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 48 Rok 2017/3

PF 2018
Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nechce se tomu ani věřit, že ač byl letošní rok pro
nás všechny hodně náročný, uběhl jako voda, i když se
mnohdy zdálo, že výkopy, prach a bláto nemají konce.
Je docela možné, že právě díky těmto nepříjemným skutečnostem čas tak neuvěřitelně ubíhal. I letos si dovolím
malé hodnocení uplynulého roku a nástin toho, co nás
čeká v roce příštím. Hlavním úkolem bylo dokončení
stavby kanalizace a čistírny odpadních vod. Tento úkol
se podařilo zvládnout a v současné době již probíhají,
ve srovnání s touto náročnou stavbou, jen drobné povrchové úpravy. Práce na této akci se díky mrazivému
začátku roku opozdily a v průběhu roku bylo ještě zapotřebí provést i koordinaci prací vzhledem k nástupu firmy
provádějící rekonstrukci plynárenského zařízení. Není
jednoduché, a mnohdy se to i ukázalo, skloubit pracovní
postupy firem provádějících výkopové práce a následně
zapravujících povrchy. Někdy bylo i mezi firmami „veselo“. Ale vše se docela zvládlo, plynaři dokonce udělali
i část prací, které byly naplánovány na příští rok. V rámci
stavby kanalizace a čistírny byly provedeny i práce nad
rámec rozpočtu, které požadovalo zastupitelstvo obce.
Z těch hlavních jde o položení nových obrubníků na ulici Draha, část obrubníků na krajské vozovce na Hlavní,
opravu vozovky v Hrachůvce, nové asfaltové povrchy
pod školou, na Vrchním konci, na Písniku a u parku Dr.
Jana Herbena. Díky finančnímu přispění Jihomoravského kraje byla provedena celoplošná úprava vozovky na
ulici Hlavní.
V příštím roce nás čekají neméně náročné akce. Bude
pokračovat rekonstrukce plynárenských rozvodů ve zbývající části obce (Dědina - obě strany, Žlíbek, u Písniku,
Hrachůvka, Nový řádek a spodní část ulice Draha). A aby
těch výkopů nebylo málo, firma E- ON bude provádět
zemní rozvody elektrického vedení od prodejny Jednoty
po obou stranách Dědiny až po školu a ve spodní části
po Miluškovo a dále od křižovatky pod kostelem, kolem
domu služeb až po křižovatku k Výtahům. Na Vrchním
konci bude prováděna rekonstrukce rozvodů elektrické
energie výměnou drátů za závěsný kabel. Z důvodu, že
výkopů, prachu a bláta si ještě užijeme, vás chci požádat

o notnou dávku trpělivosti a pochopení. I když jsou tyto
stavební práce akcemi energetických společností, obec
je povinna v rámci společenského zájmu, ale i v rámci
modernizace obce tyto strpět. V žádném případě to však
již nebudou tak mohutné výkopy a takový přesun hmot,
jako při stavbě kanalizace. Děkuji vám za pochopení.
Příchod nového roku, 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 2018. Hlavními akcemi v roce 2018
bude výstavba místní komunikace v ulici Nová, oprava
vozovek a vybudování zpomalovacích retardérů, oprava
chodníků po rekonstrukci plynárenských rozvodů, výstavba nových chodníků na Vrchním konci a pod humny, úprava prostranství u sokolovny a provedení zateplení budov
základní a mateřské školy. Toto je zhruba vše podstatné,
co do příštího období plánujeme, aniž bychom finančně
narušili výdaje na pravidelný a stálý chod obce.
Vážení spoluobčané, je před námi zimní období, období náročnější a nebezpečnější, kdy nám hrozí více
nemocí a úrazů. Při této příležitosti se obracím na vás,
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. Přijměte
předem mé srdečné poděkování.
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.
Do nadcházejícího roku 2018 přeji všem pevné zdraví, štěstí, spokojenost, hodně pracovních i osobních
úspěchů a splněná přání a předsevzetí.
Antonín Košulič, Váš starosta

USNESENÍ
z dvacátého třetího řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 27. července 2017 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Vavřince
Charváta a Ing. Bohuslava Říhu.
3. Návrhovou komisi ve složení
JUDr. Dobromila Macháčková

a Karel Opluštil.
4. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
s firmou GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí
nad Labem, na rekonstrukci plynárenského zařízení, pro stav-

by – REKO MS BRUMOVICE
- Hrachůvka 1. část, číslo stavby
7700073016, REKO MS BRUMOVICE - Hrachůvka 2. Část,
číslo stavby 7700073009, REKO
MS BRUMOVICE – Žlíbek + 2,
číslo stavby 7700072946 a s firstrana 3
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mou E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice na rozšíření distribuční sítě NN a připojení nového
odběrného místa, na pozemcích
obce za podmínek uvedených ve
smlouvách o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene,
které tvoří přílohu č. 1, 2, 3 a 4
tohoto usnesení.
5. Výši ceny stočného pro první
období (rok 2018) ve výši 1440,Kč za osobu a rok, stanoveno
dle vyhl. MZe č. 428/2001 Sb.
Cena je vypočtena jako součin
ceny za čištění l m 3 stanoveného z projektu ČOV a směrného
čísla roční potřeby dle přílohy 12
Vyhlášky.

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 20-2015 na stavbu „Brumovice - kanalizace a ČOV“, kterým
se zvyšuje cena díla na 91 630
433,67 Kč bez DPH z důvodu
zvýšených nákladů, které budou
částečně kryty navýšenou dotací
z Ministerstva zemědělství.
7. Rozpočtové opatření č. 7
8. Prodej obecního pozemku p. č.
1292/437 o výměře 70 m2 za
cenu 130,- Kč včetně DPH za 1
m2 na základě vypracovaného
geometrického plánu.
9. Prodej obecního pozemku p. č.
2700/256 o výměře cca 41 m2 za
cenu 130,- Kč včetně DPH za 1
m2 na základě vypracovaného
geometrického plánu. Oba zámě-

ry prodeje parcel byly vyvěšeny
v zákonné lhůtě na úřední desce
obecního úřadu.
ZOB bere na vědomí:
1. Informaci starosty obce o možnosti napojování k veřejné kanalizaci až po 15. 8. 2017, kdy je naplánováno zahájení zkušebního
provozu ČOV.
2. Návrh smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod.
3. Informace o průběhu zpracování
Změny č.1 územního plánu obce
Brumovice a urbanistickou studii
o vytvoření nových stavebních
parcel.
4. Zprávu o činnosti obecního úřadu
5. Vyúčtování proběhlých hodů.

USNESENÍ
z dvacátého čtvrtého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 21. září 2017 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Milana Ševčíka a Josefa Miklíka.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a Zdeněk Veselý.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu
zemní kabelové přípojky nízkého napětí ke stavbě
RD s firmou E-on distribuce a.s. na pozemcích č.
4/45, 12/10, 3113/5 za jednorázovou úhradu 1000,Kč.
5. Podmínky odvádění odpadních vod a znění smluv
o odvádění a čištění odpadních vod ve znění pro občany, podnikatele i chalupáře. Tyto jsou platné ode
dne schválení ZOB.
6. Dodatek č. 1 ke Stanovám Svazku obcí Mikroregionu
Hustopečsko.
7. Členský příspěvek obce pro MAS Hustopečsko ve
výši 8,- Kč na obyvatele, tj. při počtu obyvatel obce
k 1. 1. 2017 940 obyvatel celkem 7520,- Kč.
8. Příspěvek na financování IDS JmK pro rok 2018 ve
výši Kč 50,- na obyvatele, při počtu obyvatel obce
940 se jedná o částku 47000,- Kč.
9. Program rozvoje obce Brumovice na období 2018 –
2023.
10.Veřejnoprávní smlouvu s městem Klobouky u Brna
o přenosu působnosti k projednávání přestupků
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v roce 2018 a 2019 za úhradu 10000 ročně a 1000,Kč za každý oznámený přestupek k projednávání.
11. Rozpočtové opatření č. 9
12.Finanční příspěvek na nákup konvektomatu a sporáku pro ZŠ a MŠ Brumovice ve výši 222 658,- Kč,
mzdové náklady 51 600,--Kč
13.Žádost ZŠ a MŠ Brumovice o změnu plánu (navýšení) účetních odpisů na rok 2017..
ZOB bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 8
2. Upřesněnou informaci starosty obce o možnosti napojování k veřejné kanalizaci po 21. 9. 2017 a uvedení ČOV do zkušebního provozu.
3. Dopracované návrhy smluv o odvádění a čištění odpadních vod.
4. Zprávu o činnosti Obecního úřadu
5. Žádost Jaroslava Hubáčka o kompenzaci vícenákladů spojených s vyhledáváním místa napojení do
veřejné kanalizace z důvodů neexistence zaměření
stávající kanalizace a jejích přípojek. Bude řešeno
komplexně po vyhodnocení celkového stavu.
ZOB ukládá starostovi:
1. Prověřit možnost zabudování měřidla množství odváděných vod u firem napojených na obecní kanalizaci.
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USNESENÍ
z dvacátého pátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 23. listopadu 2017 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice
(dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Mgr. Marii
Michnovou a Zdeňka Veselého.
3. Návrhovou komisi ve složení
JUDr. Dobromila Macháčková
a Miroslav Otáhal.
4. Ustavení inventarizační komise
pro rok 2017 ve složení: Ing. Bohuslav Říha – předseda, členové: Vladislav Kurečka, Zdeněk
Veselý, Antonín Košulič a Marcela Studýnková.

5. Vyřazení 213 poškozených knih
z knižního fondu knihovny Brumovice.
6. Rozpočtové opatření č. 11.
7. Navýšení mzdových nákladů pro
ZŠ a MŠ Brumovice na dva měsíce ve výši 8 495,- Kč měsíčně.
ZOB bere na vědomí:
1. Návrh rozpočtu obce na rok
2018 ke zveřejnění.
2. Návrh střednědobého výhledu
na rok 2019, 2020 a 2021 ke
zveřejnění.

3. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na rok 2018
ke zveřejnění
4. Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ na rok 2019,2020 ke zveřejnění.
5. Rozpočtové opatření č. 10.
6. Informaci o dokončovacích pracích na stavbě „Brumovice - kanalizaci a ČOV“, na postupu
prací v rámci rekonstrukce plynárenských rozvodů a činnosti
obce od posledního ZOB.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Výsledky hlasování v Brumovicích
Počet voličů zapsaných v seznamu: 780
Počet vydaných obálek: 451
Volební účast v %: 57,82
Počet platných hlasů: 444
Počet neplatných hlasů: 7
Platné hlasy v %: 98,45
Do přenosné volební schránky volilo: 6 občanů
Strana

Platné hlasy

ODS

60

ČSSD

44

Starostové a nezávislí

21

KSČM

37

Strana zelených

5

Strana svobodných občanů

2

Česká pirátská strana

39

TOP 09

15

ANO 2011

103

SPR-Republ. str. Čsl. M.Sládka

1

KDU - ČSL

46

Sportovci

1

SPD – T.Okamura

70

Volební místnost: velká zasedací místnost obecního
úřadu
Volební komise:
Předsedkyně: Veronika Veselá
Místopředsedkyně: Květoslava Košuličová
Členové: Pavla Pátková, Stanislav Lupač, Pavel Hába
Zapisovatelka: Marcela Studýnková
První volič v pátek 20. října: pan Miroslav Miklík
Poslední voliči v pátek 20.října: manželé Bohuslav
a Marta Hlavičkovi
První volič v sobotu 21.října: paní Dana Rychlá
Poslední voliči v sobotu 21.října: František a Dominik
Bravencovi
S výsledky hlasování v naší obci byli občané seznámeni v sobotu 21.října v pozdních odpoledních hodinách obecním rozhlasem.
-VBFoto: Antonín Košulič
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-

V letních měsících byla členy spolku Brumovické jezírko postavena rybářská chata za finančního přispění obce.

-

-

-

-

Svaz tělesně postižených připravil pro své členy
i další zájemce zájezdy za koupáním do termálních
lázní v těchto termínech: sobota 9. září 2017 –Podhájská, soboty 21.října a 18.listopadu 2017 – Mošoň
. Zajišťovala důvěrnice Renata Zítková.
Ve dnech 2. 10. – 8. 10. 2017 se konal Týden knihoven. Letošní, 21. ročník, byl věnován práci knihoven
s předškolními dětmi a jejich rodinami a podpoře čtenářství. Zároveň byl také úvodem k celorepublikovému projektu „Boockstart“, jenž bude probíhat v březnu 2018.
V pátek 27. října 2017 se v Brumovicích uskutečnil
lampiónový průvod. V 18.00 hodin vyšel za doprovodu
hudby od obecního úřadu Dědinou směrem ke hřbito-

-

vu, kde bylo vzpomenuto 99. výročí Dne vzniku samostatného československého státu. K pomníku obětem
padlým v obou světových válkách byla položena kytice květů. Průvod byl ukončen malým občerstvením na
hřišti u sokolovny. I přes nepřízeň počasí, hustý déšť
a silný vítr, se občané zúčastnili v hojném počtu.
Sbor dobrovolných hasičů provedl v sobotu 28. října
2017 po obci sběr kovového šrotu.
Veterinární lékař O. Ryba provedl v sobotu 28. října
2017 v naší obci očkování psů proti vzteklině.
V sobotu 4. listopadu 2017 se v sokolovně konala
podzimní hodová zábava. K tanci a poslechu hrála
dechová hudba Sokolka ze Šakvic.
Stárci a stárky:
1. Daniel Kurečka a Kateřina Charvátová
2. Rudolf Kadlec a Sarah Tomanová
3. Dominik Miklík a Sára Kosíková
4. Daniel Štach a Martina Burešová
Ve dnech 9. – 14. listopadu 2017 v odpoledních hodinách probíhala v naší obci celorepubliková veřejná
sbírka nadačního fondu Chance 4 Children na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, na vybavení dětských koutků a vzdělávání dětí.
V pondělí 27. listopadu 2017 byl v parku pod kostelem rozsvícen vánoční strom. Osvětlení smrku provedla firma REPREL, s.r.o.
V pátek 8. prosince 2017 se v odpoledních hodinách
ve velké zasedací místnosti obecního úřadu sešli ke
společné předvánoční besedě občané starší osmdesáti let s představiteli obce a členkami sboru pro
občanské záležitosti. Kulturní program připravily děti
místní základní a mateřské školy.
Vlasta Bedřichová

Pověsti z Brumovic
O vzniku jména Brumovice
Jednou pořádali páni v Lednici
štvanici na jeleny. Jednoho jelena
pronásledovali až k nynějším Brumovicím. Ale Na rybníkách se jim
jelen ztratil.
Jeden z hrabat, Bruno, se však
sám vydal hledat jelenovu stopu,
zatímco ostatní z družiny se dali do
jídla. Když se hrabě Bruno dlouho
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nevracel, poslali za ním jeho služebníka. Ten se po chvíli vrátil se
smutnou zvěstí, že je hrabě mrtev.
Jelen ho probodl parohy. Ale padl
sám s hrabětem, který ho probodl
dýkou.
Mrtvého jelena vycpali a uložili
na kterémsi hradě. Vesnice, u níž
zemřel hrabě Bruno, dostala jméno
Brunovice, z čehož vzniklo později Brumovice. Na místě, kde Bruno

zemřel, byl postaven kříž. Snad to
bylo tam, kde dosud stojí kříž u cihelny.
(Vypravoval Martin Nedomlel
z Brumovic (80letý). Zaznamenal
Josef Nedomlel, žák měšťanské
školy v Kloboukách.)
Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků
a Herbenova (sestavil Josef Ošmera, Klobouky u Brna 1993) připravila: Vlasta Bedřichová
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Kukátkem do mateřské školy
Jak jsme prožili začátek školního roku 2017/2018
Léto a prázdniny rychle utekly a najednou tu bylo 4. září
a návrat nebo úplně nový vstup do mateřské školy. A kolik
se nás letos zase sešlo? Do dvou tříd je rozděleno celkem
44 dětí podle věku. Hned od prvního dne se děti sezna-

movaly s prostředím tříd, novými hračkami, svojí značkou
a dodržováním pravidel chování, která jsme si stanovili
v prvních dnech pobytu v MŠ. Do kolektivu učitelek letos
přibyla nová paní učitelka Alena Cahová z Klobouk u Brna.

Podzimní tvoření s rodiči
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 odpoledne
zažily děti spolu se svými rodiči podzimní tvoření „DÝŇOVÁNÍ“. Z dýní
různých druhů, velikostí, tvarů a ba-

rev vyráběly strašidla, panáčky, zvířátka… Každý výrobek byl jedinečný,
všichni popustili uzdu své fantazie
a odnášeli jsme si nejen krásné pod-

zimní dekorace, ale i dobrou náladu.
Dýně na tvořivé odpoledne nám dodala rodina Doležalova, za což jí děkujeme.

Návštěva ekocentra
V úterý 10. 10. 2017 navštívily předškolní děti Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde si prohlubovaly svoje znalosti týkající se vztahu k životnímu
prostředí pomocí vzdělávacího programu pod názvem:
„Jak se žije na kompostu“. Jelikož nám ten den počasí

moc nepřálo, musely být veškeré aktivity přesunuty do
budovy. Ale i tak se děti dozvěděly spoustu zajímavostí
o kompostu, o živočiších, kteří v něm žijí, o době rozkladu různých látek a o tom, co vůbec do kompostu patří
a co ne.
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Nové POKOLENÍ
Prevence rizikového chování
Ve středu 25. 10. 2017 proběhly v základní škole
etické dílny s názvem: „Jak se máš?“ společně s první
třídou. Program byl zaměřen hlavně na pocity vlastní,
ale i vcítění se do pocitu druhého = empatie. Vše probíhalo formou her, do kterých se i naše děti aktivně zapojily, což dokazují fotky z uskutečněné akce.

Projekt Zdraví dětem
Jedná se o projekt primární prevence, specializovaný na oblast zdravého životního stylu. V rámci tohoto
projektu proběhl 27. 11. 2017 v naší mateřské škole
vzdělávací pohádkový příběh: „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“. Cílem pohádky bylo vysvětlit a ukázat
dětem, jaké potraviny se pěstují u nás a odkud jsou např.
exotické druhy ovoce, které máme doma v kuchyni. Dál
se děti seznámily s původem mléka, masa, vajíček, sýrů
a dalších potravin, protože bohužel mnoho dětí vůbec
nemá představu o tom, odkud se tyto potraviny berou.
Celý příběh byl zaměřen na osvojení základů zdravého
a pravidelného stravování.
Veronika Kunická
Foto: Eva Kulíšková

Ze života školy
Školní rok 2017/2018
Po dvouměsíční odmlce se 4.
září úderem osmé hodiny otevřely
dveře v brumovické základní školy.
S příchodem nového školního roku
2017/2018 se jako obvykle největší
pozornost věnovala novopečeným
prvňáčkům. Slavnostního zaháje-

ní se zúčastnil starosta obce, který
popřál učitelům radost a uspokojení
z jejich práce a dětem úspěchy ve
škole.
V letošním roce je škola organizována jako čtyřtřídní s pěti ročníky
a celkovým počtem žáků 55. Čeká

Příroda a odpady
V září jsme ukončili tříletý projekt „Jak si umí příroda
poradit s odpadem.“
Před třemi lety jsme s dětmi zakopali na stanovené
místo různý odpad – přírodní a umělý. Odpad tvořily
skořápky, slupky, pečivo, papír novinový, křídový papír,
dřevěný předmět, bota, různé plastové obaly, sáčky, flakon od voňavky, kelímky od jogurtu, krabice od mléka,
fruka, apod. Nejdříve jsme dělali kontrolu krátkodobou
tak, že jsme po měsíci odpad vykopali a zjistili, s čím si
už příroda poradila a co se vůbec nezměnilo. Pak jsme
ho znovu vykopali po půl roce a pak následně každý rok.
Výsledky si žáci samy zapisovali do tabulky a byli velmi překvapeni, co se samo rozpadlo a s čím si příroda
neporadila vůbec. Věříme, že si uvědomili, jak je nutné
přírodu chránit a neodhazovat zbytečně odpadky.
Anna Hlávková
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nás rekonstrukce budovy, zateplení,
v mateřské škole sedlová střecha
a v horním patře výměna oken.
Věřím, že čas prožitý ve škole
bude naplněný radostí z objevování
a poznávání.
Marie Michnová, ředitelka školy

Nové POKOLENÍ
Bubbleball
V září měli žáci čtvrté a páté třídy možnost vyzkoušet si Bubbleball
(fotbal v nafouknutých gumových
koulích). Všichni se na tuto akci moc
těšili a mrzelo je, že každý si mohl
zahrát jen jednou. U této hry si užili
spoustu legrace a doufají, že si ji budou moci zase někdy zopakovat.
Helena Miklíková

Školní družina
V letošním školním roce bylo našim dětem připraveno překvapení v podobě částečné rekonstrukce interiéru
školní družiny. Tuto rekonstrukci z části pokryly finance
získané ze sponzorských darů. Část interiéru se vybourala, nově se vymalovalo, provedlo se obložení a položila se nová podlaha. Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.
nám zdarma zhotovila nové stoly, aby měly děti více
místa na relaxaci a kreativní činnosti. Děti mají možnost

navštěvovat několik zájmových kroužků. Pro kluky je
určen florbal, holkám zase taneční kroužek. Děti máme
ovšem všestranné, takže holky začaly chodit do florbalu
a kluci zase statečně navštěvují kroužek taneční. Dále
se mohou účastnit výuky náboženství, keramického tvoření a starší děti mohou docházet do kroužku anglické
konverzace.
Iva Halířová

Etické dílny
V říjnu u nás ve škole proběhly čtyři preventivní programy. Letos jsme do
nich zapojili i děti z mateřské školy.
Děti prožívají v běžném životě různé emoce, často si s nimi ale nevědí
rady - ventilují je nesprávným způsobem (např. agresí), nebo je naopak
potlačují, což se u nich může později
projevit negativně. To pak nepříznivě
ovlivňuje vztahy v jejich vrstevnické
skupině. Aby se naučily tyto emoce
rozpoznat a zvládat, objednali jsme
pro mateřáky a prvňáky program
s názvem „Jak se máš?“
Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí
nebezpečí - kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, internetu, přes telefon či dokonce zneužívání v rodině.

Abychom toto riziko minimalizovali,
objednali jsme pro druháky preventivní program s názvem „Jak se chránit v nebezpečných situacích?“, ve
kterém děti rozpoznávaly potenciální
nebezpečné situace a místa, odlišovaly důvěryhodnou osobu od potencionálního agresora, učily se zachovat klidně a s rozvahou v situaci, když
jsou doma samy, když je osloví cizí
člověk, když se ztratí. Učily se chápat
nepřijatelnost intimních doteků mezi
cizími lidmi. Povídaly si o rizicích na
internetu. Naučily se zpaměti čísla
pro tísňové volání a telefonní číslo na
jednoho z rodičů. Zkoušely si požádat o pomoc v případě ohrožení nebo
strachu z týrání či zneužívání.
Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi

a rodiči - děti si to velice dobře uvědomují. Proto je také občas trápí, když
jsou vzájemné vztahy nějak narušeny. Aby se dozvěděly o vztazích v rodině více, objednali jsme pro třetí až
pátou třídu preventivní program „Jak
mít hezký vztah s rodiči?“, ve kterém
si děti uvědomily vděčnost za své rodiče, dokázaly rozpoznat nejčastější
konfliktní situace mezi nimi a rodiči.
Seznámily se s principy předcházení
i řešení problematických situací s rodiči, které snižují riziko sporů. Uvědomily si, že je důležitý respekt vůči
rodičovské autoritě.
Tlak na fyzický vzhled je i u menších dětí čím dál silnější. Přidá-li se
k tomu předpubertální nezralost
a povrchnost, stává se téma vzhledu
důvodem k ponižování či nízkému
sebevědomí. Proto jsme letos objednali pro čtvrťáky a páťáky preventivní
program s názvem „Co dělat se svým
vzhledem?“, ve kterém děti pochopily, že krásu vnímá každý jinak a odlišnosti nejsou na překážku. Naučily
se vnímat celou osobnost člověka
a oceňovat na prvním místě jiné hodnoty, než pouhý vzhled. Hledaly také
způsoby, jak rozvíjet vlastní prosociálnost a zdravé sebevědomí.
Helena Peřinová
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Nové POKOLENÍ
VIDA
Na konci října jsme se s dětmi ze
školní družiny vydali na výlet do Brna
do vědecko zábavního parku Vida
Centrum. Návštěvu jsme zahájili v kinosále, kde jsme zhlédli 3D film Divoká Afrika s fascinujícími záběry, které
speciální brýle a podmanivá hudba
ještě více umocňovaly. Poté se každé třídy ujali animátoři s připraveným

programem na různá témata. Děti ve
studiích pod vedením animátorů objevovaly, zkoumaly a dovídaly se na
dané téma spoustu zajímavostí. Po
zdařilém i méně zdařilém ukončení
pokusů se malí vědci vrhli na objevování pomocí různých atrakcí po celé
hale. Na závěr jsme se opět sešli v kinosále, tentokráte na skvěle vedené

přednášce o zvuku. Všichni jsme se
přesvědčili na vlastní kůži – vlastně
spíš uši, zda se zvuk šíří vodou, ohněm, vzduchem.
Nakonec jsme po odpoledni nabitém informacemi a zážitky zbaštili
svačiny, nasedli do autobusu a vyrazili
zaplněným Brnem zpět k domovům.
Alena Cahová

Planetárium v Brně
Dne 6. listopadu 2017 zhlédli žáci 2.-5. ročníku program Soumrak dinosaurů v brněnském planetáriu.
Děti se podívaly na svět před 250 miliony let. Seznámily se s některými vyhynulými dinosaury, kteří byli
možná předchůdci dnešních ptáků. Viděly tropický prales, skalní útesy a rozbouřená moře. Nakonec se staly

svědky pádu obří planetky, která zavinila vyhynutí všech
těchto tvorů. Při sledování filmu jsme se zasmáli, někteří
žáci se i báli a také se někomu zatočila hlava. Soumrak
dinosaurů se stal nezapomenutelným zážitkem.
Anna Hlávková
Foto: Helena Miklíková a Iva Halířová

Kloboucká ZUŠka v novém
ZUŠ v Kloboukách se během letních prázdnin přestěhovala do nových prostor a nyní sídlí na bývalém
internátu MěSOŠ v Kloboukách. ZUŠ
využívá ke své činnosti 1. a 2. patro,
přičemž přízemí budovy slouží jako
ubytování pro návštěvníky a turisty
města Klobouky u Brna. Poskytovatelem této služby je MěSOŠ.
A proč se vlastně ZUŠ stěhovala?
Je to již asi pět let nazpět, kdy jsme po
nějaké letní bouřce zjistili, že nám silný vítr odnesl několik střešních tašek
a do školy i trochu zateklo. Po zběžné
prohlídce střechy a krovů jsme usoudili, že může být i hůř a někdy by nám
ta střecha mohla odletět celá. Šel jsem
tenkrát navštívit pana starostu s tím,
jaké by existovaly možnosti, pokud by
nějaká taková situace skutečně nastala. V diskuzi padaly různé návrhy
a podněty, spojené s tím, kterým
hmotným majetkem město disponuje. Pro účely činnosti ZUŠ však
nebyly vhodné. Tak to nějak postupně usnulo a pokračovali jsme
dál na původním místě.
Před třemi lety MěSOŠ začala zateplovat celý areál školy,
včetně výměny oken. Navíc ze
strany dojíždějících studentů již
nebyl dostatečný zájem o ubystrana 10

tování v domově mládeže. A škola
jej tedy jako internát už dále přestala
provozovat a ten zůstal prázdný a nevyužitý. Tenkrát nám pan starosta Ing.
Lobpreis nabídl, že bychom mohli
tuto budovu začít využívat pro činnost ZUŠ a že bychom se z původní
a chátrající budovy mohli přestěhovat.
Již před dvěma lety začala probíhat
určitá jednání na radnici se starostou,
s městskou radou a také s ředitelem
MěSOŠ s Ing. Žáčkem.
Stěhování mělo proběhnout podle
původní domluvy již v roce 2016, ale
poněvadž se nepodařilo včas všechno připravit, celý proces se musel
o rok odložit. V lednu 2017 vše nabralo správný směr. Vedení města nechalo zpracovat projektovou dokumentaci
na rekonstrukci celého objektu a zároveň bylo investorem rekonstrukce. V

dubnu 2017 započaly stavební práce a poslední dokončovací malířské
práce probíhaly koncem července.
Jelikož bylo tentokrát dost času celou
akci důkladně promyslet a připravit,
vše se nakonec zdárně podařilo. Nám
se z původní budovy ani moc nechtělo, měli jsme ji zabydlenou a byli jsme
tam zvyklí. Ale nyní jsme za nové prostory nesmírně rádi a líbí se nám v novém působišti. Jsou spokojeni učitelé,
žáci i jejich rodiče. Získali jsme nové
prostory, více učeben, sborovnu, kterou jsme dřív neměli. Máme funkční
vstupní telefonní a kamerový systém.
Je nám v nové škole dobře a jsme na
novém velmi spokojeni.
V současnosti má škola 15 pedagogů a 2 nepedagogické zaměstnance. 172 žáků v hudebním oboru, 40
žákyň v tanečním. Již několik let zcela
naplněná kapacita školy. Vyučujeme velmi pestrou škálu hudebních
nástrojů. Ve škole působí tři soubory, dechový soubor, cimbálová muzika a pěvecký sbor. Naší výkladní
skříní je práce klavírního oddělení,
které již několik let pracuje na velmi
vysoké úrovni a kloboucká ZUŠ je
tímto známá v celé republice, ale
dosahuje i úspěchů mezinárodních.
Jindřich Demela, ředitel školy

Nové POKOLENÍ
Mikulášská besídka

Foto: Eva Kulíšková a Helena Miklíková
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Nové POKOLENÍ
Odpoledne vzpomínek a promítání
Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce v Brumovicích uspořádal
v neděli 10. září 2017 besedu ke 160.
výročí narození spisovatele Jana Herbena a 80.výročí úmrtí prezidenta T.G.
Masaryka. Na obě osobnosti zavzpomínali Dana Bobková a Josef Šedivý,
přednáška byla doplněna promítáním
dobových fotografií.
Akce se konala ve velké zasedací
místnosti obecního úřadu a byla spojena se zahájením výstavy fotografií
Marie Chrástkové nazvané „Herbenovy Brumovice“.
Foto: Vlasta Bedřichová
Marie Chrástková, rozená Smolíková, je brumovická rodačka. Po
absolvování pedagogické fakulty
v Brně působila jako učitelka v Hodoníně a potom hlavně v Lednici,
kde v současné době žije. Po vzoru

svého otce se od mládí věnuje fotografování, přednost dává analogovému zpracování snímků. Během
života shromáždila spoustu fotografií Brumovic a jejich okolí. Zachytila

tak minulost i současnost své rodné
obce. Vystavené fotografie byly tématicky rozděleny, každé téma bylo
doplněno citací z Herbenovy knihy
Brumovice.

Foto: Marie Chrástková
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Nové POKOLENÍ
Herben a Masaryk
Odpoledne vzpomínek byla akce
Klubu přátel Dr. Jana Herbena a historie obce, která se konala v neděli 10.
září 2017.
V letošním roce jsme si připomínali
dvě významná výročí: v květnu 160.
výročí narození Dr. Jana Herbena a v
září 80. výročí úmrtí prezidenta T.G.
Masaryka. Obě tyto osobnosti našeho
kraje patřily k sobě, jejich osudy byly
podobné a jejich spolupráce byla významná. Proto jsme se rozhodli připomenout tento vztah na jednom společném setkání.
Akce byla nově provázena promítáním snímků. Úvod tvořila poetická
znělka z díla Jana Herbena, připravená Martinem Valným.
V první části jsme si připomenuli
stručně základní údaje ze života Dr.
Jana Herbena, včetně obrázků.
Ve druhé části jsme byli seznámeni
s dosud nezveřejněnými zajímavostmi

z pobytů T. G. Masaryka v Kloboukách, kde tehdy žili jeho rodiče. Tuto
část včetně promítání připravila Dana
Bobková z Klobouk.
Třetí část vzpomínání patřila spolupráci a vzájemným vztahům Herbena a Masaryka, kterou přednesl Josef
Šedivý.
Ani tato část ze života obou osobností nám nebyla dobře známá, vždyť
po dlouhou dobu nesměla být připomínána, přestože se znali neuvěřitelných 65 let. Jako studenti se setkávali
v Kloboukách, Masaryk tehdy navštěvoval i Brumovice.
Úzká spolupráce začala až v Praze při vydávání „Času“, jehož vydavatelem byl Herben. „Čas“ byl periodikem politické realistické strany,
prezentované Masarykem. Když se
Čas“ stal deníkem, vídali se téměř
denně. Herben se stal stoupencem
Masarykových myšlenek a věrně mu

sloužil. Herben se tak zapojil i do politiky, která vedla k ustavení Československé republiky. Setkávali se pak občas také v době I. republiky, když byl
Masaryk prezidentem.
Vzpomínek na období, kdy se Herben setkával s Masarykem, se našlo
velmi mnoho, jsou nám neznámé
a velmi zajímavé.
Stačili jsme si jich připomenout jen
asi polovinu. Někdy se k tomuto tématu můžeme vrátit.
Přestože připravený program byl
dlouhý, odpoledne pokračovalo prohlížením výstavy fotografií nazvané
Herbenovy Brumovice, kterou připravila Marie Chrástková.
Odpoledne se vydařilo, sešlo se
kolem padesáti hostů, včetně návštěvníků z okolních obcí. Takováto
setkání jsou vhodným námětem pro
příští období.
Josef Šedivý

Z činnosti Spolku Brumovických vinařů
Jak jsme již v posledním čísle našeho zpravodaje informovali, Spolek Brumovických vinařů, o.s. v dubnu letošního roku úspěšně zorganizoval již 7. ročník Oblastní
výstavy vín. Další akcí podporovanou především Vinařským fondem ČR byl „Den otevřených sklepů“, který se
uskutečnil 10. června 2017. Při této příležitosti bylo otevřeno celkem 15 sklepů místních vinařů, členů spolku.
Účast návštěvníků se již delší dobu pohybuje na stejné
úrovni, potěšitelný byl však zcela mimořádný zájem našich spoluobčanů z Brumovic.
Další akcí byl zdařilý zájezd členů spolku včetně rodinných příslušníků do Zámeckého vinařství Bzenec, s.r.o.

a do rodinného vinařství Štěpána Maňáka v Žádovicích.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 40 lidí. Zejména exkurze
do výrobních a technologicky zajímavých částí provozu
v Bzenci byla velmi zajímavá a oceňována našimi členy
spolku. Přispěla k tomu i vysoká úroveň odborného doprovodného slova při řízené degustaci několika vzorků
vín.
Zámecké vinařství Bzenec patří svou velikostí produkce a kvalitou produkovaných tichých vín a sektů
mezi TOP výrobce vína v České republice. Kromě mnoha ocenění a diplomů z výstav v ČR a v zahraničí má
i šampióna Salonu vín ČR za rok 2017 z Národní soutěže vín ve Valticích.
V další části zájezdu byla na programu exkurze do rodinného vinařství Štěpána Maňáka v Žádovicích, které je zaměřeno především na výrobu
přívlastkových vín, ale produkuje také vína slámová a ledová. I když toto vinařství nepatří svou
velikostí produkce mezi největší producenty vína
v ČR, je známo především vysokou kvalitou. Je
držitelem mnoha ocenění z domácích i zahraničních výstav.
Pro příští rok spolek plánuje již 8. ročník Oblastní výstavy vín s termínem 14. dubna 2018 a Den
otevřených sklepů v sobotu 2. června 2018.
Zhodnocení celoroční činnosti za poslední rok
se uskuteční na výroční členské schůzi, která se
bude konat v závěru měsíce ledna 2018.
Milan Polák
Foto: Miroslav Otáhal
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Co nového u hasičů
Blíží se konec roku, a tak je čas na
zhodnocení, co se nám povedlo a co
ne.
Myslím si, že letošní rok můžeme
hodnotit jako dobrý. Nejdůležitější je
snad to, že veškeré výjezdy zásahové
jednotky se obešly bez úrazu či vážnějších komplikací.
Jednotka vyjížděla vždy do osmi
minut. Když uvážíme, že kluci jsou
zaměstnaní, musí opustit své pracoviště, tak to asi ani lépe nejde. Tímto
bych chtěl poděkovat místním podnikatelům za to, že hasiče bez problému
v pracovní době uvolňují a nepožadují
vždy finanční refundaci.
Pokud se týká kultury, vydařilo se
také vše. Ples, závody, dětský den a pravidelné návštěvy družebních sborů.
Koncem srpna jsme jeli na závody
do Brumovic u Opavy. Jako vždy nám
tam bylo dobře. Vždyť jezdíme mezi
své velké kamarády. Potom jsme závodili v Bořeticích, kde jsme zvítězili.
Také jsme se zúčastnili, i když nesoutěžně, závodů v Záhorské Bystri-
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ci. Opět nás přijali jako své kamarády
a opravdu jsme se tam cítili jako doma.
Průběžně samozřejmě probíhají
prohlídky u lékařů, školení a podobně.
Tady bych se rád zmínil alespoň
o jednom školení, kterého se ve svém
volném čase zúčastnili Roman Klimeš
a Petr Charvát. Zkušení instruktoři je
během tří týdnů (celkem 60 hodin)
proškolili na motorové pily. Je samozřejmostí, že veškerá činnost, kterou
výjezdová jednotka provádí, je bez
nároku na jakoukoliv odměnu a na
úkor jejich rodin.
Také bych se chtěl zmínit o sběru
železa. Děkuji Vám, občanům, že nás
tímto podporujete. Je to náš jediný
finanční příjem (snad ještě, když se
povede ples). Samozřejmě, že na výzbroj a výstroj dostáváme celkem pravidelně dotace z kraje, které musíme
do koruny vyúčtovat.
Na závěr ještě zmíním poslední
výjezdy zásahové jednotky.
Nejdříve jsme vyjížděli k požáru
nakladače u Balatonu, dále k větší-

mu požáru přístřešku vedle rodinného
domu v Krumvíři. Největší však byl
požár stodoly v Kloboukách, kde zasahovalo pět sborů. Poslední letošní
výjezd byl u nás v obci k havárii způsobené prořezanou nádrží nákladního
auta a následnému znečištění silnice
naftou od pálenice až do Morkůvek, při
které kromě profesionálů zasahovalo
více jednotek dobrovolných hasičů.
Teď apeluji na Vás, občany, prosím, nepodceňujte pravidelné prohlídky komínů. Nastala topná sezona,
a tak se zbytečně nevystavujte neštěstí.
Ještě bych chtěl na závěr poděkovat za podporu obecnímu úřadu.
Poděkování patří samozřejmě celé
zásahové jednotce. Jsme tu pro Vás,
kdykoliv se na nás ve věci týkající se
„hasičiny“ můžete obrátit.
Přeji Vám za celý hasičský sbor
veselé Vánoce a šťastný nový rok
2018.
Karel Opluštil
Foto: Kateřina Charvátová
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Ze sportu
Výsledky fotbalové soutěže – podzim 2017
Datum
13.8.
20.8.
27.8.
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.
11.11.

Okresní fotbal, III. třída, skupina A, muži
Střelci
V. Pavlovice B/Starovičky Brumovice
4:0
Brumovice
Velké Bílovice
4:3
Bíza (2x), Sláma, Pohorský
Vrbice
Brumovice
3:0
Brumovice
Lanžhot B
4:2
Bíza, Sláma, Kurečka (2x)
Boleradice
Brumovice
2:1
Kurečka
Brumovice
Bořetice
3:9
Sláma (2x), R.Kadlec
Kobylí
Brumovice
4:2
Kňůr, Sláma
Brumovice
Ladná
3:0 (K)
FAK Břeclav
Brumovice
3:2
Kňůr, Bíza
Brumovice
Charvatská N. Ves B
3:3
Bíza (2x), Kňůr
Týnec
Brumovice
2:0
Brumovice
Zaječí
2:5
Kňůr, Hlávka
Přítluky
Brumovice
5:2
Sláma, Bíza
Brumovice
V.Pavlovice B/Starovičky 1:4
Sláma

Umístění v tabulce: Muži, III.třída, skupina A: 13. místo ze 14 družstev

-VB-

Stolní tenis
V současné době máme v Brumovicích čtyři družstva (celkem 29
hráčů) v okresní soutěži. Družstvo A
hraje nejvyšší okresní soutěž OP1,
družstvo B mezisoutěž OP2 a družstva C a D hrají základní OP4.
Stolní tenis se těší zájmu i u těch
nejmenších. Za dohledu pana Kunického a pana Valného navštěvuje tréninky 14 dětí.
Každý rok pořádáme vánoční turnaj pro neregistrované hráče. Letos
se bude konat v sobotu 30. prosince.
František Ševela

Florbal v Brumovicích
Vážení sportovní přátelé, již několik let roste v Brumovicích u mládeže
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.

Školní turnaj v Mikulově
Vzhledem k velkému zájmu o florbal v ZŠ Brumovice se škola přihlásila

do celonárodního turnaje prvního stupně ČEPS Cupu, který pořádá Český
florbal. Finále okresního kola se uskutečnilo 14. Listopadu 2017 ve SH Mikulov. V prvním zápase náš tým nastoupil
proti Šitbořicím, což bylo pikantní nejen pro trenéra Milana Veselého, který v rámci klubu FbC Aligators trénuje
hráče z obou týmů, ale i pro hráče samotné, protože jsou v klubu spoluhráči.
Náš tým měl celý zápas převahu, ale
konečný výsledek byl pouze 4:0. Ve
druhém zápase nastoupil proti prvnímu týmu Mikulova. Zápas skončil jednoznačným vítězstvím 16:1. Poslední

zápas ve skupině
byl zároveň soubojem o první místo. Jako soupeř
byl druhý tým Mikulova. Od začátku to
byl výborný zápas, ve kterém jsme bohužel po poločase prohrávali 5:2. Kluci
ale předvedli velkou bojovnost a zápas
dotáhli do stavu 5:5, což vzhledem
k dalším výsledkům znamenalo postup
ze skupiny z prvního místa. V semifinále se proti nám postavil tým z Boleradic, který jsme bez problémů porazili
12:0. Ve finále o jedno postupové místo do krajského kola nás čekal opět tým
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z Mikulova, se kterým jsme ve skupině
remizovali 5:5. Očekával se velký boj
a kvalitní zápas, což se také potvrdilo.
Úvod se nám povedl, když jsme vedli
2:0. Po velkém boji jsme ale ze zápasu
odcházeli poraženi 5:3. Ale i tak je hra
našeho týmu na velmi vysoké úrovni.

cesty vedou hlavně do Hodonína, Mikulova, Kyjova, Dubňan atd. V lize kromě našeho týmu z Brumovic působí
z klubu FbC Aligators ještě tým FbC
Aligators Moutnice Klobouky a FbC
Aligators Bučovice, takže o derby není
nouze.

Školní turnaj ve florbalu
v Kobylí

Jihomoravská liga elévů

Dne 16. listopadu 2017 odcestovali
florbalisté ZŠ Brumovice ke každoročnímu turnaji prvního stupně do Kobylí.
Soupeři jim byli kromě žáků pořádající
školy ještě žáci z Bořetic a Vrbice. Kluci
se po roční odmlce chtěli vrátit zpět na
trůn pro vítěze. V prvním zápase se tým
postavil proti Vrbici, která měla ve svém
středu některé dobré hráče. Zápas kluci v klidu vyhráli. Ve druhém zápase se
proti pořádající škole z Kobylí dal čekat
velký boj. Ve svém středu měli dva hráče klubu FbC Aligators, kteří jsou normálně spoluhráči našich kluků, a bylo
na nich, jak proti našemu týmu zahrají.
Nakonec jsme bohužel po velkém boji,
kdy jsme z jasných šancí nedali branky,
prohráli. Hráči byli hodně zklamaní, ale
čekal nás ještě souboj proti Bořeticím,
kde jsme měli možnost bojovat alespoň
o druhé místo. Tento zápas se vyhrál
a kluci si v dobré náladě odvezli domů
nejen krásné balíčky, které obdrželi, ale
také medaile a pohár.

Jihomoravská liga
mladších žáků
Pod názvem FbC Aligators Brumovice se hráči účastní letos poprvé
ligy mladších žáků, kam část z hráčů
již věkem náleží, ostatní hráči jsou
z kategorie elévů, za kterou také nastupují i k dalším zápasům. Oproti loňské sezóně v elévech bylo pro
hráče letos několik nových věcí. Tou
největší, se kterou se někteří hráči zatím ještě ani nesžili, je, že hrají místo
ve 3 hráčích v poli v 5 hráčích v poli.
Vzhledem k většímu počtu hráčů se
hraje i na mnohem větším hřišti. Dalšími novinkami oproti mladší kategorie
je, že hráči i diváci již vidí běžet čas
na časomíře a skóre. Změnou jak pro
hráče, tak hlavně pro rodiče je, že pravidelně každé úterý mají hráči trénink
ve sportovní hale v Dambořicích od 18
hodin, kam je potřeba hráče vozit auty.
V neposlední řadě je určitě příjemné,
že oproti loňským dalekým výjezdům
do Blanska apod., jsme letos zařazeni
do jižní části našeho kraje, takže naše
strana 16

Vzhledem k tomu, že část hráčů
loňského týmu elévů již postoupila do
vyšší kategorie, v elévech za družstvo
FbC Aligators Brumovice Klobouky nastupují i hráči z Klobouk. 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 mají čas do vyššího věku hráče. V
této kategorii také nastupují hráči další
2 týmy z klubu Aligators.

Jihomoravská liga přípravky
Stejně jako v kategorii elévů je tým
složen z hráčů Brumovic a Klobouk
dohromady. Do zápasů v letošní sezóně již nastoupili někteří nováčci a lze
očekávat, že v průběhu jara si ještě
nějací další zahrají. U této kategorie je
hlavní, aby hráče florbal bavil a zvykli
si na pravidelné sportování. V této soutěži nastupuje i tým holek, ve kterém
hrají hráčky z Brumovic.

Jihomoravská liga
starších žákyň
V Jihomoravské lize starších 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.
Za prozatímní klidný průběh sezóny ve všech kategoriích patří hlavně
obrovské poděkování všem rodičům,
za jejich ochotu a zájem hráče na zápas odvézt a také za pomoc, kdykoli
byla v jakémkoliv ohledu potřeba. Bez
nich by to vůbec nešlo.
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.cz,
případně na facebookové stránce FbC
Aligators (http://1url.cz/LCNZ).

Žádné tyto úspěchy by nikdy nevznikly bez podpory našich partnerů,
jak z řad obcí, organizací, kraje, tak
samozřejmě i 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
Přinášíme rozhovor s Milanem
Veselým, florbalovým trenérem
týmů z Brumovic a členem vedení
klubu FbC Aligators:
Milane, řekni nám něco o klubu
FbC Aligators a v jakých pozicích
tam funguješ?
„Zdravím čtenáře, jsme florbalový
klub nebo spíše velkoklub, který má 23
týmů ve všech věkových kategoriích
od nejmenší přípravky až po dospělé
týmy v mužích a ženách a přes 400
členů. Já jsem momentálně člen vedení, který má na starost skoro celou
mužskou strukturu družstev a trenér
několika mládežnických týmů.“
Před letošní sezónou klub veřejně vyhlásil „sezónu změn“. Co si
pod tím mají čtenáři představit?
„Jednoznačně tou nejzásadnější změnou je, že díky získané dotaci
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy máme v klubu člověka, který
je na plný úvazek zaměstnancem klubu. To je věc, o které jsme snili několik
let, protože ostatní kluby naší velikosti
mají již dva nebo i tři takové lidi. Na tuto
velkou změnu se nabalují další dílčí,
jako spuštění nového webu klubu, kvalitnější marketingová propagace, lepší
komunikace s rodiči, zlepšení klubové
kultury s využitím klubového fanshopu
atd., shrnul bych to jako postupné zlepšování největších slabin klubu vzhledem k ostatním sportovním klubům
naší velikosti.“
Čím to, že ostatní kluby, jak říkáš,
„mají již dva nebo i tři zaměstnance“, a vy teprve prvního?
„Nechci se nikoho z našich několika desítek členů, kteří žijí ve městech
dotknout, ale my jsme hlavně venkovský klub. Nelze se v tomto směru porovnávat s kluby, které například sídlí
v Brně. Tam když rodiče chtějí, aby dítě
sportovalo, tak musí zaplatit. Na vesnici
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se např. mladí kluci domluví, že v tolik
a tolik se sejdou na hřišti, kde si zahrají fotbal a nic je to nestojí. On je pak
rozdíl, když ve srovnatelných klubech
v Brně platí už rodiče malých dětí od
7 do 12 tisíc ročně. To by u nás v klubu dal málokdo. Je historicky dané, že
sport na vesnici stojí maximálně několik stovek ročně, spíše i desetikoruny za
členský příspěvek v nějaké organizaci,
ať už v Sokole nebo Orlu. Díky velké
podpoře ze strany obce, které si všichni
včetně nás velmi váží, sport na vesnici
neumřel. I my jsme tak začínali, protože
by florbal nikdo nehrál. Ale počet hráčů
a týmů rostl rychleji než podpora z obcí,
což bylo logické. S tím tedy i u nás muselo dojít k postupnému navyšování
příspěvku až na současnou výši, kdy se
pohybujeme od 700 korun výše, např.
za 15leté děti platí rodiče 2000 korun
ročně. Přesto jsou hráči, kteří kvůli výši
příspěvku u nás v klubu končí nebo vůbec nezačnou. Takže když vezmeme
náš klub kolem 400 členů krát členský
příspěvek 1000 korun, což je průměrný
příspěvek u nás, tak máme 400 tisíc,
z čehož platíme veškeré náklady klubu
(startovné, pronájem sportovních hal,
rozhodčí atd.). A teď, když vezmeme
400 členů krát členský příspěvek 7000
korun u podobných klubů jako jsme
my, tak máme 2,8 milionu. Přitom náklady na soutěže nejsou o tolik vyšší
než v našem případě. Výsledkem je,
že ty ostatní kluby zaměstnance uživí
z vlastních zdrojů, zatímco my jsme
v tomto závislí na dotacích.“
To jsou zajímavé počty, ale pojďme k probíhající sezóně, ve které
slaví klub 20. výročí, jak ji zatím hodnotíš?
„Zatím bych to nazval střídavě oblačno. Po organizační stránce zatím

nenastal větší problém. Po sportovní
se zatím trochu trápíme.“

kteří potřebují čas. Věřím, že teď už to
bude jen lepší.

Přibliž nám trochu Tvůj detailnější pohled na výsledky týmů v probíhající sezóně.
„U týmů přípravky a elévů výsledky vůbec neřeším. U mladších žáků
letos nastal výrazný progres. Ve starších žácích je velká nevyrovnanost
kádru, takže střed tabulky odpovídá.
Dorostenci jsou svými výsledky pro
mě velkým zklamáním, protože určitě
mají lepší kádr než na předposlední
místo s žádnou výhrou a 4 remízami. Junioři předvádí výborné výkony,
takže s jejich postavením na předních
místech tabulky panuje spokojenost.
Muži A před letošní sezónou prodělali generační odměnu. V třetí lize je již
znát, když skončí více než 1-2 hráči
základní sestavy, takže jejich postavení v dolní části tabulky nebylo překvapením. Chyběli zkušenosti. Nyní se
již pomalu zvedají a věřím, že play off
pro nejlepší osmičku uhrají. O dalších
mužských týmech včetně veteránů
ani o týmech v ženských kategoriích
nemám přehled, takže nemůžu hodnotit.“

Mluvili jsme o více oblastech
v rámci klubu. Zkus nás závěrem
říct, zda Ty vidíš něco, co potencionálně může ohrozit do budoucna
další rozvoj klubu?
„Bez stavby sportovní haly nebo
hodně velké tělocvičny se už není moc
kam posunout. Hlavně do dvou let
budeme mít obrovské problémy s tréninkovými prostory pro desítky našich
mladých hráčů, kteří momentálně trénují v malých tělocvičnách v brzkých
odpoledních hodinách. Je naprosto
nereálné si myslet, že se uvolní více
tréninkových hodin pro náš klub v halách tam, kam nyní jezdíme (Slavkov
u Brna 3 hodiny týdně, Hodonín 1,5
hodiny, Křenovice 1,5 hodiny, Dambořice 1,5). Spíše naopak. Už nyní díky
tomu, že v žádné obci v rámci klubu
není sportovní hala, náš klub stagnuje
a můžeme se snažit, jak chceme.“
Milane, sice náš rozhovor nekončíme nějak radostně, ale děkuji za něj
a věřím, že se nejen Váš klub FbC Aligators, ale i obyvatelé obcí ve vašem
regionu, dočkají v brzké době sportovní haly, která bude dělat radost nejen stovkám mladým sportovcům, ale
všem, kteří mají rádi sport.

Není to tak dávno, co jsem se díval, že mužský tým je poslední ve 3.
lize. Opravdu je těžké nahradit
tyto hráče?
„Ano, je to těžké. Národní liga,
kterou tým hraje, už patří mezi
velmi vyrovnané soutěže, kde
rozhodují detaily. Po minulé sezóně skončila fakticky jedna kompletní lajna ze základní sestavy
a brankář, který dříve chytal za
reprezentaci. To nelze v našich
podmínkách nahradit hned. Prostor dostávají mladí odchovanci,
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Společenská kronika
Vítání dětí do života
V neděli 26.listopadu 2017
byly v obřadní síni Obecního
úřadu v Brumovicích do života
slavnostně uvítány děti: Lukáš
Moró, Patrik Palát a Julie Hanáková.
K narození dětí upřímně blahopřejeme.

Foto: Vlasta Bedřichová

V roce 2017 uzavřeli
sňatek:
•
•
•
•
•

Denisa Kadlecová a Patrik Palát
Kateřina Ševelová a Ondřej Štol
Petra Groligová a Zdeněk Musil
Martina Studýnková a Radovan
Václavek
Kateřina Adamecká a Lukáš
Hána

Platinovou svatbu (70 let
společného života) v roce
2017 oslavili:
Františka a Miroslav Stehlíkovi

Diamantovou svatbu (60let
společného života) v roce
2017 oslavili:
Ludmila a František Kadlecovi

Děti narozené v roce 2017:
•
•
•
•

Eliška Horáková
Lukáš Moró
Patrik Palát
Julie Hanáková
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Jubilanti v roce 2017:
Štěpánka Lejsková
Aurelie Kellnerová
Božena Novomestská
Vladimír Konečný
Miroslav Stehlík
Františka Jalůvková
Vlasta Poláková
Františka Stehlíková
Ladislav Zítka
Marie Staňková
Věra Hortvíková
Františka Líznarová
Jarmila Ševelová
Ludmila Blanářová
Libuše Dvořáková
Marie Šomanová
Miroslav Tiefenbach
Božena Benešová
Josef Lupač
Božena Michnová
František Bravenec
Vavřín Charvát
Jaroslav Třeštík
Jan Valný
František Krátký
Marie Kňůrová

94 let
94
93
91
91
90
90
90
89
89
89
89
88
88
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
85
85

V roce 2017 nás navždy
opustili:
Jiří Tesař
Oldřich Blanář
Bořivoj Dvořák
Marie Ševelová
Miroslava Šedivá
Jarmila Šumberáková
Stanislav Valný
Marie Kuchyňková
Josef Fanta
Jan Hasík
František Hovězák
Josefka Konečná

89 let
90
87
84
98
56
75
77
67
65
60
84
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Žarošice – významné poutní místo na Slovácku
Putování patří od nepaměti k lidským aktivitám. Putovávalo se za
lepším klimatem, za migrujícími zvířaty – za potravou, za úrodnějšími
pozemky, ale putovalo se také na oblíbená místa, která se postupně stala posvátnými. A to nemuselo jít ani
o zvláštní případy nevysvětlitelných
událostí. Proč takové místo vzniklo, a to i přes velmi častou nepřízeň
doby, a navíc stále přetrvává, je až
nepochopitelné. A to je případ poutního místa Žarošice na Slovácku.
Žádné mimořádné zjevení, žádná
mimořádná událost, žádné na odiv
postavené zázraky. Tak kde hledat
příčiny vzniku tohoto duchovně mimořádně silného poutního místa? Vysvětlení je prosté. Byly to slzy, bída, bolest
a utrpení prostého lidu. V dobách nájezdů cizích hord do otevřené krajiny
Moravy, zejména Tatarů, Kumanů,
Turků, Kuruců, janičářů, vzniklo toto
místo jako místo útěchy, na kterém
byl postaven poutní chrám Narození
Panny Marie, a to ve vinicích, v místě osady Silničná. Tam utíkal slovácký
i slovenský lid po hrůzách válek a nepokojů, kde u nohou milostné sochy
Staré Matky Boží se scházely rozprášené rodiny, kde se rodiče setkávali se
svými dětmi a pláčem objímali ty, co
zůstali na živu a kde oplakávali a pohřbívali své mrtvé.
Uvedené skutečnosti měly nepochybně mimořádně silný vliv na duši
věřícího lidu. A i když později nastaly
doby poměrného pokoje a míru, žarošické poutní místo zůstalo trvale
zapsáno v duši a mysli lidí v širokém
okolí.

Z historických pramenů se lze dovědět, že v lokalitě Žarošice stávaly
kostely dva, starší a mladší. Starší, původní poutní kostel, který se
nacházel mezi vinicemi v nedaleké
osadě Silničná, byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. První zmínka
o tomto mariánském kostele pochází
z roku 1326, ale jeho význam zřejmě
sahá hluboko do historie, možná až
do období Velkomoravské říše.
Ani zrušení starého kostela nezničilo úctu věřících k Té, která je chránila v dobách zlých, k Panně Marii,

a v předvečer 11 .září 1787 přenesli
nejen její sochu, ale i to duchovní, tu
lásku k Ní do dnešního, mladšího farního kostela. Stojí přímo ve vsi, je zasvěcený svaté Anně a první zmínku
o něm najdeme v roce 1411.
I milostná socha Staré Matky
Boží, která je darem královny Elišky Rejčky, a to je sedm století!, byla
mnohokráte nesena spolu s desítkami dalších Žarošicemi. Např. o první Zlaté sobotě, po skončení druhé
světové války nebo v roce papežské
korunovace.
Dnešní poutníci si tyto historické
skutečnosti sotva uvědomují, přesto
každým rokem přicházejí a přinášejí s sebou zpodobnění Matky Boží,
sochy ze svých kostelů a kaplí. Je to
projev zbožnosti a úcty k Panně Marii, naší průvodkyni, k jejímu Synu, ke
Kristu.
Na závěr tohoto krátkého pojednání o historickém pozadí vzniku
a existence poutního místa v Žarošicích, je zcela zřejmé, že jde o tradici
velmi starou, úctyhodnou a věřícímu
lidu velmi milou a drahou. V té nejde
jen o sochy, podstatné je, že poutníci
přicházejí vzdát čest Bohu, očistit své
srdce a vzájemně se potěšit. A neobyčejně povzbudivé je to, že po létech náboženského útlumu přicházejí
mladí lidé, naděje církve i společnosti, aby tak přebírali „dědictví otců“.
O našich poutích do Žarošic bychom chtěli pojednat příště. Ze vzpomínek, které nám zanechali naši
předkové i současníci.
Zpracováno z volně
dostupných zdrojů.
(mk)

Betlémské světlo
Jako již tradičně i letos k nám dorazí
Betlémské světlo. Světlo, které putuje z Betléma, přivezou skauti z Vídně
v neděli 17. 12. 2017.
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.
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Adventní kalendář
„Čokoláda z adventního kalendáře je ta nejlepší.“ Říká
přesvědčeně 19ti letý mladík. Musím se usmát. Rozhodně
znám kvalitnější čokoládu! Ale zdá se, že o to nejde. Skupina mládežníků, se kterými si na téma advent a Vánoce
povídám, se přidává. Udivuje mě, že má každý z těchto
mladých dospělých adventní kalendář. Mají radost z čokolády, kratičké moudrosti nebo malinkého dárku. Den
po dni, okénko po okénku blíže k Vánocům. Vlastně proč
by toto potěšení mělo být jen pro děti? Malé čokoládičky
mají zvláštní chuť. Trochu osladí život, zpříjemní čekání
na Vánoce, zlepší náladu. Je to směs očekávání, naděje,
radosti, dobré chuti.
Na co se vlastně těšíme?
S mládeží přemýšlíme nad tím, co advent znamená.
Advent je čas čekání, ale na co čekáme? Na Vánoce? A
na co konkrétně? Těšíme se na dárky, dobré jídlo, pohodu, ale i na něco tajemnějšího, co je za tím vším. Na co
se v hloubi srdce těšíme? Při tomto přemýšlení si uvědomujeme nejasnou touhu po tom, aby byl svět lepším
a bezpečnějším místem. Doufáme, že o Vánocích pocítíme lásku. Že budeme v bezpečí. Kromě dárků a jídla,
všech těch chutí a vůní, které znamenají domov, třpytu
ozdob a vánočních papírů čekáme na něco hlubšího, co
nazýváme příchodem Božím.
Advent, to je naděje, že i k nám přijde Bůh. Někdy si
pod tím těžko něco představíme. Bible nám však pomáhá
a popisuje příchod Boží jako příchod lásky a dobra, pokoje a konce trápení. Ano, to si přejeme, v to doufáme. Není
to však pouhý sen? Je možné něco takového doopravdy
čekat?
Z čeho žije naděje?
Přejeme si a odvažujeme se doufat. Není to ale nic
samozřejmého, protože jsme svědky utrpení ať dalekého
nebo blízkého. Je naše naděje, že bude líp, příliš velká?
O Vánocích slavíme příchod lásky k nám lidem. Láska přitom přišla
zvláštním způsobem. Mnoho lidí si
jejího příchodu ani nevšimlo. Nebyl
nijak robustní ani halasný. To je první znak příchodu Božího. Přichází
mezi lidi docela nenápadně. V malém dítěti Ježíš. Ti, kteří si tohoto
nenápadného narození kdysi dávno
všimli, neviděli zprvu žádné zázraky.
Byli ale svědky lásky Marie a Josefa, viděli před sebou bezbranné dítě.
Láska k nám přichází jemně
a nenápadně. A narození je jen začátek. Když Ježíš dospěl, začal sám
láskyplně jednat a šířit uzdravení
a pokoj kolem sebe. Lidem přinášel
naději, ukazoval nové cesty tam,
kde se zdálo, že život nikam nevede. Vracel lidem život a lidi do života. A přece ani Ježíš ve své době
neuzdravil všechny lidi, nevymýtil
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všechnu bolest ani všechno zlo. To ho však neodradilo.
Neztratil naději. V pomoci konkrétním lidem viděl smysl
a svým učedníkům kladl na srdce, aby jednali jako on.
S vnímavostí k druhým, láskyplně, prakticky, s nadějí, že
i kdyby po nás nic nezůstalo, kdyby všechna naše díla
druzí zase zbořili, zůstane po nás láska, kterou jsme žili.
Ježíš se cítil být bratrem všech zbědovaných, chudých, nemocných, vězněných. Slyšíme to v jeho slovech:
„Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40) A to
je druhý způsob, jak potkat Boha. Ne na místech vyvýšených a slavných, ale ve všech ponížených a zraněných,
ubohých a trpících. Chceme se potkat s Bohem, s Láskou? Buďme vnímaví k těm, kteří trpí, ať jsme to my nebo
druzí.
Chuť pomáhat
S mládeží nakonec docházíme k tomu, že nám není
lhostejné trápení lidí kolem nás. Jenže nemůžeme pomoci všem. Ani kdybychom vydali vše, nemůžeme vymýtit
všechno trápení světa. Je to důvod k tomu propadnout
beznaději? Věříme, že ne. Přemýšlíme proto, z čeho
čerpáme naději. Inspirují nás lidé, kteří na naše otázky
hledali odpovědi. Lidé, kteří zjistili, že pomáhání nemusí
být jen oběť. Může být nápadité a přitom docela prosté,
kreativní. Může tak přinášet radost a naději jak lidem,
kteří pomoc potřebují, tak i těm, kteří pomáhají. Inspiruje
nás přitom dobrovolnická organizace Chuť pomáhat a její
nový projekt Motanka. Ten podporuje lidi na frontě, kteří
si chtějí na své živobytí přivydělat a nechtějí být odkázání
jen na humanitární pomoc. Motanky jsou ručně vyráběné
tradiční ukrajinské panenky, které se ve válce staly symbolem zcela konkrétní naděje, že život bude jednou lepší
a bezpečnější.
Čas adventu a Vánoc provoněný nadějí
A tak jsme se s mládeží rozhodli, že panenkám Motankám otevřeme cestu i k nám. Domluvili jsme
se s dobrovolníky z Chuti pomáhat
a Motanky k nám doputovaly. Těšíme se, že jimi uděláme radost svým
blízkým. Kdybyste se chtěli přidat,
najdete Motanky na faře, kde se
také dozvíte více o projektu i organizaci Chuť pomáhat.
Naděje dodává chuť. Z obyčejné čokolády adventního kalendáře
udělá zvláštním kouzlem laskominu.
A podobně je to s námi. Naděje nám
dodává chuť do života.
Za klobouckou mládež i celý
sbor Vás zdraví a požehnané
Vánoce, provoněné nadějí,
Vám přeje Martina Zuštinová.
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Vánoční bohoslužby v kostele sv. Antonína v Brumovicích
Neděle 17. prosince 2017 – 3. neděle adventní
8.00 hod. – mše svatá
14.00 – 15.00 – příležitost k předvánoční zpovědi

Neděle 31. prosince 2017 – Svátek sv. Rodiny
8.00 – mše svatá a děkovná pobožnost na závěr občanského roku

Neděle 24. prosince 2017 – Štědrý den, 4.neděle adventní
8.00 hod. – mše svatá
22.30 – půlnoční mše svatá se zpěvy chrámového sboru

Pondělí 1. ledna 2018 – Nový rok, Slavnost Matky
Boží P. Marie
8.00 hod. – mše svatá

Pondělí 25. prosince 2017 – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně
8.00 hod. – mše svatá
14.00 – 15.00 – otevřen kostel k návštěvě betléma

Sobota 6. ledna 2018 – Slavnost Zjevení Páně, Tří
králů
17.00 hod. – mše svatá a žehnání vody, kadidla a křídy

Úterý 26. prosince 2017 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
8.00 hod. – mše svatá
Čtvrtek 28. prosince 2017 – Svátek Nevinných dětí
betlémských
18.00 hod. – mše svatá za děti brumovické farnosti

Vánoční program
v evangelickém sboru
v Kloboukách u Brna Léta
Páně 2017
neděle 24. prosince
– 4. adventní neděle a Štědrý den
Dětská vánoční slavnost
s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou pro děti
v 9.30 hodin v Kloboukách

Neděle 7. ledna 2018 – Svátek Křtu Páně
8.00 – mše svatá, poslední den doby vánoční
Poznámka:
Účast na nedělních bohoslužbách mohou věřící
nahradit účastí na sobotní večerní mši v 17.00 hod.,
a to 16.12., 23.12., 30.12. a 6.1.

pondělí 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 31. ledna – 1. neděle po Vánocích
Bohoslužba v 9.30 hodin v Kloboukách
pondělí 1. ledna – Ekumenická novoroční bohoslužba
15.00 hodin v katolickém kostele v Kloboukách
káže Jan Asszonyi (Církev bratrská)

Možnosti financování skrze MAS Hustopečsko
z OPZ, PRV a IROP – členění dle potenciálních žadatelů
Kdo jste?
Jsme MAS Hustopečsko, z. s.
Kde Vás najdeme?
Na adrese Nádražní 1/1, 691 06
Velké Pavlovice,
kancelář máme na ulici Tovární 22, 69106 Velké Pavlovice (areál firmy Hantály a.s.).
Máte kontakt?
Ano,
email:
info.mashustopecsko@gmail.com, tel.: 774113357 nebo 774364013
Co děláte?
Přerozdělujeme dotace nejen
z evropských fondů. „Jsme taková malá dotační agentura“.
Pro koho?
Pro subjekty níže uvedené:
1. Obce (příp. dobrovolné svazky obcí)
1. rekonstrukce a budování polních cest, vč. souvisejí-

cích objektů a technického vybavení,
2. společná zařízení v souladu se schválenými návrhy
pozemkových úprav (např. zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků, protierozní, protipovodňová
opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření atd.),
3. vznik, rozvoje a společná propagace krátkého dodavatelského řetězce nebo místního trhu (pozn.: projekt
musí být realizován v uskupení se zemědělským podnikatelem/podnikem nebo výrobcem potravin),
4. programy a činnosti pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např.
dluhové poradenství, řešení konfliktů v pracovněprávních vztazích, aktivity na podporu neformální a sdílené
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péče),
5. příměstské tábory v době školních prázdnin,
6. zařízení péče o děti nad rámec školních družin a klubů,
7. vznik a provoz dětských skupin,
8. přestupní terminály a parkoviště (P+R, K+R), zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu, systémy B+R
a parkovací místa/stojany pro kola (vše v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu),
9. cyklostezky pro dopravu obyvatel do zaměstnání,
za službami a do škol, vč. doprovodné infrastruktury
(značení, stojany na kola apod.)
10. infrastruktura pro bezpečnost dopravy (např. chodníky, lávky, přechody, bezbariérové komunikace pro
pěší atp.),
11. výstavba nebo rekonstrukce zařízení a nákup vybavení pro poskytování terénních, ambulantních a/nebo
pobytových sociálních služeb,
12. výstavba nebo rekonstrukce komunitních center a nákup vybavení,
13. výstavba nebo rekonstrukce sociálního bydlení (vč.
základního zařízení bytu),
14. založení a/nebo rozvoj sociálního podniku (vč. potřebného vybavení),
15. budování a modernizace infrastruktury pro předškolní
vzdělávání (tj. mateřských škol, dětských skupin, spolků péče o děti, mateřských center apod.) v souladu
s Místním akčním plánem,
16. budování a modernizace infrastruktury pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí a mládeže, středisek volného času a dalších vzdělávacích institucí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ve vazbě na
klíčové kompetence) v souladu s Místním/Krajským
akčním plánem,
17. budování a modernizace infrastruktury základních
a středních škol (např. modernizace a budování učeben ve vazbě na klíčové kompetence a bezbariérovost) v souladu s Místním/Krajským akčním plánem,
18. pořízení hasičské techniky (např. hasičského vozu
s cisternou) (pozn.: platí pouze pro obce, které jsou
zřizovateli SDH – JPO II a/nebo JPO III).
2. Dobrovolné svazky obcí
1. aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených
na trhu práce (tj. např. organizace burzy práce v území MAS, podpora obnovy pracovních návyků, ergo
diagnostika, prostupné zaměstnávání a poskytování
mzdových příspěvků na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům na nová pracovní místa, za umisťování osob z cílových skupina na uvolněná pracovní
místa, na vytváření nových pracovních míst v rámci
flexibilního zaměstnávání),
2. výstavba nebo rekonstrukce zařízení a nákup vybavení pro poskytování terénních, ambulantních a/nebo
pobytových sociálních služeb,
3. výstavba nebo rekonstrukce komunitních center a nákup vybavení.
3.Nestátní neziskové organizace
1. programy a činnosti pro osoby ohrožené sociálním vystrana 22

loučením nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např.
vzdělávání, dluhové poradenství, řešení konfliktů
v pracovněprávních vztazích, aktivity na podporu neformální a sdílené péče),
2. aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených
na trhu práce (tj. např. zprostředkování zaměstnání,
poskytování kariérového poradenství, podpora obnovy pracovních návyků, ergo diagnostika, podpora prostupného zaměstnávání, vytváření nových pracovních
míst v rámci flexibilního zaměstnávání),
3. vznik, rozvoj, rozšíření sociálního podnikání,
4. příměstské tábory v době školních prázdnin,
5. zařízení péče o děti nad rámec školních družin a klubů,
6. vznik a provoz dětských skupin,
7. výstavba nebo rekonstrukce zařízení a nákup vybavení pro poskytování terénních, ambulantních a/nebo
pobytových sociálních služeb,
8. výstavba nebo rekonstrukce komunitních center a nákup vybavení,
9. výstavba nebo rekonstrukce sociálního bydlení (vč.
základního zařízení bytu),
10. založení a/nebo rozvoj sociálního podniku (vč. potřebného vybavení),
11. budování a modernizace infrastruktury pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí a mládeže, středisek volného času a dalších vzdělávacích institucí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ve vazbě na
klíčové kompetence) v souladu s Místním/Krajským
akčním plánem.
4. Nestátní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin
1. vznik, rozvoje a společná propagace krátkého dodavatelského řetězce nebo místního trhu (pozn.: projekt
musí být realizován v uskupení se zemědělským podnikatelem/podnikem nebo výrobcem potravin).
5. Zemědělci (zemědělské podniky a podnikatelé v rostlinné i živočišné výrobě)
1. zemědělské stavby a zařízení pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci,
2. mobilní stroje pro zemědělskou výrobu,
3. peletovací zařízení pro vlastní spotřebu zemědělského podniku,
4. výstavba a rekonstrukce budov, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, skladování zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných
surovin vznikajících při zpracování,
5. investice do zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských
a potravinářských produktů na trh a do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu,
6. rekonstrukce a budování polních cest, vč. souvisejících objektů a technického vybavení,
7. rozvoj nezemědělských činností zemědělských podnikatelů (např. do ubytování, stravování),
8. společná zařízení v souladu se schválenými návrhy
pozemkových úprav (např. zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků, protierozní, protipovodňová
opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodář-

Nové POKOLENÍ
ská opatření atd.).
6. Obchodní korporace (s.r.o., družstva apod.) a OSVČ
1. programy a činnosti pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např.
vzdělávání, zvyšování finanční gramotnosti, dluhové
poradenství, řešení konfliktů v pracovněprávních vztazích, aktivity na podporu neformální a sdílené péče,
vč. vzdělávání a poradenství pro pečující osoby atp.),
2. aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených
na trhu práce (tj. např. zprostředkování zaměstnání,
kariérové poradenství a vzdělávací kurzy, podpora zahájení podnikatelské činnosti, podpora obnovy
pracovních návyků, ergo diagnostika, úhrada účasti
v akreditovaných rekvalifikačních kurzech dle zákona
č. 435/2004 Sb., podpora prostupného zaměstnávání
a poskytování mzdových příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatelů na nová pracovní místa, za umisťování osob z cílových skupin a na uvolněná pracovní
místa, na vytváření nových pracovních míst v rámci
flexibilního zaměstnávání),
3. vznik, rozvoj, rozšíření sociálního podnikání,
4. příměstské tábory v době školních prázdnin,
5. zařízení péče o děti nad rámec školních družin a klubů,
6. vznik a provoz dětských skupin,
7. založení a/nebo rozvoj sociálního podniku (vč. potřebného vybavení),
8. budování a modernizace infrastruktury pro předškolní vzdělávání (tj. dětských skupin, spolků péče o děti,
mateřských center apod.) v souladu s Místním akčním
plánem.
7. Organizace poskytující vzdělávání (a vzdělávací
a poradenské instituce)
1. vzdělávací kurzy a workshopy se zaměřením na vzdělávání a přenos dobré praxe v zemědělství,
2. programy a činnosti pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např.
vzdělávání, zvyšování finanční gramotnosti, aktivity
na podporu neformální a sdílené péče, vč. vzdělávání
a poradenství pro pečující osoby atp.),
3. aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených
na trhu práce (např. poskytování kariérového poradenství a vzdělávacích kurzů, podpora zahájení podnikatelské činnosti formou vzdělávání a poradenství),
4. příměstské tábory v době školních prázdnin,
5. zařízení péče o děti nad rámec školních družin a klubů,
6. vznik a provoz dětských skupin,
7. budování a modernizace infrastruktury pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí a mládeže, středisek volného času a dalších vzdělávacích institucí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ve vazbě na
klíčové kompetence) v souladu s Místním/Krajským
akčním plánem.
8. Organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
1. přestupní terminály a parkoviště (P+R, K+R), záze-

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

mí pro veřejnou hromadnou dopravu, systémy B+R
a parkovací místa/stojany pro kola (vše v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu),
cyklostezky pro dopravu obyvatel do zaměstnání,
za službami a do škol, vč. doprovodné infrastruktury
(značení, stojany na kola apod.),
infrastruktura pro bezpečnost dopravy (např. chodníky, lávky, přechody, bezbariérové komunikace pro
pěší atp.),
výstavba nebo rekonstrukce zařízení a nákup vybavení pro poskytování terénních, ambulantních a/nebo
pobytových sociálních služeb,
výstavba nebo rekonstrukce komunitních center a nákup vybavení,
založení a/nebo rozvoj sociálního podniku (vč. potřebného vybavení),
budování a modernizace infrastruktury pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí a mládeže, středisek volného času a dalších vzdělávacích institucí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ve vazbě na
klíčové kompetence) v souladu s Místním/Krajským
akčním plánem,
budování a modernizace infrastruktury základních
a středních škol (např. modernizace a budování učeben ve vazbě na klíčové kompetence a bezbariérovost) v souladu s Místním/Krajským akčním plánem.

9. Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky
a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
1. rozvoj nezemědělských činností zemědělských podnikatelů (např. investice do agroturistiky, vybudování pohostinství, vybudování prostor pro poskytování nových
služeb jako je oprava zemědělských strojů, apod.).
10. Poskytovatelé sociálních služeb (zapsaní v registru)
1. stávající sociální služby poskytované ambulantní, terénní či pobytovou formou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje,
2. nové sociální služby poskytované ambulantní, terénní
či pobytovou formou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje,
3. služby poskytované v komunitních centrech mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.,
4. výstavba nebo rekonstrukce zařízení a nákup vybavení pro poskytování terénních, ambulantních a/nebo
pobytových sociálních služeb,
5. výstavba nebo rekonstrukce komunitních center a nákup vybavení.
11. Školy a školská zařízení (bez ohledu na zřizovatele)
1. příměstské tábory v době školních prázdnin,
2. zařízení péče o děti nad rámec školních družin a klubů,
3. vznik a provoz dětských skupin,
4. programy a činnosti pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např.
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vzdělávání, zvyšování finanční gramotnosti),
5. aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených
na trhu práce (např. poskytování kariérového poradenství a vzdělávacích kurzů, podpora zahájení podnikatelské činnosti formou vzdělávání a poradenství,
ergo diagnostika),
6. budování a modernizace infrastruktury pro předškolní
vzdělávání (tj. mateřských škol, dětských skupin, spolků péče o děti, mateřských center apod.) v souladu
s Místním akčním plánem,
7. budování a modernizace infrastruktury pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (tj. škol a školských
zařízení, domů dětí a mládeže, středisek volného času
a dalších vzdělávacích institucí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence) v souladu s Místním/Krajským akčním plánem,
8. budování a modernizace infrastruktury základních
a středních škol (např. modernizace a budování učeben ve vazbě na klíčové kompetence a bezbariérovost) v souladu s Místním/Krajským akčním plánem.
12. Uskupení nejméně dvou mikropodniků (tj. spolupracujících subjektů), z nichž alespoň jeden je zemědělský podnikatel nebo výrobce potravin nebo subjekt hospodařící v lesích
1. společné technologie či stroje k výkonu činnosti spolupracujících subjektů,
2. modernizace nebo nová výstavba skladovacích a výrobních prostor,
3. stavební úpravy potřebné pro efektivní využití zdrojů,
4. vznik a koordinace spolupracujících subjektů (tj. např.
spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu).
13. Uskupení minimálně dvou spolupracujících subjektů, z nichž alespoň jeden je zemědělský podnikatel
nebo výrobce potravin
1. vznik, rozvoje a společná propagace krátkého dodavatelského řetězce nebo místního trhu.
14. Výrobci potravin, výrobci krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
1. výstavba a rekonstrukce budov, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, skladování zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných
surovin vznikajících při zpracování,
2. investice do zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských
a potravinářských produktů na trh a do zařízení na čiš-

Všem našim čtenářům
děkujeme za projevenou
přízeň a přejeme veselé
Vánoce, hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce
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tění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
15. Zařízení péče o děti do tří let
1. budování a modernizace infrastruktury pro předškolní vzdělávání (tj. dětských skupin, spolků péče o děti,
mateřských center apod.) v souladu s Místním akčním
plánem.
16. Církve a církevní organizace
1. výstavba nebo rekonstrukce zařízení a nákup vybavení pro poskytování terénních, ambulantních a/nebo
pobytových sociálních služeb,
2. výstavba nebo rekonstrukce komunitních center a nákup vybavení,
3. výstavba nebo rekonstrukce sociálního bydlení (vč.
základního zařízení bytu),
4. založení a/nebo rozvoj sociálního podniku (vč. potřebného vybavení),
5. budování a modernizace infrastruktury pro předškolní
vzdělávání (tj. mateřských škol, dětských skupin, spolků péče o děti, mateřských center apod.) v souladu
s Místním akčním plánem,
6. budování a modernizace infrastruktury pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí a mládeže, středisek volného času a dalších vzdělávacích institucí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ve vazbě na
klíčové kompetence) v souladu s Místním/Krajským
akčním plánem,
7. budování a modernizace infrastruktury základních
a středních škol (např. modernizace a budování učeben ve vazbě na klíčové kompetence a bezbariérovost) v souladu s Místním/Krajským akčním plánem.

Ceník vodného
na kalendářní rok 2018 od společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vodné: bez DPH ………..…………. 39,50 Kč/m3
včetně 15% DPH …………. 45,42 Kč/m3

Cena stočného na kalendářní rok 2018
včetně 15% DPH je 1440,- Kč na osobu a rok,
provozovatel Obec Brumovice

Svoz PET lahví a nápojových kartonů
v roce 2018
23. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 7. 8.,
4. 9., 2. 10., 30. 10., 27. 11., 27. 12.

Sběr nebezpečného odpadu v roce 2018:
13. 1., 7. 4., 14. 7., 6. 10.

Nové POKOLENÍ

Obec Brumovice v roce 2018 – plán akcí
Leden:
27.1.

- Košt svařáků
- Krojovaný ples OÚ

10.2.

- Hasičský ples – společenský

11.3.

- Dětský krojovaný ples

13.4.
14.4.

- Pietní akt – 73. výročí osvobození obce
- Oblastní výstava vín

Únor:
Březen:
Duben:

Květen:
- Běh Parkem Dr. Jana Herbena
- Oslava Dne matek
- Den dětí
- Rybářské závody
Červen:
2.6.

ů
- Den otevřených sklepů

Červenec:
30.6.- 2.7. - Tradiční hody
Srpen:
- Noční hasičské závody
- Volejbalový turnaj
Říjen:
- Rybářské závody
- Lampiónový průvod
Listopad:
- Podzimní hody
Prosinec:
- Vánoční vystoupení dětí MŠ a ZŠ
m
- Zpívání pod vánočním stromem
su
- Vánoční turnaj ve stolním tenisu
- Štěpánský turnaj v mariáši

Čtvrtletník Nové pokolení, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj
č. 48 - 2017/3 připravili: Mgr. Vlasta Bedřichová a Antonín Košulič. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Jazyková
úprava: Mgr. Vlasta Bedřichová. Grafická úprava a tisk: www.TiskarnaBrazda.cz. Zaregistrováno MK ČR E 13284. Vydáno: náklad
300 ks. Adresa: OÚ Brumovice, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 3. 3. 2018
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Předvánoční setkání s důchodci

Foto: Antonín Košulič
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Vítání dětí do života

Rozkvetlé Brumovice

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života SDH

Florbal v Brumovicích

Předvánoční beseda s důchodci
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Foto: Kateřina Charvátová, Milan Veselý a Antonín Košulič

