. Někteří z hráčů si již 
vyzkoušeli hrát zápasy za starší kategorii a trenér je velmi 

V roce 2017 pokračují tréninky 
kroužku dětí pod vedením pana Kunic-
kého a pana Valného. Tréninky jsou 
vždy v úterý a pátek od 17:30 hod.

František Ševela
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Fotbalista roku
Letos na Břeclavsku proběhl již 11. ročník ankety „Fotbalista roku“. Slavnostní ve-
čer se konal koncem ledna v boleradickém divadle pod záštitou Okresního fotba-
lového svazu. Vyznamenáni byli nejlepší hráči, trenéři, rozhodčí, funkcionáři nebo 
gesto „fair play“. V kategorii rozhodčí byl vybrán a odměněn František Hovězák 
z Brumovic.
K udělení ocenění gratulujeme.

chválil. Již nyní se hráči pomalu začínají připravovat na dal-
ší sezónu, ve které většinu z nich bude čekat velká změna. 
Z malého hřiště, na kterém v letošní sezóně hráli pouze ve 
3 hráčích v poli, se přesunou na velké s 5 hráči v poli na 
každé straně. Za naprosto klidný průběh sezóny patří ob-
rovské poděkování všem rodičům hráčů za jejich ochotu 
a zájem hráče na zápas odvézt, a také za pomoc kdykoli 
byla v jakémkoliv ohledu potřeba.

Jihomoravská liga přípravky
Již během podzimu loňského roku se postupně začali 

zapojovat další hráči z Brumovic do zápasů přípravky klu-
bu. Největší počet hráčů se zúčastnil 19. února velkého 
turnaje na 3 malých hřištích v Brně Tuřanech. Zde se usku-
tečnil speciální turnaj pro nejmenší.

Mladší žákyně a elévky
Florbal u dívek získává čím dál větší oblibu. Po Evě 

Kulíškové, která již druhým rokem působí v klubu jako 
brankářka, se v letošní sezóně pravidelně účastní zápasů 
i Dominika Kňůrová. Pevně věřím, že si v budoucnu najde 
v Brumovicích k fl orbalu cestu více dívek, stejně jako si na-
chází v dalších obcích, ve kterých klub působí.  

Závěrem bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na zá-
pas do místní sokolovny, ve kterém se utkají rodiče s dětmi. 
Utkání se uskuteční v měsíci květnu. O přesném termínu 
budete včas informováni. Přijďte všichni fandit a vyzkoušet 
si fl orbal.

Nejen o průběhu zápasů všech našich družstev, ale 
i o aktuálním programu na následující období, si může-
te pravidelně přečíst na webových stránkách oddílu - 
www.fbc-aligators.estranky.cz, případně na facebookové 
stránce FbC Aligators (http://1url.cz/LCNZ). 

Žádné tyto úspěchy by nikdy nevznikly bez podpory na-
šich partnerů, jak z řad obcí, organizací, kraje, tak samo-
zřejmě i jednotlivých fi remních sponzorů. Velké poděková-
ní patří i všem, kteří s námi spolupracují, ať jsou to hlavně 
ochotní rodiče hráčů nebo i hráči samotní, nebo i Vám, fa-
nouškům sportu, kteří tento článek čtete, a tím dáváte naje-
vo Váš zájem o náš krásný sport.

Milan Veselý
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Společenská kronika
Vítání dětí do života

Platinová svatba

V neděli 11. prosince 2016 byly v obřadní síni Obecního úřadu v Bru-
movicích do života slavnostně uvítány děti: Teodor Breznický, Nikol 
Bullová, Elen Zvonařová a Michaela Kratochvílová.

Významné životní jubileum 
„platinovou svatbu“(70 let spo-
lečného života) oslavili manželé 
Františka a Miroslav Stehlíkovi 
z Brumovic. Slavnostní obřad 
se konal na obecním úřadě 
v sobotu 18. března 2017. 
Vážení manželé, k tomuto Va-
šemu vzácnému výročí srdečně 
blahopřejeme a na další cestě 
životem přejeme hodně štěstí, 
zdraví, spokojenosti a pohody.

V neděli 12. března 2017 byly do 
života slavnostně uvítány děti: 
Václav Marek a Eliška Horáková.
K narození dětí rodičům upřím-
ně blahopřejeme, přejeme hodně 
zdraví a mnoho krásných společ-
ně prožitých chvil.

Foto: Vlasta Bedřichová
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Život někdy přirovnáváme k ces-
tě. Na každé cestě jsou různé úseky. 
Někdy jdeme krajinou úrodnou, nebo 
si plni sil prozpěvujeme cestou lesem, 
kolem jezer a hor. Jindy nás cesta 
zavede na rovinu, kde cesta ubíhá 
snadno, ale pomalu, protože se obzor 
nemění. V životě procházíme různými 
krajinami. Tu se nám jde lehce, jindy 
zase síly ubývají, musíme se zastavit 
a odpočinout. Co platí o našem puto-
vání světem, platí i o našem putová-
ní duchovním. I zde procházíme jak 
krajinami úrodnými, tak pustými. Při 
bedlivějším pohledu nás však i krajina 
pustá může něčemu naučit.

Velikonočním svátkům předchází 
postní období, které se dá přirovnat 
k cestě pouští. Na poušť zavedl Duch 
Boží Ježíše, aby se zde 40 dní modlil 
a postil. Ježíš zde zakusil pokoušení, 
došel na hranici svých sil a přece odo-
lal. Zkušenost pouště ho tak nakonec 
posílila.  

Cesta pouští proměňuje a vede 
k životu. Možná nám poušť leccos 
vezme. Tím nás však promění. Na 
poušti se nemáme zabydlet. Cesta 
k dobrému cíli však vede právě tudy, 
a tak se poušti nemůžeme vyhnout. 

A tak jsme zde. Na poušti. Rozhlí-
žíme se. Příjemné sluníčko se mění 
v nelítostný žhavý kotouč, který z nás 
vysává sílu. Kolem prázdno kam až 
člověk dohlédne. 

Abych se postila, nemusím jít pří-
mo na poušť. V půstu jsem vystavena 
pocitům pouště, vnímám svou vlastní 
vyprahlost. Je tu ticho, není tu moc 
rozptýlení. Jsem tu sama se sebou, 

Půst se může podobat cestě pouští, cesta zde však nekončí

s tím, co je ve mně, ale také s tím, kte-
rý je nade mnou. 

Pocit hladu se snažím přijímat, ale 
nechci, aby mne ovládal. Co jiného 
než jídlo mě sytí? Co jiného mi přináší 
uspokojení a radost? 

Po několika dnech si na poušti 
zvykám a mohu se rozhlédnout ko-
lem sebe. Jsou tu kameny, je tu písek. 
Když se zaměřím a zaostřím zrak, 
najdu i zde nenápadné rostliny, ži-
vot. I poušť je krásná. Není to tak, že 
by tu nic nebylo. Jen jsem to musela 
najít. Jsem tu, abych si všímala i ma-
lých známek života. Když se postím, 
nacházím po čase drobné kvítky i ve 
vlastní poušti. Třídím myšlenky, které 
mi jdou hlavou. Učím se je rozlišovat. 
Mám více času. 

Kdo se vzdal jídla, nemusí vařit 
a nakupovat. Kdo přestal surfovat na 
internetu, může si vychutnat procház-
ku, četbu knihy nebo poslech hudby. 
Kdo rezignoval na přejídání a na slad-
kosti, ušetří peníze, s kterými může 

podniknout něco dobrého. Půst neve-
de k utrpení, ale k dobré péči o sebe 
a druhé. V půstu zjišťuji, co mi oprav-
du dělá radost a co mi naopak v živo-
tě překáží a dobrému životu brání. Po 
půstu mi tato zkušenost pomáhá začít 
znovu, třeba trochu jinak a nově. Půst 
mi dodal sebedůvěru, že to s pomocí 
Boží dokážu.

Na konci půstu slavíme Veliko-
noce - příběh spásy. To je ten dob-
rý cíl naší cesty pouští. Spása, to je 
osvobození, uzdravení, obnova vzta-
hů k sobě, k lidem, k Bohu – začátku 
a cíli všeho stvoření. O Velikonocích 
slavíme nový život, který zvítězil nad 
smrtí - vzkříšení. Půst nám pomáhá 
připravit se, abychom tento svátek 
mohli opravdu prožít. Pomáhá nám 
k hlubšímu porozumění a pochope-
ní smyslu Velikonoc. Obnovuje v nás 
lásku k životu a k Tomu, který je pů-
vodcem života. 
Požehnané prožití půstu a Velikonoc 

Vám přeje Martina Zuštinová 

Velikonoční bohoslužby 
v roce 2017 v kostele 
sv. Antonína v Brumovicích

Květná neděle  –  9. dubna
8.00 – žehnání ratolestí a mše svatá s pašijemi 

podle sv. Matouše
16.00 – 17.00 – zpovídají tři kněží

Zelený čtvrtek – 13. dubna
19.00 – mše svatá

Velký pátek – 14. dubna
19.00 – sv. obřady s pašijemi podle sv. Jana

Bílá sobota – 15. dubna
20.00 – sv. obřady a mše svatá s velikonočními 

zpěvy chrámového sboru

Boží hod velikonoční – 16. dubna
8.00 – mše svatá

Velikonoční pondělí  – 17. dubna
8.00 – mše svatá

                                                                                    
Vladimír Konečný

Bohoslužby Českobratrské církve evangelické 
konec postní doby a začátek doby velikonoční
• 9. dubna Květná neděle, bohoslužba se svátostí křtu v 8.00 hodin v mod-

litebně v Brumovicích
• 14. dubna Velký pátek, bohoslužba se sv. Večeří Páně v 9.30 v kostele 

v Kloboukách
• 16. dubna Velikonoční neděle – bohoslužba se svátostí křtu v 9.30 V kos-

tele v Kloboukách

Další informace na našich stránkách http://klobouky.evangnet.cz/ 
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Pozvánky na kulturní Pozvánky na kulturní 
a sportovní akcea sportovní akce

Duben:
8.4. - Oblastní výstava vín
13.4. - Pietní akt – 72. výročí 
    osvobození obce

Květen:
6.5. - Běh Parkem Dr. Jana Herbena
  - Vzpomínka 160. výročí narození 
    Dr. Jana Herbena
  - Oslava Dne matek
  - Den dětí
           - Rybářské závody

Červen:
10.6. - Den otevřených sklepů

Červenec:
1-3.7.   - Tradiční hody 

Všem našim čtenářům přejeme 
krásné Velikonoce, bohatou pomlázku, 

hodně zdraví, štěstí, hlavně však radost, 
kterou jaro věští.

V těchto měsících máte možnost přihlásit svoji domác-
nost do veřejné energetické soutěže v rámci celostátního 
projektu Obec Občanům, kde budou pro občany Brumo-
vic vyjednány nejvýhodnější podmínky pro odběr elektřiny 
a plynu. Celý proces zajišťuje brněnská společnost Terra 
Group a.s.  a v naší obci jej má na starost pan Roman 
Ondříšek.

 Obec Brumovice v rámci energetické soutěže pořáda-
né v roce 2015 společností  Terra Group  dosáhla úspory 
na nákladech za energie v celkové výši  113 tis. Kč. Pokud 
chcete také výrazně snížit náklady bezpečně, za jasně sta-
novených podmínek a bez pochybných podomních prodej-
ců, nabízíme Vám možnost přihlásit také svoji domácnost. 
Roční úspora na rodinném domku je průměrně 6000 Kč. 

 Přihlásit nebo informovat se můžete na obecním úřa-
dě ve středu 10. 5. a ve středu 24. 5.  vždy od 14.00 do 
17.00 h., na www.brumovice.obecobcanum.cz, nebo pří-
mo u pana Ondříška na tel. 725 244 545.

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu – 
statistika

celkem muži ženy
Obyvatelstvo celkem 933 455 478
Z toho rodinný stav: svobodní, 
svobodné

363 202 161

Ženatí, vdané 423 214 209
Rozvedení, rozvedené 63 23 40
Vdovci, vdovy 82 14 68

2. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
celkem muži ženy

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 809 390 419
Z toho: bez vzdělání 4 2 2
Základní včetně neukončeného 155 47 108
Střední včetně vyučení (bez ma-
turity)

321 186 135

Úplné střední (s maturitou) 210 90 120
Nástavbové studium 18 9 9
Vyšší odborné vzdělání 9 3 6
Vysokoškolské 68 35 33

3. Obyvatelstvo podle věku
celkem muži ženy

Obyvatelstvo celkem 933 455 478

Z 
to

ho
 v

e 
vě

ku

 0-14 124 65 59
15 -19 54 25 29
20 – 29 129 62 67
30 – 39 139 73 66
40 – 49 112 59 53
50 – 59 133 62 71
60 – 64 73 35 38
65 – 69 46 20 26
70 – 79 72 33 39
80 a více let 49 19 30

4. Obyvatelstvo podle národnosti
celkem muži Ženy

Obyvatelstvo celkem 933 455 478

Z 
to

ho
 

ná
ro

dn
os

t česká 376 174 202
moravská 300 141 159
slovenská 10 6 4
neuvedeno 203 107 96

Zdroj: Český statistický úřad, 1.část
Připravila: Vlasta Bedřichová

Energetický projekt Obec 
občanům umožní občanům 
Brumovic ušetřit za energie

Brumovice SLDB 2011
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Vítání dětí do života

Beseda s důchodci 

Platinová svatba 

Foto: Vlasta Bedřichová
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Krojovaný ples

Mladí fl orbalisté

Foto: Antonín Košulič

Foto: Milan Veselý


