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

Pořadové číslo 39            Rok 2014/3

Foto: Vlasta Bedřichová
Zastavit čas v tuto vánoční chvíli.

Poslouchat, jak andělé mávají křídly.

A vidět štěstí všude kolem sebe.

Cítit, jak sněhová vločka zebe.

Kéž nejen o Vánocích, ale po celé další roky,

nacházíme cestu k sobě radostnými kroky.

PF 2015
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Ze života školičky
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Jan Herben – Rození básníci (2. část)
Poněvadž dnes byly děti neobyčejně hodné, vypra-

vuje jim učitel pohádku „O třech zlatých vlasech“.
Děti ztichnou, jak by je přibil k lavicím. Podle své 

přirozenosti, které jsou snivé povahy, ty sedí se zra-
ky zapálenými, v duchu jsou zcela nepřítomny a blou-
dí v končinách nadsvětných. Povahy bujné prozrazují 
dychtivost a ze samé nedočkavosti předbíhají učitelovo 
vypravování. Nejprudší z nich při tom vyslovují i svůj 
soud, buď chválu nebo hanu rekům pohádky.

Pan učitel vypravuje: „Jiřík vzal z toho hada kousí-
ček na jazyk a pochutnával. Vtom slyší kolem uší něco 
bzučeti: „Nám taky něco, nám taky něco!“ Jiřík se ohlí-
ží, co to? A než několik much, co v kuchyni létaly. Tu 
zas někdo na ulici siplavě volá: „Kam pak, kam pak?“ a 
tenčí hlasy odpovídají: Do mlynářova ječmene, do mly-
nářova ječmene!“ Jiřík koukne oknem a vidí housera 
s hejnem husí: „Aha!“ povídá, „taková je to ryba?“ Už 
věděl, co je. Vzal ještě jeden drobet do úst a pak zanesl 
hada králi, jako by nic nebylo,,,“

Podivení se rozlilo po tvářích všech, když uslyše-
li, že Jiřík rozumí mouchám. A když rozuměl i husám, 
většina hloubala, může-li to být pravda. Kterýsi divúr, 
jak se u nás prudkým lidem říká, však neodolal, aby 
nevykřikl: „Šelma, ten byl chytrý!“

„Tiše!“ napomenul učitel a vypravoval dále. Když byl 
Jiřík v nesnázích, bylo na tvářích všech vidět zděšení 
a strach o něho. Při tom seděly tiše. Ale poskakovaly 
radostí, když Jiřík přivedl králi Zlatovlásku. Ale jak pan 
učitel vykládal, že král řekl Jiříkovi: „Chtěl jsem tě sice 
dát oběsit pro tvou neposlušnost, aby tě krkavci snědli, 
ale žes mi tak dobře posloužil, dám ti jen sekerou hla-
vu srazit a pak tě dám počestně pochovat“, tu jedněm 
bylo Jiříka líto, ale několik divokých chlapců usrkovalo: 
„Óch, óch,“svíraly se jim křečovitě pěs-
ti a Jožka Mikšánův uznal za dobré dát 
najevo své rozhořčení slovy: „Óch, ten 
byl hlúpý, proč se dal.“  Učitelův káravý 
pohled jej zarazil, jinak by jistě pokračo-
val ve svých výlevech. Aspoň pod lavicí 
ještě svíral pěsti zlostí. 

A skoro nic nebylo dětem líto krá-
le, když pan učitel o něm končil: „Když 
starý král viděl, že Jiřík zas ožil a že je 
mladší, rád by také byl omládl. Hned 
poručil, aby ho také sťali a pak vodou 
živou pokropili. Sťali a pokropili, už ne-
měli živé vody a krále nemohli vzkřísit. 
A poněvadž království bez krále býti ne-
mohlo, udělali Jiříka králem a Zlatovlás-
ku královnou.“

„Dobře mu tak!“ šeptaly děti. „Dobře 

na starého krále, proč záviděl?“ A Jiříka si přichvalo-
valy přes všechny zákazy a hrozby učitelovy. Když má 
Slováče srdce plné nějakého citu, nic nedokáže, aby 
to zatajilo. 

Terezka ještě seděla s očima zanícenýma. Ta po-
hádka zaujala její mysl tak, že ani neví, co se kolem 
ní děje. Zdá se jí, že svět se s ní zdvihl do oblak, že 
lítá mezi hvězdami, že má také zlaté vlasy a přichází 
nějaký princ. Vzpomíná na draky z jiné pohádky, sní a 
blouzní. 

Zatím už někdo čte v čítance: „Rozpuk a kozí pysk 
se podobají petrželi.“ „Jak bys tuto větu proměnila ve 
větu tázací, Terezko?“ táže se schválně pan učitel, aby 
ji vytrhl ze zadumání. Terezka vstane, ani neví, o čem 
je řeč. Ten, kdo četl, opakuje větu a pan učitel opakuje 
otázku. Terezka stále jako ve snu: „Řekla bych: komu 
se rozpukl kozí pysk?“

Obecný smích. „Už vám nikdy nebudu povídat po-
hádky,“ vyhrožuje učitel, a všichni se na Terezu horší, 
že nedává pozor. Vzor přítomnosti a neprolhanosti dal 
najevo Kašubůj Šimek. V zimě četli ve škole článek o 
ovoci. Pan učitel chtěl na chlapce mravně působit a 
učinil jim důtklivý a široký výklad o krádeži. Že chodit 
na dříví je krádež a strážení na koroptve rovněž (což 
ovšem na Slovácích nikdo nevěří), ale také lozit na 
ovoce že je krádež. Proč? Protože není naše. 

„Tak Šimku, tys vloni byl sousedům na hruškách, šel 
bys nyní zase?“ ptá se učitel. „Nešel.“ „Dobře. A proč 
bys nešel?“ 

„Protože… protože … nejsú eště zralé.“
Tak skončilo morální působení při Šimkovi a bezpo-

chyby tak končívá i při mnohých jiných.“
Z knihy Brumovice připravila: Vlasta Bedřichová
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Vzpomínka na tetu Gretu Ingrovu
Dcera Gizely Vodákové, teta Greta 

[Margareta], narozená v roce 1899 v 
Brumovicích, se provdala ve třiadva-
ceti letech za koláře Františka Ingra, 
původem od Uherského Hradiště, se 
kterým se seznámila ve Vídni. Děti 
neměli. Po svatbě žili v Mutěnicích a 
v Moravské Nové Vsi, kde provozovali 
hospodu. Začátkem 30. let se přemís-
tili do Týnce, kde si postavili prostorný 
dům, jehož sklepy využíval František 
pro svůj velkoobchod s vínem. Ve 
svém domě také poskytli po záboru 
pohraničí azyl rodinám Machovských 
a Pastyříkových, které před Něm-
ci uprchly z Břeclavi. Protože Gretin 
muž nebyl židovského původu a ona 
se v důsledku několikerého stěhování 
„ztratila“ z evidence židovské nábo-
ženské obce v Hodoníně, vyhnula se 
první vlně transportů v letech 1941-43. 
Až začátkem roku 1944 byla na udání 
identifi kována, dostala dodatečně do 
občanské legitimace razítko „J“ (Ju-
de-Žid) a musela začít nosit na oděvu 
žlutou hvězdu. Brzy na to přišla výzva 
k nástupu do transportu do Terezína.

Tady je třeba uvést krátce příběh 
rodiny Hackerových, která před vál-
kou žila ve  Vídni. Josef Hacker byl 
rakouský antifašista, který po naru-
kování dezertoval z wehrmachtu. Byl 
však chycen a hrozil mu trest smrti. 
Z vězení se mu podařilo uprchnout a 
ukrýval se ve Vídni. Jeho žena, půvo-
dem Češka, se odstěhovala se dvěma 
dětmi do Týnce. Po nějaké době při 
stěhování nábytku převezla manžela 
ukrytého ve skříni do Týnce také. Ni-
kdo v obci netušil, že se tam skrývá 
vojenský zběh. Až do 
konce války přebýval pan 
Hacker ve sklípku pod 
domkem a na vzduch vy-
cházel pouze v noci.

Když se teta Greta 
před odchodem do trans-
portu loučila s obyvateli 
Týnce, poslední s kým se 
přišla rozloučit, byla paní 
Hackerová, která jí tehdy 
řekla: “Tetičko, nikam ne-
pojedeš! Když tady může 
být schovaný můj Josef, 
můžeš tam být i ty.“ A tak 
zatímco si celá vesnice 
myslela, že teta odjela, 
ukryla ji paní Hackerová 
v tajném úkrytu pod do-

mem. Skrývání tety se zkomplikovalo 
žlučníkovým záchvatem, který vyža-
doval lékařskou pomoc. Po těžkém 
rozvažování se vypravil strýc Ingr do 
Moravské Nové Vsi pro doktora, kte-
rému věřil, že je neprozradí Němcům. 
Lékař se ukázal jako skutečný vlaste-
nec a bez váhání přijel tetičku vyšetřit. 
Zjistil však, že její stav je vážnější, než 
předpokládali – byla nutná hospitaliza-
ce. Za pomoci lékařova známého pri-
máře byla teta Greta tajně převezena 
do nemocnice v Uherském Hradišti. 
Pobyt v nemocnici byl velmi riskantní, 
ale pan primář ji tam držel celé 3 týdny. 
Potom se musela vrátit zpět do sklep-
ního úkrytu. Naštěstí se její žlučník po 
přeléčení umoudřil. Úkryt u Hackerů 
byl náročný a stále nebezpečnější, a 
tak v říjnu 1944 se teta přemístila do 
domku Františka Polácha (rovněž v 
Týnci), kde zůstala až do osvobození.

Na sklonku války byl už v ohrožení 
i její manžel, pro kterého si přišla čet-
nická patrola. Vzali mu občanskou le-
gitimaci a dali mu půl dne na přípravu 
k odchodu do transportu. Když pro něj 
potom přišli, strýcovi přátelé je zaba-
vovali, dávali jim koštovat víno, až je 
opili, sebrali jim strýcovu legitimaci a 
umožnili mu přechod do ilegality. Skrý-
val se nejprve u svých příbuzných ve 
Véskách, potom krátce v Brumovicích 
v rodině Štěpána Macháčka a později, 
až do konce války společně se svou 
ženou, u Františka Polácha v Týnci.

Po osvobození Greta s manže-
lem dům v Týnci prodali a usadili se v 
Břeclavi. Získali zde vilku s hostincem 
v přízemí, který provozovali až do dů-

chodového věku. Potom vilku prodali a 
pořídili si v Břeclavi menší domek. Po 
ovdovění prodala teta i tento domek 
a dožila v Břeclavi v jednopokojovém 
bytě. Po válce byly naše kontakty s 
tetou Gretou hodně časté – jezdila do 
Brumovic, vyřizovala dědictví po strýci 
Ignácovi (Hynkovi). Ona i moje matka 
na ně měly stejný nárok, ale teta se 
svého podílu ve prospěch maminky 
vzdala. Vždycky  byla velice nezištná, 
vstřícná, pracovitá a ochotná pomáhat 
potřebným. Měla moc ráda děti, i když 
svoje neměla. Vzpomínám, jak o mne 
pečovala, když jsem byla u nich na 
prázdninách. Byla jsem tehdy hodně 
hubená a teta mi nedovolila nic dělat, 
jen se starala, abych hodně jedla a 
odpočívala. Také její manžel – strýc 
Franta – mě hýčkal. Vozili mne na vý-
lety, kupovali oblečení a knihy. Sotva 
jsem se podívala do výlohy knihku-
pectví, už mne bral dovnitř a koupil mi 
řadu knih, které jsem si vybrala. Když 
mi zemřel tatínek a já byla v prvním 
semestru studia, byla jejich pomoc 
ještě větší. Když potom teta ovdověla 
a já již měla vlastní příjem, manžela, 
děti a žila s námi v Brně i moje ma-
minka Amálka, jezdívala k nám trávit 
každé Vánoce.

Prostě teta Greta patřila do rodi-
ny. Na Vánoce 1976 však už do Brna 
nepřijela s omluvou, že jí není nějak 
dobře. Začala chodit po různých vy-
šetřeních a 5. března ji museli narych-
lo odvézt do nemocnice ve Valticích. 
Upadla do bezvědomí a během tří dnů 
byl konec. Zemřela 8.března 1977.

Vlasta Bartošová-Macháčková 

svatební foto Ingrových 
(1922)

teta Greta se sestřenicí Amálií Macháčkovou a jejími 
vnoučaty ( Brno, Vánoce 1972)
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Brumovice – lidé a doba
- V roce 1844 pořídila obec u 

kostela kamennou dlažbu a 
nový plot u farní zahrady.

- V roce 1854  nechal domkař 
Václav Matula obnovit v kostele 
všechny obrazy, na což daroval 
88 zlatých stříbra. Hlavní oltář 
nechali někteří občané spravit, 
na což věnovali tři sta zlatých. 
Opraveny byly ještě tabernákl a 
zpovědnice.

- Dne 5.10.1954 zemřel tragic-
kou smrtí vrchní vedoucí „Kraj-
ské vodohospodářské služby“ 

Břeclav, pan Josef Lupač, Bru-
movice č.364. Josef Lupač se 
za svého života snažil svoji 
rodnou obec uvést do takové-
ho stavu, aby nám ji sousední 
obce záviděly. Stavby, které 
navrhl a realizoval, budou vždy 
jeho jméno připomínat.

- 17.8.1969 navštívil Brumovice 
prezident republiky Ludvík Svo-
boda.

- Budova nové mateřské ško-
ly byla dána do provozu dne 
1. 10. 1984.

- 24. 7. 1994 zemřel ve věku 75 
let parašutista, člen českoslo-
venského zahraničního odboje, 
podplukovník Alois Vyhňák.

- 20. 5. 1999 byla místní škola 
zařazena do sítě škol pod ná-
zvem „Základní škola a Ma-
teřská škola Brumovice, okres 
Břeclav“

- 6. 7. 1999 zemřel ve věku 78 
let akademický malíř Vladimír 
Kovářík

-VB-

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nezadržitelně se blíží konec 

roku, čas, kdy pravidelně vychází 
náš zpravodaj. Je před námi zim-
ní období, které pro většinu z nás 
není tím nejpříjemnějším. Je to 
období, které znamená zvýšení 
výdajů za energie, věnování větší 
pozornosti budovám, jejich okolí 
a všem nám hrozí větší nebezpe-
čí nemoci a úrazu. Dovoluji si při 
této příležitosti obrátit se na Vás 
s prosbou a požádat Vás, vážení 
spoluobčané, abyste nám v rám-
ci svých fyzických a zdravotních 
možností byli nápomocni při úklidu 
sněhu, případně náledí na chodní-
cích v blízkosti Vašich nemovitostí. 
Přispějete tak k bezpečnosti vlast-
ní i spoluobčanů. Děkuji Vám.

Konec roku je také časem bilan-
cování a hodnocení uplynulého ob-
dobí, hodnocením toho, co se nám 
podařilo a nebo naopak nepodařilo 
udělat a časem příprav a plánování 
úkolů na příští rok. V letošním roce 
se podařilo udělat velký kus práce 
na rekonstrukci budovy sokolovny, 
při dokončení přestavby hasičské 
zbrojnice, obměnou herních prv-
ků jsme vylepšili dětské hřiště na 
školní zahradě aj. Je nutno také 
zmínit, že momentálně je dokon-
čována rekonstrukce vodovodního 

řádu v části obce, i když je to stav-
ba společnosti VaK Břeclav, ale na-
šich občanů se dotýká. 

Prožili jsme teplé a suché léto, 
které se v samém závěru změnilo v 
deštivé a přineslo nám spoustu pro-
blémů. Travnaté porosty byly díky 
dostatku vláhy stále velmi vydatné 
a vyžadovaly takřka nekonečné 
sečení. Ale mnohem podstatněji 
deštivé počasí nám všem dělalo 
starosti a problémy na našich za-
hradách, polích a vinicích. Velké 
množství dešťových srážek kompli-
kovalo sklizňové práce a negativně 
se projevilo i na kvalitě úrody.

V měsíci říjnu proběhly komu-
nální volby. Účast občanů byla o 
něco menší než při volbách v roce 
2010, ale i tak byla maličko nad 
celostátním průměrem. Chci při 
této příležitosti občanům, kteří se 
voleb zúčastnili, a tím tak vyjádřili 
svůj názor, poděkovat za sebe i za 
členy zastupitelstva za projevenou 
důvěru. Díky vašim hlasům vzniklo 
zastupitelstvo, které je v průměru 
o něco věkově mladší než to kon-
čící, a je dobré, že se do zastupi-
telstva dostali mladí, perspektivní 
občané, a jsem přesvědčen, že 
zastupitelstvo v tomto složení bude 
přínosem pro obec, pro klidnější a 
spokojenější život nás všech. Chci 

také touto cestou srdečně podě-
kovat za aktivní a poctivou práci 
členům minulého zastupitelstva. I 
když se nám nepodařilo splnit vše 
tak, jak jsme si představovali, rád 
konstatuji, že práce tohoto orgánu 
byla plodná a pro obec přínosná.

Na rok 2015 nové zastupitel-
stvo vytvořilo návrh rozpočtu, ze 
kterého budou fi nancovány mimo 
provozní náklady obce i následu-
jící připravované akce: pokračující 
rekonstrukce sokolovny, výstavba 
vozovek a chodníků, zateplení bu-
dov ZŠ, MŠ a ŠJ, projektová doku-
mentace pro provedení stavby ka-
nalizace a ČOV, veřejné osvětlení 
a další menší akce. 

Vážení spoluobčané, blíží se 
vánoční svátky, svátky radosti a 
pokoje, a tak mně dovolte, abych 
Vám popřál radostné, ničím a ni-
kým nerušené prožití Vánoc, v 
novém roce dny naplněné láskou, 
radostí, pohodou a nezměrným 
množstvím zdraví.

V samém závěru chci poděko-
vat vám všem, kdo jste svojí po-
ctivou prací, lidským jednáním a 
přístupem ke svým spoluobčanům 
přispěli k lepšímu životu v naší 
obci.

Vše jen to dobré Vám přeje 
starosta obce Antonín Košulič 
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U S N E S E N Í 
z třicátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 28. 9. 2014 ve velké zasedací síni obecního úřadu

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

konaného dne 2. 10.  2014 ve velké zasedací síni obecního úřadu

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

Musila a Ing. Vavřince Charváta
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a pan Ladi-
slav Miluška.

4. Smlouvu o zajištění zpětného od-
běru a využití odpadů z obalů s 
fi rmou EKO-KOM, a. s., včetně do-
datku. 

5. Darovací smlouvu s Ing. Martinem 
Simonem, bytem J. Wericha 3067, 
Kladno na částku 10 000,- Kč, vě-
novanou na kulturní akce obce. 

6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene s fi rmou 
E-ON České Budějovice u nově 
budované nemovitosti – rodinného 
domu manželů Benedikty – zřízení 
el. přípojky. 

7. Dohodu vlastníků provozně souvi-
sejících vodovodů VaK Břeclav, a. 
s. a obce Brumovice mezi vlastníky 
provozně souvisejících vodovodů – 
vybudovaný nový vodovodní řád u 
rod. domů č. p. 427 a429. 

8. Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje na vy-
bavení SDH v roce 2014. 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s 
fi rmou Stavika, s. r. o. Břeclav o 
navýšení ceny díla o 76 300,- na 

Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu Mgr. Marii Mich-

novou a pana Jiřího Bureše 
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a pan Josef 
Miklík.

4. Smlouvu o dílo na dodávku kuchyně 
do Hasičské zbrojnice s fi rmou Škarek, 
s. r. o. Rakvice v ceně 53 257,- Kč. 

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
14/2014 s fi rmou Stavoč, s. r. o. Hor-

dodávku stavebních prací na hasič-
ské zbrojnici.

10. Rozpočtové opatření č. 6,7 a 8. 
11. Prodej obecního pozemku (staveb-

ního místa) p. č. 6893 o výměře 625 
m2 Andreji Hutové, bytem Synkova 
6, 628 00 Brno za cenu 275,- Kč za 
metr čtvereční v celkové ceně 171 
875,- Kč. 

12. Pronájem části obecního pozemku 
p. č. 3601/1 panu Josefu Peňázovi, 
bytem Výhon 55, 635 00 Brno za 
cenu v místě a čase obvyklou. 

13. Prodej části obecního pozemku p. 
č. 3601/1 a to nově vzniklou parcelu 
č. 3601/51výměře 28 m 2, zastavě-
né plochy za cenu 100,- Kč za metr 
čtvereční panu Petru Malcovi, by-
tem Brumovice 267 v celkové ceně 
2 800,- Kč. 

14. Prodej části obecního pozemku p. 
č. 3601/1 o výměře 90 m2, Miro-
slavu a Emílii Veselých, bytem Ho-
donín jako stavebního pozemku za 
cenu v místě a čase obvyklou.. 

15. Nákup trenažéru pro výuku dědí ve 
stolním tenise, jako vybavení obec-
ní sokolovny v ceně do 20 000,- Kč. 

16. Úhradu nákladů spojených s 
ozvučením prostor určených pro 
pořádání slavnosti Vinobraní 2014, 
organizovaného Spolkem Brumo-
vických vinařů ve výši do 8 000,- 
Kč. 

ní Bojanovice na dodávku staveb-
ních prací, kde se v čl. III, prodlužuje 
termín dokončení do 26. 9. 2014, a 
Dodatek č. 2 k této smlouvě o navý-
šení ceny oproti rozpočtu v celkové 
výši o 558 109,- Kč. Přehled více-
prací vedoucí k navýšení ceny bude 
přiložen k zápisu z jednání ZOB.

6. Příspěvek na fi nancování systému 
IDS JmK na rok 2015 ve výši (počet 
obyvatel obce k 1. 1. 2014 x 50,- Kč) 

7. Rozpočtové opatření č. 9. 
8. Skácení stromu rostoucího mimo les – 

17. Příspěvek na materiál na vybudo-
vání vjezdu k rodinnému domu na 
obecním pozemku mezi obecní 
komunikací a hranicí nemovitosti 
manželů Jaroslava a Šárky Perlíko-
vých, bytem Brumovice 420 ve výši 
průměrné ceny běžného materiálu 
na trhu. 

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 29. Řádného Za-

stupitelstva obce Brumovice.
2. Zprávu o revitalizaci a obnově ve-

řejného osvětlení se závěrem, že 
řešení postupuje budoucímu ZOB.

3. Informativní zprávu o možnostech 
získání dotace na zateplení ZŠ a 
MŠ v Brumovicích.

4. Informativní zprávu SDH a starosty 
obce o přípravě oslav 110. Výročí 
založení Sboru dobrovolných hasi-
čů v Brumovicích, otevření hasič-
ské zbrojnice po rekonstrukci, poří-
zení nového zásahového vozidla a 
praporu sboru.

5. Zprávu o činnosti Obecního úřadu 
od posledního konání ZOB.

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Zajistit přepracování dodatku 

smlouvy s fi rmou Stavika, s. r. o. 
Břeclav na úhradu zvýšených ná-
kladů smlouvy o dílo na opravu Ha-
sičské zbrojnice ve výši 76 300,- Kč. 

před domem Elišky Fikrlové, čp. 363.
9. Vyhlášení výběrového řízení na do-

dávku projektové dokumentace ka-
nalizace a čistírny odpadních vod.

ZOB bere na vědomí:
1. Dořešení znění dodatku smlouvy 

s fi rmou Stavika s.r.o Břeclav bude 
dokončeno v příštím týdnu. 

2. Dokončení fasády Sokolovny v Bru-
movicích provede podnikatel Pavel 
Miklík, který zvítězil v původním vý-
běrovém řízení.
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U S N E S E N Í 
  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 6. 11. 2014 v sále obecní sokolovny

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

konaného dne 27. 11. 2014 v obřadní síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Mgr. Marii 

Michnovou a pana Miroslava Otá-
hala

2. Program ustavujícího ZOB.
3. Výkon funkce starosty jako uvolně-

nou a místostarosty jako neuvolně-
nou (§ 71 Zákona o obcích)

4. Volební řád
5. Členy volební komise pana Josefa 

Miklíka – současně jako předsedu 
této komise, pana Milana Poláka a 
Ing. Zdeňka Musila.

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

Ševčíka a pana Karla Opluštila 
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. 

Dobromila Macháčková a Ing. Bo-
huslav Říha

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 
5. Návrh rozpočtového výhledu na rok 

2016 a 2017. 
6. Rozpočtové opatření č. 10 a 11. 
7. Ustavení inventarizačních komisí k 

provedení inventarizace majetku ve 
složení: 
Karel Opluštil
Vladislav Kurečka
Ing. Bohuslav Říha
Antonín Košulič
Marcela Studýnková. 

8. Odměny zastupitelům obce dle vl. 
nař. Č. 37/2003 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů.

9. Zástupce obce pro uzavírání man-
želství pana Antonína Košuliče a 
JUDr. Dobromilu Macháčkovou.

10. Kompetenci starosty obce k prová-
dění rozpočtových opatření do výše 
1 500 tisíc korun.

11. Pověření pro starostu obce zastu-
povat obec na valných hromadách 
společností s majetkovou účastí 
obce.

6. Pana Antonína Košuliče na funkci 
starosty obce Brumovice.

7. Počet místostarostů obce – jedno-
ho.

8. Místostarostkou obce JUDr. Dobro-
milu Macháčkovou.

9. Počet členů fi nančního výboru:  5.
10. Počet členů kontrolního výboru: 5.
11. Předsedou fi nančního výboru pana 

Vladislava Kurečku.
12. Předsedou kontrolního výboru 

pana Ing. Bohuslava Říhu.
13. Členy fi nančního výboru pana Ing. 

Vavřince Charváta, Miroslava Otá-

12. Starostu obce Antonína Košuliče 
jako určeného zastupitele pro po-
řizování územně plánovací doku-
mentace obce Brumovice.

13. Předložený návrh na vyřazení knih 
z fondu obecní knihovny.

14. Zhotovitele zakázky projektové 
dokumentace k provedení stavby 
Kanalizace a ČOV v Brumovicích 
fi rmu DUIS, s. r. o se sídlem v Brně, 
Srbská 21.

15. Zásady pro zpracování vnitřní 
směrnice pro pronájem společen-
ské místnosti hasičské zbrojnice, 
zejména částku za pronájem – v 
letním období 1000,- Kč a pro zimní 
období 1500,- Kč.

16. Smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Jmk ve výši 3 200,- Kč 
na zabezpečení akceschopnosti 
JSDH.

17. Dodatek č. 5 – zabudování konzol 
na budovu sokolovny pro zastře-
šení terase ve výši 28 072,--Kč a 
dodatek č. 6 příplatek za styk dvou 
barev na fasádě – ve výši 6 231,--
Kč s fi rmou Pavel Miklík.

18. Udělení výjimky z počtu žáků 
ve třídě ZŠ i MŠ pro školní rok 
2014/15.

19. Přijetí fi nančního daru od pana Da-
niela Ullmana výši 2 000,- Kč pro 
ZŠ a MŠ v Brumovicích.

hala, Milana Ševčíka a Zdeňka Ve-
selého.

14. Členy kontrolního výboru pana Kar-
la Opluštila, Ing. Zdeňka Musila, Jo-
sefa Miklíka a Milana Krátkého.

15. Přijetí fi nančního daru darovací 
smlouvou s fi rmou Karotáž a ce-
mentace, s. r. o. Velkomoravská 
2606/83, Hodonín ve výši 15 tisíc 
korun pro MŠ Brumovice.

ZOB bere na vědomí:
1. Složení slibu všech zvolených čle-

nů zastupitelstva obce Brumovice.

20. Poskytnutí dotace ve výši 14 510,- 
Kč jako podíl na vydání knihy „Ob-
nova vesnic Kloboucka

ZOB bere na vědomí:
1. Zřízení komisí jako iniciativních a 

poradních orgánů, a sice komise 
stavební ve složení:
Miroslav Otáhal
Ing. Milan Polák
Rudolf Kadlec
Luděk Michna 
Pavel Miklík

 a komise kulturní ve složení:
Mgr. Marie Michnová
Milan Ševčík
Josef Miklík
Jan Zaviačič
Daniel Štach

2. Přijetí registrace z MŽP k zateple-
ní budov ZŠ a MŠ z akce Zelená 
úsporám.

3. Činnost obecního úřadu 
4. Žádosti občanů o povolení skácení 

stromů – Věry Košuličové, Marcely 
Studýnkové a Libora Kobylky.

 
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Zajistit doložení položkového roz-

počtu k předloženému dodatku ke 
smlouvě s fi rmou Pavel Miklík.
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Volby do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Volební komise:
Předsedkyně: Ing. Stanislava Musilová
Místopředsedkyně: Pavla Pátková
Členové: Marta Hlavičková, Bohuslava Kňůrová, Veroni-

ka Veselá
Zapisovatelka: Marcela Studýnková
První volič v pátek 10.10.: pan Vladimír Konečný
První voliči v sobotu 11.10.: Stanislav a Františka Ne-

strojilovi

Volební strana č.1 – Spolek brumovických vinařů 
Volební strana č.2 – Nezávislí brumovičtí hasiči

Volební strana č.3 -  Sdružení nezávislých kandidátů – Brumovice I
Volební strana č.4 – Sdružení nezávislých kandidátů

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
Volební strana č.1
1. Miroslav Otáhal 53 1. 84
Volební strana č.2
1. Antonín Košulič 63 1. 319
2. Dobromila Macháčková 60 2. 252
3. Karel Opluštil 58 3. 200
4. Zdeněk Veselý 36 4. 103
5. Vladislav Kurečka 45 5. 157
Volební strana č.3
1. Marie Michnová 51 2. 199
2. Milan Ševčík 45 3. 192
3. Bohuslav Říha 33 1. 132
Volební strana č.4
1. Vavřinec Charvát 51 2. 141
2. Josef Miklík 47 3. 125

Jména a příjmení náhradníků
Pořadí náhradníka Jméno a příjmení Pořadí na HL Počet hlasů
Volební strana č.1
1. Milan Krátký 7. 83
2. Milan Polák 2. 62
3. Jaroslav Kňůr 6. 56
Volební strana č.2
1. Lucie Kostihová 6. 118
2. Zbyněk Moró 7. 109
3. Roman Klimeš 8. 113
Volební strana č.3
1. Zdeněk Musil 4. 124
2. Štěpán Prachař 5. 114
3. Daniel Štach 6. 124
Volební strana č.4
1. Vlasta Bedřichová 5. 112
2. Rudolf Kadlec 4. 110
3. Ladislav Miluška 1. 106

Nejmladší volič: Martina Kadlecová
Nejstarší volič, který se osobně dostavil do volební 

místnosti: paní Miroslava Šedivá (95 let), nejstarší 
občanka obce

Přenosnou volební urnu využilo: 7 občanů
Celkový počet voličů: 791
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední 

obálky: 445
Volební účast: 56,26%
Počet mandátů: 11
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Srovnání nápadu TČ 
v letech 2011/2012/2013

Obec Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013

Hustopeče 152 111 135

Popice 11 8 10

Pouzdřany 10 5 12

Strachotín 16 13 14

Šakvice 14 15 16

Starovičky 18 15 6

Horní Bojanovice 7 9 7

Boleradice 8 13 7

Diváky 9 7 10

Starovice 19 7 10

Uherčice 11 8 8

Velké Němčice 17 26 25

Kurdějov 3 5 11

Křepice 17 5 10

Nikolčice 12 8 3

Šitbořice 15 14 15

Borkovany 19 8 17

Brumovice 10 11 12

Krumvíř 9 11 13

Kašnice 6 4 1

Velké Hostěrádky 4 2 7

Klobouky u Brna 38 35 28

Bohumilice 4 2 0

Morkůvky 14 11 3

Velké Pavlovice 46 32 53

Němčičky 17 12 14

Kobylí 33 27 30

Vrbice 16 13 7

Bořetice 30 16 14

Velké Bílovice 54 44 35

Rakvice 23 29 30

Přítluky – Nové Mlýny 17 14 22

Zaječí 33 25 45

Nápad PŘ 
včetně blokových pokut 

za rok 2013

Obec Přestupky celkem

Hustopeče 468

Popice 20

Pouzdřany 28

Strachotín 37

Šakvice 47

Starovičky 48

Horní Bojanovice 12

Boleradice 14

Diváky 11

Starovice 19

Uherčice 20

Velké Němčice 91

Kurdějov 16

Křepice 30

Nikolčice 17

Šitbořice 88

Borkovany 14

Brumovice 13

Krumvíř 56

Kašnice 23

Velké Hostěrádky 6

Klobouky u Brna 59

Bohumilice 2

Morkůvky 3

Velké Pavlovice 187

Němčičky 33

Kobylí 72

Vrbice 18

Bořetice 70

Velké Bílovice 174

Rakvice 142

Přítluky – Nové Mlýny 34

Zaječí 62



Nové POKOLENÍ

strana 12

Září:
Jaké počasí svatý Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc 
udržuje.
Na svatého Jiljí jasno, je suchá jeseň; když prší, čty-
řicet dní střecha nevyschne.

Říjen:
Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
Svatá Terezie nasazuje zimní okna.

Lidové pranostiky
Listopad:
Kolem Všech svatých slunce ještě uroní slzu babího 
léta!
Léto Všech svatých trvá tři hodiny, tři dny nebo také 
tři týdny!

Prosinec:
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý 
advent.
Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka.

- Dne 14.6.2014 se ve farské zahradě evangelického kostela 
v Kloboukách u Brna konalo ofi ciální rozloučení s farářem 
Luďkem Korpou. Přítomni byli členové staršovstva a pozvá-
ní přijali i zástupci okolních obcí. Z Brumovic se této akce 
zúčastnil starosta obce Antonín Košulič s manželkou. Panu 
faráři darovali sadu skleniček na víno se znakem naší obce. 

- V neděli 7.9.2014 se v evangelickém kostele v Kloboukách 
u Brna konalo „Volební sborové shromáždění“. Kázáním po-
sloužil a bohoslužbám předsedal bratr farář Pavel Šebesta 
– administrátor sboru. Kandidátka sestra Martina Pumrová 
byla zvolena farářkou sboru. 

- V neděli 12.10.2014 měla v evangelické modlitebně v Bru-
movicích své první kázání farářka Martina Pumrová. Uvítat 
ji v naší obci a předat kytici květů přišel také starosta obce 
Antonín Košulič s manželkou.

- Instalace farářky Martiny Pumrové se konala v neděli 
9.11.2014 v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna. 

- V sobotu 16.8.2014 se na hřišti u vodojemu na Drahách ko-
nal volejbalový turnaj za účasti šesti družstev.

- Sbírky použitého šatstva, starší obuvi a hraček v naší obci 
proběhly ve dnech 2. a 10.9.2014 ( společnost SEHA – Petr 
Chlumecký) a 27.11.2014 (AIDED)

- V pátek 5.9.2014 jsme v pořadu Toulavá kamera vychutná-
vá Česko (ČT1) mohli zhlédnout i reportáž o Brumovicích 
zaměřenou na kroje – hodový průvod, krojované páry a 
prodejnu materiálů na kroje. Uváděl Josef Maršál, hovořili: 
Ivana Blanářová, Milan Ševčík a Eva Janošková.

- Týden knihoven- ve dnech 6. – 10.října 2014: v pondělí se 
konal Den otevřených dveří, v úterý knihovnu navštívili žáci 
základní školy a děti MŠ, ve středu děti vyráběly vlastní por-
tréty, v tomto týdnu také probíhala amnestie dlužníků a noví 
čtenáři se mohli bezplatně přihlašovat. Novinka: v místní 
prodejně Jednota COOP jsou k dispozici tzv. „toulavé kni-
hy“. Líbí se vám tento způsob půjčování?

- Dne 29.9.2014 se Petra Charvátová stala 
odpovědnou osobou za vedení prodejny 
COOP Jednota v naší obci a od 21.10.2014 
je vedoucí prodejny místo Stanislavy Herbe-
nové. 

- Dne 24.10.2014 se u příležitosti 96.výročí 
Dne vzniku Československa v naší obci ko-
nal lampiónový průvod od obecního úřadu 

Dědinou směrem ke hřbitovu, kde byla u pomníku obětem 
obou světových válek položena kytice květů. Pro velmi 
špatné, deštivé a větrné počasí byl průvod tentokrát zkrá-
cen a účastníci se poté odebrali na hřiště, tam pro ně již bylo 
připraveno občerstvení. 

- V neděli 9.11.2014 se v brzkých ranních hodinách stala na 
Drahách dopravní nehoda, kdy mladý občan z Brumovic, 
zřejmě pod vlivem alkoholu, riskantní jízdou naboural další 
dvě osobní auta. Řidiči a jeho kamarádům se naštěstí nic 
nestalo. 

- Ve středu 26.11.2014 byl v parku pod kostelem rozsvícen 
vánoční strom. Osvětlení provedla fi rma REPREL z Dolních 
Bojanovic.

- 14.společenský večer klobouckého střediska Betlém v 
sobotu 29.11.2014 v hustopečském hotelu Centro přinesl 
Chráněnému bydlení Mirandie v Brumovicích fi nanční po-
moc ve výši 637 400 korun. Tato částka se skládá z výtěž-
ku dobročinné aukce 49 exponátů v celkové výši 515 900 
korun, dalších 121 500 korun přispěli účastníci nad rámec 
aukce. Konečná částka může být však ještě vyšší, protože 
někteří vydražitelé posílají vyšší částky, než za kolik korun 
vydražili.

- Svaz tělesně postižených připravil pro své členy i další zá-
jemce zájezd za koupáním do termálních lázní v Podhájské 
- 6.září 2014; všichni účastníci byli velmi spokojeni.

- 22. listopadu 2014 se uskutečnil zájezd do Velkého Mede-
ru, z Brumovic se zúčastnilo dvanáct občanů. V pátek 5. 
prosince 2014 se v KD v Bořeticích konala mimořádná člen-
ská schůze STP. Organizátorkou a důvěrnicí v Brumovicích 
je paní Anna Horáková.

- Pěstitelský úspěch: Jako v pohádce O veliké řepě si na kon-
ci léta při sklizni červené řepy na své zahradě mohl připa-
dat pan Antonín Musil, neboť jedna narostla obzvlášť veliká 

– vážila 5,70 kg, v průměru měřila 25 cm 
a na výšku 23 cm. Na fotografi i ji můžete 
porovnat s ostatními výpěstky. 

Máte-li nějaký chovatelský nebo pěstitel-
ský úspěch, napište nám, pošlete foto-
grafi i. Rádi Vaše příspěvky ve zpravodaji 
uveřejníme.

Text a foto: Vlasta Bedřichová 
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Ze života školičkyZe života školičky

Kukátkem do MŠ

 Naši předškoláčci

Máme rádi divadlo

Kdo maže, ten jede
U nás v mateřské škole ve třídě starších dětí spíš platí: 

kdo maže, ten si pochutná. Protože máme šikovné děti, 
začaly si mazat jednou týdně při svačince pomazánky na 
pečivo samy. Mohou si namazat více nebo méně podle 
své chuti, jak kdo má co rád. Samozřejmě, že to nešlo 
hned, protože většinou si málokdo z dětí doma samo jídlo 

Pro snadný start našich budoucích 
prvňáčků v základní škole probíhá ka-
ždé odpoledne v mateřské škole pro-
jekt s názvem „PŘEDŠKOLÁČEK.“ 
Co je to Předškoláček? Jde o syste-
matický program přípravy budoucích 
prvňáčků zaměřený na zdokonalování 
schopností a dovedností nezbytných 
pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní 
a počítání v prvním ročníku základní 

Již dvakrát jsme v tomto škol-
ním roce navštívili divadlo Radost 
v Brně, 17. 9. 2014 představení 
Jen počkej, hlemýždi! a 28. 11. 
2014 představení Tři čuníci ne-
zbedníci.

   Také v mateřské škole si děti 
vyzkoušely, jaké je to být hercem. 
Do dramatizace pohádek O veli-
ké řepě a Zlé koze se zapojily s 
chutí i ti nejmenší. Nešlo o nácvik 
divadelního představení, ale jen o 
improvizaci pohádek.

Do mateřské školy je k 1. 9. 2014 zapsáno 39 dětí, 
které jsou rozděleny podle věku do dvou tříd.

 1. třída (mladší děti) – 18 dětí
 2. třída (starší děti a předškoláci) – 21 dětí

 4 děti k nám dojíždí z Morkůvek, 
 2 z Klobouk u Brna, 3 z Kašnice, 
 1 z Krumvíře a 1 z Terezína.

školy. Učení zde probíhá zábavnou 
formou a metodami činnostního učení 
(děti manipulují s konkrétními před-
měty a názornými pomůckami), vše je 
doplněno o soubor vybraných pracov-
ních listů se vzájemnou návazností.

Tak, jako v minulém školním roce, 
proběhnou pro naše předškoláčky a 
jejich rodiče v základní škole Eduka-
tivně-stimulační skupinky pod vede-

ním paní učitelky Mgr. Anny Hlávkové.
Pro všechny děti, potažmo celé je-

jich rodiny, znamená vstup do základ-
ní školy velkou životní změnu. Dítě se 
musí naučit cíleně pracovat, poslou-
chat, soustředit se a plnit zadané úko-
ly, v novém prostředí se bude muset 
spoléhat samo na sebe. Proto je  jeho 
příprava na školu důležitá, a to jak ze 
strany mateřské školy, tak i rodiny.

chystá, ale postupně se to už naučily. Koukáte, co? Učí-
me se samostatnosti, sebeobsluze, čistotě, a to všechno 
není v životě k zahození. To víte, že se někdy nepodaří 
všechno jak má, něco skončí na stole nebo i pod, ale vše 
dáme společně do pořádku. A maminky, možná vám brzy 
budou děti pomáhat třeba s přípravou nedělní snídaně.
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Děti v knihovně

Tvoření z darů podzimu společně s rodiči

Předvánoční čas v mateřské škole

V rámci Týdne knihoven jsme 8. 10. 2014 navštívili místní knihovnu. Děti měly možnost prohlédnout si jak prostředí 
knihovny, tak i dětské knihy a časopisy. Starší děti si s paní knihovnicí vyzkoušely, jak správně obalovat knihy.

Barevný podzim přispívá svou 
rozmanitostí k neustálému tvoření a 
hraní si s přírodninami. Kaštany, šiš-
ky, větvičky, listy, šípky, dýně, tykve, to 
jsou vděčné materiály, které rozvíjejí 
dětskou fantazii a podporují jemnou 
motoriku dětí.

A k tomuto vytváření jsme si 21. 
10. 2014 pozvali do naší mateřské 
školy i rodiče. Tvoření bylo zajímavé, 
vzniklo mnoho obrázků a podzimních 
dekorací. 

29. 11. 2014 proběhl Adventní kon-
cert dětí z mateřské a základní školy 
pro veřejnost v sokolovně. 

5. 12. 2014 k nám zavítal Mikuláš 
s andělem a čertem. Děti za odměnu 
dostaly balíčky s ovocem a cukrovin-
kami.

5. 12. 2014 odpoledne přišly děti 
z mateřské školy zpříjemnit advent-
ní čas seniorům na jejich tradičním 
setkání ve velké zasedací místnosti 
obecního úřadu.

 Veronika Kunická
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Zahájení školního roku 2014/2015

Vystoupení kouzelníka

Návštěva ve škola

1. září – den, který patřil bezespo-
ru všem prvňáčkům, kteří se sešli se 
svými rodiči na školní zahradě.  Zde 
je přivítala ředitelka školy Mgr. Marie 
Michnová a starosta obce Antonín 
Košulič. Na nové žáčky se  těšila i 
třídní učitelka Mgr. Anna Hlávková. 
Kromě deseti prvňáčků přivítali pra-
covníci školy čtyřicet dalších žáků 
2. až 5. ročníku,  jejichž třídními uči-
telkami jsou Mgr. Marie Michnová 
(2. a 3.ročník), Mgr. Jarmila Bielová 
(4.ročník) a Mgr. Helena Miklíková 
(5.ročník). O děti ve školní družině 
se stará Ing. Dana Pučálková a Mgr. 
Anna Hlávková, kterou od nového 

Ve středu 15. října 2014  překva-
pila naše žáky návštěva až z daleké 
Argentiny, kterou pro ně zprostřed-
kovala paní Eva Häuslerová. Zavítal 
k nám „magicklown Marcelo“. Svými 
magickými kousky získal postupně 
všechny diváky. Nejenom děti, ale i 
dospělí sledovali jeho vystoupení s 
otevřenou pusou a nad jeho kouzly 
nevěřícně kroutili hlavou. Nápadité 
a vtipné představení se dětem moc 
líbilo, odměnily ho velkým potleskem 
a na památku klaunovi věnovaly 
vlastnoručně nakreslené obrázky.

Dne 5. listopadu 2014 navštívila naši školu paní Kr-
melová ze sdružení Kompásek, aby žákům 4. a 5. roční-
ku přiblížila bibli v programu „Bible bez nudy“.  Zábavnou 
formou žáky seznámila s historií vzniku bible, s jejím vý-
znamem pro lidi, s různými druhy, se způsoby šíření bib-
le mezi lidmi a také se spoustou nej, která bible ve světě 

Ze života školyZe života školy

roku vystřídá Markéta Halmová.
Během letních prázdnin proběhla 

rekonstrukce školní zahrady -  nové 
hrací prvky, průlezky a umělý povrch 
místo starého asfaltového. Tuto pře-
měnu bylo možno uskutečnit díky 
dotaci, kterou obec získala z pro-
středků Ministerstva pro místní roz-
voj a spoluúčasti obce a školy.
• V letošním školním roce začaly 

pracovat tyto kroužky:
• atletika, kterou vede Dis. Michae-

la Kocmanová
• fl orbal s trenérem Bc. Milanem 

Veselým
• kulinářský a výtvarný, který zajiš-

ťuje Michaela 
Straková Šebková

• keramický kroužek pod vedením 
Ing. Dany Pučálkové

 Škoda jen, že na tento kroužek 
zatím nejsou vyhovující prostory 
a také chybí vlastní pec. Zatím 
musíme vozit výrobky k vypalo-
vání po sousedních obcích. Děti 
tato práce velmi baví. Snad se 
nám podaří do příštího školního 
roku tyto nedostatky odstranit, 
sehnat fi nanční prostředky na za-
koupení pece a rozšířit počet zá-
jemců o keramiku z řad mládeže i 
dospělých.

drží. Dozvěděli se, že je to kniha překládaná do 2 800 
jazyků, že je nejrozšířenější knihou na světě, je první 
tištěnou a také nejdražší knihou na světě. Na závěr be-
sedy si žáci ve skupinách pomocí kvízu vyzkoušeli, co 
si z besedy zapamatovali a mohli si prohlédnout výsta-
vu různých druhů biblí.
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Svátek Slabikáře

Školní družina

Hrajeme si na Afriku

Naši prvňáci už dávno nejsou vystrašenými dětmi, 
ale už jsou z nich pořádní školáci. Naučili se číst v Živé 
abecedě několik písmen, která dokáží spojit do slabik 
nebo do slov. Jenže Živá abeceda je přečtená a co teď?

I v letošním školním roce pracují 
dvě oddělení školní družiny. Děti jsou 
rozděleny podle věku. V prvním od-
dělení máme žáky prvního a druhého 
ročníku. V druhém oddělení děti třetí-
ho, čtvrtého a pátého ročníku.

Od září jsme s nadšením a s vel-
kou chutí využívali sportovní prosto-
ry a pomůcky nového multifunkčního 
školního dvora. 

Za deštivých dnů tvoříme v pro-
storách školní družiny.  Ke své práci 
máme družinu velmi dobře  vybave-
nou pomůckami. Kdo zrovna nevy-
rábí, může tvořit se stavebnicemi a 
hrát si s hračkami. Zpíváme při kyta-
ře, soutěžíme,  hrajeme divadlo pro 
spolužáky.

Na úterý 2. 12. 2014  jsme pro 
děti MŠ a žáky ZŠ objednali program 
„Hrajeme si na Afriku. Pan Dvořáček 
nás seznámil s některými jednodu-
chými hudebními nástroji, které se 
používají při hudebním doprovodu 
v Africe. Společně jsme si zazpíva-
li a zatančili v rytmu afrických písní. 
Všem se program moc líbil.

Všechno se změnilo v pátek 5. Prosince 2014, kdy 
čekalo v první třídě překvapení. Dostali jsme dva balíky. 
V balíku byly zabalené krásné červené Slabikáře a dort 
ve tvaru slabikáře. Děti se hned pustily do listování a do 
čtení. A jestli se jim líbil? Strašně moc! Už se těší, jak z 
něj budou číst.

Než odcházíme k domovu, rádi 
cvičíme, posilujeme a hrajeme spo-
lečně psychomotorické hry.

Na podzim jsme společně sbírali 
kaštany pro potřeby myslivců. 

Koncem září proběhla beseda 
s pracovníkem  Záchranné stanice 
Rajhrad o ptácích. Seznámili jsme 
se, jak loví dravci, rozdělovali jsme 
ptáky na býložravce, masožravce a 
všežravce,  tvořili jsme potravní ře-
tězce a hlavně  jsme si  mohli  pro-
hlédnout a podržet živého sokola a 
sovu.

V říjnu jsme přivítali pana Miro-
slava Skřivánka, který si připravil 
vyprávění o Napoleonu Bonaparte a 
bitvě tří císařů.

K Památce zesnulých jsme tvořili 
dušičkové věnečky. 

 V současné adventní době si 
čteme a vyprávíme o Vánocích. Vy-
rábíme různou technikou andílky, 
ozdoby na stromeček a učíme se 
balit dárek. 

Hráli jsme si také na kuchařky 
-  navážili suroviny na perník, vy-
míchali a vypracovali těsto, nechali 
den odpočívat a vykrájeli formičkami 
krásné perníčky. Poděkování patří 
našim kuchařkám, které nám perníč-
ky  ochotně upekly.

Tak jako doma v rodinách, i my 
se snažíme vytvářet klidnou, sváteč-
ní atmosféru vánočních svátků a dě-
lat sobě i druhým radost. 
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Mikuláš

Adventní koncert

V pátek 5. 12. k nám do školy opět 
přišel Mikuláš se svými pomocníky. 
Všichni žáci jejich příchod netrpělivě 
očekávali a zpytovali své svědomí. 
Kupodivu si nikoho čert ani letos ne-
odnesl.

Jako každý rok, i letos jsme pořá-
dali adventní koncert.

Připravili jsme si pásmo básniček, 
rčení a vánočních písní. Mateřáčci  i 
děti ze školy se snažili, aby jejich vy-
stoupení bylo co nejlepší. Odměnou 
jim byl potlesk celého sálu. Po vy-
stoupení si mohli všichni zúčastnění 
zakoupit adventní věnce, různé svíc-
ny nebo vánoční dekorace. K předvá-
noční pohodě nám chyběl už jenom 
sníh. Kéž se ho dočkáme. 

ZUŠ KloboukyZUŠ Klobouky

24. 11. 2014 - pondělí 18,00
I. Interní večírek 

8. 12. 2014 - pondělí 18,00
Mikulášský večírek

11. 12. 2014 - čtvrtek 18,00
Vánoční večírek na Kašnici 

15. 12. 2014 - pondělí 18,00
Vánoční večírek 

8. 2. 2015 - neděle 15,00
Koncert učitelů ZUŠ 

8. 3. 2015 - neděle 15,00
Koncert konzervatoristů – bývalých absolven-

tů ZUŠ

16. 3. 2015 - pondělí 18,00
V. Interní večírek 

30. 3. 2015  - pondělí 18,00
Slavnostní koncert k 20. výročí ZUŠ

20. 4. 2015 - pondělí 18,00
VI. Interní večírek 

4. 5. 2015 - pondělí 18,00
VII. Interní večírek  

25. 5. 2015 - pondělí 18,00
Absolventský koncert 

ZUŠ v Kloboukách u Brna 
připravuje 2014/2015
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PER QUATTRO MANI 2014

Čtyři ruce na klávesách

7. a 8. 11. 2014 se v Brně na ZUŠ Jaroslava Kvapila, 
konala celostátní soutěž ve čtyřruční hře na klavír, „PER 
QUATTRO MANI“. Celkem 5 dvojic ze ZUŠ v Klobou-
kách se vydalo do Brna poměřit své klavírní dovednosti a 
schopnosti s ostatními žáky ZUŠ z celé České republiky. 
V tomto roce byla soutěž velmi silně obsazena a konku-
rence byla opravdu mimořádná. Přesto žáci klavírního 
oddělení podali vynikající výkony a dosáhli na krásná 
ocenění.

1. kategorie: 
Eliška Horáková, Tereza Horáková 1. místo 
Diplom za interpretaci skladby českého autora Vlastimila 
Lejska: Zlobení
Pavla Nováková, Klára Horáková Čestné uznání
Tereza Huková, Veronika Herzánová Diplom za účast

21. a 22. 11. 2014 se žáci klavír-
ního oddělení ZUŠ Klobouky u Brna 
zúčastnili národní a mezinárodní kla-
vírní soutěže ve čtyřruční hře a hře na 
dva klavíry „Čtyři ruce na klávesách“ 
v Karlových Varech. Školu reprezen-
tovalo celkem 5 dvojic různých věko-
vých kategorií. 21. listopadu proběhlo 
národní - české kolo, 22. 11. pak kolo 
mezinárodní, kde mezi sebou soutě-

2. kategorie :
Aneta Horáková, Karolína Holásková 2. místo

3. kategorie:
Anna Suchánková, Tereza Mikelová Čestné uznání I. stupně

Žáky na soutěž připravili: 
Pí. uč. Bc. Lenka Koudelková a pí. uč. Jarmila Babáčková 
DiS. 
Pí. uč. Lenka Koudelková získala od poroty Diplom za 
nejúspěšnější pedagogickou činnost

Všem soutěžícím, ale i jejich pedagogům děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy a k dosaženým výsledkům 
blahopřejeme!

žily vítězné dvojice z ČR a Německa. 
Do mezinárodního kola odborná po-
rota vybrala z naší školy dvě dvojice. 
Soutěž „Čtyři ruce na klávesách“ byla 
založena v roce 2002 z iniciativy ZŠ 
a ZUŠ Karlovy Vary ve spolupráci s 
Hudební školou v Hofu/SRN. Soutěž 
má velmi vysokou úroveň a již samot-
ná účast na ní se dá považovat za 
úspěch. Všem soutěžícím náleží vel-

ká gratulace k získaným oceněním s 
přáním dalších podobných úspěchů. 
Pod těmito úspěchy žáků ze ZUŠ v 
Kloboukách se podepsaly jejich uči-
telky Bc. Lenka Koudelková a Jarmila 
Babáčková DiS. Právě jim patří nej-
větší poděkování za jejich příkladnou 
pedagogickou  uměleckou činnost. 

Národní kolo 21. listopadu 2014 ZŠ 
a ZUŠ Šmeralova v Karlových Varech 

Kategorie II: 
Eliška Horáková, Tereza Horáková 1. místo 

s postupem
Pavla Nováková, Klára Horáková 2. místo 

Kategorie III: 
Tereza Strouhalová, Kamila Urbánková 2. místo

Kategorie IV:
Aneta Horáková, Karolína Holásková 2. místo

Kategorie VI:
Anna Suchánková, Tereza Mikelová  1.místo 

s postupem

Mezinárodní kolo a fi nále soutěže 22. listopadu 2014 

Eliška Horáková, Tereza Horáková 1. místo 
Anna Suchánková, Tereza Mikelová 1. místo 

Jindřich Demela

Rybářské závody
V sobotu 30.srpna 2014 se pod 

patronací občanského sdružení 
Brumovické jezírko u nás konaly 
rybářské závody, jichž se zúčast-
nilo šestnáct rybářů. Pro účastníky 
bylo připraveno občerstvení, pro ví-
těze hodnotné ceny. A kdo se může 
pochlubit největšími úlovky? Jsou 
to: Josef Dunaj (celková délka chy-
cených ryb 467cm), Slavomír My-
dlo (335cm) a Jiří Hanák (209cm). 
Celkem bylo chyceno 57 kaprů. O 
dobrý průběh závodů se starali Ro-
man Vrubel a Jaroslav Perlík.

Foto: Vlasta Bedřichová
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Tradiční vinobraní

110 let SDH v Brumovicích

Spolek brumovických vinařů uspořádal v neděli 
7.9.2014 tradiční oslavu vína „Brumovické vinobraní“ s 
následujícím programem: průvod konšelů a krojovaných 
obcí, scénka „zarážení hory“, vystoupení mužáckých 
sborů z Kobylí, Morkůvek, Krumvíře a sboru ze Záhor-

Dovolte vážení spoluobčané, 
abych Vás oslovil v době, kdy Sbor 
dobrovolných hasičů Brumovice sla-
ví významné jubileum.  Vy, kteří jste 
se zúčastnili 27. září 2014 oslav, jistě 
víte, že náš sbor letos slaví 110 let od 
svého založení.

Podařilo se nám dochovat zaklá-
dající, matriční a pokladní knihy sbo-
ru. Chybějí jen některé z válečných 
a poválečných roků. Dokonce máme 
slavnostní uniformu prvního starosty 
sboru. Pro někoho je 110 let mnoho, 
pro někoho až tak moc ne. Například 
máme mezi námi stále činné hasiče, 
kteří jsou členy již přes padesát let.

V letošním roce byla dokončena a 
slavnostně znovu otevřena hasičská 
zbrojnice, přesně  po šedesáti letech. 
Z původní stavby zůstalo jenom ob-
vodové zdivo. Oprava trvala téměř 
šest let a celková cena se vyšplha-
la přes 5 milionů korun. Část peněz 
byla hrazena z kraje a ostatní z obec-
ního rozpočtu. Hasiči za tuto dobu 
odpracovali přes 2500 brigádnických 

ské Bystrice a beseda u cimbálu s CM Vonica. Brumo-
vičtí ochotníci vystoupili také v Brně na „Burčákománii 
– Špilberském vinobraní 2014“ v pátek 19.září.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

hodin při různých pomocných pra-
cích, např. při demolici, úklidu, zatep-
lení střechy apod. Dostavbou vznikla 
mimo jiné v poschodí velká zasedací 
místnost, která se může používat k 
různým účelům. Jelikož je to obecní 
budova, bude sloužit a pronajímat se 
i všem občanům, mohou se zde ko-
nat například svatby, trachty, ročníko-
vé srazy apod. Hned vedle je pěkné 
sociální zařízení a poměrně velká, 
vybavená kuchyň. V případě zájmu 
oslovte správce hasičské zbrojnice 
Bronislava Prokeše, Lucii Kostihovou 
nebo přímo starostu obce.

Další radost nám udělalo zása-
hové vozidlo KAROSA, které jsme 
dostali převodem od profesionálních 
hasičů z Brna. Krajský úřad nám k 
tomu přidal na generální opravu 300 
000 Kč. Tyto peníze však nestačily 
a obec přispěla podobnou částkou. 
Auto je jako nové.

Teď taková třešnička na dortu. 
Sponzor nám věnoval překrásný pra-
por, který je pro nás symbolem sou-

držnosti.
Chceme také dělat něco pro mlá-

dež. Pro děvčata všech věkových 
kategorií připravujeme kroužek ma-
žoretek, který povede Pavlína Pát-
ková a cvičit je budou profesionální 
instruktoři z brněnské Masarykovy 
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Požehnání praporu, zbrojnice a zásahových vozidel
„Být dobrovolným hasičem je zvláštní služba. Všich-

ni bychom si přáli, abyste zasahovat nikdy nemuseli a 
všechna tahle technika byla zbytečná. Ale jsme rádi, že tu 
jste, když se něco stane a umíte nám pomoci.

Dobrovolní hasiči se ovšem tak trochu pletou do ře-
mesla dvěma institucím, které v mnoha případech nahra-
zují. A některým se zdá, že by se o to ty instituce měly 
postarat samy. Tou první institucí je stát. Ten má přece 
své placené požárníky, policii a armádu. Proč nezasáh-
nou a nepřijedou oni? Vždyť si je platíme ze svých daní. 
To je sice pravda, ale oni přece přijedou, když jsou požár, 
nehoda nebo povodeň rozsáhlé. Kdybychom si však měli 
na všechno volat profesionální pohotovost, bylo by to 
neskutečně drahé a nevýhodné. Když máme rýmu nebo 
teplotu, také nevoláme záchranku a vyléčíme se sami. 
Pro lidskou společnost je velice důležité, aby si řadu pro-
blémů dokázala vyřešit dobrovolnou, tak říkajíc soused-
skou výpomocí. Přece si na všechno nebudeme volat od-
borníka z Brna nebo Břeclavi. Je naopak krásné a lidské, 
když jsou mezi námi lidé, kteří si umí poradit a hlavně, 
jsou ochotni pomoci každému, kdo je v nouzi.

To je přece smysl demokracie. To nejsou jen svobod-
né volby a pak čtyři roky nadávat na ty nahoře. My sami 
přece tvoříme lidskou tvář této země a to, jak se k sobě 
chováme na ulici, v obchodě, v nemoci, při nějaké neho-
dě, vytváří celkovou atmosféru země. Díky vám, dobro-
volní hasiči. Člověk ví, že kdyby spadl do studny, dostal 
infarkt, nebo naboural autem, přijedete bez řečí a budete 
si vědět rady.

Dobrovolní hasiči nahrazují nejen to, co by jinak mu-
sel zařídit stát, hasiči do jisté míry dělají také to, co by 
měl vlastně dělat Pán Bůh. Mnozí přece říkají, kdyby byl 
nějaký Bůh a záleželo mu na nás, nebudou přece války, 
nemoci, katastrofy, požáry, povodně ani autonehody. A 
kdyby se k něčemu takovému schylovalo, Bůh by tomu 

zabránil nebo udělal nějaký zázrak. Místo Pána Boha 
však přijedou hasiči s hadicemi nebo jeřábem. Proč ne-
pomohou naše modlitby a hasiči se musí volat k výjezdu?

Ale copak lidská pomoc není z moci Boží? Copak spl-
něná modlitba znamená pouze zázrak na počkání? Když 
nám dá lékař léky, když nás hasiči vyprostí z auta nebo 
nám vyčerpají vodu ze zatopeného sklepa, copak to není 
odpověď na naše modlitby a Boží pomoci? Naše ruce a 
nohy jsou přece také Boží ruce a nohy, jestliže slouží dob-
ré věci a záchraně bližních. Každý z nás je Božím dítětem 
a Pán Bůh používá jeho odvahu, schopnosti a lásku k 
tomu, aby nám na světě bylo lépe.

Hasiči jsou tedy Boží služebníci, ať chodí v neděli do 
kostela, po obchodech nebo do hospody. Ale když zazní 
siréna, při které se nám ostatním sevře srdce úzkostí, 
jsou to oni, kdo se jako dobří andělé sbíhají a sjíždějí, aby 
nám pomohli.

Proto vám dnes patří náš dík a požehnání od Boha.  
Ano, byli bychom raději, kdybychom vás nepotřebovali, 
ale současně jsme vám vděčni, že tu jste a budete nás 
hlídat a střežit, zatímco my budeme v klidu spát, pracovat 
a dělat mnohé hlouposti, kvůli kterým vás pak svolávají. 
Ať vám Bůh žehná.

Nyní toto praví Hospodin, tvůj Stvořitel a Vysvoboditel:
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým 

jménem, jsi můj.
Půjdeš.li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.“

Izajáš 43: 1 – 3

Na oslavě 110.výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů Brumovice dne 27.září 2014 přednesl Jiří Gruber, 
senior Českobratrské církve evangelické v Brně 

univerzity. Proto už teď vyzýváme 
všechny dívky, které mají zájem, 
aby kontaktovaly buď přímo Pavlínu, 
nebo kteréhokoliv člena hasičského 
sboru. Pro kluky zatím přemýšlíme 

nad více variantami, ale dáme včas 
vědět.

Na závěr chci říci, že jsme si vě-
domi obrovské odpovědnosti jak za 
vynaložené prostředky do hasičské-

ho sboru, tak za celou obec. Chce-
me samozřejmě dále chránit zdraví a 
majetky Vás všech jako doposud.

Starosta dobrovolných hasičů
Karel Opluštil
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Ze sportu

Výsledky fotbalové soutěže – podzimní část 2014

Soutěž F 3A OP mladší žáci

Cvičení žen

Datum Muži III.tř. skupina B Datum OP dorost
10.8. Brumovice VelkéNěmčice 3:2
17.8. Boleradice Brumovice 2:7 17.8. Kobylí, Brumovice, Vrbice Starovičky 2:2
24.8. Brumovice Velké Hostěrádky 4:3 24.8. Pouzdřany Ko, Bru, Vrb 2:6
31.8. Brumovice Šitbořice 3:3
7.9. Klobouky Brumovice 1:2
14.9. Brumovice Vranovice 13.9. VelkéBílovice Ko, Bru, Vrb
21.9. Starovičky Brumovice 3:3 21.9. Ko,Bru,Vrb Rakvice 1:2
27.9. Brumovice Pouzdřany 1:3 28.9. Lanžhot Ko,Bru,Vrb 3:0
5.10. Popice Brumovice 3:2 5.10. Ko,Bru,Vrb M.N.Ves 0:4
11.10. Brumovice Nosislav 5:2 11.10. Hustopeče Ko,Bru,Vrb 1:1
19.10. Ivaň Brumovice 3:0 19.10. Ko,Bru,Vrb Lednice 1:4
25.10. Brumovice D.Dunajovice 6:0 26.10. M.Žižkov Ko,Bru,Vrb 4:0
2.11. Strachotín Brumovice 2:1 2.11. Ko,Bru,Vrb Klobouky/Krumvíř 2:0
9.11. V.Němčice Brumovice 2:3

Umístění v tabulce
Muži III.třída, skupina B: 3.místo ze 14 družstev
Dorost: 9.místo z 12 družstev
Střelecká fotbalová soutěž – III.třída, skupina B
16 branek: Bíza Michal, Brumovice
12 branek: Kňůr Tomáš, Brumovice, Radek Nevěděl, Vranovice a Michal Procházka, Velké Němčice

Datum
21.9. Brumovice Březí 1:11
27.9. Hrušky/

Moravská Nová Ves
Brumovice 12:0

4.10. Brumovice Charvátská 
Nová Ves

1:1

12.10. Brumovice Vrbice 0:8
18.10. Lednice Brumovice 8:2
26.10. Brumovice Kobylí 1:2

Umístění v tabulce: 7.místo z 8 družstev

- V pondělí 3.11.2014 bylo v sokolovně zahájeno 
cvičení starších žen. Vedoucí: Ludmila Hanáková

- V úterý 25.11.2014 bylo zahájeno cvičení mladších 
žen.

-VB-
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Společenská kronika 
Vítání dětí do života
V obřadní síni Obecního úřadu v Brumovicích byly v neděli 5.října 2014 do života slavnostně uvítány děti: Michal 

Peřina, Laura Doležalová a Martin Kaňovský. V neděli 30.listopadu 2014 byly uvítány děti: Andrea Mansbartová, Petr 
Stránský, Simona Horáková a Taťána Fialová. Rodičům k narození dětí upřímně blahopřejeme a přejeme mnoho 
radostných společných chvil.

Foto: Vlasta Bedřichová
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Společenská kronika 

Setkání ročníku 1944 
 28.10.2014 

V roce 2014 vstoupili 
do svazku manželského:
Tomáš Vodák a Miroslava Zimolková
Světlana Chludilová a Robert Klimek
Petra Janošková a Eduard Fukač

Děti narozené 
v roce 2014:
Jiří Krčmař
Mia Ondrušová
Magdaléna Kuciánová
Veronika Peřinová
Dominik Hasík
Martin Kaňovský
Jasmína Fikrlová
Michal Peřina
Laura Doležalová
Andrea Mansbartová
Matěj Musil
Petr Stránský
Simona Horáková
Taťána Fialová

V r. 2014 nás 
navždy opustili
Josef Veselý  60
Karel Kurdiovský 67
Marie Valná  69
Ladislav Rozbořil 82
Miroslava Šustková 63
Ludmila Morávková 82
Jiřina Klementová 85
Ludmila Kubálková 84
František Drkal 80

Významné životní 
jubileum v r. 2014 
oslavili
Miroslava Šedivá 96
Aurelie Kellnerová 91
Štěpánka Lejsková 91
Božena Novomestská 90
Vladimír Konečný 88
Miroslav Stehlík 88
Štěpánka Oslzlá 87
Oldřich Blanář  87
Františka Jalůvková 87
Jiří Tesař  87
Vlasta Poláková 87
František Kňůr  87
Františka Stehlíková 87
Ladislav Zítka  86
Marie Staňková 86
Věra Hortvíková 86
Františka Líznarová 86
Jarmila Ševelová 85
Bořivoj Dvořák  85
Ludmila Blanářová 85
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Chráněné bydlení Mirandie je čerstvě zkolaudováno
Chráněného bydlení Mirandie v 

Brumovicích na Břeclavsku pro do-
spělé osoby s mentálním postižením 
bylo řádně zkolaudováno 30. října 
2014. Stavět se začalo loni v září, 
stavba byla provedena za pouhých 
14 měsíců. V současné době probí-
há výběrové řízení na klienty, čeká 
se na schválení výběrového řízení 
na vnitřní vybavení. Zahájení provo-
zu je posunuto z tohoto důvodu na 
květen- červen 2015.

Náklady na provedené stavební 
práce činí celkem 18 144 212 Kč. 
Část vynaložených nákladů ve výši 
9 985 463 Kč byla proplacena z ev-
ropských prostředků, další částka 
ve výši: 5 815 777 Kč byla předlo-
žena k proplacení, poslední část 
bude předložena po realizaci vnitřní-
ho vybavení. Celkové náklady jsou 
rozpočtovány na 20,8 milionů Kč. 
17,5 milionů Kč je maximální výše 
dotace, chybějící peníze ve výši 3,3 
milionu korun si musí BETLÉM za-
jistit sám. Prostředky ve výši cca 1,7 
milionu korun jsou už použity, ale ci-
telně schází 1,6 milionu korun, tedy 
necelá polovina potřebné částky, 
kterou je potřeba zajistit co nejdříve, 
vzhledem k tomu, že pro jejich po-
krytí je použito půjčky.

Vznik projektu Chráněného byd-
lení Mirandie

Diakonie ČCE - středisko BET-
LÉM se sídlem v Kloboukách u Brna 
provozuje na Hustopečsku již tři 
zařízení sociálních služeb pro do-

spělé i děti s vážným 
postižením tělesným, 
mentálním i kombi-
novaným. Žádné z 
nich však nemá statut 
chráněného bydlení, 
o které je z řad dospě-
lých osob s mentálním 
postižením a jejich ro-
din velký zájem. Není 
divu - jde o nejmoder-
nější sociální službu s 
maximální mírou její 
humanizace.

Popis projektu Chráněného byd-
lení Mirandie

Chráněné bydlení rodinného typu 
nabídne místa 12 dospělým osobám 
s mentálním postižením vyžadujícím 
vyšší míru pomoci a dohledu druhé 
osoby. Budou ho tvořit dva samo-
statné byty (domácnosti), každý pro 
šest osob. Vstup a technické záze-
mí budou společné, chybět nebude 
výtah.

Uživatelé služby, tj. obyvatelé 
Mirandie, budou plně integrováni 
do sociálních struktur obce a regio-
nu. Aby se co nejvíce přiblížili životu 
svých vrstevníků, budou dopoledne 
dojíždět do volnočasových dílen v 
sousedních Morkůvkách, odpoled-
ne mohou pomáhat při úklidu, prá-
ci na zahradě a čas budou mít i na 
procházky a společné aktivity. O ví-
kendu a o svátcích budou jezdit na 
výlety a rekreační pobyty, případně 
navštěvovat rodiče. 

Jakým způsobem lze pomoci
- V sobotu 29. listopadu 2014 se 

konal v Hotelu Centro Hustopeče 
14. společenský večer s dobro-
činnou aukcí, jejíž výtěžek je ur-
čen na spolufi nancování tohoto 
projektu. 

- Peníze je také možné darovat na 
sbírkový účet: 2331534/0300

- DMS MIRANDIE odeslané na 
číslo 87777 (stojí 30 Kč a MI-
RANDIE z toho obdrží 28,50 
Kč). Pokud pošlete textovou 
zprávu ve tvaru DMS ROK MI-
RANDIE, bude váš dar formou 
SMS opakován každý měsíc v 
průběhu jednoho roku, celkem 
12x. Pro veřejnost je již instalo-
váno 12 sbírkových pokladniček 
na významných místech v okrese 
Břeclav, Hodonín a Brno-venkov, 
tedy na území, odkud budou po-
cházet budoucí klienti Chráněné-
ho bydlení Mirandie.

Kontaktní osoby, které jsou připraveny poskytnout doplňující informace:

Petr Hejl, DiS, 
ředitel a předseda správní rady, manažer projektu 
Chráněného bydlení Mirandie 
Tel: 777 936 580, hejl@betlem.org

Ing. Jan Gavlík, úsek vnějších vztahů, 
člen správní rady střediska

Tel.:777 936 578, 519 419 977, 
gavlik@betlem.org
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Předvánoční 
beseda 

s důchodci
V pátek 5.prosince 2014 se ve 

velké zasedací místnosti obecního 
úřadu sešli brumovičtí senioři. Kultur-
ní program si pro babičky a dědečky 
připravily děti MŠ a ZŠ, společně si 
potom všichni zazpívali s členkami 
sboru pro občanské záležitosti, druž-
ně se besedovalo se starostou obce. 
Před odchodem domů byli všichni 
obdarování mikulášskou nadílkou. 
Těm důchodcům, kteří se nemohli 
akce osobně zúčastnit, byly dárkové 
balíčky doručeny do jejich domovů. 

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Výstava betlémů

Trocha historie stavění betlémů

Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce v Bru-
movicích nás v předvánočním období pozval na „Výstavu 
betlémů“. Zahájena byla 23.listopadu 2014 ve velké za-
sedací místnosti obecního úřadu a prohlédnout jste si ji 

Biblický příběh o narození chudé-
ho dítěte ve chlévě, o solidaritě nema-
jetných, spěchajících se svými dary 
ve snaze pomoci tomu potřebnějšímu 
než jsou oni sami, je blízký lidským 
srdcím.

Nejčastěji uváděným impulsem 
pro vznik betlémů je čin svatého Fran-
tiška z Assisi. Pověst praví, že toužil 
prožít vánoční noc prostě, stejně jako 
při narození Ježíška v Betlémě. A tak 
v jeskyňce u vsi Greccio postavil v r. 
1223 jesle, přivedl k nim volka a oslíka 
a tam sloužil mši, při níž se mu zjevilo 
Jezulátko.

Jejich skutečný počátek lze u nás 
datovat do poloviny 16. století, kdy se 
betlémy začaly stavět v  kostelech. 
První jesličky s loutkou Jezulátka a 
Marií v životní velikosti postavili jezuité 
v Praze v r. 1562. Na rozdíl od prostých 
jesliček Františka z Assisi byly postavy 
oděny do drahocenných rouch a volek 
měl pozlacené rohy. Poté následovalo 
mnoho dalších. Po církvi brzy začala 
betlémy ve svých sídlech stavět šlech-
ta a v polovině 18. století i měšťané. 
Do lidových vrstev pronikly betlémy až 
na konci 18. století. Lze se domnívat, 
že za to mohl císař Josef II., který za-
kázal vystavovat jesličky v kostelech. 
Ale prostý lid si je nedal vzít, a tak se 
tento půvabný biblický příběh přesu-
nul do domácností.

Základem betlému je Svatá rodina 
a Tři králové, klanějící se právě naro-

mohli každou adventní neděli, po domluvě i ve všední 
dny.  Děkujeme všem občanům, kteří přispěli k úspěšné 
realizaci výstavy a zapůjčili své exponáty.

Foto: Vlasta Bedřichová

zenému Spasiteli. Lidoví umělci si jes-
ličky přizpůsobili svým představám a 
své domovině. Na Příbramsku nechy-
běli horníci, v jižních Čechách rybáři, 
ve městech kupci, na vesnici prostí 
venkované. Každý přinášel božskému 
dítěti dárek. Nakonec se tedy betlémy 
staly obrazem života a zvyklostí pros-
tých lidí toho kterého kraje. A to je na 
nich to nejpůvabnější. 

PAPÍROVÉ BETLÉMY
Tištěné jesličkové archy k vystři-

žení se u nás objevily již před rokem 
1850. Nejdříve šlo o ručně kolorované 
ocelorytiny, později o litografi e nebo 
dřevořezbu. Nejstarší tisky byly ko-
lorované jen červeně, modře, zeleně 
a žlutě. Úroveň betlémů bohužel po-
stupně klesala. Zásadním průlomem v 
kvalitě betlémů se stal počin Mikoláše 
Alše, který vydal 3 betlémové archy v 
r. 1902 a o 2 roky později čtvrtý. Brzy 
po něm začali betlémy tvořit i další vý-
znamní malíři. Naším nejplodnějším 
malířem betlémů byl Vojtěch Kubašta. 

REKLAMNÍ BETLÉMY
Vznikly ve 30. letech 20. století 

jako zcela nový jev v historii betlémář-
ství. Firmy vycházely z tradice stavění 
jesliček pod vánočním stromečkem a 
z úvahy, že pokud ti přející lidičkové 
mají Ježíškovi něco nést, nechť je to 
právě jejich výrobek. 

ROZKLÁDACÍ BETLÉMY
Od počátku 20. let 20. století se 

prodávaly v papírnictvích rozkládací 
betlémy tlačené do nízkého reliéfu. 
Zabíraly málo místa a snadno se sta-
věly a stejně rychle uklízely. Betlém-
ská chýše obklopená palmami, v ní 
Svatá rodina, jí se klanící Tři králové 
a pastýři s ovečkami v různém počtu 
podle velikosti jesliček. To vše je se-
staveno tak, aby se po vytažení do 
prostoru postavilo na své místo. Jinou 
variantou jsou rozkládací betlémy ne-
reliéfní.

Tento typ jesliček je u nás poměr-
ně vzácný až do druhé poloviny 40. let 
20. století, kdy jej svou tvorbou oživil 
architekt Vojtěch Kubašta. Vytvářel 
jednak tyto rozkládací betlémy, jednak 
betlémy kombinované, kdy se část 
rozložila a část fi gur byla volná a před-
stavila se před betlémský základ. V 
současné době tyto betlémy pro znač-
nou fi nanční nákladnost při realizaci 
téměř vymizely.

Spojnicí mezi rozkládacími a sta-
věcími betlémy jsou tištěné betlémy, 
které je třeba vystřihnout a pak sesta-
vit do pevného prostorového celku, 
nebo reliéfní tisk již továrně vyražený, 
který stačí sestavit. 

ORLICKOÚSTECKÉ BETLÉMY
 Vánoční varianta V Ústí nad Or-

licí žije betlémářská tradice již více 
než 200 let. Za tu dobu zde betlémy 
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malovalo kolem 50 malířů. Zejména v 
19. století se betlémy malovaly v ka-
ždé druhé chalupě. Místní tkalci, oz-
dobníci, ševci a jiní drobní řemeslníci 
malovali betlémské fi gurky na obalové 
papíry od žoků bavlny již na konci 18. 
století. Jednotlivé součásti vyřezávali 
knejpem a malovali je vlastnoručně 
utřenými kvašovými barvami. Figurky 
pak zapichovali do mechu, kterým bý-
vala pokryta prkna. Často tyto několi-
kametrové celky zabíraly i dvě stěny 
světnice. Orlickoústecký betlém je 
betlémem světskými. Jen Svatá rodi-
na ve chlévě je zobrazována v biblic-
kém pojetí. Krajina se svou vegetací a 
architekturou je na papír přenesenou 
romanticky zobrazenou domovinou, 
v níž lidoví samouci vyrůstali a tvořili. 
Betlémářská tradice je v Ústí nad Or-
licí stále živá a tyto rozměrné skvosty 
lidového umění se dodnes staví asi ve 
30 rodinách. Nyní jsou betlémy sou-
časných autorů vydávány tiskem.

Tištěné betlémy jsou vesele barev-
né jako jejich původní malované vzo-
ry, jsou však méně prostorově nároč-
né. Na menší ploše však ctí veškeré 
zákonitosti místního betlémářství. Or-
lickoústecká pravidla důsledně odlišují 
vánoční betlém s narozením Jezulát-
ka a klaněním pastýřů od tříkrálového, 
který se staví až 5. ledna.

 Tříkrálová varianta Do vánočního 
betlému se staví anděl, který zvěstuje 
pastýřům narození Spasitele, Jezulát-
ko v jesličkách a klečící, smekající a 
klanící se darovníci u jesliček.

5. ledna se mění tato varianta za 
variantu tříkrálovou. V ten den se 
odstraňují andělé s nápisem Gloria 
a místo nich se zavěšuje tříkrálová 
hvězda, za kterou přišli Tři králové se 
svým průvodem. Nahradí tak „kleka-
če“, „smekače“ a „podavače“. Figurky, 
které změně děje neodporují, zůstá-
vají. V této variantě již Jezulátko ne-
leží v jesličkách, ale sedí Marii na klí-
ně. V domácnostech se tyto tříkrálové 
betlémy ponechávají až do Hromnic, 
tedy do 2. února.

V současné době někteří autoři 
vytvořili pro tisk menší orlicko-ústecký 
betlém pouze ve vánoční variantě. 

PŘÍBRAMSKÉ JESLIČKY
Staré hornické město Příbram a 

jeho okolí patří k nejvýznamnějším 
oblastem lidového betlémářství. Pří-
bramští havíři, kteří největší díl svého 
života strávili těžkou prací v temných 

šachtách, chtěli alespoň na chvíli ode-
jít do barevného světa snů a fantazie. 
A tak příbramské betlémy poutají neo-
pakovatelnou krásou.

Typickým rysem příbramských jes-
liček je krajina. Je to krajina horská, 
bizarní a fantastická. Strmé skály jsou 
zhotovené z mačkaného papíru stříka-
ného klihem a posypaného rozdrceným 
leštěncem olověným ze zdejších dolů. 
Mezi skalami jsou mechové palouky a 
les z jedlového chvojí a jalovce. Nej-
výraznější dominantou příbramských 
jesliček je rozsáhlé město s množstvím 
věží, výstavných chrámů a měšťan-
ských domů, zabírajících často až čtyři 
pětiny celé plochy betlému. Chlívek, 
místo, kde se narodil Ježíšek, je stav-
bička s kamenným obloukem vpředu a 
stříškou z vymlácených žitných klásků. 
Blízkost poutního místa Svatá hora dá-
vala rodinám zdejších horníků možnost 
přivýdělku. Příbramské jesličky bývaly 
převážně dřevěné. Poptávka po vyře-
závaných betlémech však byla tak vel-
ká, že je nestačili vyrábět. Proto začali 
k jejich výrobě používat zvláštní hmotu, 
jejichž základem byla žitná mouka, kli-
hová voda, bukové piliny a trocha sád-
ry. Takto vzniklé těsto namačkali do hli-
něných formiček s postavou daráčka, 
tzv. kadloubků. Po zaschnutí je z formi-
ček vyklepali a omalovali. Figurkám se 
podle hlavní suroviny - žitné mouky, ze 
které se peče chleba, říkalo chlebáčci. 
Vyrobeno jich bylo sice velké množství, 
ale většina jich padla za oběť moučným 
červům.

Papírové betlémy se na Příbram-
sku nemalovaly. Vystřihovánka bet-
lému vznikla spoluprací výtvarníka 
s národopisným oddělením muzea 
Podbrdska v Příbrami. Figurky Svaté 
rodiny, pastýřů a darovníků se vysky-
tují na Příbramsku v několika typech. 
Zde byla použita kolekce z 19. století. 
Skládanka je jen skromnou připomín-
kou příbramských lidových jesliček. 

TŘEBÍČSKÉ BETLÉMY
Kromě jednotlivých tvůrců betlé-

mů vznikla jako součást lidového vý-
tvarného projevu na Českomoravské 
vrchovině, zejména v Třebíči, Jihlavě, 
Telči a Třešti, skutečná betlémářská 
centra. Nejstarší tvorba na Třebíčsku 
sahá až do poslední čtvrtiny 18. sto-
letí. Oproti ostatním, kde převládaly a 
převládají fi gurky vyřezávané ze dře-
va, se v Třebíči prosadily výhradně 
fi gurky malované na lepence.

 Podle ústní tradice byl zaklada-
telem třebíčského betlémářství Pavel 
Papírník, který si ze služeb u rakous-
kého vojska v Itálii za napoleonských 
válek dovezl dvě papírové betlémové 
fi gurky. Ty se staly podnětem ke vzni-
ku prvního malovaného betlému, kte-
rý vytvořil spolu s malířem samoukem 
Václavem Hartmannem. Betlém vzni-
kl kolem roku l800. Pokračovatelem 
byl jeho syn František Hartman. Velká 
podobnost jednotlivých fi gur, ba někdy 
téměř shodnost, není náhodou, ale 
skutečně záměrem. Malovat betlémy 
podle Hartmanů je v Třebíči standar-
dem. Kopistické pojetí je běžné, kopí-
rovalo se i z knih, reprodukcí obrazů 
apod. Typická a zcela nepřehlédnutel-
ná je výrazná červená a modrá barev-
nost fi gur. Tradice papírových betlémů 
zde přetrvává dodnes.

Za jednoho z největších průkop-
níků třebíčského betlemářství je po-
kládán Antonín Čeloud. Jako první 
zavedl tříkrálové proměny, doplnil 
stromy, které zde dříve nebyly, začal 
brát ohled na perspektivu a nahoře 
dotvořil betlém malovanou krajinou 
(pozadím), kterou od něj převzali další 
betlemáři.

Třebíčské betlémy jsou unikátní i 
svými rozměry. Jde o několikametro-
vé instalace, ve kterých se mísí půvab 
domoviny na Vysočině s exotickými 
stavbami a rostlinstvem. Krajina je 
skalnatá, svažitá s mělkými jeskyně-
mi. Základem je dřevěná konstrukce. 
Skály jsou tvořeny silně pomačkaným 
a pomalovaným papírem. Každý rok 
se stavěly znovu. Také jejich členění 
je specifi cké a téměř neměnné. Větši-
nou jsou rozděleny na tři části – stře-
dová část se zbořeništěm hradu s 
hlavní betlémskou scénou se svatou 
rodinou a darovníky zabírá přibližně 
polovinu betlému. V levé čtvrtině je 
jeskyně, kde andělé zvěstují pastýřům 
narození Ježíška. Před jeskyní v pra-
vé čtvrtině pastýři odpočívají nebo se 
věnují své práci. V třebíčských betlé-
mech jsou pastýři skutečně hojně za-
stoupeni, a to při nejrůznějších činnos-
tech, např. i při pletení ponožek. Často 
se zde také vyskytují světlonoši, za-
tímco ukázky různých řemesel, jak 
tomu bývá v jiných betlém, zde téměř 
scházejí. Vše je doplněno početnými 
stády ovcí. Dne 5. ledna jsou pastýři 
nahrazeni tříkrálovým průvodem s po-
četným doprovodem.
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V horní části je výstavné orientální 
město. Domovina je zde pravidelně 
zastoupena třebíčským větrným mlý-
nem, který sloužil k drcení smrkové 
kůry pro zpracování kůží. Kromě pa-
lem jsou v třebíčských betlémech hoj-
ně zastoupeny domácí stromy, zejmé-
na smrky, s mnoha ptáky a jinde zcela 
nezvyklým množstvím veverek. Celá 
kompozice přechází do malované kra-
jiny. Betlém je doplněn mechem, do 
kterého se zapichují fi gurky pomocí 
vzadu nalepených dřevěných třísek.

Přesto, že jsou si třebíčské betlé-
my malbou postav i svým uspořádá-
ním neobyčejně podobné, nepůsobí 
ani v nejmenším jako prosté napodo-
beniny. Každý je jedinečným obrazem 
svého tvůrce. 

 
MÍSTOPISNÉ BETLÉMY
V posledních letech se častěji ob-

jevují betlémy místopisné. Jsou zasa-
zeny do konkrétního města či obce a 
zachycují charakteristické dominanty 
okolí, jednotlivé stavby, sochy a darov-

níky v dobových oděvech či v místních 
lidových krojích. Mezi nejvýznamnější 
současné tvůrce místopisných betlé-
mů patří např. Jana Moštková a Jiří 
Škopek. 

Použitá literatura:
Jiřina Hánová, František Valena - 

Betlémy 
doprovodné texty k betlémům 
informační materiály Muzeum Vy-

sočiny Třebíč, příspěvková organiza-
ce 

Přehled vánočních bohoslužeb
v kostele sv. Antonína v Brumovicích

Středa 24.prosince2014 – Štědrý den
22.30 – půlnoční mše svatá se zpěvy chrámového sboru

Čtvrtek 25. prosince 2014 – Boží hod vánoční
8.00 – mše svatá

Pátek 26. prosince 2014 – Svátek sv. Štěpána
8.00 – mše svatá za brumovickou mládež

Sobota  27. prosince 2014 – Svátek sv. Jana Evangelisty
17.00 – mše svatá

Neděle 28. prosince 2014 – Svátek svaté Rodiny    
8.00 – mše svatá za brumovické děti

Středa 31. prosince 2014 – Svátek sv. Silvestra
16.00 – děkovná bohoslužba

Čtvrtek 1. ledna 2015 – Nový rok
8.00 – mše svatá

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

„U Boha není nic nemožného.“   
Evangelium podle Lukáše 1,37

Advent to je čas těhotný možnostmi, čas kdy přichází 
Bůh. Je tu něco nového, ale ještě to musí dozrát a trochu 
povyrůst. Je třeba být trpělivý. Když čekala Marie narození 
Ježíše, věděla, že se její život mění, ale nevěděla přesně, 
co ji čeká.  

I my máme možnost každý rok prožít čtyři týdny v oče-
kávání nového. Během tohoto času si uvědomujeme a vě-
říme, že se naše životy mohou změnit, něco bude jinak. 
Život bude mít jinou příchuť. Nebudeme jen přežívat, bu-
deme ve svých životech angažovaní a přece plni pokoje. 
Někdo nás volá: „Staň se novým, buď uzdraven, nechť tvůj 
život najde rovnováhu, která ti dá žít dobrý život, měj důvě-
ru.“ I v nás se může narodit něco nového, co jsme nečekali, 
v co jsme ani nedoufali, co jsme si ani neuměli představit.  

Dobře prožít Advent pro mě znamená omezit některá 
očekávání. Nemít „velké oči“. Někdy mám pocit, že to nové 
nepřijde, když neuklidím, nenapeču, neseženu dost dárků. 
Vím, že to tak není, ale i uklizený byt a napečené cukroví k 
Vánocům jaksi patří.

Úklid vnější souvisí s úklidem uvnitř mne. Když uklidím 
byt, mohu se zastavit a zamyslet se, jestli mám uklizeno 
sama v sobě. Když umyji okna, proudí do bytu světlo. Tak 
je to i s mou duší. Když si dám čas na svůj vnitřní úklid, 
vidím svět i sama sebe zase jasněji, v novém světle. Tak 
se již několik let snažím obojí spojit. A vlastně začínám ob-

ráceně, od toho úklidu vnitřního, protože ten mi dává sílu 
pro vše ostatní. 

To nové přichází a v Adventu a o Vánocích se na ně 
můžeme znovu vyladit, protože to nové často přichází tiše 
a nenápadně. 

O Vánocích si přejeme prožívat pokoj a radost. Zdá se 
ale, že se to daří jen, pokud se na ně připravíme, uděláme 
si na ně ve svém životě místo. Tak jako když z bytu uklidí-
me nepořádek a staré harampádí, aby k nám mohla přijít 
návštěva, potřebuje i naše duše určité podmínky, aby se 
mohl pokoj a radost dostavit.  

Když nás ovládnou starosti, proženeme se Adventem 
celí uštvaní a o Vánocích pak budeme těžko schopni vní-
mat něco jiného než únavu.  

Jedním symbolem Vánoc je světlo, které vstupuje do 
tmy a tmu přemáhá. Vánoce byly dříve oslavou vracejícího 
se slunce, slunovratu. Slunce, které vítězí nad zimní tmou. 
My tento obraz užíváme jako obraz skutečnosti, kterou se 
snažíme vyjádřit slovem Bůh. Věříme, že naši zimní tmu 
probudí k životu světlo, které je ještě mocnější než síla 
slunce. Bůh, který z lásky k člověku sestupuje na zem. Toto 
světlo tu již je a my si jeho příchod v Adventu a o Vánocích 
připomínáme. Boha vnímáme jako tu sílu, která oživuje 
naši duši, která působí radost, lásku a naději. 

Jako symbol toho si budeme do svých domovů přinášet 
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Betlémské světlo. Toto světlo je třeba živit a ochraňovat. 
Tak je třeba živit a ochraňovat světlo, které máme v sobě 
– lásku a naději. 

Ve chvílích ticha, které k Adventu patří, se můžeme po-
dívat do sebe. Máme v sobě spíš uklizeno nebo spíš cha-
os? Rozumíme tomu, kam co patří, nebo jsme spíš ztrace-
ni? Můžeme se sami sebe zeptat, co nám dělá radost. Co 
nás trápí? Co je pro nás důležité? Zda žijeme své životy 

tak, jak opravdu chceme. Je něco, co soustavně zanedbá-
váme? Co potřebujeme změnit, abychom mohli žít nově? 

Odpovědi na tyto otázky můžeme hledat v naději, že se 
to nové stane i u nás. 

Že světlo z Betléma přijde i k nám a zabydlí se v nás. 
Protože u Boha není nic nemožného.

Pokojný Advent a požehnané Vánoce 
Vám přeje farářka Martina Pumrová.

Adventní a vánoční program v evangelickém sboru 
v Kloboukách u Brna Léta Páně 2014

21. prosince 2014 – 4. adventní neděle
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky

11.00 Velké Hostěrádky

24. prosince – Štědrý den – Dětská vánoční slavnost
9.30 Klobouky 

25. prosince – Narození Páně
9.30 Klobouky

společné bohoslužby se svatou večeří Páně

28. prosince 2014 – 1. neděle po Vánocích
9.30 Klobouky

kázáním poslouží bratr farář Ondřej Macek

1. ledna 2015 – Nový rok – ekumenická bohoslužba
14.00 evangelický kostel Klobouky

Srdečně zveme:
14. prosince od 17:00 do kostela v Kloboukách

na koncert Brněnského ekumenického sboru

25. prosince od 18:00 do kostela v Kloboukách
na koncert klobouckých pěveckých souborů Izmael

a 
Izmaels Brothers

Sběr nebezpečného odpadu v roce 2015 se uskuteční:
10. 1., 4. 4., 4. 7., 3. 10. 2015

Svoz PET lahví a nápojových kartonů:
27. 1., 24. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12., 29. 12. 2015

S hlasem vánočních zvonůS hlasem vánočních zvonů

ať zavítá do Vašeho domovaať zavítá do Vašeho domova

radost a spokojenostradost a spokojenost

a ať s Vámi zůstanoua ať s Vámi zůstanou

po celý příští rok.po celý příští rok.

Všem našim čtenářům děkujeme za přízeňVšem našim čtenářům děkujeme za přízeň

a přejeme veselé Vánoce!a přejeme veselé Vánoce!
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Obec Brumovice v roce 2015 – plán akcí

Leden:
24.1. - Hasičský ples 
30.1. - Košt svařáků

Únor:
14.2. - Krojovaný ples OÚ
  - Dětský krojovaný ples
  - Turnaj v badmintonu

Březen:

Duben:
16.4. - Pietní akt – 70. výročí osvobo-
zení obce
18.4. - Oblastní výstava vín

Květen:
2.5. - Běh Parkem Dr. Jana Herbena
9.5. - Oslava Dne matek
30.5. - Den dětí
  - Rybářské závody,
  - Jízda králů

Červen:
6.6. - Den otevřených sklepů

Červenec:
4-6.7. - Tradiční hody 

Srpen:
  - Noční hasičské závody
  - Volejbalový turnaj

Září:
  - 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 sledujte ve vývěskách, 
v hlášení obecního rozhlasu a také na internetových stránkách obce 

… Moravo líbezná, nad sklenkou ruce spínám,
modle se za tebe a za tvůj lid.
Neboť si věru dobře připomínám 
co slavných básníků už dala jsi nám, 
i víno, které rozkoš je pít.
…Paprsek slunce roztavil v tvé zemi kamení
vzácné a to rodí tu buclaté hrozny mezi haluzemi,
jež třpytí se jak vzácné diadémy

nad čelem kraje v modrém blankytu.
…Ať všechny Panny Marie na Moravě 
nad krajem rozepnou hvězdnatý svůj plášť
a střeží vinice k tvé větší slávě
před kroupami a plísní přelaskavě!
Ty všechny vinice a každý hrozen zvlášť.

                                      Josefa Skřivánková

Moravo
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Vítání dětí do života

Foto: Vlasta Bedřichová
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Tradiční vinobraní

110.výročí založení SDH Brumovice

Výstava betlémů

Foto: Vlasta Bedřichová


