
Nové POKOLENÍ

strana 1

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 42 Rok 2015/3

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
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Seděli jsme, zkušený učitel naší 
dědiny a já, ve školní zahrádce před 
okny nové školní budovy. To už není 
ta stará brumovská škola, kterou 
jsem popisoval roku 1882! Seděli 
jsme a tiše rokovali o soustavě škol-
ního učení, o zastaralých metodách 
i předpisech, o školních čítankách 
a vlastně o všem, co souvisí s vy-
chováním. Já jsem si v duchu vy-
bavoval, co vše se změnilo za těch 
padesát let, které uběhly od doby, 
co jsem si vybral za model svého 
vypravování naši starou školu. Moje 
rozjímání přerušil přátel návrhem: 
„Ostatně mám právě hodinu české-
ho jazyka, udělám ti pokus. Pojdˇse 
mnou do třídy.“

Byl jsem zvědav. Vešli jsme do 
čtvrté třídy. Chlapci i děvčata mě 
znali, proto je má přítomnost neru-
šila. Po krátkém úvodě učitel začal 
diktovat:

„Jeden hospodář, leže na smrtel-
ném loži, povolal k sobě své tři syny, 
že jim svěří důležité tajemství. „Sy-
nové moji,“ pravil, „veliký poklad leží 
ve vinici, kterou vám odkazuji.“ Tu se 
stařec odmlčel a namáhal se, jakoby 
nemohl mluvit dál. „Kde leží, kde?“ 
volali všichni synové zároveň. „Chci 
vám to říci,“ pravil nemocný, „musíte 
kopat především na …“ tu se star-
ci zatajil dech, řeč mu vypověděla 
a brzy skonal. Synové hned začali 
na vinici kopat, zpřevraceli půdu na-
ruby. Ale po pokladě ani stopy. Ale 
jakmile bylo oseto a čas žní se do-
stavil, poznali, jaký to poklad otec 
mínil, neboť následkem dokonalého 
propracování půdy byl výsledek po-
divuhodný. Poklad ležel skutečně ve 
vinici, ale záležel v práci a namáhá-
ní.“

Přítel pomalu diktoval a chlapci 
i děvčata psali. Někteří papír jen leh-
ce šimrali, někteří do papíru těžce 
drápali, až škrčel a oni sami se zpoti-
li, jakoby kopali v té vinici. Potom řekl 
učitel dvěma chlapcům, jednomu po 
druhém: „Ty, Jakube, přečti tu povíd-
ku.“ Přečetl Jakub i Martin. Zdálo se, 
že půda je připravena k rozboru po-
vídky. Ale než učitel mohl začít, ozval 
se v jedné lavici nepokoj a kychtání. 

„Co máš, Janku?“ zeptal se uči-
tel. „Co si tam šeptáte?“ Otázky dal 

ne tónem káravým, spíše zvědavým 
a vybízivým. 

„Tož Martin povídá, že to je hl-
úpota, co jsme psali.“

„Tak, Martine, tobě se povídka 
o hospodáři a synech nelíbí?“

Martin vstal a rozpačitě hleděl 
napravo, nalevo, do lavice, ke stro-
pu, jenom ne na učitele.

„No tak řekni, líbí?“
„Ale kde!“ povídal Martin. „On aji 

povídal,“ přisazoval mu Janek, „že to 
byl asi nejakej trúba, co tú povídku 
vymyslel.“

„Tak Martine, s pravdou ven! Ty 
víš, že řádný člověk má mluvit prav-
du. Ta povídka se může někomu 
líbit, jinému nelíbit. To je věc vkusu 
a rozumu. Řekni nám tedy hlasitě, 
co ty o ní soudíš. Když se ti nelíbí, 
řekni, proč.“

Martin se narovnal a hledě na 
učitele i na mne: „Ja, beztak je to 
hlúpota. Nevím já, jak se kope vi-
nohrad? Postnica se kope hluboko, 
to je pravda, ale přece se nedělajú 
jamy. Na poklad by se musely kopat 
jamy, a museli by podkopat aji hlavy 
(révy vinné) tema jamama. A když 
by enem tak škrabali zem po vrchu, 
nenašli by nic. Dyť poklady bývajú 
zakopané hluboko v zemi.“

„Je to pravda, chlapci, co říká 
Martin?“ ptal se učitel a otočil se oči-
ma po celé třídě.

„Je!“ zněla společná odpověď 
jako na povel. 

„No ale,“ vzal si slovo Václav No-

Jan Herben – Po padesáti letech
tařův, „dyť se ve vinohradě neseje! 
Co to blankosí v tej povídce? Tady 
stojí, že otec měl poklad ve vinohra-
dě, ve vinici,“ opravil se rychle, „že 
chlapci kopali ten vinohrad, potom 
oseli a potom měli dobrý žně. To je 
přece zmata. Ve vinohradě sú gref-
ty v řádkách a v nich réva. Kde by 
se tam selo? Temu žádnej nemože 
rozumět. Kdo to psal, myslím, jakživ 
vinohrad neviděl.“

Chlapci i děvčata, všichni horlivě 
přikyvovali.

Když jsme po vyučování opět 
seděli v zahrádce, přítel povídal: 
„Vidíš. Když jsem chodil na reálku, 
měli jsme tuto povídku ve francouz-
ské cvičebnici; když jsem byl na uči-
telském ústavě, měli jsme zase tuto 
povídku v německé čítance a museli 
jsme ji umět zpaměti; když jsem se 
stal učitelem v Hovoranech, slováčtí 
chlapci mě poučili, že je to nesmysl. 
Dnes jsi to viděl a slyšel v naší škole 
na vlastní oči a uši.“

„Ano,“ odpověděl jsem mu po 
krátké pomlce. „Ale mě zajímalo ješ-
tě něco jiného na tom pokuse, který 
jsi mi předvedl. Všechno se za těch 
padesát let, co jsem posledně psal 
o této škole, změnilo. Budova, učite-
lé a jejich vzdělání, školské zákony, 
metody i vyučovací osnovy, čítanky, 
cvičebnice, školní pomůcky, všech-
no se změnilo. Jen moje milé slovác-
ké děti se nezměnily.“

Z knihy Brumovice připravila: 
Vlasta Bedřichová
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Matěj Musil – Pokolení našeho rodu (3.část)

„Čas utíkal a přišla zima. Kama-
rádi už byli většinou v poli, u naší 
škadrony jsme byli už jenom dva 
Češi, nás pořád drželi, protože jsme 
uměli dobře jezdit na koni, a tak nás 
potřebovali na remundy, to byli mla-
dý koně, který se učili. 

Byly asi čtyři dny před vánočními 
svátky, když přišlo v rozkaze, že na 
dovolenou mohou jet římsko katolí-
ci, neboť řecko katolíci mají svátky 
o devět dní později, a těch tam byla 
většina; taky nemohli jet domů, pro-
tože tam byli Rusové. Hned jsem se 
přihlásil a večer už mě vlak odvážel 
k Budapešti, z Budapešti do Víd-
ně, z Vídně přes Břeclav, Hodonín 
do Brumovic. Přijel jsem den před 
Štědrým dnem. Všichni byli překva-
pení, neboť nikdo nevěřil, že bych 
tak zdaleka mohl na dovolenou jet. 
Všichni se divili, jaké mám pěkné 
šaty; pěšáci, ti měli většinou staré, 
někdy i roztrhané, tak jsem u nás 
mezi nimi byl jak jenerál. I pan sta-
rosta se divil, že takové šaty na vo-
jákovi neviděl, ono z našeho kraje 
žádný u hulánů nebyl. Shledání nás 
všech bylo radostné, jenom nám 
scházela matka, která slavila první 
Štědrý večer na věčnosti. Příbuzní 
měli také radost, že mě zdravého 
ještě uviděli, vždyť Bůh ví, ne-li na-
posled. Dva dny jsem pobyl mezi 
svými a zase jsem musel nastoupit 
cestu za svou povinností. 

Když jsem přišel hlásit strážmist-
ru návrat z dovolené, hned mi ozná-
mil, že jedu do pole. Šaty a všech-
no už mám u své čety. Přišel jsem 
k četě, svlékl červený stejnokroj 
a oblékl si šedý – válečný, který 
mně připomínal, že teď půjdu plnit 
slova hymny. „Jmění, krev i život 
dejme za císaře a svou vlast.“ Do 
nového roku jsme měli odjet, ale 
zatím se stěhoval kádr do ruského 
Polska, do Zámoště, a my jsme měli 
čekat dalších rozkazů. Do pole šel 
s námi i náš rytmistr, který, ač byl 
Němec, byl dobrý člověk. V tu dobu 
se nám vedlo dobře, takže jsme si 
přáli, aby na nás zapomněli. Strav-
né jsme obdrželi v penězích každý 
den, aby si to snad někdo neutra-
til, kdyby je dostal na delší čas. Na 

stravu jsme chodili do hostince, kde 
nám dobře vařili. Koncem měsíce 
ledna 1916 přišel rozkaz nastoupit 
ke kádru. Po obdržení tohoto roz-
kazu jsme druhý den časně zrána 
stáli připraveni k odchodu na nádra-
ží, kde již čekaly vozy. Jenom jsme 
zatopili a vlak se s námi hnul.

 Za našeho zpěvu uháněl vlak 
z uherských rovin přes Karpaty, 
přes Galicii do ruského Polska. 
Hned cestou v Karpatech jsme 
spatřili tu spoušť, kterou v těchto 
místech válka natropila. Pobořené 
a vypálené vesnice a města, rozbité 
mosty přes řeky, hromadné hřbitovy 
i ojedinělé vojenské hroby roztrou-
šené sem tam v polích, označené 
prostým dřevěným křížem, někde 
byla také tabulka se jménem toho, 
jenž tam odpočívá. Nejhůře to vypa-
dalo u Rávy Ruské, ta byla v suti-
nách a pole samý hrob. Pak přišla 
stanice Rozwadów, odkud jsme šli 
dvě hodiny cesty do Zámoště. Silni-
ce byla dlážděná cihlami na „štorc“, 
hezky se po ní šlapalo, ale my jsme 
nebyli na pěší pochody zvyklí, tak 
nám to moc po chuti nebylo.Nohy 
jsme měli plné puchýřů, neboť ces-
ta byla devět kilometrů dlouhá. Do 
Zámoště jsme dorazili před veče-
rem. Večeře v kasárnách nám po 
té cestě znamenitě chutnala. Můj 
věrný přítel z Uherčic mě okamžitě 
přivítal, protože my Češi jsme si byli 
vzácní, bylo nás tam málo. Hned mi 
vedle sebe upravil postel a radovali 
jsme se z našeho shledání. 

Jenomže naše radost netrva-
la dlouho. Po dvoudenním pobytu 
musel náš oddíl nastoupit do pole 
k pluku. Po čtyřech dnech cesty 
přes Rávu Ruskou, Jaroslav, Lvov 
a Bukovinu jsme vystoupili na ná-
draží v Zastavné. Odtud jsme šli 
pěšky do Hlenice, kde měl pluk 
ubytované koně. Mužstvo bylo v zá-
kopech. Druhý den nás plukovník 
přivítal a vysvětlil nám, co nás teď 
očekává. Po jeho proslovu jsme na-
sedli na vozy a ty nás dovezly do 
vesnice Synkov při řece Dněstru 
k našemu zásobovacímu oddílu. 
Po obědě a večeři v jednom jsme 
se vydali do zákopů. Cestou už byly 
slyšet kulomety a pušky. Při kaž-
dém svistu kuličky jsme se krčili, 
třebaže svištěly vysoko nad námi. 
Ti, kteří šli do pole už podruhé, se 
nám smáli, že to nic není, že bude 
hůř, až začne kanonáda. Do záko-
pů jsme přišli v noci. Jak to vlastně 
vypadá, jsme poznali až ráno, když 
nás dělili po četách.

První noc jsem přespal v záko-
pech, a sám nemaje přístřeší, do-
stal jsem hosty, kteří se ubytovali 
v prádle a oděvu; zůstali i na stravu 
u mě a nedali se vypudit, ať jsem 
s nimi zacházel nemilosrdně, jak 
chtěl. Když se nasytili, dělali dosti-
hy na mých zádech v domnění, že 
si tím nakloní mou přízeň. Já zatím 
nadával, že musím vytáhnout ruce 
z kapes na tu zimu, abych rozehnal 
ty skotačivé mršky.“

Připravila: Vlasta Bedřichová
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Brumovice – lidé a doba
- V roce 1845 nechala obec u kostela postavit 

nový kříž. Slavnostně posvěcen byl 1.listopadu.
- V roce 1850 byla provedena první obecní volba 

bez rychtáře. Zvoleni byli: Josef Valný č.83 sta-
rostou, farář Matěj Kupec 1.radním a František 
Ráček 2.radním.

- Do kostela sv.Antonína v Brumovicích byly 
v roce 1925 pořízeny nové zvony. Největší z nich 
vážící 310 kg a nejmenší 84 kg darovali brumo-

vičtí farníci. Brumovický rodák ppk. Dr. Franti-
šek Kňůr daroval zvon o váze 210kg s obrazem 
Panny Marie. Čtvrtý zvon 145kg těžký věnoval 
brumovický rodák Vincenc Kudr, kaplan v Pří-
mětcích. 

 Všechny zvony dopravila, namontovala a zavě-
sila fi rma Herold z Chomutova za fi nanční obnos 
23.215,-Kč. Upevněny byly 8.listopadu 1925.

-VB-

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, 
konec roku se nezadržitelně blíží 

a s ním přichází také doba, kdy vy-
chází poslední letošní číslo našeho 
zpravodaje. 

Závěr roku je však i obdobím, kte-
ré nám přináší nejhezčí a nejvýznam-
nější dny, a to jak vánoční svátky, tak 
i příchod nového roku.

Nový rok, stejně jako všechno 
nové, je vždy pro každého z nás ně-
čím významným, něčím, co nás nutí 
k zamyšlení, k vytvoření vlastního sta-
noviska ve formě plánů a předsevzetí. 
Stejně tak jsme se zamýšleli na jedná-
ní zastupitelstva obce při sestavování 
fi nančního rozpočtu na rok 2016.

Hlavní a stěžejní stavební akcí 
v roce 2016 a částečně i 2017, záro-
veň největší v historii obce, bude vy-
budování kanalizace a čističky odpad-
ních vod a jejich zprovoznění. Celá 
akce bude stát více jak sto milionů 
korun. Tato velká částka bude složená 
z 60-70% dotačními prostředky, 10% 
vlastními prostředky a 20 – 25% bude 

hrazeno úvěrem. Připravenost obce 
na tuto akci je ve stádiu, kdy máme 
již vysoutěženou stavební fi rmu. Teď 
už vše závisí na zajištění dostatku 
fi nancí. Pro Vaši informaci a uklidně-
ní uvádím, že v důležitém článku ve 
smlouvě se zhotovitelem stavby je 
obci umožněno zrušit tuto smlouvu 
bez jakéhokoli postihu v případě, že 
se nám nepodaří zajistit dostatečné 
fi nanční prostředky jak z dotací, tak 
z vlastních zdrojů.

K dalším připravovaným akcím 
patří zateplení budovy základní školy 
a mateřské školy, na které již dotace 
máme. Připravujeme i opravy vozovek 
a chodníků v místech, která nebudou 
narušena stavbou kanalizace. Toto je 
zhruba vše podstatné, co do příštího 
období plánujeme, aniž bychom fi -
nančně narušili výdaje na pravidelný 
a stálý chod obce. 

Jsme na začátku zimního obdo-
bí, které je pro každého z nás více 
nebo méně náročnějším. Stejně jako 
každý rok se na Vás obracím s pros-

U S N E S E N Í 
ze sedmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 6. 8. 2015 v obřadní síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Vavřince Charváta a Miroslava 

Otáhala. 
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháč-

ková a Karel Opluštil. 
4. Vyvěšení záměru obce k uzavření smlouvy o právu pro-

vést stavbu na pozemku obce a vstupu na pozemky ke 
stavbě vodního díla – „Závlaha pro sad“ na pozemcích 
obce, konkrétně: p.č. 116/1, 116/2, 2917/89, 2917/123, 
2955/21, 3106/1 a 3108. 

5. Přijetí dotace od Jihomoravského kraje v celkové výši 170 ti-
síc korun, z toho 120 tisíc investiční a 50 tisíc korun neinves-
tiční částky pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Brumovi-
ce.

bou o zajištění úklidu sněhu a náledí 
v blízkosti svých nemovitostí. Děkuji. 
Významně tím přispějete k bezpeč-
nosti své i svých spoluobčanů.

Rád bych u příležitosti konce roku 
poděkoval Vám všem, kdo svojí kaž-
dodenní prací a péčí děláte vše, aby 
naše obec byla hezká, bezpečná, 
a tím i oblíbená u návštěv. Musím 
ale i znovu upozornit na opakující se 
nešvary v podobě volně pobíhajících 
psů, venčení psů (úklid exkrementů), 
drobných krádeží, poškozování obec-
ního i soukromého majetku, dále na 
neohleduplnost a neúctu. Snažme se 
vážit si jeden druhého, zpříjemnit si 
vzájemné soužití, neboť těch nepří-
jemností a starostí, které se na nás 
dnes a denně hrnou, je i tak dost.

Milí spoluobčané, do nadcházejí-
cích dnů Vám chci popřát klidné a ra-
dostné prožití vánočních svátků a do 
nového roku hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti, úspěchů a splněných 
přání.

Antonín Košulič, Váš starosta
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U S N E S E N Í 
z osmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 27. 8. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

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

konaného dne 19. 11. 2015 v Zasedací síni obecního úřadu

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

a Zdeňka Veselého.
3. Návrhovou komisi ve složení 

JUDr. Dobromila Macháčková a Ka-
rel Opluštil. 

4. Smlouvu o právu provést stavbu 
vodního díla pro sad Ing. Jakuba Še-
besty, bytem Krumvíř 428 na pozem-
cích vlastníka - Obce Brumovice.

5. Ukončení smluvního vztahu s fi rmou 
Energie pod kontrolou o energetic-
kém poradenství a správě odběr-
ných míst a odběrných zařízení.

6. Výběr zhotovitele opravy vnitřní ka-
nalizace obecního bytu fi rmu Stavika 
s.r.o. Břeclav, IČ 49432991. 

7. Rozpočtové opatření č. 7.
8. Prodloužení výpovědní lhůty ze 

smlouvy o nájmu hostinského zaří-

Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání
2. Ověřovatele zápisu Vladimíra Kurečku a Miroslava Otá-

hala.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháč-

ková a Milan Ševčík.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí s fi rmou E.ON Distribuce, 

a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu na poskytnutí pozemku pro realizaci stavby zařízení 

zení s panem Zdeňkem Pohorským 
do doby obdržení kolaudačního sou-
hlasu s užíváním zrekonstruované 
Sokolovny.

9. Záměr obce na vybudování cyklo-
stezky mezi Kobylím a Brumovice-
mi. 

10. Pronájem části obecního pozemku 
p. č.3601/1 přilehlého k nemovitosti 
pana Daniela Štacha o rozloze 18 
m2 za účelem zřízení parkovacího 
místa krytého lehkou dřevěnou kon-
strukcí.

11. Poskytnutí materiálu – zámkové 
dlažby na obnovu chodníku u ne-
movitosti paní Jany Flaxové, bytem 
Brumovice 121. 

ZOB neschvaluje:
1. Smlouvu na pronájem restaurace 

a ubytovny a smlouvu o správcov-
ství z důvodu jejího dopracování.

distribuční soustavy – sítě technického vybavení zři-
zované ve veřejném zájmu pod názvem „Brumovice, 
Hlavní, obnova NN“ za jednorázovou úhradu ve výši 
39 700,- Kč.

5. Příspěvek na fi nancování systému IDS JMK na rok 2016 
ve výši Kč 50,- na obyvatele, v celkové výši 47100,- Kč.

6. Veřejnoprávní smlouvu na rok 2016 – 2017 s městem 
Klobouky u Brna o výkonu přenesené působnosti na 
úseku projednávání přestupků.

7. Přijetí dotace na zabezpečení akceschopnosti Jednotky 

ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o plnění ulože-

ných úkolů starostovi obce – uve-
řejnění záměru k uzavření smlouvy 
o právu provést stavbu na pozemku 
vlastníka a vstupu na pozemky ke 
stavbě vodního díla „Závlaha pro sad“ 

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Zveřejnit obvyklým způsobem zá-

měry obce. 
2. Dopracovat smlouvu na pronájem 

restaurace a ubytovny, smlouvu 
o správcovství.

3. Dokončit kolaudační řízení na Soko-
lovně.

4. Prodloužit výpovědní lhůtu ze smlou-
vy na pronájem restaurace na Soko-
lovně. 

5. Svolat pracovní schůzku ve vztahu 
k žádosti o odprodej části pozemku 
p. č. 3601/1

6. Členy ZOB do komisí pro otvírání obálek a hodnocení 
nabídek na stavební akci Brumovice – kanalizace a ČOV 
takto:

 - pro otevírání obálek Antonín Košulič a Ing. Vavřinec 
Charvát, náhradníci JUDr. Dobromila Macháčková a Ing. 
Bohumil Říha

 - pro hodnocení nabídek Antonín Košulič, Ing. Vavřinec 
Charvát a Josef Miklík, jako náhradíci JUDr. Dobromila 
Macháčková, Karel Opluštil a Ing. Bohumil Říha. 

7. Rozpočtové opatření č. 6.
8. Smlouvu o zemědělském pachtu na pozemek p. č. 113/1 

o výměře 945 m2 panu Rudolfu Kadlecovi, bytem Bru-
movice 295.

9. Po provedeném výběru schvaluje nájemce restaurace 

a ubytovny a současně správce Areálu Sokolovny pana 
Zdeňka Pohorského.

ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o plnění uložených úkolů starostovi 

obce – zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory 
Sokolovny k podnikání, včetně dodávky správcovství ce-
lého Areálu Sokolovny.

2. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynu-
lé období.

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Zveřejnit obvyklým způsobem záměry obce.
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U S N E S E N Í 
z desátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 26. 11. 2015 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Karla Opluštila 

a Zdeňka Veselého.
3. Návrhovou komisi ve složení Milan 

Ševčík a Ing Bohuslav Říha. 
4. Přidělení veřejné zakázky „Brumo-

vice – kanalizace a ČOV“ fi rmě Mer-
tastav s.r.o, IČO 26247461, Štěpá-
novská 1176, 666 02 Předkláštěří 
a Smlouvu o dílo.

5. Smlouvu č. 1040002061/001 
o smlouvě budoucí s fi rmou E.ON 
Distribuce, a.s. na zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břeme-
nu na poskytnutí pozemku pro re-
alizaci stavby zařízení distribuční 
soustavy – sítě technického vyba-
vení zřizované ve veřejném zájmu 
pod názvem „Brumovice, obnova 
NN, sklepy od lihovaru “ za jed-
norázovou úhradu ve výši 8 960,- 
Kč, Smlouvu č. 1040002056/001 
o smlouvě budoucí s fi rmou E.ON 
Distribuce, a.s. na zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemenu na 

poskytnutí pozemku pro realizaci 
stavby zařízení distribuční sou-
stavy – sítě technického vybavení 
zřizované ve veřejném zájmu pod 
názvem „Brumovice, obnova NN, 
sklepy od školky“ za jednorázovou 
úhradu ve výši 10 420,- Kč.

6. Směrnici Obce Brumovice pro za-
dávání veřejných zakázek a kon-
cesních smluv dle právní úpravy 
z 6.3.2015

7. Žádost TJ Sokol Brumovice o dota-
ci 80,0 tis. na činnost oddílů

8. Žádost Spolku Brumovických vina-
řů o dotaci 6,0 tis. Kč. na kulturní 
akce

9. Žádost občanů ulice „Hrachůvka“ 
(Miluškovi, Musilovi, Prokešovi, 
Svobodovi, Flaxovi) o omezení do-
pravy kolem jejich rodinných domů, 
bude řešeno osazením značky 
o snížení rychlosti

10. Žádost pana F. Studýnky o povole-
ní uložení stavebního materiálu na 
obecním pozemku po dobu nezbyt-
ně nutnou

11. Návrh rozpočtu na rok 2016 a roz-

počtového výhledu na rok 2017 
a 2018

ZOB neschvaluje:
1. Žádost p. M. Horákové, Morkův-

ky, o snížení nájmu za pronájem 
sokolovny - nájemné je stanoveno 
schváleným ceníkem

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z devátého řádné-

ho zasedání ZO 
2. Žádost STP Bořetice o dotaci 5,0 tis. 

Kč – bude zahrnuto do rozpočtu 
obce po dodání náležitostí žádosti

3. Informaci o činnosti OÚ

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Dopracovat smlouvu na pronájem 

restaurace a ubytovny, smlouvu 
o správcovství.

2. Svolat pracovní schůzku k žádos-
tem pana Hlavičky a pana Braven-
ce o odkup části obecního pozemku 
p.č. 3601

3. Připravit kupní smlouvy pro výkup 
pozemků na stavbu ČOV.

SDH na rok 2015 ve výši 6832,- Kč od Jihomoravského 
kraje.

8. Dodatek ke smlouvě o dílo s fi rmou Stavika Břeclav na 
dokončení opravy obecního bytu ve výši 72406,- Kč. 

9. Rozpočtové opatření č. 8 a 9.
10. Příspěvek Základní umělecké škole Klobouky u Brna 

pro rok 2016 ve výši 5 000,- Kč.
11. Příspěvek spolku Brumovické jezírko pro rok 2016 ve 

výši 34 000,- Kč.
12. Příspěvek Diakonii ČCE, středisko Betlém, Klobouky 

u Brna, pro chráněné bydleni Mirandie Brumovice ve 
výši 20 000,- Kč na rok 2016.

13. Klubu rodiče dětem příspěvek na akce: volejbalový tur-
naj a jízda králů ve výši 6 000,- pro rok 2016.

14. SDH Brumovice příspěvek na akce v roce 2016 ve výši 
12 000,- Kč.

15. Přijetí fi nančního daru od fi rmy Karotáž a cementace, s. 
r. o. Hodonín ve výši 15 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Brumovi-
ce.

16. Přijetí věcného daru specifi kovaného v Darovací smlou-
vě ve výši 27 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Brumovice od fi rmy 
BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s.

17. Zvýšení odpisů ZŠ a MŠ o částku 454,- Kč z důvodu 
nákupu keramické pece.

18. Inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce ve 

složení: Karel Opluštil, Ing. Bohumil Říha, Marcela Stu-
dýnková, Antonín Košulič, pod vedením předsedy Vladi-
míra Kurečky.

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z osmého řádného zasedání obce Bru-

movice – dosud nesplněno uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem restaurace a ubytovacího zařízení z důvo-
du dosud neukončeného kolaudačního řízení.

2. Informaci o probíhajícím výběrovém řízení na stavbu 
„Brumovice - kanalizace a ČOV“.

3. Informaci o možnosti fi nancování této stavby formou 
úvěru. 

4. Informaci o odkupu pozemků p. č. 2651/29 a 2651/30 
pro stavbu ČOV.

5. Informace o připravovaných pozemkových úpravách.
6. Zprávu o činnosti Obecního úřadu

ZOB ukládá starostovi obce:
1. Svolat pracovní schůzku k žádostem pana Hlavičky 

a pana Bravence o odkup části obecního pozemku.
2. Připravit kupní smlouvy pro výkup pozemků na stavbu 

ČOV.
3. Zpracovat – aktualizovat Směrnici pro zadávání veřej-

ných zakázek v termínu do 26. 11. 2015.
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- V červnu 2015 byl na budově sokolovny p. Václavem Trou-
bilem st. namalován znak naší obce a nápis SOKOLOVNA. 

- V červnu 2015 bylo u sokolovny fi rmou VRT střechy, s.r.o. 
se sídlem ve Starovičkách provedeno zastřešení terasy 
(prostoru u pohostinství).

- Zájezd na termální koupaliště do Podhájské se uskutečnil 
v sobotu 12.září 2015. Tuto úspěšnou akci připravil STP, zá-
jemci se hlásili u paní Anny Horákové.

- Od 1.srpna 2015 zajišťuje svoz domovního odpadu fi rma 
AWE – ZOELLER se sídlem v Modřicích.

- Bývalá klubovna mládeže na Domě služeb byla od 1.září 
2015 poskytnuta dětem ZŠ a MŠ Brumovice za účelem 
vytvoření prostor pro mimoškolní činnost, např. keramický 
nebo kulinářský kroužek. Místnost bude sloužit i občanům 
naší obce.

- Ve večerních hodinách dne 17.září 2015 došlo po větrné 
smršti k rozlomení lípy, následkem toho ke stržení elektric-
kého vedení a ulomení betonového podpěrného el. sloupu 
proti hlavnímu vstupu na hřbitov. Došlo také k poškození 
hřbitovní zídky a zničení zábradlí u schodiště. Firma E.ON 
provedla odpojení strženého vedení a místní hasiči zajistili 
odstranění spadlé větve z vozovky. 

- 28.září 2015 v odpoledních hodinách došlo k ulomení druhé 
větve, která naštěstí zůstala zaklíněná v sousední lípě. Tím 
bylo zabráněno poškození náhrobku Dr. Valeny a kamenné 
sochy. K odstranění větví byl pozván pan Pláteník z Velkých 
Pavlovic. 

- Týden knihoven se letos konal ve dnech 5. – 9. října 2015, 
do této akce se přihlásila také brumovická knihovna. Např. 
v pondělí 5 .října se čtenáři sešli k barvení keramických ob-
rázků, které pro zájemce připravila Jana Kucharičová.

- Ve čtvrtek 15. října 2015 ve večerních hodinách došlo k po-
žáru a úniku plynu v rodinném domě č.p. 57 v Dědině. Kvůli 
kouři odvezla záchranná služba dvě osoby na pozorování 
do nemocnice. Z budovy hasiči vynesli také přidušeného 
psa. Požár likvidovaly profesionální jednotky z Břeclavi 
a Hustopečí, zasahovali také dobrovolní hasiči z Brumovic, 
Kobylí a Krumvíře. Případem se zabývala také Policie ČR. 

- V úterý 27. října 2015, v předvečer státního svátku – Dne 
vzniku samostatného československého státu, se v naší 
obci uskutečnil lampiónový průvod s položením kytice květů 
u pomníku padlých v obou světových válkách na místním 
hřbitově. Akce byla ukončena ve sportovním areálu u soko-
lovny.

- Na podzim v našich zahrádkách kvetly sedmikrásky nebo 
sasanky. Před domem paní Ireny Belobradové na Vrchním 
konci v druhé polovině října rozkvetl šeřík. (viz foto na před-
poslední straně zpravodaje) 

- V sobotu 14.listopadu 2015 jsme v místní sokolovně zhléd-
li divadelní představení v podání mladých ochotníků ze 
Záhorské Bystrice, naší družební obce. Muzikál „Dar“pod 
vedením Blanky Hofbauerové ukázal formování životních 
postojů mládeže v prostředí pěveckých soutěží. Brumovice 
navštívili také starosta Záhorské Bystrice Ing. Jozef Krúpa 
a farář Ludovít Pokojný.

- V neděli 15.listopadu 2015 se v poledne v celé ČR rozezně-
ly zvony na kostelech k uctění památky obětí teroristického 
útoku v Paříži, který se stal v pátek 13.listopadu 2015 a za-
hynulo při něm 129 osob.

- Na Společenském večeru v hustopečském hotelu Centro se 
uskutečnila dražba na podporu chráněného bydlení Miran-
die v Brumovicích. Výtěžek činil 418 tisíc korun plus dalších 
deset tisíc jako dar. Dobročinná aukce se konala v sobotu 
28. listopadu 2015.

- „Český Ježíšek“ - V pátek 4. prosince 2015 jsme se sešli 
u sokolovny, abychom se zapojili do celostátní akce – pouš-
tění balónků s přáním Ježíškovi. Vypuštění bylo naplánová-
no na 15.15 hodin, akce se jako každým rokem i letos těšila 
velkému zájmu dětí i dospělých. Po skončení se všichni 
mohli občerstvit teplým čajem nebo svařeným vínem.

- Ve středu se Brumovice zapojily do další celostátní akce, po-
řádané regionálním tiskem - Břeclavským deníkem, „Česko 
zpívá koledy“. Letos jsme se sešli v areálu u sokolovny. Děti 
MŠ a ZŠ vystoupily se svým vánočním koncertem a poté 
jsme si všichni společně zazpívali následující koledy: Ne-
sem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do 
Betléma, Jak jsi krásné neviňátko a Pásli ovce valaši. Závěr 
patřil oblíbené písni Vánoce, Vánoce přicházejí. 

Vlasta Bedřichová
Foto: Antonín Košulič
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Ze života školičkyZe života školičky
Kukátkem do MŠ
Mateřská škola má pro školní rok 

2015/2016 zapsáno 45 dětí. Na za-
čátku školního roku jsme přivítali 16 
nových dětí. Ty se ocitly v nové ne-
zvyklé situaci, bez rodičů, v nezná-
mém prostředí. I když se většina dětí 
těšila na pobyt v mateřské škole, ne 
všechny zvládly adaptační období 
bez potíží. Objevil se pláč, odmítání 
jídla, trucování, apod. Toto jsou ov-
šem normální projevy a každé dítě 
adaptaci prožívá jinak, podle své 
povahy. Je proto velmi důležité, aby 

rodiče přistupovali k situaci klidně 
a s důvěrou v paní učitelky, které svý-
mi zkušenostmi a znalostmi dětské 
psychiky potíže brzy zvládly. Není 
dobrým řešením po několika dnech 
pláče ustupovat, slibovat nesplnitelné 
nebo hledat nějaké viníky. Osvědče-
nými metodami učitelky vytvořily ta-
kové podmínky, že pro děti se mateř-
ská škola stala místem, kde se dobře 
cítí, mají své kamarády, místem, kde 
se stále něco děje. Děti se rozvíjejí 
v obratnosti a pohybové zdatnosti, 

šikovnosti a samostatnosti, a ti starší 
i ve školní připravenosti. Hrajeme si, 
kreslíme, malujeme, zpíváme, hledá-
me dobro v pohádkách, bádáme ve 
světě mezilidských vztahů, zkoumá-
me svět a jeho rozmanitosti, živou 
i neživou přírodu, poznáváme nebez-
pečí, která na nás v dnešním světě 
číhají, osvojujeme si kouzelná slůvka 
(děkuji, prosím,...), ale hlavně se sna-
žíme dodržovat pravidla společného 
soužití (neubližujeme si, jsme k sobě 
ohleduplní, kamarádští,...).

Podzimní zastaveníčko v mateřské škole

Už v tom zase plaveme….

Tak, jako v minulém školním 
roce, i letos proběhlo v mateřské 
škole podzimní tvoření s rodiči. Pod 
rukama dětí a dospělých vznikly 

A to doslova. Rok se sešel s rokem a my jsme byli opět 
ve vodě. Mladší děti poprvé, ty starší, už věděly, na co 
se mohou těšit. I letos jsme spolupracovali s Plaveckou 
školou Hustopeče, kam jsme jezdili od září do listopadu 
vždy v úterý v rámci dopolední činnosti mateřské školy. 
Po dobu deseti týdnů nás čekaly dvouhodinové lekce pla-
vání, které vedli zkušení lektoři. Výuka dětí probíhala jak 
na malém, tak i velkém bazéně a byla vždy přizpůsobena 
věku dětí. Během prvních hodin plavání děti předvedly, 
jestli jsou ve vodě tzv. jako doma a nebo se vody ještě bojí 
a hloubka jim nahání hrůzu. Bezpečný pobyt ve vodě jim 
umožňovaly různé 
plavecké pomůc-
ky a naše bedlivé 
sledování. Pomocí 
napodobivých her, 
básniček a písni-
ček se děti učily 
základním plavec-
kým dovednostem 
a především pak, 
- nebát se. Během 

opravdu nádherné výtvory. Ukázalo 
se, že když nechybí hravost a fan-
tazie, nejsou třeba téměř žádné pe-
níze, a přesto se dají vytvořit dílka, 

která udělají radost všem. Veškerý 
materiál poskytla štědrá příroda 
a pak už stačily šikovné ruce všech 
přítomných.

lekcí se postupně zdokonalovaly a díky laskavému vedení 
a hravou formou postupně odbourávaly i zbytky strachu. 
V posledních lekcích už zvládaly základy potápění, skoky 
do vody a ti zkušenější i na krátkou vzdálenost splývaly 
pod vodou a plavaly bez pomůcek. Za každou lekci pak 
dostaly samolepku – vodníkův hrneček s disciplínou, kte-
rou se učily. Děti se vždy těšily a plavání si opravdu uží-
valy. Poslední lekce se však dětem líbila nejvíc. Čekaly 
na ně závěrečné závody, na jejichž konci dostaly „Mokré 
vysvědčení“ a drobné odměny. Už teď se těšíme na příští 
rok! Takže hurá do vody!
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Sférické kino
5.11. 2015 za našimi dět-

mi přijelo sférické kino s po-
hádkou Jak šel Měsíc na ná-
vštěvu ke Slunci.

Mikuláš u nás naděloval o den dřív
Tak jako každý rok, tentokrát ale už 4. 12. k nám do 

mateřské školy přišel opět Mikuláš s andělem a čertem. 
Někdo byl hrdina, někdo se trochu bál, ale nakonec to 
všichni zvládli. Ti statečnější zazpívali, nebo řekli básnič-
ku a někteří dokonce podali i čertovi ruku. Za odměnu pak 

všichni dostali mikulášský balíček plný dobrot. Dopadlo to 
dobře, děti nám zůstaly všechny, po odchodu této vzác-
né návštěvy, žádné nechybělo. Nikoho si čerti do pekla 
neodnesli. A koho taky? U nás v mateřské škole přece 
žádné zlobivé děti nemáme!

Školní rok 2015/2016 Dopravní výchova
Každý rok se to opakuje. Dychtivé tvářičky 

dětí, poněkud roztržití rodiče a usměvavé učitelky. 
Každý rok stejně a přece vždy s novým nábojem 
a s novým rozechvěním. Tak to vnímám již řadu 
let já a stejně i většina učitelů. Učitelské povolání 
se liší od jiných především tím, že k němu pat-
ří emoce. Bez srdíčka toto povolání dělat nejde. 
Máme prostě svoje žáky rádi a těšíme se na ně.

V letošním školním roce nám přibyla jedna 
nová učitelka - Veronika Bořilová, která posíli-
la výuku vlastivědy a přírodovědy. Paní učitelka 
Anna Hlávková opět zahájila výuku v 1. ročníku. 
Paní učitelka Helena Miklíková ve 2.a 4. ročníku, 
paní učitelka Jarmila Bielová v 5. ročníku a já zů-
stávám u svých třeťáků. 

A jak je to s počty žáků? Letos jich navštěvu-
je školu 53. Do první třídy nastoupilo 10 prvňáč-
ků. Počítali jsme původně s větším počtem, ale 
někteří rodiče dávají přednost velkým školám. 
V okolí je mnoho škol, takže pro rodiče je těž-
ké odolávat jejich nabídkám. Naše škola je sice 
malá, s malým počtem žáků, ale v tom právě 
vidíme její sílu. Díky tomu máme možnost pra-
covat se žáky individuálně, věnovat každému 
z nich více času. A snad je i z naší práce a z 
našich výsledků poznat, že brumovická škola se 
stále vyvíjí a spěje kupředu. 

Kvalitní školu dělají kvalitní učitelé a já věřím, 
že jsem měla šťastnou ruku na skvělé kolegyně.

Mgr. Marie Michnová, ředitelka školy

 Často se setkáváme se stížnostmi lidí na nebezpečné cho-
vání dětí na silnicích a také nám stále někteří žáci jezdí do školy 
na kolech bez přilby. Abychom předešli úrazům, které mohou 
potkat děti na dopravních komunikacích a naučili je bezpečné-
mu chování, absolvujeme již několikátým rokem kurz dopravní 
výchovy v Hustopečích. 

Toho letošního se 24. září zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Do-
pravní kurz se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. V te-
oretické části se žáci seznamují s dopravními značkami a cho-
váním na křižovatkách a komunikacích. Na závěr vyplní testy, 
které se vyhodnotí. Praktická část probíhá potom venku na nově 
vybudovaném dopravním hřišti. Zde si děti vyzkouší v praxi to, 
co se naučily. Hřiště má dopravní značky, funkční semafory, pře-
chody pro chodce a dokonce železniční přejezd se signalizací. 
Na závěr absolvují jízdu zručnosti. 

A teď už je jen na vás – na rodičích, abyste dbali na bezpeč-
nost svých dětí a dohlédli na to, aby nejezdily na kole bez přilby, 
přecházely silnice po přechodech a chovaly se na silnicích tak, 
aby to bylo bezpečné nejen pro ně, ale i pro jejich okolí.

Ze života školyZe života školy
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Projektové vyučování

Jarmark

Návštěva 
Divadla Radost

Sférické kino

Letos probíhá v předmětu vlasti-
věda projekt „Stroj času“. Žáci pro-
střednictvím vlastnoručně vyrobeného 
stroje (viz. fotografi e) cestují naší his-
torií a osvojují si tak nové informace 
zábavnou formou. Například pátý roč-
ník psal dopisy osobnostem národní-

V Brumovicích se i letos uskutečnil vánoční jarmark, 
který měl za úkol provonět okolí školy a naladit každého 
na čas adventní. Jarmark probíhal v sobotu 28.listopa-
du 2015 před první adventní nedělí od 14:00 hodin na 
školní zahradě. Školní pozemek se rázem zaplnil stánky 
s dárkovými předměty (adventní věnce, svícny, věnce na 
dveře) a samozřejmě nechyběly ani stánky s bohatým 
občerstvením, pochutinami a cukrovinkami připravené ši-
kovnými učitelkami a maminkami dětí. Prodávaly se také 
knížky různých žánrů, o které byl velký zájem. Nejvíce 
nás potěšil prodej ručně vyrobených andělů, které s vel-
kou pílí vytvářely děti ze školní družiny a těšily se, až si 
někdo z návštěvníků koupí právě jejich výrobek. Počasí 
nám také přálo, takže celé odpoledne se neslo v duchu 
přicházejících Vánoc.

Udělalo nám velikou radost, že jsme mohli všechny 
přivítat a pohostit.

Vzhledem k tomu, že se většina 
dětí s rodiči do divadla nedostane, 
snažíme se navštívit alespoň jednou 
ročně představení v brněnském Di-
vadle Radost. Jsme rády, že někteří 
rodiče to považují za příležitost své 

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 měli žáci základní školy a děti 
mateřské školy možnost vidět fi lmové představení ve sférickém 
kině. Pořady jsou promítány v mobilním planetáriu, které bylo 
nafouknuto v místní sokolovně. Diváci v něm mohou obraz sle-
dovat vleže nad sebou, ale také po všech stranách nafukovací 
kupole.romítaný obraz vleže nad sebou a také po všech stra-
nách nafukovací kupole.

Promítání bylo rozděleno na tři části. V první části byli žáci 
seznámeni s provozem planetária, následovalo uzavření žáků 
do prostoru polokoule a promítání fi lmu. V závěrečné části pro-
běhla soutěž o ceny. Otázky se týkaly fi lmu, který žáci sledovali 
a mohli se tak přesvědčit, jestli dávali pozor.

A jaké fi lmy se u nás promítaly?
Mateřáci a žáci 1. – 3. ročníku viděli fi lm „Jak šel Měsíc na 

návštěvu ke Slunci“ a čtvrťáci s páťáky zhlédli pořad „Začarova-
ný korálový útes“.

Poděkování patří všem dětem, které vyráběly andíl-
ky k prodeji, dále všem, kteří připravili občerstvení, ale 
v první řadě všem paním učitelkám, které se tak úžasně 
zhostily celé akce.

ho obrození a propojil tak vlastivědu 
s českým jazykem. 

Dobrý den Boženo Němcová,
moc se mi od Vás líbí pohádky 

Princ Bajaja, Princezna se zlatou 
hvězdou na čele a hlavně Babička. 
Proč Vás napadl zrovna Princ Bajaja? 
Jaký byl Váš život? Já už dlouho pře-

mýšlím, jak jste to zvládala a jak jste 
napsala svoji první knihu. 

Podle mě jste nejlepší spisovatel-
ka v celé historii. Ostatní psali jenom 
o politice nebo sepisovali slovníky. Vy 
jste psala pohádky pro děti.

S pozdravem,
Kristýna Chrástková

děti nastrojit do svátečního oblečení. 
Letos již zhlédli žáci 3. – 5. roční-

ku představení „Líná babička“. Mys-
líte si, že typická babička nosí květo-
vanou zástěru a neustále vaří, peče 
a hlídá vnoučata?

Tak tahle babička (která vůbec 
není líná) se rozhodla, že místo toho 
všeho si bude náležitě užívat a plnit 

si své sny a přání z mládí. (A že jsou 
to někdy přání notně „adrenalino-
vá“!)

A tak tahle naše babička se pro-
jede v superrychlém autě, letí ba-
lonem, naučí se lyžovat – a ještě 
leccos jiného, při čem zažije ona 
i diváci spoustu dalších nečekaných 
příhod.
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Od prvního písmenka 
ke Slabikáři

Turnaj ve fl orbalu

O naší školní družině

Když přijdou prvňáčci do školy, je vidět, jak se těší 
a jsou plni očekávání.

S velkou chutí se pustili do každodenní práce 
s písmenky nebo čísly. Nyní už počítají do šesti, ve-
lice přesně vymodelují velké i malé tiskací písmeno 
a dokáží přečíst slabiky a slova. Velkou radostí bylo, 
když po dokončení Živé abecedy přišel balík určený 
právě prvňáčkům a v něm byly krásné červené Slabi-
káře. To bylo radosti. Ještě větší radost ovšem způso-
bil dort, který byl přesnou kopií této první knížky. Proto 
jsme tento slavnostní den nazvali Svátek slabikáře. 

Dne 16. 11. 2015 se utkaly spřá-
telené školy z Brumovic, Bořetic, Vr-
bice a Kobylí ve třetím ročníku turnaje 
O putovní pohár ve fl orbalu. Turnaj 
se konal v ZŠ Kobylí. Soutěžilo se ve 
dvou základních skupinách. Vítězové 
těchto skupin si pak zahráli o první 
místo. Hráči z Brumovic, kteří fl orbal 
hrají teprve druhým rokem, jeli vstříc 
svým prvním zápasům. Tým tvoři-
li kromě osmi žáků třetí třídy i jeden 
čtvrťák a dva páťáci. Po úvodním 
přivítání všech zúčastněných ředite-
lem Základní školy Kobylí, Mgr. Vlas-
timilem Jandou, představením roz-
hodčích turnaje, kteří se rekrutovali 
z žáků 9. třidy, se šlo hrát o první body 
do tabulky. Žáci Brumovic narazili ve 
skupině nejdříve na 4. třídu z Koby-
lí, kterou porazili těsným výsledkem, 
i když měli celý zápas jasnou převahu. 
Ve druhém zápase ve skupině je čekal 
nejtěžší soupeř, žáci 4. třídy z Bořetic. 
Na obou stranách bylo k vidění něko-
lik výborných hráčů, avšak Brumovice 
si svou kvalitou v útočné fázi došly 
k jednoznačnému vítězství. Vzhledem 

Školní družina – místo setkávání dětí po skončení 
vyučování. 

Ve školním roce 2015-2016 jsou děti ZŠ a MŠ Brumo-
vice rozděleny do dvou oddělení. 

V prvním oddělení pod vedením Dany Pučálkové pra-
cují žáci třetího až pátého ročníku, druhé oddělení pod 
vedením Veroniky Bořilové navštěvují žáci 1. a 2. ročníku. 
Obě vychovatelky vzájemně připravují dětem týdenní čin-
nosti. 

Společně malujeme, tvoříme z papíru, textilu, hlíny, ba-
vlnek a vlny. Za příznivého počasí hojně využíváme školní 
zahradu ke sportovním činnostem – míčové hry, švihadla, 
chůdy, lano, posilujeme na průlezkách, horolezecké stěně, 
závodíme, soutěžíme, tvoříme stavby na oblíbeném pís-
kovišti, sbíráme kaštany, šišky a ořechy, sklízíme jablka, 
povídáme si. 

V období podzimních větrů jsme pouštěli draky. Jako 
každým rokem i letos jsme vyřezávali dýňové příšerky. 
S úctou jsme společně procházeli a zapalovali svíčky na 
místním hřbitově a vyprávěli si o životě tvorů na Zemi. 
V družině čteme na pokračování různé knihy. Na podzim 
jsme začali číst knihu Lidové tradice, která je motivací k za-
jímavým rozhovorům. Mezi povídáním také zpíváme a tan-
číme při hře na kytaru nebo reprodukované hudbě. 

Společně si umíme gratulovat a oslavit narozeniny, učí-
me se řešit občasné problémy, umíme se usmířit a být na-
vzájem kamarády. Ve školní družině je dobře.

k dalším zápasům ve skupině bylo již 
před posledním zápasem proti 4. třídě 
z Vrbice jasné, že žáci Brumovic bu-
dou hrát ve fi nále. Zápas skončil jejich 
výhrou. Vzhledem k vývoji druhé sku-
piny se rozhodlo, že ve fi nále se utkají 
naši žáci proti domácímu výběru 5. 
třídy z Kobylí. Ve výborné atmosféře, 
kdy všechny zúčastněné týmy hlasitě 
fandily některému z fi nalistů, si Bru-
movice jednoznačně šly od úvodního 
hvizdu za vítězstvím, které skončilo 

jednoznačně 5:0. Putovní pohár pře-
vzal kapitán družstva a nejlepší stře-
lec Michal Breznický, avšak na celko-
vém vítězství v turnaji se podílel celý 
tým ve složení: Vojtěch Rychlý, Jakub 
Chrenka, Attila Szabó, Matyáš Szabó, 
Ondřej Šišma, Marek Šišma, Václav 
Přibyl, Matěj Ullmann, Daniel Koziel, 
Lukáš Zítka a František Křen. Všich-
ni si turnaj užili a již se těší na další 
fl orbalové zápasy, které se uskuteční 
v Mikulově 8. 12. 2015.
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Po vyhraném turnaji v Kobylí jsme 
se rozhodli, že přihlásíme náš fl orba-
lový tým do soutěže Think Blue.Cup 
2015/2016. Je to mládežnická soutěž 
pro žáky a žákyně prvního stupně zá-
kladních škol. Okresní kolo probíhalo 
8. 12. 2015 v Mikulově. Od školy se 
odjíždělo již v 6.30 hod. s mírnými 
obavami, zda naši fl orbalisté postoupí 
ze základní skupiny. Do Mikulova se 
sjelo devět týmů. Kluci si postupně 
zvykali na prostředí i velikost hřiště. V 
některých zápasech se jim dařilo lépe, 
v některých zase naopak. Ale na po-

stup ze základní skupiny jim to stačilo 
a již hráli o třetí místo s fl orbalisty z TJ 
Slavoj Velké Pavlovice. Byly to nervy! 
Ještě pět minut před koncem prohrá-
vali 3:0. Ale nevzdali to, bojovali jako 
lvi a utkání skončilo nerozhodně 3:3. 
Pak přišly na řadu nájezdy. Posledním 
gólem Ondřej Šišma rozhodl zápas na 
konečných 4:3. Třetí místo je v okres-
ní soutěži vynikající výsledek. Je nut-
né všechny naše kluky moc pochválit, 
protože hrají teprve rok. Doufáme, že 
se pod vedením Milana Veselého bu-
dou stále zlepšovat.

V knihovně
Vzhledem k teplotně nadprůměrně 

vydařeným prázdninám se v knihov-
ně moc čtenářů ani „neohřálo“... Dě-
tem bylo líp u vody a dospělým zase 
v chládku. Překonat vedro a sám sebe 
a do knihovny se vyšplhat donutilo čte-
náře jenom datum výpůjčky či potřeba 
vybavit se knížkou na dovolenou.

Ovšem přibylo nám několik nových 
čtenářů – malých i velkých. A dokonce 
naši knihovnu pochválili za nabídku ti-
tulů i za prostředí. To těší.

Cestu do knihovny si našli i „malí 
dospělí“ z domova Mirandie. Jsou to 
usměváčci a malovat umí taky!

Zato po prázdninách se skoro roz-
trhl pytel. Je moc dobře, že jsou děti 
školou nuceny číst a vést si čtenářský 
deník. To potom najdou cestu ke kníž-
ce i děti, které by jinak znaly jenom po-
čítač.

A jak je v naší knihovně už zvykem, 
návštěva kvůli výpůjčce se většinou 
krásně zvrhne – holky tančí, zpívají 

anebo se ve vzácné chvilce souznění 
s kluky ukují pikle na následující týd-
ny: čtení babičkám, podzimní tvoření, 
zdobení oken, balení dárků, malování 
keramiky, Mikulášské posezení , zdo-
bení stromečku. Pane, to dá zabrat, 
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Září:
- Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení.
- Od Ludmily světice obouvej už střevíce.
- Svatý Matouš krátí den i dílo.

Říjen:
- Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
- Svatá Terezie šedivá, louky svým vlasem zdobívá.
- Jaký den Havel ukazuje, taková zima se objevuje.

Lidové pranostiky
Listopad:
- Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o Martině 

se vší mocí.
- Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na še-

dém, bude zima střídavá, přijede-li na žlutém, přijde 
tuhá a suchá zima.

Prosinec:
- O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
- Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stro-

mech, bude hodně ovoce v příštím roce. 
- Když na Mikuláše prší, zima ještě lidi hodně zkruší!

Brumovičtí vinaři na exkurzi v Patrii Kobylí, a.s. 
a ve Vinařství u Kapličky, s.r.o. Zaječí

Další akcí, v pořadí již třetí v letoš-
ním roce , kterou zorganizoval Spolek 
Brumovických vinařů, o.s., byla exkur-
ze u dvou významných producentů 
vína ve Velkopavlovické podoblasti.

Zájezd se uskutečnil v sobotu 
22. srpna 2015 s první zastávkou ve 
sklepním hospodářství Patria Kobylí, 
a.s. spojenou s prohlídkou technolo-
gických zařízení, sklepa a také s de-
gustací připravených vzorků vín se 
značkou „ Víno z Kobylí “.

Další zastávkou byla návštěva 

rodinného Vinařství u Kapličky, s.r.o. 
v Zaječí. Na programu byla prohlíd-
ka vinic v okolí i se zastavením pod 
kapličkou, lisovny, linky na lahvování 
a sklepa. Součástí byla degustace 
připravených deseti vzorků přívlast-
kových vín z vlastní produkce. „Na 
Vyhlídce“ se nám naskytl jedinečný 
výhled na Lednicko-valtický areál, 
vodní nádrž „Nové Mlýny“a Pálavu. 

Zájezdu se zúčastnilo celkem 41 
členů spolku včetně rodinných přísluš-
níků spokojených s celkovou organi-

zací i s výběrem navštívených míst.
I v příštím roce připravujeme akce 

zaměřené na propagaci vinařství 
a naší obce i regionu. Oblastní vý-
stava vín se uskuteční v sobotu dne 
16. 4. 2016 v místní sokolovně. Den 
otevřených sklepů se bude konat dne 
4. 6. 2016.

Závěrem znovu uvádíme, že v na-
šich řadách uvítáme další případné 
zájemce o členství.

Ing. Milan Polák, jednatel o.s.
Foto: Miroslav Otáhal

vymyslet, co všechno by rády, 
abychom v knihovně provedli! 
To byste nevěřili, kolik nápadů 
z těch dětí doslova lítá.

Ještě nás čeká nádherné 
období adventu s pohádkami 
a povídáním a zase bude další 
rok za námi.

Díky za skvělé děti s jejich 
nadšením a nápady, potom ta 
knihovna bude pořád živá.

Eva Brunnerová, knihovnice
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Podzimní hodová zábava trochu jinak
Kulturní komise při OÚ se roz-

hodla pořádat letošní podzimní hody 
za účasti stárků z let 1945 – 1955. 
Seznam, který byl vypracován před 
několika lety Klubem přátel Dr. Jana 
Herbena a historie obce v Brumovi-
cích, jsme částečně doplnili a použili 
k pozvání žijících stárků. Dnes s jisto-
tou vím, že tento seznam není úplný, 
a tak se Vám, milí spoluobčané, kteří 
jste z důvodu naší nevědomosti nebyli 
pozváni, ze srdce omlouvám. Z celko-
vého počtu 22 pozvaných se v den zá-
bavy - 7.listopadu - zúčastnilo 6 stárků. 
Tento článek doplňujeme seznamem 
nám známých jmen stárků a stárek 
v uvedených letech a obracím se na 
Vás s prosbou o zamyšlení a pomoc 
při jeho doplnění tak, abychom pro 

příští generace brumovických občanů 
vytvořili pravdivý a skutečný seznam 
jmen. Současně bych Vás rád požá-
dal o zapůjčení fotografi í, dokumentu-
jící tuto dobu, za účelem naskenování 
do počítače. 

Dříve narozeným spoluobčanům 
přeji příjemné zavzpomínání.

Děkuji za Vaši ochotu.
Antonín Košulič

emné zavzpomínání.
uji za Vaši ochotu.

Antonín Košulič
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Stárci v letech 1945 až 1955
Rok Jméno a příjmení Jméno a příjmení Provdaná
1945 Josef Hovězák Štěpánka Hovězáková 

Jakubčík František Františka Jakubčíková Troubilová
Josef Šemora Žofi e Šemorová
Miroslav Šmída Marie Konečná Šmídová

1946 Josef Hovězák Josefa Studýnková Hovězáková
Martin Kovařík Josefa Kovaříková
Josef Musil Marie Maixnerová Hrabcová
František Troubil Antonie Troubilová Varmužová

1947 Stanislav Kovařík Lydie Krátká Kratochvílová
Josef Hanák Vlasta Páleníková Poláková
Drahoslav Bula Miluše Bulová Krupicová
František Bula Libuše Šedivá Dvořáková
Martin Kovařík Josefa Kovaříková
Josef Troubil Františka Ševelová
Jaroslav Musil Marie Varmužová Šomanová
František Jakubčík Štěpánka Nedomlelová Tiefenbachová

1948 Stanislav Kovařík Soňa Bulová Damborská
Josef Troubil Františka Rychlá Šemorová
Jaroslav Musil Marie Maixnerová Hrabcová
Ladislav Rozbořil Libuše Rozbořilová

1949 Stanislav Kovařík Lydie Krátká Kratochvílová
Ladislav Rozbořil Libuše Rozbořilová
Bořivoj Dvořák Libuše Šedivá Dvořáková
Jaroslav Víteček Marie Vítečková Vlčková
František Ševela Ludmila Prachařová Krejčiříková
Josef Beneš Marie Macháčková Kňůrová

1950 Josef Hájek Vlasta Páleníková Poláková
Bořivoj Dvořák Libuše Šedivá Dvořáková
Jaroslav Musil Terezie Musilová Šlapáková
Bohuslav Vlček Marie Vítečková Vlčková

1951 Ladislav Rozbořil Marie Vítečková Vlčková
Milan Dvořák Aloisie Juříková
Bohuslav Vlček Věra Tiefenbachová Rozbořilová
Miroslav Páleník Věra Bedřichová Janošková

1952 Ladislav Rozbořil Marie Vítečková Vlčková
Bohuslav Vlček Věra Tiefenbachová Rozbořilová
Ladislav Horák Aloisie Juříková
Josef Jordáněk Alena Burešová Prachařová

1953 František Hajda Marie Hajdová Hánová
František Hanák Marie Konečná Řeháková
Josef Páleník Ludmila Charvátová Třeštíková
Miroslav Miklík Marie Musilová Šemorová

1954 František Hanák Aloisie Juříková
Josef Páleník Ludmila Maixnerová Kadlecová
František Kadlec Anna Strouhalová Fantová
František Kuchyňka Marie Musilová Šemorová

1955 Miroslav Miklík Olga Šebelová
František Lupač Marie Musilová Šemorová
Josef Páleník Aloisie Juříková
František Konečný Františka Maixnerová Kadlecová
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Ze sportu

Výsledky fotbalové soutěže – podzimní část 2015

Brumovičtí šachisté

Volejbalový turnaj

Datum OP muži III.tř.sk.B Datum OP dorost
16.8. Boleradice Brumovice 1:3 29.8. Krumvíř/Brumovice Lednice/Hlohovec 4:1
22.8. Brumovice Ivaň 0:3 6.9. Klobouky Krumvíř/Brumovice 3:2
30.8. Brumovice Velké Hostěrádky 1:2 12.9. Krumvíř/Brumovice Charvatská N.Ves 8:0
6.9. Klobouky Brumovice 0:0 19.9. Rakvice Krumvíř/Brumovice 2:1
13.9. Brumovice Uherčice 1:6 26.9. Krumvíř/Brumovice Lanžhot/Mor.N.Ves 0:2
20.9. Starovičky Brumovice 7:5 4.10. Valtice Krumvíř/Brumovice 1:0
27.9. Brumovice Pouzdřany 2:1 10.10. Krumvíř/Brumovice Kobylí/Vrbice 1:0
4.10. Popice Brumovice 4:0 18.10. Moravský Žižkov Krumvíř/Brumovice 3:5
11.10. Brumovice Strachotín 4:2
18.10. Nosislav Brumovice 3:1
25.10. Brumovice Kobylí 2:1
1.11. Vranovice Brumovice 7:2
8.11. Brumovice Horní Věstonice 1:2
14.11. Brumovice Boleradice 0:1

Umístění v tabulce:
Muži III.třída, skupina B: 10.místo ze 14 družstev
Dorost: 5.místo z 10 družstev
Žáci, skupina B: 7.místo z 8 družstev -VB- 

OP mladší žáci, skupina B
30.8. Šakvice Brumovice 2:9
6.9. Brumovice Ivaň 2:12
13.9. Brumovice Rakvice 2:5
19.9. Hustopeče B Brumovice 15:0
26.9. Brumovice Starovičky 2:5
4.10. Kobylí/Vrbice Brumovice 7:1
11.10. Brumovice Nikolčice 1:2

Okresní přebor I. – Břeclav, sezona 2015/2016
Poř. Družstvo V R P Body
1. Galerie Závodný Mikulov 3 0 0 9
2. Sokol Lanžhot 3 0 0 9
3. ŠK Slavo Velké Pavlovice „A“ 2 0 1 6
4. Šach Pavlov 1 1 1 4
5. Sokol Brumovice 1 1 1 4
6. Tatran Poštorná „B“ 1 0 2 3
7. ŠK Slavoj Velké Pavlovice „B“ 0 0 3 0
8. Velké Bílovice 0 0 3 0

Výsledky 3.kola šachové soutěže – 29.11.2015
Domácí Hosté

ŠK Slavoj 
Velké Pavlovice „A“

4 1/2 - 1/2 Velké Bílovice

Šach Pavlov 2 1/2 - 2 1/2 Sokol Brumovice
Galerie Závodný 

Mikulov
3 1/2 - 1 1/2 Tatran Poštorná 

„B“
ŠK Slavoj Velké 

Pavlovice „B“
0 - 5 Sokol Lanžhot

-VB-

V sobotu 12.září 2015 se na hřišti u vodojemu na Drahách uskutečnil volejbalový turnaj. Zúčastnila se tři druž-
stva, organizoval Klub rodiče dětem. Foto: Marcela Studýnková
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Hasiči letos nezaháleli
Občané, kteří bydlí blízko školní budovy, si mohli jistě 

všimnout, že siréna se v letošním roce rozezněla vícekrát 
než v předešlých letech. Příčinou bylo velmi horké a suché 
léto. První výjezd k požáru v tomto roce na sebe nenechal 
dlouho čekat, stalo se tak začátkem února.

Zásahy JSDH Brumovice 2015:
- 6.2.2015- požár dřeva ve sklepě v Kloboukách
- 10.3 2015 – požár stohu slámy v Kobylí
- 22.4.- požár ubytovny u lyžařského vleku v Němčič-

kách
- 23.6 2015 – zahoření elektrického motoru ve fi rmě 

BLANÁŘ NÁBYTEK
- 23.6.2015- požár trafostanice v Morkůvkách

- 12.7. - planý poplach v Morkůvkách
- 17.7. – spadlý strom na autobusové zastávce v Brumo-

vicích
- 31.7. - požár pole slámy u ČEPRA v Kloboukách
- 1.8.- požár nákladního auta - Kašnice
- 6.8. - požár rodinného domu v Morkůvkách
- 17.9. - spadlý strom a sloup elektrického vedení u kos-

tela v Brumovicích
- 29.9. - požár stohu balíků slámy v Morkůvkách
- 15.10. - požár a únik plynu v rodinném domě v Brumo-

vicích
- 23.10 - požár sklepa v Bořeticích

Zdeněk Veselý
Foto: Roman Klimeš

Adventní a vánoční program v evangelickém sboru 
v Kloboukách u Brna Léta Páně 2015

neděle 20. prosince 2015 – 4. adventní neděle
Adventní bohoslužba 

v 8.00 Morkůvkách, v 9.30 v Kloboukách, v 11.00 ve 
Velkých Hostěrádkách

čtvrtek 24. prosince – Štědrý den 
 Dětská vánoční slavnost 

s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou pro 
děti v 9.30 hodin v Kloboukách 

pátek 25. prosince – Boží hod vánoční
Sváteční vánoční bohoslužba se slavením svaté 

Večeře Páně v 9.30 hodin v Kloboukách
v 18.00 Tradiční vánoční koncert 

pěveckého sboru Izmael, s varhanní hudbou 

v podání Stanislava Hellera a zpěvem pěveckého 
uskupení Izmaels Brothers

neděle 27. prosince – 1. neděle po Vánocích
Vánoční bohoslužba v 9.30 hodin v Kloboukách

pátek 1. ledna 2016 – Nový rok – První den ob-
čanského roku

ekumenická bohoslužba
14.00 hodin katolický kostel Klobouky

káže Martina Zuštinová

neděle 3. ledna –Zjevení Páně
Bohoslužba na závěr vánoční doby

v 8.00 Morkůvkách, v 9.30 v Kloboukách, v 11.00 ve 
Velkých Hostěrádkách

Svoz PET lahví a nápojových kartonů v roce 2016:
26.1., 23.2., 22.3., 19.4., 17.5., 14.6., 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 1.11., 29.11., 27.12.

Sběr nebezpečného odpadu v roce 2016 se uskuteční ve dnech:
9.1., 2.4., 9.7., 1.10.
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Přehled vánočních bohoslužeb 
v kostele sv. Antonína 
v Brumovicích

Kde je kouzlo adventu?
Tak mě napadá, že by možná stálo za úvahu založit 

„Klub na záchranu adventu“. Nejsem ještě tak stará, a přes-
to musím konstatovat: „Tohle za našich mladých let nebý-
valo.“ (Jako bych teď slyšela někoho z těch „ - náctiletých“ : 
„No jo, zase někdo chytrej z minulýho století!“)

Ale nemám jim to vůbec za zlé, oni totiž „nevědí, co činí“. 
Nevědí, o co přicházejí a o co jsou ochuzeni. Ale my ješ-
tě máme v živé paměti jiné vnímání a prožívání adventu, 
a proto ten povzdech nad časy našeho dětství a mládí. My-
slíte, že bychom to mohli našim mladým předat?

Kam se podělo tajemné kouzlo adventní doby? Kam 
zmizelo posvátné ticho a radostné očekávání? Adventus 
znamená příchod. Advent (z lat. adventus = příchod) je za-
čátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními 
svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasi-
tele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobro-
činnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veš-
keré zábavy, tanec a zpěv.

V západní tradici je advent dobou zklidnění. Vždyť ad-
vent je tady už od 6. století!!! A stále je jeho podstatou totéž. 

Až nová, moderní doba z něj vyrobila cosi mezi závody 
v úklidu a sprintem mezi obchody, bankami s půjčkami, aby 
bylo čím se pochlubit při náhodných setkáních. Tedy, kolik 
dárků a za kolik, kolik poukazů na dovolenou, kolik půjček, 
které nás zruinují...No, to snad ne!!! Lidi, zastavme se! Na-
slouchejme si, sedněme si při svíčkách, ochutnejme vaječ-
ný koňak, jak se nám letos povedl, pusťme si k tomu koledy. 
Anebo jenom mlčme a vnímejme krásu tichého podvečera 
při svíčkách, abychom nasáli tu nádhernou, jedinečnou at-
mosféru adventní doby. Slovo „advent“ nesmělo v totalitním 
slovníku vůbec zaznít a muselo se říkat a psát „předvánoční 
doba“. Ale troufnu si tvrdit, že jsme ji prožívali krásněji, inten-
zivněji a hlavně opravdověji než dnes.

Jak jsme se těšívali na první adventní neděli, kdy se 
„konečně“ rozzářily barevné žárovky na stromu na náměstí 
a dávaly tušit, že něco zvláštního a jedinečného už je doce-
la blízko. Jak jsme nedočkavě vyhlíželi majestátní postavu 
svatého Mikuláše s doprovodem! Na ulicích bylo slyšet pou-
ze cinkání zvonečku, popřípadě nějaké to čertovské brblání 
a chrastění řetězu. Žádný křik opilých výrostků ani rány dě-
lobuchů a rachejtlí. Ten večer býval opravdu tajemný a po-

svátný. Jak se nám líbily výkladní skříně, ve kterých teprve 
od začátku prosince! postupně přibývalo vánočních ozdob 
a pestrých světélek.

Koledy a vánoční melodie se za minulého režimu ve 
sdělovacích prostředcích téměř neozývaly ani o Vánocích - 
natož několik týdnů předem. Jak to bylo nádherné, když si je 
maminka pobrukovala při pečení vánočního cukroví...

Dnes jsme oproti dobám minulým svědky druhého ex-
trému. Ať se nám to líbí nebo ne, mnohde už od konce říj-
na na naše smysly útočí vánoční dekorace a v obchodních 
domech náš sluch otupují stále dokola obehrávané melodie 
vánočních koled. Spousta lidí Vánoce nenávidí, tedy ales-
poň to tvrdí. Prý nesnáší našlapané obchody, shony z naku-
pování dárků, tlak, uklízení, davy....

Ale vždyť si to děláme sami!!!
S dobrou podporou médií, která nás už v říjnu masírují 

anketami a články typu: „Už kupujete dárky? Utratíte více 
než vloni?“ se Vánoce opravdu mění v národní soutěž o to, 
kdo koupí nejdražší dárek, kdo jich bude mít víc, a zapomí-
ná na původní pointu Vánoc, neřku -li dárku. Dárek koupený 
z povinnosti, bez nápadu, bez rozmyslu a s nechutí je hor-
ší, než žádný. Právě proto se pak plní po svátcích obchody 
podruhé, kdy se snaží obdarovaní handlovat s nechtěnými 
dárky. Tak potom se tomuto znechucení nedivím. Kam se 
podělo kouzlo Vánoc? Kam se podělo to krásné chvění bě-
hem adventu? Copak už všichni zapomněli o čem Vánoce 
jsou?

A tak se mnohdy stane i nám (ač se tomu bráníme), že 
na Vánoce samotné, kdy už je hraní koled a vánoční výzdo-
ba žádoucí, nemůžeme ani jedno ani druhé ani cítit, natož 
se z toho radovat.

Kudy z toho ven? Kde dnes ještě zachytit a nasát vůni 
a atmosféru adventu - tak jedinečnou a neopakovatelnou? 
Snad jen v krajině našich srdcí, ve vzpomínkách...

Až v našem chrámu zazní starobylá píseň „Ejhle, Hos-
podin přijde“ a zahledíme se do světla svíček na adventním 
věnci, tehdy se nám snad alespoň na chvíli podaří ponořit 
se do hlubokého tajemství této posvátné doby a najít ticho 
a mír ve svých duších.

 bekasina

Neděle 20.12.2015 – 4. adventní neděle 
16.00 – 17.00: příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek 24.12.2015 - Štědrý den
22.30: půlnoční mše se zpěvy chrámového sboru

Pátek 25.12.2015 – Boží hod vánoční
8.00: mše svatá

Sobota 26.12.2015 – Svátek sv. Štěpána
8.00: mše svatá za brumovickou mládež

Neděle 27.12.2015 
8.00: mše svatá 

Čtvrtek 31.12.2015 – Svátek sv. Silvestra
16.00: děkovná bohoslužba

Pátek 1.1.2016 – Nový rok
8.00: mše svatá
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Společenská kronika
Vítání dětí do života
V neděli 18.října 2015 byly 

v obřadní síni Obecního úřadu 
v Brumovicích do života slavnost-
ně uvítány děti: David Říha a Kar-
la Horňáčková.

K narození dětí rodičům upřím-
ně blahopřejeme.

Foto: Vlasta Bedřichová

Děti narozené 
v roce 2015:
Nikola Malcová
David Říha
Karla Horňáčková
Štěpán Veselý

Jubilanti v roce 2015:
Miroslava Šedivá 97 let
Aurelie Kellnerová 92 let
Štěpánka Lejsková 92 let
Božena Novomestská 91 let
Vladimír Konečný 89 let
Miroslav Stehlík 89 let
Štěpánka Oslzlá 88 let
Oldřich Blanář  88 let
Františka Jalůvková 88 let
Jiří Tesař  88 let
Vlasta Poláková 88 let
Františka Stehlíková 88 let
Ladislav Zítka  87 let
Marie Staňková 87 let
Věra Hortvíková 87 let
Františka Líznarová 87 let
Jarmila Ševelová 86 let
Bořivoj Dvořák  86 let
Ludmila Blanářová 86 let
Božena Benešová 85 let
Miroslav Jalůvka 85 let
Josef Lupač  85 let
Božena Michnová 85 let
Libuše Dvořáková 85 let
Marie Šomanová 85 let
Miroslav Tiefenbach 85 let

V roce 2015 nás 
navždy opustili:
Eugen Kňůr  83 let 
Jiří Brunner  60 let
Marie Mocová  61 let
Zdeňka Kiliánová 72 let
Jiří Polák  65 let
František Kňůr  88 let
Věra Janošková 80 let
Josef Hanák  69 let

Jubbbbbbbbi
MiMMMMMMMMMMMMM ros
AuAAAAAAAAAAAAAAA reli
Štěpá
Božen
Vladim
Miros
Štěpá
Oldřic
Franti

řejem
Foto: Vla

né 
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Vánoční sen
Často slýchám, že jsou Vánoce časem splněných snů 

a přání. Vede mě to k tomu, abych se u této myšlenky 
zastavila. Kdo a o čem sní? Můžeme se v adventní době 
kromě příprav na svátky také zastavit a zasnít se? Nezdrží 
nás to od něčeho důležitějšího? Věřím, že jsou taková za-
stavení důležitá. Naše sny k nám patří, nějak se dotýkají 
naší reality, naší duše. 

Pokud jsou Vánoce opravdu časem splněných snů, 
přemýšlím, komu by se sny měly splnit? Dětem? Jejich ro-
dičům? Našim blízkým? Lidem vzdáleným? Všem lidem? 
Na lidi a jejich přání v této době myslíme přirozeně. 

Ale co kdyby se o Vánocích mělo splnit přání Bohu? 
Kdyby to byl jeho sen, který čeká na naplnění? Není to 
právě on, kdo slaví o Vánocích narozeniny? Vždyť je to 
On, kdo se o Vánocích narodil, stal se člověkem. To je ten 
zázrak, který o Vánocích slavíme. 

A tak si představuji Boha, jak je obklopen svými přáteli, 
narozeninová oslava je v plném proudu, Bůh se směje vti-
pům, ozývá se zpěv, sem tam někdo něco vylije nebo roz-
bije, ale to nevadí. Vše je v pořádku. Mají tu místo všichni 
lidé, všech náboženství i barev pleti.

Když Bůh sní
Kdo sní, je trochu umělec. Umí si představit to, co tu 

(ještě) není. Když sní Bůh, dějí se neuvěřitelné věci. U něj 
vede snění k naprosto zásadním činům. 

Představuji si, jak Bůh tvořil svět. Nic proměnil v něco. 
Možná si Bůh svět také nejdřív představoval, ve své my-
sli, ve svém srdci. Defi lovaly před jeho myslí různé tvary, 
barvy, jejich kombinace. Pestrá přehlídka všech možností. 
Mnohé asi Bůh zavrhl. Třeba fi alové slony . Možná se 
u toho mírně usmíval. A nakonec svůj sen o světě usku-
tečnil. Počal tvořit. Každý svůj čin konal s láskou a pozor-
ností. Oddělil tmu od světla, souš od vody, stvořil rostliny 
a živočichy. Možná o tomto světě málo přemýšlíme jako 
o světě dobrém, plném krásy a zázraků. Když ho Bůh do-
konal, měl ze svého díla radost. 

Nakonec, šestý den, stvořil člověka. Muže a ženu. 
I o nich snil. I z nich se radoval. A láska k lidem ho ved-
la ještě k něčemu víc. Bůh se člověku chtěl přiblížit. Aby 
mu lidé opravdu rozuměli a poznali ho, aby poznali Lásku, 

rozhodl se Bůh sám stát se člověkem. Nebylo to zvláštní 
přání? Zvláštní sen a touha někoho, kdo před tím stvořil 
celý svět? Kdo byl tvůrcem všeho stvoření, kamenů, po-
tůčků, rostlin, zvířat, lidí? 

Bůh se narodil jako dítě. Zcela prostě a nenápadně, 
aby byl jedním z lidí. Aby si mohl s lidmi povídat, naslou-
chat jim, uzdravovat je. Aby jim mohl být nablízku, slavit 
s nimi, aby spolu s nimi nesl také bolest.

Bohu se o Vánocích splnil sen. Stal se člověkem. 
Ale jeho snění, věřím, nekončí. Myslím, že dnes sní Bůh 
o tom, abychom my lidé šli v jeho stopách. Abychom se 
také stávali lidmi, zcela prostí. Abychom si s lidmi (cizími 
i blízkými) povídali, naslouchali jim, pomáhali jim v nouzi. 
Abychom jim byli nablízku, slavili s nimi, abychom spolu 
s nimi nesli také jejich bolesti.

farářka Martina Zuštinová

Ježíši Kriste, k mudrcům máme daleko, 
ale jako oni se před tebou skláníme.
Skláníme se před láskou, 
která raději snese bezmoc, 
ponížení, bolest i smrt, 
než aby nás opustila. 
Skláníme se před věrností, 
od které tě neodradí ani naše popletenost, 
ustrašenost a nedůvěra. 
Ty, který jsi s námi, nám vracíš odvahu
být s druhými a neutíkat z bolestí tohoto světa. 
Prosíme za ty, kdo podléhají strachu a působí bolest. 
Za lidi zmatené i sebejisté. 
za ty, kdo si připadají jako záruka radosti pro druhé 
a přinášejí přitom víc smutku a trápení. 
Prosíme za ty, kdo se kvůli své naivitě 
stali nástrojem zlého a teď je tíží vina.
Prosíme také za své blízké – za děti, za rodiče, 
za své partnery, sousedy a spolupracovníky. 
Prosíme tě za církev, za nás, křesťany, 
abychom se nespokojili jenom s tím, 
že o pravdě víme.

Z knihy Modlitby, Kalich, Praha 2013

Jako již tradičně každý rok i letos dorazí do Brna Betlémské svět-
lo. Světlo, které putuje z Betléma, přivezou skauti z Vídně v sobotu 
12. prosince 2015 18:39 vlakem RJ 370 Joseph Haydn na brněnské 
Hlavní nádraží. Za spolupráce dalších skautek a skautů bude rozváženo 
Betlémské světlo vlaky po celé naší vlasti. V sobotu se také rozsvítí u nás 
v Kloboukách. Na Štědrý den si ho můžete přijít zapálit do evangelického 
kostela a to před a po Dětské vánoční slavnosti. Je naším přáním, aby 
tento mezinárodní symbol Betlémského světla přinesl do co nejvíce rodin 
v tento vánoční čas pokoj a Boží požehnání.

Kloboučtí skauti a skautky
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Pozvánky na kulturní a sportovní akcePozvánky na kulturní a sportovní akce
Leden:
15.1. - Košt svařáků
30.1. - Hasičský ples

Únor:
6.2. - Krojovaný ples OÚ

Březen: Dětský krojovaný ples

Duben:
16.4. - Pietní akt k 71.výročí osvobození obce
16.4. - Oblastní výstava vín

Květen:
Běh Parkem Dr. Jana Herbena
Oslava Dne matek

Červen:
4.6. - Den otevřených sklepů
Den dětí
Rybářské závody

Červenec: 
2.-4.7. Tradiční hody
Srpen: Hasičské závody

Září: Volejbalový turnaj

Říjen: Lampiónový průvod

Listopad:
5.11. - Podzimní hody
Vánoční jarmark

Prosinec:
Zpívání pod vánočním stromem
Pouštění balónků s přáním Ježíškovi
Vánoční besídka dětí ZŠ a MŠ
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Štěpánský turnaj v mariáši

Termíny pořádaných akcí sledujte ve vývěs-
kách, v hlášení obecního rozhlasu a na inter-
netových stránkách obce

Čtvrtletník Nové pokolení vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj č. 42 - 2015/3 připravili: Mgr. Vlasta Bedřichová a Antonín 
Košulič. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Jazyková úprava: Mgr. Vlasta Bedřichová. Grafi cká úprava a tisk: 
Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Zaregistrováno MK ČR E 13284. Cena 10,- Kč.Vydáno: náklad 250 ks. Adresa: OÚ Brumovice 
č. 26, PSČ 69111, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 10. března 2016

Všem našim čtenářům děkujeme za projevenou přízeň, 
přejeme radostné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok! 

Tiše, tiše z hvězdné dáli
snáší se k nám Štědrý den,
aby se zas oči smály,
velcí, malí zaplesali,
zkolébal je blahý sen.

Ceník vodného na kalendářní rok 2016 
Vodné: bez DPH …… 37,00 Kč/m3,  včetně 15 % DPH ……. 42,55 Kč/m3

Ceny vodného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, 
které vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ceny jsou platné od 1. ledna 2016.
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Šeřík  Lampiónový průvod

Vítání dětí do života

Pouštění balónků s přáním Ježíškovi

foto: V.Bedřichová
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Podzimní hody - 7.listopadu 2015

Foto: Antonín Košulič


