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 33

Rok 2012/3

Padá snížek bílý, v okna bije mráz,
bílá paní zima už je tady zas.
Mikuláš odešel, už je za vraty,
za ním poskakuje čertík rohatý.
Rozcuchaní vrabci sedí za plotem,
než se nadějem, bude Štědrý den.
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„Jak čert vyletěl z kůže“
Na letošní říjen si ochotnické divadlo Brumdivoch připravilo pro diváky pohádku Jaroslava Koloděje „Jak čert vyletěl z kůže.“ Návštěvníci se mohli těšit na veselý děj, krásné kostýmy a kulisy. Představení se setkalo s nebývalým
zájmem ze strany diváků – a to jak malých, tak i těch velkých.
Foto: Barbora Peřinová
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Jan Herben – Zápis (1.část)
Již je z polí sklizena žeň, napásačky husí už přestaly, blíží se
kopání bramborů a vinobraní. To
znamená, že se také blíží začátek
školního roku. Ano, dnes je pondělí
dne 15.září, první den školy. Kdyby
se některému nebešťanu zlíbilo podívat se na tento bídný a zkažený
svět, zalomil by snad nad brumovskou školou rukama ještě křečovitěji
nežli odkojenec Komenského, jenž
sem přišel s hlavou plnou ideálů přímo z učitelského ústavu.
„Panáček na hrubé zapomněli
ohlásit školu,“ říkali si lidé, když šli z
nedělní mše. „Dyť už sa mosí zajtra
začat.“ „Mhm – jářku – a možná, že
nezapomněli,“ řekl kterýsi, „možná,
že nechceli; oni sa nedávno se starým rechtorem (nadučitel) poškorpili
o ty zákony. Šak co je nám po tem.“
Ostatně co na tom, že začátek
školy nebyl ohlášen jak obyčejně z
kazatelny. Však to ještě vybubnuje
posel pro ty, kteří nebyli v kostele.
A skutečně: Hned po požehnání odpoledne vyšel z Hrachůvky, dolního
konce dědiny, svátečně nastrojený muž, asi čtyřicátník, s obličejem
lesknoucím se od borovičky, a s
bubnem přes rameno. Vešel do dědiny, vytáhl paličky, které měl zastrčené v řemeni na prsou, zabubnoval
a způsobem slavnostním oznamoval
sedlákům, podsedníkům, chalupníkům i hoferům, jak následuje:
„Od císařského královského
obecního představu všem se na vědomost dává: Keří rodiče majú děti
a chodijú do škole, tož ať ich zajtra
pošlú do kostela a ať jich dycky posílajú pořádně do tej škole, aby sa
nečemu naučily a ich napomenuli,
aby dycky chodily, jak sa patří, do
škole, aby z nich něco bylo a ne jak
boží hovada sa po trávníkách povalovat!“ Bum, bum, bum!
Nuže, bylo ráno dne 15.září. Den
byl jasný, nebe čisté. Větříček províval tak měkce a teple, že bylo jako v
některý krásný jarní den. Takové počasí je však škole na Slovácích velmi nepříznivé. Protože je nadučitel,
starý rechtor, povážlivě churav, musí
provést zápis mladý učitel sám. I nasadil se mládenec do nového černého kabátu s příslušenstvím, uhladil
se a nastrojil se na ten první den
svého školního života. City v něm

jen bouřily. Bude ve škole! Bude stát
před mládeží, která saje každé jeho
slůvko, jako vyprahlý květ pije rosu
po parném dni. On bude pánem nad
touto generací! Na něm bude záležet, vyroste-li z tohoto hloučku, jemu
svěřenému, část národa, která mu
bude ke cti nebo potupě! Před očima vznášel se mu velkolepý obraz
Jana Amose Komenského a za ním
řada pedagogů, které právě poznal
na ústavě…
Po zvonění vešel mladý učitel do kostela a zasedl za varhany.
Nevěří svým zrakům: před oltářem
sedm chlapců a třináct děvčat. Hrál
s opravdovým rozechvěním. Teprve
po mši svaté, když se odebral s touto kusou armádou do školy, přišlo
ještě na třicet školáků – místo dvou
set padesáti.
Nyní tedy nastal zápis nováčků.
Výpis z farské matriky leží na stole, ale farář nepoznamenal křížkem
jména těch dětí, které zemřely. Je to
jen seznam dětí narozených toho a
toho roku, což působí velký zmatek.
Jeden z chlapců musí proto běžet
do Hrachůvky pro Slováka s obličejem lesknoucím se od borovičky, aby
pomáhal revidovat. Pan učitel čte z
výpisu: „Antonín Smějsa.“ Ticho.
„Hantoš Smějsůj,“ tlumočí
dětem obecní posel. Zase
ticho. „Co zas to?“ diví se
už poněkolikáté ustrnulý
učitel. A posel zase tlumočí: „Počúvajte, chlapci, Smějsovi na Suchém
řádku, majú oni Hantoša,
co patří do škole, lebo nemajú?“ „Nemajú,“ odpovídá sbor školáků. „Majú
enom Matěja ešče malučkého, Hantoš im umřél.“
Pan učitel nakreslil
u jména Antonín Smějsa křížek, jaký se dělá u
mrtvých a vyvolával dále.
Po chvilce jmenuje: „Jiří
Příjemský.“ Nikdo se neozývá. Děti hledí na sebe
udiveně, neboť takového
jména v dědině neslyšely.
I posel je zaražen, poněvadž ani on se nemůže
vzpamatovat. Znova: „Jiří
Příjemský.“ „To su, myslím
já,“ ozve se baculatý chla-

pík v zadní lavici.
Děti vypuknou v nehorázný
smích. A zatím se posel upamatoval, že jméno tomu chlapci patří.
Otec jeho, přistěhovalý Polák, dostal v obci přezdívku podle křestního
jména Vojta. Říká se u Vojtů, Vojtovo pole, a také Vojtůj Jurka. Děti
na něho hledí jako vyjevené, jako
na kouzlo, že Vojtůj Jurka dostal ve
škole jméno „Příjemský“. Je jim to
záhadné, tajemné, až pohádkové.
Všechny zraky se proto upírají na
Jurku, a ten sedí, chudák, začervenalý jako pivoňka.
Potom zase volali Kristýnu
Perných. Nikdo se neozývá. „Ná,
děvčata,“ osloví posel školačky, „u
Perných majú Krystku, co sa má
staviat do škole?“ „Och, Krystku nemajú,“ zní unisono z lavic. „Dyž eště
byla malá, vylézla po žebříku na
hůru a spadla. Zlamala si krk,“ vysvětluje jedna černooká děvčica za
všechny.
V případech nejzáhadnějších
musil Slovák chvátat do dědiny a zeptat se. Zastavil se pokaždé na kalíšek u Beera a huboval celou cestu
na nepořádek v obci.
Připravila: Vlasta Bedřichová
Kresba: František Hlavica
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Vzpomínky z dětství – 4. část
František Vlček vzpomíná:
„Spojení se světem bylo dřív
velmi špatné. Chtěl-li někdo jet do
Břeclavi nebo do Vídně, šel do Zaječí pěšky, šetrnější až do Podivína. A kdo jel do Brna, šel pěšky do
martinického dvora, deset kilometrů
vzdáleného, kde byla továrna na
kvasnice, a odtud kvasničář za 26
krejcarů do Brna zavezl. Samozřejmě se tenkrát cestovalo velmi málo.
Jel –li někdo do Brna, byla to pro
vesnici událost. Teprve vybudováním železnice lokálky Zaječí – Čejč
– Hodonín byla pro Brumovice otevřena cesta do světa.
Když byla zavedena doprava na
lokálce, jezdívala z Klobouk dvakrát denně pošta přes Brumovice
k vlaku. Mimoto ještě starý listonoš
Špaček chodil k vlaku pro listovní
zásilky.
Jak jsem slyšel od starých lidí,
byla již před osmdesáti lety hrána

v Brumovicích ochotnická divadla.
Jeviště a kulisy byly velmi primitivní. Tyto rekvizity si posléze přivlastnila katolická omladina, hrávala
většinou lehčí divadelní kusy, které
stačily k pobavení obecenstva. Teprve po první světové válce začali
členové Sokola hrát kusy hodnotnější.
První kus, který s ohromným
úspěchem zahrál Sokol Kobylí, byla
Maryša od bratří Mrštíků. Potom se
Sokol Brumovice uvedl hrou Psohlavci od Aloise Jiráska, ve které
jsem hrál roli správce Koše. Představení se vydařilo, byla velká účast
a pro zájem se vícekrát opakovalo.
Hru jsme hráli také v Morkůvkách.
Pak se hráli „Pasekáči“, „Soucit“ a
další kusy, obsahem většinou hodnotné.
V roce 1922 byl postaven Katolický dům /Orlovna/, který sloužil k
účelům katolických spolků. V roce
1925
bylo
započato
se stavbou
S o k o l o v n y,
která
byla
otevřena na
svatodušní svátky v
roce 1926.
Při otevření
byl hlavním
řečníkem
Dr. Jan Herben. Mluvil
hlavně
o
svém vztahu k rodným
Brumovicím.
Asi
za
dva
roky
získal Sokol
koncesi na
kino, které
bývalo hoj-

ně navštěvováno. /Teprve po druhé
světové válce kino zaniklo a také
ochotnická divadla se přestala hrát./
Mnoho občanů z Brumovic si
vypůjčovalo knihy z obecní knihovny. Již před první světovou válkou
zde byla knihovna Národní jednoty.
Národní jednota uspořádala v roce
1911 tábor lidu, kterého se zúčastnilo mnoho občanů. Tam mluvil brumovický rodák Antonín Flodr, učitel
ve škole Komenského v Poštorné.
Školní děti vystoupily s kulturním
programem, který s nimi připravil nezapomenutelný učitel Rudolf
Čermák.
Před první světovou válkou odebíral noviny málokdo. Jen někteří
občané katolického vyznání odebírali „Náš svět“ a „Meč“, evangelíci a pokrokoví katolíci „Nový lid“ a
„Pravdu“. Noviny byly nahrazovány
jarmarečními zpěváky, kteří na výročních trzích zpívali o novotách,
hlavně o vraždách a dávali o nich
brožurky, které šly hodně na odbyt.
Jak jsem slýchával, rozruch způsobila vražda Anežky Hrůzové u Polné, jejímž pachatelem byl údajně
žid Hilsner. Tehdy měli jarmareční
zpěváci pravé žně.
Ze spolků, které přispívaly ke
kultuře v obci, lze jmenovat Katolickou omladinu, Orel, Sokol, a také
Národní jednotu, která po jistou
dobu pořádala poučné přednášky
ze všech oborů, hlavně z literatury.
Dříve než moje paměť sahá,
byl v Brumovicích hasičský sbor.
Prvním velitelem byl Ludvík Ševela. Sbor se osvědčil při požárech,
pořádal výlety, bály, a přispíval ke
kulturnímu dění v obci. U nás nebývalo mnoho požárů, ale sem tam se
nějaký vyskytl. Hasičský sbor dobře
fungoval a požár úspěšně lokalizoval.“
Pozn.: Na obrázku je poštovní
kočár z roku 1895
a plášť poštovních doručovatelů
z období druhé
poloviny dvacátého století
Vlasta Bedřichová
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Brumovice – lidé a doba
-

-

Roku 1662 byli z naší obce vypovězeni novokřtěnci
čili Habáni. Toho roku byla také velká drahota. Jedna
měřice žita stála až třicet zlatých.
Roku 1837 nechal půlláník František Rožek na poli
„Díl u kaple“ postavit kříž, který byl 17.září kobylským
farářem P. Ignátem Žídkem slavnostně posvěcen.
V prosinci roku 1862 daroval domkař Jakub Kuchařík
č. 102 pěkný pluviál a starosta František Graca čtyři
červené komže pro ministranty.
Roku 1882 nechali manželé Jan a Anna Kostihovi postavit na svém poli u cesty ke Kloboukám železný kříž
nákladem 100 zlatých.
Roku 1892 bylo obecní pole kolem Rybníka rozděleno na malé dílky – ke každému domku jeden. Za
rozdělení se platilo deset krejcarů, tenkrát se říkalo
šesták, proto se každému tomuto dílku říká šesták.
28.října 1852 se narodil Prof. Dr. Josef Líznar, docent
pro meteorologii, klimatologii a zemský magnetismus.
3.12.1882 se narodil MUDr. František Kňůr, vojenský
lékař
V roce 1897 byla zřízena železniční trať Hodonín –
Zaječí.
22.září 1912 se uskutečnilo svěcení nové přístavby
školní budovy. K této slavnosti byli pozváni c.k. okresní
hejtman p. Petr Kerndelmayer, rytíř z Ehrenfeldu, c.k.
okresní školní dozorce p. Čeněk Vorel, důstojné farní úřady v Kloboucích a poslanec p. Tomáš Šilinger.
Slavnosti se zúčastnili všichni zdejší obyvatelé, školní
mládež a mnoho hostí z okolí, zvláště z Kobylí. Obřady
svěcení začaly v chrámu Páně vzýváním Ducha svatého a modlitbami. Na to se za hlaholu zvonů a zpěvu
„Bože, cos ráčil“ šlo k nové přístavbě školní budovy.
Za slavnostního řečníka byl pozván P. T.Šilinger, jenž
se pro nemoc nemohl slavnosti zúčastnit. Místo něho
řečnil dp. Jan Novák, farář v Kloboukách. Podkladem
jeho řeči byla slova velkého pedagoga J.A.Komenského, jenž školu nazval dílnou lidskosti, v níž má být mládež vedena ke zbožnosti, mravnosti a vědění. Druhým
řečníkem byl evangelický farář z Klobouk p. František
Bednář, jenž o účelu školy mluvil v témže duchu a do-

-

-

-

kázal, že škola má nejen učit vědění, nýbrž i pěstovat
víru v Boha. Konečně vystoupil na řečniště nadučitel
František Tiefenbach, jenž vzdal obci díky za oběti,
které přinesla ke zbudování této školy, ujistil rodiče
a občanstvo, že učitelský sbor bude své povinnosti
konat svědomitě dle zákona a vzdal hold J.V. císaři a
králi, vyzvav shromáždění k provolání třikrát „sláva“.
Na to místní dp. farář P.Ondřej Habán za asistence
dp. Jana Nováka, faráře z Klobouk, P.Pavla Šindeláře,
faráře z Krumvíře a P. J.Süssmayera, faráře z Kobylí,
posvětil novou školní budovu. Obřady byly ukončeny
zpěvem „Bože, chválíme Tebe“ a svatým požehnáním
v kostele. Kolaudace školní přístavby byla provedena
dne 8. října 1912 za přítomnosti c.k. okresního hejtmana, pana Petra Kerndelmayera, c.k. okresního školního dozorce, pana Čeňka Vorla z Králova Pole, úředního inženýra, místní školní rady, zastupitelstva obce a
správce školy.
8.9.1927 byla v Brumovicích slavnostně otevřena
modlitebna ČCE. Slavnost začala zpěvem žalmu 84.
Po modlitbě bratra faráře Hájka z Miroslavi a čtení
žalmu 122 zazpívalo sdružení píseň „Tento jest den“.
Hosty přivítal bratr kurátor František Bula (č.10) a
sestra Rosalie Lexová přednesla báseň. V průběhu
oslav promluvili také faráři z okolních sborů. Závěrečnou modlitbu pronesl farář Jadrníček z Hradiště.
Již 29. září 1927 se v nové modlitebně konaly první křtiny – Libuše Rozbořilové a Antonína Hortvíka.
20.listopadu 1927 zde uzavřeli sňatek Josefa Páleníková a Josef Hájek.
Od roku 1937 byl v Brumovicích knihovníkem Alois
Strýček. V tomto roce byla knihovna umístěna ve
škole.
V roce 1927 byla provedena elektrifikace obce. Připojení na elektrickou síť prováděly Západomoravské
elektrárny za obnos 350 tisíc korun. Cena jedné kilowatthodiny byla 2.95 Kč. Při zřizování se k odběru el.
proudu ihned připojilo asi sto občanů.
V roce 1932 byl v Brumovicích vybudován vodovod.
Vlasta Bedřichová

Lidové pranostiky
Září:
-

Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc udržuje.
Na svatého Štěpána krále léto má už namále.
Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří.
Teplé září – dobře ovoci i vínu se daří.

Říjen:
-

Fouká-li na svatého Remigia od východu, bude teplý
podzimek.
Den Marie Orodovnice – první mrazíky.
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
Svatý František zahání lidi do chyšek.

Listopad:
-

-

Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to
ohlašuje.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.

Prosinec:
-

-

Když mráz na 1.prosince, vyschne nejedna studna.
Je-li první adventní týden mrazivo, bude zima trvat
osmnáct neděl.
O Františku Xaveru ledový vítr fučí od severu.
Svatá Barbora bývá naškrobená. Po svaté Baruši střež
nosu i uší.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nezadržitelně se blíží konec roku,
čas, kdy pravidelně vychází vydání
našeho zpravodaje. Je před námi
zimní období, které pro většinu z nás
není tím nejpříjemnějším. Na zimu se
těší hlavně děti a vyznavači zimních
sportů. Hůře jsou na tom chodci, řidiči, ale i všichni vlastníci a uživatelé nemovitostí, pro které toto období
znamená zvýšení výdajů za energie,
věnování větší pozornosti vlastním
budovám, jejich okolí a všem nám
hrozí větší nebezpečí nemoci a úrazu. Dovoluji si při této příležitosti obrátit se na Vás a požádat Vás, vážení spoluobčané, kteří v rámci svých
fyzických a zdravotních možností
můžete, abyste nám byli nápomocni
s úklidem sněhu, případně náledí na
chodnících v blízkosti Vašich nemovitostí. Přispějete tak k bezpečnosti
vlastní i spoluobčanů. Děkuji Vám.
Konec roku je také časem bilancování a hodnocení uplynulého období, hodnocením toho, co se nám
podařilo a nebo naopak nepodařilo
udělat a časem příprav a plánování úkolů na příští rok. Osobně jsem

si myslel, že toho v letošním roce
zvládneme udělat více, avšak díky
skutečnostem, jako zrušení veřejně
prospěšných prací, dále některým
zákonným opatřením nebylo v našich
silách včas uskutečnit plánované
akce (rekonstrukce – přeložení části
chodníků, zahájení rekonstrukce budovy sokolovny atd.). S obtížemi se
nám podařilo dokončit projektovou
přípravu na rekonstrukci a výstavbu
kanalizace a čistírny odpadních vod.
Zde nám do příštího období zůstává
úkol nejtěžší, a to je zajistit financování této největší investiční akce v
historii obce. Momentálně se vypracovává projektová dokumentace na
provedení staveních úprav sokolovny, se kterými bychom chtěli v jarních
měsících začít. Dále plánujeme dokončení vozovky na Vrchním konci,
vybudování obrubníku podél kostkové vozovky v Lužánkách, vybudovat
nový chodník v části obce „ Pod humny“, opravy některých částí chodníků
a přípravu na rekonstrukci veřejného
osvětlení v obci. Spoustu práce a nemalých finančních prostředků je také
potřeba investovat do údržby a reno-

vace stávajícího zařízení v majetku
obce.
Při tomto svém ohlédnutí za končícím rokem bych rád poděkoval
všem, kdo se aktivně zapojili do dění
v obci, a to v jakémkoliv směru, ať už
jako jednotlivci nebo v rámci organizace či nějakého spolku. Všem Vám
chci také poděkovat za určitou míru
Vaší trpělivosti a shovívavosti v případech, kdy se nám nedaří vše tak,
jak si představujeme.
Vážení spoluobčané, jsou před
námi nejkrásnější svátky v celém
roce, svátky pokoje, míru, porozumění a lásky. Snažme se svým jednáním a skutky si pohodu těchto dní zachovat a dopřát co nejdéle i v dalším
období.
Přeji Vám příjemnou, nikým a ničím nerušenou vánoční pohodu v
kruhu svých blízkých, pokoj, klid a
radostné prožití svátečních dní.
Do nadcházejícího roku 2013
Vám ze srdce přeji pevné zdraví,
štěstí, spokojenost, hodně osobních
i pracovních úspěchů, splnění všech
přání a předsevzetí.
Váš starosta Antonín Košulič

USNESENÍ
ze sedmnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 16. 10. 2012 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu pana Ing. Vavřince Charváta a pana Mgr. Petra
Kučeru
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr.
Dobromila Macháčková a pana Jiřího Bureše
4. Záměr a zásady pro přijetí nové
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz sytému
shromažďování, sběru, přípravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
5. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci Rekonstrukce
a dostavba obecní sokolovny a
současně smlouvu o dílo s firmou
Prost Hodonín, s. r. o.
6. Zásady pro zpracování Provozního řádu Klubu mládeže v prostostrana 6

rách obecní budovy tzv. Domu služeb.
7. Nájemní smlouvu na pronájem
části obecního pozemku p. č.
104/18 a p. č. 3099/1 o celkové výměře 40 m2 panu Petru Cichrovi,
bytem Brumovice čp. 314 k vybudování zpevněné plochy pro parkování vozidel za cenu v místě a
čase obvyklou, tj. 0,35 Kč/m2/rok.
8. Přijetí daru, schválení darovací
smlouvy na částku 7 500,- Kč od
pana Mgr. Tomáše Jelínka, bytem
Hodonín, Brněnská 2599/22 jako
příspěvek na vybavení budovaného Klubu pro mládež v Brumovicích.
9. Rozpočtové opatření č. 8
10. Vybudování obrubníků v místě budoucího chodníku před nově vybudovanými nemovitostmi v ulici
Lužánky na žádost majitelů nemo-

vitostí manželů Michnových, Bielových a Musilových.
ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze šestnáctého
řádného zasedání obce Brumovice
2. Informaci o schválení dotace ze
Státního fondu životního prostředí na zateplení Sokolovny ve výši
887 tisíc korun.
3. Informaci pana Františka Hovězáka o jeho záměru výsadby ovocných stromů.
4. Informační zprávu o ekonomickém
výsledku pořádání Hodů.
5. Zprávu o činnosti Obecního úřadu
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Předložit návrh OZV „O odpadech“
MV ČR k posouzení.
2. Dopracovat provozní řád klubu
mládeže.

Nové POKOLENÍ

USNESENÍ
ze šestnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 30. 8. 2012 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu paní Mgr. Marii
Michnovou a pana Ladislava Milušku.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr.
Dobromila Macháčková a pan Jiří
Bureš.
4. Kupní smlouvu Renatě a Petru Cichrovým na prodej části obecního
pozemku p.č.1292/365 o celkové
výměře 1445 m2 – k prodeji 111 m2
p.č. 1292/432 za 100,--Kč/m2, tj. 11
100,-- Kč.
5. Kupní smlouvu na prodej části
obecního pozemku p.č. 3106/1 o
celkové výměře 8 135 m2 – zastavěnou část pod rodinným domem
pana Miroslava Hasíka – p.č. st.
730 o výměře 5 m2 a p.č. st. 731
o výměře 22 m2 celkem 27 m2 za
celkovou kupní cenu 2 700,--Kč
panu Miroslavu Hasíkovi.
6. Kupní smlouvu na prodej pozemku
p. č. 102/20 o výměře 15 m2 manželům Anně a Zdeňkovi Janoškovým za sníženou cenu 50,- Kč za m
2 , celková cena 750,- Kč. Jedná se
o pozemek pod vstupem do jejich
domu. Cena byla snížena z důvo-

du komparace přilehlých schodů v
majetku obce.
7. Uzavření nové nájemní smlouvy s
panem Rostislavem Hasíkem, bytem Brumovice 400 na pronájem
pozemků p. č. 113/1 o výměře 945
m 2 a části pozemku p. č. 103/44 o
výměře 500 m2, které dosud užívá.
8. Přijetí dotace z Ministerstva kultury
ve výši 20 000,- Kč na nákup řečnického systému a notebooku s 30
% spoluúčastí obce.
9. Směrnici o přeceňování majetku
určeného k prodeji reálnou hodnotou s účinností od 1. 8. 2012.
10. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7.
11. Zařazení obce do Místní akční skupiny Hustopečsko.
12. Poskytnutí materiálu na vybudování chodníku podél nemovitosti manželů Renaty a Petra Cichrových na
výjezdu z Brumovic na Morkůvky.
13. Záměr na pronájem části obecních
pozemků p. č. 104/18 a p. č. 3099/1.
14. Záměr přijetí nové vyhlášky obce o
odpadech do konce roku 2012.
ZOB neschvaluje:
1. Přijetí nabídky firmy Blanář nábytek
na prodej bytového domu č. p. 381
u Jezírka.

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z patnáctého řádného zasedání obce Brumovice
2. Žádost paní Marie Smolíkové o
skácení ořešáku před jejím domem
na obecním pozemku.
3. Informaci o dílčím přezkoumání
hospodaření obce Jihomoravským
krajským úřadem ve dnech 6. a 7.
8. 2012.
4. Informaci o bezpečnostní situaci v
regionu za rok 2011, poskytnutou
Policií Hustopeče.
5. Informaci o vydání výzvy paní Josefě Konečné k odstranění vychýlené zídky ohrožující zdraví a život
spoluobčanů.
6. Informaci o provedení rekonstrukce
osvětlení v MŠ Brumovice.
7. Informace o výzvě k podání nabídky na zpracování projektu rekonstrukce Sokolovny.
8. Informace o činnosti Obecního úřadu.
9. Informaci o přípravě místnosti Klubu mládeže v budově obce – tzv.
Domu služeb.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Zajistit zpracování provozního řádu
Klubu mládeže.

USNESENÍ
z osmnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 22. 11. 2012 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu pana Jiřího
Bureše a Karla Opluštila
3. Návrhovou komisi ve složení pana
Mgr. Petra Kučeru a Ladislava Milušku
4. Návrh rozpočtu na rok 2013
5. Návrh rozpočtového výhledu na
rok 2014 a 2015
6. Inventarizace majetku obce - složení
komise: předseda komise pan Karel
Opluštil, členové komise Ing. Vavřinec Charvát, Ladislav Miluška, Marcela Studýnková, Antonín Košulič.
7. Provozní řád Klubovny mládeže
Brumovice.

8. Přijetí finančního daru 1000,- Kč
pro Obecní knihovnu od f. Agrofarma Brumovice s.r.o.
9. Přijetí movitého daru v hodnotě
6300,- Kč pro ZŠ a MŠ Brumovice od f. BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s.,
Brumovice.
10. Příspěvky na činnost a plánované akce jednotlivých organizací v
roce 2013
TJ Sokol Brumovice 100 000,- Kč
SDH Brumovice
15 000,- Kč
ZUŠ Klobouky
5 000,- Kč
Diakonie středisko Betlém Klobouky
20 000,- Kč
Klub rodiče dětem
3 000,- Kč
Školská rada při ZŠ a MŠ Brumovice
26 000,- Kč

Brumdivoch Brumovice 13 000,- Kč
Spolek Brumovických vinařů
6 000,- Kč
Florbalový klub Aligators
10 000,- Kč
Brumovické jezírko o.s. 22 000,- Kč
11. Žádost pana Petra Cichry o vybudování veřejného osvětlení před
jejich novostavbou.
ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze sedmnáctého
řádného zasedání obce Brumovice.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Prověřit stav posuzování návrhu
OZV „O odpadech“ MV ČR.
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Volby do zastupitelstev krajů
Ve dnech: 12. a 13. října 2012
Složení volební komise:
Předsedkyně: Veronika Veselá
Místopředseda: Vladimír Valný
Členové volební komise: Václav Lupač, Stanislav Lupač, Marcela Studýnková (1.kolo) Věra Otáhalová (2.kolo),
Zapisovatelka: Mgr. Marie Michnová
Výsledky voleb:
Počet oprávněných voličů celkem:
790
Počet voličů, kterým byly odevzdány
úřední obálky:
235
Počet platných hlasů:
219
Účast:
29,75%
KDU- ČSL
55 hlasů
ČSSD
54
ODS
32
KSČM
26
TOP 09
15
Sdružení nestraníků
16
Z celkového počtu 23 politických
stran a politických hnutí brumovičtí
občané dali své hlasy 16. Z Brumovic kandidoval do zastupitelstva kraje
Ing. Vavřinec Charvát za stranu TOP
09 a Starostové pro Jihomoravský
kraj.

-

Číslo strany Název
Účast v %
3
Sdružení nestraníků
5.93
7
Volte Pravý Blok
0,45
8
SPO Zemanovci
0,91
13
Folklor i společnost
1,36
20
Moravané
2,73
26
Nezávislí
1,36
30
Věci veřejné
0,91
43
KSČM
11,87
44
Suverenita
1,82
48
TOP 09 a Starostové pro JMK
6,84
51
Strana zelených
0,45
60
ČSSD
24,65
70
ODS
14,61
84
KDU-ČSL
25,11
92
Nezávislí demokraté
0,45
93
Česká pirátská strana
0,45
Volby do Senátu Parlamentu ČR –
1. kolo
Počet oprávněných voličů:
789
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky:
222
Počet platných hlasů:
208
Ing.Jan Hajda
64 hlasů
Ing.Pavel Procházka
46
Mgr.Richard Zemánek
35
Zdeněk Tesařík
20
MUDr.Eva Klimovičová
19

Ing.Luděk Mikulecký
MUDr.Radim Uzel
Mgr.Zbyněk Chlumecký
Ing.Miroslav Volařík
RNDr., Mgr.Stanislav Palša

13
6
2
2
1

Prvními voliči dne 12.října 2012 byli
manželé Božena a Antonín Musilovi,
první voličkou v sobotu 13.října byla
paní Věra Veselá.
2.kolo voleb do Senátu Parlamentu
ČR se konalo ve dnech 19. a 20.října
2012
Počet oprávněných voličů:
790
Počet odevzdaných úředních obálek:
72
Počet platných hlasů:
71
Počet hlasů
Ing. Jan Hajda
54
Zdeněk Tesařík
17
Prvním voličem v pátek 19.října byl
pan Vladimír Konečný, v sobotu
20.října pan Josef Charvát.
Volby se konaly ve velké zasedací
místnosti obecního úřadu.
Vlasta Bedřichová

Ve dnech 5.-8.července 2012 byl železniční přejezd u
vlakové zastávky Brumovice opatřen novými závorami.

Foto: Vlasta Bedřichová
-

-

28. července 2012 byl zahájen provoz v penzionu Senline manželů Renaty a Petra Cichrových.
V sobotu 4. srpna 2012 provedli členové SDH v obci
sběr starého železa. Ke svozu měli k dispozici traktor s
vlečkou, posbíralo se necelých 5 tun. Akce se zúčastnilo
asi 16 hasičů.
13.srpna 2012 vyšel zpravodaj Nové pokolení č. 32
15.srpna 2012 bylo provedeno značení středových čar
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-

na silnici
Občanské sdružení Diakonie Broumov spolu s obecním
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-

-

-

-

úřadem vyhlásili ve dnech 13. – 17. srpna 2012 sbírku
použitého ošacení.
Ve dnech 27.8. – 1.9.2012 probíhal výprodej výrobků firmy BLANÁŘ NÁBYTEK. Zboží bylo možné zakoupit v
areálu firmy v Brumovicích.
Zájezd za koupáním na termální koupaliště do Podhájské se uskutečnil v sobotu 8.září 2012. Organizovala
paní Anna Horáková.
V pátek 14.září 2012 od 19.00 hodin byla vyhlášena prohibice – úplný zákaz prodeje alkoholu s více než dvaceti
procenty etanolu ve všech obchodech a restauracích.
Toto opatření vyhlásil ministr zdravotnictví Leoš Heger.
Důvodem prohibice – zákazu prodeje i nalévání tvrdého
alkoholu bylo stálé šíření otrav metylalkoholem. Do pátku 14.9. platil zákaz prodeje pouze pro stánky a mobilní
prodejny, a to pro alkohol nad třicet procent.
Další sbírka použitého šatstva a obuvi se uskutečnila
18.září 2012. Sběr probíhal od devíti hodin po celý den,
obcí projíždělo označené vozidlo a věci umístěné před
domy odebíralo.
V týdnu od 24. do 28. září 2012 proběhlo v obci čištění
krajnic.
Zájezd na termální koupaliště do Mošoně se uskutečnil v
sobotu 10.listopadu. Pro velký úspěch se další zájezd za
koupáním konal 24. listopadu 2012. Organizovala paní
Anna Horáková.
Pohádku „Jak čert vyletěl z kůže“ uvedl divadelní spolek
Brumdivoch ve dnech 24. a 27. října 2012 v sále sokolovny.
U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného
československého státu a Dne české státnosti se v pátek 26.října 2012 v naší obci konal lampiónový průvod
spojený s položením kytice květů u pomníku osobám

-

-

-

-

-

padlým v obou světových válkách. Průvod šel za doprovodu dechové hudby od obecního úřadu Dědinou,
dále Hrachůvkou, Novým řádkem, pak ke hřbitovu, kde
proběhl pietní akt. Akce byla zakončena na hřišti u sokolovny, kde na účastníky čekalo malé občerstvení. Jako
každým rokem i letos byla účast opravdu veliká.
V noci za soboty na neděli 28.října 2012 jsme si o hodinu více pospali, letní čas se totiž měnil na zimní. V tuto
noc ale také napadl první sníh, takže ráno nás přivítala
zasněžená krajina. Během dopoledne však sněhová přikrývka roztála a kolem poledne vysvitlo sluníčko.
Ve čtvrtek 9. listopadu 2012 vyšel čtrnáctidenní stolní
kalendář na rok 2013 s barevnými fotografiemi z kulturních, sportovních a společenských akcí v obci v počtu
sto kusů. Cena jednoho kalendáře je sto korun a koupit
si jej můžete na obecním úřadě. Tisk: Vydavatelství Petr
Brázda
Veterinární lékař O.Ryba provedl v sobotu 17.listopadu
2012 v naší obci očkování psů proti vzteklině.
V sobotu 17.listopadu 2012 se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila předváděcí a prodejní
akce svíček PARTY LITE. Každý účastník obdržel malý
dárek.
17. listopadu 2012 se v hustopečském hotelu Centro
konal 12. společenský večer s dobročinnou aukcí ve
prospěch střediska Betlém. Výtěžek této aukce 324 tisíc
korun, který firma Lemak s.r.o. navýší ještě o dalších sto
tisíc, bude použit na financování Chráněného bydlení
Mirandie v Brumovicích.
V pátek 30. listopadu 2012 byl rozsvícen vánoční strom
v parku pod kostelem. Osvětlení smrku provedla firma
REPREL s.r.o. z Hodonína.
Připravila: Vlasta Bedřichová

Víte, že
2.9.2012

14.9.1937
15.9.
26.9.1212

1.11.1862

7.11.1992

uplynulo 665 let od okamžiku, kdy Svatováclavská koruna spočinula na hlavě Otce
vlasti Karla IV.? Po bitvě u Kresčaku se
Karel IV. stal českým králem, korunovace
proběhla 2.září 1347.
zemřel první prezident ČSR T.G.Masaryk?
(75.výročí)
se narodil básník Petr Bezruč? (165. výročí)
byla vydána Zlatá bula sicilská – potvrzení
a rozšíření české státnosti? Vydal Fridrich
I. Sicilský českému králi Přemyslu Otakaru
I. (800.výročí)
bylo Vojtou Náprstkem založeno Náprstkovo muzeum v Praze, původně České
průmyslové muzeum, dnes součást Národního muzea? (150.výročí)
po tragické nehodě zemřel Alexandr Dubček? (20.výročí)

14.11.1882

bylo v Brně slavnostně otevřeno Německé
městské divadlo, dnes Mahenovo divadlo?
(130.výročí)
18.11.1852 se narodil malíř Mikoláš Aleš? (160. výročí)
23.11.1792 se narodil spisovatel a dramatik Václav Kliment Klicpera? (220.výročí)
25.11.1992 potvrdilo Federální shromáždění rozpad
České a Slovenské Federativní Republiky,
kdy byl přijat zákon o zániku ČSFR. ČSFR
zanikla dnem 31.12.1992. (20.výročí) Nástupnickými státy se dne 1. ledna 1993 staly Česká republika a Slovenská republika.
28.11.1852 se v Kobylí narodila spisovatelka Augusta
Šebestová? (160. výročí)
12.12.1882 se narodil Jiří Mahen, básník, prozaik,
dramatik a publicista, knihovník Městské
knihovny v Brně? (130.výročí)
Vlasta Bedřichová
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Výroky slavných
„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoliv zdi.“
Thúkydidés z Athén, řecký politik a dějepisec (460-399
př.n.l.)
„Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své.“
Oldřich Fišer, český spisovatel, aforista

„Když si špatně zapnete první knoflíček u košile, tak
potom ať děláte, co děláte, pořád bude výsledek nakřivo.“
Johann Wolfgang Goethe, německý básník, myslitel,
vědec a státník (1749-1832)

Ze života školičky
Kukátkem do MŠ
Zahájení školního roku
Prázdniny utekly jako voda a 3. září 2012 jsme opět
přivítali děti v naší školičce. V letošním školním roce je
přihlášeno celkem 48 dětí a to nejenom z Brumovic, ale i
z okolních obcí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Provoz
MŠ je od 6:30 hodin do 16:00 hodin. Změny proběhly též
v personálním obsazení – přivítali jsme dvě nové paní
učitelky, Ivanu Genserkovou a Jaroslavu Sokolářovou.

Návštěva s hadem

7. září nám do MŠ přinesla Petra Otáhalová ukázat
svého domácího mazlíčka – krajtu královskou. Dověděli
jsme se od ní mnoho zajímavostí o životě hadů, o jejich
potřebách a péči o ně v domácím prostředí. To byl ale
zážitek!
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Tradiční podzimní tvoření společně
s rodiči

Ve středu 10. října děti se svými maminkami, tatínky
a babičkami a se zapojením obrovské fantazie vytvářely originální výtvory z darů podzimu. Zodpovědní rodiče
si přinesli nejen své nápady, ale i spoustu materiálů, ze
kterých improvizovali. A že jim to šlo – hned byli na světě
bubáci, strašidýlka, dýňáci i zvířátka. Jeden se nestačil
divit, jaké krásné nápady se dají zrealizovat z podzimních plodin. Z těchto uměleckých dílek byla vytvořena výstavka ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ, kterou
všichni obdivovali. Jsme rádi, že máme v naší školičce
tak tvořivé rodiče.

Nové POKOLENÍ
Legrační hlášky našich dětí

Paní učitelky si pečlivě do svého deníčku poznamenávají „hlášky“ dětí MŠ. Pro lepší představu neupravujeme gramatické nedostatky. V závorce je uvedeno, co tím
dítě myslelo.

Plavání začalo

Ve čtvrtek 29. listopadu začala jedna z nejoblíbenějších aktivit v MŠ – výuka plavání v Plavecké škole v Hustopečích, která se skládá z deseti lekcí. Plavání se koná
každý čtvrtek a vždy po svačince je pro naše plaváčky
přistaven autobus, který je odveze k bazénu.
Tak hurá na plavání!

Zasmějte se s námi!
• Můj brácha jel k doktorce do nemocnice. Ona tam
žije.
• Náš taťka mě pokušuje (zlobí).
• Tatínek od koně je hřebínek. Paní učitelka ne. Tak
hřeben.
• Rozhovor dětí: „Já mám alergii na pomeranče. A já
zas su alergickej na lidi.“
• Dotaz: „Co je to lišný a odlišný?“
• Můj taťka říkal, že já mám padáka (zákaz).
• Můj děda už je trochu starej. Paní učitelka se ptá a
kolik má roků? No, už devět.
• Proč mě sem naši dávali? Dyť je tu málo modrých
hraček.
• Opapírujte (okopírujte) mně to.
• Já si taky kúpim chrajtu (krajtu) a já zas lefa (lva).
• Paní učitelka: „To je klokaní kapsa.“
Dítě: „Klokani nemajů kapsy.“
Paní učitelka: „A kde nosí malé klokánky?“
Dítě: „No přece v kabeli.“
• Já znám novů hru. Já sem ju chytl ve cvičení.
• To děláte z letního papíru? (toaletního)
• Já sem měla vysoků horečku. A já zas vysokej kašel.
• Jak to, že ty kytky nezvadly? Protože sů falešný (umělé).
• Malé dítě povídá něco paní učitelce. Řekni to pomalu, já ti nerozumím. Druhé odpoví: „On dneskaj mluví
maďarsky.“
• Já sem se řízl o kandelář. (kalendář)
• Víte děti, co je dnes za den? Kdo má dnes svátek?
Družičky (dušičky-památka zesnulých).
• Paní učitelko, ty si stará nebo nová?
• Paní učitelka se ptá, jak dělá ryba. Dítě: „Ryp, ryp,
ryp….“ A jak dělá sova. Dítě: „Ku, ku, ku… A jak dělá
had? Dítě: „Prdí.“
• Paní učitelko, su levá nebo pravá? (levák nebo pravák) Teď nevím.
• To jede pan Třešník.
• Hasiči musijů spávat sami!
• Jak se jmenují Tři králové? Aladan, Melichar a ten třetí Punťa.
• Když jsem se já porodil, tak sem chvilku plakal.
• Taťka mě v bazénu pomočil (namočil) hlavu.
• Ten ručník nemá pověšovátko (poutko).
• Já bych chtěl jet do Španělska. Já zas do Francie. A
já do Franělska.
• Moje babička s dědečkem byli v Itálii a založili tam
zemětřesení. (zažili)
• On na mě hází ty zeměkoule. (sněhové koule)
• Mně bylo špatně z melouna. Mamka ho kúpila u Machra (Makra-obchod).
• Já už su snězenej. (najezený)
• Náš děda má díru v jazyku. Paní učitelka se ptá: „Jak
je to možné?“ No on už je starej, ale eště žije.
• Výrok dítěte: „Já se zblázním úplně na doraz.“
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Ze života školy
Zahájení školního roku

V pondělí 3. září 2012 byl slavnostně zahájen nový školní rok. Prvňáčci s novými aktovkami na zádech v doprovodu
svých rodičů i prarodičů se setkali s ostatními dětmi na školní zahradě. Po oficiálním zahájení se rozešli domů a druhý
den už v „plné polní“ začalo učení v pravém slova smyslu.
Po prázdninách nastoupilo do školy celkem 45 žáků,
kteří jsou rozděleni do třech tříd s pěti ročníky.
Přeji všem dětem i učitelům hodně sil a optimismu do
nového školního roku, rodičům pak trpělivost a porozumění.
Marie Michnová, ředitelka školy

Projektové vyučování

Tento způsob výuky je u žáků velmi oblíbený. Letos proběhl v hodinách vlastivědy ve čtvrtém a pátém ročníku. Žáci
mají možnost si na „vlastní kůži“ vyzkoušet, jak se žilo lidem
v minulosti. Čtvrťáci se přenesli do pravěku a společně s
paťáky potom do středověku.
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Nastal čas adventní

S přicházející zimou ukazují Brumovice zcela jinou
tvář. Tvář plnou poklidu. Čas adventu je naplněn řadou
setkání. Počínaje sobotou před první adventní nedělí,
která je již tradičně spojena s Vánočním jarmarkem,
dále zpíváním koled pod rozsvíceným stromem, pouštěním balónků s přáním Ježíškovi a vánočním vystoupením dětí z brumovické školy.
Vánoční jarmark s adventními věnečky, zabíjačkou,
medovinou a spoustou dobrot provoněl zahradu školy
a jistě každého svátečně naladil. Počasí jak na objednávku, krásná vánoční atmosféra, pásmo písní a hlavně
hojná účast návštěvníků – to všechno nás velmi potěšilo
a povzbudilo na další jarmark.
Ale jarmarkem pro nás ve škole adventní čas nekončí. Doprovází nás v různých vyučovacích předmětech
až k třídním vánočním besídkám, kterými se děti před
Vánocemi rozloučí se školou. Setkávají se s ním v hodinách čtení, výtvarné a hudební výchovy, v angličtině i
ve vlastivědě, v pracovní výchově a v družině. Nesmíme
ani zapomenout na Mikuláše s čertem a andělem, který
naše děti pravidelně každý rok navštěvuje s mikulášskou nadílkou.

Nové POKOLENÍ

Podzimní hody
Na podzimní hodovou zábavu nás brumovičtí stárci
a stárky pozvali v sobotu 3. listopadu 2012 do sálu sokolovny. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Hovorané.
Přečtěte si nyní „Vzpomínku“ paní Jarmily Lupačové, rozené Kuchaříkové, na jarní hody v roce 1959.
A kdo v tom roce stárkoval?
Stárky Stárci
1. Jarmila Maťáková (Miklíková)
Miroslav Miklík
2. Ludmila Charvátová (Třeštíková)
Petr Třeštík
3. Marie Maixnerová (Kuchyňková)
Rudolf Kuchyňka
4. Jarmila Kuchaříková (Lupačová)
Václav Lupač sklepníci
K těmto jménům paní Lupačová dodává, že kluci stárci byli
již po vojně, kdežto sklepník měl vojnu ještě před sebou.
A přidala také zavádku z roku 1959, takže můžete při čtení
jejích slov a při prohlížení fotografií zavzpomínat na staré
dobré časy.
Zavádka
1. V zeleném hájíčku milovali se dva.
Spadlo na ně dřevo, zabilo je oba.
2. Dobře udělalo, že oba zabilo.
Nebudú vzpomínat jeden na druhýho.
3. Poslechněte všecí, co vám budu zpívat
o brumovských dívkách, které se chcú vdávat.

4. Jedna povídala, když byla na trávě.
Já jsem je poslouchal, ležel jsem tam v brázdě.
5. Dala bych mu šátek, do něho kadlátek.
Aby on k nám chodil v nedělu, ve svátek.
6. Jedna povídala: „Můj milý je hezký.“
Kdyby on k nám chodil, dala bych mu dycky.
7. Brumovští mládenci, kde vy máte stárka?
Leží za humnama, pije vodu z járka.
8. Brumovští mládenci, kde máte druhého?
Leží také on tam, hnedka vedle něho.
9. Brumovští mládenci, kde máte třetího?
Na konci dědiny, shání si ženidlo.
10. Brumovští mládenci, kde máte sklepníka?
Leží tam ožralý, leží u písníka.
11. Ty milý sklepníku, čípak je to vina,
že nám starým chlapom nedáš kapku vína?
12. A ty třetí stárku, co se nafukuješ?
Řekla ti to stárka, pod pantoflem budeš.
13. Brumovská děvčata, na co se díváte?
Máte v truhlách kroje a v nich nechodíte.
14. A vy naše baby, copak je to s váma?
Vidět v kroji cérku, to je vaša chvála.
Paní Jarmile Lupačové za příspěvek a za zapůjčení fotografií děkuji.
Připravila: Vlasta Bedřichová
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Podzim v obecní knihovně
Obecní knihovna nám nabídla vskutku bohatý program. V rámci Týdne knihoven (1.-7.října 2012), jehož
letošní motto znělo: „Čti, žij zdravě!“, jsme si v pondělí
1.října 2012 společně četli o Jiřím Trnkovi, od jehož
narození letos uplynulo sto let. V závěru tohoto odpoledne děti i dospělí luštili různé hádanky a literární kvizy.
V pátek 5. října 2012 se konala beseda se spisovatelkou Evou Fantovou – Frömmelovou, brumovickou rodačkou, a Eliškou Matýškovou. První autorskou
knihu pro děti „Pohádky, které šeptají víly“ vydalo Evě
Fantové v roce 2009 nakladatelství Lynx a ilustrovala ji
Daniela Boháčová. Druhou pohádkovou knihu „Příběhy
skřítka Kapradínka“, o které jsme si povídali, ilustrovala začínající desetiletá ilustrátorka Elizabeth Marie Matýšková a vydalo ji vydavatelství ISHC Bohemia v Brně
v roce 2012. Beseda probíhala ve velmi příjemné atmosféře, řada přišla i na autorské čtení a autogramiádu.

lemovali vchod do této budovy. Kdo šel v lampiónovém
průvodu, mohl si svítící dýně prohlédnout.

Ve středu 7. listopadu 2012 si v rámci akce „Mladá
knihovnická dílna“ přišly děti do knihovny vyzkoušet
svoji zručnost v šití a také si mohly pod vedením paní
Hovězákové ušít nějaký výrobek.
Další dílna se konala v pátek 30.listopadu 2012.
Tentokrát děti i dospělí pod vedením paní Marie Novákové ze Stavěšic zdobili mikulášské perníčky. Perníky,
poleva i pomůcky na zdobení byly k dispozici, a tak stačilo jen zapojit svou fantazii nebo pracovat podle připravených vzorů. K zakoupení byly perníkové chaloupky či jiné hotové výrobky. Zdobení šlo všem pěkně od
ruky a perníčky dětem také náramně chutnaly. Domů
si každý odnášel tácek s nazdobenými figurkami čerta
a Mikuláše a dále srdíčko a hvězdičku. O tuto akci byl
velký zájem a všichni odcházeli spokojeni.

Mladé knihovnické dílny
Od konce října do prosince se v obecní knihovně
uskutečnilo několik dílen. První „Podzim“ se konala v
pondělí 22. října 2012. Děti, rodiče a prarodiče si přišli
společně vyrobit svého dýňového strašáka a podzimní
výzdobu. Dýně pro tuto akci věnovala Agrofarma, za
což jí děkujeme. Hotoví dýňoví strašáci pak byli vystaveni na okenních parapetech na Domě služeb a také
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Poslední akcí bylo povídání o Mikuláši, o tradicích,
vzpomínalo se na dávné mikulášské zvyky. Nad šálkem výborného čaje vyprávěly děti i babičky, připomněli jsme si také říkanky a s chutí jsme si i zazpívali.
Mladé knihovnické dílny se konaly za podpory Ministerstva kultury z dotace Knihovna 21. století.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Obecní knihovna Brumovice se zapojila do VI. ročníku celostátní akce „Den pro dětskou knihu“ v pátek
23. listopadu 2012. Na programu byla prezentace knih
pro děti, následovalo společné čtení ukázek z vánočních pohádkových knížek a nechyběla ani literární soutěž.

Ze sportu
Výsledky fotbalové soutěže – podzimní část 2012/2013
Datum

OP muži

12.8.

Kostice

Brumovice

1:0

Datum

OS starší žáci

19.8.

Brumovice

Zaječí

10:2

19.8.

Brumovice

Křepice

5:2

25.8.

Hlohovec

Brumovice

0:0

24.8.

V.Pavlovice B

Brumovice

3:1

2.9.

Brumovice

Starovičky

2:5

2.9.

Brumovice

Novosedly B

2:5

8.9.

Rakvice

Brumovice

8:0

8.9.

Přibice

Brumovice

3:1

14.9.

Klobouky

Brumovice

3:3

16.9.

Brumovice

Hlohovec

5:2

16.9.

Brumovice

Lednice

5:4

23.9.

Ch.N.Ves

Brumovice

8:0

23.9.

Nosislav

Brumovice

0:5

30.9.

Brumovice

V.Bílovice

4:3

30.9.

Brumovice

M.Žižkov

7:4

6.10.

M.N.Ves

Brumovice

5:1

6.10.

M.N.Ves/Hrušky

Brumovice

1:1

14.10.

Brumovice

Krumvíř

0:2

14.10.

Brumovice

Ivaň

2:3

21.10.

Nikolčice

Brumovice

2:1

21.10.

Nikolčice

Brumovice

2:4

28.10.

M.Žižkov

Brumovice

3:0

4.11.

Brumovice

Vranovice

1:2

4.11.

Brumovice

Březí

2:1

10.11.

Brumovice

Kostice

5:3

Umístění v tabulce:
OP muži: 10.místo
OS starší žáci: 6.místo
Střelecká fotbalová soutěž po podzimní části – OP muži:
1. Tomáš Púček (Ch. N.Ves) – 16 branek
2. Tomáš Kňůr (Brumovice) – 15 branek
3. Michal Svoboda (Krumvíř) – 14 branek
Galavečer okresního fotbalu se bude konat v sobotu
10.ledna 2013 v boleradickém divadle. Anketu „Fotbalista
roku“ (letos 7. ročník) organizuje OFS Břeclav.

Informace o cvičení
pro veřejnost
Oddíl starších žen TJ Sokol Brumovice zahájil
svá pravidelná cvičení v sokolovně v pondělí
22. října 2012.
Cvičení pro maminky s dětmi začalo v pondělí
29. října 2012.

strana 15

Nové POKOLENÍ

Stolní tenis – průběžné výsledky sezóny 2012/2013
Okresní přebor II. třídy, muži
OP II. třídy
Tabulka:
1.

TJ Sokol Velké Němčice B

7

7

0

0

0

86:40

28

2.

TJ Sokol Troskotovice A

7

6

0

1

0

84:42

25

3.

TJ Sokol Kobylí C

7

5

1

1

0

84:42

23

4.

TJ Sokol Perná A

7

5

0

2

0

74:52

22

5.

TJ Sokol Němčičky B

7

4

2

1

0

70:56

21

6.

TJ Sokol Brumovice A

7

4

1

2

0

69:57

20

7.

TJ Sokol Velké Hostěrádky A

7

2

2

3

0

62:64

15

8.

TJ Sokol Boleradice A

7

2

0

5

0

61:65

13

9.

MSK Břeclav B

7

2

0

5

0

47:79

13

10.

Moravan Lednice B

7

1

2

4

0

52:74

12

11.

TJ Sokol Perná B

7

0

0

7

0

44:82

7

12.

TJ Sokol Šakvice B

7

0

0

7

0

23:103

7

Okresní přebor III. třídy, muži
OP III. třídy
Tabulka:
1.

TJ Sokol Vranovice C

8

7

1

0

0

100:44

30

2.

TJ Sokol Kobylí D

7

7

0

0

0

88:38

28

3.

TJ Sokol Němčičky C

7

6

0

1

0

94:32

25

4.

TJ Agrotec Hustopeče E

7

6

0

1

0

82:44

25

5.

TJ Sokol Křepice C

7

5

0

2

0

89:37

22

6.

TJ Sokol Brumovice B

6

4

0

2

0

65:43

18

7.

TJ Jevišovka A

7

3

1

3

0

66:60

17

8.

TJ Sokol Velké Němčice C

7

3

1

3

0

63:63

17

9.

MSK Břeclav C

6

3

0

3

0

57:51

15

10.

Orel Šitbořice B

7

2

1

4

0

59:67

14

11.

TJ Sokol Velké Hostěrádky B

6

2

1

3

0

51:57

13

12.

TJ Sokol Rakvice C

7

2

0

5

0

58:68

13

13.

Moravan Lednice C

7

2

0

5

0

54:72

13

14.

TJ Sokol Rakvice B

6

1

1

4

0

50:58

10

15.

KST Uherčice A

6

1

0

5

0

25:83

9

16.

TJ Sokol Klobouky u Brna A

7

0

0

7

0

13:113

7

17.

TJ Sokol Pouzdřany A

6

0

0

6

0

12:96

6

Stolní tenisté v letošní sezóně navázali na solidní výsledky z minulých sezón. A mužstvo postoupilo ze III. třídy
okresního přeboru Břeclavska do mezisoutěže – II. Třidy OP. V tabulce po odehraném sedmém utkání jsou na šestém
místě se čtyřmi výhrami, jednou remízou a dvěma prohrami. Za A mužstvo letos nastupuje Ivo Galousek, zkušený
hráč v minulosti žijící v Brumovicích.
Ing. Vavřinec Charvát
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Sportovně branný den
Sbor dobrovolných hasičů spolu
s mysliveckým sdružením připravil
pro děti na myslivecké chatě sportovně branné hry s nočním tábořením. Akce, které se zúčastnilo asi
25 dětí, začala v pátek 27.července
2012 odpoledne. Některé děti na
myslivně i s rodiči přespaly.
Václav Troubil
Foto: Jiří Krčmař

Volejbalový turnaj
Klub Rodiče dětem Brumovice uspořádal v sobotu 18. srpna 2012 na hřišti Na Drahách volejbalový turnaj,
jehož se zúčastnilo 7 smíšených družstev.
Foto: Barbora Peřinová

Brumovičtí hasiči v Brumovicích u Opavy
V sobotu 25.8.2012 jsme se zúčastnili soutěže „O POHÁR STAROSTY OBCE BRUMOVICE U
OPAVY“. Sraz jsme měli v 7.00 hod.
u domu pana Karla Opluštila, nahlásilo se 15 lidí, z toho 9 mužů, 5 žen
a 1 dítě.
Vyjeli jsme ráno o půl osmé a do
Brumovic jsme přijeli v jedenáct hodin. Pan Musálek st. nás ubytoval v
jejich hasičské zbrojnici. Ve dvanáct
hodin jsme měli připravený oběd.
Soutěžní odpoledne zahajovaly
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děti - nahlásila se dvě družstva z
Brumovic u Opavy.
Ve 14.00 hod. začala soutěž
dospělých v tomto pořadí: 1. ženy
mladší- 3 družstva; 2. ženy nad 35
let- 1 družstvo; 3.muži mladší-7
družstev, z toho 2 družstva z Polska; 4. muži stará garda- 3 družstva.
V kategorii stará garda soutěžili
i naši Ohniví šneci spolu s hasiči z
Loděnic a Brumovic u Opavy.
Samotná soutěž je velmi zajímavá, koná se v areálu rybníka a
zúčastní se jí družstvo v 7 lidech(
tak jako u nás), ale tam dva ze soutěžících běží střílet ze vzduchovky
na špalíky, a zbývající nasednou
do loďky a musí přeplout rybník k
základně, kde vše pospojují a běží
přes okno k terčům. Ohniví šneci z Brumovic útok zdárně splnili a
umístili se na třetím místě.
Po ukončení soutěže a předání
pohárů se konala zábava, slavili
jsme a bavili se až do rána. (Prostě
družba je družba) V neděli se sice
některým moc vstávat nechtělo, ale
vstali. V devět hodin byla snídaně a
po ní jsme se vraceli domů. Už se
těšíme na setkání v příštím roce.
Text a foto: Pavla Lišťáková

Zájezd vinařů
V sobotu 25. srpna 2012 uspořádali brumovičtí
vinaři exkurzi pro své členy a jejich rodinné příslušníky do Templářských sklepů v Čejkovicích a na Salón vín ve Valticích.
Odjezd autobusu od sokolovny se uskutečnil v
devět hodin. Zájezdu se zúčastnilo celkem 38 lidí.
První zastávka byla v Templářských sklepích v
Čejkovicích, kde proběhla exkurze s ochutnávkou
vín. Po skončení jsme přejeli do Lednice na Penzion Myslivna na oběd.
Ve 14 hod byla připravena druhá exkurze, a to ve
Valticích, kde jsme navštívili Salón vín.
Tam proběhla ochutnávka 100 nejlepších vín
ČR.
Za zmínku také stojí,
že v Salonu vín ČR má
vystavené víno i náš člen
František Jakubčík, a sice
víno Merlot 2009 výběr z
hroznů.
Domů jsme se vrátili v
17 hodin.
František Ševela
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Výstava kreseb a maleb
Gabriely Líznarové
Výstava byla zahájena v neděli 18.listopadu 2012
ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v odpoledních hodinách. Výtvarná díla bylo možné zhlédnout
ještě po tři další neděle.
U Gabriely Líznarové, ročník 1987, bylo možné výtvarné nadání pozorovat už na základní škole, ale cílevědomému zdokonalování a rozvíjení talentu se sama
začala věnovat až na gymnáziu. Intenzivnější zájem
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nastal hlavně kvůli talentovým přijímacím zkouškám na
vysokou školu. To byl také důvod, proč navštěvovala
soukromé hodiny kreslení u akademické malířky Jany
Rozkové. Kresba uhlem často prolínala s tužkou, poté
vykreslovala rudkou, zkusila malovat také temperou a
akvarelem.
Po maturitě na klobouckém gymnáziu v roce 2007
začala Gabriela Líznarová studovat architekturu na
VUT v Brně a v létě roku 2013 ji čeká obhajoba diplomové práce.
Asi před rokem si chtěla vyzkoušet novou techniku,
a sice olej na plátno. Proto znovu začala navštěvovat
jednosemestrální kurz zaměřený právě na olejomalbu.
Opět u paní Rozkové. V současné době je to nejnovější technika, kterou se mladá výtvarnice zabývá.
Gabriela Líznarová svá výtvarná díla občas někomu
daruje, většinou příbuzným či přátelům, např. k narozeninám apod., ale jak sama říká, ke každé své práci
má velmi blízký vztah a jen nerada se s ní loučí.
A její motto: „Nauč se stínovat a umíš kreslit.“
Přejeme úspěšné zakončení vysokoškolského studia.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Rozkvetlé Brumovice
Letos jsme již počtvrté vyhodnocovali soutěž o nejhezčí zahrádku, rozkvetlý balkon či truhlík na oknech
Vašich domů. Již v prvním letošním zpravodaji jsme
Vás žádali o aktivní spolupráci, a to o zasílání foto-
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grafií Vašich rozkvetlých záhonků apod. Na tuto výzvu
reagovala paní Eva Brunnerová, která mailovou poštou poslala krásné fotografie jejich předzahrádek a
okenních truhlíků. Z jejích fotografií jsem měla opravdu
upřímnou radost a chtěla bych jí tímto za její aktivitu
poděkovat. Věřím, že v příštím roce Vás, kteří se také
zapojíte, bude mnohem více. A kdo letos obdrží věcné
ceny? Jsou to: Eva Horáková, Božena Michnová, Eva
Kulíšková, Věra Pituchová, Irena Belobradová, Eva
Brunnerová, Věra Janošková, Zdenka Kiliánová, Božena Fiedorová, Marie Svobodová, Helena Kurečková,
Pavla Pražáková
Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří se vzorně
a pečlivě starají o své předzahrádky a pečují o květinovou výzdobu oken a balkonů. Přispíváte tak k pěknému
vzhledu naší obce.
Text a foto: Vlasta Bedřichová

Vítání dětí do života
V obřadní síni Obecního úřadu v Brumovicích byly v neděli 23.září 2012
do života slavnostně uvítány děti: Nikolas Chrenka, Abigail Kocmanová,
Julie Farná, Pavel Farný, Natálie Horáková a Karolína Moró.
V neděli 18.listopadu 2012 byly do života slavnostně uvítány děti: Jindřich
Sedlák, Klára Peřinová, Daniel Malec a David Hlaváč.
Rodičům k narození dětí upřímně blahopřejeme.

Foto: Vlasta Bedřichová
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Společenská kronika
V roce 2012 vstoupili do svazku manželského:
Martin Kostiha a Zuzana Veczerková
Daniel Štach a Zuzana Komosná
David Halm a Martina Páleníková
Zdeňka Janošková a Pavel Poláček
Hana Troubilová a Tomáš Říha
Martina Šťavíková a Tyler Jon Heithoff
Barbora Michnová a Milan Peřina
Ladislav Michna a Dagmar Jantošovičová
Simona Prachařová a Petr Otáhal
Jan Kovařík a Monika Hubáčková
Simon Ondruš a Lea Pechálová
Veronika Hábová a Martin Salášek

V roce 2012 nás navždy opustili ve věku:
František Jeřábek
Jarmila Bulová
Veronika Raunigrová
Přemysl Líznar
Marie Košuličová
Karel Doležal
Františka Veselá
Martin Kovářík
František Střeštík
Stanislava Nádeníčková
Václav Košulič
Jan Holan

Děti narozené v roce 2012:
Daniel Jedounek
Martina Říhová
Ema Hájková
Nikolas Chrenka
Abigail Kocmanová
Julie Farná
Pavel Farný
Natálie Horáková
Jindřich Sedlák
Karolína Moró
Klára Peřinová
Daniel Malec
David Hlaváč
Adam Peřina

Dne 17.června 2012 zemřela ve věku 92 let paní Marie Košuličová, druhá nejstarší občanka Brumovic a v
obci také poslední žena, která se po celý svůj život, ve
všední i sváteční dny, oblékala do tradičního lidového
kroje. S paní Košuličovou jsme se rozloučili ve středu
20.června 2012 z kostela sv. Antonína v Brumovicích.
Foto: Vlasta Bedřichová

54 let
70 let
87 let
25 let
92 let
59 let
85 let
89 let
61 let
91 let
89 let
64 let

Významné životní jubileum v roce 2012 oslavili:
Lejsková Štěpánka
89 let
Oslzlá Štěpánka
85 let
Blanář Oldřich
85 let
Jalůvková Františka
85 let
Konečný Vladimír
86 let
Miklíková Marie
87 let
Poláková Vlasta
85 let
Kňůr František
85 let
Stehlík Miroslav
86 let
Stehlíková Františka
85 let
Šedivá Miroslava
94 let
Kellnerová Aurelie
89 let
Novomestská Božena
88 let
Rychlá Štěpánka
86 let
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Přehled vánočních bohoslužeb v kostele sv. Antonína v Brumovicích
Pondělí 24. prosince 2012 – Štědrý den
22.30 – půlnoční mše svatá se zpěvy chrámového sboru
Úterý 25. prosince 2012 – Boží hod vánoční
8.00 – mše svatá
13.30 – pobožnost u betléma
Středa 25. prosince 2012 – Svátek sv. Štěpána
8.00 – mše svatá za brumovickou mládež
Pátek 28. prosince 2012 -18.00 mše svatá za brumovické děti
Sobota 29. prosince 2012 - 17.00 mše svatá

Ptáte se: „Kdy je vánoční doba
nejkratší a kdy je nejdelší?“

Vše záleží na tom, na který den v týdnu připadá
svátek Tří králů – 6.ledna. Vánoční doba končí v neděli
po 6.lednu. Takže když je 6.ledna v sobotu, končí vánoční doba už 7.ledna. Je tedy nejkratší.
Když je 6.ledna v neděli – jako tentokrát – je vánoční doba nejdelší a končí až 13.ledna. Teprve 14.1. se
bude uklízet betlém v kostele.

Ptáte se: „Kde jsou nejznámější
pohyblivé betlémy?“
U nás např. v Jindřichově Hradci, na Slovensku v
Rájecké Lesné (asi třicet kilometrů na jih od Žiliny), v
Polsku např v městečku Bardo (česky Varta) – asi 12
km severně od Klodzka. Poláci mají pro pohyblivý betlém označení „szopka ruchoma“ (čti „šopka“)

Neděle 30. prosince 2012 – 8.00 mše svatá
Pondělí 31. prosince 2012 – 16.00 děkovná bohoslužba na konci roku
Úterý 1. ledna 2013 – 8.00 novoroční mše svatá
Sobota 5. ledna 2013 – 17.00 mše svatá s žehnáním
vody, kadidla a křídy
Neděle 6. ledna 2013 – Tří králů
8.00 – mše svatá
13.00 – pobožnost u betléma
Neděle 13.ledna 2013 – Svátek křtu Páně
8.00 – mše svatá v poslední den doby vánoční
Oblíbená slovenská vánoční píseň
Pastieri, pastieri, hore vstaňte,
do Betlehema sa ponáhlajte,
abyste Ježiška privítali,
pred ním na kolená pokl‘akali.
Anjeli pastierov zo sna budia,
nech spev ich počujú všetci l‘udia.
Sláva buď Otcovi na výsosti,
a pokoj buď l‘uďom živým v cnosti.
Buď od nás, Ježiško, privítaný,
ktorý si zrodil sa z čistej panny.
Nech tebe slúži vždy celý náš svet,
veď tys nám doniesol útechy kvet.
Na vánoční bohoslužby Vás srdečně zvou Mgr.
Rudolf Zbožínek, administrátor farnosti
a Vladimír Konečný, farní vikář

Evangelický sbor v Kloboukách u Brna
Advent a Vánoce 2012 Léta Páně
Hle, pošlu před tebou anděla,
aby nad tebou po cestě bděl
a přivedl tě na místo, jež jsem
ti určil. Uctívej ho a naslouchej
jeho hlasu a nebouři se proti němu,
neodpustil by vám vaše přestupky,
neboť v něm přebývá mé Jméno.
Jestliže však budeš jeho hlasu
bedlivě naslouchat a budeš dělat,
co říká, budu nepřítelem tvých
odpůrců. Můj anděl půjde před tebou...
Praví Bůh, Hospodin...
starozákonní kniha Exodus
23. kapitola, verše 20 až 23
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Věříte na anděly?
Já ano. Ale nemyslím takové ty buclaté, nahaté a poletující u klenby či oltářů barokních kostelů. Věřím, že andělé
opravdu existují.
A kdo že je anděl?
Původní řecké sloveso, od kterého je slovo anděl odvozeno - angelein znamená: oznamovat, nést zprávu. A angelos - anděl je tedy ten, kdo nese zprávu. S předponou
„eu“-angelion, česky: evangelium (dobrá zpráva) známe
toto slovo i z Bible.
V adventní době a o Vánocích se to anděly jen hemží.
Myslím teď na ty vyrobené lidskýma rukama: dřevěné, z
hlíny, papírové či ze“šustí“ . . . Připomínají nám, že jsou
skutečnosti mezi nebem a zemí, o kterých jen tušíme, že
je potřebujeme víc než, co si můžeme koupit nebo zařídit.
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Ale pak jsou ještě andělé, co mají lidskou podobu.
Může to být dítě, nebo starý člověk. Někdo neznámý nebo
někdo, koho naopak známe dlouhá léta. A nese nám zprávu. Možná to ani sám neví, ale řekne nám něco, co jsme
právě potřebovali slyšet.
Jeden anděl, Boží posel vystupuje také na začátku Matoušova evangelia. Promluví ve snu k Josefovi: „Josefe,
synu Davidův, neboj se přijmout Marii za manželku.“ Noční
sen Josefovi otevře oči, aby svou situaci viděl jinak. To totiž potřebujeme v těžké chvíli. Jiný úhel pohledu, slovo odjinud, blízkost někoho nestranného. Anděl nabídne řešení,
které Josefa vůbec nenapadne. A doplní: „Porodí syna a
dáš mu jméno Ježíš (Bůh zachraňuje); neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se stalo, aby se
splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‚Hle, panna počne
a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, to je přeloženo
‚Bůh s námi‘. Bůh bude s námi.
Já sám jsem potkal už spoustu andělů. Často na ulici,
v lidském hemžení. Najednou tu byli, podali mi ruku, rozřešili problém a zase zmizeli, aniž by čekali na poděkování.
Ano, na světě jsou ještě andělé. Ale přesto by jich mělo
být ještě víc, když se tolik lidí potýká s problémy a bolestí všeho druhu. Ale andělé nepřicházejí ani za peníze ani
na objednávku. Člověk je tak snadno přehlédne. Vánoce
jsou opravdu zvláštní dobou i onou velkou koncentrací a
pohybem andělů.
Přeji vám, ať i vy potkáte svého anděla. Anděla, který
vám přinese dobrou zprávu, přesně tu, co právě vy potřebujete. Třeba že vás má někdo opravdu rád. Nebo že se
k vám vrací někdo, kdo vás opustil. Že se nemusíte bát
budoucnosti, protože nikdy nejste úplně sami. To je ostatně ta nejdůležitější dobrá zpráva, evangelium Vánoc – v
narozeném dítěti je s námi Bůh. Immanuel, Bůh je s námi.
A třeba zjistíte právě o Vánocích, že ten váš nejdůležitější
anděl žije už dávno blízko vás.
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
Léta Páně 2012
neděle 23.prosince - Čtvrtá neděle adventní
Brumovice: adventní bohoslužba v 8.00 hodin
Klobouky: adventní bohoslužba k zahájení vánoční doby

v 9.3o hodin - kázáním při bohoslužbách poslouží host
paní farářka Martina Kadlecová ze Silůvek u Brna
pondělí 24.prosince - Štědrý den
Klobouky: Dětská vánoční slavnost s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou pro děti i dospělé v 9.30 hodin
úterý 25.prosince - Boží hod vánoční
Klobouky: sváteční vánoční bohoslužba se slavením svaté večeře Páně v 9.30 hodin. Klobouky: tradiční vánoční
koncert pěveckého sboru Izmael v 18.00 hodin
neděle 30.prosince - Neděle po Vánocích
Klobouky: bohoslužba v 9.30 hodin - kázáním při bohoslužbách poslouží host pan farář Marek Zikmund z
Boskovic
úterý 1.ledna - Nový rok - První den občanského roku
Klobouky: ekumenická bohoslužba ve 14.30 hodin - společné bohoslužby s Římskokatolickou farností v Kloboukách u Brna a sborem Církve bratrské v Bohumilicích
neděle 6.ledna - Zjevení Páně
Morkůvky: bohoslužba na závěr vánoční doby v 8.00 hodin. Klobouky: bohoslužba na závěr vánoční doby v 9.30.
Velké Hostěrádky: bohoslužba na závěr vánoční doby v
11.00 hodin
Shromáždění se konají v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna (není-li uvedeno jinak).

Betlémské světlo 2012
Po roce se opět brněnské skautky a skauti vydají v sobotu 15. prosince do Vídně převzít od rakouských
skautů Betlémské světlo pro Českou
republiku. Ekumenická bohoslužba
spojená s převzetím Betlémského
světla proběhne ve 14.00. V sobotu 22. prosince bude za spolupráce
dalších skautek a skautů rozváženo
Betlémské světlo vlaky po celé naší vlasti. V sobotu se
také rozsvítí u nás v Kloboukách. V neděli 23.prosince od
14.oo do 16.oo hodin si jej bude možné přijít zapálit do
evangelického kostela a o Štědrém dnu před a po dětské
vánoční slavnosti, která se koná od 9.00 do 11.00 hodin.
Je naším přáním, ať tento mezinárodní symbol přinese
do co nejvíce rodin v tento vánoční čas vpravdě Betlémské
světlo – symbol pokoje a Božího požehnání. Kloboučtí
skauti a skautky
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Vánoční koleda z hanácko – slováckého pomezí
A.Šebestová
Poďte, chlapci, k nám, koledy vám dám,
po jablíčku, po oříšku, oblečem se do kožíšku,
budem zpívati, koledovati.
Když je zima, mráz, slyším divný hlas,
ptáci v oblacích zpívají, andělové vytrubují,
co to nového, neslýchaného.
V oblacích krásných andělé se vznáší,
libým hlasem prozpěvují a všem lidem vyjevují,
narodil se nám, Ježíš Kristus Pán.
Leží v Betlémě, v chlévě na seně,
nemá žádnej poduštičky, ani chatrnej plenčičky,
v bídě zrozený, na ten svět bídný.
Nuž pacholátka, i vy děvčátka,
všichni máte, se sejdete, Ježíškovi dary dejte,
jemu je dáte, co kerá máte.
Anka peřinky, Dorotka plinky,
Verunka běží, už je u dveří,
nese smetánky flaštičku, hrudku másla i krupičku,
kašičku dělá, Ježíškovi dá.
Mařenko milá, cos pomyslela,
žes ty ráno dlúho spala a Ježíška nedbala,
vem nožku, pospěš, do Betléma běž.
Vy chlapci malí, keří ste stali,
muziku ste dělali, krásné pacholátko malé,
dočkali sme zas, ten vánoční čas.
Matějíček s basú ide se svú chasú,
Pavel, Janek, Antonínek, Petr, František, Martínek,
všecí se zešli, u jeslí klekli.
Tu hnedky hráli, malýmu králi,
tydli, tydli, tradla, fidly, dudu, dudu,
hopsa, hejsasa, zpívala chasa.
Josef kolíbal, vůl, osel dýchal,
zahřívali Jezulátko, malé krásné pacholátko,
by neplakalo, zimú nemrzlo.
Venclíčku, pospěš, do Betléma běž,
dones dřívíčka suchýho, ošetř Ježíška malýho.
Foto: Vlasta Bedřichová

Vážení čtenáři,
děkujeme Vám za přízeň
projevenou v roce 2012
a přejeme Vám
příjemné prožití svátků vánočních
a v novém roce 2013 hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti
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Vánoční koncerty - Česká mše vánoční
Základní umělecká škola v Kloboukách připravuje na letošní Vánoce sérii tří koncertů s provedením
díla „Česká mše vánoční“ od Jakuba Jana Ryby. Koncerty se uskuteční v Krumvíři, kde se na jeho přípravě podílí Spolek PRO MUZEUM, v
Boleradicích, kde společně s Divadelním spolkem bratří Mrštíků připravují vystoupení v tamním divadle
a samozřejmě také v Kloboukách u
Brna v evangelickém kostele. Kromě tohoto díla zazní na koncertech
ještě Sonata D dur Henryho Purcella pro trubku, smyčce a basso continuo. Sólo na trubku bude hrát pan
Petr Pospíšil z Dambořic.
K.O.S. (kloboucké orchestrální
sdružení) je název šestadvacetičlenného orchestru, který je sestaven jak z profesionálních, tak
z převážné většiny amatérských
hudebníků z Kloboucka. Základní

osu orchestru tvoří současní učitelé
základní umělecké školy, smyčcová sekce je pak doplněna o muzikanty z cimbálových muzik Primáš,
Vonica a Strunka. Dechová sekce
orchestru je obsazena převážně
muzikanty z dechovek Lácaranka,
Galánka, Dambořanka a Zlaťulka.
Většinu amatérských hudebníků
tohoto orchestru tvoří bývalí žáci
ZUŠ.
Smíšený pěvecký sbor je sestaven z vytipovaných zpěváků z
Klobouk, Boleradic, Hustopečí, Kobylí a Krumvíře. Vedením zkoušek
sboru byla pověřena paní Ludmila
Nováková z Borkovan. Sólové party
budou zpívat: soprán - paní Ludmila Nováková, alt - paní Mgr. Margita Křížová z Klobouk, tenor - pan
MgA. Zdeněk Šmukař a bas - pan
MgA. Jan Kučera oba z Brna.
Premiéra koncertu se uskuteční

v neděli 16. prosince v 16 hod. v
kulturním domě v Krumvíři, druhý a
třetí koncert je naplánován na pátek
21.prosince v 17,30 a ve 20 hod. v
divadle v Boleradicích. Poslední a
závěrečné provedení se uskuteční
v neděli na Tři krále 6. ledna 2013
v 16 hod. v evangelickém kostele v
Kloboukách. V Krumvíři a v Kloboukách bude na oba koncerty vstupné dobrovolné, vstupenky na dva
koncerty v Boleradicích je již nyní
možno objednávat v on-line rezervaci na stránkách Divadelního spolku Bratří Mrštíků z Boleradic, na
této internetové adrese. http://www.
boleradice-divadlo.cz/predstaveni/
index
Všichni muzikanti i zpěváci nacvičují od počátku s velkým nadšením a zaujetím a již nyní se všichni
těší na společné provedení tohoto
díla.

Brumovice v roce 2013 – plán akcí
Leden:
- Hasičský ples
Únor:
- Krojovaný ples OÚ
- Dětský krojovaný ples
- Košt svařáků
- Turnaj v badmintonu
Březen:
- Dětský karneval
- Besedy v obecní knihovně
- Podivuhodné stromy – výtvarná a literární soutěž
Duben:
- Oblastní výstava vín
- Pietní akt – 68. výročí osvobození obce
Květen:
- Běh Parkem Dr. Jana Herbena
- Výstava – Malebný svět
- Oslava Dne matek
- Vyhodnocení soutěže Podivuhodné stromy
- Rybářské závody
- Den dětí
Červen:
- Den dětí
- Den otevřených sklepů
- Tradiční hody

Červenec:
- Odehrávky hodů
- Noční hasičské závody
Srpen:
- Sportovně branné hry
- Letní noc
- Volejbalový turnaj
Září:
- Turnaj dětí v kopané - přípravka
Říjen:
- Rybářské závody
- Lampiónový průvod
Listopad:
- Slavnostní program ke 110. výročí kostela
- Podzimní hody
- Vánoční jarmark
Prosinec:
- Zpívání pod vánočním stromem
- Vánoční vystoupení dětí MŠ a ZŠ
- Přání Ježíškovi – pouštění balónků
- Vánoční turnaj ve stolním tenisu
- Štěpánský turnaj v mariáši
Přesné termíny pořádaných akcí sledujte ve vývěskách, v
hlášení obecního rozhlasu a také na internetových stránkách obce
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Obec Krumvíř zřídila muzeum
Podobně jako v okolních obcích i v
Krumvíři vyslyšelo obecní zastupitelstvo prosbu občanů o zřízení muzea.
V současné přetechnizované době si
stále více místních obyvatel, ale i projíždějících turistů, uvědomuje ztrátu
kouzla malých domků, kde pospolu
nažívalo několik generací, kde každá
věc byla účelně a hlavně důmyslně využívaná a „máloco“ se vyhodilo.

Na počátku měsíce července dostal
Spolek pro muzeum k dispozici budovu č.p.213 se zachovalými dřevěnými
podlahami a stropy. Vzhledem k tomu,
že v minulosti žil v domku kolářský mistr, čekalo dobrovolné brigádníky nejedno překvapení. Na půdě se našla
kolébka, selská lavice, kočárek, židle
s otvorem pro nočník a mnoho dalších
skvostů. Během prázdnin tak ožily čtyři
místnosti i překvapivě prostorný dvůr s
mlatem a hospodářskými budovami životem našich předků přibližně z přelomu devatenáctého a dvacátého století.
K nejkrásnějším textilním exponátům patří např. pánský kožich, legionářská uniforma, ženské kordule,

vyšívané povlečení nebo kolekce
spodního prádla. Početnou sbírku tvoří
také kuchyňské potřeby a zemědělské
nástroje. Většinou jde o dary místních
obyvatel. Za opravdový poklad považujeme hraniční kámen z roku 1724,
kdy Krumvíř vlastnila dcera Adama z
Lichtenštejna Marie Antonie Czobor.
Na dvoře a „mlatě“ prozatím najdete zcela funkční fukar, „sečkovicu“,
sáně za koně a vůz „hnojňák“.
Velmi pěkný a tepelně stabilní sklep
bude využíván jako vinotéka s nabídkou vín místních vinařů.
Muzeum je v zimním období otevřeno pouze po předchozí domluvě na
t.č. 777121861 nebo prostřednictvím
e-mailové
adresy promuzeum@
email.cz. O připravovaných jednorázových akcích se
dočtete nejenom
na stránkách obce
a muzea , ale také
na FB Spolek pro
muzeum.
Věra Colledani
Marie Šebestová

Dočasné úložiště kontejnerů
Otvírací doba: každou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin
Sběr nebezpečného odpadu bude v roce 2013 proveden v následujících termínech: 12.1., 6.4., 6.7.,
5.10.
Svoz PET lahví a nápojových kartónů bude v roce 2013 proveden
v těchto dnech: 2.1., 29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12., 31.12.

Plán akcí na prosinec roku 2012
- Česko zpívá koledy, zpívání pod vánočním stromem
- Přání Ježíškovi, pouštění balónků
- Vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ
- Vycházka dětí do přírody
- Vánoční turnaj ve stolním tenisu
- Štěpánský turnaj v mariáši
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Podzim v obecní knihovně
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Rozkvetlé Brumovice
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