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Foto: Vlasta Bedřichová

ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE
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 ho-
rou: 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.“
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Vážení spoluobčané,
s  přicházejícím jarem se probouzí příroda a  i  pro nás 

je to období, které nám dodává nových sil. Prodlužuje se 
denní doba, sluníčko nás po chmurných zimních měsících 
příjemně zahřívá a dodává nám lepší náladu i chuť do ži-
vota. Je to období, které znamená nový život, probouzení 
krás přírody, zpěv ptáčků a určitě pro většinu z nás období, 
které přináší kromě zmíněných krás a radosti také spous-
tu práce a  starostí při úklidu kolem našich nemovitostí, 
úpravou zahrádek, zahrad a zahájení polních prací. Když 
už jsem zmínil polní práce, musím znovu připomenout 
a  upozornit majitele, případně uživatele pozemků, a  to 
ve věci úklidu kolem nich. Je velkým nešvarem vytahování 
zeminy na zpevněné vozovky ze zahrad v rámci zastavě-
ného území a z polností v rámci celého katastru, vyjíždění 
kolejí na polních cestách, ježdění mimo cesty po osetých 
pozemcích a travnatých plochách, ale i na neuklizené hro-
mady réví a klestí na mezích a jiné. Toto vše působí ostat-
ním spoluobčanům nemalé problémy a těžkosti. 

Většině z nás není lhostejné, v jakém prostředí bydlíme 
a pohybujeme se. Snahou nás všech musí být, aby vzhled 
obce jako celku (celého katastru) byl opravdu hezký a bez-
pečný, aby nedocházelo k poškozování věcí obecních i sou-
kromých. Každý majitel nemovitosti si musí být vědom své 
odpovědnosti za její stav i bezpečnost. Nebuďme lhostejní 
a nevšímaví k nešvarům kolem nás, vycházejme z toho, že 
Brumovice jsou nás všech a nenechávejme si naši radost 
z hezkých věcí a chvil kazit některými jedinci. Vám, kteří 
se aktivně zapojujete do úklidu, zvelebování, ale i do dění 
v obci, patří můj srdečný dík.

Slovo starosty

Během zimního období byly organizovány různé akce, 
do  kterých se zapojilo někdy více někdy méně občanů. 
Celkově bych si přál větší návštěvnost na  všech pořáda-
ných akcích. Vždyť co může udělat pořadateli akce větší 
radost než velká spousta spokojených návštěvníků.

Chci se zmínit o  věcech, které jsou před námi a  jsou 
mezi spoluobčany poměrně hodně diskutovány. Až 
na malé drobnosti je dokončena stavba kanalizace a ČOV 
a je uvedena do  zkušebního provozu. Nyní probíhá, 
a do konce pololetí musí být provedeno, připojení nemo-
vitostí na  tuto novou kanalizaci. O  této skutečnosti jste 
byli informováni letáčkem doručeným do  všech domác-
ností. Prosím, nepodceňujte tuto skutečnost a nenechávej-
te ji na poslední chvíli. 

Výkopových prací se však nezbavíme a budou probíhat 
i nadále. Do konce září bude prováděna rekonstrukce ply-
nových rozvodů a přípojek v celé obci. Vrchní konec a část 
ulice Draha jsou již hotovy a nyní nás v uvedeném období 
čeká provedení rekonstrukce ve zbytku obce. Na části obce 
bude také probíhat zemní i vzdušná rekonstrukce rozvodů 
elektrické energie. Po provedení těchto prací bude z obec-
ního rozpočtu provedena oprava a výstavba chodníků. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám do nadcházejícího ob-
dobí hodně zdraví, spokojenosti, elánu, hodně příjemných 
a sluncem zalitých dní a těším se na dobrou spolupráci.

Antonín Košulič, starosta obce

USNESENÍ
z dvacátého šestého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 14. prosince 2017 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:

1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Miroslava Otáhala a Ing. Vavřince 

Charváta. 
3. Návrhovou komisi ve  složení JUDr.  Dobromila Ma-

cháčková a Karel Opluštil. 
4. Rozpočet obce na rok 2018. Oproti původnímu návrhu 

byly schváleny příspěvky na provoz Domovinky Něm-
čičky na dva občany z Brumovic ve výši 23 360,- Kč, 
příspěvek sportovnímu klubu florbalu Aligators zsp. 
Šitbořice ve výši 20 000,- Kč, středisku Diakonie ČCE 
- středisko Betlém ve výši 20 000,- Kč, spolku Brumo-
vické jezírko na provoz ve výši 21 000,- Kč, TJ. Sokol 
Brumovice na provoz ve výši 49 000,- Kč a Klubu rodi-
če dětem ve výši 9 000,- Kč.

5. Střednědobý výhled na roky 2019, 2020 a 2021. 

6. Rozpočet ZŠ a MŠ Brumovice na rok 2018.
7. Rozpočtový výhled ZŠ a  MŠ Brumovice na  rok 2019 

a 2020. 
8. Novou smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování od-

padu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. 
s účinností od 1. 1. 2018. 

9. Směrnici obce Brumovice č. 1/2017 o odvádění a čiště-
ní odpadních vod v obci Brumovice.

10. Výši odměn pro členy Zastupitelstva obce od 1.1.2018 
podle NV č. 318/2017 Sb., ve stejné výši jako dosud.

11. Rozpočtové opatření č. 12.
12. Zpevnění plochy pro parkování na obecním pozemku 

– parcele č. 4/55 o  výměře 8 x 4 m před domem …. 
vlastním nákladem.

13. Vyřazení nepotřebného a  současně opotřebovaného 
majetku ZŠ a MŠ Brumovice.

• Ze života školičky
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Foto: Eva Kulíšková
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ZOB bere na vědomí:

1. Nabídku firmy DUIS Brno, s. r. o. na uzavření příkazní 
smlouvy k ustavení funkce odborného zástupce provo-
zovatele kanalizace a čistírny odpadních vod.

2. Žádost … o odkoupení obecních pozemků kolem ne-
movitosti.

3. Žádost … o odkoupení části obecního pozemku.
4. Žádost … o odkoupení části obecního pozemku pod 

stavbou
5. MAP se zaměřením na vzdělávání podporovaný a čás-

tečně financovaný Jihomoravským krajem.
6. Informační zprávu o činnosti obecního úřadu.

ZOB ukládá starostovi:

1. Prověřit i jiné nabídky na uzavření smlouvy o výkonu 
funkce odpovědného odborného zástupce pro provo-
zování kanalizace a ČOV.

2. Prověřit nabídky a podmínky pro provozování sběru, 
přepravy a odstraňování odpadu obce u ostatních or-
ganizací v regionu, zejména v oblasti cenové.

3. Svolat schůzku na  dotčených parcelách k  projednání 
žádostí na odkoupení části obecních pozemků.

USNESENÍ
z dvacátého sedmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 1. března 2018 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:

1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Zdeňka Veselého a Ing. Bohuslava 

Říhu. 
3. Návrhovou komisi ve  složení JUDr.  Dobromila Ma-

cháčková a Josef Miklík. 
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-

ho břemene a smlouvu o právu provést stavbu s firmou 
Českomoravská telekomunikační, s. r. o., 691 75 Bor-
kovany na zřízení optické telekomunikační sítě. 

5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne s firmou E.ON Distribuce, a. s. na zřízení přípojky 
el. energie na obecní parcel 3106/1 ke stavbě rodinné-
ho domu na parcele č. st. 418. 

6. Smlouvu o  dílo se Spolkem vojenské historie Valtice, 
z  s. na  zajištění historických materiálů, jejich knižní 
zpracování a vydání knihy ke 100. výročí vzniku repub-
liky, konkrétně 8. části knihy O legionářích Kloboucka 
za cenu 20 tisíc korun, včetně dodávky 50 ks knih.

7. Dodavatele odborného zástupce provozovatele ČOV 
dle ust. § 6, odst. 2, písm. c. Zákona o vodovodech a ka-
nalizacích firmu DUIS, s. r. o. Srbská 1546/21, 612 00 
Brno. 

8. Pasport místních komunikací. 
9. Rozpočtové opatření č. 2.
10. Prodej části obecního pozemku - pozemek p. č. 112/77 

o výměře 284 m2 za cenu 130,- Kč za 1 m2 .
11. Prodej části obecního pozemku - pozemek p. č. 3601/60 

o výměře 25 m2 za cenu Kč 130,- Kč za 1 m2 . 
12. Prodej části obecního pozemku p. č. 3601/10 o výměře 

1 m2 zjištěného geometrickým plánem jako zastavěná 

plocha rodinným domem manželů …., za cenu 130,- 
Kč za 1 m2.

13. Prodej části obecní parcely p.  č. 3601/47 na  základě 
upřesnění výměry geometrickým plánem za  cenu Kč 
130,- za 1 m2 .

14. Podmínky prodeje části vydražené obecní nemovitosti 
- parcela č. st. 102 a 102/4 o výměře dle geometrického 
plánu za cenu korespondující s cenou pořizovací (vy-
draženou) a úhradou geometrického plánu. Po schvá-
lení podmínek prodeje panem ….bude vyvěšen záměr 
prodeje.

15. Prodej části obecního pozemku p.  č. 12/10 o  výměře 
6 m2 na základě geometrického plánu za cenu 130,- Kč 
za 1 m2 .

16. Záměr pronájmu části obecní parcely 3601/1 o výměře 
cca 30 m2 za  účelem zřízení přístřešku na  parkování 
před nemovitostí pana …., Brumovice.

17. Výši účetních odpisů na rok 2018 ve výši 77 112,- Kč 
pro ZŠ a MŠ Brumovice.

18. Návrh odpovědi na žádost panu …….

ZOB neschvaluje:

1. Prodej části obecního pozemku p. č. 6894. 

ZOB bere na vědomí: 

1. Kontrolu plnění usnesení z minulého ZOB. 
2. Provedenou inventarizaci majetku obce a  ZŠ a  MŠ 

Brumovice za rok 2017 – nebyly zjištěny žádná manka 
a škody.

3. Rozpočtové opatření č. 1.
4. Informační zprávu o činnosti obecního úřadu.

Směsný komunální odpad 234,07 t 
Plasty a nápojové kartony 4,588 t
Papír a lepenka 13,798 t
Kovový odpad 8,76 t

Sklo 7,945 t
Biologicky rozložitelný odpad 43,9 t
Textilní materiál 3,491 t
Nebezpečný odpad 1,622 t

Jak jsme v roce 2017 nakládali s odpady

Volba prezidenta ČR
l. kolo konané ve dnech 12. 1. – 13. 1. 2018

Výsledky hlasování v Brumovicích
Počet voličů zapsaných v seznamu: 781
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 483
Počet odevzdaných úředních obálek: 483
Počet platných hlasů: 481 (61,84%)
V pátek 12. ledna odvolilo: 39,4% voličů
Do přenosné volební schránky volili: 4 občané

Volební místnost: velká zasedací místnost obecního úřadu
Volební komise:
Předseda: Stanislav Lupač
Místopředsedkyně: Květoslava Košuličová
Členky: Lenka Kňůrová, Veronika Veselá
Zapisovatelka: Marcela Studýnková
První volič v pátek 12. ledna: pan Antonín Macháček
Poslední volič v pátek 12. ledna: paní Jana Charvátová
První volič v sobotu 13. ledna: pan Rudolf Kadlec ml.
Poslední volič v sobotu 13. ledna: paní Jana Kucharičová
Nejstarší volič, který se osobně dostavil do volební míst-
nosti: pan Vladimír Konečný 

Volby prezidenta ČR
Volba prezidenta ČR
2. kolo konané ve dnech 26. 1. – 27. 1. 2018

Výsledky hlasování v Brumovicích
Počet voličů zapsaných v seznamu: 779
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 519
Počet odevzdaných úředních obálek: 519
Počet platných hlasů: 519 (66,62%)
V pátek 26. ledna odvolilo: 47% voličů
První volič v pátek 26. ledna: paní Andrea Kociánová
Poslední volič v pátek 26. ledna: pan Václav Lupač
První volič v sobotu 27. ledna: paní Pavla Pátková
Poslední volič v sobotu 27. ledna: paní Renata Petráňová
Do přenosné volební schránky volilo: 6 občanů

Výsledky ve 2. kole prezidentských voleb na Břeclavsku
Volební účast: 66,07%
Volilo 62 175 lidí z 94 155 voličů
Miloš Zeman zvítězil v 52 obcích, získal 34 481 hlasů,
tj. 55,57%
Jiří Drahoš zvítězil v 11 obcích, získal 27 569 hlasů,
tj. 44,43%

Výsledky ve 2. kole prezidentských voleb v České republice
Volební účast: 66,6%
Miloš Zeman: 2 853 390 hlasů, tj. 51,36%
Jiří Drahoš: 2 701 206 hlasů, tj. 48,63%
Z 10 597 473 obyvatel České republiky mohlo ve druhém 
kole volit 8 362 987 občanů. 

Vlasta Bedřichová
Foto: Antonín Košulič

Č. kand. Jméno a příjmení Počet hlasů V %

1. Mirek Topolánek 23 4,78

2. Michal Horáček 37 7,69

3. Pavel Fischer 37 7,69

4. Jiří Hynek 11 2,29

5. Petr Hannig 4 0,83

6. Vratislav Kulhánek 0 0

7. Miloš Zeman 204 42,41

8. Marek Hilšer 42 8,73

9. Jiří Drahoš 123 25,57

Č. kand. Jméno a příjmení Počet hlasů V %

7. Miloš Zeman 267 51,44

9. Jiří Drahoš 252 48,55
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Bezpečnostní situace na teritoriu 00 PČR
Hustopeče za období roku 2017

Bezpečnostní situace v  roce 2017 v  teritoriu našeho 
obvodního oddělení je dle mého názoru velmi dobrá. 
V rámci české republiky opět došlo k významnému pokle-
su nápadu trestné činnosti, naše OOP je na tom v nápadu 
trestné činnosti úplně stejně jako v roce 2016. Velmi pozi-
tivním jevem je však celková objasněnost trestných činů, 
která za rok 2017 činí 56,52%, což je ve srovnání s rokem 
2016 o  8,69% více objasněných skutků. Tento nárůst má 
celou řadu příčin. Vysvětluji si to především tím, že vel-
ké množství vynikající práce je uděláno v oblasti potírá-
ní drogové problematiky, se kterou úzce souvisí i ostatní 
trestná činnost Neméně důležitá je i při řešení a objasňo-
vání jednotlivých případů vyzrálost a  získané zkušenosti 
policistů našeho obvodního oddělení, jelikož průměrná 
délka služby se blíží k hranici 15 let.

Neustále je v současném světě velkým tématem terori-
smus, migrace a  příliv uprchlíků a  s  tím spojená trestná 
činnost Vzhledem k  tomu, že naše republika je pro tyto 
osoby ve většině případů pouze tranzitní zemí, tak trest-
ná činnost spojená s touto problematikou není na našem 
OOP evidována. Nelze však konstatovat, že se cizinci pro-
tiprávních jednání na našem teritoriu nedopouštějí. V loň-
ském roce jsme evidovali několik trestných činů a přestup-
ků osob, které se u nás vyskytují legálně, zejména se to týká 
osob, které jsou nás tzv. za prací. 

Ekonomická situace je stabilní. V roce 2017 nebyl žád-
ný problém s přidělením finančních prostředků na nákup 
PHM, obměnu zastaralého technického materiálu potřeb-
ného pro výkon služby, apod. Proběhla výrazná obměna 
vozového parku a  byla dokončena rekonstrukce podlah 
v 1. patře budovy OOP. V letošním roce by měla být zapo-
čata rekonstrukce podlah v přlzemí budovy. 

V současné době OOP Hustopeče zahrnuje katastrální 
území o 376 km2, což zahrnuje katastrální území celkem 
30 obcí a ve spolupráci s OOP Mikulov i plochu Vodní dílo 
Nové Mlýny. Na daném území má trvalé bydliště celkově 
cca. 37.000 obyvatel. V roce 2017 OOP Hustopeče dispo-
novalo 28 tabulkovými místy policistů a 1 místem admi-
nistrativní pracovnice. V současné době je personální stav 
naplněn. 

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bylo v teritoriu 
obvodní oddělení Hustopeče šetřeno: 
• 1.108 - věcí zaevidovaných pod č. j., nebo číslem 
 sběrného archu,
• 1.203 - šetřených přestupků,
• 391 - šetřených trestných činů, z  toho je celková 
 objasněnost - 56,52% .

V  nápadu trestné činnosti i  nadále převažuje obecná 
kriminalita, která tvoří 63,43% celkového nápadu ob-
vodního oddělení. Ve  srovnání s  rokem 2016 však došlo 

ke snížení nápadu obecné kriminality o cca 8%. Nejvýraz-
nější složkou obecné kriminality je především majetková 
trestná činnost, která tvořila v roce 2017 z celkového nápa-
du obvodního oddělení 38,87%. Nejrozšířenějším druhem 
majetkové kriminality jsou krádeže prosté, a to především 
krádeže nedostatečně zajištěných věcí (zejména se jedná 
o krádeže věcí z nezajištěných vozidel a objektů) a krádeže 
vloupáním (zejména krádeže vloupáním do firemních a ji-
ných objektů a rodinných domů). Další složku celkové kri-
minality tvoří tzv. zbývající kriminalita, která tvoří 23,02% 
a  hospodářská kriminalita, která tvoří 13,55% celkového 
nápadu OOP. Pro ilustraci do zbývající kriminality zařa-
zujeme trestné činy jako je ohrožení pod vlivem návykové 
látky, zanedbání povinné výživy apod. 

Významnou složkou trestné, ale i  přestupkové čin-
nosti, jsou protiprávní jednání spojené s  provozováním 
internetu, kterou označujeme jako IT kriminalitu. Jedná 
se o  trestnou činnost, která je velmi složitá na objasnění 
a samotné šetření, ale mohu konstatovat, že v této oblasti 
se nám s usvědčováním pachatelů daří. Je třeba však ape-
lovat na všechny občany, aby byli při sjednávání nákupu 
různých věcí přes internet velmi ostražití a zboží hradili až 
po jeho doručení nebo nakupovali v prověřených interne-
tových obchodech. Nejvíce podvodů registrujeme při ná-
kupu zboží z internetových aukcí. 

V neposlední řadě nás trápí případy v oblasti mezilid-
ských vztahů, většinou se jedná o přestupky na úseku ob-
čanského soužití, které jsou následně zasílány k projednání 
do jednotlivých přestupkových komisí u obecních úřadů. 
Důvody těchto jednání mezi osobami souvisí s požíváním 
alkoholu a jiných návykových látek vedoucí ke zvyšování 
agrese, zejména při řešení sporů v rodině a mezí mládeží 
v různých kulturních zařízeních.

Evidujeme zvýšený počet přestupků a  trestných činů 
spojených s jízdou motorovými vozidly pod vlivem alko-
holu a drog. Rovněž tak je šetřeno více věcí v souvislosti 
s výrobou a distribucí omamných a psychotropních látek. 

Z evidovaných trestních a přestupkových věcí je nejvíce 
zatíženo město Hustopeče, mezi další obce s větším nápa-
dem trestné a přestupkové činnosti patří Klobouky u Brna, 
Velké Pavlovice a Zaječí. 

Stále mezi nejzávažnější kriminogenní faktory patří re-
cidiva pachatelů trestných činů, požívání alkoholických 
nápojů a užívání drog, nedostatečná výchova dětí v rodi-
nách i školách, nedostatek finančních prostředků a nedo-
statečné zajištění majetku občany. 

Ve sledovaném období roku 2017 byly v našem obvodu 
prošetřovány i závažné trestné činy (zločiny) jako: 

• loupež dle § 173 trestního zákoníku - celkově 4 případy,
• vydírání dle§ 175 trestního zákoníku - celkově 6 případů,
• znásilnění dle§ 185 trestního zákoníku - celkově 
 2 případy,

• pohlavní zneužívání dle § 187 trestního zákoníku 
 - celkově 1 případ,
• týrání osob ve společně obývaném bytě nebo domě § 199  
 trestního zákoníku - celkově 1 případ. 

V  oblasti závažných trestných činů, zejména se jedná 
o násilnou a mravnostní kriminalitu, bylo v roce 2017 cel-
kem šetřeno 38 trestných činů. Velmi pozitivní je procen-
to objasněnosti těchto druhů kriminality, které je více jak 
82%. 

Bezpečnostní situace v teritoriu OOP Hustopeče je sta-
bilizovaná, výsledky OOP v roce 2017 byly z mého pohledu 

výrazně lepší než v roce 2016 a přeji si, abychom byli ob-
dobně úspěšní i v letošním roce. Na závěr bych chtěl Vám 
i  všem ostatním spoluobčanům jménem 00 PČR Husto-
peče poděkovat za případnou spolupráci a popřát v  roce 
2018 hlavně hodně zdraví, osobní spokojenosti a pracov-
ních úspěchů. 

S pozdravem

Obec r. 2015 r. 2016 r. 2017

Hustopeče 120 106 136

Popice 10 16 6

Pouzdřany 11 6 8

Strachotín 13 14 7

Šakvice 13 13 15

Starovičky 10 18 9

Horní Bojanovice 2 4 7

Boleradice 8 7 10

Diváky 5 4 3

Starovice 12 4 9

Uherčice 3 4 9

Velké Němčice 25 15 15

Kurdějov 0 2 1

Křepice 8 8 8

Nikolčice 3 5 9

Šitbořice 16 10 4

Borkovany 6 6 9

Brumovice 6 9 12

Krumvíř 7 10 7

Kašnice 0 2 2

Velké Hostěrádky 6 6 0

Klobouky u Brna 23 25 26

Bohumilice 0 0 0

Morkůvky 4 8 5

Velké Pavlovice 36 45 34

Němčičky 13 10 8

Kobylí 18 19 11

Vrbice 11 11 2

Bořetice 16 16 13

Zaječí 48 23 33

Nápad věcí prověřovaných jako TČ v letech 
2015/2016/2017

Obec Přestupky celk. r. 2015 r. 2016 r. 2017

Hustopeče 330 358 550

Popice  11 17 31

Pouzdřany  16 18 8

Strachotín  19 24 19

Šakvice  34 34 54

Starovičky  87 19 22

Horní Bojanovice  2 11 12

Boleradice  9 11 11

Diváky  8 8 9

Starovice  10 10 13

Uherčice  16 10 9

Velké Němčice  23 27 20

Kurdějov  5 7 4

Křepice  19 11 13

Nikolčice  7 11 8

Šitbořice  21 15 13

Borkovany  9 16 14

Brumovice  14 15 20

Krumvíř  12 16 22

Kašnice  1 7 6

Velké Hostěrádky  4 15 5

Klobouky u Brna  79 114 78

Bohumilice  0 0 0

Morkůvky  6 8 7

Velké Pavlovice 108 96 99

Němčičky  16 16 26

Kobylí  57 28 29

Vrbice  22 21 13

Bořetice  48 23 28

Zaječí  63 44 40

Nápad PŘ šetřených OOP včetně blokových pokut
v letech 2015/2016/2017
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Tříkrálová sbírka v roce 2018
OBEC

Bavory 15 769 Kč

Boleradice 32 646 Kč

Borkovany 25 627 Kč

Bořetice 61 537 Kč

Brod nad Dyjí 16 029 Kč

Brumovice 36 230 Kč

Břeclav 204 796 Kč

Březí 42 678 Kč

Cvrčovice 15 385 Kč

Diváky 15 036 Kč

Dobré Pole 11 457 Kč

Dolní Dunajovice 50 798 Kč

Dolní Věstonice 6 276 Kč

Drnholec 40 910 Kč

Hlohovec 72 008 Kč

Horní Bojanovice 16 507 Kč

Horní Věstonice 15 619 Kč

Hrušky 48 477 Kč

Hustopeče 117 955 Kč

Ivaň 30 315 Kč

Jevišovka 14 959 Kč

Klentnice 10 002 Kč

Klobouky u Brna 36 086 Kč

Kobylí 77 799 Kč

OBEC

Kostice 52 359 Kč

Krumvíř 34 656 Kč

Křepice 51 704 Kč

Kurdějov 19 100 Kč

Ladná 42 297 Kč

Lanžhot 110 638 Kč

Lednice 28 417 Kč

Mikulov 63 898 Kč

Milovice 9 788 Kč

Moravská Nová Ves 73 843 Kč

Moravský Žižkov 32 531 Kč

Morkůvky 9 604 Kč

Nejdek 6 431 Kč

Němčičky 20 786 Kč

Nikolčice  26 282 Kč

Nové Mlýny 4 787 Kč

Novosedly 29 851 Kč

Nový Přerov 6 500 Kč

Pasohlávky 20 764 Kč

Pavlov 10 057 Kč

Perná 30 118 Kč

Podivín 85 809 Kč

Pohořelice 83 699 Kč

Popice 45 777 Kč

OBEC

Pouzdřany 14 961 Kč

Přibice 30 297 Kč

Přítluky 17 490 Kč

Rakvice 45 172 Kč

Sedlec 17 380 Kč

Starovice 30 354 Kč

Starovičky 21 289 Kč

Strachotín 10 043 Kč

Šakvice 25 017 Kč

Šitbořice 95 441 Kč

Tvrdonice 71 102 Kč

Týnec 29 485 Kč

Uherčice 60 000 Kč

Valtice 88 113 Kč

Velké Bílovice 141 142 Kč

Velké Hostěrádky 12 208 Kč

Velké Němčice 74 980 Kč

Velké Pavlovice 89 141 Kč

Vlasatice 20 866 Kč

Vranovice 62 302 Kč

Vrbice 49 233 Kč

Zaječí 25 480 Kč

CELKEM 2 946 093 Kč

UDÁLOSTI
V neděli 7. ledna 2018 proběhla v naší obci Tříkrálová 

sbírka, do níž se zapojilo sedm skupin koledníků (obec si 
rozdělily na úseky, v odpoledních hodinách putovaly dům 
od domu) a která vynesla 36 230,- Kč. Letošní motto zně-
lo: „Každá koruna pomáhá“. Děkujeme všem koledníkům 
a vedoucím skupinek za provedení sbírky a dárcům za je-
jich finanční příspěvky.

Koledníci:
1. Matěj Ullmann, Václav Ullmann, Marek Šišma
 a Daniel Ullmann
2. Štěpán Hájek, Tomáš Říha, Markéta Musilová
 a Jana Hájková
3. Sofie Štípová, Dominika Kňůrová, Sabina
 Hladůvková a Gabriela Dobrovolná
4. Kristýna Chrástková, Eva Kulíšková, Markéta
 Dvořáková a Eva Kulíšková
5. Marek Hladůvka, Matyáš Dufek, Daniela Dobrovolná
 a Miluše Hladůvková

6. Martin Havlík, Ondřej Šišma, Jan Kurečka
 a Helena Kurečková
7. Daniel Kurečka, Daniel Štach, Anna Ožanová
 a Kateřina Charvátová • Klub rodiče dětem Brumovice, z.s. připravil na  pátek 

12. ledna 2018 Košt svařáků (12. ročník ). Letos se konal 
na sóle u sokolovny, vybíral se nejlepší vzorek od vítězů 
předešlých jedenácti let, v  této kategorii patřilo prven-
ství Jiřímu Burešovi, a z ostatních vzorků, přítomným asi 
sto dvaceti hostům, nejvíce chutnalo svařené víno Petry 
Burešové.

• V pátek 19. ledna 2018 byla v  naší obci provedena ce-
loplošná deratizace i s předáním deratizačního přípravku 
LANIRÁT do každého čísla popisného. 

• V  sobotu 20. ledna 2018 se v hasičské zbrojnici konala 
valná hromada členů SDH.

• Plesová sezona:
• V  sobotu 27. ledna 2018 se v  sále sokolovny konal 

19. krojovaný ples, jehož pořadatelem bylo zastupitelstvo 
obce. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Skaličané. 

Připravena byla rovněž ochutnávka vín místních vinařů 
i hostů a bohatá tombola.

• Hasičský ples se konal v sobotu 10. února 2018 v brumo-
vické sokolovně. K poslechu i tanci hrála skupina Apollo. 

• Výroční schůze členů Spolku Brumovických vinařů 
se uskutečnila v  sobotu 3.února 2018 ve  velké zasedací 
místnosti obecního úřadu. Po oficiálním programu ná-
sledovalo občerstvení a ochutnávka vzorků vín.

• Výroční schůze členů Svazu tělesně postižených se usku-
tečnila v pátek 9. února 2018 v bořetickém kulturním domě. 
K tanci a poslechu hrála dechová hudba Sklepanka. 

• V  pátek 9. února 2018 se ve  velké zasedací místnosti 
obecního úřadu konala přednáška „Nahodilá armáda – 
Legionářští „bráškové“ Brumovic – Československé legie 
1914 – 1920“. Přednášejícím byl Mgr. František Trávní-
ček z Komunitního centra pro válečné veterány v Brně. 
Pořádal Klub přátel Dr.  Jana Herbena a  historie obce 
v Brumovicích.

• V neděli 25. února 2018 se v Hospůdce Na Sokecu konala 
výroční schůze členů rybářského spolku.

• V sobotu 3. března 2018 se v myslivecké chatě konala vý-
roční schůze členů mysliveckého sdružení. 

• V sobotu 10. března 2018 uspořádal SDH zájezd za kou-
páním do termálních lázní ve Velkém Mederu. 

• Začátkem března byla z  prostoru před prodejnou 
Jednoty odstraněna telefonní budka provozovaná ope-
rátorem O2.

Vlasta Bedřichová



1110

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2018/1 NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2018/1

Pověsti z Brumovic
Strašidlo na sklepech

V Brumovicích viděli někteří lidé strašidlo na sklepech 
pod kostelem, ale už je to dávno.

Bylo to pozdě večer, když se strašidlo objevovalo. Lidé 
viděli na sklepech stát chlapa, který se zvětšoval tím více, 
čím více se blížila půlnoc, až dosahoval po střechy a měl 
hlavu velikou jako kolo od vozu. Když odbila půlnoc, stra-
šidlo se počalo ztrácet, až úplně zmizelo. 

Na druhý den však stávalo na sklepech zase. Celá dědi-
na o něm vyprávěla a všichni se báli a kroutili hlavou nad 
tím zjevem. O strašidle se dověděl i pan farář a sloužil prý 
mši svatou, aby strašidlo zmizelo. A skutečně se od té doby 
strašidlo na sklepech neukázalo.

(Vypravovala Terezie Hanáková z Brumovic (78letá). 
Zapsal Josef Hanák, žák měšťanské školy v Kloboukách.)

Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova (sestavil 
Josef Ošmera, Klobouky u Brna 1993).

připravila: Vlasta Bedřichová

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Zima v MŠ = Hraní na sněhu 

Když se řekne zima, jistě se většině z  nás vybaví sníh 
a mráz. V lednu nám venku krásně nasněžilo, a tak jsme 
se s chutí pustili do stavění sněhuláků, sněhového tunelu, 
bobování a hráli koulovačku. Podařilo se nám postavit su-
per sněhuláka a uspořádat závody na bobech. A řekneme 
vám, že někdy je těžké dostat děti zpátky do školky, i když 
už mají tváře pěkně červené.

• Přijel k nám kouzelník 

Ve středu 21. 2. 2018 dopoledne zavítal do naší školky 
kouzelník. To se hned tak nepodaří asistovat při samotném 
kouzlení. Všechny nás veselé vystoupení pobavilo.

• Návštěva ve škole 

V pátek 2. 3. 2018 navštívily starší děti prvňáčky naší zá-
kladní školy. Vyzkoušely si, jaké je to sedět ve školní lavici, 
prohlédly si sešity a jiné učební pomůcky. Spolu se svými 
staršími kamarády zažily opravdové vyučování. Ve třídě se 
to dětmi jenom hemžilo, ale vládla tu pohodová atmosfé-
ra. Předškoláci půjdou co nevidět k zápisu do první třídy, 
a tak už budou trochu vědět, co je tam čeká. 

• Blíží se zápis do mateřské školy 

Začátkem měsíce května proběhne zápis nových dětí 
do mateřské školy. 

Vstup dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví 
společně s  jinými dětmi, je úsek života, jenž má zvláštní 
význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola má vlastní vý-
chovné poslání a pro dítě v ní začíná etapa života s mnoha 
novými požadavky, v prostředí, které se velmi liší od dů-
věrně známého domova. Jako rodiče nejste po určitou část 
dne bezprostředně k dispozici.

• Vaše dítě 

• si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde 
současně pro řadu jiných dětí

• má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí
• musí se učit novým pravidlům - například, že hračka ne-

patří jenom jemu, ale všem
• musí se učit novému režimu dne.
 
• Malé rady, jak můžete své dítě podpořit a usnadnit 
 mu přechod z rodiny do mateřské školy

• Učit dítě jíst lžíci a pít z hrníčku - samostatně v klidu 
u stolu.

• Učit dítě základům samostatnosti v oblékání.

• Učit dítě samostatnosti v udržování hygieny, mytí ru-
kou mýdlem, samostatnému používání WC – bez po-
třeby plen.

• Učit se vydržet nějakou dobu bez rodičů.
• Dát dítěti najevo, že rozumíte jeho obavám z nástupu 

do mateřské školy a pomáhat mu
• Vytvořit kladný vztah k mateřské škole (opatrně však 

zacházet s  idealizováním mateřské školy a  tím před-
cházet zklamání).

• Plnit sliby – když řekneme, že přijdeme po obědě, při-
jít po obědě.

• Za pobyt v mateřské škole neslibovat dětem materiální 
odměny (aspoň tak, aby se nestaly pravidlem).

• Udělat si čas pro dítě na chvilku u hry, pohádky, písnič-
ky a podněcovat dítě ke slovnímu projevu – aby mluvi-
lo, poslouchalo, soustředilo se, rozumělo.

• Domluvit se s učitelkou o možnosti postupné adaptace 
dítěte, je-li to potřeba.

Každý začátek je těžký a znamená také rozloučení s tím, 
co je důvěrně známé. Společnými silami však určitě dosáh-
neme toho, že Vaše dítě svůj každodenní pobyt v mateřské 
škole zvládne a vytěží z něho co nejvíce.

Na spolupráci se těší zaměstnanci mateřské školy.

Veronika Kunická
Foto: Eva Kulíšková
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
• Hokejové šílenství

Na měsíc leden byla pro kluky připravena návštěva ho-
kejového klubu HC KOMETA BRNO. Akce se nakonec 
zúčastnily i některé sportovně založené dívky a všichni si 
prohlídku stadionu, trénink hráčů i následné focení s nimi 
užili. Koordinátorka projektu pí. Hofírková, která se nám 
na stadionu po celou dobu věnovala, dětem zajistila hráči 
podepsané plakáty, což také sklidilo velký úspěch.

Iva Halířová

• Jak se dělá modrotisk?

Žáci naší školy se v  měsíci únoru zúčastnili exkurze 
do Strážnice, kde navštívili firmu ARIMO spol. s.r.o., kte-
rá se zabývá výrobou modrotisku. Děti byly seznámeny 
s historii této výroby a s celým procesem od tisknutí vzorů 
na čisté plátno až po  jeho barvení v  indigu. Následně se 
přesunuly do Blatničky, kde exkurze pokračovala návště-
vou firmy TRADICE SLOVÁCKA, o.p.s.. Zde si prohlédly 
výstavu věnovanou historii našeho regionu a dále si prošly 
dílnou, kde se stále šijí lidové kroje a kostýmy. 

Iva Halířová

• Mrštné rybky v Hustopečích

I letošní školní rok žáci 1. a 2. ročníku pravidelně dojíž-
děli na plavecký výcvik do Hustopečí, aby se zdokonalovali 
v plavání. Za jejich snahu a skvělé výsledky je instruktoři 
ocenili mokrým vysvědčením.

Veronika Procházková

• Lyžování v Němčičkách

K  události, na  kterou se bezesporu každoročně těší 
všechny naše děti, patří týdenní kurs lyžování v Němčič-
kách. Letos panovaly obavy, že termín, který nám byl při-
dělen (5. - 9. 3.), je už dost pozdní a že nebude dostatek 
sněhu. Opak byl však pravdou. A  tak jedinou věcí, kte-
rá nám lyžování znepříjemnila, byla chřipková epidemie 
a s ní spojená vysoká nemocnost dětí. To nám však neza-
bránilo v tom, aby si zbylé děti lyžování užily, zdokonalily 
se ve  svých dovednostech a  ještě si na  závěr zasoutěžily 
ve slalomu. V první kategorii (pokročilí) zvítězila Domi-
nika Kňůrová, druhé místo obsadil Lukáš Zítka a na tře-
tím se umístil Matyáš Dufek. Druhou kategorii vyhrál 
Ondřej Kňůr před Mikulášem Mackem a na třetím místě 
skončila Klára Kovářová.

Děkujeme všem z lyžařské školy v Němčičkách za vzor-
ně upravený svah a péči o naše děti a těšíme se na příští rok.

Jarmila Bielová
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• Příprava předškoláků

V měsíci březnu začala v základní škole příprava před-
školáků na úspěšné zvládnutí nástupu do první třídy. Pro 
děti (v doprovodu rodičů) je připraveno celkem deset ho-
din práce i zábavy. Budou se učit rozhýbávat jazýček, uvol-
ňovat ruku, počítat a trénovat paměť. Děti také musí doma 
plnit domácí úkoly, za které pak dostanou do svého sešitku 
razítko. Edukačně stimulační skupinky jsou přínosem ne-
jen pro samotné předškoláky, ale i pro jejich rodiče, kteří 
tak mají možnost vidět své ratolesti, jak se chovají v cizím 
prostředí, jak jsou schopny komunikovat s cizí osobou či 
zdárně dokončit zadaný úkol. Všem předškolákům přeje-
me hodně úspěchů a příjemně prožitý zápis do první třídy.

Hana Dvořáková

• Jak se nejlépe připravit a zvládnout zápis 
 do první třídy ZŠ  

Zápis k  povinné 
školní docházce (PŠD) 
by měl být společenský 
a  slavnostní akt, kterým 
je „pasováno“ dítě před-
školního věku do  role 
školáka. Je důležité, aby 
se na něj připravili rodiče 
a  pomohli připravit i  své 
děti. V  článku přinášíme 
užitečné informace týka-
jící se zápisu i  rozvíjení 
dětí v  souvislosti s nástu-
pem do školy.

Od  loňského roku došlo k  posunutí 
termínů zápisů. Zákonný zástupce je po-
vinen přihlásit dítě k  zápisu k  povinné 
školní docházce, a to v době od 1. dubna 
do 30. dubna kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
Každá škola v tomto období vypisuje termín, 
kdy je možné dítě do školy zapsat. Povinnost za-
psat dítě k PŠD má zákonný zástupce dítěte, které v ná-
sledujícím školním roce (tedy do  konce srpna) dosáhne 
věku 6 let. Zápis by v žádném případě neměl být pro dítě 
traumatizujícím zážitkem. Bývá sice zvykem, že jsou při 
něm ověřovány znalosti, vědomosti a předpoklady dítěte 
pro úspěšný start školní docházky, ale není to akt diagnos-
tický. Vzhledem k období konání zápisů se mohou objevit 
rozdíly ve výkonu dětí narozených například na podzim 
a dětmi, které u zápisu nejsou ještě šestileté. Tento „han-
dicap“ by však neměl být nijak signifikantní, neboť se děti 
skutečně vyvíjejí po skocích a i děti narozené v létě mohou 
přes prázdniny udělat veliký vývojový skok a v září pak být 
pro nástup školní docházky plně připraveny. Pokud však 
paní učitelka nebo školní psycholog či speciální pedagog 
u zápisu zaznamená rezervy, které ještě dítě ve svých vědo-
mostech, znalostech a schopnostech důležitých pro úspěš-
ný nástup do školy má, může rodičům doporučit několik 
řešení. 

Pokud mají rodiče obavy a nejsou si jistí, zda je jejich 
dítě skutečně již pro školu připravené, je možné objednat 
jej k vyšetření ve školském poradenském zařízení (to jsou 
pedagogicko psychologické poradny či speciálně pedago-
gická centra). Tato zařízení mají rovněž pravomoc vystavit 
případně doporučení k odkladu školní docházky. K tomu-
to doporučení musí rodič ještě doložit doporučení od od-
borného lékaře, který může popsat důvody k odkladu ze 
zdravotních důvodů, nebo jen souhlasit s  doporučením 
školského poradenského zařízení. Oba doklady pak musí 
zákonný zástupce předat do  školy, kam je dítě zapsáno, 
nejpozději však do konce května. Pokud doporučující do-
kumenty k  odkladu školní docházky nedoloží do  tohoto 
termínu, automaticky je dítě povinné v září školní docház-
ku nastoupit. Pokud však dítě využije odkladu školní do-
cházky, mělo by tento rok být skutečně stimulováno, aby 
dohnalo to, kde mělo ještě rezervy. Může tento rok dochá-
zet nadále do mateřské školy

K zápisu ale mohou rodiče přivést i dítě mladší, tedy ta-
kové, které dosáhne šesti let až v následném školním roce. 

Pokud je narozené v  rozmezí září 
až prosinec, je však nutné dopo-
ručení ze školského poradenské-

ho zařízení. Toto pak pojmenová-
váme jako předčasný nástup školní 

docházky. Z  praxe mohu potvr-
dit, že zájem o předčasný nástup 
do školy ze strany rodičů stoupá, 
ale pouze nadprůměrné znalosti 
či dobré kognitivní předpoklady 

nejsou jediným parametrem pro 
úspěšný start ve  škole. Ve  hře zů-
stávají i další okolnosti, jako je po-
zornost a  schopnost soustředit se, 

pracovní, sociální či emocionální 
zralost. Ta je mnohdy sice v sou-

ladu s aktuálním věkem dítěte, 
nikoli však na takové úrovni, 
abychom mohli hovořit o zra-
lém předškolákovi.
Co vše by mělo tedy dítě umět? 

Už samotná pravidelná docház-
ka do  školky připravuje dítě 
na povinnou školní docházku, 
která nastane nástupem do 

1. třídy ZŠ. 
V první řadě je důležité, jak se 

rozvíjí řeč u dítěte. Zda vyslovuje správně všechny hlásky, 
je komunikativní, v řeči se neobjevují agramatismy, mlu-
ví o sobě v 1. osobě, mluvní tempo je přiměřené, slovní 
zásoba dostatečně bohatá apod. Platí zásada, že dítě by 
mělo mít případné řečové nedostatky zvládnuté do  ná-
stupu do  školy. Pokud si nejste jisti, můžete se obrátit 
na klinického logopeda, který jistě kompetentně poradí, 
jak vše upravit.

Opomíjenou oblastí je často grafomotorický projev 
(práce s  tužkou - GFM). Většinou víme, zda dítě kreslí 
rádo či nerado, ale už neumíme poznat, zda jeho kresba 
odpovídá aktuálnímu věku. Opět se můžeme soustředit 
na několik aspektů: Úchop tužky by měl být třemi prsty, 

optimálně vysoko (cca na šířku palce) a tlak na podložku 
přiměřený. Předškoláček již rozezná podstatné prvky, kte-
ré jsou pro kresbu nutné (u postavy jednotlivé části těla, 
správný počet prstů apod., ale také doplňuje detaily – kno-
flíky, kapsy, ozdoby apod.) Vhodné je používat uvolňovací 
cviky před psaním, kreslit nejdříve na velký arch papíru, 
pro motivaci ke kreslení například malovat společný ob-
rázek s dítětem. Málokdo ví, že možné obtíže v první třídě 
se psaním, pramení již z dřívějších nezvládnutých aktivit. 
Měli bychom postupovat procvičováním v  tomto pořadí: 
hrubá motorika (jízda na  kole, chytání míče, kopání…), 
jemná motorika (navlékání korálků, přemisťování drob-
ných předmětů) a grafomotorika (kreslení, psaní).

Důležitou oblastí pro zjišťování míry školní připrave-
nosti je také sluchová a zraková percepce (vnímání). Roz-
lišování zvukově podobných slov, rytmizace (vytleskávání 
podle slabik), krátkodobá sluchová paměť a postřehování 
prvních hlásek ve slově. Vhodná je např. hra „slovní fotbal“ 
nebo zpočátku se můžete střídat s dítětem ve vyjmenová-
vání slov začínajících na stejnou hlásku. Může to být také 
dobré vyplnění času, který musíte strávit např. v čekárně 
u lékaře nebo cestou do školky. Ve zrakovém rozlišování již 
připravenému předškolákovi neuniknou rozdíly ve  dvou 
podobných obrázcích, dokáže vnímat detaily a orientovat 
se v nich. Při nácvicích je možné spojit ještě s další oblastí 
– pravolevou a prostorovou orientací.

Aniž byste kolikrát vědomě usilovali o přípravu na ško-
lu, rozvíjíte u dítěte také početní představy. Nejde pouze 
o mechanické přeříkání číselné řady, ale dítě by již mělo 
zvládnout jednoduché početní operace do  šesti (Máš tři 
jablíčka a  jedno mi dáš. Kolik ti jich zbude?). Pokud se 
toto moc nedaří, můžete použít tzv. názor, tedy vezměte si 
na pomoc nějaké předměty, se kterými dítě fyzicky počítá 
(někdy děti používají své prsty).

Chcete-li však vaše dítko skutečně připravit co nejlépe, 
je nutné hlavně hodně komunikovat, odpovídat na všech-
ny otázky, které vám klade, i když se vám z toho mnohdy 
točí hlava. Všichni asi víme, jak děti dokážou položit velmi 
záludnou otázku v nejméně vhodný okamžik. Neodbývej-
te své děti odpověďmi typu „To tě nemusí zajímat“ nebo 

„Na to jsi ještě malý“. Odpověď na otázku „Proč?“ by ne-
měla být nikdy pouze: „Proto!“. Je neuspokojivá a nedává 
žádnou odpověď. V dětech musíte zvídavost podporovat, 
nikoli hasit. Je to průprava pro logický úsudek, rozvoj ko-
munikačních schopností a základ pro všeobecné znalosti, 
které by měl každý předškoláček mít. Na to se nedá připra-
vit týden před zápisem do školy, na  to se dítě připravuje 
celý svůj dosavadní život. Mělo by se orientovat v denním 
rytmu (znát termíny ráno, večer, svačina, večeře…), v sou-
vislostech dnů v týdnu (co je to včera, víkend…), v ročních 
obdobích (kdy se příroda ukládá ke spánku, kdy je nejtep-
leji, kdy pouštíme draky…). Samozřejmostí je znalost ba-
rev, adresy, kde bydlíme, jmen rodičů a sourozenců apod.

Mám velmi dobrou zkušenost, pokud funguje kvalitní 
spolupráce mezi rodičem a pedagogem MŠ. Ptejte se paní 
učitelek, co vaše dítě umí, co by vám doporučily ještě pro-
cvičovat. Osvědčila se spolupráce s poradenskými pracov-
níky (psychology a  speciálními pedagogy), kteří přímo 
v  prostorách MŠ provedou tzv. screeningové vyšetření 
školní zralosti a připravenosti.

Trh je poměrně dobře nasycen literaturou, pomůckami 
a  různými materiály určenými předškolákům. Vyznat se 
však v džungli je někdy nadlidský úkol a nikdy nemáte jis-
totu, že pořídíte to nejlepší pro vaše děti. I toto je vhodné 
konzultovat například s učitelkami v MŠ, v ZŠ nebo s pra-
covníky poradenských zařízení. Obecně však doporučuji 
české autory, kteří napsali svou publikaci v kontextu s naší 
společností a kulturou a v souladu a návazností na běžné 
školní osnovy.

Povídejte si se svými dětmi, hrajte a podporujte jejich 
zdravý vývoj. Užívejte přitom jistě nezapomenutelné spo-
lečně strávené chvíle. Děti se přece nepřipravují pouze pro 
školu, ale hlavně pro život!

Text: Mgr. Heleny Vlčkové
upravila Marie Michnová, ředitelka školy

Úspěchy brumovických
žáků v ZŠ Kobylí

Každoročně děti z  Brumovic úspěšně reprezentují ZŠ 
Kobylí.

Důležitými oporami našeho basketbalového týmu byli 
David Chrenka z 9. třídy a Tobiáš Hanák s Filipem Krát-
kým z 8.B. Spolu s ostatními vybojovali 2. místo v okres-
ním přeboru škol. 

V Olympiádě jazyka českého dosáhla hezkého úspěchu 
Alena Havlíková z  9. třídy, v  okresním kole této soutěže 
skončila totiž sedmá.

Podobně si vedla v Zeměpisné olympiádě 7. tříd Kris-
týna Chrástková ze 7. B, 9. místo v okresním kole je velice 
hezký výsledek.

Bez děvčat z Brumovic by se neobešly ani naše flor-
balové výběry. Eva Kulíšková z 8. B a Natálie Miklíková 
pomohly k vítězství v okresním kole a postupu do krajské-
ho finále. Markéta Dvořáková a  Kristýna Chrástková ze 
7. B zase pomohly k vynikajícímu 2. místu mladších žákyň 
v okrese.

Za  kvalitní reprezentaci školy i  Brumovic jistě patří 
všem velká pochvala.

Vlastimil Janda, ředitel ZŠ Kobylí 

Zápis do 1. třídy ZŠ se bude konat ve čtvrtek 
12. dubna 2018 od 15 hodin v ZŠ Brumovice. 



1716

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2018/1 NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2018/1

Sbor dobrovolných hasičů

Od  nového roku uběhly již tři měsíce, a  tak bych vás 
chtěl informovat o činnosti našeho sboru v tomto období.

Jako každý rok jsme začali výroční Valnou hromadou, 
na  které jsme přijali nové členy a  také plán akcí na  rok 
2018. Naší prioritou, samozřejmě kromě plnění svých ha-
sičských povinností jako jsou výjezdy apod., budou dvoje 
hasičské závody.

Ty první, již tradičně noční, letos s mezinárodní účastí, 
se budou konat 14. července. Přislíbili na nich účast hasičš-
tí závodníci z Polska, tři družstva ze Slovenska a probíhají 
jednání s hasiči z Rakouska.

Další závody pod názvem „Slovácký džbánek“ budeme 
pořádat koncem září. Tyto závody jsme měli čest uspořá-
dat v roce 2006 a myslím, že s velkým úspěchem. Možná si 
to někteří pamatujete. Zahajovali je starostové tří okresů, 
a to Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav, spolu s vystou-
pením mažoretek.

Vrátím se na začátek tohoto roku. Po výroční Valné hro-
madě se uskutečnil hasičský ples, na který přijaly pozvání 
početné skupiny hasičů ze Záhorské Bystrice a Brumovic 
u Opavy. K tanci a poslechu hrála skupina Apollo.

Asi o týden později měla ostrý výjezd zásahová jednot-
ka na soukromou skládku bioodpadu do Krumvíře.

V  polovině března jsme se jeli koupat do  termálních 
lázní ve Velkém Mederu.

Mimo jiné probíhaly pravidelné schůzky zásahové jed-
notky. Obvykle bývají první neděli v měsíci.

Jsme rádi, že, co se týká „hasičiny“, v  naší vesnici 
nevznikl žádný problém. Na závěr bych Vás chtěl požádat, 
abyste v jarních měsících nevypalovali meze, réví z vino-
hradů odváželi na skládku a vyvarovali se tak zbytečným 
problémům. 

Karel Opluštil, starosta SDH

Náš spolek má 31 členů, stav členské základny se v mi-
nulém roce nezměnil. V roce 2017 se konalo celkem pět 
výborových schůzí, z  každého jednání je pořízen zápis, 
všechny jsou uloženy v archivu u jednatele.

Na výborových schůzích byly projednávány především 
úkoly související s  organizováním akcí v  průběhu roku 
2017.

 Na podporu vinařství a vína v našem regionu byly zor-
ganizovány dvě významné akce, a to VII. Oblastní výstava 
vín a VII. ročník Dne otevřených sklepů .

Oblastní výstava vín se uskutečnila 8.dubna 2017, cel-
kem bylo vystaveno 502 vzorků vín, z toho 277 bílých, 176 
červených a 49 růžových. Vzorky byly zajištěny ze všech 
vinařských podoblastí Moravy a ze západního Slovenska. 

Hodnocení vzorků proběhlo s  týdenním předstihem, 
hodnotilo 52 degustátorů v  15 komisích a  1 degustační 
subkomisi.

Výstavu navštívilo celkem 200 hostů ze všech krajů ČR 
a také ze Slovenska, z toho 129 platících. 

Cenu starosty Brumovic za nejlepší kolekci vystavených 
vín z produkce místních vinařů obdržel náš člen p. Miro-
slav Veselý ml.

Náklady na tuto akci si vyžádaly 36 644,- Kč z rozpoč-
tu spolku. Přínosy včetně podpory Vinařského fondu ČR 
ve výši 4 535,- Kč a 5 000,- Kč od sponzorů jsou vyčísleny 
celkovou sumou 37 250,- Kč. Na obě akce přispěla Obec 
Brumovice celkovou částkou 6 000,- Kč, která také uhradi-
la cimbálovou muziku.

Další tradiční akcí byl Den otevřených sklepů, který 
se konal 4. června 2017. Celkem bylo otevřeno 15 sklepů 
místních vinařů, členů spolku. Platících návštěvníků bylo 
147. Oproti minulému roku se počet návštěvníků podstat-
ně snížil. Většina hostů se na  tuto akci opakovaně vrací. 
Kromě neomezené ochutnávky vín bylo v každém sklepě 
nabídnuto i malé občerstvení. 

Za každý otevřený sklep byla spolkem vyplacena paušál-
ní odměna.

Náklady na  tuto akci si vyžádaly 81 500,- Kč, přínosy 
byly vyčísleny ve  výši 73  500,- Kč, dotace z  Vinařského 
fondu ve výši 30 000,- Kč nebyla čerpána z toho důvodu, 
že 10 majitelů otevřených sklepů nemá v pořádku registra-
ci ve smyslu zákona č. 321/2004Sb. . 

Zdařilou akcí byl zájezd členů včetně rodinných pří-
slušníků v listopadu do Zámeckého vinařství Bzenec s.r.o. 
a  do  rodinného vinařství Štěpán Maňák v  Žádovicích 
u  Kyjova. Zájezdu se zúčastnilo celkem 40 lidí. Zejména 
exkurze do  výrobních a  technologicky zajímavých čás-
tí provozu v Bzenci byla velmi zajímavá. Přispěla k tomu 
i vysoká úroveň odborného doprovodného slova při řízené 
degustaci několika vzorků vín.

O činnosti Spolku Brumovických vinařů
Můžeme konstatovat, že uvedené akce, které jsme 

v roce 2017 zorganizovali, byly úspěšně zvládnuty velkým 
úsilím našich členů a  také díky finanční podpoře, kterou 
jsme našli v obecním zastupitelstvu, u Vinařského fondu 
ČR a  u  našich sponzorů. Chci vyslovit přesvědčení, že 
se úspěšně zhostíme zorganizování naplánovaných akcí 
i v letošním roce. 

Chtěl bych poděkovat všem členům výboru za aktivní 
účast při zajišťování chodu našeho spolku a také těm čle-
nům, kteří se na realizaci našich akcí aktivně podíleli. 

Z vystoupení předsedy spolku na členské schůzi konané 
dne 3. 2. 2018 

Milan Polák, jednatel

AKCE
PLÁNOVANÉ NA ROK 2018

8. ročník Oblastní výstavy vín 
se uskuteční v sobotu 14. dubna 2018. 

Zahájení ve 13.00 hod. Hodnocení vzorků
proběhne v neděli 8. dubna 2018 od 9.00 h. 

v místní sokolovně.
 

Další akcí bude 8. ročník Dne otevřených 
sklepů v sobotu 2. června 2018 se zahájením 

v 11.00 hodin.

 Na obě akce budou zpracovány projekty na jejich 
zajištění.

 
 V termínu 29. 1. 2018 jsme písemně požádali VF 

ČR o finanční podporu, a sice 
8 000,- Kč na pořádání výstavy a 30 000,- Kč 
na otevřené sklepy. O dotacích bude následně 

rozhodnuto v Radě Vinařského fondu ČR.

 O finanční příspěvek 3000,- Kč na každou akci 
jsme rovněž požádali Obec Brumovice, a to již 

v závěru minulého roku při schvalování rozpočtu 
obce na letošní rok.
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Vánočního turnaje ve stolním tenise neregistrovaných 
hráčů, který se konal v sobotu 30. prosince 2017 v sále so-
kolovny, se zúčastnilo 17 tenistů. Výsledné pořadí je ná-
sledující: 

1. Ondřej Šišma
2. Marek Šišma
3. Antonín Prokeš

Vítězům blahopřejeme a všem přejeme hodně úspěchů 
v dalších sportovních kláních.

František Ševela

ZE SPORTU

Florbal v Brumovicích
Vážení sportovní přátelé, již několik let roste v Brumo-

vicích u mládeže zájem o hraní florbalu. Vzhledem ke spo-
lupráci s  jedním z největších florbalových klubů v České 
republice, s  oddílem FbC Aligators, který má ve  florba-
lových soutěžích více než 20 družstev ve  všech 
věkových kategoriích v chlapcích i dívkách, může 
většina hráčů nastupovat při trénování v Brumo-
vicích i do soutěžních zápasů.

• Turnaj v Kyjově pro nejmenší
Na  začátku ledna se v  Kyjově uskutečnil tur-

naj pro nejmenší hráče ročníku narození 2011 
a mladší (minipřípravka). Pro většinu ze zúčast-
něných to byly první florbalové zápasy v  jejich 
kariéře. Z  Brumovic si na  turnaji zahráli žáci 
1. třídy základní školy, kteří navštěvují školní 
florbalový kroužek. Všechny tři děti – Nelu Kulíš-
kovou, Adama Veselého a Matyáše Hasíka velice 
povzbuzovali přítomní rodinní příslušníci, za což 
jim patří velké poděkování. 

Stolní tenis

• Jihomoravská liga mladších žáků

Tým tvořený částečně z  mladší kategorie se 
postupnými kroky posouvá k  lepším výkonům, 
a  tím i  k  lepším výsledkům. Hráči si již zvykli 
na větší hřiště a hru v 5 hráčích v poli, což hlavně 
na začátku sezóny dělalo problém. Velkou záslu-
hu na tom má úterní trénink v Dambořicích, kam 
rodiče své děti vozí, za což jim patří obrovské po-
děkování. I  přes velkou marodku na  posledních 
turnajích tým vyhrává vždy alespoň polovinu zá-
pasů.

• Jihomoravská liga elévů a přípravky

Tento tým je složený z hráčů z Brumovic a Klo-
bouk, jejich výkony jsou různorodé. Vždy zále-
ží, kdo se jednotlivých zápasů zúčastní. Výsledky 
se zde neřeší. Je důležité, aby hráče florbal bavil 
a chodili na tréninky i jezdili na zápasy s radostí 
a nadšením. 

• Jihomoravská liga starších žákyň

V Jihomoravské lize starších žákyň a občas také v sou-
těži mladších žáků pravidelně zaklekává před svoji branku 
Eva Kulíšková. Eva letos bojuje o místo ve výběru nejlep-
ších hráček Jihomoravského kraje, který na konci sezóny 
reprezentuje náš kraj na celorepublikovém turnaji. 

Ve všech kategoriích za prozatímní klidný průběh sezó-
ny patří dík všem rodičům za jejich ochotu a zájem hráče 
na zápas odvézt a také za pomoc, kdykoli byla v jakémko-
liv ohledu potřeba. Bez nich by to vůbec nešlo.

Nejen o  průběhu zápasů všech našich družstev, ale 
i  o  aktuálním programu na  následující období, si může-
te pravidelně přečíst na webových stránkách oddílu www.
fbc-aligators.cz, případně na facebookové stránce FbC Ali-
gators. 

Žádné tyto úspěchy by nikdy nevznikly bez podpory 
našich partnerů, jak z  řad obcí, organizací, kraje, tak sa-
mozřejmě i jednotlivých firemních sponzorů. Velké podě-
kování 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

Legionáři z Brumovic
K letošnímu 100. výročí vzniku Československé repub-

liky zajistil Klub přátel Dr.  Jana Herbena a  historie obce 
v  Brumovicích přednášku s  názvem „Nahodilá armáda“. 
Přednáška se konala v  pátek 9. února 2018 v  18 hodin 
ve velké zasedací místnosti obecního úřadu a přednášejí-
cím byl pan Mgr. František Trávníček. 

Když klub před dvaceti lety pátral po  legionářích 
z Brumovic, podařilo se dát dohromady stručné životopisy 
dvanácti z nich, dodatečně byli zjištěni ještě dva legionáři. 
Pan František Trávníček, se kterým klub navázal kontakt, 
k našemu překvapení objevil ještě dalších pět. 

Na  zajímavé přednášce jsme byli seznámeni s  historií 
vzniku legií, jejich významem a  postupem, až po  návrat 
do vlasti. Hlavní část přednášky, doplněná promítáním ob-
rázků, byla zaměřena na podrobné životopisy jednotlivých 
legionářů z Brumovic.

Brumovice měly velké zastoupení při bojích o  vznik 
Československé republiky. Byli to tito brumovičtí občané: 
Bula František č. 10,. Bula František č. 207, Bula Tomáš, 
Fanta Josef, Hájek Tomáš, Halm Jindřich, Jakubčík Me-

toděj, Herben Jan, Hruda Václav, Kadlec Josef, Konečný 
Emanuel, Konečný Vavřín, Kuchyňka Antonín, Lexa Ka-
rel, Rup František, Sirný Jakub, Skoumal Štěpán, Srstka Jo-
sef, Vojtek Rudolf. 



2120

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2018/1 NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2018/1

Slunce svítí, jeho paprsky tolik pálí,
ale poutníci putují z blízka i z dáli,
putují, tisknou k prosbám své dlaně,
jdou prosit své svaté patrony,
jdou prosit o milost k nejsvětější Svaté Panně.

V úvodu tohoto vzpomínání si připomeňme, že vztah 
k místům důvěrného setkávání s matkou Pána Ježíše Krista 
- Pannou Marií, pramení z hluboké víry, úcty a lásky k Ní! 
A duchovní zážitky tento vztah ještě umocňují.

Zřejmě to vždy byly především duchovní zážitky, kte-
rými poutník může být obdarován, otevře-li své srdce, do-
káže-li odevzdat své starosti, aby prožil setkání, které mění 
srdce, občerstvuje, naplňuje pokojem a radostí. Poutěmi se 

Ze vzpomínek současných nejstarších 
brumovických poutníků do Žarošic

proto znovu a  znovu potvrzuje, 
že cesta ke Kristu vede přes Jeho 
matku – Pannu Marii!

Na  pouť do  Žarošic se tradič-
ně chodívalo, a  dodnes chodí, 
první zářijovou neděli po 8. září. 
Podstatná část poutníků putovala 
do Žarošic pěšky tam a zpět, další 
skupinu tvořili ti, kteří cestovali 
vlakem, na kolech či jinak, a pak 
poutníci na  koňských povozech, 
kde byli vedle malých dětí i  lidé 
starší a  i  ti nejstarší, často s  nejrůznějšími neduhy, které 
chtěli položit v  modlitbě k  nohám milostné sochy Staré 
Matky Boží.

Pátrání po  historických událostech, 
které se staly před sto lety, bylo velmi zají-
mavé, ale také velmi náročné. Díky panu 
Trávníčkovi bude vydána v letošním roce 
kniha o  všech legionářích z  naší oblasti 
Kloboucka. Stejná kniha vyjde i na Břec-
lavsku a Hustopečsku.

Přednášky se zúčastnilo kolem třice-
ti brumovických občanů. Pokud se ob-
jeví ještě další fotografie nebo písemné 
materiály (např. dopisy) o legionářích, 
budeme velmi rádi. Podobné přednášky 
a besedy jsou pro nás velkým přínosem. 

Josef Šedivý
Foto: Vlasta Bedřichová

Poutníci, kteří se rozhodli pro pěší putování, se po 
7. hodině ranní shromáždili v  kostele, kde jim pan farář 
požehnal zvláštní modlitbou, zachovávanou dodnes jako 
„naučení na  cestu“. Po  požehnání, s  pacifikem v  ruce 
a s ministranty, za zvuku zvonu, vyprovodil poutníky ces-
tou ulicí Draha ke  kříži před domem Staňkovy rodiny. 
Na připravený koňský povoz – košiňáček byla uložena so-
cha Panny Marie a  kroje děvčat a  chlapců a  vyrazilo se. 
V čele skupiny poutníků se nesl poutní kříž, nikdo nesměl 
jít před tímto křížem. Korouhve se svinuly a své nezastu-
pitelné funkce se ujal starší bratr, nezapomenutelný pan 
Julius Líznar, obecně zvaný „strýc Julis“, hubený, vytáhlý 
starší člověk se zvučným hlasem, který předříkával slova 
Mariánských písní, které poutníci sborově opakovali. Sly-
ším jej jako dnes, když silným hlasem začal:…„Tisíckráte 
pozdravujeme Tebe, ó Matičko Krista Ježíše….“ 

Šlo se polní cestou směrem k Novým Pastviskám, Sta-
rým Pastviskám, kolem krumvířského statku směrem 
na  Bohumilice, Násedlovice, Uhřice až na  horní konec 
Žarošic, k  domu spřátelené rodiny Lukavských, kde se 
poutníci krátce zastavili, občerstvili, setřepali prach z ces-
ty, převlékli do  svátečního, děvčata a chlapci se převlékli 
do  krojů. Mezitím byl poslán zpravidla některý z  minis-
trantů do  poutního kostela, aby sdělil farnímu knězi, že 
poutníci z  Brumovic už dorazili do  Žarošic a  připravují 
se na  slavnostní průvod. Přítomný kněz jim vyšel vstříc, 
přivítal je a pak slavnostně vedl průvod, ke kterému se po-
stupně přidávali ostatní, kteří do  Žarošic přijeli vlakem. 
Slavnostní průvod scházel dlouhou hlavní ulicí k poutní-
mu chrámu svaté Anny, v některých letech i s doprovodem 
našich muzikantů. 

Mladí poutníci, nejčastěji krojovaní chlapci s  děvčaty, 
kteří ve svém středu nesli na  ramenou sošku Panny Ma-
rie, nejdříve obešli chrám a pak spolu s ostatními vstou-
pili do kostela, aby se u hlavního oltáře poklonili a vzdali 
hold Staré Matce Boží . Pak následovala hlavní mše svatá 
za brumovické poutníky, kterou sloužíval náš kněz.

Po slavnostní mši svaté, která představovala po duchov-
ní stránce jednoznačně vyvrcholení pouti, se shromáždě-
ní věřící ponořili do davu několika tisíců poutníků všude 
kolem kostela, na hlavní cestě i v bočních ulicích, kde byly 
stánky s nejrozmanitějším občerstvením a cukrovím všeho 
druhu. Starší poutníci dávali přednost párkům a  podob-
ným dobrůtkám a samozřejmě i něčemu na uhašení žízně. 
Ti mladší dávali přednost nákupu nejrozmanitějších cuk-
rovinek, mezi nimi v nejrůznějších barvách bylo i tak zva-
né „mydlíčko“, jehož chuť si ještě dnes dokážeme navodit. 
Starší mládež musela vyhledat především stánky s perní-
kovými srdci a s cukrovými růženci, ty první pro děvčata, 
ty druhé pro mládence. To byl a doposud zůstal takový ne-
psaný zákon. Vzpomínáme, že my, puberťáci, jsme se těší-
vali na velmi atraktivní zápasy silných mužů se zvířaty. Ať 
to byl zápas s medvědem nebo buvolem či krajtou tygrovi-
tou, ze které jsme měli obzvlášť velký respekt. Vždyť nechat 
si namotat tohoto hada kolem krku a vzdorovat co nejdéle 
jeho škrcení do doby, kdy to silák musel vzdát zvednutím 
ruky, aby okamžitě dva muži v  záloze začali rozvolňovat 
škrtící závity, tak to jsme považovali za vrchol statečnosti 
tohoto odvážlivce.

Po odpoledním požehnání v kostele a po převlečení se 
vyráželo po známé trase k domovu za doprovodu bratra 
Julise. Úkolem ministrantů, kteří zůstali doma, bylo z kos-



2322

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2018/1 NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2018/1

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
V KOSTELE SV. ANTONÍNA V BRUMOVICÍCH

25. 3. 2018 - Květná neděle
8.00 žehnání ratolestí a mše svatá
 s pašijemi podle sv. Marka
16.00 – 17.00 svátost smíření, zpovídají tři kněží

29. 3. 2018 – Zelený čtvrtek
19.00 mše svatá a obřady

30. 3. 2018 – Velký pátek
19.00 svaté obřady s pašijemi podle sv. Jana

31. 3. 2018 – Bílá sobota
20.00 mše svatá a obřady

1. 4. 2018 – Boží hod velikonoční
8.00 mše svatá

2. 4. 2018 – Pondělí velikonoční
8.00 mše svatá

Nový život? Neuvěřitelné! A přece je to možné!
Jeden farář se o Velikonocích začal na kazatelně holit. 

Vyndal si pěnu, zrcátko, břitvu a v klidu se oholil. Pak řekl 
svým posluchačům: „Až dnes budete něko-
mu vyprávět, že jsem se holil na kazatelně, 
neuvěří vám.“ 

Ano, to je příliš bláznivé, příliš neuvě-
řitelné. Ani farářovi představení dlouho 
nevěřili. Uvěřili, až když jim to sám farář 
potvrdil a vysvětlil. Někdy je těžké věřit ně-
čemu, co se vymyká naší běžné zkušenosti. 

To zakusily i  ženy, které našly prázdný 
hrob – důkaz toho, že Ježíš po  smrti vstal 
z mrtvých. Vyprávěly to učedníkům, ale ti 
tomu také nemohli uvěřit, báli se. Až když 
se jim Ježíš zjevil a  ukázal jim své rány 
po hřebech, pak uvěřili. 

Nový život je někdy neuvěřitelný. Těžko 
se nám věří, že po čase přežívání může při-

jít něco nového. Když cítíme dlouho jen únavu a  otupě-
lost, těžko si představujeme, že by to mohlo být ještě jinak. 

Může přijít znovu radost ze života, 
který za to stojí? 

Ale to je právě to, co slavíme o Ve-
likonocích. Je tu naděje na nový život. 
Vše nekončí smutně, zánikem a smr-
tí. I my potřebujeme vidět, abychom 
uvěřili, a proto spolu sdílíme ve sbo-
rech a  farnostech v  postním období 
své zkušenosti se smrtí a vzkříšením. 
A  také vzpomínáme: Jak nám kdysi 
chutnal život? Z  čeho jsme měli ra-
dost? Abychom i  my mohli zase žít, 
potřebujeme mít zapálená srdce, cítit 
touhu, na něco se těšit. 

Pro každého z  nás může zname-
nat nový život a naše vzkříšení něco 

Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby 
v  jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o kon-
krétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor 
celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.

 
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokoje-

ní, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? 
Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to 
těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním ži-
votě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.

 
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým pora-

denstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fun-
gování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními 

Řešíte volbu nebo změnu povolání?
V Centru vzdělávání všem zdarma poradí

konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících 
konzultacích.

• Co dělá kariérový poradce? 

Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat 
s  dětmi, dospívajícími i  dospělými napříč profesemi či 
vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. 
Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tá-
pete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším prů-
vodcem na  cestě k  lepšímu uplatnění. Většina zájemců 
o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři kon-
zultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, kolik kon-
zultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma 

VELIKONOČNÍ PROGRAM
V EVANGELICKÉM SBORU V KLOBOUKÁCH U BRNA

25. března - Květná neděle – 8:00 Brumovice, 9:30 Klobouky

29. března -  Zelený čtvrtek – 18:00 sederová večeře na faře

30. března -  Velký pátek – 9:30 Klobouky se slavením sv. Večeře Páně

1. dubna -  Neděle vzkříšení – 9:30 Klobouky se slavením sv. Večeře Páně

Ekumenická spolupráce

28. dubna – DIVADLO FRANTIŠEK BLÁZEN – v 18:00 v evangelickém kostele 

1. května – Přednáška O SMÍŘENÍ – Kateřina Lachmanová

jiného. Někdo věnuje pozornost svému vztahu s  partne-
rem. Každý den si na sebe navzájem vyhradí deset minut, 
kdy jeden druhému opravdu naslouchá. Jednou týdně si 
dají malinký dáreček. Jiní začnou hrát na hudební nástroj, 
na který už doma sedal prach nebo cvičit své tělo, aby se 
po půstu cítili jako znovuzrození. Cokoliv, co nám pomáhá 
růst a opravdu nás naplňuje, tomu věnujeme pozornost. 

Půst je pro nás časem, ve kterém se nemáme bát zkusit 
něco nového, na co jsme si třeba netroufli. Přestat být leni-
vý, plný pochybností, jestli má moje snaha cenu. O půstu 
můžeme za sebou nechat přílišnou ostýchavost a váhavost. 
Můžeme také otevřít své srdce tomu, kdo nás zranil. Uká-
zat, kým jsem, ukázat svou bolest a pak odpustit. To mě 
totiž osvobodí z role oběti a mohu znovu volně žít!

Lidé, kteří postní období takto prožili, mají o  Veliko-
nocích co slavit, ať jsou to nové svaly, nebo nově získaná 

odvaha, sebevědomí, radost z krásy, nová důvěra k partne-
rovi, víra v nový život 

Pro nás křesťany je důležité věřit, že je to vše možné. Že 
pro nás Bůh nechce pouhé živoření a přežívání, ale plný 
život. Věříme, že on je zdrojem všeho dobrého, krásného, 
samotného života. A tak je možné žít nově a jinak. Je mož-
né vymanit se ze zajetých kolejí. 

Je pro nás důležité postit se, nechat si na Zelený čtvrtek 
umýt ruce, ztišit se na Velký pátek pod křížem, radovat se 
pak na neděli vzkříšení. Sám Bůh pro nás položil svůj život 
a vstal z mrtvých, aby se nový život týkal i nás. A nás zve 
k tomu, abychom opravdu žili. Buďme proto znovu odváž-
ní! Buďme citliví k těm, kteří trpí. A nešetřeme svými ta-
lenty, můžeme jimi totiž dělat radost sobě i druhým.

Martina Zuštinová

telní věže očima sledovat, jestli už poutníci přicházejí. 
A jakmile byli spatřeni, opět se rozezvučel zvon, pan farář 
jim vyšel naproti a přivedl je do kostela na krátkou děkov-
nou pobožnost.

S radostí i nostalgií dnes vzpomínáme na ta krásná pu-
tování do Žarošic. Vždyť to byly nádherné duchovní zá-
žitky, ale také to byla nádherná doba našeho mládí, doba, 
kdy jsme měli vedle sebe i  své rodiče, prarodiče, kama-
rády a kamarádky, kteří nás v tom životním putování již 
předešli.

Ještě v nedávné době se zdálo, že zvyky a obyčeje mizí 
z  našeho života jako cosi zbytečného. Ale překvapivě se 
v posledních letech mnohé dříve zavedené vrací zpět jako 
odkaz klidnějších dob, kdy lidé uměli více prožívat spole-
čenství i vzájemné vztahy, radovat se z drobností, udělat si 
čas na  sebe navzájem. Touto myšlenkou navozujeme zá-

měr se ještě jednou podívat na poutě do Žarošic a završit 
tak vzpomínání na  mnohaletou tradici i  zážitky ze sou-
časného putování za  matkou Boží Marií, za  nejmocnější 
přímluvkyní za nás u svého Syna Ježíše Krista.

Volně zpracováno ze vzpomínek pamětníků. 
/mk/

Na fotografiích z let 1957 - 1960, které zapůjčila paní 
Marie Prachařová, jsou: Františka Slámová (Macháčko-
vá), František Bulla, Marie Valná (Prachařová), Ludvík 
Maixner, Marta Jurásová, Marie Šuláková (Benešová), 
Marie Prachařová (Nedomlelová), Zdenka Dvořáková 
(Lejsková) a Bohumil Miklík 
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všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší 
výběr vhodné školy. 

Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v re-
gionu. „Po  předchozí domluvě termínu jsme k  dispozici na  čtyřech 
pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně 
a  ve  Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o  profesní rozvoj 
také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme 
s výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se 
profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Roz-
prýmová.

 
• Udělejte první krok 

Objednejte se na  nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve 
a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka. 

Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz

Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz

STP: Kam pojedeme v roce 2018?
24. 3. Termální lázně Mošoň
14. 4. Termální lázně Mošoň
27. 4. Flóra Olomouc
12. 5. Termální lázně Mošoň 
9. 6. Termální lázně Mošoň nebo Velký Meder 
30. 6. Zájezd s dětmi
8. 9. Termální lázně v Podhájské
20. 9.  Termální lázně Mošoň
17. 11. Termální lázně Mošoň

Mošoň

Flóra OlomoucVelký MederPodhajské

POZVÁNKA NA KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ AKCE

ČERVEN:

2. 6. - Den otevřených sklepů

30. 6. - Tradiční hody

ČERVENEC:

1. - 2. 7. - Tradiční hody 

14. 7. - Noční hasičské závody

DUBEN:

13. 4. Pietní akt – 73. výročí osvobození obce

14. 4. Oblastní výstava vín

KVĚTEN:

12. 5. Běh Parkem Dr. Jana Herbena
 · Oslava Dne matek
 · Den dětí
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• Tříkrálová sbírka

Foto: Antonín Košulič

Čtvrtletník Nové pokolení, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj č. 49 – 2018/1 připravili: Mgr. Vlasta 
Bedřichová a Antonín Košulič. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Jazyková úprava: Mgr. Vlasta Bedřichová.
Grafická úprava a tisk: reklamní agentura Stillus s.r.o. Břeclav, Vydáno: náklad 350ks, Adresa: OÚ Brumovice, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz.
Uzávěrka dalšího čísla: 31. července 2018 

• OPRAVA 

V minulém vydání zpravodaje byla ve společenské kronice nesprávně uvedena jména snoubenců.
Za tuto chybu se omlouváme. 

Správné znění:
Sňatek v roce 2017 uzavřeli:
Martina Studýnková a Pavel Laštůvka
Irena Opluštilová a Radovan Václavek

Všem našim čtenářům přejeme příjemné
prožití velikonočních svátků,

sváteční pohodu a hodně radosti
z prvních slunečních paprsků.

Březen
Eva Lenartová
S březnem zelená se vrací,
s březnem přilétají ptáci, 
země probouzí se ze sna, 
po špičkách jde krajem vesna.

Jarní vítr větve houpe, 
voda v noci měsíc koupe 
a celá ta jarní sláva 
zelená se jako tráva.

Zima před chvílí tu byla, 
bílé kvítky upustila 
a zmizela kdoví kam.



• Florbal v Brumovicích

• Krojovaný ples

• Hasičský ples

• Rozkvetlé Brumovice
 Bohatě kvetoucí muškáty udělaly
 ve vánočním období velkou radost
 paní Marii Prachařové. Snímek
 pořídila paní Anna Horáková. 

Foto: M. Veselý, A. Košulič a K. Charvátová


