Nové POKOLENÍ

Jan Herben o Brumovicích:
„A již vjíždíme na naše hraničky. Naše, mé rodné vsi! Hraničky brumovské! 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 45 Rok 2016/3

PF 2017

Foto: Vlasta Bedřichová
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Matěj Musil – Pokolení našeho rodu (6. část)
„Také jsme skládali přísahu novému císaři Karlu, neboť
František Josef zemřel, už byl dosti starý, 86 let a panoval
68 let. Tím se ale nic neměnilo. My dále válčili jako předtím
a přišly svátky vánoční. Štědrovečerních dárků nebylo mnoho, neboť nebylo z čeho dát. Podle zvyků řecko katolíků byla
k večeři na Štědrý den oslazená vařená pšenice, potom pirohy (to jsou knedlíky neboli pěry) a reba. O půlnoci se konala
mše svatá a tím byly Vánoce odbaveny. Teď přišel nový rok
a psalo se L.P. 1917 a konec války nechtěl být. Zase jsme
přečkali zimu, sluníčko nás už trochu ohřívalo, avšak sněhu
bylo ještě na metr, i mrazy byly silné, ale my už jsme se těšili,
že bude brzy jaro. Před velikonočními svátky se udělovaly
dovolené. I já jsem byl zařazen mezi dovolence, a tak jsem
se po třinácti měsících mohl vzdálit ze zákopů. Byli tu někteří
od začátku války, ale ti nemohli domů, protože to měli obsazeno Rusové, tak jsem to já lehko dostal místo nich.
Nemohl jsem ani dočkat oné chvíle, kdy obdržím dovolenku a budu moci na tři týdny opustit zákopy a jet do svého
domova. Na dráhu jsme museli jít dvanáct kilometrů, což ale
nevadilo, jenom když se šlo domů. V Jakubenách jsme sedli
na vlak a jeli do Dorna Vatry, odtud dva kilometry pěšky do
Dorna Velgy, odkud vedla motorová dráha přes hory do Felše Borga. Tam jsme sedli do vlaku a jeli přes Koložvárom,
Budapešť a Vídeň až domů, což trvalo tři dny, neboť nebylo
vždy spojení a muselo se několik hodin čekat. V Budapešti
jsem sedl do rychlíku, tím jsem pak měl velký náskok. Ale
maďarští průvodčí, každého kdo neměl povolen rychlík, vysadili. Jenže já uměl maďarsky, tak mě nechali jako Maďara
jet. Doma všechny ohromil můj zevnějšek, vypadal jsem jako
po těžké nemoci, tak ty zákopy člověka zmořily. Není divu,
pořád v zemi jako krtci, jen o vodě a špatném chlebě, tomu
se ani chléb nemohlo říct, vždyť to bylo trochu turkyňového
šrotu s všelijakým smetím, a to nasypal četař každému do
čepice a měl na den pokoj, třeba ho snědl hned, nevadilo,
že křupe v zubech, jenom kdyby toho bylo dosyta. Ani jsem
nemohl přivézt na ukázku domů.
Doma jsem se zotavil a moje dovolená uběhla jako voda
a já musel zase zpět do té trampoty. Jak na nás mile působilo, když jsme přijeli na maďarské roviny a všude už samá zeleň a teploučko. Teď, když jsem jel zpět, lítostným okem jsem
se loučil se svou rodnou vískou, která se též tulila v zeleni
stromů. Zda-li tě, mé rodiště, ještě uvidím, neboť jdu zase
tam, odkud se už mnohý nevrátil. Ale co naplat, muselo se
jít. Tak jsem nastoupil zase cestu ke svému pluku do těch
hor, do sněhu a mrazu a do té bídy. Potravin v tlumoku bylo
dost, ale co je to na nějaký týden, bída se držela znovu. Po třídenní cestě jsem byl u cíle,
ke kterému nebylo tolik spěchu jako k domovu.
Všichni kamarádi se divili, jak za ten krátký čas
dobře vypadám a všichni toužili po domově
a po jídle. Naše škadrona byla toho času v záloze, jenom vždy třetí den měla hlídku. V ostatní dny chodilo mužstvo na práci do záložních
zákopů. Dne pátého května šťastně usínáme
po denní lopotě, když zahájilo ruské dělostřelectvo velikou palbu. Naši myslili, že Rusové
budou útočit, tak naše škadrona musela jít
do předních zákopů jako posila. V tom běhu

bylo pět raněných a dva mrtví. Nějaký Šponárský šel přede
mnou, tomu to roztříštilo hlavu a mně krev a mozek vletěl přímo do obličeje. Okamžitě byl mrtev. A já jsem ani necítil, že
jsem taky raněný. Skrčil jsem se do jamky a neměl chuti dále
běžet. O něco níže naříkali ranění, až jsem jim záviděl, že už
půjdou pryč za zákopů na delší čas. Tu ale cítím, že mi něco
teplého teče po zádech, chci se zvednout, ale pravá ruka
nemůže, bolelo mne pod lopatkou. Tak s námahou vstanu
a jdu ke zdravotnímu oddílu, aby mě obvázali, ale ti shledali,
že jsem raněn dost těžce. Také náš velitel přišel a litoval, že
zase ztratil několik mužů a se slzami v očích se s námi loučil,
když nás sanitka odvážela na obvaziště. Doktor nám rány
ošetřil a na vozech nás odvezli do polního lazaretu. Ráno
nám rány opět převázali, dali injekci a po obědě nás naložili
do auta, které nás zavezlo do polního lazaretu u Kirlibáby. Tu
se nás chopili nosiči a odnesli do předsíně. Doktoři se hned
sbíhali a chystali se k práci. Jeden z těch doktorů byl Čech.
Když přišel ke mně a já mu řekl, že jsem Čech, hned všech
nechal, poručil mě odnést na postel, prohlédl rány a že nekrvácely, tak praví: tebe si necháme na zítřek, jenom kdyby
tě to snad bolelo, tak řekni, dali bychom se do toho i v noci.
Jak mě uložili, usnul jsem a spal až do rána. Ráno ke mně
přišel vojenský kněz a ptal se mě, jestli bych chtěl vykonat
svatou zpověď, že jeden z mých společníků do rána zranění
podlehl. A já myslel, že ho odnesli na převaz. Tak mě vyzpovídal, ač byl Polák, přeci jsme si rozuměli. Pak mě odnesli
na operační sál, ránu vymyli, a protože to bylo od gázového
šrapnelu, museli mně všechno, co bylo otráveno, vyříznout.
Rána byla asi třicet centimetrů dlouhá, od pravé lopatky dolů.
Uspali mě, takže jsem nic necítil. Až mě doktor popleskal po
tváři, procitl jsem a vidím, že jsem celý ovázaný, od ramen
až po pás a pásky přes ramena. Vypadalo to jako tílko. Pan
primárius se vyptával, jak se mi to stalo a nadlékař mi dopravoval obvaz. Najednou jakoby mi někdo přejel nožem přes
záda, dostavila se ohromná bolest, tak mě hned odnesli do
světnice na postel. Doktor byl každou chvilku u mne, nařizoval ošetřovatelům, aby na mne dobře dohlíželi, vůbec jsem
se nemohl pohnout, i krmit mě museli. Každý den mě nosili
na převaz a za týden bolesti už polevily, mohl jsem i sedět
a číst knihy, které mi doktor nosil. Měl radost, že se mi daří
dobře. Dostával jsem ta nejlepší jídla, i když pan primárius
řekl, že už můžu dostat obyčejné vojenské jídlo. Ale pan oberarzt nedal: snad bych tě nenechal jíst komisní jídla, když
tě tu mám samého Čecha. Dokud budeš tu, budeš pořád
jíst druhou dietu, tu ti nikdo nevezme, leda bych já odešel.
Když měl volno, besedovali jsme a přinesl mi
i nějaké čtení. Po čtrnácti dnech mi ránu sešívali, znovu mě uspali, ale tentokrát jsem cítil
bolest i ve spaní a velice jsem křičel. Za tři dny
mi chtěli stehy vytáhnout, ale rána byla otevřena. Stehy prořízly kůži. Doktoři se mě ptali, jak
dlouho jsem byl v poli. Já řekl: třináct měsíců.
Tak teď budeš mít tři měsíce nebo i půl roku
pokoj. Při nejbližším transportu mě hned odeslali dále od fronty. Doktor Čech se se mnou srdečně rozloučil a přikazoval: z nosítek nevstávej, ať tě všude nosí, však ses nastrádal dost.“
Připravila: Vlasta Bedřichová
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Pověsti z Brumovic
O habánském sklepě
Za dřívějších dob bydlívali také v Brumovicích habáni. Byli známí jako vynikající hrnčíři a vinaři. Uměli vyrábět víno výborné jakosti. Ukládali je do dlouhých sklepů.
Jeden takový sklep byl v místě, kde stojí nynější brumovická cihelna a jiný u souseda našeho dědečka, který
bydlel v Dědině nad Jezírkem.
Ještě roku 1858, za dětství mého dědečka, byl tam
sklep celý, dnes však už je zasypaný. Dříve si na kraji
sklepa hrávali hoši na vojáky.
Také tam strašíval duch starého habána. Lidé, kteří
se do sklepa odvážili, nedotkli se v něm ničeho, neboť se
báli, že by si pro ně přišel duch toho habána. Do tří dnů
měl ten člověk, který by si byl něco ve sklepě vzal, umřít.
A přece jednou se pustil do sklepa jeden odvážný kovář. Vsadil se o peníze, že se tam podívá až na konec.

Ale dlouho se odtud nevracel. Šli tedy kováře hledat.
Kráčeli tiše, bez řeči, až ho našli. Ležel v bezvědomí.
Hrůza všemi projela. Chopili se nehybného těla a vlekli
je k východu.
Vtom jim zablikalo světlo a zhaslo. Nastal zmatek.
Všichni se hnali k východu. Jeden vrážel do druhého.
Někdo upadl a ostatní se váleli jeden přes druhého. Vyběhli strachem se třesouce na dvůr. Dovlekli tam i kováře, jehož po chvíli vzkřísili.
Bylo tehdy povídání a vyptávání. Kovář jenom řekl:
„Kdo to chce vědět, ať to zkusí jako já!“
A odnesl své tajemství do hrobu.
(Vypravovala Anna Kučí z Brumovic (82letá). Zapsala Marie Kučí, žákyně měšťanské školy v Kloboukách.)
Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova (sestavil
Josef Ošmera, Klobouky u Brna 1993)
Připravila: Vlasta Bedřichová

Lidové pranostiky
Září:
- Na svatého Matouše každé jablko se ukouše.
- Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.

Listopad:
- Na svatého Martina slunečno – dlouhá zima.
- Na svatého Martina pod mrakem – nestálá zima.

Říjen:
- Déšť na Havla – déšť na Vánoce.
- Na Lukáše má být obilí již zaseto!

Prosinec:
- Na svatého Tomáše zima se rozpáše!
- Když jsou noci nejdelší, jsou si lidé nejbližší!

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku, příroda
se ukládá k zimnímu odpočinku, ale
pro nás nastává období náročnější
a nebezpečnější, kdy nám hrozí více
nemocí a úrazů. Při této příležitosti
se obracím na Vás, vážení spoluobčané, abyste nám v rámci svých
možností a schopností byli nápomocni se zimním úklidem a údržbou
chodníků v blízkosti Vašich nemovitostí. Touto svojí pomocí přispějete
k bezpečnosti své i svých spoluobčanů. Děkuji Vám.
Konec roku je mimo jiné také časem bilancování uplynulého období
a příprav na přicházející nový rok.
V krátkosti se chci zmínit o tom nejdůležitějším, co se nám v letošním
roce podařilo udělat. Mimo zajišťování pravidelného chodu naší obce
bylo stěžejním úkolem zajištění dostrana 4

financování stavební akce „Brumovice – kanalizace a ČOV“, které se
uspokojivě podařilo částkami, jak
jsem psal v předchozím čísle zpravodaje. Stavba, která byla zahájena
začátkem července, zdárně pokračuje a k dnešnímu dni máme provedeno více jak polovinu uložení gravitačních kanalizačních stok, veškeré
výtlakové stoky a část odboček pro
domovní přípojky. Jsou dokončeny
hlavní betonářské práce na čistírně
odpadních vod a dešťové zdrži. Celkově lze hodnotit, že průběh prací
probíhá dle harmonogramu předloženého stavební firmou Mertastav,
takže nenastanou-li nepředvídané
překážky, měla by stavba být dokončena dle plánu, koncem srpna 2017.
Práce se takhle daří i Vaší zásluhou,
a to díky Vaší toleranci a pochopení nepříjemností spojených s výko-

povými pracemi, prašností, hlukem
i omezení průjezdnosti, za což Vám
srdečně děkuji.
Nový rok, stejně jako všechno
nové, je vždy pro každého z nás něčím významným, něčím, co nás nutí
k zamyšlení, k vytvoření vlastního
stanoviska ve formě plánů a předsevzetí. Stejně tak jsme se zamýšleli
na jednání zastupitelstva obce při
sestavování finančního rozpočtu na
rok 2017. Hlavními akcemi budou ty,
na které má obec zajištěno částečné
financování z dotací, a mezi ně patří
již zmíněné dokončení stavby kanalizace a ČOV a provedení zateplení
budov Základní školy a Mateřské
školy Brumovice. Po provedení stavebních prací na kanalizaci v ulici
Hrachůvka bude v uvedené ulici za
částečného spolufinancování provedena rekonstrukce vodovodu a ná-

Nové POKOLENÍ
sledně pak provedena stavba nové
vozovky financovaná z vlastních finančních zdrojů. Toto je zhruba vše
podstatné, co do příštího období plánujeme, aniž bychom narušili výdaje na pravidelný a stálý chod obce.
Není to mnoho akcí, ale jsou finančně náročné, vždyť zastupitelstvo
pracovalo historicky s nejvyšším roz-

počtem – necelých 80 milionů korun.
V závěru svého příspěvku srdečně děkuji všem, kdo se aktivně zapojili do dění v obci, a to v jakémkoliv směru, ať už jako jednotlivci nebo
v rámci nějaké organizace či spolku.
Vzhledem k tomu, že jsou před
námi nejkrásnější svátky, přeji Vám
příjemnou vánoční pohodu v kruhu

svých blízkých, pokoj, klid a radostné prožití svátečních dní. Dětem
hodně dárků a potěšení.
Do nadcházejícího roku 2017
přeji všem pevné zdraví, štěstí, spokojenost, hodně pracovních i osobních úspěchů a vyplněná přání
a předsevzetí.
Antonín Košulič, starosta obce

USNESENÍ
z patnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 18. 8. 2016 ve velké zasedací síni 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 JUDr. Dobromila Macháčková a Miroslav Otáhal.
4. Smlouvu o poskytnutí dotace ze zvláštního účtu ze životního prostředí – vodního hospodářství Jihomoravského
kraje na realizaci projektu Brumovice kanalizace a ČOV
ve výši 10 milionů korun.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s Jihomoravským krajem jednorázově úplatnou ve výši
2000 Kč na zřízení energetického zařízení na parcele č.
3602 (křížení vozovky III/4211)
6. Poskytnutí příspěvku na financování systému IDS JmK na
rok 2017 ve výši 47 tisíc korun. Částku tvoří počet obyvatel
k 1. 1. 2016 - 940 obyvatel násobeno 50,- Kč na jednoho
obyvatele.
7. Rozpočtové opatření č. 5 a 6.
8. Záměr obce na prodeje části obecních pozemků p. č.
113/7, p. č. 6863/3 a p. č. 2955/35.
9. Záměr obce na prodeje části obecního pozemku 3601/47
na základě zpracovaného geometrického plánu.
10. Záměr obce na prodej části obecního pozemku p. č.
112/22.
11. Záměr obce na prodej části obecního pozemku p. č.
3601/1.

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) neschvaluje:
1. Prodej obecního pozemku p.č. 113/1 panu Rudolfu Kadlecovi. Zůstává nadále v platnosti nájemní (pachtovní)
smlouva.
2. Prodeje části obecního pozemku p. č. 973/1 a p. č. 3601/1
panu Tomáši Jelínkovi.
ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o plnění uložených úkolů starostovi
obce. – zahájení stavby kanalizace dne 11. 7. 2016, informaci o uskutečnění informativní schůzky s občany ke stavbě kanalizace, stav ve zpracování pozemkových úprav,
pokračování jednání s majiteli sousedních nemovitosti
v místě záměru výstavby sociálních bytů.
2. Informaci o uskutečněném předauditu Jihomoravským
krajem.
3. Činnost obecního úřadu od minulého zastupitelstva.
4. Výsledek dražby 1/3 nemovitosti – za výslednou částku 54
tisíc korun vydražila obec Brumovice.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Pokračovat v jednáních se zpracovateli návrhů sociálních
bytů, stejně jako s majiteli sousedních nemovitostí.
2. Pokračovat s intenzivní přípravou pozemkových úprav se
zaměřením vybudování obchvatu obce.

USNESENÍ
ze šestnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 29. 9. 2016 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Mgr. Marii Michnovou a Ing. Bohuslava Říhu.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a Ing. Vavřinec Charvát.
4. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1 „Regulace nočního
klidu“, která tvoří přílohu č.1 Usnesení.
5. Rozpočtové opatření č. 8.
6. Kupní smlouvu na prodej pozemku panu Pavlu Švecovi,
bytem Rajhradice 664 p. č. 3601/56 – ostatní plocha o vý-

měře 64 m2 a p. č. 3601/57 – ostatní plocha o výměře 40
m2 za cenu v celkové výši 13 520,- Kč.
7. Kupní smlouvu na prodej pozemku panu Tomáši Rychlému, bytem Brumovice 261 p. č. 3601/55 o výměře 41 m2
– ostatní plocha za celkovou cenu ve výši 5 330,- Kč.
8. Výjimku z počtu žáků ve třídě ZŠ na 34 žáků pro školní rok
2016/17 na žádost ředitelky školy ve smyslu ust. § 23/3
zák. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
9. Přijetí finančního daru ve výši 20 000,- Kč pro ZŠ a MŠ
Brumovice od firmy Karotáž a cementace, s. r. o. Velkomoravská 83 Hodonín.
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10. Vybudování lehkého přístřešku před vstupem do rodinného domu č.p. 270 panu Vladislavu Kurečkovi. Přístřešek
zasahuje částečně do obecního pozemku p. č. 3099/1.
11. Navýšení cen krátkodobých pronájmů společenské místnosti Požární zbrojnice, stejně jako půjčovného inventáře
obce s účinností od 1. 10. 2016 dle ceníku, který tvoří přílohu č. 2 Usnesení.
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) neschvaluje:
1. Nájem obecního bytu žadatelce Mgr. Heleně Miklíkové z
důvodu dosud platně uzavřené nájemní smlouvy.

ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o plnění uložených úkolů starostovi
obce.
2. Informativní zprávy o činnosti Obecního úřadu.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Informovat na webových stránkách obce obyvatele o stavu prací na stavbě kanalizace a ČOV.
2. Pokračovat s intenzivní přípravou pozemkových úprav se
zaměřením vybudování obchvatu obce.

USNESENÍ
ze sedmnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 27. 10. 2016 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Miroslava Otáhala a Vladislava Kurečku.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a Mgr. Marie Michnová.
4. Zřízení práva provést stavbu na pozemcích obce ke
stavbě domovních přípojek jednotlivých nemovitostí k
budované obecní kanalizaci. Identifikace jednotlivých
nemovitostí a parcel je specifikována v příloze tohoto
usnesení.
5. Zřízení práva provést stavbu na pozemcích p. č. 4/45,
3113/5 a 12/10 v majetku obce k vybudování přípojky k
NN pro novostavbu na parcele č. 6927 manželů Studýnkových.

6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecní parcele č. p. 4/45, 3113/5 a 12/10 u rodinného
domku manželů Studýnkových, Brumovice 405.
7. Návrh na vyřazení 80 svazků z knižního fondu obecní
knihovny dle předloženého seznamu.
8. Rozpočtové opatření č. 9.
ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o plnění uložených úkolů starostovi
obce.
2. Informativní zprávy o činnosti obecního úřadu.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Pokračovat s intenzivní přípravou pozemkových úprav se
zaměřením na vybudování obchvatu obce.

USNESENÍ
z osmnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 24. 11. 2016 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Bohuslava Říhu a Milana Ševčíka.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a Zdeněk Veselý.
4. Personální složení inventarizační komise: předseda komise Ing. Bohuslav Říha, členy komise Vladislav Kurečka,
Zdeňěk Veselý, Marcela Studýnková a Antonín Košulič.
5. Rozpočtové opatření č. 10.
6. Příspěvek na provoz zařízení pro seniory Domovinka
Němčičky ve výši 9000,- Kč pro rok 2017.
7. Příspěvek na provoz Diakonie ČCE střediska Betlém
(úhradu energií provozovny chráněného bydlení Mirandie
Brumovice) na rok 2017 ve výši 20000,- Kč.
8. Příspěvek Spolku Brumovických vinařů, o.s. ve výši 6,0 tis.
Kč na jimi pořádané akce v roce 2017.
9. Příspěvek na spolkovou činnost Klubu rodiče dětem na
rok 2017 ve výši 9 000,- Kč.
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10. Návrh rozpočtu na rok 2017.
11. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2018 a 2019.
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) neschvaluje:
1. Příspěvek na provoz TJ Sokol Brumovice ve výši
100 000,- Kč (žádost bude dořešena na příštím zasedání ZO)
ZOB bere na vědomí:
1. Informativní zprávu o průběžném plnění úkolů uložených
starostovi obce.
2. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu.
3. Další jednání ZOB se uskuteční dne 13. 12. 2016 s hlavním programem schvalování rozpočtu na rok 2017.
ZOB ukládá starostovi obce:
1. Nadále pokračovat s intenzivní přípravou pozemkových
úprav se zaměřením na vybudování obchvatu obce.

Nové POKOLENÍ

-

-

-

-

-

-

Od 3.10.2016 do 7.10.2016 se konal Týden knihoven.
Heslo letošního dvacátého ročníku znělo: Braňte knihu! Tuto celostátní akci na podporu četby a knihoven
každoročně pořádá Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR.
Také se vám urodilo hodně rajčat? Letošní sklizeň
byla opravdu bohatá. Rekordní úrodu zaznamenala
také paní Ludmila Rychlá. Jedno z rajčat na jejich zahradě dosáhlo mimořádné hmotnosti – 1,30 kg.

Svaz tělesně postižených připravil pro své členy
a další zájemce zájezdy za koupáním do termálních
lázní v Podhájské a Mošoni v těchto termínech: 10.9.,
15.10. a 17.11. Účastníci byli vždy velmi spokojeni,
nejvíce se jim však líbí v Podhájské na Slovensku.
Zajišťovala důvěrnice Anna Horáková.
Sbor dobrovolných hasičů provedl v sobotu
15.10.2016 po obci sběr starého železa.
Ve čtvrtek 27.10.2016 se v naší obci konal lampiónový průvod. Od obecního úřadu se šlo Dědinou
směrem ke hřbitovu, kde byla položena kytice květů
u pomníku občanům, kteří položili své životy v obou
světových válkách. Minutou ticha jsme uctili jejich památku. Poté se průvod vydal k sokolovně. Zde bylo
připraveno občerstvení.
V sobotu 22.10.2016 provedl veterinární lékař O.Ryba v naší obci očkování psů proti vzteklině.
V sobotu 5.11.2016 se v sále sokolovny konala podzimní hodová zábava. K tanci a poslechu hrála Slovácká kapela Romana Horňáčka.
Stárci a stárky:
Petr Cichra a Kristýna Kurečková
Daniel Štach a Martina Burešová
Rudolf Kadlec a Denisa Kadlecová
Daniel Kurečka a Kateřina Charvátová
V neděli 6.11.2016 uvedl divadelní spolek Brumdivoch pohádku O bíle lani na přehlídce Šmardovo divadlo v Hustopečích.
Opravu kamenného kříže na místním hřbitově provedla paní Michaela Mrázová z Tišnova. Celkové náklady na restaurování činily 98210,- Kč, z toho dotace
z Ministerstva zemědělství v rámci programu Podpo-

ra rozvoje regionu dosáhly částky 67298,- Kč. Práce
byly dokončeny koncem září 2016.

-

-

V úterý 22.11.2016 připravila obecní knihovna pro
své čtenáře malování keramiky.
V pátek 2.12.2016 byl v parku pod kostelem rozsvícen vánoční strom. Osvětlení zajistila firma Maděrič
z Hodonína.
V pátek 9.12.2016 se ve velké zasedací místnosti
obecního úřadu uskutečnilo „předvánoční posezení
s důchodci“. Kulturní program připravily děti mateřské a základní školy.
V pátek 9.12.2016 se v prostorách sportovního areálu u sokolovny konalo „pouštění balónků s přáním
Ježíškovi“. Brumovice se tak i letos zapojily do této
oblíbené celostátní akce.
Připravila: Vlasta Bedřichová
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Nové POKOLENÍ

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
7. a 8. října 2016

Výsledky hlasování v Brumovicích
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu
voličů: 785
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 253
Počet odevzdaných úředních obálek: 253
Počet platných hlasů: 250
Volební účast v Brumovicích: 32,23%
Volební účast na Břeclavsku: 31,97%

Volební místnost: velká zasedací místnost obecního
úřadu
Volební komise:
Předseda: Marta Hlavičková
Místopředseda: Veronika Veselá
Členové: Stanislav Lupač, Květoslava Košuličová, Bohuslava Kňůrová
Zapisovatelka: Marcela Studýnková
Foto: Antonín Košulič

Pořadí stran a hnutí v naší obci:
1.

KDU-ČSL

26%

65 hlasů

2.

ANO 2011

21,6%

54

3.

ČSSD

15,2%

38

4.

STAN - SOM

9,2%

23

5.

KSČM

6,8%

17

6.

ODS

6,4%

16

7.

SPD + SPO

6%

15

Ze života školičky
Hola, hola, už začala škola aneb první dny v naší školičce
Nový školní rok 2016/2017 začal
ve čtvrtek 1. září. Naše školka přivítala po prázdninách 39 dětí, a to nejen
z Brumovic, ale i z okolních obcí. Na
začátek školního roku se někteří ostřílení školáčci těší více, někteří méně.
Ale ti co jdou úplně poprvé? Období
vstupu do mateřské školy není pro
mnohé jednoduchou záležitostí, ale

naopak velkým životním krokem. Letos takový krok do naší školky učinilo
celkem 10 dětí ve věku 2 až 3 roky.
Z bezpečí domova se najednou
ocitají v cizím prostředí, kde se vydávají vstříc novým zážitkům.
Při prvním vstupu do mateřské
školy určitě cítily tíseň a strach z toho,
co je vlastně čeká. Byly ohromně sta-

Kouzlení s přírodninami
Pod nohama šustí spadané listí, vzduch je čerstvý
a paleta barev na stromech
je úchvatná. Příroda nás tak
opět inspiruje a vybízí k tvoření a to děti baví. 20. 10.
2016 jsme pozvali rodiče
i prarodiče na tradiční akci
MŠ: „Podzimní tvoření“.
Malovalo se, tvořilo. Zodpovědní rodiče si přinesli nejen své nápady, ale i spoustu materiálu. Dalo to všem
spoustu práce, ale výsledky
stály za tu námahu.
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tečné, ale smutek po mamince se
nedal jen tak lehce překonat. Tak se
prvních pár dnů ve třídě těch nejmenších jen chovalo, mazlilo, utěšovalo
a stále dokola vysvětlovalo, že hned
jak to půjde, maminka přijde. Dnes
se zdá, že první těžké chvíle mají za
sebou a začínají si pobyt s kamarády
užívat.

Nové POKOLENÍ
Hrátky s přírodou pro děti
V tomto školním roce nás oslovila paní Mgr. Lenka Bakalová s nabídkou realizace výukových programů s přírodovědnou a ekologickou tématikou v naší MŠ. Cílem těchto
programů je přiblížit dětem svět přírody hravou interaktivní
formou. Její nabídku jsme přijali a jako první proběhl výukový program 7. 11. 2016 pod názvem: „Babiččina zahrádka“. Děti se staly malými zahradníky, seznamovaly se
hravou formou s různými druhy zeleniny, bylinek, zasely
semínka a dověděly se, co je třeba udělat, aby sklizeň byla
bohatá. Byla to velmi zajímavá hodinka a těšíme se na další výukový program.

Školkou chodil Mikuláš
Pondělí 5. prosince 2016 byl pro nás ve školce dnem
plným napětí. Přišel totiž Mikuláš i se svou družinou. Čert
si vzal na starost drobné hříšky dětí a andílek zas naopak
odměnil děti za dobré skutky. Mikuláš k dětem moudře promluvil a ty mu slíbily, že se budou po celý rok snažit být
hodnými.

Adventní čas je tady zas
Slovo advent je latinské a znamená příchod. Příchod
čeho nebo koho? Děti se těší na Vánoce a Ježíška. Je to
čas a příležitost potěšit všechny kolem a dělat dobré skutky. My jsme adventní čas zahájili 25. 11. 2016 vystoupením
dětí MŠ a ZŠ s názvem: „Bílá zima“ pro rodiče i veřejnost.
Všechny děti se snažily o co nejlepší výkon, aby udělaly
svým blízkým radost. Odměnou jim byly rozesmáté tváře
v publiku a velký potlesk.
Vánoční čas se neúprosně přiblížil a v očích dětí jde číst
spousta přání a očekávání. Ale aby nebyly Vánoce jen okamžikem, kdy se rozbalí dárky a je hotovo, snažíme se děti
seznamovat s nejrůznějšími tradicemi a vánočními zvyky.
K těmto zvykům patří i pečení perníčků. Děti se s radostí
zapojily do vykrajování i zpracování těsta. Vůně perníčků
prostupovala celou mateřskou školou a umocňovala sváteční atmosféru.
Veronika Kunická
Foto: Eva Kulíšková
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Nové POKOLENÍ

Ze života školy
Školní rok 2016/2017
V letošním školním roce chodí
do základní školy 54 žáků.
Jsou rozděleni do pěti ročníků.
Velká většina dětí je z Brumovic,
dalších 6 dětí dojíždí z Velkých
Pavlovic, 6 z Morkůvek, po 1
dítěti z Klobouk, Kobylí a Terezína. Ve škole fungují 2 oddělení
školní družiny a několik kroužků
(sportovní, kulinářský, florbal, hra
na hudební nástroj, hry na rozvoj
osobnosti a v družině chodí do keramiky).
V mateřské škole jsou dvě oddělení, která navštěvuje 39 dětí.

Sběr papíru
V letošním roce se přihlásila základní a mateřská
škola do soutěže ve sběru papíru u společnosti Metalšrot Tlumačov. Byly vyhlášeny čtyři hlavní sběrné dny.
První sběr proběhl 25. října. Nasbírali jsme více než tři tuny.
Další kola sběru budou v lednu, následně v březnu a poslední v červnu.
Do tohoto sběru se můžete zapojit i vy.
Papír můžete přivézt den předem ke škole ke stěně vedle vchodových
dveří v kteroukoliv dobu – i večer. Sběrový papír nesmí obsahovat nepapírové příměsi (plasty, dřevo, sklo, písek, …), znečištěný papír (mastný),
voskované papíry. Knihy můžete odevzdat pouze bez pevných vazeb.
Termíny odvozu:
10. 1. 2017 (můžete přivézt den předem ke škole, tj. 9. 1.)
21. 3. 2017 (můžete přivézt den předem ke škole, tj. 20. 3.)
6. 6. 2017 (můžete přivézt den předem ke škole, tj. 5. 6.)
Děkujeme všem, kteří nám se sběrem pomáhají.

Etické dílny
V říjnu si Ing. Eliška Krmelová připravila pro žáky 1.
až 3. ročníku program „Buďme kamarádi“.
Děti provází programem velká maňásková loutka, se
kterou si povídají o kamarádství a hrají si, jak správně
reagovat na ošklivé chování. Společné hry je mají povzbudit k vzájemným pozitivním vztahům.
Pro žáky 4. a 5. ročníku jsme vybrali téma „Jak překonat starosti ve škole“.

Ekocentrum Trkmanka
ve Velkých Pavlovicích
V listopadu navštívili žáci všech ročníků
Ekocentrum Trkmanka, kde měli možnost zahrát si hru „Chytrá opice“. Vyzkoušeli svůj důvtip ve vědomostním kvízu, procvičili si logické
myšlení při řešení hlavolamu, své čichové buňky zapojili při poznávání různých vůní, svou
tvořivost a fantazii zapojili při tvorbě výrobků z
odpadových materiálů a vybarvování mandal.
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Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen
novým poznatkům, ale také vztahům s dospělými i
vrstevníky. Toto vše může vyvolávat v jejich životě
různé problémy. Společně s paní Eliškou žáci řešili následující otázky:
K čemu je škola vůbec dobrá? Problémy se spolužáky – jaké mohou být a jak je řešit?
Rozdíl škádlení a šikana – jak reagovat? Smysl pravidel. Jak vytvářet dobrou atmosféru ve třídě?

Nové POKOLENÍ
Školní družina odstartovala v duchu soutěží
Letos se školní družina prezentuje v
rámci zábavných soutěží. Každý měsíc
je ve znamení jedné akce, kdy se děti
mezi sebou hodnotí a zkouší své možnosti. Září bylo plné dopravních závodů,
kdy byli žáci hodnoceni ve třech disciplínách: jízdě na koloběžce, poznávání
dopravních značek a v testu, který se
zaměřoval na vybavenost jízdního kola.
Ohodnoceni byli vždy tři soutěžící z ka-

ždého oddělení a odměněni krásnými
cenami. V říjnu jsme malovali a kreslili
nejkrásnějšího draka. Podmínkou byla
zcela samostatná práce žáka a vyvěšení všech soutěžních obrázků v družině. Nejlepší výkres byl opět oceněn. V
listopadu jsme se pokusili o hru pexeso, kdy děti hrály mezi sebou turnaje
a nejlepší dvojice se pak utkala před
zraky všech hráčů. Pexeso mělo veliký

Adventní vystoupení „Bílá zima“
Rok se s rokem sešel a už je tu opět předvánoční čas.
Letošní vystoupení dětí v pátek 25. listopadu pod názvem
„Bílá zima“ bylo plné scének, básniček, tanečků a písniček.
Tu opravdu bílou zimu už v dnešní době děti moc neznají, tak
se alespoň ve svém vystoupení pomocí snů malého Tomáška
přenesly do té pravé zimy. Diváků se sešla plná sokolovna

úspěch a hrálo se i mimo soutěž několik
dní po odehraném turnaji.
Kromě toho se družina podílí na výzdobě školy a pomohla ozdobit i letošní
vánoční besídku Bílá zima. Všechny děti
poctivě vystříhávaly hvězdy z papíru a
pomohly utvořit krásný strom. Nesmíme
zapomenout ani na keramiku, kde žáci
pilně tvoří z keramické hlíny a odnášejí
si krásné výrobky domů.

a byli okouzleni nejenom samotným vystoupením všech dětí,
ale i nádhernými kostýmy, na jejichž výrobě se největší měrou podílela ředitelka školy Marie Michnová. Poděkování patří
nejen všem vystupujícím, ale i pracovníkům školy, kteří se zapojili do nácviku. Pokud jste na vystoupení byli, doufáme, že
se vám líbilo a že jste při něm na chvíli zapomněli na vánoční
shon a dýchla na vás vánoční atmosféra.

Veřejnost podpořila vybudování
Sociálně terapeutického centra (STC)
V minulém zpravodaji jsme psali
podrobně o vzniku Sociálně terapeutického centra vedle Mirandie s tím, že
BETLÉM plánuje různé aktivity na získání prostředků na dokončení díla. Jak
to dopadlo?
Kloboucká sokolovna praskala ve
švech, lidí přišlo nad naše vysněné očekávání a celý večer proběhl ve velmi milé
atmosféře. Husákovo Quarteto potěšilo
návštěvníky pestrým programem ze své
multižánrové nabídky a dobročinná aukce nenechala nikoho chladným. Všechny exponáty byly bez váhání vydraženy
za mnohem vyšší, než vyvolávací ceny.
Celkem 52 exponátů bylo vydraženo za
částku 400.100 korun, což nám pomůže uhradit velkou část nákladů na STC.
Jsme vděční za tuto podporu všem dražitelům i lidem, kteří dražené exponáty
do dražby věnovali.
Prostřednictvím internetu a portálu
HitHit probíhala akce, jejímž cílem bylo

nasbírat finanční prostředky na nákup
keramické pece pro STC. Tato aktivita
byla rovněž úspěšná. Během 45 dnů se
zapojilo 184 přispěvatelů a nakoupilo
různé odměny za cílovou částku 90750
korun. Odměny, kterými jsou výrobky
našich klientů, budou zaslány přispěvatelům během měsíců prosince a ledna.
Tento způsob financování jsme vyzkoušeli poprvé a jsme rádi, že se to podařilo. Nejen že jsme po odečtení nákladů
získali potřebnou částku na pec, ale že
o naše výrobky byl mezi veřejností zájem a tímto způsobem se o nás mohli
dovědět víc.
Horkou novinkou těchto dnů je sbírka ČSOB pomáhá regionům. Obsahem
sbírky je sousedská výpomoc, podle jejíž velikosti ČSOB nasbírané prostředky
navýší, a to odstupňovaně: 25, 35, 40
nebo 50 tisíc rozdělí mezi 4 organizace
v každém ze 14 regionů, a to podle principu: „Kdo má víc, dostane víc“. Mezi 4

organizacemi v rámci Jihomoravského
kraje je i naše STC s projektem, který
se jmenuje „Otevřené nádvoří i srdce“.
Výtěžek sbírky, jak už název projektu
napovídá, je určen na dokončení venkovních úprav a vyjadřuje naši touhu,
aby STC nesloužilo jenom klientům
BETLÉMA, ale i občanům Brumovic.
Přemýšlíme nad uspořádáním různých
aktivit, na které vás budeme zvát, například koncerty nebo divadelní představení, které by proběhly právě tady u nás.
Zatím vás zveme na první akci, kterou
bude Slavnostní otevření STC v neděli
26. února 2017, což je stejný termín i pro
slavnostní otevření Chráněného bydlení
Arkénie v nových prostorách.
Zapojit se do této sbírky a pomoci nám získat co nejvyšší podporu od
ČSOB můžete do 6. ledna 2017, kdy
sbírka končí. Potřebné informace naleznete na: http://1url.cz/ktET6 .
Ing. Jan Gavlík
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BETLÉM nabídne novou službu
Od ledna 2017 nabídne středisko BETLÉM novou službu
„sociálně terapeutické dílny“ pro své klienty, ale také dalším
zájemcům z širokého okolí. Služba bude určena dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří nechtějí jen sedět doma,
ale touží být aktivní a setkávat se při práci a prožívat spoustu
zajímavých okamžiků, radosti ze svých výrobků, relaxovat.
Nová služba bude probíhat v Brumovicích, kde během necelých 2 let vzniklo nové, bezbariérové Sociálně terapeutické
centrum.
Co k tomu vedlo? Nejdříve rozhodnutí zakoupit rodinný
dům, následně vše promyslet, připravit projekt jak stavební,
tak ideový, zajistit financování a potom především řízení projektu, koordinace všech prací a dohlížení na realizaci. Výsledkem dobře odvedené práce je platné kolaudační rozhodnutí
z 20.září 2016, díky kterému mohlo vedení BETLÉMA podat
žádost o zaregistrování STD jako nové sociální služby, což
umožní požádat o dotace na financování činnosti STD v roce
2017.
Všechna tato jednání a vyřizování zaberou jistý čas, my
ale nečekáme se založenýma rukama, máme ještě hodně
práce s instalací vnitřního vybavení, které bude zčásti nové a
zčásti bude převezeno z aktivizačních dílen v Morkůvkách, jejichž činnost se také přesune do nových bezbariérových prostor v Brumovicích. A jak nové dílny vypadají a co nabídnou?
V části původního rodinného domu vzniklo pět dílen –
dřevodílna, textilní dílna, keramická dílna, výtvarná dílna a

místnost na výrobu mýdla a svíček, dále úklidová komora a
schodiště na půdu. Na tuto část navazuje přístavba do tvaru
L se vstupní halou, cvičnou kuchyňkou, sociálním zázemím a
technickou místností, ve které bude umístěna keramická pec.
Přístavba plynule navazuje na nový objekt aktivizačního centra, jehož největší část tvoří ateliér. Ateliér slouží jako střed
společenský i dispoziční, vstupuje se z něj do balneo místnosti s hydromasážní vanou a snooezelenu, který bude vybaven
různými zdroji světel, zvuků, vůní, hudby a také polohovacích
pomůcek, přičemž cílem těchto multisenzorických podnětů
bude vyvolání příjemných smyslových pocitů, aktivizace smyslů. Z ateliéru je možno vyjít dveřmi do přilehlých venkovních
prostor, které budou přizpůsobeny pro další důležité fyzioterapeutické podněty a relaxaci – nácvik chůze, pocitový chodník,
pobytový trávník, bylinková zahrádka, posezení. Celková užitná plocha centra činí 250 m2 .
Toto všechno umožní nabídnout uživatelům nové služby
zajímavé pracovní činnosti, ale i důležitou relaxaci a terapii.
Případní zájemci se mohou již nyní informovat o možnosti využít službu na tel. čísle 777 936 577. Služba bude poskytována zdarma.
Vybudování centra přišlo na téměř 5 milionů korun a BETLÉM ji financoval z půjčky, kterou postupně splácí. Částkou
125 tisíc euro podpořila tento projekt nadace Otto per Mille,
jejímž zřizovatelem je valdenská církev v Itálii. Dále nás podpořila Apoštolská církev sbor Karviná, firma
Stavospol interiér Brno, Beton Brož Otnice,
A-Z plotové centrum Rajhrad, Alvay Manex
Podivín, EFB Kladno a HL Brno. Další prostředky středisko získalo z výtěžku benefiční dražby výrobků svých klientů v rámci 16.
společenského večera, který se letos po 14
letech konal v Kloboukách, v nově opravené
sokolovně, a to v sobotu 19. listopadu 2016.
Text a foto: Ing. Jan Gavlík

Arkénie se po deseti letech stěhuje do vlastního
Téměř před deseti lety, přesně 26.
února 2007, jsme slavnostně otevřeli
Domov Arkénie v Brumovicích. Stal se
pátou sociální službou, které středisko
BETLÉM poskytuje.
V té tobě vstoupil v platnost i nový
zákon o sociálních službách, a tak jsme
museli zvolit druh sociální služby, kterou zde budeme poskytovat. Nejvíce
potřebám našich klientů odpovídala
služba „domov pro osoby se zdravotním postižením“.
Do Arkénie se nastěhovalo pět
mladých dospělých lidí se zdravotním
postižením, kteří předtím žili v Narnii
v Morkůvkách. Při rozjezdu služby a
v prvních letech jejího fungování byla
její vedoucí Vladimíra Hutová z Brumostrana 12

vic a podstatnou část týmu pečovatelů
tvořily pracovnice také z Brumovic, což
se nepochybně podepsalo na přátelském a vstřícném přijetí v obci. Uživatelé se mohli a stále mohou zapojovat do
všech běžných aktivit v Brumovicích,
sousedé bližší i vzdálenější nás obdarovávají přebytky ze zahrádek apod.
Vlídné přijetí brumovickými občany je
veliký dar, který Arkénie získala.
Dodnes jsme velice vděční, že se
nám podařilo Arkénii uvést do provozu,
byť v pronajatém objektu, s příslibem
jejího možného prodeje po skončení
nájmu. Letos po 10 letech jsme se však
s majitelem na prodeji nedohodli a ani
nově navržené podmínky nájmu pro
nás nebyly přijatelné. Rozhodli jsme se

proto celou situaci řešit zcela radikálně.
Oslovila nás nabídka prodeje řadového domu v Brumovicích „Na Harasce“, který jsme na jaře 2016 zakoupili.
Dům jeho majitelé postavili po roce
1980 a byl v nepoměrně lepším stavu
než původní, pronajatý objekt. Během
léta a podzimu jsme provedli nutné
opravy, zejména výměnu oken, změnili
jsme dispozice několika místností, rekonstruovali jsme hygienické zázemí a
kuchyni, vše jsme vymalovali.
V novém objektu vzniklo 6 jednolůžkových pokojů, kuchyně s jídelnou,
samostatný obývací pokoj, dvě koupelny se sprchou a toaletou a jedna
samostatná toaleta. K dispozici jsou
prostorné suterénní místnosti jako skla-
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dy, prádelna, sklep, kotelna a ve dvoře hospodářské stavení se sklepem a
pergolou, skrze niž lze projít na okrasnou zahradu s užitkovou zahrádkou.
Zkušenosti z více než ročního provozu
Mirandie nám potvrzují náš dlouhodobý
názor, že pro poskytování pobytových
sociálních služeb je ideální domácnost
složená z 6 členů. A právě to nám prostory nové Arkénie umožní, protože
všichni obyvatelé zde budou mít dost
životního prostoru a soukromí, i když
zvýšíme kapacitu na 6 uživatelů.
Abychom mohli Arkénii přestěhovat,
museli jsme získat souhlas Jihomoravského krajského úřadu, který má dohled
nad poskytováním sociálních služeb.
Jako jediná vhodná možnost se ukázalo spojení přechodu služby do nového
objektu termínově s novým dotačním
obdobím a zahájit tak poskytování služby v novém objektu od 1. ledna 2017.

Zároveň jsme se rozhodli změnit druh
poskytované sociální služby a místo
„domova pro osoby se zdravotním postižením“ budeme poskytovat sociální
službu „chráněné bydlení“. Tato změna
souvisí zejména s postupným vývojem
obsahu jednotlivých druhů sociálních
služeb. Služba „domov pro osoby se
zdravotním postižením“ je často spojována s velkými zařízeními, v nichž jsou
lidé izolování od běžné společnosti, což
Arkénie není a nechce být. Naší snahou je, aby uživatelé našich služeb žili
v běžné zástavbě, mohli se zapojovat
do fungování běžné společnosti a jejich
život aby byl zaplněn běžnými aktivitami.
Do nové Arkénie se přestěhuje pětice stávajících obyvatel Arkénie: dvě
ženy, které žijí v Arkénii od začátku.
Další obyvatel přešel z Narnie v roce
2015, nejstarší klient před nástupem

do Arkénie v roce 2014 žil se svou maminkou v Terezíně a poslední z mužů
přestoupil v roce 2016 z Mirandie. Na
šesté, zatím neobsazené místo nastoupí od ledna nový klient.
To, že se podařilo novou Arkénii
vybudovat v tak krátké době, nás naplňuje velkou radostí a vděčností všem,
kteří se na opravě a celém přesunu
podíleli. Za otevření nových možností
patří veliké poděkování i Pánu Bohu.
A protože desetileté výročí od otevření
původní Arkénie připadá na neděli 26.
února 2017, rozhodli jsme se v ten den
uskutečnit slavnostní otevření nové
Arkénie a radost z tohoto díla sdílet i
s vámi, našimi přáteli.
Za podporu při vybavení kuchyně
v Chráněném bydlení Mirandie děkujeme Kontu bariéry při Nadaci Charty
77.
Tomáš Vostřák

Ze sportu
Z Brumovic u Opavy do
Brumovic na Moravě
O víkendu 5.-7.srpna 2016 se čtyři cyklisté – dva
sportovci a dva hasiči z Brumovic u Opavy vydali do
Brumovic na jižní Moravě. Náročnou trasu zvládli za
dva dny s přespáním v Olomouci. Do cíle – do naší
obce šťastně dojeli, místními občany byli vřele přivítáni a na snímku je vidíte se starostou obce.
Foto: Jiří Krčmař

Volejbalový turnaj
V sobotu 17. září 2016 se na dětském hřišti u vodojemu na Drahách konal volejbalový turnaj. Zúčastnila se
čtyři družstva, organizoval Klub rodiče dětem.
Foto: Marcela Studýnková

Výsledky fotbalové soutěže – podzimní část 2016
Datum
20.8.
28.8.
4.9.
11.9.
18.9.
2.10.

IV.třída sk.C muži
Křepice B
Velké Němčice
Brumovice
Kurdějov
Brumovice
Brumovice

Brumovice
Brumovice
Velké Pavlovice C
Brumovice
Šitbořice B
Hustopeče B

1:8
2:2
2:6
2:3
7:1
4:3

9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

Starovice
Brumovice
Nosislav B
Brumovice

Brumovice
Horní Bojanovice
Brumovice
Diváky

7:0
5:0
2:1
6:3

Umístění v tabulce:
Muži, IV. třída, skupina C: 4.místo z 11 družstev
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Brumovičtí šachisté
Okresní přebor I. – Břeclav 2015/2016
Pořadí Družstvo
V
1.
Sokol Lanžhot
6
2.
ŠK Slavoj Velké Pavlovice A 6
3.
Galerie Závodný Mikulov
5
4.
Šach Pavlov
4
5.
Sokol Brumovice
3
6.
Tatran Poštorná B
2

R
0
0
0
1
1
0

P
1
1
2
2
3
5

Body
18
18
15
13
10
6

7.
ŠK Slavoj Velké Pavlovice B 1 0 6
8.
Penzion Mlýn Velké Bílovice 0 0 7
Okresní přebor I. – Břeclav – finále B 2015/2016
Pořadí Družstvo
V R P
1.
Tatran Poštorná B
3 0 0
2.
Penzion Mlýn Velké Bílovice 1 1 1
3.
Sokol Brumovice
1 0 2
4.
SK Slavoj Velké Pavlovice B 0 1 2

3
0
Body
9
4
4
1

Florbal v Brumovicích

Školní turnaj ve florbalu v Kobylí
Dne 14. listopadu 2016 odcestovali
florbalisté ze ZŠ Brumovice ke každoročnímu turnaji prvního stupně do Kobylí.
Soupeři jim byli nejen žáci z pořádající
školy, ale i žáci z Bořetic a Vrbice. Hráči
nabuzeni loňským vítězstvím se těšili na
jeho obhajobu. Nakonec po nepříliš vydařeném prvním zápase proti Bořeticím
získali pěkné druhé místo. Po prvním
zklamání z nevyhraného turnaje převládla dobrá nálada.

v ZŠ Brumovice se škola přihlásila do
celonárodního turnaje prvního stupně,
který pořádá Český florbal. Okresní kolo
se uskutečnilo 2. prosince 2016 ve SH
Mikulov. Z okresu Břeclav se přihlásilo
dvanáct škol. Bohužel některé nedorazily, což ovlivnilo průběh turnaje. V prvním
zápase tým nastoupil proti Valticím, ve
kterém zvítězil 7:1. Následoval souboj
s týmem z Březí, který jsme zaslouženě
vyhráli 5:1. Poslední zápas ve skupině
proti Mikulovu byl klíčový pro postup do
semifinále, protože oba týmy měly dvě
výhry. Bohužel vzhledem k týmům, které
nedorazily, a jejich zápasy byly kontumovány 5:0 pro soupeře, nám ani momentální dobré skóre nepostačovalo k postupu v případě remízy nebo prohry. Zápas
byl od začátku vyrovnaný a kvalitní. Ve
druhém poločase byl stav 1:1, který nás
bohužel vyřazoval z turnaje. Tým zariskoval, protože potřeboval vyhrát, což
bohužel nakonec znamenalo prohru a
cestu domů.

Školní turnaj v Mikulově
Vzhledem k velkému zájmu o florbal

Jihomoravská liga elévů
Pod názvem FbC Aligators Brumovi-

Vážení sportovní přátelé, po několikaleté přestávce opět v Brumovicích
u mládeže roste zájem o hraní florbalu.
Vzhledem ke spolupráci s jedním z největších florbalových klubů v České republice, s oddílem FbC Aligators, který
má ve florbalových soutěžích více než
20 družstev ve všech věkových kategoriích v chlapcích i dívkách, může většina
hráčů nastupovat při trénování v Brumovicích i do soutěžních zápasů.
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ce se hráči účastní ligy elévů. Soupeřem
jsou jim hlavně týmy z Brna, dále Znojmo,
Blansko, Moravany, 2 týmy FbC Aligators
(Bučovice, a na fotce v modrém Klobouky) a další. V lize se po vzoru vyspělých
sportovních zemí ze severu a západu
Evropy nevedou žádné tabulky ani statistiky, a během zápasu není vidět ani stav
utkání. Klíčový faktor u této kategorie je
radost ze hry. Důležitý je postupný vývoj
každého hráče bez ohledu na jeho momentální florbalové dovednosti. Tlak na
výsledky má čas do vyššího věku hráče.
Turnaje se odehrávají po celém Jihomoravském kraji. Za prozatímní klidný průběh sezóny patří obrovské poděkování
všem rodičům hráčů, za jejich ochotu vozit je na zápasy a také za pomoc kdykoli
byla v jakémkoliv ohledu potřeba. Na fotce nejsou všichni aktivní rodiče, protože
někteří na tento turnaj nemohli přijet.
Jihomoravská liga přípravky
V týmu FbC Aligators Šitbořice Brumovice působí samí nováčci ve světě
florbalu. Do soutěže nejmenších se postupně zapojují další hráči z 1. a 2. třídy
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ze Základní školy v Brumovicích, aby si
vyzkoušeli hrát zápasy, a tím měli další
motivaci ke sportování. Pokud bude v příští sezóně zájem hráčů pokračovat, bude
vytvořen samostatný tým Brumovic.
V Jihomoravské lize mladších žákyň a občas také v soutěži mladších
žáků pravidelně zaklekává do brankoviště před svoji branku brankářka Eva
Kulíšková. Ve starších mládežnických

kategoriích se objevují i další hráči z
Brumovic.
Nejen o průběhu zápasů všech našich družstev, ale i o aktuálním programu
na následující období, si můžete pravidelně přečíst na webových stránkách
oddílu - www.fbc-aligators.estranky.cz,
případně na facebookové stránce FbC
Aligators (http://1url.cz/LCNZ).
Žádné tyto úspěchy by nikdy nevznik-

ly bez podpory našich partnerů, jak z řad
obcí, organizací, kraje, tak samozřejmě
jednotlivých firemních sponzorů. Velké
poděkování patří i všem, kteří s námi
spolupracují, ať jsou to hlavně ochotní
rodiče hráčů nebo i hráči samotní, nebo
i Vám, fanouškům sportu, kteří tento článek čtete, a tím dáváte najevo Váš zájem
o náš krásný sport.
Milan Veselý

Společenská kronika
Vítání dětí do života
V neděli 18. září 2016 byly v obřadní síni Obecního úřadu v Brumovicích do života slavnostně uvítány děti:
Lukáš Peřina, Štěpánka Herzánová, Mariam Imider, Timur Ondruš a Kateřina Mansbartová.
K narození dětí rodičům upřímně blahopřejeme.
Foto: Vlasta Bedřichová

Děti narozené v roce 2016
• Aneta Fröhlichová
• Michaela Benedikty
• Lukáš Peřina
• Štěpánka Herzánová
• Mariam Imider
• Timur Ondruš
• Kateřina Mansbartová
• Michaela Kratochvílová
• Teodor Breznický
• Elena Zvonařová
• Nikol Bullová
• Václav Marek

Sňatek v roce 2016 uzavřeli:
• Petra Otáhalová a Pavel Kratochvíl
• Iveta Šemorová a Miroslav
Knápek

Zlatou svatbu
v roce 2016 oslavili:
• Vladimír a Marie Vodákovi
• František a Františka Hladůvkovi
• Bohuslav a Anežka Halmovi
Jubilanti v roce 2016:
Miroslava Šedivá
98 let
Štěpánka Lejsková
93
Aurelie Kellnerová
93
Božena Novomestská 92
Vladimír Konečný
90
Miroslav Stehlík
90
Oldřich Blanář
89
Františka Jalůvková 89
Jiří Tesař
89
Vlasta Poláková
89
Františka Stehlíková 89
Ladislav Zítka
88
Marie Staňková
88
Věra Hortvíková
88
Františka Líznarová 88
Jarmila Ševelová
87
Bořivoj Dvořák
87
Ludmila Blanářová
87
86
Libuše Dvořáková

Marie Šomanová
Miroslav Tiefenbach
Božena Benešová
Josef Lupač
Božena Michnová
František Bravenec
Vavřín Charvát
Jaroslav Třeštík
Jan Valný

86
86
86
86
86
85
85
85
85

V roce 2016 nás
navždy opustili:
Miroslav Jalůvka
Josef Kobylka
Štěpánka Oslzlá
Miroslav Kuchyňka
Antonín Andresík
Jiří Kňůr
Zdeňka Krátká

85 let
67
89
70
82
78
76
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Co nového u hasičů
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s
činností našeho hasičského sboru v
uplynulém čtvrtletí. Všeho bylo dost,
jak práce, výjezdů i zábavy.
Začnu asi tím nejdůležitějším,
a to jsou samozřejmě ostré výjezdy. Těch bylo celkem osm. Nejprve
jsme hasili pole se slámou mezi Čejčem a Hovorany, poté požár trávy
u školy v Kloboukách u Brna, dále
hořel kombajn u Terezína. Také se
hasila pneumatika z vleku nákladního auta. V Kobylí hořela skládka,
požár stohu v Kloboukách byl také
dost velký. Ale největší požár byl asi
ve skládce v Martinicích. A na závěr
naše zásahová jednotka vyjížděla k
hašení odpadu v Morkůvkách. Nesmím zapomenout také na preventivní cvičení, které jsme si uspořádali
na boleradické rozhledně a vyzkoušeli si stav našich plic s dýchacími
přístroji. Při větších požárech většinou vyjíždí jenom Karosa, která má

„pouze“ 2500 litrů vody, ale při požárech porostů, skládek a podobně
spolu s ní vyjíždí i Tatra, která má
téměř 7000 litrů a je v takových případech téměř nepostradatelná.
Na nákup technického vybavení
nám už celkem pravidelně přispívá
Jihomoravský kraj. Spadají do toho i
výjezdy aut, kde nám však hradí jen
pohonné hmoty. Jinak provoz hasičské zbrojnice, jako je otop, elektřina
a podobně, jde z rozpočtu obce. Zásahová jednotka se schází minimálně každou první neděli v měsíci, ale
podle potřeby i několikrát v týdnu.
Povinné jsou kondiční jízdy řidičů,
pravidelné proškolování strojníků a
celá zásahová jednotka musí pravidelně procházet lékařskými kontrolami včetně způsobilosti na dýchací
techniku.
Jak vidíte, povinností máme mnoho, ale také si najdeme čas na zábavu. Asi tou nejdůležitější jsou hasičské závody starších hasičů. Před

léty jsme po domluvě založili takovou
miniligu. Pravidelně v ní soutěží samozřejmě naši hasiči, dále kobylští,
bořetičtí, a také hasiči z Nenkovic a
Brumovic u Opavy. Jsou to opravdu
příjemná setkání, kde ani tak nejde o
výsledek, ale hlavně o to, že se opět
všichni vidíme, popovídáme si, ale
také si předáváme zkušenosti. No a
vyhlášení výsledků všech závodů se
koná postupně ve všech vesnicích.
Letos to připadlo na nás. Předaly se
poháry samozřejmě těm nejlepším,
ale hlavně to bylo krásné setkání téměř čtyřicítky hasičů.
Jak vidíte, dokážeme pracovat i
se bavit, a proto vyzývám všechny
spoluobčany včetně dětí, abyste se
k nám přidali a stali se členy našeho sboru, jehož práce je podle mého
názoru tak užitečná pro ochranu majetku a zdraví nás všech.
Karel Opluštil, starosta Sboru
dobrovolných hasičů Brumovice
Foto: Jiří Krčmař

Vážení zákazníci, milí přátelé,
touto cestou Vám chceme poděkovat za Vaši přízeň,
kterou nám svými nákupy projevujete.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody
Kolektiv pracovnic Jednoty Brumovice
e
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Vánoce to je dárek, který jsme si takhle nepřáli
Očekávání a naplnění. Naplnění
jiné, nečekané. Tak jiné, že se pod jeho
vlivem musíme změnit.
To je vánoční příběh. Příběh o daru
dítěte, které se rodí nečekaně a do
ubohých podmínek. Takto k nám přichází Bůh. Čím nás tento příběh může
inspirovat?
Marie byla první, která musela
zpracovat ten šokující dárek. Těhotenství, které svému muži nemohla
vysvětlit. Jistě se musela modlit, aby
ji Josef přijal a neopustil ji. A přece se
Mariiny mysli a srdce dotklo něco tak
silného, že řekla své: „Ano. Přijmu do
svého života toto dítě.“ A ani samotné
narození Ježíše neprobíhalo zrovna
podle jejích představ. Která žena by si
vybrala porod ve stáji? Josef, byl hned
druhý v pořadí. I on se musel vyrovnávat s něčím naprosto nečekaným.
Těhotná snoubenka? „Děkuji mockrát,
ale s cizím dítětem si tě brát nebudu.“
Ale opět zasáhlo něco většího. Přestože snil o vlastním dítěti, rozhodl se Josef Marii neopustit a její dítě přijmout.
Zaměřme se dnes právě na tu chvíli, kdy v životě dostaneme dárek. Rozbalíme ho. A zjistíme, že jsme si takový
dárek nepřáli. Co pak? S takovou situací se můžeme vyrovnat různě.
Možnost první: Dárek s díky odmítneme. „Díky, je to od vás moc pěkné,
ale když nedostanu, co chci, tak to raději nic.“ Kdyby se takto zachovali Josef s Marií, neměli bychom si dnes co
vyprávět. Vánoční příběh by se neodehrál tak, jak ho známe.
Možnost druhá: Dárek přijmeme
s kyselým úsměvem a různě silným

skřípáním zubů. „Dobrá, dobrá, asi jste
se snažili… Ale tohle je to, co jsem si
přála? To jste mě neposlouchali? Proč
mi to děláte?“ Následovat může série
výčitek, zatrpklost. Myslím, že se nejeden z nás najde právě v této odpovědi.
Zvlášť my, kteří potřebujeme mít věci
dokonalé, perfektní. Nebo nám tolik
záleží na vlastní představě. Přiznám
se, patřím sem i já a uvědomuji si, že
takovým postojem přijdu o mnoho radosti.
Ještě existuje reakce třetí: Přijetí. Jistě ne okamžité. Nejdřív je třeba
chvíle na rozmyšlení. Nádech a výdech. Překvapení se musí zpracovat.
Teprve pak je možné upřímné přijetí.
„Tohle mi chceš dát? Jsi si jistý? Dobrá. Děkuji. Jistě to má nějaký smysl a
já mám radost, když máš radost ty.“
Této odpovědi bych se ve svém životě
chtěla blížit. To byla odpověď Marie a
Josefa. Oba si zachovali otevřenost a
přijali dárek, dítě, o jehož příchodu měli
původně zcela jiné představy. Kdyby
bylo po jejich, narodilo by se jim dítě po
svatbě, doma v bezpečí a teple. Jejich
otevřenost ale umožnila něco velkého
– narodil se nám Spasitel.
Ve svém životě nedohlédneme daleko. Plánujeme, ale nevíme, k čemu

budou třeba nečekané události jednou
dobré. Vánoční příběh nás učí flexibilitě, o které se nám ani nezdálo, a o
kterou jsme nestáli. Schopnost přijímat
nečekané dárky nám však může přinést kromě starostí nečekanou radost.
Bylo by škoda o ni přijít.
Požehnané Vánoce a dobrý
vstup do Nového roku Vám všem
přeje Martina Zuštinová.
DEJ MI, PANE, BDĚLÉ SRDCE
(modlitba, píseň z evangelického
zpěvníku)
1. Dej mi, Pane, bdělé srdce, ať se
ti dnes nevzdálím nerozvážným
smýšlením.
Dej mi srdce ušlechtilé, jež by žádný špatný cit nedokázal ponížit.
2. Dej mi, Pane, pevné srdce, které
nikdy nezlomí nesnáze či pohromy.
Dej mi srdce nezávislé, svobodné a
odvážné, povznesené nad vášně.
3. Dej mi rozum, jenž tě hledá, moudrost, která nalezne život podle vůle
tvé.
Dej mi pravou, pevnou víru, lásku,
v níž se přetvořím/ a stanu se zcela
tvým.
podle T. Akvinského J. Hrdlička

Jako již tradičně i letos k nám dorazí Betlémské světlo. Světlo, které
putuje z Betléma, přivezou skauti z Vídně do Brna v sobotu 10. prosince 2016. 17. prosince se 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 pokoj a Boží požehnání.
Kloboučtí skauti a skautky

Adventní a vánoční program
v evangelickém sboru
v Kloboukách u Brna
Léta Páně 2016
neděle 18. prosince – 4. adventní neděle
Adventní bohoslužba
8.00 Morkůvkách, 9.30 v Kloboukách, 11.00 ve
Velkých Hostěrádkách
sobota 24. prosince – Štědrý den
Dětská vánoční slavnost
s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou pro
děti v 9.30 hodin v Kloboukách

neděle 25. prosince – Boží hod vánoční
Sváteční vánoční bohoslužba se slavením svaté
Večeře Páně v 9.30 hodin v Kloboukách
v 18.00 Vánoční koncert
Účinkují: pěvecký sbor Izmael, Stanislav Heller (varhany), The Izmaels Brothers
neděle 1. ledna – 1. neděle po Vánocích
Vánoční bohoslužba v 9.30 hodin v Kloboukách
a
Ekumenická bohoslužba
14.00 hodin v evangelickém kostele v Kloboukách
káže farář František Trtílek
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Vánoční bohoslužby v kostele
sv. Antonína v Brumovicích
Sobota 24. prosince 2016 – Štědrý den
22.30 hod.: půlnoční mše se zpěvy chrámového
sboru
Neděle 25. prosince 2016 – Boží hod vánoční
8.00 hod.: mše svatá
14.00 – 15.00: otevřený kostel, možnost prohlédnout
si jesličky
Pondělí 26. prosince 2016 – Svátek sv. Štěpána,
2. svátek vánoční
8.00 hod.: mše svatá za brumovickou mládež
28. prosince 2016
18.00 hod.: mše svatá za brumovické děti
Sobota 31. prosince 2016 – Svátek sv. Silvestra
16.00 hod.: děkovná bohoslužba k ukončení občanského roku
Neděle 1. ledna 2017 – Slavnost Matky Marie
Boží Panny, Nový rok
8.00 hod.: mše svatá
Pátek 6. ledna 2017 – Svátek Tří králů, Slavnost
Zjevení Páně
18.00 hod.: mše svatá s žehnáním vody, kadidla a
křídy
Neděle 8. ledna 2017 – Svátek Křtu Páně
8.00 hod.: mše svatá na závěr vánoční doby

Ceník vodného na kalendářní rok
2017 od společnosti Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s.
Vodné:

bez DPH ………...…..38,00 Kč/m3
včetně 15% DPH …. 43,70 Kč/m3

Svoz PET lahví
a nápojových kartonů v roce 2017

Obec Brumovice v roce
2017 – plán akcí

Leden:
13.1. - Košt svařáků
28.1. - Hasičský ples - maškarní
Únor:
18.2. - Krojovaný ples OÚ
19.2. - Dětský krojovaný ples
Duben:
8.4. - Oblastní výstava vín
13.4. - Pietní akt – 72. výročí osvobození
obce
Květen:
- Běh Parkem Dr. Jana Herbena
- Oslava Dne matek
- Den dětí
- Rybářské závody
Červen:
10.6. - Den otevřených sklepů
Červenec:
1-3.7. - Tradiční hody
Srpen:
5.8 - Noční hasičské závody
- Volejbalový turnaj
Září:
- Turnaj dětí v kopané - přípravka
Říjen:
- Rybářské závody
- Lampiónový průvod
Listopad:
- Podzimní hody
- Vánoční jarmark
Prosinec:
- Vánoční vystoupení dětí MŠ a ZŠ
- Přání Ježíškovi – pouštění balónků
- Zpívání pod vánočním stromem
- Vánoční turnaj ve stolním tenisu
- Štěpánský turnaj v mariáši

24. 1., 21. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8.,
5. 9., 3. 10., 31. 10., 28. 11., 27. 12.

Všem našim čtenářům děkujeme za

Sběr nebezpečného odpadu
v roce 2017:
14. 1., 8. 4., 15. 7., 14. 10.

projevenou přízeň, přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v novém roce
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č. 26, PSČ 69111, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 20. března 2017
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Vítání dětí do života

Foto: Vlasta Bedřichová
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Podzimní hodová zábava

Brumovičtí hasiči

Florbal v Brumovicích
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Foto: Kateřina Charvátová, Jiří Krčmař a Milan veselý

