Nové POKOLENÍ

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

Pořadové číslo 30

Rok 2011/3

Ve městě i ve vůkolí všichni lidé spali, pastýřové v širém poli o své
ovce dbali, o své ovce dbali.
Znenadání o půlnoci divné slyšet hlasy, nebe skví se jasnou nocí,
radujte se s námi, radujte se s námi.
Lidová vánoční koleda z Moravy

PF 2012

Foto: Vlasta Bedřichová

strana 1

Nové POKOLENÍ

Tradiční vinobraní 3.9.2011

foto: Vlasta Bedřichová
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si užít toto oslovení, protože za rok mého působení ve funkci starosty jsem se setkal převážně
s pozitivním přístupem, Vás, mých
spoluobčanů. Jsem si vědom toho,
že všechno není tak, jak by mělo být,
ale od toho jsme tady, abychom společně řešili to, co nás tíží a trápí, a
společně se snažili posunout život v
Brumovicích k větší spokojenosti.
Když vycházelo poslední číslo zpravodaje, připravovali jsme se
k provedení sklizňových prací na
polích a zahradách. Dnes se již příroda ukládá k zimnímu odpočinku a
pro nás nastává období náročnější a nebezpečnější, hrozí nám více
nemocí a úrazů. Při této příležitosti
se obracím na Vás, vážení spoluobčané, abyste nám v rámci svých možností a schopností byli nápomocni se
zimním úklidem a údržbou chodníků
v blízkosti Vašich nemovitostí. Touto
svojí pomocí přispějete k bezpečnosti své i svých spoluobčanů.
Závěr roku, který se nezadržitel-

ně blíží, je také časem bilancování,
ale i příprav na přicházející nový
rok. V krátkosti se chci zmínit o tom,
co se nám v letošním roce podařilo
udělat. Byla dokončena první etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice,
zbudována nová střecha nad školní
jídelnou, vybudována nová vozovka
na Vrchním konci, rekonstrukce části prostranství u Sokolovny s novou
vozovkou, opravena část chodníků a
dešťových vpustí. Probíhá dokončování projektové dokumentace kanalizace a ČOV, je zadána projektová
dokumentace víceúčelové budovy s
využitím stávajícího Domu služeb,
do majetku obce byla předána budova Sokolovny, na jejíž opravu bude
rovněž zpracována projektová dokumentace.
V příštím roce budeme pokračovat v opravách chodníků, chceme
vybudovat kanalizaci v Lužánkách,
začít s opravou Sokolovny, provedeme rekonstrukci části veřejného
osvětlení za účelem snížení nákladů
na elektrickou energii, pokračovat v

přípravách na budování kanalizace a
ČOV. Toto bylo krátké ohlednutí za
minulým obdobím, nástin zamýšlené
činnosti.
V listopadu na vlastní žádost
odstoupil ze zastupitelstva pan Vlastimil Herzán, na jeho místo nastoupil
pan Miroslav Otáhal.
V závěru svého příspěvku srdečně děkuji všem, kdo se aktivně zapojili do dění v obci, a to v jakémkoliv
směru, ať už jako jednotlivci nebo v
rámci organizace či spolku.
Vzhledem k tomu, že jsou před
námi nejkrásnější svátky, přeji Vám
příjemnou vánoční pohodu v kruhu
svých blízkých, pokoj, klid a radostné prožití svátečních dní. Dětem hodně dárků a potěšení.
Do nadcházejícího roku 2012 přeji všem pevné zdraví, štěstí, spokojenost, hodně pracovních i osobních
úspěchů a splněná přání a předsevzetí.
starosta obce Antonín Košulič

Radostné Vánoce
U nás patří Vánoce k nejoblíbenějším svátkům v roce. Ohlašují příchod Spasitele, stejně jako symbolický nástup slunovratu. Vzájemným
obdarováváním si v tomto období lidé
projevují lásku, vděčnost a náklonnost.
Vánoce jsou svátky klidu, míru a
pokoje. Na prožití vánočních svátků
se lidé vždy důkladně připravovali.
Předvánoční doba byla ve znamení uklízení celého obydlí, čištění a
krášlení. Dům se připravoval na přijetí hosta z nejvzácnějších. Svátek narození Ježíše Krista byl také provázen
tradičními rituály, později se k nim
přidalo i zdobení vánočního stromku - symbolu Vánoc. Lidé s velkou
fantazií zhotovovali různé dekorace,
mnohdy by se dalo říci, že jde doslova o umělecká díla. K nejkrásnějším
se řadí asi ty vlastnoručně vyrobené
z různých přírodních materiálů, např.
ze dřeva, šustí, slámy, papíru nebo
sušených plodů.
Časem však mnohé zvyky zaniknou, jiné svátky ale přetrvávají a lid-

ské generace si je přetvářejí tak, že v
dnešní době se už jenom dohadujeme, jaký smysl a podobu měly vlastně původně.
Přeji Vám, vážení čtenáři, radostné a pokojné prožití svátků vánočních

v kruhu svých nejbližších. Všem, kteří přispíváte do zpravodaje a podílíte
se tak na jeho obsahu, děkuji a těším
se na spolupráci s Vámi i v příštím
roce.
-Vlasta Bedřichová-
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75.výročí úmrtí Dr. Jana Herbena
Spisovatel, publicista a politik
Dr. Jan Herben, brumovický rodák
zemřel v Praze ve věku 79 let dne
24.prosince 1936. Pochován je na
Olšanském hřbitově poblíž evangelické kaple.
Při této příležitosti pořádala obecní knihovna v pátek 25.listopadu 2011
akci nazvanou „Den pro dětskou knihu a vzpomínka na Dr. Jana Herbena“. Na besedě jsme si připomněli
jeho život a dílo, dále jsme zhlédli
krátký film.
Jan Herben dlouhá léta v Brumovicích nežil, ale vždy se sem rád vracel. Např. v roce 1926 /před 85 lety/
pronesl slavnostní projev při otevírání
budovy místní sokolovny /její stavbu
prováděl Adolf Rozbořil z Klobouk/ .
Hovořil mimo jiné o rozvíjejícím se
novém životě v obci. Přítomna tehdy byla celá Herbenova rodina i pan
Bezděk z Kobylí.
Na závěr příjemného besedování
byla pro děti připravena literární soutěž, v níž prokázaly vynikající paměť.

Všechny otázky týkající se našeho
významného rodáka zodpověděly
správně.
Karel Čapek napsal v roce 1936

o Herbenovi: „Jeho literatura se bude
číst dlouho už pro tu krásnou češtinu
a životní moudrost a pozornost.“
-Vlasta Bedřichová-

Brumovice – lidé a doba
- Roku 1816 /před 195 lety/ bylo všude úředně
zakázáno žebrání.
- 20.2.1811 /před 200 lety / byl vydán tzv. finanční patent. Peníze klesly na pětinu.
- Roku 1841 – při zatmění Slunce dne 18.7.
se zvedla hrozná vichřice, která způsobila obrovské
škody na obilí, na staveních i stromech. Toho roku
postavila obec nový plot kolem hřbitova, za což se
zaplatilo 126 zl .stříbra.
- 25.7.1921 /před 90lety/ byla v Brumovicích
zřízena Zemědělská záložna Domovina.
- 6.3.1926 /před 85 lety/ odpoledne vykolejil na
naší trati Čejč - Kobylí vlak. Pro tuto nehodu se zpozdilo několik dalších spojů.
- V roce 1926 /před 85 lety/ byl v Brumovicích
zřízen telefon. Telefonní hovorna byla na poštovním
úřadě v domě č. 26. Při zřizování telefonu se o připojení nepřihlásil žádný občan. Až postupem doby
se našlo několik zájemců. V prosinci roku 1961 byla
v naší obci dána do provozu automatická telefonní
ústředna s napojením na trvalé spojení účastníků
na telefonní ústřednu v Kloboukách u Brna, kde byl
nepřetržitý provoz – denní i noční.
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- 23.3.1926 /před 85 lety/ vypukl mezi 22. až 23.
hodinou na vlakové zastávce v Brumovicích požár.
Ohněm byla zničena čekárna a služební budka traťového strážníka.
- V prosinci roku 2001/před deseti lety/ vyšlo
první číslo brumovického zpravodaje Nové pokolení.
- V pátek 27.12.1996/ před 15 lety/ se u příležitosti 60. výročí úmrtí spisovatele Dr. Jana Herbena konala na obecním úřadě ustavující schůze členů
Klubu přátel Dr. Jana Herbena a historie obce.
- 15.prosince 1911 /před sto lety/se v Brumovicích narodil Jan Škrha, respicient finanční stráže, který byl pro vlastenectví za 2. světové války popraven v
Brně v Kounicových kolejích 22.června 1942.
- 19.září 1886 /před 125 lety/ se v Brumovicích
narodil František Bula, ruský legionář, aktivní člen
výboru TJ Sokol Brumovice, dlouholetý kurátor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna.
Jeho manželka Marie /narozena 31.března 1891 /před
120 lety/ byla jednou ze zakládajících členů místní TJ
Sokol. František Bula byl zastřelen při osvobozovacích bojích naší obce dne 16.dubna 1945.
-Vlasta Bedřichová-
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Víte, že...
-

8.září 1841 /před 170 lety/ se narodil český hudební
skladatel Antonín Dvořák? Zemřel r.1904.

-

23.září 1901 /před 110 lety/ se narodil básník, překladatel, lyrik české krajiny, přírody a venkovského
života Jaroslav Seifert? K jeho nejznámějším dílům
patří sbírky Maminka, Píseň o Viktorce, Vějíř Boženy
Němcové, Chlapec a hvězdy aj. V roce 1984 mu byla
udělena Nobelova cena za literaturu. Zemřel 10.ledna
1986 /25. výročí/

-

30.září 1986 /před 25 lety/ zemřel německý vydavatel
Franz Burda, zakladatel nakladatelství Burda? Narodil se r. 1903.

-

21.listopadu 1916 /před 95 lety/ zemřel Franz Josef I.,
v letech 1848-1916 rakouský císař? Narodil se roku
1830.

-

29.listopadu 2001 /před 10 lety/ zemřel anglický muzikant, skladatel George Harrison? Narodil se roku
1943.

-

5.prosince 1791 /před 220 lety/ zemřel rakouský skladatel W.A.Mozart? Narodil se roku 1756.

-

5.prosince 1901 /před 100 lety/ se narodil americký
filmový producent Walt Disney? Zemřel 1966.

-

1.října 1931 /před 80 lety/ se narodil český básník,
skladatel, herec, spoluzakladatel divadla Semafor Jiří
Suchý?

-

14.prosince 1911 /před 100 lety/ dosáhl Nor Roald
Amundsen /1872-1928/ jako první člověk Jižního
pólu?

-

25.října 1881 /před 130 lety/ se narodil španělský
malíř Pablo Picasso? Zemřel 1973.

-

27.prosince1901 /před 110 lety/ se narodila německá herečka a zpěvačka Marlen Dietrichová? Zemřela
1992.

-

22.října 1811 /před 200 lety/ se narodil komponista a
pianista Franz Liszt? Zemřel 1886.

-Vlasta Bedřichová-

Vánoční píseň
Jaroslav Seifert
Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.

A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.

A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá zhloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.

Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem.

A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a s nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.
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USNESENÍ
ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 28. 7.
2011 ve velké zasedací síni Obecního úřadu
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
Program jednání
Ověřovatele zápisu pana Jiřího
Bureše a pana Ladislava Milušku
Návrhovou komisi ve složení
JUDr. Dobromila Macháčková a
Josef Miklík
Přijetí dotace z rozpočtu Jmkraje na projektovou dokumentaci
ČOV a kanalizace ve výši 300
tis. Kč
Přijetí daru budovy Sokolovny,
včetně pozemků, na nichž stojí
– pozemek p. č. st.380/1 zastavěná plocha a nádvoří, budova
– občanská vybavenost – bez
čp/če na parcele st. 380/1 a
380/2, pozemku parc. č. 3095/2
ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha a pozemku
parc. č. . 3601/20 ostatní plocha, manipulační plocha, zemědělský půdní fond, vše v kat. úz.
a obci Brumovice
Budoucí převod Sokolovny,
včetně pozemků, na nichž stojí,
zpět TJ Sokol Brumovice formou daru za podmínek smlouvy
o smlouvě budoucí, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení.
Záměr uzavření smlouvy o
výpůjčce, včetně textu smlouvy o
výpůjčce, kterou obec přenechává TJ Sokol Brumovice k bezplatnému užívání budovu Sokolovny, sportoviště a rekreační
plochy pro účely tělovýchovné,
sportovní, kulturní a vzdělávací
dle textu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení
Závazek obce i finančně podporovat činnost TJ Sokol Bru-

movice dle svých rozpočtových
možností tak, aby zůstal zachován minimálně současný rozsah
činnosti.
1.9. Dodatek ke smlouvě o zajištění
financování systému IDS JMK
1.10. Smlouvu na dodávku oken pro
Hasičskou zbrojnici s firmou RI
OKNA, a. s.
1.11. Směnu pozemků obecní parcela p. č. 3095/4 o výměře 366
m2 výměnou za p. č. 3093/27 o
výměře 354 m2 s panem Josefem Hájkem
1.12. Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene s firmou E.ON, a. s. (sloup el. vedení v Lužánkách před domem
Ing. J. Musila)
1.13. Upravenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci prostranství u Sokolovnou a zadání
výzvy na dodavatele I. etapy
stavby.
1.14. Vyhlášení výzvy na zhotovení
fasády Hasičské zbrojnice.
1.15. Zrušení svého usnesení ze dne
23.6.2011 na provedení plynofikace Písníku z důvodu neúměrných rozpočtových nákladů a
malého počtu zájemců o odběr
plynu.
1.16. Prodej obecní parcely p. č. 598
o výměře 28 m2 pod stavbou
panu Josefu Lupačovi, bytem
Brumovice 375, za cenu obvyklou 100,- Kč za m2
1.17. Prodej obecní parcely č. 1806/11
o výměře 353 m2 a 1806/12 o
výměře 550 m2 celková výměra
903 m2 za účelem výstavby vinného sklepa a výsadby vinice za
cenu 50,- Kč za m2 manželům
Horákovým, bytem Brumovice

čp. 124. Cena byla odsouhlasena nižší oproti ceně v místě
a čase obvyklé z důvodu kompenzace nezasíťování pozemku
na výstavbu rodinného domku
plynovou přípojkou.
1.18. Poskytnutí příspěvku Diakonii
ČCE ve výši 10 000,- Kč.
1.19. Odkoupení parcely č. 3006/185
o výměře 32 m2 od manželů
Říhových, bytem Brumovice č.
p. 95 za cenu 85,- Kč za m2 dle
jejich nabídky.
1.20. Umístění reklamní tabule u
obecní váhy panu Petru Tesařovi, bytem Brumovice č.p. 3 na
služby pneuservisu
1.21. Příspěvek ve výši 3 000,- Kč
Klubu rodiče dětem na uspořádání volejbalového turnaje dne
27. 8. 2011.
2.
ZOB neschvaluje:
2.1. Smlouvu o dílo na dodávku projektu víceúčelové budovy s firmou Statika dynamika, s. r. o.
Brno
2.2. Umístění plastového septiku
na obecním pozemku u domu
manželů Říhových, bytem Brumovice 95.
3.
ZOB bere na vědomi:
3.1. Plnění usnesení z minulých
zastupitelstev.
4.
ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Zjistit podmínky uložení plastového septiku před domem
manželů Říhových, bytem Brumovice 95, včetně stanoviska
stavebního úřadu.
4.2. Učinit poptávku po jiné dodavatelské firmě na projekt víceúčelové budovy s nižšími rozpočtovými náklady.

USNESENÍ
z osmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne
25. 8. 2011 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu paní Mgr.
strana 6

Marii Michnovou a pana Karla
Oploštila
3. Návrhovou komisi ve složení
JUDr. Dobromila Macháčková a

pan Josef Miklík
4. Připomínkovaný upravený návrh
zadání územního plánu Brumovice
5. Dodavatele plynu na období od

Nové POKOLENÍ
1. 12. 2011 do 31. 12. 2012 firmu
LAMA INVESTMENTS a.s., vstup
Obce Brumovice do dobrovolného svazku obcí „Ždánický les a
Politaví“ za účelem získání ceny
plynu
6. Rozpočtové opatření č. 5 a 6
7. Přijetí finančního daru ve výši
10 000,- Kč od fyzické osoby
8. Po provedeném výběru z předložených nabídek dodavatele
stavby Rekonstrukce prostranství
u Sokolovny firmu Stavoč, s. r. o.

se sídlem Horní Bojanovice, vč.
smlouvy o dílo na tuto stavbu
9. Po provedeném výběru z doručených nabídek dodavatele fasády
Hasičské zbrojnice pana Pavla
Miklíka, Brumovice, vč. smlouvy o
dílo na tuto stavební akci.
ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze sedmého řádného ZOB Brumovice

1. Oslovit oba zájemce o zpracování projektové dokumentace
na stavbu víceúčelové budovy s
cílem získat výhodnější způsobu
úhrady za provedené dílo a svolat
pracovní schůzku dne 1. 9. 2011
v 19.oo hodin na OÚ Brumovice k
dořešení výběru
2. Zajistit zpracovatele územně plánovací dokumentace a realizovat
zpracování návrhu nového územního plánu Brumovice

ZOB ukládá starostovi obce:

USNESENÍ
z devátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne
13. 10. 2011 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu
5. Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu pana Mgr.
Petra Kučeru a pana Ing. Vavřince Charváta
3. Návrhovou komisi ve složení paní
JUDr. Dobromilu Macháčkovou a
pana Ladislava Milušku
4. Smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace víceúčelové
budovy s firmou Ing. Radima Chaloupky z Hodonína
5. Návrh stavební studie víceúčelové budovy
6. Podmínky pro uzavření nové

nájemní smlouvy s Českou poštou, a. s., tj. nájemné ve výši Kč
190,- za m2 a rok a úhradu 30%
nákladů na plyn k vytápění budovy OÚ
7. Smlouvu na zpětný odběr elektrozařízení s firmou Elektrowin, vč.
Registrace Sboru dobrovolných
hasičů k této smlouvě
8. Rozpočtové opatření č. 7 a 8
9. Předložený návrh na vyřazení
knih z Obecní knihovny
10.Provedení oprav vozovky před
provozovnou Výtahy Brumovice
za 50% podílu firmy na nákladech
s opravou spojených

11. Poskytnutí příspěvku na úhradu
provozních nákladů TJ Sokolu
Brumovice ve výši 36 240,- Kč.
6. ZOB neschvaluje:
7. ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z minulého ZOB
2. Škodu na místním Jezírku ze dne
28. 8. 2011 způsobenou úhynem
ryb
8. ZOB ukládá starostovi obce:
1. Oslovit firmy k předložení cenové nabídky pro výběrové řízení k
vypracování nového územního
plánu pro obec Brumovice

USNESENÍ
z desátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne
16. 11. 2011 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB schvaluje:
10.Program jednání
11. Ověřovatele zápisu pan Ing. Zdeněk Musil a pan Josef Miklík
12.Návrhovou komisi ve složení
JUDr. Dobromila Macháčková a
pan Ing. Vavřinec Charvát
13.Předsedou stavební komise nového člena ZOB pana Miroslava
Otáhala
14.Odměnu panu Otáhalovi ve výši
1 273,- Kč dle nařízení vlády č.
375/2010 od 16. 11. 2011
15.Nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor v budově obec-

ního úřadu - České poště, s. p.
16.Veřejnoprávní smlouvu k zajištění výkonu přestupkové agendy
s městem Klobouky u Brna na
období 2012 - 2013
17.Vnitřní směrnici obce Brumovice
č. 1/2011 k provedení inventarizace majetku a závazků obce, vč.
plánu inventur
18.Návrh rozpočtu na rok 2012,
návrh rozpočtového výhledu na
rok 2013 a 2014
19. Pověření starosty zplnomocnit
firmu Optimal – Energy. cz, a.s.
k výběru vhodného dodavatele a
správného nastavení distribuční

soustavy el. energie pro rok 2012
20.Text výzvy k podání nabídky a
návrhu textu smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu: Zpracování nového územního plánu
obce Brumovice
21.Zřizovací listinu obecní knihovny
22.Žádost pana Poláka M. na vybudování odvodu dešťové vody od
jeho rodinného domu
23.Poskytnutí finančního příspěvku
na úhradu faktury za plyn v částce
10 890,- Kč TJ Sokol Brumovice
24.Finanční příspěvek Spolku vinařů
na uspořádání tradičního vinobraní dne 3. 9. 2011
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25.Pořádání kulturní akce TJ Sokol
Brumovice, oddílu kopané v místní Sokolovně.
26.Prodej části pozemku p. č. 3601/47
panu JUDr. Jaroslavu Macháčkovi
27.Poskytnutí materiálu na opravu
chodníku před RD č. 302 paní
Marie Valné
ZOB neschvaluje:
1. Žádost manželů Novotných o
poskytnutí příspěvku na vybudovaný vjezd před jejich nemovitostí
2. Poskytnutí příspěvku Oblastní

-

-

-

charitě Břeclav
3. Poskytnutí příspěvku TJ Sokol
Brumovice, oddíl kopané na uspořádání kulturní akce.
ZOB bere na vědomí:
2. Plnění usnesení devátého řádného ZOB Brumovice
3. Informaci o rekonstrukci Požární
zbrojnice
4. Žádost obyvatel RD č. 400 o pokácení stromů před domem, bude
pokácena třešeň, ostatní stromy
budou prořezány
5. Žádost manželů Valných o pokácení stromů před RD č. 341
6. Informaci o činnosti Obecního

úřadu
ZOB ukládá starostovi obce:
3. Jednat se statutárním zástupcem
firmy Statika Dynamika, s. r. o. o
námitce a výzvě k úhradě vynaložených nákladů na zpracování
návrhu,
4. Zajistit s dalšími členy ZOB vypracování Provozního řádu Sokolovny
5. Uzavřít nájemní smlouvu se stávajícími nájemci hostinské provozovny v budově Sokolovny

V sobotu 13.srpna 2011 pořádalo o.s. Brumovické jezírko na místním jezírku rybářské závody. Vstupenky se
prodávaly od 16.00 hodin, startovné činilo 100,-Kč, bylo zajištěno občerstvení. Závody končily ve 22.00 hodin.
V neděli 21.srpna 2011 byla ve velké zasedací místnosti obecního úřadu zahájena výstava uměleckého skla a
obrazů Terezy Vyhlídalové. Vystavená díla mohli návštěvníci zhlédnout vždy v neděli v době od 14 -17 hodin do
11.září 2011.
V týdnu od 15.8.-22.8.2011 byla v naší obci provedena sbírka použitého ošacení pro o.s. Diakonie Broumov.
Věci se vybíraly na domě služeb.
Hospůdka Na Sokecu pozvala občany v sobotu 27.srpna 2011 na „čupr akci s prasátkem na ohni“ k ukončení
prázdnin. Od 20.00 hodin byla připravena reprodukovaná hudba, k tanci a poslechu hrál DJ Egis.
Vysoké teploty a nedostatek kyslíku ve vodě byly příčinou hromadného úhynu ryb v brumovickém jezírku /asi
šest metráků – kapři, amuři, okouni, cejni, candáti, karasi/. Členové občanského sdružení Brumovické jezírko
začali mrtvé ryby objevovat v sobotu 27.srpna 2011. V neděli je potom likvidovali – naházeli je do vyhloubené
jámy a zasypali vápnem. Způsobená škoda činí asi čtyřicet tisíc korun. Příčinou úhynu se zabývala také policie,
přijeli i hasiči a zástupci veterinární správy.
V sobotu 3.září 2011 se uskutečnilo obnovené tradiční „brumovické vinobraní“.
Od 7.září 2011 platí zákaz vyvážení biologického odpadu na skládku u sběrného dvora. Na bioodpad byly na
zpevněné ploše pod „Kováříkovým mlatem“ umístěny
plastové kontejnery hnědé barvy, tyto budou dvakrát
týdně vyváženy. O třídění odpadu byly všechny domácnosti informovány formou letáčků.
V sobotu 10.září 2011 se v naší obci konala první „Jízda
králů“. Stane se z této akce tradice? Přidají se v příštím
Foto:Vlasta Bedřichová
roce i další dědečkové a tatínci?

Foto:Vlasta Bedřichová
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-

-

Obecní knihovna pořádala dne 23.září 2011 besedu „Pojďte s námi na výlet – Švýcarsko na kole“. S touto
zemí přítomné seznámil pan Dušan Průdek. Při příležitosti Týdne knihoven se v pátek 7.října 2011 uskutečnilo
společné čtení pohádek K.J.Erbena. Pro děti byly dále připraveny hádanky, literární kviz a ukázka videoknihy.V
pátek 21.října 2011 se konala velmi zajímavá a poutavá beseda na téma „Vesnické malování – barevné mudrování“ . Světem barev, lidové tvorby a ornamentů účastníky provedl pan Václav Troubil.
Prodejna Jednoty Brumovice má od 26.září 2011 novou prodejní dobu. Otevřeno je: pondělí až pátek: 6.30
– 17.00 hodin, sobota: 6.30 – 10.30 hodin.
Od pondělí 24.října 2011 je autobusová zastávka u sokolovny přeložena na bývalé stanoviště u domu paní Ludmily Bullové. Důvodem je rekonstrukce prostranství před sokolovnou.
Ve čtvrtek 27.října 2011, v předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, se
uskutečnil lampiónový průvod s položením kytice u pomníku obětem v obou světových válkách na místním
hřbitově. Sraz účastníků byl u obecního úřadu, odtud se šlo Dědinou, Hrachůvkou, ulicemi Nová a Za Hřištěm,
dále ke hřbitovu. Průvod byl zakončen u sokolovny.

Foto: Daniel Ullmann
-

-

V sobotu 29.října 2011 bylo u sokolovny MVDr.
Rybou provedeno očkování psů proti vzteklině.
V říjnu byla dokončena 1.etapa rekonstrukce
hasičské zbrojnice, a tím se zlepšily podmínky pro
činnost SDH.
V sobotu 5. listopadu 2011 se konala brigáda
– generální úklid hasičské zbrojnice po její rekonstrukci.
V sobotu 5. listopadu 2011 se v sokolovně konaly
podzimní hody. K tanci a poslechu hrála dechová
hudba Sokolka ze Šakvic.
V týdnu od 7. listopadu 2011 byla zahájena rekonstrukce prostranství před sokolovnou, provádí ji firma Stavoč. Hodnota díla činí cca 1 milion korun.
Foto: Antonín Košulič
Ve dnech 6., 12. a 13. listopadu 2011 Obec Kobylí
a Základní škola Kobylí slavily výročí tří školních
budov. 175 let nejstarší školní budovy, 100 let měšťanky a 50 let od otevření současné základní školy. Oslav se
zúčastnilo i mnoho brumovických občanů.
Zájezdy na koupáním se uskutečnily: do Podhajské 10.září 2011 ,do Mosonmagyarováru 28.září, 22.října
a 19. listopadu 2011. Těchto zájezdů se zúčastnili invalidé i ostatní zájemci, všichni byli spokojeni a těší se na
další koupání. Organizoval STP.
V úterý 29.listopadu 2011 byl firmou REPREL, s.r.o. Hodonín rozsvícen vánoční strom v parku pod kostelem.
Ke dni 30.listopadu 2011 byl ukončen svoz biologicky rozložitelného odpadu. Kontejnery budou opět zprovozněny až v jarním období.
Připravila: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
Zahájení nového školního roku v mateřské škole
Nový školní rok 2011/2012 v mateřské škole začal
stejně jako pro školáky - 1. září. Změna nastala v personálním obsazení a to nástupem nové paní učitelky Moniky Florové z Morkůvek, která zastupuje paní učitelku na
mateřské dovolené Evu Kulíškovou.
V letošním školním roce bylo do mateřské školy přijato celkem 33 dětí (30 dětí nastoupilo k 1.9. 2011 a 3 děti
nastoupí postupně v roce 2012).
Pro některé děti to bylo první odloučení od maminky.
Některé to zvládly s úsměvem, některé doprovázel pláč. Nevěděly, co je čeká a zda si pro ně maminka
vůbec ještě přijde. Ale to trvalo jen pár dnů a po měsíci
se už většina dětí zvládla rozloučit a zamávat mamince
bez pláče.

Podzimní tvoření společně s rodiči

Dne 29.9. 2011 se sešli rodiče s dětmi na školní zahradě a společnými silami vytvořili z brambor, listí, dýní, šišek, kaštanů a jiných přírodnin jedinečná originální díla,
která zkrášlovala naši zahradu pro potěšení nejen jejich
tvůrců, ale i kolemjdoucích.

Plavání v mateřské škole

A zase jako každý rok jsme jezdili plavat do Plavecké
školy v Hustopečích u Brna.
Plaveckého výcviku se zúčastnilo celkem 14 dětí.
Hračky a různé pomůcky, které učitelka plavání během
výcviku využívala, pomáhaly překonávat počáteční nejistotu a zakrývat strach, někdy i slzičky. Ve vodě se to ale
všechno spláchlo. Každá hodina uběhla jako nic, užitku
to přineslo o to víc. Samostatnost, disciplínu, odvahu a
co hlavně – zdravý pohyb ve vodě a posilování vlastní
imunity.

Drakiáda

Pouštění draků patří mezi tradiční podzimní akce
mateřské školy a rodičů dětí. Letos se uskutečnila odpoledne 10.11.2011 na místním fotbalovém hřišti.

-Veronika Kunickástrana 10
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Ze života školy
První školní den

1. září - den, který snad v každém z nás vyvolává vzpomínky. Vzpomínky na dětství, školní léta a první lásky.
1. září je dnem, kdy dětem končí dvouměsíční doba
sladkého nicnedělání a začíná deset měsíců naplněných
novými informacemi. A jako každý začátek či konec je i
1. září slavnostním dnem na všech školách. Nejvíce jej
prožívají nejenom ti, kteří přicházejí do školních lavic
poprvé – prvňáčci, ale spolu s nimi i jejich rodiče a prarodiče.
V Brumovicích mělo slavnostní zahájení školního roku
již tradiční průběh. Do školních lavic usedlo 47 žáků. Jsou
to nejenom dětí místní, ale i ze sousedních vesnic.
Přejeme všem žákům hodně dobrých kamarádů a
mnoho školních úspěchů, kterými potěší nejenom sebe,
ale i své rodiče.

Díky dlouhému a teplému podzimu
jsme hlavně sportovali a pobývali na
školní zahradě, kde žáci využívali švihadla, míče, chůdy, lano, průlezky, hráli sportovní hry,
kuličky, relaxovali na pískovišti. Chodili jsme na vycházky do přírody, k rybníku, k lesu. Také jsme se pokusili vcítit do školáků z dob našich babiček a prababiček,
kteří docházeli do školy v Kloboukách pěšky polní cestou za střelnicí. Zkusili jsme jít jejich cestou. Do Klobouk
jsme sice nedošli, ale žasli jsme a radovali se z krásy přírody „za humnama“, o které většina dětí neměla
vůbec tušení.
Tak jako v loňském roce, i letos jsme nasbírali dva
pytle kaštanů pro přikrmování zvěře. S blížící se zimou
přibude tvořivých činností a her ve třídě. Práce a pobyt
ve školní družině nelze zaměňovat jen za odpočinkové odpoledne, ale rozvrh je stanoven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a
pohybově náročnějších činností, práce a odpočinku,
organizovaných a spontánních aktivit.

Projektové vyučování

Po probraném učivu vlastivědy, kde se žáci seznámili s obdobím pravěku, jsme se pokusili na malou chvíli
přežít v podmínkách pradávných předků – lovců mamutů, kteří nedílně patří k našemu regionu pod Pálavskými
vrchy. Žáci si připravili kostýmy, upravili jeskyni a tvořili u
ohniště. Mladí lovci se marně snažili o námluvy, zpívalo
se a tančilo. Poznali jsme způsoby pohřbívání, pobavili
se nad naší malou schopností žít a přežít v podmínkách,
které jsou dnes pro nás téměř nezvladatelné.

Školní družina

Ve školním roce 2011/2012 jsme otevřeli díky velkému
počtu přihlášených žáků i druhé oddělení školní družiny.
První oddělení – vychovatelka Ing. Dana Pučálková.
Druhé oddělení – vychovatelka Kateřina Havlíková.
Počet dětí ve školní družině je 45.
Ve školní družině navazujeme svou činností na vzdělávací program školy ŠVP „Škola – dílna lidskosti“, který se snažíme průběžně vhodně doplňovat. Nabízíme
dětem dostatečné množství volnočasových aktivit. Je
našim zájmem směřovat děti k rozvíjení jejich dovedností, schopnosti poznávání a sebepoznávání.

Přírodovědný výukový program

Dne 23. září 2011 proběhl ve škole výukový program
„Ptáci, jak je neznáte“. Společnost ochranářské stanice
z Rajhradu u Brna seznámila děti se svým programem.
Ornitologové se hlavně zaměřili na charakteristiku ptáků, jejich zvláštnosti a druhovou skladbu. Nejen teoreticky, ale i prakticky. Žáci v průběhu přednášky vyplňovali pracovní listy, porovnávali peří různých ptáků,
poznávali ptactvo podle obrázků a nahraných zvuků.
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Vánoční jarmark

Stalo se naší oblíbenou tradicí, že sobota před první adventní nedělí je již tradičně věnována vánočnímu
jarmarku se zabijačkovými hody. I letos, v sobotu 26.listopadu 2011, nás potěšil velký zájem ze strany občanů
Brumovic.

Vyhlídka z horkovzdušného balónu

Krásný den a veliký zážitek – tak je možné charakterizovat pátek 16. září 2011. Díky sponzorskému daru
manželů Špačkových jsme měli možnost nastoupit do
balónu a prohlédnout si Brumovice z „ptačí perspektivy“.

Jarmark zahájili zpíváním vánočních koled žáci školy. Pro návštěvníky bylo připraveno sladké občerstvení,
spousta adventních věnců, zabijačkové speciality, hračky, knihy a dárkové předměty. Když někomu byla zima,
mohl se zahřát svařeným vínem nebo vánočním punčem.
A ti, kterým chutnají obědy v naší jídelně, si mohli domů
odnést zabijačkový guláš, řízek s bramborovým salátem
a černou nebo bílou polévku.
Věříme, že se letošní jarmark všem líbil a těšíme se
na shledání v příštím roce .
Děkuji všem rodičům, sponzorům a přátelům školy za
jejich obětavost, vstřícnost a ochotu nám vždy pomoci.
Přeji Vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok.
Mgr. Marie Michnová, ředitelka školy

Úspěchy brumovických žáků
v ZŠ Kobylí
Přespolní běh

Oslavy 100. výročí naší školy

V letošním školním roce si připomeneme 100 let od
otevření budovy základní školy. Oslavy tohoto výročí plánujeme na měsíc květen 2012.
Připravujeme prohlídku školy spojenou se vzpomínkovou výstavou fotografií absolventů a kulturní program,
ve kterém vystoupí současní i bývalí žáci naší školy a
divadelní spolek Brumdivoch.
Srdečně zveme všechny bývalé žáky, učitele, zaměstnance, rodiče i příznivce školy.
Bližší informace a přesný termín konání budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek obce, plakátů a
pozvánek.
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Ve středu 5.října 2011 se konalo okresní finále přespolního běhu v Břeclavi. Michal Hanák ze 6.B získal 3.
místo mezi žáky šestých a sedmých tříd. Už letos je to
velký úspěch a hlavně příslib do příštího roku.

Pythagoriáda
V úterý 29. listopadu 2011 se uskutečnila na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda.
Sedmáků soutěžilo deset a druhý nejlepší výkon předvedla Terezie Blanářová ze 7. A.
Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy
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Sborové putování
V letošním, již 6. ročníku sborového putování Farního sboru ČCE v Kloboukách u Brna, které se uskutečnilo
ve dnech 29.dubna – 1.května 2011,
bylo na programu Dolní Slezsko.
V pátek časně ráno jsme odjížděli
autobusem do Klobouk, kde nastoupili další účastníci zájezdu. První den,
který nesl název Cesta na sever, jsme
navštívili Arcibiskupský palác –VIA
UNESCO – v Kroměříži a zámeckou
Květnou zahradu. Kdo měl zájem a
dost sil, vystoupal na věž a na město se podíval z ptačí perspektivy. V
Rožnově pod Radhoštěm jsme si
prohlédli areál Valašského muzea v
přírodě a také Valašský Slavín. Víte,
že sem byly 24.června 2001 uloženy
ostatky čtyřnásobného olympijského
vítěze Emila Zátopka? Samozřejmě
jsme ochutnali nebo nakoupili valašské speciality. Cesta na ubytování
do Parkhotelu v Opavě uběhla velmi rychle. Po vydatné večeři, i když
unaveni, jsme se ještě někteří vydali
na procházku městem a vůbec jsme
toho nelitovali. Mě osobně opavské
náměstí doslova nadchlo a okouzlilo.
Druhý den, v sobotu, jsme se
vydali po stopách německých rytířů a krajinou Jeseníků. Po společné prohlídce renesančního zámku
v Bruntále /ihned po naší prohlídce
se tam konal svatební obřad, takže
jsme byli svědky řazení svatebčanů

před zámeckými branami/, jsme se
individuálně prošli Karlovou Studánkou. Krásná příroda, čistý vzduch,
nádherný vodopád! Nezapomněli
jsme ovšem ani zde nakoupit dárky a
Lázeňské oplatky nejrůznějších druhů
/ale stejně nejchutnější jsou ty s vanilkovou příchutí/. V odpoledních hodinách již míříme do jedné z nejstarších
dosud pracujících evropských manufaktur na výrobu papíru, do Ruční
papírny ve Velkých Losinách, Národní
kulturní památky, která byla založena
roku 1596. Čekala nás prohlídka s
odborným výkladem a videoprojekce. Zámek ve Velkých Losinách jsme
si prohlédli pouze zvenku. A protože
bylo 30. dubna, měli jsme možnost
vidět velké i malé čarodějnice, které
se sjížděly do nedalekého areálu na
svůj slet. Byla připravena spousta
atrakcí, hudba vyhrávala, uprostřed
se vyjímala obrovská vatra. Pak jsme
se vrátili opět na ubytování do Opavy.
Třetí den jsme pokračovali dál po
stopách německých rytířů. Po snídani jsme se zúčastnili bohoslužby
v opavském evangelickém kostele,
na faře se nám dostalo velmi milého
přijetí. Před polednem odjíždíme z
Opavy a vydáváme se směrem k hradu Sovinec. Zde nás vítají průvodci
v dobových kostýmech se zajímavým
programem: „Přízrak temné noci“ –
netradiční čarodějnické prohlídky při

zahájení výstavy historických šatů.
Posledním místem našeho putování byl pohádkový hrad Bouzov. Pak
nás už čeká jenom cesta domů, která jako obvykle uběhne vždy velmi
rychle. Míjíme Arboretum, opouštíme
krásnou krajinu Jeseníků, loučíme se
s Moravskoslezským krajem.
Organizátorům a našim průvodcům patří poděkování za perfektně
připravený zájezd, řidiči autobusu za
příjemnou a bezpečnou cestu.
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Řád německých rytířů
Řád německých rytířů je jeden z duchovních rytířských řádů,
vzniklý ve 12. století na území bývalého křesťanského Jeruzalémského království. Byl jedním z největších a nejmocnějších
křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí
se mohl rovnat už jen pouze řád templářů nebo řád maltézských
rytířů. Řád se podílel na křížových taženích do Svaté země, ale
svou význačnou roli sehrál teprve až v severovýchodní Evropě.
Velmistr řádu dnes sídlí ve Vídni, stejně jako generální rada a
archiv. V Římě sídlí tzv. generální prokurátor, který zastupuje
řád před Svatým stolcem.
Řád má mužskou i ženskou větev a oficiálně působí
v Rakousku, Itálii, České republice, Slovensku, Slovinsku,
Německu a Belgii.
V současné době v České republice používá oficiální názvy
Německý řád pro mužskou větev a Milosrdné sestry Panny
Marie Jeruzalémské pro ženskou větev, obě větve zde existují jako české provincie a jejich vedení sídlí v Opavě. Většina
jeho činnosti se zaměřuje na provoz a podporu zdravotnických
a sociálních zařízení.
Heslo řádu: léčit a pomáhat
Charakteristika řádu
Původně byl řád zaměřen na péči o nemocné a strádající
poutníky z německých zemí, od konce 90. let 12. stol. i na boj s
pohany. Po zániku řádového státu po roce 1525 se jeho funkce
začíná zužovat na práci v duchovní správě a špitálnictví. Vojen-

sky se řád výrazně projevil ještě v bojích proti Turkům.
Dnes se řád zaměřuje na charitativní službu zmírňováním
duchovní i hmotné bídy, na péči o nemocné, staré, opuštěné, na
kněžskou pastorační službu na inkorporovaných farách.
Řádoví světci
Patrony Řádu Německých rytířů jsou Panna Maria, sv. Jiří,
sv. Alžběta Durynská, sv. Dorota z Montau.
Významné domy v českých zemích
Do Čech řád přichází někdy kolem r. 1200. Zprvu se usadili ve staré německé osadě s kostelem sv. Petra Na Poříčí před
hradbami Starého Města pražského a zřídili tu špitál a komendu.
Roku 1233 přenesl řád své sídlo od sv. Petra ke kostelu sv.
Benedikta na Starém Městě – i zde byla postavena komenda.
Před rokem 1251 pak byla založena malá komenda v Hradci
nad Labem (Hradec Králové).
Stav řádových komend k roku 1350
Slavkov (1222), Chomutov s hradem Blatno (1252), Drobovice (1242), Jindřichův Hradec (1255), Řepín, Hoštěradice
a Opava, Plzeň (1322), Německý Brod, Bílina (1256), Osová
Bytíška a Moravský Krumlov, Býčkovice, Miletín (po 1241),
Praha (kolem 1200), Polná a Hrotovice, Hradec Králové (před
1251), Křenovice a Deblín.
Roku 1621 je přikoupen Bruntál s Andělskou Horou a Vrbnem, v roce 1696 Bouzov a roku 1707 Dolní Dlouhá Loučka.
Zdroj: Internet

Výstava uměleckého skla a obrazů
Prodejní výstava uměleckého
skla a obrazů Terezy Vyhlídalové
byla zahájena v neděli 21.srpna 2011
ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. Autorka uměleckých
děl se narodila v roce 1990 v Ivančicích, navštěvovala Základní školu
Komenského v Náměšti nad Oslavou a v ZUŠ obor výtvarná výchova.
V letech 2006 – 2011 studovala na
Střední uměleckoprůmyslové akademii ve Světlé nad Sázavou. V roce
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2011 byla přijata na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, jejím oborem bude
design skla.
Návštěvníci výstavy, která se těšila zájmu občanů po celou dobu jejího
trvání, si mohli prohlédnout kresby
tužkou, oleje na plátně, vitráže – hydroglazury, spoustu náčrtů, mozaiky
aj. Přejeme hodně úspěchů v dalším
studiu.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Nové POKOLENÍ

Tradiční vinobraní
Je krásné slunečné sobotní
odpoledne, obec je uklizená jako
před hody, všude panuje slavnostní
nálada. Na lavečkách před domy, v
zahrádkách, na chodnících čekají
hloučky zvědavých lidí. Sjelo se také
mnoho brumovických rodáků. Čím
je tento den tak sváteční? Vždyť to
vypadá, jako by byla neděle.
Ze všech stran se k parčíku u
Kocmanového a k obecní váze začínají scházet první krojovaní, páry i
jednotlivci. Přicházejí účinkující. Přijíždí také kočár tažený párem koní.
Všichni, dobře naladěni, se chystají
do průvodu. Právě začíná „Tradiční
vinobraní“, které připravili členové
Spolku brumovických vinařů a divadelního souboru Brumdivoch. Průvod
vychází přesně v patnáct hodin, před
ním ale občany na tuto slavnostní akci zve obecní policajt se svým
pomocníkem. Je to krása! Fotoaparáty cvakají, kameramani natáčejí.
Jde se Dědinou, hlavní děj se potom
odehrává v areálu u sokolovny. Režie
se ujala Marie Kopřivová, hlavní role
ztvárnili: Ing. Vavřinec Charvát, Zdeněk Jakubčík, Ing. Zdeněk Musil,
Miroslav Otáhal, Miroslav Peřina,
Ing. Milan Polák, Miroslav Skřivánek, Milan Ševčík, na harmoniku hrál
Marek Musil.
Všichni účinkující si zaslouží velkou pochvalu, také děti hrály s velkým
nadšením. Všem, kteří se podíleli na
organizaci této akce, patří velký dík.
Obecenstvo se výborně bavilo a do
programu se také zapojovalo zpěvem známých lidových písní. Také
potlesk dokazoval, že se akce opravdu vydařila.
text a foto: Vlasta Bedřichová
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Rozkvetlé Brumovice

Letos se konal již třetí ročník soutěže o nejhezčí zahrádku, rozkvetlý balkon nebo květinový truhlík na
okně rodinného domu.
Ve čtvrtek 24.listopadu 2011 se
na obecním úřadě sešla komise ve
složení: Antonín Košulič, Mgr. Vlasta
Bedřichová a Ing. Marie Kratochvílová, aby vše vyhodnotila.
Ocenili jsme následující zahrád-
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ky bez určování pořadí. Věcné ceny
dostanou: Fanta Miroslav, č.41 ,
Anna Fantová, č.146, Jana Fialová,
č.25, Božena Fiedorová, č.4, Ludmila Hrabcová, č. 406, Marie Kopřivová, č.65, Věra Kňůrová, č.83, Alena
Lačíková, č.138, Marie Lejsková, č.1,
Jarmila Lupačová, č.409, Božena
Michnová, č.115, Dagmar Pilařová,
č.268, Pavla Pražáková, č.109, Věra

Pituchová, č.185, Magda Ševelová,
č.400 , Ilona Vykydalová, č.370
Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří se vzorně a pečlivě starají
o zahrádky před svými domy a pečují
o květinovou výzdobu oken a balkonů, a tak přispívají k pěknému vzhledu naší obce.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Nové POKOLENÍ

Předvánoční setkání s důchodci
V sobotu 3.prosince 2011 se v
odpoledních hodinách na obecním
úřadě ve velké zasedací místnosti uskutečnilo setkání důchodců ve
věku osmdesát a více let. Seniory
uvítal starosta obce, předsedkyně
sboru pro občanské záležitosti a
místostarostka. Sváteční atmosféru
dotvářely vánoční hvězdy na stolech. Pěkný kulturní program a hezké dárečky si připravily děti mateřské školy, s pásmem písní a básní
vystoupili členové SOZ. Známé lidové písničky si pak s chutí zazpívali i
všichni přítomní. Po slavnostním přípitku následovalo pohoštění a přátelské besedování. Pomalu se blížil
večer a pro své rodiče nebo prarodiče se začali sjíždět jejich potomci.
Na rozloučenou dostali všichni dárkový balíček. Nemocným a těm, kteří se nemohli dostavit osobně, byly
balíčky předány členkami SOZ nebo
zástupci obce.
Loučili jsme se s přáním pevného

zdraví, pokojného prožití vánočních
svátků a hlavně, abychom se zde v

příštím roce opět sešli.
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze sportu
Volejbalový turnaj 27.8.2011
Klub rodiče dětem pořádal v sobotu 27. 8. 2011 tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev. Turnaje, který byl
zahájen v 9.00 hodin, se mohl zúčastnit každý příznivce této hry bez omezení věku. Družstvo muselo mít alespoň jednu hráčku-dívku, ženu. Startovné 50,--Kč. Občerstvení bylo zajištěno, pro vítězné družstvo (z celkového počtu šesti)
byla připravena odměna a ostatní obdrželi malou pozornost. Turnaj se konal na volejbalovém hřišti na Drahách.

Cvičení maminek s dětmi
Cvičení pro maminky s dětmi /od dvou do čtyř let/ bylo zahájeno v pondělí 17.října 2011 v 16.00 hodin v sokolovně.

Fotbalový turnaj 9.12.2011
Za účasti týmů Brumovic, Vrbice, Horních Bojanovic a Zaječí proběhl deváté prosincové dopoledne v hale ve Velkých Pavlovicích turnaj přípravek ve fotbale.

Výsledky fotbalové soutěže – podzimní část 2011/2012
Muži III. třída, skupina B

OS starší žáci

14.8.2011

Vrbice - Brumovice

2:5

21.8.2011

Brumovice - Kobylí

4:0

21.8.2011

Brumovice – M.N.Ves

6:0

27.8.2011

Bořetice B - Brumovice

4:2

27.8.2011

Podivín - Brumovice

21:1

Brumovice - Ivaň

9:0

4.9.2011

Brumovice - Zaječí

9:2

4.9.2011
11.9.2011

Pouzdřany - Brumovice

0:2

11.9.2011

Ivaň - Brumovice

12:2

18.9.2011

Brumovice - Uherčice

5:0

18.9.2011

Brumovice - Lednice

0:7

25.9.2011

Šitbořice - Brumovice

1:8

24.9.2011

Rakvice - Brumovice

4:2

2.10.2011

Brumovice - Starovičky

1:2

2.10.2011

Brumovice – Mor. Žižkov

0:6

9.10.2011

Strachotín – Brumovice

2:3

9.10.2011

Nosislav – Brumovice

5:6

16.10.2011

Brumovice - Popice

0:0

16.10.2011

Brumovice – FK Valtice

0:9

23.10.2011

Brumovice - Nosislav

3:1

23.10.2011

Brumovice - Krumvíř

5:5

30.10.2011

V. Němčice - Brumovice

3:3

30.10.2011

Vranovice - Brumovice

6:2

Brumovice - Klobouky

1:1

Brumovice – Vrbice

3:2

6.11.2011
13.11.2011

Umístění v tabulce:
Muži III.třída, skupina B: 2. místo
OS žáci: 9. místo
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Střelecká fotbalová soutěž po podzimní části:
III. třída, skupina B:
25 branek: Tomáš Kňůr, Brumovice
14 branek: Petr Němec, Vrbice
13 branek:Zdeněk Svoboda, Strachotín
10 branek: Bilak Yaroslav, Nosislav, Tomáš Borovička, Kobylí
9 branek: Michal Bíza, Brumovice, Vladimír Seďa, Starovičky
OS starší žáci:
26 branek: Radek Dvořák, Podivín
23 branek:Erik Kobík, Lednice
19 branek: David Beneš, Moravský Žižkov
15 branek: Vít Kočár, FK Valtice
14 branek: Vojtěch Rejentík, Podivín
12 branek: Tomáš Hrabec, Krumvíř, Štefan Kováč, Rakvice, Richard Líznar, Krumpíř
11 branek: Tomáš Bula, Brumovice, Miroslav Foukal, FK Valtice
Na ukončení podzimní části fotbalové sezony se uskutečnilo přátelské utkání mezi týmy Brumovice „A“ a výběrem bývalých fotbalových hvězd.
Fotbalový oddíl TJ Sokol Brumovice pořádal v sobotu 26.listopadu 2011 v sále sokolovny „Kateřinskou zábavu“.
K tanci a poslechu hrála skupina Kožuch spolu s dalšími dvěma skupinami. Připravena byla i tombola.

Florbal
Florbal je sport, který v současné době patří podle většiny průzkumů jednoznačně k neoblíbenějším sportům na školách všech úrovní. Neustále také roste jeho celorepubliková základna, když v září letošního roku byla okolo 60000 hráčů. V současné době bojuje o druhé místo mezi všemi sporty s tenisem. Je to mladý sport, který v letošním roce slaví 20
let od prvního utkání na území republiky. Rozvíjí všechny pohybové schopnosti člověka. Hraje se ve sportovních halách
a tělocvičnách. K jeho hraní je potřeba sportovní obuv, florbalová hokejka a děravý plastový míček určený na florbal.

Florbalový hokejka

Florbalový míček

Vážení sportovní přátele, náš florbalový oddíl FbC Aligators se opět po letech stagnace rozrůstá a zvětšuje počet družstev, která hrají soutěže pořádané Českou florbalovou unii. Náš oddíl se
věnuje jak dospěláckému florbalu, tak práci s mládeží, bez které nelze dlouhodobě přežít v žádném
kolektivním sportu. Práce s mládeží je kvalitní, protože v každé sezóně jsou hráči z mládežnických
družstev nominováni do výběrů kraje. Velmi často dané výběry trénuje trenér našeho oddílu, který
vyhraje výběrové řízení na tuto pozici. Na celostátním turnaji jednotlivých krajů ČR reprezentují jak
náš kraj, tak samozřejmě oddíl, za který nastupují během sezóny. Oddíl se řadí mezi 5 největších v Jihomoravském
kraji a je zároveň největší v okrese Břeclav.
V současné sezóně 2011/2012 máme v soutěžích České florbalové unie 7 družstev - 4 chlapecká a 3 dívčí.
Muže A (3. liga), muže B (5. liga), ženy (2. liga), juniorky (1. liga), dorostence (2. liga), dorostenky (1. liga) a mladší
žáky. V dívčí kategorii patříme mezi největší kluby na Moravě. Do budoucna bychom rádi počet družstev stabilizaci
na počtu 8 - 9, protože náš oddíl FbC Aligators nemá možnost využití dalších tréninkových prostor vhodných pro
florbal v našem okolí.
Týmy trénují 2-3 krát týdně, z toho jednou ve velké hale - kluci ve SH Slavkov u Brna a dívky ve SH Dambořice.
Ostatní tréninky probíhají v jednotlivých tělocvičnách v obcích.
V termínu od 3. do 10. ledna 2012 zavítá družstvo dorostenců na největší světový turnaj mládeže ve florbale
- Gothia Innebandy Cup 2012, který se každoročně koná v „mecce“ florbalu - ve Švédském městě Göteborg.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem partnerům z řad obcí a organizací, a samozřejmě i firemním sponzorům
za jejich přízeň a finanční dary, bez kterých bychom tento nádherný sport nemohli provozovat.
Bc. Milan Veselý
Tabulka soutěže - muži A
#

Družstvo

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

1.

Slovácký FBK Spartak Hluk

10

8

0

2

24

75

42

33

2.

TJ Sokol Brno Židenice

10

8

0

2

24

61

40

21

3.

FbC Aligators

10

6

2

2

20

51

41

10
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4.

FbC Slow Shoes Holešov

8

4

2

2

14

42

27

15

5.

Pohoda VSC

8

3

2

3

11

44

44

0

6.

SFK Kozel Počenice

6

3

1

2

10

33

27

6

7.

FBC Sokol Bučovice

6

3

0

3

9

33

39

-6

8.

Panthers Otrokovice B

8

3

0

5

9

32

42

-10

9.

TJ SAM73 Znojmo B

6

2

1

3

7

23

31

-8

10.

Atlas ČKD Blansko

10

1

0

9

3

37

72

-35

11.

VSK VUT Skurut Hai Brno

8

0

0

8

0

34

60

-26

Z – zápasy
V – výhry
R – remízy
P – prohry

B – body
BV – branky vstřelené
BO – branky obdržené
BR – brankový rozdíl

Horní řada zleva: Tomáš Líznar, Pavel Janča, Pavel
Volek, Jan Komínek, David Šumberák, Tomáš Kňůr,
Tomáš Kordula, Jan Drška; Dolní řada zleva: Petr Cittebard, Stanislav Damborský(G), Tomáš Hos, Tomáš
Hradečný(G), Marcel Lanžhotský, Jakub Gremmel (C)
Tabulka soutěže - muži B
#

Družstvo

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

1.

SFK Slovácko -FATR Dubňany B

8

6

0

2

18

51

29

22

2.

FBC Sokol Ivanovice na Hané

8

6

0

2

18

40

27

13

3.

Florbal Kuřim

6

5

1

0

16

26

13

13

4.

FBC Sokol Slavkov

6

3

2

1

11

36

22

14

5.

FbC Aligators B

8

3

0

5

9

37

38

-1

6.

FRC Mikulov

8

2

2

4

8

32

57

-25

7.

FbC Dohoda Tri Lamy Brno

4

1

1

2

4

24

27

-3

8.

FBC Valtice

4

1

0

3

3

16

23

-7

9.

TJ Sokol Břeclav-Sokol Lanžhot C

4

0

1

3

1

15

23

-8

TJ Sokol Lanžhot B

6

0

1

5

1

23

41

-18

10.

Horní řada zleva: Milan Veselý, Michal Hofferik,
Tomáš Hradečný(G), Rostislav Zouhar, Vít Dohnálek,
Marcel Lanžhotský, Jaroslav Hála; Prostřední řada
zleva: Jan Němeček, Tomáš Kallus, Václav Sedláček,
David Štěpánek, Petr Konečný(C), Drahomír Konečný,
Dolní řada zleva:: Zbyněk Sekanina(G)
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Tabulka soutěže - dorostenci
#

Družstvo

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

1.

Gullivers Sokol Brno I

9

9

0

0

27

54

19

35

2.

FbC Hornets ZŠ Horní

9

5

2

2

17

44

27

17

3.

SFK Slovácko - Očov Hodonín

8

4

3

1

15

34

28

6

4.

FBŠ Hattrick Brno

8

4

1

3

13

29

21

8

5.

Atlas ČKD Blansko

8

4

0

4

12

34

27

7

6.

FbC Aligators

9

3

2

4

11

41

38

3

7.

Bulldogs Brno B

9

1

0

8

3

16

46

-30

8.

TJ Sokol Lanžhot

8

0

0

8

0

14

60

-46

Horní řada zleva: Milan Veselý (vedoucí družstva),
Daniel Soukup, Jakub Král, Denis Jakubec, Dominik
Král, Pavel Volek (trenér družstva), Miroslav Kladivo
(asistent trenéra) Prostřední řada zleva: Miroslav Kladivo, Lukáš Lengál, Jan Krmela, Lukáš Klaška, Jiří Jašek,
Martin Charvát Dolní řada zleva:: Kryštov Krejčí(G), Thomas Jakubec
Tabulka soutěže - ženy
#

Družstvo

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

1.

FbC Aligators

10

7

1

2

22

56

26

30

2.

Panthers Otrokovice

10

7

1

2

22

54

27

27

3.

1. AC Uherský Brod

8

5

0

3

15

33

26

7

4.

Bulldogs Brno

8

4

2

2

14

37

22

15

5.

FbK Orel Uherské Hradiště

8

2

1

5

7

14

32

-18

6.

TJ Sokol Lanžhot

8

2

0

6

6

21

47

-26

7.

Bulldogs Brno B

8

0

1

7

1

11

46

-35

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

Tabulka soutěže - juniorky
#

Družstvo

1.

1. SC WOOW Vítkovice

10

9

1

0

28

57

16

41

2.

FBC ČPP Remedicum Ostrava

10

9

0

1

27

43

19

24

3.

FBC Lipník

10

5

1

4

16

34

33

1

4.

FbC Psycho Brno-ZŠ Horní

12

5

1

6

16

45

57

-12

5.

FbC Aligators

10

5

0

5

15

32

27

5

6.

TJ MEZ Vsetín

12

3

4

5

13

36

50

-14

7.

1. AC Uherský Brod

10

4

0

6

12

26

36

-10

8.

FBS Olomouc

12

2

2

8

8

38

58

-20

9.

TJ Sokol Brno Židenice

12

1

3

8

6

24

39

-15

Tabulka soutěže - dorostenky
#

Družstvo

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

1.

SK Snipers Slavičín

8

6

0

2

18

33

7

26

2.

ŠSK ZŠ Hroznová Lhota

8

6

0

2

18

20

9

11

3.

FbC Aligators

8

5

1

2

16

35

10

25

4.

TJ Sokol Brno Židenice

8

2

0

6

6

9

28

-19

5.

DDM TJ Znojmo

8

0

1

7

1

5

48

-43
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Přijďte si zacvičit jógu
Rozvrh zima 2011 - 2012
Úterý
7 – 8.15
Kundaliní jóga
18.30 - 19.45 Kurz Kundaliní jógy
20.00 - 21.30 Hatha Jóga
Středa
Pátek

18.00 - 19.30
19.45 - 21.15

Jóga pro ženy
Hatha Jóga

7 – 8.15
18 – 19.00
19 - 20.30

Kundaliní jóga
Jóga pro děti
Hatha Jóga

Joga♥Rouz
Brumovice
Po dohodě:

Individuální lekce
Léčebná jóga
Jóga podle čaker
Jóga pro rodiče a děti

Více informací na: www.jogarouz.cz
Do každé hodiny se prosím hlaste předem na čísle 602 77 13 57
Těší se na vás
Zuzana Roupcová, Brumovice 317

Stolní tenis - průběžné výsledky sezóny 2011/2012
Krajská soutěž Jihomoravského kraje I. třídy, muži
Poř.
Mužstvo
Utkání V
1.
Sokol Brno I B
9
9
2.
Sokol Hlubočany A
9
7
3.
Sokol Lanžhot B
9
6
4.
KST Oltec Brno A
9
6
5.
Koral Tišnov C
9
5
6.
Sokol Moravské Prusy A
9
4
7.
Sokol Kobylí A
9
3
8.
Orel Ivančice A
9
3
9.
SK Slatina B
9
2
10.
SK Kuřim A
9
2
11.
Sokol Znojmo C
9
2
12.
Jiskra Strážnice B
9
0

R
0
0
2
2
0
0
2
2
1
0
0
1

P
0
2
1
1
4
5
4
4
6
7
7
8

Zápasy
90:23
82:51
85:51
85:50
63:72
56:70
69:70
69:75
51:81
53:78
53:80
34:89

Body
36
30
29
29
24
21
20
20
16
15
15
10

V-výhra, R – remíza, P – prohra
Mužstvo Kobylí A postoupilo do vyšší soutěže. Nyní hraje Krajskou soutěž JmK I. třídy. Má za cíl se v této soutěži
v letošním roce udržet a jednoduše řečeno si na tuto vyšší soutěž „zvyknout“. Nyní se nachází zhruba uprostřed
tabulky. Je za námi necelá polovina sezóny. Pokud se nám podaří tato pozice v tabulce udržet, bude to pro mužstvo
úspěch.
Okresní přebor I. třídy, muži
Poř.
Mužstvo
1.
Kobylí B
2.
Němčičky A
3.
Agrotec Hustopeče D
4.
Lanžhot C
5.
Velké Němčice A
6.
Šakvice A
7.
Rakvice A
8.
Lanžhot D
9.
Vranovice B
10.
Perná A
11.
MSK Břeclav B
12.
Šitbořice A
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Utkání
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
8
7
7
5
5
4
4
2
2
1
1

R
1
0
2
0
2
1
2
0
3
1
0
0

P
1
2
1
3
3
4
4
6
5
7
9
9

Zápasy
133:47
122:58
118:62
112:68
101:79
101:79
83:97
64:114
75:105
67:113
54:124
48:132

Body
35
34
33
31
27
26
24
22
19
17
13
13
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Okresní přebor III. třídy, muži
Poř.
Mužstvo
1.
Brumovice A
2.
Křepice C
3.
Brumovice B
4.
Velké Němčice C
5.
Němčičky C
6.
Kobylí D
7.
Moravan Lednice C
8.
Rakvice B
9.
Agrotec Hustopeče E
10.
MSK Břeclav C
11.
Rakvice C
12.
Pouzdřany A
13.
Velké Hostěrádky B
14.
Vranovice D

Utkání
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
10
8
8
8
6
5
5
5
3
3
2
1
0
0

R
0
1
1
0
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0

P
0
1
1
2
1
3
4
4
6
6
7
9
10
10

Zápasy
149:31
124:56
120:60
124:56
120:60
99:81
96:84
99:81
78:102
81:99
69:111
20:160
49:131
32:148

Body
40
35
35
34
31
27
26
26
20
20
17
13
10
10

Z této tabulky je jasně vidět, jakým směrem se stolní tenis v Brumovicích ubírá. Mužstvo Brumovice A je na prvním
místě a doslova na paty mu šlape i brumovické béčko. Nové posily – Vladimír Valný a Antonín Kunický posouvají
úroveň celého oddílu trochu dále. Mužstvo Brumovice A by mělo postoupit do vyšší soutěže. Má k tomu v polovině
sezóny dost dobře našlápnuto. Oddíl by neměl ovšem zapomínat na práci s mládeží. V tom je záruka budoucnosti
dobrého fungování oddílu stolního tenisu v Brumovicích. Jen tak dále.
Ing. Vavřinec Charvát

Brumovice v roce 2012 - plán akcí
Leden:
-

Hasičský bál

Červenec:

- Dětský krojový ples
- Obecní ples

-

Březen:

Srpen:

Únor:

-

Dětský karneval
Besedy v obecní knihovně
Výtvarná soutěž – Škola základ života

Duben:
-

Běh Parkem Dr. Jana Herbena
100. výročí otevření budovy základní školy
Vyhodnocení výtvarné soutěže
Branně sportovní den
Otevření hasičské zbrojnice

Červen:
-

Letní zábava
Volejbalový turnaj

Říjen:
-

Lampiónový průvod

Oblastní výstava vín

Květen:
-

-

Jarní hody
Odehrávky hodů
Fotbalový turnaj
Noční hasičské závody
Benátská noc

Den dětí
Denní hasičské závody
Rybářské závody
Den otevřených sklepů

Listopad:
-

Podzimní hody
Vánoční jarmark
Kateřinská zábava
Barevný svět – výstava

Prosinec:
-

Vánoční koncert
Zpívání pod vánočním stromem

Přesné termíny pořádaných akcí sledujte ve vývěskách, v hlášení obecního rozhlasu a také na internetových stránkách obce.
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Vítání dětí do života
V neděli 23. října 2011 byly v obřadní síni Obecního úřadu v Brumovicích do života slavnostně uvítány děti: Lucie
Krčmařová a Tereza Jakubčíková. Rodičům dětí upřímně blahopřejeme.
Foto: Vlasta Bedřichová

Společenská kronika
V roce 2011 vstoupili do svazku manželského:
Ing. Jaroslav Musil a Hana Buřičová
Milena Lekešová a Jiří Horák
David Miluška a Tereza Langrová
Ondřej Šťavík a Iva Řezníčková
Eva Kratochvílová a Dalibor Farný

Zlatou svatbu v roce 2011 oslavili:
Zdenka a Cyril Švástovi
Alena a Jiří Kňůrovi
Marie a Roman Blanářovi

Děti narozené v roce 2011:
Karolína Tolarová
Nela Kulíšková
Matyáš Hasík
Adam Veselý
Daniela Kalvachová
Lucie Krčmařová
Tereza Jakubčíková
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Významné životní jubileum v roce 2011 oslavili:
Lejsková Štěpánka
88 let
Nádeníčková Stanislava
90 let
Raunigerová Veronika
86 let
Konečný Vladimír
85 let
Miklíková Marie
86 let
Košuličová Marie
91 let
Košulič Václav
88 let
Stehlík Miroslav
85 let
Veselá Františka
85 let
Kovařík Martin
89 let
Souchopová Františka
92 let
Śedivá Miroslava
93 let
Kellnerová Aurelie
88 let
Novomestská Božena
87 let
Rychlá Štěpánka
85 let
V roce 2011 nás navždy opustili:
ve věku
Ludmila Mikuličová
90 let
Alena Bobková
84
František Studýnka
82
Božena Jakubčíková
84
Ing.Pavel Kratochvíl
65
Božena Šemorová
82
Josef Hájek
82
František Sedlák
82
Vojtěch Knápek
62
Kateřina Nálezná
83
Maria Macháčková
89
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Adventní koncert
Ve středu 7.prosince 2011 se v
osm hodin ráno v kostele sv. Antonína v Brumovicích uskutečnil adventní
koncert žesťového kvinteta.
Před osmou hodinou se do kostela začínají scházet první posluchači.
Pak do lavic usedají kluci a děvčata
mateřské a základní školy se svými
učitelkami. Přicházejí hudebníci – pět
hráčů na dechové nástroje a dvě
ženy, zpěvačka a hráčka na klávesy.
Na adventním věnci hoří dvě svíčky.
Koncert začíná. Průvodce pořadu
velmi zajímavou a poutavou formou
/soutěžní otázky, hádanky apod./
dětem přiblížil předvánoční dobu.
Děti byly velmi pozorné a aktivní,
hlásily se, odpovídaly. Byly šťastné,
když si mohly jít pro dárek, který jim
vždy s úsměvem předával sympatický trumpetista. „Určitě poznáte, co

držím v ruce.“ „Betlém!“ shodly se
jednohlasně děti. Po otázce, kdo má
takový nebo podobný betlém doma,
se zvedá pár dětských rukou. Následuje povídání o Panně Marii a malém
Ježíškovi. „Děti, je těžké postavit se
před publikum a něco zarecitovat
nebo zazpívat. Troufl by si někdo z
vás přijít sem za mnou a zazpívat
nějakou koledu?“ Žádné ostýchání!
Okamžitě se hlásí dvě Sáry a Lucka a s chutí zazpívají vánoční píseň.
Malý mateřáček si jde odvážně nejprve pro odměnu a pak zazpívá Skákal
pes. „Nu, také je to písnička, i když
ne vánoční,“ konstatoval laskavě
moderátor. Výkony dětí byly odměněny potleskem, stejně tak skladby v
podání žesťového kvinteta. My jsme
si společně s hudebníky zazpívali
dvě písně.

Koncert končí. Při odchodu se
svěřuje jeden chlapec panu faráři:
„Bylo to moc krásné, líbilo se mi tady.“
„Tak to mám z toho opravdu radost“,
reagoval na prohlášení malého klučiny duchovní.
Z kostela jsme všichni odcházeli
spokojeni a svátečně naladěni.
Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Přehled bohoslužeb v době vánoční
v kostele sv. Antonína v Brumovicích
Sobota – 24.prosince 2011, Štědrý den:
22.30 – půlnoční mše svatá se zpěvy místního chrámového sboru
Neděle – 25.prosince 2011, Slavnost narození Páně – Boží hod vánoční:
8.00 – mše svatá
13.30 – pobožnost u Betléma
Pondělí – 26.prosince 2011, Svátek svatého Štěpána – prvomučedníka:
8.00 – ranní mše svatá za brumovickou mládež
Středa – 28.prosince 2011, Svátek Nevinných betlémských dětí:
18.00 – mše svatá za brumovické děti
Sobota – 31.prosince 2011, Sv. Silvestra I., papeže:
16.00- děkovná bohoslužba na závěr občanského roku
Neděle – 1.ledna 2012, Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok:
8.00 – mše svatá
Pátek – 6.ledna 2012, Slavnost Zjevení Páně, Svátek Tří králů:
18.00 – mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy
Neděle – 8.ledna 2012, Svátek křtu Páně:
8.00 – ráno mše svatá
Tímto dnem končí doba vánoční.
Radostné prožití vánočních svátků a hojnost Božího pokoje
a požehnání v novém roce přejí Vám všem a Vašim blízkým
kněží Rudolf Zbožínek a Vladimír Konečný

Advent a Vánoce 2011 Léta Páně
Advent je příchod.
Příchod Božího Syna – Ježíše z
Nazareta do našeho světa tehdy v
Betlémě.
Adventní čas je také časem očekávání. Písmo svaté – Bible nás při
té příležitosti zve k trpělivosti. „Buďte
trpěliví až do příchodu Páně.“
Schopnost trpělivě čekat jsme
pozbyli a naopak považujeme za
přednost, když se věci dějí rychle.
Rychlost se stala jedním z hlavních
měřítek kvality. Auto musí být rychlé,
počítač dokonce velmi rychlý, také
obsluha v restauraci, a děti by měly
být rychlé s oblékáním a staří lidé s
nastupováním do autobusu… a proč
vlastně?
V době, kdy se cení rychlost, slyšíme – „čekejte a buďte trpěliví“.
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Čekání je často velmi těžké. Čekání na výsledky vyšetření v nemocnici, na to, až lékaři rozhodnou o další léčbě. Je čekání na děti a čekání
na rodiče. Nad vším všelijak těžkým
čekáním je čekání na Ježíše, který
přijde do nouze našeho světa.
„Víra je něco mezi trpělivostí a
touhou,“ napsal kdosi. Po něčem
toužíme, těšíme se a zároveň se trochu bojíme, že už to přijde. Je to jako
s Vánoci – už aby tu byly, už ať tu je
pokoj a láska, které si od Vánoc bezděčně slibujeme. A zároveň „ještě
ne“, ještě musíme leccos připravit a
promyslet. Ještě potřebujeme trochu
času.
Advent je čas na zastavení,
vydechnutí, spočinutí v klidu. Ten
neklid, který u mnoha z nás právě v

tomto čase propuká, ukazuje na naši
nejistotu – co přijde? Jaký smysl mají
věci, které se dějí kolem? Neklid roste
z obavy, že zmeškáme něco důležitého. Že nám něco uteče.
Není to potřeba. Ty opravdu
důležité věci nám utečou tehdy, když
se nezastavíme. Když nebudeme
trpěliví a budeme chtít zvládnout
všechno možné i nemožné. Náš
neklid vytváří kolem nás zeď, přes
kterou nevnímáme Pána Boha ani
druhé lidi. Klid a zastavení jim umožní, aby se k nám dostali. A Vánoce
přijdou nezávisle na nás, Bůh přijde
i tehdy, když nebudeme mít všechno
dokonale připraveno. Přišel by, i kdybychom neměli ani vánoční stromek,
ani žádný dárek, ani žádné cukroví.
Advent je čas na zastavení, na trpě-
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livost, na tiché čekání na Boží příchod.
A Bůh už jednou přišel v Ježíši
přebývat do našeho světa, protože
mu nebylo lhostejné, co se děje v ulicích našeho města, naší vesnice, v
našich domech a rodinách, v našich
nejbližších vztazích. Vánoce nám

vždycky znovu naléhavě připomínají,
že nemusíme být na zvládání našeho života sami. Že všechno nezáleží
jen na naší síle, zdraví a výkonnosti
a rychlosti.
Každý rok znovu jsme tak obdarovaní. Jako děti. Dostáváme každé
Vánoce darem světlo a radost, lásku,

naději. To vše k nám září z betlémských jeslí. Když tyto dary od Pána
Boha přijmeme, můžeme se o ně
dělit s ostatními. Nemusíme se bát,
že jich bude málo, když je rozdáme.
Dobré věci se rozdáváním množí.
Luděk Korpa,
evangelický farář v Kloboukách u Brna

Přejeme Vám, abyste se setkávali s lidmi, kteří se s Vámi budou dělit o radost i trápení. Přejeme Vám, abyste se
setkali s Bohem, kterému můžete svěřit všechny svoje nejistoty, váhání a bolesti. Přejeme vám neustálou radost z
Boží přítomnosti v našem světě.
staršovstvo evangelického sboru
v Kloboukách u Brna

Adventní a vánoční program v evangelickém sboru v Kloboukách u Brna
neděle 11.prosince - Třetí neděle adventní
- Brumovice: adventní bohoslužba se slavením svaté večeře Páně v 8.oo hodin
- Klobouky: adventní bohoslužba s pověřením nových pracovníků střediska Diakonie Betlém k jejich službě ve středisku v 9.3o hodin
neděle 18.prosince - Čtvrtá neděle adventní
- Morkůvky: adventní bohoslužba v 8.oo hodin
- Klobouky: bohoslužba k zahájení vánoční doby v 9.3o hodin
- Velké Hostěrádky: adventní bohoslužba v 11.oo hodin
- Klobouky: adventní hudební nešpory v 17.oo hodin – pěvecký soubor Mladost
sobota 24.prosince - Štědrý den
- Klobouky: Dětská vánoční slavnost s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou pro děti i dospělé v 9.3o hodin
neděle 25.prosince - Boží hod vánoční
- Klobouky: sváteční vánoční bohoslužba se slavením svaté večeře Páně v 9.3o hodin
- Klobouky: tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Izmael v 18.oo hodin
neděle 1.ledna - Nový rok - První den občanského roku
- Klobouky: novoroční bohoslužba v 9.3o hodin
- Klobouky: ekumenická bohoslužba ve 14.3o hodin - společné bohoslužby s Římskokatolickou farností v Kloboukách u Brna a sborem Církve bratrské v Bohumilicích
neděle 8.ledna - Zjevení Páně
- Brumovice: :bohoslužba s kázáním hosta – farářka Martina Kadlecová ze Slůvek u Brna v 9.3o hodin
- Klobouky: bohoslužba s kázáním hosta – farářka Martina Kadlecová ze Slůvek u Brna v 9.3o hodin
Shromáždění se konají v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna, není-li uvedeno jinak.

Hymnus ke Slavnosti Zjevení Páně
(MAGI VIDENTES PARVULUM)
Když uzří Dítě králové,
padají v prach a dary své,
zlato i myrhu s kadidlem
mu nesou s láskou v srdci svém.

Kadidlo sábské, zlatý dar
svědčí, že je zde Bůh a Král,
zatímco vonné myrhy drť
předvídá temný hrob a smrt.

Slavnější jsi všech velkoměst,
Betléme, jemuž dáno jest,
že narodit se v tobě směl
vtělený Bůh, náš Spasitel.
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Český Ježíšek a balónky s přáním
Hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi se konalo v pátek 9.prosince
2011 a Brumovice byly u toho! Před patnáctou hodinou se již před knihovnou a na
prostranství u sokolovny scházeli první účastníci, v 15.00 hodin začalo rozdávání
balónků. Účast byla veliká, přišli rodiče, prarodiče, kluci, děvčata. Pokyn k vypuštění zazněl z rádia Impuls přesně v 15.15 hodin. Najednou všechny balónky /160
kusů/ s přáními Ježíškovi vzlétly k obloze. To byla krása! Udělat radost dětem se
stoprocentně povedlo.
Balónky s vánočními přáníčky pro Ježíška vypustili v tento den občané na 223
místech České republiky. Z okresu Břeclav se zúčastnila ještě TJ Sokol Týnec,
z okresu Hodonín např.
Hovorany, Vacenovice,
Svatobořice
–Mistřín
nebo Čejkovice. Letos
se tato akce konala již
pátým rokem. Hlavními
organizátory u nás byly
obecní knihovna a obecní úřad.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Vážení čtenáři,
děkujeme Vám za přízeň projevenou v roce 2011.
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2012 mnoho štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.
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Kontakty, důležité adresy
TÍSŇOVÉ LINKY
112
Evropské tísňové číslo
150
Hasiči ČR
155
Zdravotnická záchranná služba ČR
156
Městská policie Brno
158
Policie ČR
545 113 152
1180
1181

Zdravotnická záchranná služba pro Jihomoravský kraj - operační středisko
Informace o telefonních číslech v ČR
Informace o telefonních číslech v zahraničí

Vodovody a kanalizace Břeclav, středisko Hustopeče Nádražní 245/9
Poruchy hlásit na tel. číslo
519 411 475
Jihomoravská plynárenská
1239 pohotovostní linka - ohlášení úniku plynu
ČEZ a.s.
840 850 860
poruchová linka
Ordinační hodiny MUDr. Donné Klobouky
Pondělí:
7.00 - 12.00
12.30 - 14.00 Boleradice
14.00 - 16.00 domácí služba
Úterý:
7.00 - 12.30
13.00 - 14.30 domácí služba
14. 30 - 18.00 objednání, akutní stavy
Středa:
9.00 - 11.30
12.00 - 13.30 Brumovice
13.30 - 15.00 domácí služba
Čtvrtek:
7.00 - 12.00
12.30 - 15.00 objednání, akutní stavy 16.00 - 16.00 domácí služba
Pátek:
7.00 - 12.00
objednaní, akutní případy
12.00 - 13.30 domácí služba
Česká spořitelna Klobouky u Brna, Masarykova 99, je zde zřízen bankomat
Otevřeno: Pondělí 9.00 - 12. 30 13.30 - 17.00 hodin
Úterý
zavřeno
Středa 9.00 - 12. 30 13. 30 - 17.00 hodin
Čtvrtek 9.00 - 12. 30
Pátek
9.00 - 12. 30 13. 30 - 15.00 hodin

Dočasné úložiště kontejnerů
Otvírací doba : každou sobotu v době od 8:00 do 12:00 hodin
Sběr nebezpečného odpadu bude v roce 2012 prováděn v následujících termínech:
14. ledna
7. dubna
7. července
6. října

Svoz PET lahví a nápojových kartonů bude v roce 2012 prováděn v následujících termínech:
3. ledna
31. ledna
28. února
27. března
24. dubna
22. května
19. června

17. července
14. srpna
11. září
9. října
6. listopadu
4. prosince
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Ze života ZUŠ
Čtyři ruce na klávesách

18. a 19. 11. 2011 se žáci klavírního oddělení ZUŠ
Klobouky u Brna zúčastnili mezinárodní klavírní soutěže
ve čtyřruční hře a hře na dva klavíry „Čtyři ruce na klávesách“ v Karlových Varech. Školu reprezentovalo celkem
11 dvojic různých věkových kategorií.
18. listopadu proběhlo národní - české kolo, 19. 11.
pak kolo mezinárodní v Hofu a Selbu (SRN), kde soutěžili
žáci z ČR a Německa. Do mezinárodního kola odborná
porota vybrala z naší školy tři dvojice. Soutěž „Čtyři ruce
na klávesách“ byla založena v roce 2002 z iniciativy ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary ve spolupráci s Hudební školou v
Hofu/SRN. Soutěž má velmi vysokou úroveň, a již samotná účast na ní se dá považovat za úspěch. Všem soutěžícím náleží velká gratulace k získaným oceněním s
přáním dalších podobných úspěchů. Pod těmito úspěchy
žáků ze ZUŠ v Kloboukách se podepsaly jejich učitelky,
Mgr. Armine Stepanyan, Bc. Lenka Koudelková a Jarmila
Babáčková DiS. Právě jim patří největší poděkování za
jejich poctivou pedagogicko uměleckou činnost.

České kolo 18. listopadu 2011 ZŠ a
ZUŠ Šmeralova v Karlových Varech

Kategorie I:
Adéla Mottlová (ZUŠ Brno), Anna Malinková
1. místo s postupem
Kamila Jakubčíková, Kamila Urbánková
2. místo

Aneta Horáková, Karolína Holásková
Kategorie II:
Pavlína Krmelová, Marie Hejlová

2. místo
3. místo

Karolína Hynštová, Martin Pleyer
Čestné uznání
Kategorie III:
Barbora Komosná, Nikol Dostálová
1. místo s postupem
Anna Suchánková, Tereza Mikelová
3. místo
Kategorie IV:
Ráchel Kalvachová, Barbora Komosná
1. místo s postupem

Mezinárodní kolo a finále soutěže 19.
listopadu 2011 v Hofu a Selbu (SRN)
Adéla Mottlová (ZUŠ Brno), Anna Malinková
1. místo
Barbora Komosná, Nikol Dostálová
1. místo
Ráchel Kalvachová, Barbora Komosná
2. místo
Pozn. Martin Pleyer je bývalý žák Základní školy
v Brumovicích.
Jindřich Demela, ředitel ZUŠ
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Pouť do Žarošic

Foto:
Foto:
Vlasta
Vlasta
Bedřichová
Bedřichová

strana 31

Nové POKOLENÍ

Rozkvetlé Brumovice

Foto: Vlasta Bedřichová
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