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

Za pár dní stromek zavoní,
koledy si zazpíváme
a až zvonky zazvoní,

na dárky se podíváme.

Pořadové číslo 36             Rok 2013/3

Foto: Vlasta Bedřichová
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110.výročí vysvěcení kostela sv.Antonína v Brumovicích

Foto: Vlasta Bedřichová
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Jan Herben – Pravidelné vyučování
Konečně nastává pravidelné 

vyučování po půldnech. Ale žáků 
nechodí víc než polovice a někteří 
přijdou ponejprv do školy až v říj-
nu, v listopadu. Ve škole slovácké 
jako ve všech jiných školách: šumot 
a bzučení jako ve včelíně. Jakmi-
le pan učitel vyjde z učebny, boží 
dopuštění, které neodstraní žád-
ná kázeň, co bude svět světem a 
co na něm budou děti. Jakmile se 
učitel obrátí k tabuli a píše na ni 
křídou velká písmena, jeden dupe 
nohama, druhý štípe souseda, třetí 
šušká, a vtom hrr-hrr-třesk! Mařen-
ka Kratochvílová si rozbila tabulku 
na pět kusů. Hrála si a tabulka jí sje-
la z lavice na klín a z klína na podla-
hu. Mařenka vzlyká, bojíc se trestu 
od učitele i doma …

Zase několik dnů uplynulo bez 
výtržnosti. Pan učitel zná už jména 
svých nových žáků a žaček, poznal 
jejich domácí poměry i jejich pova-
hu. Náhradu za nedostatky školy, 
za útrapy  a zlost prvních dnů na-
chází v tom, že slovácké děti jsou 
vnímavé, chápavé, učenlivé, bystré 
a vtipné. Byl tím už několikrát v pra-
vém slova smyslu překvapen. 

Durchanův Matouš je notorický 
darebák, na tu dobu nepolepšitelný, 
to pan učitel už také poznal. Tu Ma-
touš ukradl křivák, tu ho učitel chytil 
až pod třetí lavicí, a dnes kluk přine-
sl do školy tajně vrabce a ve chvíli 
nejzajímavějšího výkladu jej pustil 
po třídě. Vrabec lítal zděšen a bil 
do oken, děti se smály a trnuly. Jak 
se takový účet s Matoušem vyřídil, 
každý asi ví.

Pro slovácké děti je zajímavé, 
s jakou houževnatostí se drží své-
ho nářečí a jak nerady je odkládají. 
A jak dobře rozeznávají, kdy mají 
ještě právo na svůj domácí, rodin-
ný jazyk a kdy mají mluvit už podle 
čítanky! Lehkost, s jakou chápou 
spisovný jazyk, je hodna podivu. 
Všichni učitelé ze Slovácka o tom 
vydávají shodná svědectví. Ach, je 
to radost slyšet slovácké děti mluvit 
svým živým, plným, barevným náře-
čím, vidět je skotačit, smát se, přít a 
rvát, nadávat. Jejich řeč je prudká, 
je propletena vášnivými citoslovci. 
Bohužel našlo se pár učitelů, kteří 
zakazovali dětem mluvit nářečím i 
mimo školu. Bylo jich naštěstí málo.

Při vší své bezprostřednosti a 
prudkosti mnohé děti nedopustí, 
aby se škola znesvětila nepatřičný-
mi řečmi. Proto jejich žaloby bývají 
nejednou rozkošně naivní:

„Pane učitel, toť Míchal povídá 
svinské řeči,“ žaluje rozhořčeně 
Petr.

„Co povídá?“ vyslýchá učitel.
„Oný Míchal povídá, že jejich 

hus sedí na vajcách!“
Nejčastější žaloby jsou však 

ty, že někdo nešel za školy v páru 
nebo že nedal pozdravení. Za trest 
zůstane po škole. Poškoláčkovi se 
říká, že bude mít k obědu papírové 
šišky a ingústový křen.

V sobotu chodí do školy pan 
kaplan nebo pan farář. Učí kate-
chismus a čte evangelium, které 
připadne na zítřejší neděli. Rodiče 
zvlášť dbají na to, aby děti uměly 
katechismus slovo od slova. Ale ani 
panáček není pojištěn proti tomu, 
aby se mu nerozesmála celá třída. 
Jako jednou, když se náhle zeptal 
Metuda Benešovýho, který chodívá 
mamince pro gořalku, jak se jmeno-
vala Šalamounova žena. Metud se 
zarazil. Vzpomněl si na tu gořalku a 
Šalamúnův krám. To ho uvedlo na 
pravou cestu. „Šalamúnka,“ povídá 
docela vážně.

Jindy panáček vypravoval o všu-
dypřítomnosti boží: že Pán Bůh je 
v oblacích, na zemi, v lese, v polích, 
ve světnici, slovem všude, kde si 
jen umíme představit. Aby chlapce 
ještě lépe poučil, dával jim otázky: 
„Jožko, když se vkradeš do komo-
ry mamince na ořechy, nevidí tě ni-
kdo?“

„Vidí. Pán Bůh,“ odpověděl Jož-
ka a s ním všechny děti.

„A což zde ve škole, Tomáši, zde 
je také Pán Bůh přítomen?“

„Je přítomen.“
„Je také zde na tabuli?“
„Je.“ ……..
Když bylo visitací, nevěděl prý 

Jakub Hovězákův, který celý čas 
jen pásl krávy, v kolika osobách je 
Bůh. Ale nebál se. Když se do vůle 
nahádal, řekl panu děkanovi: „A 
uhodnite zas vy, kde sem vzal tento 
širúch?“ „Ani sem ho nenašel, ani 
sem ho neukradl, ani sem ho nedo-
stal, ani mně ho nekúpili.“

A když se zas pan děkan za ve-

likého smíchu do vůle nahádal, Ja-
kub mu to vítězně pověděl: „Naložil 
ně ho svatý Mikuláš.“ Za odměnu 
mu pak pan děkan pověděl, že Bůh 
je ve třech osobách. …..

Do této rubriky náležejí všechny 
příhody, na které se ze školy všich-
ni ještě pamatujeme ze své vlastní 
minulosti.

Antoš žaluje na Majdalénu, že 
nešla ze školy v páru. Pohnutkou 
k žalobě je žárlivost. Majdaléna si 
Hantoša nevšimla, když se k ní vče-
ra lichotil….

Majdaléna se energicky brá-
ní protiútokem: „Joj, nešla! Šak ty 
zase strážils na sýkorky, víš.“

„Ticho!“ káže pan učitel.  Ale 
Hantoš se přes zákaz obořuje na 
sokyni. ….

Pan učitel stojí hrozivě mezi 
rozvaděnými. Děti poslouchají za-
raženě, že by v tom tichu bylo sly-
šet myš. Ale Majdaléna se nedá a 
křičí: „Ej, dočkaj, Hantošku, až pů-
jdeš okolo našeho, budeš sa mět po 
pěti.“

Mluvil jsem o žárlivosti. Ta ov-
šem předpokládá lásku. Pan učitel 
si sám všiml Janíčka a Haničky. 
Janíček sedí ve druhé lavici mezi 
chlapci. Hanička sedí ve druhé lavici 
mezi děvčaty. Hleďte na ně. Sedí od 
sebe vzdáleni, ale očima jsou stále 
vedle sebe, a jejich dušičky jsou si 
docela na blízku. Jejich oči vedou 
tichou rozprávku, a učitel i s učením 
je pro ně svět docela zbytečný. Ja-
níček umí teprve dvě písmenka, A a 
E, Hanička také. To jsou děti z jed-
noho konce dědiny. Vídaly se ode-
dávna každý den u zahrádek a celý 
den si spolu hrály. Nechápou, proč 
by se teď měly dívat jinam nežli na 
sebe. Přišly týž den a touže chvíli 
do školy. S Janíčkem přišla matka, 
s Haničkou tetička, neboť matku 
nemá. Děti vedly se až do třídy za 
ruce. Hanička tiskla v ruce kornout 
cukrkandlu, Janíček hrozitánskou 
buchtu. Zatím co učitel vítal matku a 
tetičku, posadily se děti vedle sebe 
mezi děvčata a začaly se nerušeně 
podělovat cukrovím a buchtou, až 
se z toho strhl mezi staršími ve třídě 
smích. Janíček mezi děvčaty! „To 
je dívčí púček!“ šeptali si o něm po 
lavicích.

Učitel se zasmál a vykázal Ja-
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níčkovi místo mezi chlapci. Nerad 
se šoural Janíček od Haničky, ale 
uspokojil se patrně tím, že na Ha-
ničku vidí. Od té doby se nic nezmě-
nilo. Děti se mají rády jako před tím, 
než začaly chodit do školy. Co mají, 
o to se dělí cestou do školy nebo ze 
školy. Těmto maličkým bude jednou 

těžko vědět datum, od které doby 
se milují.

 Pan učitel si k nim počínal 
velmi důmyslně, aby nevzešlo ve 
škole nějaké pohoršení. Já jsem 
obě děti poznal a několikrát potkal, 
jak šly ze školy. Šly zvolna, vedly se 
za ruce, kolíbajíce jimi, povídaly si, 

a vždycky jen spolu.
 Sem je věru učitelů moud-

rých, zkušených a naplněných lás-
kou k lidu. Vychovávat je umění. 
Vychovávat slovácké děti je umění 
největší. …

Z knihy Brumovice připravila 
Vlasta Bedřichová

Brumovická rodina Vodáků a její osudy – 2.část
Následující vyprávění vás chce 

seznámit s osudy této židovské ro-
diny a připomenout její památku.

Mezi roky 1851 – 1852 se do 
Brumovic do domku č. 49 přistě-
hoval z rodných Dambořic kramář 
Izák Vodák s manželkou Johanou 
a ročním synkem Markem. Z jejich 
dětí známe sedm, v dospělosti však 
v Brumovicích žili se svými rodinami 
pouze Marek a Šimon.

Starší MAREK, který se narodil 
v roce 1851 ještě v Dambořicích, 
prožil dětství už v Brumovicích. Vy-
učil se řezníkem a v roce 1875 se  
oženil s Adélou Hubrovou z Dambo-
řic. Bydleli v Brumovicích v „huličce“ 
v domku č.203, který přestavěný 
existuje dodnes (jeho majitelem je 
Daniel Štach). Zde měli obchod se 
smíšeným zbožím a řeznictví. Ma-
rek zemřel v roce 1909 na krvácení 
do mozku a jeho žena deset let po 
něm na „sešlost věkem“. Také oni 
byli pochování na židov-
ském hřbitově v Dam-
bořicích. Manželé měli 
šest dospělých dětí, kte-
ré se všechny narodily v 
Brumovicích.

Nejstarší syn Ig-
nác (Hynek) se narodil 
v roce 1876 a stal se 
po otci také řezníkem. 
Po svatbě (asi v roce 
1909) s Rosálií Mun-
kovou, která pocházela 
odněkud od Brna, byl 
v Brumovicích nějaký 
čas nájemcem hostin-
ce, potom měl v domě 
č.16 obchod a řeznictví  
(viz foto) a nakonec se 
živil jako překupník do-
bytka. V té době rodina 
už bydlela v domě č.9,  
dnes jej vlastní Luboš 

Hajda. V rodině žila také svobodná 
mladší sestra Ignácovy manželky 
Eleonora Munková. Ignác a Róz-
ka měli pět synů, ti všichni zůstali 
svobodní a žili v Brumovicích s ro-
diči; byli to Marek (nar.1910), Šimon 
(nar.1911), Gustav (1912), Rudolf 
(nar.1914) a Adolf (nar.1919) – viz 
foto rodiny. V roce 1942 se Ignác, 
jeho manželka se sestrou a všech 
pět synů stali oběťmi holocaustu. 

Další Markův syn Salomon 
(nar.1883), se vyučil řezníkem 
a oženil se v Kloboukách v roce 
1910 s Gizelou, dcerou Samuela 
Steinera, nájemce hostince v Bru-
movicích. Nejprve žili v Lovčicích , 
později, asi od 20.let, v Brně. Gizela 
zemřela ještě před zahájením raso-
vých persekucí, Salomon, jeho tři 
děti, Karel, Robert, Žofi e a její pěti-
letá dcerka Evička zahynuly během 
holokaustu. Manželovi Žofi e, otci 
Evičky se podařilo přežít.

Nejmladší Markův syn Leopold 

(nar.1891) byl také řezník, který nej-
prve vypomáhal v řeznictví svých 
rodičů. V roce 1919 se oženil v Ho-
doníně s Rudolfi nou Kolbovou ze 
Skalice. Bydleli pak se dvěma svo-
bodnými syny v Rohatci. Leopold a 
jeho žena zahynuli v roce 1943 v 
Osvětimi, osud jejich synů Roberta 
a Maxe není známý.

Nejstarší Markova dcera Gisela 
(nar.1878) se v Brumovicích pro-
vdala v roce 1899 za Maxe Cha-
rapa, původem z Haliče. Manželé 
žili nejprve v Brumovicích u rodičů 
Gisely a Max se živil jako stolař. 
Zde se také narodily jejich první 
dvě děti, Greta (nar.1899) a Otto 
(nar.1901). Později z Brumovic ode-
šli do Haliče, odkud však utekli před 
válečnými událostmi kolem roku 
1915 s dětmi zpátky do Brumovic, 
kde bydleli opět v domku Giseliných 
rodičů. Po čase se rodina přestěho-
vala do Vídně. Charapovi měli kro-
mě již zmíněných Grety a Otty ještě 

Fotografi e rodiny Hynka/Ignáce Vodáka: sedící – rodiče, 
stojící zleva: Marek, Gustav, Adolf, Rudolf, Šimon
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syny  Rudolfa (nar.1904) 
a Eduarda (nar.1915). Gi-
sela s manželem zahynuli  
v roce 1941 po transportu 
z Vídně do ghetta v pol-
ském Opole. Eduard se 
ještě stačil oženit s dív-
kou španělského původu 
a zplodit dceru, v roce 
1940 však byl uvržen ve 
francouzských Pyrene-
jích do internačního tá-
bora (Le Vernet), kde po 
krátké době zemřel. Osu-
dy Otty nejsou známy a 
Rudolf s manželkou se 
zachránili včasnou emig-
rací do Anglie. Zde sice 
Rudolf v roce 1944 ze-
mřel, ale jeho potomci žijí 
v Argentině. Greta unikla 
první vlně persekucí v letech 1941-
1943 a když dostala v roce 1944 vý-
zvu k transportu do Terezína, scho-
vali ji dobří a stateční lidé v Týnci, 
kde se dožila osvobození.

Druhá Markova dcera Irma (nar. 
1880) se provdala v roce 1904 do 
Vídně za Karla Aufrichtiga z Bosko-
vic. Irma s manželem a jejich tři děti 
(Fridrich, nar.1904, Marta, nar.1906 
a Robert, nar.1919) i s partnery 
unikli persekuci na poslední chvíli 
emigrací z Rakouska a jejich četní 
potomci žijí v Anglii a v USA. S jed-
ním z nich, vnukem Irmy Ronaldem 
(nar.1944), se podařilo naší rodině 
v roce 2011 navázat šťastnou náho-
dou na internetu kontakt a jeho zá-

sluhou jsme pak získali mnoho nám 
dosud neznámých rodopisných in-
formací.

Nejmladší Markova dcera An-
selma (Selma) se narodila v Bru-
movicích v roce 1885. Rodiče jí 
nedali souhlas ke sňatku s Tomá-
šem Kubíkem, protože nebyl žid, 
a tak se její dcera Amálie narodila 
v roce 1903 jako nemanželská a 
Selma zůstala svobodná. Žila s ro-
diči a po jejich smrti s rodinou své 
dcery, která se v roce 1925 v Bru-
movicích provdala za Štěpána Ma-
cháčka, stále v původním domku 

Fotografi e obchodu Hynka/Ignáce Vodáka: druhý zleva Hynek, 
čtvrtá zleva jeho žena Rózka

Vodákových č.203 v „huličce“. Také 
ona se stala obětí nacistické per-
sekuce a zahynula stejně jako její 
příbuzní během holocaustu. Její 
dcera Amálie, díky tomu, že nemě-
la židovského otce, persekucím se 
štěstím unikla. Když po udání na ni 
přišel do Brumovic dotaz, pan farář 
napsal, že byla v roce 1925 pokřtě-
na, přijala katolickou víru a nic dal-
šího o ní neví.

Příště si povíme více o rodině 
Šimona Vodáka.

Vlasta Bartošová-Macháčková 
a Ladislav Bartoš

Brumovice – lidé a doba
- Roku 1853 nechala obec obno-

vit celý kostel.
- 30.srpna 1868 vedl d.p. farář 

P.Matěj Kupec průvod lidí do 
Krumvíře ke kladení základního 
kamene na kostel. Na stavbu 
základů pro věž byla vykopána 
jáma asi pět metrů hluboká, přes 
kterou se průvod ubíral. Pod tíží 
se dřeva a desky zlomily a do 
jámy spadlo mnoho lidí, mezi 
nimi i pan farář Kupec a 86 let 
starý Antonín Wurm z Klobouk. 
Mnozí utrpěli vážná zranění. 

- 12.listopadu 1863 se přihnala 
velká vichřice, která na stave-

ních a na stromech nadělala 
mnoho škody.

- V roce 1903 byly v Brumovicích 
postaveny další silnice. Jedna 
do Hrachůvky a druhá na Dra-
hách. Podél této silnice nebyly 
tehdy ještě žádné domy, silni-
ce byla postavena až k obecní 
cihelně, odkud se polní cestou 
odvážel stavební materiál. Toto 
bylo pravděpodobně nejvážněj-
ším důvodem k jejímu vybudo-
vání.

- Četař Stanislav Koníček, který 
byl v prezenční službě v Mladé 
u Prahy a vracel se ke svým ro-

dičům Stanislavu a Terezii Ko-
níčkovým (č.136) na dovolenou, 
zahynul dne 24. prosince 1953 
při hrozné železniční katastrofě 
u stanice Šakvice u Hustopečí, 
kde plně rozjetý rychlík jedoucí 
z Brna do Bratislavy narazil do 
plně obsazeného půlnočního 
osobního vlaku. Mladý Stani-
slav (21let) měl ve své rodné 
obci pohřeb s vojenskými po-
ctami a vojenskou hudbou. Celé 
okolí přišlo uctít památku oběti 
štědrovečerní tragické události. 

Ze starých záznamů vybrala: 
Vlasta Bedřichová
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Z historie brumovického kostela
(Z dokumentu, který byl uložen 

v kovovém pouzdře v makovici 
kostelní věže. Pouzdro bylo ote-
vřeno při rekonstrukci zastřešení 
v létě roku 1999.)

„Léta Páně 1903 za duchovního 
správce d.p. Jana Nováka, faráře 
našeho, který v Brumovicích půso-
bí od 1.srpna 1894, se dne 2.červ-
na 1903 započalo se stavbou nové 
věže a s rozšířením chrámu Páně.

Nynější kostel je již počtvrté 
opravován a rozšiřován. Nejprve 
na tomto místě, a sice roku 1716 
byla postavena malá kaple, nynější 
presbytář, kterou dle ústního podá-
ní a farních záznamů postavit dala 
její výsost kněžna Maria Antonia 
z Lichtenštejnů, k jejíž poctě byla 
kaple zasvěcena ke cti sv. Anto-
nína Paduánského. R.1750 nákla-
dem téže kněžny a katolíků bru-
movických byla kaple rozšířena na 
kostel, který sahal až po pilíř u tře-
tího okna.  Chrám je dost dobře po-
staven, zvláště klenba je krásného 
slohu. Kostel neměl žádné věže a 
dle lidové pověsti a farních zázna-
mů bývala před kostelem dřevěná 
zvonice. Poněvadž byla již sešlá a 
hrozila sesutím, byla za d.p. Matě-
je Kupce, faráře, r.1865 na kostel 
postavena dřevěná vížka a v ní 
byly umístěny tři malé zvony, jeden 
zasvěcený sv. Antonínu, druhý sv. 

Janu a třetí Povýšení sv. 
Kříže. Mimoto byl chrám 
Páně opraven a dána nová 
vazba. Než věžka ta ško-
dila kostelu otřásáním, 
neboť připevněna byla na 
krovech, a svou tíží škodi-
la vazbě i klenbě, která se 
počala trhat. Všichni jsme 
uznali, že bude nutno po-
mýšlet na řádnou opravu 
kostela, ježto také kostel 
nedostačoval, takže věřící 
neměli místa, a ani stát, 
ani klečet nemohli. Starý 
kůr stál na hrozných slou-
pech, které zaměstnaly 
mnoho místa, schody na 
kůr vedly z kostela, takže 
starý kůr, ač sám byl malý, 
přece zaujal místo až do 
polovice třetího okna. Pod 
kůrem stávali muži a ne-
měli tam místa, takže museli stát i 
venku.

Poněvadž za našich dob si 
každá církev musí své nábožen-
ské potřeby uhrazovat ze svých 
peněz a nesmí z obecního jmění 
ani krejcaru použít, založil p. farář 
1.ledna 1895 kostelní jednotu, tj. 
spolek, který si vytkl za úkol sbírat 
příspěvky od členů a skládat ka-
pitál na opravu a rozšíření koste-
la. Kostelní jednota vešla v život a 

lidé chudí i bohatí, až na 
malé výjimky se stali čle-
ny, a to bylo zakládajících 
po 20 K, ostatní spláceli 
ročně po 1 K, 2 K a více. 
Seznam členů jednoty, 
jakož i dary členů a účty 
jednoty na věčnou paměť 
jsou uloženy ve farním 
archívu. Farníci obětavě 
skládali, p. farář roze-
slal také prosby ke svým 
spolubratřím kněžím a 
obdržel na 900 K, a tak 
spojenými silami kapitálu 
přibývalo. 

Mimo Kostelní jedno-
tu byly ustanoveny 30% 
konkurenční přirážky, 
které také vybíral p. farář. 
Také každého zasvěce-
ného svátku jsme měli 
ofěry na kostel, které roč-
ně vynášely přes dvě stě 

korun. A tak jsme s pomocí Boží do 
1.ledna 1903 našetřili 12 tisíc ko-
run. 

Na c. k. místodržitelství se po-
dala žádost a po ustavičném pro-
šení a běhání nám byl konečně 
dodán plán a rozpočet. Poněvadž 
plán úřední nevyhovoval, dali jsme 
ho opravit kyjovskému staviteli p. 
Poláškovi.

Dle plánu, který je i s rozpočtem 
uchován ve farním archívu, byla 
ustanovena tato oprava chrámu: 

Starý kůr se zboří, postaví se i 
průčelní zeď, kostel se rozšíří o 3,5 
metru, nynější to kůr (je) přístavba, 
k tomu se postaví nová věž. Celý 
kostel se nově omítne a obílí, sa-
kristie, která byla nízká a vlhká, se 
postaví na poschodí a nahoře se 
učiní oratorium a místo pro kos-
telní roucha, okna se prodlouží a 
opatří se železnými rámy. Uvnitř se 
kostel řádně opraví, zdi se od zemi 
na dva metry nahodí asfaltem a 
cementem. Nový kůr se postaví na 
železné traverzy a pilíře. Kostel se 
slušně vymaluje, zbuduje se nový 
hlavní oltář, poboční pak a kazatel-
na se opraví. Zbudují se nové var-
hany a dva větší zvony. 

Stavba byla zadána staviteli Po-
láškovi, vnitřek, tj. oltáře a malba 
jsou zadány p. Metoději Fablovi, 
akademickému řezbáři z Pros-
tějova. Stavitel p. Polášek dal na 
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stavbu rozpočet 25 tisíc K a k tomu 
dodá dva zvony, jeden čtyři centy 
a druhý dva centy, a pořídí hromo-
svod na věž. (Zvony budou stát 
2000 K.)

Dne 2.června 1903 se započa-
lo s bouráním. Věž stojí na velmi 
hlubokých základech, protože tam 
byly hroby a četné rakve, takže 
museli dlouho kopat, než přišli na 
pevnou zemi. Stavbu řídil p. Smut-
ný, polír. Na kostele pracuje pade-
sát šest lidí. Stavba rychle pokro-
čila, takže dnes 17.7. se na věž 
dává vazba a v týdnu se již bude 
nad osadou vypínat krásná báně. 
Než větší radost nám nastane, až 
poprvé uslyšíme zvonit zvony.

Hlavní oltář bude zcela nový, 
obětní stůl bude z mramoru, jakož 
i přední část, a stát bude 1968 K., 
oprava kazatelny 250 K., oprava 
pobočních oltářů 372 K., malba 
1000 K. a varhany s devíti  regist-
ry 2 900 K. Všechno chceme učinit 
dobré a dokonalé, aby náš kostel 
byl krásným, abychom do něho 
rádi chodili a v něm se rádi modlili. 

Po dobu opravy chrámu Páně 
konají se služby Boží ve všední 
dny ve škole, v neděli na hřbitově.

Roku 1903 má naše osada přes 
tři sta čísel a 1312 obyvatel. Po-
něvadž náš duchovní správce měl 
vždy na mysli blaho našeho lidu, za-
ložil Reiffeisenovu spořitelnu, která 
započala svou činnost 1.října 1897 
a roku 1900 založil potravní spolek. 

Za našeho živobytí staly se 
v osadě některé změny. Předně 

máme železniční drá-
hu, která vede ze Zaje-
čí k Hodonínu, máme 
zastávku, a tak může-
me pohodlně jezdit po 
světě, máme-li pení-
ze. Osadou vede nová 
silnice až k váze, je 
také ozdobou dědiny. 
Budeme také stavět 
nový hřbitov, a sice 
hned za kostelem ve 
farské zahradě. 

Za našich dob byly 
zavedeny nové pení-
ze, a sice měna koru-
nová. Nejmenší peníz 
je jeden halíř. 

Milí potomci, neza-
pomínejte nikdy na své 
předky. V dobrém, co 
jsme učinili, nás násle-
dujte, zlého pak se va-
rujte a zlých následků, 
učte se moudrosti a 
opatrnosti. Buďte mezi 
sebou svornými, milujte se a pomá-
hejte si, pilně pracujte na zděděných 
statcích a pevnou rukou je držte, 
buďte pevni ve víře a buďte ujištěni, 
že se vám dobře povede. Modlete 
se za nás, kdykoli do tohoto chrámu 
a na hřbitov přijdete, my pak, bude-
me-li na věčné radosti,  přimlouvat 
se budeme za vás u Boha. 

V Brumovicích dne 19. červen-
ce 1903.“

Kostel sv. Antonína byl vysvě-
cen 3.listopadu 1903

(zkráceno)

Oslavy 110. výročí vysvěcení 
kostela sv. Antonína v Brumovicích 
se konaly v neděli 10. listopadu 
2013. Po odpolední děkovné bo-
hoslužbě vystoupily pěvecké sbo-
ry, následovalo žehnání mladých 
vín, poté se šlo průvodem do so-
kolovny, kde pokračovalo hodové 
odpoledne s CM Vonica. Navázalo 
se tak na sobotní (9.11.) podzimní 
hodovou zábavu, kdy k tanci i po-
slechu hrála dechová hudba Hovo-
rané.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Září:
Na dešti v září rolníku moc záleží.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
O Marie narození vlaštoviček rozloučení.
Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a 
v zimě mnoho sněhu.

Říjen:
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Říjen když blýská, zima plíská.
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
Září – víno vaří, říjen – víno pijem.

Lidové pranostiky

Listopad:
Na začátku listopadu teplo se zimou se hádá.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlou-
ho nepobude.

Prosinec:
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
O svatém Mikuláši snížek často práší.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu – žíznivý roček 
bude v běhu.
Prosinec naleje – leden zavěje.
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U S N E S E N Í 
z dvacátého třetího řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 29. 7. 2013 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
- Program jednání
- Ověřovatele zápisu pana Ladisla-

va Milušku a pana Ing. Zdeňka 
Musila.

- Návrhovou komisi ve složení JUDr. 
Dobromila Macháčková a pan Jiří 
Bureš.

- Zhotovitele dodávky stavby chod-
níku nad nově vybudovaným vo-
dovodním řádem od čísla Brumo-
vice 60 po prodejnu čp. 430 fi rmu 
Stavoč, s. r. o. Horní Bojanovice po 

provedeném výběru. Současně byl 
starosta obce pověřen podpisem 
smlouvy.

- Přijetí daru od pana Martina Simo-
na z Kladna darovací smlouvou na 
10 tisíc korun. 

- Rozpočtové opatření č. 5 a 6
- Záměr prodeje části parcely u 

domu č. 186.
- Záměr obce zažádat o dotace na 

zateplení školy a víceúčelové hřiš-
tě.

- Záměr obce zpracovat Tržní řád 
s akcentem zákazu podomního 

prodeje.

ZOB bere na vědomí:
- Plnění usnesení z dvacátého dru-

hého  řádného zasedání obce Bru-
movice.

- Zprávu o činnosti Obecního úřadu

ZOB ukládá starostovi obce:
- Ověřit možnosti vybudování sběr-

ného dvora v lokalitě ochranného 
pásma plynovodu a ropovodu u 
pověřených orgánů.

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení  spoluobčané,
 blíží se konec roku, čas, kdy 

pravidelně vychází vydání našeho 
zpravodaje, a čas, kdy se příroda 
ukládá k zimnímu odpočinku. Pro 
nás ale nastává období náročněj-
ší a nebezpečnější, kdy nám hrozí 
více nemocí a úrazů. Při této příle-
žitosti se obracím na Vás, vážení 
spoluobčané, abyste nám v rámci 
svých možností a schopností byli 
nápomocni se zimním úklidem a 
údržbou chodníků v blízkosti Va-
šich nemovitostí. Touto svojí po-
mocí  přispějete k bezpečnosti své 
i svých spoluobčanů. Děkuji Vám.

Konec roku je však také časem 
bilancování uplynulého období, ale 
i příprav na přicházející nový rok. 
V krátkosti se chci zmínit o tom, co 
se nám v letošním roce podařilo 
udělat. Ve spolupráci se společ-
ností VaK Břeclav byla provedena 
rekonstrukce vodovodního řádu 
v části obce a následně byl vybu-
dován nový chodník. Byla dokon-
čena projektová dokumentace k 
provedení stavebních úprav soko-
lovny, se kterými jsme pro některé  
občany započali trochu nepocho-
pitelně. Na vysvětlenou uvádím, 
že na zateplení budovy se nám 
podařilo získat časově omezenou 

fi nanční dotaci, a právě proto bylo 
pořadí prací takové. V podstatě to 
však dopadlo velmi dobře a dnes 
máme budovu sokolovny pod no-
vou, krásnou střechou a nad boč-
ním sálem je hotová hrubá stavba 
ubytovny. Během zimního období 
provedeme vybudování nového so-
ciálního zařízení, vybouráním sta-
rého sociálního zařízení upravíme 
vstupní část budovy. S pracemi na 
sokolovně  budeme pokračovat i 
v dalším období, a to vybudováním 
nového vnitřního schodiště pro pří-
stup do kabin i ubytovny, úpravou 
prostor restaurace a dostavbou 
ubytovacích prostor tak, abychom 
splnili to,  k čemu jsme se zavázali 
při podpisu smlouvy o převodu so-
kolovny. Připravujeme také dokon-
čení vnitřních stavebních prací na 
hasičské zbrojnici. 

Plánované práce, které se nám 
v letošním roce nepodařilo uskuteč-
nit, jako je dokončení vozovky na 
Vrchním konci, vybudování obrub-
níku podél kostkové vozovky v Lu-
žánkách, vybudování nového chod-
níku v části obce „ Pod humnama“, 
opravy některých částí chodníků a 
příprava na rekonstrukci veřejného 
osvětlení, zahrnujeme do akcí pro 
rok 2014. Spoustu práce a nema-

lých fi nančních prostředků je také 
potřebné investovat do údržby a 
renovace stávajícího zařízení v  
majetku obce.

Velkým úkolem pro další období 
je pro nás získání fi nancí na kana-
lizaci a čistírnu odpadních vod, vý-
stavbu sběrného střediska odpadů 
(zanedlouho nám skončí platnost 
povolení dočasné stavby – sběr-
ného dvoru), zateplení školních 
budov, abychom snížili provoz-
ní náklady atd. Jak vidíte, vážení 
spoluobčané, je před námi všemi 
obrovská spousta práce.

V závěru svého příspěvku sr-
dečně děkuji všem, kteří se aktivně 
zapojili do dění v obci, a to v ja-
kémkoliv směru, ať už jako jednot-
livci nebo v rámci nějaké organiza-
ce 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 2014 
přeji všem pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost, hodně pracovních i 
osobních  úspěchů a vyplněná přá-
ní a předsevzetí.

Antonín Košulič, starosta obce
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U S N E S E N Í 
z dvacátého čtvrtého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 5. 9. 2013 ve velké zasedací síni obecního úřadu

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

konaného dne 24. 10. 2013 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
- Program jednání
- Ověřovatele zápisu pana Jiřího Bu-

reše  a pana Karla Opluštila.   
- Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a pan Mgr. 
Petr Kučera.

- Zhotovitele dodávky stavby Staveb-
ní úpravy a přístavba Obecní soko-
lovny fyzickou osobu podnikatele 
Davida Poláčka, Starovičky 301, 
693 01, IČO 76158241 po provede-
ném výběrovém řízení jako vítěze 
s nejnižší cenovou nabídkou.

- Prodej pozemku p. č. 662/201 o 
výměře 53 m2  panu Ing. Jaroslavu 
Musilovi, bytem Lesní 15, Hodonín 
za celkovou kupní cenu 5 300,- Kč.   

- Uzavření smlouvy s f. WTORPOL 
zabezpečující bezplatný sběr a 
svoz použitých textilií, bot a hraček.

Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
- Program jednání
- Ověřovatele zápisu pana Ladislava 

Milušku a Ing. Zdeňka Musila.
- Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a pan Mi-
roslav Otáhal.

- Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene s Jiho-
moravským krajem na vybudování 
veřejného osvětlení na pozemku 
p.č. 3602 v k. ú. Brumovice, ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje 
s úhradou Kč 2000,- Kč.

- Poskytnutí příspěvku ve výši 50,- 
Kč za obyvatele na fi nancování 
systému IDS Jm kraje na rok 2014 
v celkové výši 47 350,- Kč (k 1. 1. 
2013 je obci evidováno 942 obyva-
tel)

- Nařízení č. 1/2013 obce Brumovi-
ce, kterým se vydává Tržní řád.

- Smlouvu o dílo s fi rmou AZ Kli-
ma, a. s. IČO 24772631 v částce 
169 987,- Kč bez DPH na prove-
dení vzduchotechniky v Sokolovně 
v termínu do 31. 12. 2013.

- Revokaci usnesení z 1. řádného 
zasedání Zastupitelstva obce Bru-
movice, konaného dne 25. 11. 2010 
o schválení zástupců obce pro 
spolupráci v oblasti územního plá-
nu a schvaluje pro tuto spolupráci 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění pouze pana Anto-
nína Košuliče, starostu obce pro vo-
lební období 2010 – 2014.

- Záměr paní Ing. Jany a pana Ing. 
Bohumila Říhových vybudovat u 
svého rod. domu nájezd a opěr-
nou zídku na pozemcích obce č. 
3006/183 a 3006/185. 

- Záměr pana Františka Lupače, Bru-
movice 149 na dočasné uložení sta-
vebního materiálu před jeho nemo-
vitostí po dobu nezbytně nutnou při 
provádění stavební údržby domu.

- Průběžné přijímání sponzorského 
daru ve formě hospodářských vý-

- Smlouvu o výkonu technického do-
zoru na  realizaci akce „Stavební 
úpravy a přístavba Obecní Soko-
lovny“ s panem Michalem Stehlí-
kem, autorizovaným technikem, 
IČO 69682755 ve výši 40 000,- Kč. 

- Dodatek ke smlouvě o dílo s fi r-
mou Prost Hodonín, s. r. o., IČO 
60701366 na vypracování prová-
děcí projektové dokumentace na 
rekonstrukci Sokolovny ve výši 
49 350,- Kč bez DPH. 

- Dodatek ke Smlouvě o dílo s pa-
nem Pavlem Miklíkem, IČO 645 
19 660 na dodávku víceprací ve 
výši 23 107,- Kč bez DPH. 

- Smlouvu o poskytnutí fi nanční pod-
pory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí. 

- Prodloužení veřejnoprávní smlou-
vy pro projednávání přestupků 
s Městským úřadem Klobouky u 
Brna na rok  2014 a 2015 za stej-
ných podmínek.

- Rozpočtové opatření č. 7 a 8.
- Prodej obecního pozemku – část 

parcely č. 49/7, která přiléhá k par-

pěstků pro ZŠ a MŠ Brumovice od 
přímých dárců.

ZOB bere na vědomí:
- Plnění usnesení z dvacátého třetího  

řádného zasedání obce Brumovice – 
konkrétně získání kladných stanovisek 
od f. Čepro, a. s. a GAZ4net, a. s. pro 
výstavbu sběrného dvora v ochran-
ných pásmech plynovodu a ropovodu .

- Zprávu o činnosti obecního úřadu.
- Informaci o výsledcích předběžné-

ho Auditu hospodaření obce, prove-
deném Krajským úřadem.

ZOB ukládá starostovi obce:
- Na příští Zastupitelstvo obce pro-

věřit usnesení z 26. Řádného zase-
dání  obce Brumovice z roku 2009, 
kterým byl zamítnut prodej parcely 
navazující na parcelu pana Radka 
Lupače.

cele pana Radka Lupače s tím, že 
se schvaluje prodej jako stavební 
parcela v ceně 275,- Kč za m 2, 
v případě nedohody schvaluje ZOB 
pokračování pronájmu uvedené 
parcely. 

ZOB bere na vědomí:
- Plnění usnesení z dvacátého čtvr-

tého řádného zasedání obce Bru-
movice – bylo prošetřeno usnese-
ní z 26. ZOB z roku 2009, kterým 
byl zamítnut prodej obecní parcely 
sousedící s parcelou u domu  č.p. 
186 panu Radku Lupačovi

- Zprávu o činnosti Obecního úřadu

ZOB ukládá starostovi obce:
- Svolat jednání na myslivnu za úče-

lem šetření stavu střechy na tomto 
zařízení vzhledem k požadavku 
Myslivecké společnosti Brumovice, 
která žádá o fi nanční příspěvek ve 
výši 10 000,- Kč.

- Řešit podnět občanů zastoupe-
ných panem Stanislavem Lupa-
čem, Brumovice 192.



Nové POKOLENÍ

strana 10

- V týdnu od 21.7. do 28.7.2013 zasáhla Českou re-
publiku tropická vedra.

- Od 1.8.2013 došlo u České pošty ke změně sazeb-
níků. Zdražilo např. odesílání pohledů, kdy místo 
dosavadních deseti korun zaplatíme 13.-Kč. Více 
zaplatíme i za peněžní poukázku, např. složenka 
do 1.000,- Kč podraží o čtyři koruny, tzn. na 26 Kč.

- 6.8.2013 byla v kostele sv.Antonína po celý den vy-
stavena monstrance.

- Dne 1.8.2013 vyhlásil hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek dobu zvýšeného nebezpečí 
vzniku požárů. Rozhodnutí platilo až do odvolání. 
U nás důrazné varování ještě v úterý 6.srpna, ne-
boť někdo zakládal oheň u jezírka.

- V neděli 4.8.2013 se zdvihl prudký vítr a následo-
vala silná bouřka, která škodila i u nás v Brumovi-
cích. Po bouřce zůstaly popadané větve, polámané 
stromy, zůstali jsme bez elektrického proudu, pro-
blémy byly v celé obci, nešel internet atd. 

- V pátek 2.8.2013 a v úterý 29.10.2013 provedla fi r-
ma SEHA, Petr CHlumecký v naší obci sbírku pou-
žitého šatstva a obuvi.

- Z pondělí 5. na úterý 
6.8.odcizili neznámí 
pachatelé kůly u stro-
mů na „Hamrovce“ a 
z pátku 9. na sobo-
tu 10.8.2013 zmize-
ly kůly u sedmnácti 
stromků u hlavní silni-
ce směrem na Kobylí.

- V neděli 11.8.2013 
jsme v televizním vy-
sílání na ČT1 mohli 
vidět český fi lm podle 
povídky Jana Kostr-
huna Plavení hříbat 
z roku 1975, který se natáčel také v Brumovicích. 

Ve fi lmu hrají Ivan Vyskočil, Jiří Sovák, Helena  
Kružíková, Kateřina Macháčková, Jana Švandová, 
Vlastimil Brodský,Vladimír Menšík a další. Režie 
Hynek Bočan.

- Od pátku 6. do neděle 8.9.2013 probíhala rekonstruk-
ce křižovatky na hlavní silnici směrem do Hrachůvky. 

- Hospůdka Na Sokecu připravila v sobotu 7.9.2013 
na ukončení prázdnin akci pro děti i dospělé – ope-
čené selátko.

- V neděli 29.9.2013 se v evangelickém kostele 
v Kloboukách u Brna konal koncert historické chrá-
mové hudby. Výtěžek ze vstupného půjde na budo-
vání Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích.  

- Obecní knihovna nás pozvala v rámci Týdne kniho-
ven v pátek 4.10.2013 na Společné čtení o Vilému 
Mrštíkovi. Doprovodné akce: přihlašování nových 
čtenářů zdarma, amnestie dlužníků, burza vyřaze-
ných a nepotřebných knih a časopisů.

- Od pondělí 14.10.2013 je na obecním úřadě v pro-
deji čtrnáctidenní stolní kalendář pro rok 2014 s fo-
tografi emi ze společenských a sportovních akcí. 
Cena jednoho výtisku je 100,-Kč.

- V říjnu 2013 byly v Brumovicích ve spolupráci s fi r-
mou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva ži-
votního prostředí ČR umístěny dva kontejnery na 
sběr použitých oděvů a textilních materiálů. Jeden 
u bývalé prodejny Jednoty (u tzv. spolku) a druhý 
za křižovatkou v parku u domu paní Polákové.

- V sobotu 26.10.2013 provedl MVDr. Ryba v naší 
obci očkování psů proti vzteklině. 

- Velmi úspěšný byl Petr Líznar z Brumovic v televiz-
ní vědomostní soutěži DUEL na STV – Jednotka. 
Jeho vystoupení a vynikající výkony jsme mohli na 
svých obrazovkách sledovat od 12. do 26. listopa-
du 2013, celkem tedy jedenáctkrát. V této tříkolové 
soutěži se desetkrát stal vítězem, za což sklidil ob-
div nejen u moderátora pořadu, ale jistě i u diváků. 
K jeho úspěchu blahopřejeme.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konaly se ve dnech 25. a 26.října 2013 
Složení volební komise:
Předseda: Stanislav Lupač
Místopředseda: Veronika Veselá
Členové: Vladimír Valný, Bohuslava Kňůrová, Marta 
Hlavičková
Zapisovatelka: Marcela Studýnková

Výsledky voleb:
Strana Platné hlasy Předn.

hlasyčíslo název celkem v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 91 20,87 X
2 Strana svobodných občanů 10 2,29 X
3 Česká pirátská strana 8 1,83 X
4 TOP 09 42 9,63 X

5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 0 0,00 -
6 Občanská demokratická strana 26 5,96 X
9 politické hnutí Změna 1 0,22 X
10 Strana soukromníků ČR 0 0,00 -
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 62 14,22 X
13 Suver.-Strana zdravého rozumu 1 0,22 X
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 9 2,06 X
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 46 10,55 X
18 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,22 X
20 ANO 2011 80 18,34 X
21 Komunistická str.Čech a Moravy 48 11,00 X
22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 -
23 Strana zelených 9 2,06 X
24 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0,45 X
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- Také se Vám líbí uklizený a upravený hřbitov? Za-
sloužily se o to hlavně paní Brunnerová a Lösslo-
vá. Ruku k dílu však přiložili i další zaměstnanci 
obecního úřadu. Všem patří velká pochvala, neboť 
pietní místo výrazně prokouklo.

- Ve středu 13.11.2013 způsobil neznámý pachatel 
škodu přes 760 tisíc korun, když u jezírka ze zapar-
kovaného auta Mitsubishi Pajero odcizil speciální 

GPS navigaci určenou na zaměřování.  
- Na dobročinné aukci Diakonie ČCE, střediska 

Betlém, která se uskutečnila v sobotu 16.11.2013 
v hustopečském Hotelu Centro , se dražilo celkem 
47 položek. Aukce vynesla více než čtyři sta tisíc 
korun a výtěžek bude použit na další výstavbu 
chráněného bydlení Mirandie v naší obci.

- V pátek 29.11.2013, před první adventní nedělí, 
byl v parku pod kostelem rozsvícen vánoční strom. 
Osvětlení smrku provedla fi rma REPREL, s.r.o.

- V pátek 6. prosince 2013 proběhla v naší obci vá-
noční charitativní sbírka šatstva a obuvi. Zajistila 
RE-CO CZECH, s.r.o.

- Ve středu 11.12.2013  se Brumovice zapojily do ce-
lostátní akce „Česko zpívá koledy“ vyhlášené regi-
onálním tiskem – Břeclavským deníkem. Sešli jsme 
se v parku pod kostelem u  vánočního stromu a za 
doprovodu kláves jsme si zazpívali koledy: Nesem 
vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu 
do Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli ovce valaši 
a přidali jsme ještě několik dalších. Nechyběla ani 
píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.  

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Ze života školičkyZe života školičky
Kukátkem do MŠ

Zahájení školního roku
Nový školní rok 2013/2014 v mateřské škole začal stejně jako pro školáky 2. září 2013. 
Letos je k 1. 9. 2013 do mateřské školy zapsáno celkem 36 dětí (25 dětí z Brumovic, 5 dětí z Morkůvek, 3 

děti z Kašnice, 2 děti z Klobouk a 1 dítě z Krumvíře) a jsou rozděleny do dvou tříd podle věku.
Mateřská škola je otevřena od 6.30 hodin do 16.00 hodin a školné na jeden měsíc činí 270,- Kč.

Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici
V rámci dopravní výchovy navštívili naši mateřskou 

školu zástupci BESIPu  z Brna a Hustopečí.
Jejich cílem bylo přiblížit dětem různé situace v sil-

ničním provozu. Děti byly poučeny, jak se správně 

chovat na ulici, na silnici i v přírodě. Názorně jim byla 
předvedena pravidla bezpečnosti chování chodců 
v dopravním provozu.
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Motýlí zahrádka
Díky motýlí zahrádce byly děti 

názorně seznámeny se životem 
motýlů.

Celý měsíc září pozorovaly 
jednu z nejúžasnějších přírodních 
proměn – jednotlivá vývojová sta-
dia motýla (Babočky bodlákové). 
Nejdříve jsme pozorovali housenky 
v malé průhledné krabičce, v níž se 
také zakuklily. Kukly jsme opatrně 
přemístili do „zahrádky“, kde se 
odehrávala další etapa jejich vývo-
je – změny kukel, líhnutí i první roz-

Podzimní tvoření
Již tradičně v naší mateřské škole  pořádáme pod-

zimní tvořivé odpoledne rodičů s dětmi. Je to setkání, 
na které se děti a snad i dospělí těší. A tak se 15. 
října 2013 vyrábělo: ježci z brambor, sluníčka z listí, 
strašidla z dýní a další. Zkrátka o nápady nebyla nou-
ze. Podzimní tvoření přineslo radost a potěšení jak 
dětem, tak i rodičům.

tažení křídel jednotlivých motýlů. 
O dospělé motýly jsme se vzor-

ně starali, každý den dostali do 
misky čerstvé ovoce i sladkou šťá-

vu. Ale protože se zima neúpros-
ně blížila, vypustili jsme babočky 
do volné přírody ještě při dotecích 
hřejivých paprsků slunce.



Nové POKOLENÍ

strana 13

Víte, že...
4.září 1723 byl Karel VI. korunován na českého krále? (290 let)

5.října 1713 se narodil Denis Diderot, autor legendární Encyklopedie? (300.výročí)

11.října 1963 zemřela Edith Piaf, francouzská zpěvačka, šansoniérka? (50.výročí) 

25.října 1913 se narodil Karel Valdauf, skladatel a dirigent? (100.výročí)

27.října 1913 se narodil Otto Wichterle, vědec? (100.výročí)

18.listopadu 1883 operou Bedřicha Smetany Libuše bylo po požáru znovu otevřeno Národní divadlo v Praze? (130.
výročí)

22.listopadu 1963 byl v Dallasu spáchán atentát na amerického prezidenta J.F.Kennedyho? (50 let)

Mikulášská 
trojice
Ve čtvrtek 5. prosince 2013 

nás také navštívila „mikuláš-
ská trojice“ (Mikuláš, anděl a 
čert), na kterou se sice děti 
těšily, ale přece jen ji očeká-
valy s určitou dávkou nejisto-
ty. Často je překvapilo, že ty 
nadpřirozené bytosti o nich 
všechno věděly. Když Mikuláš 
položil dětem otázku : „Byl jsi 
hodný/á!?“, všichni odpovída-
li, že byli hodní a nezlobili. Mi-
kuláš však jen na jejich slova 
nedal a do kouzelné knihy ob-
čas nahlédl. Tak musely děti 
s pravdou ven - nechce se mi 
uklízet, běhám po třídě, kři-
čím, zlobím kamarády, poma-
lu se oblékám .... Po slibu, že 
už se polepší, zazpívaly spo-
lečně písničku a někteří od-
vážlivci zazpívali nebo zarecitovali krátkou písničku 
nebo básničku sami. Atmosféra byla přátelská, milá, 
s andělem a Mikulášem se děti kamarádily hned, hol-
čičky obdivovaly zářivé hvězdičky a šaty anděla, čert 
je vystrašil jen trošku, když si dupnul kopytem(nebo 
ponožkou?) - pak se však klidně fotily i s ním. Jen 
asi dva „zlobivci“ mu moc nevěřili a uronili sem tam 
slzičku, asi věděli proč?

Vystoupení pro babičky a dědečky
6. prosince 2013 se na Obecním úřadě v Brumo-

vicích konala beseda s občany důchodového věku. 
Také naše děti si jako již tradičně přichystaly pro 
babičky a dědečky krátké vystoupení a za to byly 
odměněny nejen sladkým pamlskem, ale hlavně vel-
kým potleskem.

Veronika Kunická
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Ze života školyZe života školy
Zahájení školního roku 2013/2014
Po prázdninách se základní škola opět zaplnila a ožila 

hlasy dětí. Po dvouměsíčním odpočinku se v kmenových 
třídách sešli všichni žáci školy se svými třídními učitelkami.

Poprvé v lavicích usedlo 13 nastupujících prvňáčků. 
Před nimi je teď důležitý úkol seznámit se se svými nový-
mi spolužáky a třídní učitelkou Mgr. Helenou Miklíkovou a 
co nejrychleji poznat chod školy a nové prostředí.

Vzhledem k navýšení počtu žáků na 54 je v tomto roce 
škola organizována do čtyř tříd s pěti ročníky. Do školy 
docházejí nejen místní děti, ale dojíždějí i z Morkůvek, 
Klobouk, Terezína, Velkých Pavlovic a z Kobylí. O žáky 
se starají třídní učitelky Mgr. Marie Michnová, Mgr. Anna 
Hlávková a Mgr. Jarmila Bielová. Přírodovědné a vlasti-
vědné předměty, hudební výchovu vyučuje Ing. Dana Pu-
čálková.

Ve školní družině jsou otevřena dvě oddělení s vy-
chovatelkami Ing. Danou Pučálkovou a Pavlínou Zále-
šákovou.

Školní družina
Ve školní družině jsou žákům nabízeny různorodé 

zájmové a sportovní činnosti, odpočinek a relaxace po 
školním vyučování.  Odpolední aktivity probíhají při indi-
viduálních i skupinových hrách, soutěžích, výtvarných a 
pracovních činnostech, sportování na školní zahradě, hřišti 
i v budově školy.  

V podzimním období jsme tradičně sbírali kaštany pro 
výrobu postaviček, ale hlavně pro potřeby mysliveckého 

Divadelní představení
V pátek 25. října 2013 navštívili 

žáci 3., 4. a 5. ročníku divadelní před-
stavení Mach a Šebestová v brněn-
ském divadle Radost.

Mach a Šebestová je  jedním z nej-
populárnějších kreslených seriálů pro 
děti. Na televizní obrazovce se objevil 
v roce 1982 – tedy před více než třiceti 

Nezbývá tedy než si do nového 
školního roku popřát hodně pohody, 
úspěchů a štěstí.

sdružení. Sklízeli jsme jablka a švestky na školní zahra-
dě, které se postupně pojídaly a zároveň posloužily jako 
vzorky na výstavu plodů podzimu.  Během konání vý-
stavky děti poznávaly jednotlivé druhy ovoce a zeleniny 
a zároveň se besedovalo o zdravém stravování. Jablka a 
švestky děti připravovaly k sušení na křížaly. 

Školní družina je místo, kde děti mají možnost pozná-
vat, diskutovat, sportovat i pracovat. Snahou pracovníků 
školy je, aby prostor po skončení vyučování mohly strávit 
v příjemném a radostném kolektivu.

lety. A tak už pro několikátou genera-
ci se rozumbrada Mach, Šebestová 
s velkou mašlí a jejich psí kamarád 
Jonatán stali nejen jedním z nejoblí-
benějších večerníčků, ale dostali také 
knižní a zvukovou podobu a objevili se 
i v celovečerním hraném fi lmu.

Příhody a dobrodružství Macha, 
Šebestové i ostatních žáků 3. B jsou 

vděčné a přitažlivé i pro jevištní po-
dobu, jak jsme se mohli z reakcí dětí 
přesvědčit při návštěvě tohoto před-
stavení.

Výběr z textů M. Macourka a dra-
matizace pro Divadlo Radost je dílem 
Vlastimila Pešky, který je zároveň re-
žisérem inscenace i autorem scénické 
hudby.
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Návštěva planetária, výstavy 
a prohlídka památek v Brně
Dne 29. listopadu 2013 odjeli žáci naší školy za 

poznáním do Brna. Nejdříve všichni navštívili plane-
tárium. Žáci 1. – 3. ročníku zhlédli v planetáriu pořad 
„Kouzelný útes“. Součástí představení byla prohlíd-
ka hvězdné oblohy, ukázka několika jasných hvězd 
a nejnápadnějších souhvězdí.  Žáci 4. – 5. ročníku 
se prošli po naší Sluneční soustavě. Srovnali planetu 
Zemi s ostatními, zjišťovali, proč u nás život je a na 
jiných planetách ne. Zkoušeli si vytvořit vodní vír, osa-
hali meteorit a podívali se, jak funguje pohyb Země a 
Měsíce kolem Slunce.

Potom jsme se přesunuli do cen-
tra Brna, kde už začala opravdová 
předvánoční nálada.

Mikuláš
Také letos k nám nezapomněl do 

školy přijít Mikuláš se svými pomoc-
níky, andělem a čertem. Už od rána 
na ně  netrpělivě a s malými obava-
mi čekaly všechny děti a hlavně naši 
prvňáčci, kteří nevěděli, co je čeká 
a vyptávali se, jestli do školy chodí 
ti praví čerti. Když se konečně do-
čkali, tak leckterému ukápla slzička 
a slibovali, že se polepší.

Všem dětem dal Mikuláš malou 
nadílku a ony mu za to společně za-
zpívaly.

Vánoční jarmark
V sobotu 30. listopadu 2013 jsme na školní zahradě 

uspořádali již 6. vánoční jarmark. Měli jsme trochu oba-
vu o počasí, ale nakonec vykouklo i sluníčko a teploty 
se držely nad nulou.

Jarmark zahájili ve 13.00 hodin svým pěveckým vy-

Úspěchy brumovických žáků v ZŠ Kobylí ve školním roce 2012/2013

Mladší žáci navštívili v Paláci šlechtičen výstavu 
na téma „Příběh vánočního stromku“. Seznámili se 
zde se způsoby zdobení vánočního stromku od tra-
dičního rukodělného až po současné, povídali si 
o adventu, tradičních vánočních zvycích a symbolech 
a také třeba o tom, co vlastně křesťané o Vánocích 
slaví. Na závěr si vyrobili společný betlém z papíru. 

Starší žáci se šli podívat na radnici, kde si prohléd-
li známého brněnského draka, potom navštívili Kapu-
cínskou hrobku a krásný gotický kostel Petrov. Na 
závěr se šli na Zelný rynk naladit vánoční atmosférou.

Výlet se dětem moc líbil a domů se vrátily spoko-
jeny a plny zážitků.

stoupením naši žáci. Potom se už všichni návštěvníci 
rozešli k jednotlivým stánkům.  Nakoupit si mohli ad-
ventní věnce a svícny, různé sladkosti, knížky a spous-
tu dárkových předmětů (tašky, polštáře, bižuterii aj.). 
Nechyběly ani tradiční zabijačkové speciality, o které je 
každoročně velký zájem.

V okresním kole košíkové 
mladších žáků byl nejlepší náš tým. 
Oporou byl  Michal Hanák (7.B). 

Našim žákům se velmi dařilo na 
atletických závodech v Břeclavi. 
Dovezli deset medailí. Terezie 
Blanářová z 8.A získala zlatou 
medaili v běhu na 60m. 

Jako šikovná výtvarnice se 
ukázala Terezie Blanářová z 8.A, 

jejíž práce byla oceněna v okresním 
kole výtvarné soutěže o ohrožených 
živočiších. 

Družstvo mladých zdravotníků, 
které se opíralo o znalosti Elišky 
Vykydalové z 5. třídy, vybojovalo 
cenné vítězství v okresním kole 
soutěže Mladý zdravotník. Zajistilo 
si tak postup do krajského fi nále v 
Blansku. 

V Břeclavi, v okresním kole 
atletických závodů Pohár rozhlasu, 
se našim žákům také dařilo. Starší 
žákyně obsadily druhé místo. Tak 
dobrého výsledku bychom určitě 
nedosáhli bez Terezie Blanářové 
(8.A). 

Vlastimil Janda, ředitel ZŠ Kobylí
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Výstava kreseb a maleb „Barevný 
svět Jožiny Skřivánkové“ byla slavnost-
ně zahájena v neděli 1.září 2013 ve vel-
ké zasedací místnosti obecního úřadu. 
Úvodní slova pronesli místostarostka 
obce JUDr. Macháčková a pan Miroslav 
Skřivánek. Výtvarné práce bylo možné 
zhlédnout do 22. září 2013. 

Josefa Skřivánková, rozená Boháčo-
vá, se narodila v roce 1960 ve znamení 
Blíženců. Pochází z Krumvíře a od roku 
1980 žije v Brumovicích, je vdaná, má 
dceru Elenu.

Kreslí od svých deseti let, v dětství 
bylo jejím přáním stát se malířkou. To se 
nepovedlo, a tak maluje především pro 
radost. Je samouk, kresbě uhlem a mal-
bě se věnuje asi jeden rok. Mezi její ob-
líbené barvy patří světle modrá, béžová 
a žlutá. Svou první výstavu měla vlast-

Barevný svět Jožiny Skřivánkové

ně už na základní škole, kdy paní 
učitelka vystavila její sešit z příro-
dopisu na nástěnku jako vzor pro 
ostatní spolužáky. 

Kromě malování J.Skřivánko-
vá také ráda čte, vaří, vyšívá, šije, 
plete, háčkuje, poslouchá country 
hudbu a dechovou muziku Babou-
ci. Zajímá se také o numizmatiku, 
o bílou magii a výklad karet. Jejími 
šťastnými čísly jsou sedmička a tři-
náctka.

Má ráda vše dobré a hezké. 
Váží si své rodiny a lidí, kteří jsou 
pravdomluvní, pracovití a humorní. 
Má úctu ke starým lidem.Inspirací 
je jí celý svět. 

Jejím oblíbeným mottem je: 
„Neříkej, co ses naučil, ukaž, co 
umíš!“

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ještě k Písníku
Netěžil se tam písek, jak by se dalo usuzovat podle 

názvu, ale hlína, které se říkalo „žlutica“. Ta se používala 
na maltu ke stavění a také na omítky. Hlína se nasypala 
do karbovny, zalila vodou a nechala se asi tři dny bobt-
nat, až byla pořádně prosáklá. Pak se překopávala mo-
tykou nebo hráběmi, aby vznikla hladká malta na zdění. 
Přimícháním plev vznikla hmota, která se používala na 
omítky nebo na mazání děr v omítce.

Zdaleka nejlepší byl Písník pro dětské hry. Chodívalo 
si tam hrát několik generací. Nám maminka vyprávěla, 
že tam také chodívali. I když děvčata musela na trávu, 
na zpáteční cestě byla zastávka na Písníku. Nůši s trá-
vou položily a šly si s ostatními dětmi hrát. Nejraději se 
všichni vozili. Nahoře si sedali za sebe, drželi se a sjíž-
děli po břehu dolů. Maminčina sestra držela v ruce srp, 
aby ho neztratila. Na nějakém hrbu nadskočila a sekla 
bratra do kolena. Doma dostali všichni kázání a nějaký 
trest, ale za pár dnů tam směli chodit zase.

My jsme se tam také 
všichni moc rádi hrávali. 
Kluci, pokud nehráli fot-
bal, dělali v břehu bunk-
ry, do kterých jsme pak 
lezli. Boženka Cögero-
vá mně vyprávěla, že 
si tam jednou s děvčaty 
vlezly, bunkr nevydržel 
a hlína jim zasypala 
nohy. Někdo hned utíkal 
do Pálenice pro pomoc. 
Přiběhli chlapi, rychle je 
vyhrabali, a když viděli, 
že jsou v pořádku, tak 
jim dali pořádný výprask 
a také jim vyhubovali. 
To se stalo prý i klukům. 
Ale stejně to byl ráj dětí 
až do doby, než Písník 
zlikvidovali. Teď už je 
jen v našich vzpomín-
kách.

Toníka Jakubčíka (bydlel ve Žlíbku, oženil se do Mor-
kůvek) jsem poprosila, jest-li byl zkusil Písník namalo-
vat. Za několik dnů mi obrázek skutečně přivezl. Přiklá-
dám ho pro oživení vzpomínek.

Ptala jsem se mnoha lidí, někteří už zapomněli, ně-
kteří řekli: „Já to vidím, ale neumím namalovat“, (což je 
i můj případ). 

Byla jsem ale velmi mile překvapena (po uveřejnění 
článku a mé prosby v Novém pokolení), když mně právě 
v den mých narozenin přišly poštou v obálce dva obráz-
ky Písníku. Měla jsem velikou radost, moc mě to těší, 
ale mrzí mne, že ani po velkém pátrání nemohu autorovi 
poděkovat osobně. V dopisu bylo napsáno: „Schovej si 
to jen pro sebe.“ A bez podpisu. Tak alespoň touto ces-
tou moc děkuji tomu, kdo mně poslal tak vzácný dárek 
a potěšil mě.

Marta Kurdiovská

Výroky slavných
„Člověk nikdy nesmí přestat snít. Sen je potravou duše, tak jako jídlo je potravou těla. Během naší existence se nám sny 

mnohokrát rozplynou a touhy se zmaří, ale snít musíme dál. Dobrý boj je ten, který vedeme ve jménu svých snů.“
Paulo Coelho

„Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že 
naděje vždy zvítězí nad zkušeností, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.“

Robert Fulghum

„A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení…“
Vítězslav Hálek

„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“
Mark Twain



Nové POKOLENÍ

strana 18

Ze sportu
Výsledky fotbalové soutěže – podzimní část 2013

Umístění v tabulce
Muži III.třída, skupina B – 5. místo ze 14 družstev
Dorost III.třída – 6. místo ze 6 družstev
Střelecká fotbalová soutěž po podzimní části – muži III.
tř., sk.B
14 branek – Jiří Langer (Strachotín)
12 branek – Petr Havelka (Uherčice)
10 branek – Pavel Dlabka (Nosislav), Tomáš Vávra (Vel-
ké Hostěrádky)
9 branek – Michal Bíza (Brumovice)

Datum Muži III.tř., sk.B datum Dorost III.tř.
11.8. Brumovice Ivaň 0:1 25.8. Brumovice Drnholec 1:1
18.8. Uherčice Brumovice 2:3 1.9. Bořetice Brumovice 2:2
25.8. Brumovice Popice 0:0 6.9. Brumovice Drnholec 1:2
1.9. Dolní Dunajovice Brumovice 0:2 8.9. Brumovice Mor. Žižkov 4:5
8.9. Brumovice Boleradice 1:0 15.9. Pouzdřany Brumovice 2:1
15.9. Strachotín Brumovice 0:2 22.9. Brumovice Nosislav 4:4
22.9. Brumovice Klobouky 1:0 29.9. Drnholec Brumovice 7:0
29.9. Vel. Němčice Brumovice 1:1 6.10. Brumovice Bořetice 0:2
6.10. Brumovice Pavlov 2:1 13.10. Mor.Žižkov Brumovice 1.1
13.10. Vel. Hostěrádky Brumovice 2:3 20.10. Brumovice Pouzdřany 0:2
20.10. Brumovice Pouzdřany 1:1 27.10. Nosislav Brumovice 2:1
27.10. Zaječí Brumovice 6:0
3.11. Brumovice Nosislav 1:2
10.11. Ivaň Brumovice 1:0

Datum OP starší přípravka sk.D
1.9. Horní Bojanovice Brumovice nehl.
8.9. Brumovice Vrbice 4:6
18.9. Boleradice Brumovice nehl.
12.9. Brumovice Velké Němčice 6:4
29.9. Krumvíř Brumovice 1:1
6.10. Brumovice Horní Bojanovice 4:2
13.10. Vrbice Brumovice 5:8
20.10. Brumovice Bolaradice 6:2
18.10. Brumovice Krumvíř 5:10
26.10. Velké Němčice Brumovice 7:6

Ocenění brumovické fi rmy
Ocenění Vodafone Odpovědná fi rma roku 2013 Jiho-

moravského kraje získala společnost Blanář Nábytek pře-
devším za přístup k zaměstnancům a životnímu prostředí. 
Netradiční zaměstnanecký program umožňuje čerpání vý-
hod u obchodních partnerů nebo výuku cizích jazyků i pro 
děti zaměstnanců. To se fi rmě také vyplácí, protože zaměst-
nává už i další generaci, tedy dnes již dospělé děti stávají-
cích zaměstnanců. „Oceňujeme, že fi rma podporuje místní 
sportovní, kulturní a občanské aktivity a připravuje i zřízení 
fi remní školky. Snaží se také uspořit energii, a to díky foto-
voltaickým panelům na střechách hal. Areál fi rmy je vytápěn 
ekologicky spalováním dřevní hmoty a manipulační techniku 
pohání elektřina nebo zemní plyn,“ uvedla Kateřina Novotná 
ze společnosti Vodafone. 

Pozn. Firemní školka již byla zřízena.

Slavnostní vyhlášení celostátních vítězů soutěží Vodafo-
ne Firma roku 2013, GE Money Bank Živnostník roku 2013 i 
Vodafone Odpovědná fi rma roku 2013 proběhlo 4. prosince 

2013 v Praze. Zároveň byla vyhlášena celorepubliková ka-
tegorie GE Money Bank Inovátor roku 2013, která oceňuje 
inovace uvedené do praxe. 

Vodafone Firma roku 
Jihomoravského kraje 2013: 
1. FLAJZAR, s.r.o., Bzenec 
2. TESCAN a.s., Brno 
3. BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. 

GE Money Bank Živnostník roku 
Jihomoravského kraje 2013: 
1. Radka Chabičovská, Brno 
2. Martin Herůfek, Velké Bílovice 
3. Gabriela Pavlíčková, Brno 

Vodafone Odpovědná fi rma 
Jihomoravského kraje 2013: 
BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.
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Běh Parkem Dr. Jana Herbena
Oddíl kopané TJ.Sokol Brumovi-

ce pořádal v sobotu 7.září 2013 VII. 
ročník Běhu Parkem Dr. Jana Her-
bena. Akce se konala za pěkného 
počasí, bylo připraveno občerstve-
ní a pro děti sladkost. Ke startu se 
dostavily všechny věkové kategorie, 
od malých dětí až po seniory. Po do-
běhnutí všech účastníků do cíle ob-
držel každý pamětní list a upomín-
kovou medaili. Již teď se těšíme na 
další ročník.

Text a foto: 
Vlasta Bedřichová
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Stolní tenis – průběžné výsledky sezóny 2013/2014
OP II. třídy 

1. TJ Jevišovka A 9 9 0 0 0 113:49 36
2. TJ Sokol Perná A 9 7 0 2 0 104:58 30

3. TJ Sokol Velké 
Hostěrádky A 9 6 1 2 0 84:78 28

4. TJ Sokol Brumovice A 9 5 1 3 0 93:69 25
5. TJ Sokol Kobylí D 9 4 1 4 0 84:78 22

6. TJ Sokol Velké 
Němčice B 9 4 1 4 0 82:80 22

OP III. třídy 
1. TJ Sokol Klobouky u 

Brna A 8 7 1 0 0 94:50 30

2. TJ Sokol Němčičky C 9 6 1 2 0 104:58 28

3. TJ Agrotec Hustopeče 
D 9 5 1 3 0 82:80 25

4. TJ Sokol Šakvice B 8 5 1 2 0 92:50 24
5. TJ Sokol Brumovice B 8 5 0 3 0 89:55 23

OP IV. třídy 
1. TJ Sokol Rakvice C 9 9 0 0 0 125:37 36

2. TJ Sokol Klobouky 
u Brna B 10 7 1 2 0 111:69 32

3. TJ Sokol Rakvice B 8 6 1 1 0 86:58 27

4. TJ Sokol Velké 
Hostěrádky B 9 6 0 3 0 99:63 27

5. Orel Šitbořice B 9 5 1 3 0 104:58 25

6. TJ Sokol Vranovice 
D 10 4 1 5 0 99:81 23

7. TJ Sokol Vranovice C 9 4 0 5 0 80:82 21
8. TJ Sokol Němčičky B 9 3 2 4 0 84:78 20
9. TJ Sokol Boleradice A 9 3 2 3 1 79:83 19

10. Orel Šitbořice A 9 3 1 5 0 72:90 19
11. Moravan Lednice B 9 1 1 7 0 59:103 13
12. MSK Břeclav B 9 0 0 9 0 38:124 9

Úspěšnost hráčů ve dvouhrách:
 Hráč Nar. Družstvo P.U. Skóre Úsp.

16. Vladimír Valný 1950 TJ Sokol Brumovice A 7 16 10 61.54%
23. Prachař Štěpán 1974 TJ Sokol Brumovice A 9 20 15 57.14%
40. Jakubčík František 1972 TJ Sokol Brumovice A 5 6 14 30.00%

Hráči, kteří odehráli méně než 18 zápasů
1. Galousek Ivo 1962 TJ Sokol Brumovice A 4 16 0 100.00%

6. TJ Sokol Perná B 8 4 1 3 0 79:65 21
7. TJ Sokol Křepice C 8 3 1 4 0 68:76 18

8. TJ Sokol Velké 
Němčice C 8 2 0 6 0 58:84 14

9. Moravan Lednice C 9 1 2 5 1 52:110 13
10. MSK Břeclav C 9 0 0 8 1 36:126 8

Úspěšnost hráčů ve dvouhrách:
3. Ševela František 1971 TJ Sokol Brumovice B 8 24 8 75.00%
4. Krátký Milan 1971 TJ Sokol Brumovice B 8 23 9 71.88%

11. Halm Josef 1970 TJ Sokol Brumovice B 7 17 11 60.71%
25. Fidor Marek 1973 TJ Sokol Brumovice B 5 7 13 35.00%

7. TJ Sokol Pouzdřany 
A 9 4 1 4 0 80:82 22

8. TJ Jevišovka B 9 3 1 5 0 78:84 19
9. KST Uherčice A 8 3 0 5 0 73:71 17

10. TJ Sokol Brumovice 
C 8 2 0 6 0 44:100 14

11. TJ Sokol Křepice D 9 1 0 8 0 48:114 12
12. MSK Břeclav D 8 0 0 8 0 7:137 8

Úspěšnost hráčů ve dvouhrách:
11. Zítka Karel 1972 TJ Sokol Brumovice C 5 14 6 70.00%
23. Polák Milan 1945 TJ Sokol Brumovice C 5 11 9 55.00%
41. Miklík Pavel 1974 TJ Sokol Brumovice C 6 5 19 20.83%
44. Šemora Stanislav 1966 TJ Sokol Brumovice C 8 1 28 3.45%

Hráči, kteří odehráli méně než 20 zápasů
1. Lossel Martin 1978 TJ Sokol Brumovice C 3 9 2 81.82%
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Soupiska všech registrovaných hráčů
TJ Sokol Brumovice A

P.č. Příjmení a jméno Rok.
nar. Umístění na žebříčku Pozn.

1. Galousek Ivo 1962 reg. muži 51-60N
2. Kunický Antonín 1953 reg. muži 81-90N
3. Vladimír Valný 1950 reg. muži 101-110
4. Prachař Štěpán 1974 reg. muži 101-110
5. Jakubčík František 1972 reg. muži 141-150
6. Halm Josef 1970 reg. muži 141-150
7. Ševela František 1971 reg. muži 141-150
8. Fidor Marek 1973 reg. muži 151-160
9. Krátký Milan 1971 reg. muži 151-160

10. Lossel Martin 1978 reg. muži 161-170
11. Zítka Karel 1972 reg. muži 191-201N
12. Polák Milan 1945 reg. muži 191-201N 
13. Miklík Pavel 1974 nez. muži
14. Šemora Stanislav 1966 nez. muži
15. Mydlo Slavomír 1973 nez. muži

Tělocvičná jednota Sokol Brumo-
vice – oddíl stolního tenisu - má již 
tři mužstva dospělých v okresních 
soutěžích. Po čtyřech letech půso-
bení oddílu je to dobrý počin. Oddíl 
také nezapomíná na práci s dětmi 
a mládeží. Hlavně Antonín Kunický 
a Vladimír Valný s podporou rodičů 
plní nelehkou práci a učí začínají-
cí stolní tenisty prvním úderům do 
celuloidového míčku. Vhodným po-
mocníkem by jim po zkušenostech 
například z nedalekých Klobouk u 
Brna byl „automat“ na metání míč-
ků. Vedení  T.J.  ve spolupráci s obcí 
by mohl pomoci tuto pomůcku poří-
dit. Oddíl svojí prací s mládeží  je 
příkladem i pro ostatní neziskové 
organizace obce.

Vavřinec Charvát

Brumovičtí hasiči soutěžili
Noční hasičské závody
Dne 17.srpna 2013 jsme u nás 

pořádali noční hasičské závody, kte-
ré sice nebyly zařazeny do bodová-
ní „BHL“, ale to neodradilo družstva, 
která přijela. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích: muži, ženy a stará gar-
da – všichni po čtyřech družstvech. 
Pozvání přijali i hasiči z Brumovic u 
Opavy. 

Musím říct, že noční soutěž se 
vydařila.

24.srpna 2013 jsme opět po roce 
jeli na hasičské závody do Brumovic 
u Opavy.  Tentokrát jsme si u místní 
fi rmy BLANÁŘ NÁBYTEK půjčili malý 
autobus, abychom nemuseli jet osob-
ními auty. Odjezd byl naplánovaný na 
čtvrt na devět od hasičky, ale muselo 
se čekat na pár opozdilců, a tak se vy-
jíždělo s malým zpožděním. Celkem 
se nahlásilo čtrnáct osob, z toho de-
set mužů, tři ženy a jedno dítě. 

Po příjezdu nás hned ubytovali v 
hasičské zbrojnici a ve dvanáct hodin 
jsme měli připravený oběd.

Samotná soutěž začala ve 14.00 
hodin. Soutěžilo se v pěti kategoriích: 
děti, mladší muži, starší muži, muži – 
stará garda a starší ženy. V kategorii 
stará garda závodili i Ohniví šneci 
(Roman Klimeš, Václav Lupač, Olda 
Janošek, Petr Charvát, Jirka Krčmař, 

Soutěž O pohár starosty Brumovic u Opavy



Nové POKOLENÍ

strana 22

Dne 7.září 2013 se Ohniví šneci z Brumovic zúčastnili 
hasičských závodů v Bořeticích. Soutěžilo se ve třech ka-
tegoriích: muži – 10 družstev, ženy – 3 družstva a stará 
garda – 3 družstva.

Ohniví šneci se umístili na skvělém druhém místě s ča-
sem 37,97.

Touto soutěží bylo zároveň ukončeno „BHL“.
Pavla Lišťáková a Jiří Krčmař

Hasičské závody v Bořeticích

Karel Opluštil a Zdeněk Veselý) spo-
lu se soutěžícími z Brumovic u Opa-
vy. Ohniví šneci útok zdárně splnili 
a obsadili druhé místo. Dokonce se 
ani nenamočili v rybníce. 

Po ukončení závodů a po předá-
ní pohárů se konala taneční zábava, 
někteří slavili a bavili se až do rána. 
Prostě družba je družba.

V neděli byla domluvena snídaně 
na půl devátou. My jsme však měli 
budíček brzy ráno, protože naše dítě 
už nechtělo spát. Aby nevzbudilo 
ostatní, šli jsme s ním na nedaleké 
dětské hřiště.

Po snídani jsme se vydali na ces-
tu domů. Už se těšíme na setkání 
v příštím roce.

Rozkvetlé Brumovice
V letošním, pátém ročníku, soutěže o nejhezčí zahrádku, 

rozkvetlý balkon, či truhlík na okně domu malý věcný dárek 
dostanou: Eva Horáková, Marta Kurdiovská, Lea Ondru-
šová, Irena Belobradová, Pavla Pražáková, Věra Kňůrová, 
Marie Kratochvílová, Lenka Třeštíková, Marie Šemorová, 
Marie Svobodová, Zdenka Kiliánová a Eva Košuličová

Fotografi i rozkvetlých orchidejí nám poslala Jana Zavia-
čičová, vnučka paní Marie Šemorové, a napsala, že orchi-
deje měly dohromady 59 květů. Máte také nějaký pěstitelský 
úspěch? Pak fotografujte a své snímky nám pošlete. Rádi je 
uveřejníme.

Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří péčí o své 
předzahrádky a výzdobou oken a balkónů přispívají k pěk-
nému vzhledu naší obce.

Foto: Vlasta Bedřichová
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Setkání ročníku 1963

Vítání dětí do života

Sraz padesátiletých rodáků, který se uskutečnil v sobotu 14. září 2013, měl následující program: zahájení v míst-
ní základní škole a prohlídka školní budovy, poté na obecním úřadě setkání se starostou obce a kulturní vystoupení 
členů sboru pro občanské záležitosti. Pro uchování vzpomínek na příjemně strávený den se nezapomnělo ani na 
společné fotografování. Po ofi ciální části se pokračovalo společnou večeří a volnou zábavou v Hospůdce Na Ko-
pečku.

Ing. Vavřinec Charvát 
Foto: Jiří Charvát

V obřadní síni Obecního 
úřadu v Brumovicích byly 
v neděli 17.listopadu 2013 
do života slavnostně uvítá-
ny děti: Margita Benedikty, 
Andrea Přibylová a Marek 
Veselý. Rodičům k narození 
dětí upřímně blahopřejeme 
a přejeme mnoho radost-
ných společných chvil.

Foto: Vlasta Bedřichová

Společenská kronika 
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Společenská kronika 

V roce 2013 vstoupili 
do svazku manželského:

Zdeněk Veselý a Nikola Vospálková

Magda Slámová a Petr Klimeš

Jiří Kalousek a Lenka Šumberová

Šárka Hábová a Miroslav Peřina

Martin Jeřábek a Hana Vadovičová

Bohumil Kaňovský a Marta Vaňková

V roce 2013 nás 
navždy opustili:

Marie Miklíková  ve věku 87 let

Pravoslava Šalamounová 81

Štěpánka Rychlá  86

Ludmila Sedláková  77

Miloslav Kovářík  90

Vojtěch Holan  4?

Božena Rychlá  85

Václav Košulič  64

Pavel Prachař  84

František Kuchyňka 78

Mojmír Albrecht  71

Milena Vrubelová  66

Děti narozené 
v roce 2013:

Elen Hladůvková

Jan Kalvach

Margita Benedikty

Andrea Přibylová

Marek Veselý

Matyáš Fröhlich

Významné životní 
jubileum v roce 2013 
oslavili:

Štěpánka Lejsková  90 let

Štěpánka Oslzlá  86

Ladislav Zítka  85

Marie Staňková  85

Oldřich Blanář  86

Františka Jalůvková 86

Vladimír Konečný  87

Vlasta Poláková   86

František Kňůr  86

Věra Hortvíková  85

Miroslav Stehlík  87

Františka Stehlíková 86

Františka Líznarová 85

Miroslava Šedivá  95

Aurelie Kellnerová  90

Božena Novomestská 89

Na podzim letošního roku odešla do důchodu 
paní Marta Hlavičková, dlouholetá vedoucí bru-
movické pošty. Do dalších let jí přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti a mnoho šťastných chvil 
v kruhu svých nejbližších. Její nástupkyni, paní 
Lence Třeštíkové, přejeme hodně spokojených 
zákazníků a aby se jí na novém pracovišti líbilo.
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Za Biblí kralickou do Kralic nad Oslavou
Na sobotu 14.září 2013 připra-

vil Farní úřad ČCE v Kloboukách u 
Brna autobusový zájezd do Kralic 
u příležitosti oslav 400.výročí Bible 
kralické, jedné z nejvýznamnějších 
českých literárních památek.

Po příjezdu do Kralic jsme od 
pořadatelů i od našich průvodců do-
stali program s mapkou městečka, 
neboť oslavy se konaly na všech 
významných místech: na hlavním 
pódiu, v kostele sv.Martina, v zá-
kladní škole, v sokolovně, v Památ-
níku Bible kralické i na tvrzi. Každý 
účastník zájezdu si mohl vybrat po-
dle svého zájmu z bohaté nabídky 
připravené pro všechny generace, 
pro věřící i ateisty. 

Slavnost zahájili kralický sta-
rosta Ing. Emil Dračka a synodní 
senior Mgr. Joel Ruml. Odpoledne 
pronesli na hlavním pódiu zdravice 
zástupce církví: církevní prezident 
Volker Jung za Hessensko – na-
ssavskou církev, generální biskup 
Miloš Klátik za Slovenskou evange-
lickou církev, biskup Jan Waclavek 

za Slezskou evangelickou 
církev a zaznělo také slovo 
teologa Pavla Keřkovského. 
Poté následoval galapro-
gram Kralický klenot, v němž 
vystoupili známí umělci (Petr 
Bende, Štěpán Rak a Alfred 
Strejček, Felix Slováček a 
Dagmar Patrasová a další), 
kteří představili svůj reperto-
ár a pověděli též o významu 
Bible v jejich životě.

V tělocvičně ZŠ a v sokolovně 
probíhal celodenní blok přednášek 
předních českých odborníků. Z celé 
škály vybírám např.: Tiskaři a grafi -
ci Bible kralické, Komenský a Bible, 
Význam Bible kralické pro českou 
literaturu, Kralice v době vzniku Bi-
ble kralické atd. 

Odpoledne jsme nemohli vyne-
chat vyhlášení výsledků celostátní 
výtvarné soutěže a ocenění výher-
ců, neboť mezi nimi byly i děti z Klo-
bouk. Cenu za kolekci tří výtvarných 
prací převzala Dana Bobková.

Navštívili jsme také tvrz a Pa-
mátník Bible kralické, 
kde jsme si prohlédli i 
novou expozici věno-
vanou J.A.Komenské-
mu. Víte, jak vznikl 
název obce? Kralice 
vznikly tak, že se zde 
usídlili tzv. „králíci“, 
lidé věrní svému krá-
li. Vladykové Kra-
ličtí z Kralic si zde 
už v druhé polovině 

Přehled vánočních bohoslužeb v kostele 
svatého Antonína v Brumovicích

Úterý  24.prosince 2013 – Štědrý den
22.30 – půlnoční mše svatá se zpěvy chrámového sboru

Středa 25.prosince 2013 – Boží hod vánoční
8.00 – mše svatá

Čtvrtek 26. prosince 2013 – Svátek sv. Štěpána
8.00 – mše svatá za brumovickou mládež

Sobota 28. prosince 2013 – Svátek Betlémských dětí
17.00 – mše svatá za brumovické děti

Neděle 29.12.2013 – Svátek svaté Rodiny
8.00 – mše svatá

Úterý 31. prosince 2013 – 16.00 – děkovná bohoslužba

Středa 1. ledna 2014 – Nový rok
8.00 – mše svatá

Pondělí 6. ledna 2014 – Svátek Tří králů
18.00 – mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy

Radostné prožití vánočních svátků a hojnost Božího po-
koje a požehnání v novém roce přejí Vám všem i Vašim 
blízkým

Mgr. Rudolf Zbožínek, administrátor farnosti 
a Vladimír Konečný, farní vikář

14.století postavili gotickou tvrz. 
Dnes jsou z ní jen zbytky zdí a skle-
pení. 

Domů jsme se vrátili plni neza-
pomenutelných dojmů. Vždyť odkaz 
bible je stále živý a její poselství 
nadčasové. Jan Amos Komenský 
ve své Závěti napsal: „A protože 
náš Pán nařídil, aby se studovala 
Písma svatá, odkazuji ti za dědictví 
Boží knihu, Biblí svatou …  Přijmi 
to tedy za svůj klenot, milá vlasti, a 
užívej toho k Boží slávě a k budová-
ní sebe v dobrém.“

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Adventní a vánoční program v evangelickém sboru 
v Kloboukách u Brna Léta Páně 2013

neděle 22.prosince - Čtvrtá neděle adventní
Adventní bohoslužba v 8.00 hodin v Brumovicích

Adventní bohoslužba k zahájení vánoční doby v 9.30 
hodin v Kloboukách

úterý 24.prosince - Štědrý den
Dětská vánoční slavnost s divadelní hrou, zpíváním a 

vánoční nadílkou pro děti i dospělé v 9.30 hodin
v Kloboukách

středa 25. prosince - Boží hod vánoční
Sváteční vánoční bohoslužba se slavením svaté večeře 

Páně v 9.30 hodin v Kloboukách
Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Izmael a var-
hanní hudbou v podání Stanislava Hellera v 18.00 hodin 

v Kloboukách         

neděle 29.prosince - Neděle po Vánocích
Vánoční bohoslužba v 9.30 hodin v Kloboukách; kázá-
ním při bohoslužbách poslouží host paní farářka Jana 

Gruberová z Dambořic

úterý 1.ledna - Nový rok - První den občanského roku
Společná ekumenická bohoslužba ve 14.30 hodin s 

Římskokatolickou farností v Kloboukách u Brna a sbo-
rem Církve bratrské v Bohumilicích

neděle 5.ledna - Zjevení Páně
Bohoslužba na závěr vánoční doby v 8.00 hodin v Mor-

kůvkách
Bohoslužba na závěr vánoční doby v 9.30 v Kloboukách

Bohoslužba na závěr vánoční doby v 11.00 hodin ve 
Velkých Hostěrádkách

Evangelický sbor v Kloboukách u Brna
Vánoce Léta Páně 2013

V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě 
svítí a tma je nepohltila. A Slovo se stalo tělem a přebývalo 
mezi námi.   Evangelium podle Jana 1.kapitola

Žádný jiný sváteční den v roce není spojen s takovým 
očekáváním a touhou jako Vánoce. Ale platí to i opačně: 
žádný jiný sváteční den v roce není spojen s takovou oba-
vou a odmítáním. 

Je možné si to uvědomit už při pouhém pohledu do ná-
kupních košíků v obchodech. V prvém případě jejich obsah 
vypovídá o touze udělat druhým radost dárkem, o přání mít 
kolem sebe o svátcích hezkou atmosféru a mít se spolu 
dobře u bohatě prostřeného stolu. Vánoce, a nemusíme 
být dětmi, máme po právu spojeny s očekáváním, že bude-
me šťastni a spokojeni. Však si to také navzájem přejeme, 
telefonujeme, sms-kujeme atd. Vědomě či nevědomě, bez 
ohledu na své vyznání víry tuto svou přirozenou lidskou 
touhu po štěstí, pokoji a smysluplnosti našeho života smě-
řujeme zcela konkrétně právě k Vánocům, křesťanskému 
svátku Božího narození. 

Bible podává svou radostnou zprávu o velké noci na-
rození Božího syna z doby ne méně roztříštěné než je 
ta naše. Proto i my spolu s anděly a pastýři smíme dnes 
hledět k místu, kde leží právě narozený Spasitel v podobě 
bezbranného dítěte: jesle, žlab v chudobné stáji jsou tím 
místem, kde tolik lidí bezděčně doufá najít jistotu, pokoj a 
třeba možnost nového začátku. Tam hledají potěšení v ne-
pokoji, a tak kéž i letos radostná zpráva o Božím příchodu 
mezi lidi vstoupí do našich rozmanitých lidských příběhů a 
dá nám naději na plný život v Boží blízkosti. Ano, sváteč-
ní dny jsou také obdobím naděje, která není laciným opti-
mismem, že všechno dobře dopadne, ale je to jistota, že 
všechno má smysl bez ohledu na to, zda budou naplněny 
naše představy, přání a tužby. Z příběhu, který začíná ve 

chlévě a který vede přes kříž, můžeme čerpat svou nadě-
ji, jedinou naději, která nás dokáže navzdory všemu udr-
žet nad hladinou a každý den přimět k dobrému jednání i 
smýšlení. 

Pro ty druhé, kteří se na Vánoce netěší a možná se jich 
i v skrytu duše bojí, si dovolím s respektem k jejich 

vnímání světa a života svědčit, že Bůh přišel v Ježíši 
přebývat do našeho světa, protože mu nebylo lhostejné, co 
se děje v ulicích naší vesnice, v našich domech a rodinách, 
v našich nejbližších vztazích. Vánoce nám vždycky znovu 
naléhavě připomínají, že nemusíme být na zvládání naše-
ho života sami. To všechno nezáleží jen na naší síle, zdraví 
a výkonnosti. Každý rok znovu jsme obdarovaní. Jako děti 
- jako děti Boží. Dostáváme každé Vánoce darem světlo 
a radost, lásku a 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.  A u 
dítěte v jeslích můžeme odložit těžké kusy svého života. 

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 svo-
je nejistoty, váhání a bolesti. Přejeme vám neustálou ra-
dost z tiché Boží přítomnosti v našem světě. Přejeme Vám 
všem, Vašim rodinám, Vašim milým, abyste prožili pokojné 
Vánoce, abyste si dokázali být blízko s těmi, které máte 
rádi, abyste našli cestu k těm, ke kterým jste snad cestu 
zapomněli nebo docela ztratili. Ať se i ve Vašich srdcích a 
životech rozezní chvalozpěv andělů: „Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

(evangelium podle Lukáše)
Luděk Korpa, farář a staršovstvo evangelického sboru 

v Kloboukách u Brna
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Betlémské světlo 2013

Chráněné bydlení Mirandie

Jako již tradičně každý rok i letos se 
brněnské skautky a skauti vydají v so-
botu 14. prosince do Vídně převzít od 
rakouských skautů Betlémské světlo 
pro Českou republiku. Ekumenická bo-
hoslužba spojená s převzetím Betlém-
ského světla proběhne ve 14.00 hodin 

Vánoční atmosféra docela pěkně souzní se základní my-
šlenkou Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích, které 
bychom Vám chtěli tímto článkem přiblížit. Mirandie pomůže 
12 rodinám, kterým se narodilo dítě s mentálním, případně 
kombinovaným postižením, oni je přijali, starali se o ně a 
nyní, když dítě dospělo, mu chtějí dát možnost osamostat-
nění, začlenění do kolektivu vrstevníků, přičemž zůstanou 
zachovány blízké rodinné vazby. Chráněné bydlení bude 
součástí Diakonie ČCE – střediska BETLÉM a bude určeno, 
stejně jako ostatní domovy střediska, klientům z Jihomorav-
ského kraje.

Stavební práce byly zahájeny 2. září 2013 vyklízením 
pozemku a celkem rychle postupují. V současné době jsou 
dokončovány základy a začínají se stavět první zdi. Zahájení 
provozu je naplánováno na leden 2015, takže zbývá celkem 
12 měsíců na kompletní dokončení objektu včetně vnitřního 
vybavení i venkovních úprav například vydláždění dvora a 
provedení zahradních úprav. Náklad všech těchto prací byl 
rozpočtován na 25 milionů korun, ale díky již provedeným 
výběrovým řízením byla tato částka snížena na necelých 21 
milionů. Vybudování takto nákladného díla by nebylo mož-
né bez podpory z ROP Jihovýchod ve výši 85% uznatelných 
nákladů. Zbývající prostředky ve výši 3,5 milionu, tzv. spo-
luúčast, musí BETLÉM zajistit sám. Vzhledem k tomu, že 
BETLÉM je nezisková organizace, jedná se o pomoc formou 

Věčný, svatý, všemohoucí Bože!
Ve stáji, zavinutý do plenek přišel tvůj Syn na svět.
Na začátku ležel jak každé dítě v náručí své matky.
Na konci se cítil opuštěný Bohem Otcem i světem.
Nyní slavíme svátek jeho narození.
Mnozí z nás uprostřed světel a šťastní,
v míru svých rodin, u bohatě prostřeného stolu.
Dej nám, ať nezapomeneme na ty,
kteří jsou chudí jako pastýři tenkrát.
Dej nám, ať nezapomeneme na ty,
kteří tě hledají jako mudrci od východu.

Dej nám, ať nezapomeneme na ty,
kteří jsou hladoví na cestě.
Vzpomínáme na chvíle, kdy jsme ještě byli dětmi,
a děkujeme ti, že dosud jsme tvými dětmi.
Jak dobrý je život, který tu vedeme.
Navzdory všemu jsme při slavení tohoto svátku šťastní.
I když se nám občas daří špatně.
I když máme starosti a jsme smutní.
Můžeme slavit, sami, uprostřed rodiny, s tebou
a všemi lidmi na této zemi. Bože, děkujeme ti.

Modlitba Manfréda Josuttise

téhož dne v Brně. V sobotu 21. prosin-
ce 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 
úterý 24.prosince  o Štědrém dnu  před 
a po Dětské vánoční slavnosti, která se 

darů od organizací, fi rem i jednotlivců. Jedná se o vysokou 
částku, věříme však, že se ji podaří získat celou a včas. Fi-
nanční prostředky na Mirandii sbírá BETLÉM od roku 2008. 
Prvními, velmi důležitými dary pro rozjezd Mirandie byly dary 
Rotary klubů i jejich členů, ke kterým jsme přidali výtěžky loň-
ské i letošní dobročinné aukce, výtěžky dalších benefi čních 
aktivit, jako jsou Nešpory v Červeném kostele, dražba vín 
v Labouche Brno, hudební koncerty, apod. Finanční podporu 
přislíbila také břeclavská Fosfa, oslovujeme další významné 
fi rmy v regionu a samozřejmě i širokou veřejnost prostřednic-
tvím veřejné sbírky a DMS. Věříme, že budeme v tomto jed-
nání úspěšní, protože Mirandie bude sloužit potřebným lidem 
v našem regionu a zároveň nabídne nová pracovní místa.

 Postup stavebních prací je možno vidět na fotografi ích, 
aktuální dění je možno sledovat i na webu www.mirandie.
cz. Budete-li se chtít připojit i fi nančně, můžete tak učinit pro-
střednictvím účtu veřejné sbírky: 233153454/0300 nebo za-
sláním textové zprávy z mobilu ve tvaru DMS MIRANDIE na 
číslo 87777. Stojí 30 Kč a Mirandie obdrží 28,50 Kč. Pokud 
zašlete na stejné číslo textovou zprávu ve tvaru DMS ROK 
MIRANDIE, váš operátor automaticky odešle jednou za mě-
síc DMS po dobu jednoho roku (celkem tedy 12x). Za každý 
příspěvek na podporu Mirandie jsme velice vděční. Budete-li 
mít nějaký nápad, podnět, můžete nám jej poslat emailem na 
adresu: info@betlem.org.

koná od  9.00 do 11.00 hodin si jej bude 
možné přijít zapálit do evangelického 
kostela. Je naším přáním, ať tento me-
zinárodní symbol Betlémského světla  
přinese do co nejvíce rodin v tento vá-
noční čas pokoj a Božího požehnání.  

Kloboučtí skauti a skautky

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2014
11. ledna 2014, 5. dubna 2014, 12. července  2014, 4. října 2014

Svoz PET lahví a nápojových kartonů v roce 2014 
28.1, 25.2, 25.3, 22.4, 20.5, 17.6, 15.7, 12.8, 9.9, 7.10, 4.11, 2.12, 30.12.
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Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům 
Jihomoravského kraje

Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřo-
vání - přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům 
v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní 
poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kari-
érní poradkyně Martiny Ježkové. 

Co kariérní poradenství je a komu je určeno? 
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme karié-

ru jenom ve smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumí-
me profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, 
díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy 
je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, 
práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je po-
třeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě 
dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. 
Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc 
je pořádný rozdíl... 

Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? 
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek 

po mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Po-
cit, že se chci pracovně někam posunout může mít zkrátka 
každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní 
otázky – když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda 
práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom 
poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědo-
mí..   

Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na 

první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, 
jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovuje-

me jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí usku-
tečňovat – ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého 
poradenství. 

Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? 
Třeba hledáním zaměstnání?

Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělá-
vání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když 
s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si 
ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslo-
vuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. 
Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, mo-
tivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.

Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do 
CVV přijít?

Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby 
jsou zcela zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, 
mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání no-
vých věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. 
Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.

 
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
Kariérní poradenství
Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU   

Centrum vzdělávání všem: 
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Činnost MAS Hustopečsko, o. s.
Místní akční skupina Hustopečsko, o. s. (zkr. MAS Hus-

topečsko, o. s.) je dobrovolné, nevládní a neziskové sdruže-
ní občanů a právnických osob, které spojuje zájem o vše-
stranný rozvoj regionu. Sdružení bylo založeno 17. srpna 
roku 2007 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním 
úsilím na rozvoji svého regionu. Po počátečním nezdaru 
byla činnost obnovena v září 2012. Územní působnost byla 
určena na základě společných charakteristik, které naše 
území spojují (cestovní ruch, vinařství, kulturní a historic-
ké tradice). Zároveň ovšem kopíruje hranici správního ob-
vodu obce s rozšířenou působností Hustopeče, ke kterým 
se přidala obec Zaječí. MAS Hustopečsko, o. s. pracuje na 
principu LEADER, což je metoda rozvoje regionu podporu-
jící partnerství místního, podnikatelského, veřejného a sou-
kromého sektoru v poměru 1:3. V současné době je naším 
cílem připravit území na nové programovací období 2014-
2020 tak, abychom byli schopni co nejefektivněji podpořit 
územní rozvoj MAS v následujících letech. Za tímto účelem 
jsme v únoru a březnu 2013 požádali o dotace z Programu 
rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fon-

du a JMK na vytvoření integrované strategie území. Naše 
žádosti byly schváleny a my získali fi nanční podporu ve výši 
583 000,- Kč. Od toho momentu jsme započali činnosti, je-
jichž cílem bude v průběhu roku 2014 předložení hotového 
strategického plánu. Prvním krokem bylo navázání spolu-
práce s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s., která je 
jednou z nejstarších a nejúspěšnějších MAS v České repub-
lice. V červenci pomocí starostů obcí Hustopečska byli zváni 
občané a místní organizace na komunitní plánování konané 
v srpnu v Hustopečích u Brna, Kloboukách u Brna a Vel-
kých Pavlovicích. Cílem těchto veřejných setkání bylo získat 
co nejvíce pohledů a informací o současném stavu našeho 
mikroregionu a představa o jeho budoucnosti. Tyto podněty 
byly zpracovány a v současné době dochází k jejich úpravě 
do takové formy, aby mohly být použity ve strategii. V tomto 
nám pomáhají vytvořené pracovní skupiny cca 20 lidí, kteří 
projevili zájem spolupracovat a podílet se na tvorbě strate-
gického plánu. Další informace naleznete na www.mashus-
topecsko.cz. 

Ing. Michal Zich a Ing. Přemysl Pálka
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Sběr oděvů 
a textilních materiálů

Domovinka v Němčičkách
Naše služby

Obec Brumovice ve spolupráci s fi rmou  DIMATEX CS 
a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR pro-

vedla umístění kontejnerů na sběr použitých oděvů a textil-
ních materiálů.  Tento sběr slouží k další separaci a minima-
lizaci komunálního odpadu.

Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme 
ke zlepšení životního prostředí v naší obci.

Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením 
TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, 
co do kontejneru patří a co nikoliv.

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odklá-
dejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný 
textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. 

Poslání
 „Posláním je poskytnout ambulantní službu osobám 

se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno 
v jejich domácím prostředí.“

Cíl
 „Cílem je odlehčit rodině při péči o osobu se sníženou 

soběstačností, v době, kdy pečující osoba nemůže 
tuto péči poskytnout nebo potřebuje čas na odpoči-
nek.“

Služba je určena pro
• seniory
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby se zdravotním postižením
• Principy

Službu poskytujeme všem těmto občanům bez rozdílu 
rasy, vyznání.

V zařízení poskytujeme
• poskytnutí stravy
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní 

prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž pá-
rovaná nositelná obuv. 

Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, moli-
tan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečiš-
těné a mokré textilie. 

Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při 
zpracování ručně manipulováno.

Kontejnery na textil jsou umístěny na těchto stanoviš-
tích:

- na parkovišti u prodejny Jednoty
- za křižovatkou v parku u domu paní Polákové

pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostře-

dím
• sociálně terapeutické činnosti (např. nácvik pracov-

ních činností, podpora při aktivitách vedoucích k udr-
žování kontaktů se společenským prostředím atd.)

• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí

Služby se poskytují za úhradu. Specifi ka rozsahu služeb 
u konkrétního uživatele jsou vymezena ve Smlouvě.
Fakultativně lze dohodnout např. dovoz/odvoz klienta ze 
zařízení.

Kontakt
Blanka Miličková
Vedoucí zařízení
Mobil: 777 708 765
E-mail: domovinka@nemcicky.cz
Kontaktní adresa:
Němčičky 96, PSČ 691 07

Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň projevenou 

v letošním roce a přejeme krásné Vánoce, bohatého 

Ježíška a v novém roce 2014 hodně zdraví, štěstí 

a osobní spokojenosti 
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Brumovice v roce 2014 – plán akcí
Leden:
25.1. - Hasičský ples 
31.1. - Košt svařáků

Únor:
8.2.  - Krojovaný ples OÚ
   - Turnaj v badmintonu

Březen:
9.3.  - Dětský karneval

Duben:
12.4. - Oblastní výstava vín
16.4. - Pietní akt – 69. výročí osvobození obce

Květen:
3.5.  - Běh Parkem Dr. Jana Herbena
11.5. - Oslava Dne matek
31.5. - Den dětí
           - Rybářské závody, Jízda králů

Červen:
7.6.  - Den otevřených sklepů

Červenec:
5-7.7.   - Tradiční hody 
12.7. - Fotbalový turnaj – Letní zábava
19.7. - Noční hasičské závody

Srpen:
   - Sportovně branné hry
   - Slavnost ke 110. výročí založení SDH
   - Volejbalový turnaj

Září:
7.9.   - Tradiční vinobraní
   - Turnaj dětí v kopané - přípravka

Říjen:
   - Rybářské závody
   - Lampiónový průvod

Listopad:
   - 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 sle-
dujte ve vývěskách, v hlášení obecní-

ho rozhlasu a také na internetových 
stránkách obce

Hvězdička

Hvězdička stříbrná
dopadla na zem

a všechno kolem nás
mění se rázem.

Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,

v zavřeném pokoji
zvoneček zazvoní.

Hvězdička stříbrná
na okno zaťuká

jaká má tajemství
pro holku, pro kluka?

Hvězdička stříbrná
nám zase po roce
přináší stromeček,

přináší Vánoce.
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Předvánoční beseda s důchodci – 6.12.2013

Foto:Vlasta Bedřichová
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Rozkvetlé Brumovice

Foto: Vlasta Bedřichová

Foto: Jana Zaviačičová


