
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.“

Nové POKOLENÍ
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• Ze života školičky
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás touto cestou srdečně pozdra-
vil. Čas nám neúprosně plyne a my spolu s našimi dětmi 
a  vnoučaty opět rozsvěcujeme vánoční strom na návsi. 
V loňském roce jsme již měli poprašek sněhu, letos měly 
první sněhové vločky dva dny zpoždění. Je to také zname-
ní, že v tomto čase vychází náš zpravodaj a že nastává zim-
ní období, kdy se příroda definitivně uložila k  zimnímu 
spánku, kdy my lidé nejen že musíme vynakládat více pro-
středků za energie, ale také bilancujeme uplynulý rok, své 
činy a uskutečněné plány, nebo míru, jakou jsme se k cí-
lům dokázali přiblížit. Je to období radosti dětí ze zimních 
sportů, ale také starostí nás dospělých, jak například na-
startovat zamrznuté vozidlo, dojít včas ve sněhové nadílce 
do zaměstnání či na autobus, anebo jen dojít do obchodu 
pro nákup či navštívit přátele. Tímto bych chtěl zdvořile 
požádat Vás, spoluobčany, abyste v rámci svých fyzických 
a zdravotních možností byli nápomocni při úklidu sněhu 
či náledí v blízkosti Vašich nemovitostí. Tento dříve běžný 
zvyk úklidu sněhu před domem se vytratil ať již legisla-
tivním omylem nebo rádoby moderním myšlením v du-
chu „co mě nepálí, nehasím“. Je však jasné, že žádná obec 
nemůže v  případě extrémní nadílky sněhu provést úklid 
v celé vsi ihned a všude. Prosím tedy o součinnost v rámci 
možností každého z Vás. Děkuji Vám.

Plány a  předsevzetí má každý člověk. Ne vždy se vše 
daří podle představ, ne vždy se věci uskuteční tak, jak plá-
nujeme. Je to přirozené. Avšak důležité v tomto momen-
tu je vědět, zda jsme pro své cíle udělali maximum. Dnes 
víme, že se nám podařilo zahájit velkou akci - rekonstrukci 
základní a mateřské školy, kde v první etapě v roce 2020 
budou vyměněna stará okna v dřevěných rámech za nová 
a  současně bude provedeno zateplení plášťů všech škol-
ních budov. Výsledek veřejné soutěže o  dodavatele bude 
znám až po uzávěrce tohoto vydání. Máme také stavební 
povolení k výstavbě dvou tras chodníků – v místě kolem 
Jezírka směrem k pálenici a na Vrchním konci. Další po-
volení máme k  výstavbě díla firmou Českomoravská te-
lekomunikační s.r.o., která nám zavede v celé obci optic-

Slovo starosty

ký kabel na zajištění internetu 
a  signálu televizního vysílání 
v  nejvyšší kvalitě. Tím bychom 
vyřešili pro naši obec problém 
se změnou pozemního signálu 
na DVBT2. Antény tak, jak je 
známe ze střech domů, již nebu-
dou zapotřebí. Tato výstavba optické sítě začne nejpozdě-
ji po skončení zimního období. Nemohu zde opomenout 
také stavební povolení na rekonstrukci vstupu do prodejny 
COOP Jednota, která čeká již jen na přízeň počasí. Stavbu 
lze zahájit okamžitě. Stavební akce, které jsou zde popsá-
ny, budou vyžadovat jistou dávku trpělivosti a  tolerance. 
Nemělo by to však být již tak náročné jako výměna vedení 
nízkého napětí firmou E-ON, jejíž stavební postupy nebyly 
pro nás všechny vůbec lehké…

V měsíci listopadu jsme zahájili opravy asfaltových po-
vrchů cest, především na Novém řádku a na cestě kolem 
Jezírka. Ve stejném čase se také započala oprava vjezdů 
u některých rodinných domů, které zůstaly po přípojkách 
kanalizace nebo po rekonstrukci plynového rozvodu s ne-
dodělaným zapravením žulových kostek. Co se nestihne 
v roce 2019, bude podle klimatických možností dokonče-
no počátkem roku 2020, a to včetně oprav všech cest, které 
jsou ze žulových kostek postaveny.

Je toho více, co bych rád změnil a vybudoval spolu se 
zastupiteli obce, ve kterých mám velkou oporu, ale vše po 
pořádku, hezky postupně. Záleží také mnoho na výsled-
cích získání dotací - máme požádáno pro čtyři další pro-
jekty, ale o tom příště.

Vážení spoluobčané, jsou před námi nejkrásnější svátky 
v celém roce. Přeji Vám všem z celého srdce mír, porozu-
mění a lásku. Přeji Vám příjemné chvíle pohody v kruhu 
svých nejbližších, šťastné svátky vánoční a do nového roku 
2020 všem pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně osob-
ních i pracovních úspěchů.

Rudolf Kadlec – starosta obce

USNESENÍ
z pátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 3. září 2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) 

schvaluje:

1. Program jednání.

2. Ověřovatele zápisu pana Vladislava Kurečku a pana 
Josefa Miklíka.

3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila 
Macháčková a pan Milan Ševčík.

4. Způsob řešení stížnosti pana XXXXXXXXX, 
týkající se stavu místní komunikace a provozu na 
ní. Jedná se o místní komunikaci, vedoucí k čp. 409 
v Brumovicích.

5. Výběr dodavatele Lamberga s.r.o. pro výměnu 
veřejného osvětlení

6. Výběr nového nájemce hostinského zařízení v obecní 
Sokolovně – pana Zdeňka Rusňáka



4

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2019/3

7. Nákup nemovitosti č.p. 317 v Brumovicích, sousedící 
s pozemky obce a Sokolovnou pro potřeby obce 
v celkové tržní hodnotě 3700 tis. korun.

8. Pověření rady obce Brumovice prováděním 
rozpočtových opatření bez omezení výše finančních 
prostředků pro volební období 2018 až 2022 
s povinností následně o každém informovat nejbližší 
zasedání zastupitelstva obce.

9. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva obce Brumovice, účinné od 1. 10. 2019.

10. Vyvěsit záměr prodeje části parcely p. č. 12/30 v k. ú. 
Brumovice.

11. Jednání s Mysliveckým spolkem o umožnění 
společného prostoru pro výcvik psů spolku Sdružení 
přátel psů, z. s. na části obecní parcely p. č. 112/35 
v místě Myslivny.

ZOB neschvaluje:
1. Prodej části parcely 3123/3 z důvodu zachování 

přístupové cesty k pozemkům. 
Prodej bude projednán s vlastníky sousedních 
pozemků. 

ZOB bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení ze 4. řádného zasedání ZOB, 

konaného dne 25. 6. 2019, kterým bylo uloženo 
starostovi pokračovat v plnění uložených úkolů 
Zastupitelstvem obce.

2. Navýšení rozpočtu MŠ a ZŠ Brumovice o 473 
tis. korun, jako úhradu finančních prostředků, 
vynaložených na nejnutnější odstranění hygienických 
nedostatků, konstatovaných provedenou kontrolou 
ze strany OHS Břeclav ze dne 7.2.2019

3. Rozpočtové opatření č. 7
4. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu – 

čištění kanálových vpustí, znečištění čerpadel a jejich 
oprava na ČOV, nadměrná údržba zeleně, provedení 
oprav sekací techniky, zajištění účasti na Hrubých 
hodech v partnerské Záhorské Bystrici, aj.

ZOB ukládá starostovi:
1. Zajistit plnění přijatých usnesení ZOB.

USNESENÍ
z šestého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 14. listopadu 2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) 
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Antonína Košuliče 

a Ing. Bohuslava Říhu.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila 

Macháčková a pan Ing. Vavřinec Charvát.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním 

poplatku ze psů
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním 

poplatku z pobytu
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním 

poplatku ze vstupného
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

9. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, kterou se 
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních 
poplatcích.

10. Cena stočného pro rok 2020 dle Směrnice 1/2017 se 
stanoví ve výši 1498,– Kč za poplatníka. Vychází ze 
skutečných nákladů roku 2019.

11. Veřejnoprávní smlouvu s městem Klobouky u Brna 
o výkonu přenesené působnosti na úseku řešení 
přestupkové agendy dle ust. § 63 zák. 128/2000 a ust. 
§ 159 an. zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů.

12. Vypovězení smlouvy firmě AVE na svoz TKO.
13. Ustavení inventarizační komise pro inventarizaci 

majetku obce ve složení: Vladislav Kurečka, 
Ing. Bohuslav Říha, Ing. Rudolf Kadlec, Marcela 
Studýnková, Jiří Bureš.

14. Příspěvek obce pro činnost SDH Brumovice ve výši 
30 tisíc korun určený prioritně na podporu nové 
členské základny dětí.

15. Příspěvek Základní umělecké škole Klobouky u Brna 
ve výši 5 tisíc korun na rok 2020.

ZOB neschvaluje:
1. Prodej části obecní parcely č. 12/30 panu 

XXXXXXXX z důvodu zachování přístupové cesty 
k pozemkům. 
Prodej bude projednán s vlastníky sousedních 
pozemků na místě samém.

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 5. řádného zasedání ZOB, 

konaného dne 3. 9. 2019, kterým bylo uloženo 
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starostovi pokračovat v plnění uložených úkolů 
Zastupitelstvem obce.

2. Záměr akcí pro zpracování střednědobého výhledu 
rozpočtu obce na léta 2021, 2022, 2023.

3. Návrh obce na zařazení investičních akcí do návrhu 
rozpočtu na rok 2020 s ohledem na zajištění běžných 
výdajů obce.

4. Příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ Brumovice 
ve výši 1 735 tisíc korun do rozpočtu roku 2020.

5. Rozpočtové opatření č. 9
6. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu – 

probíhající opravy poškozené vozovky u Jezírka 
a na Novém řádku, byla podána žádost o dotaci na 

výměnu veřejného osvětlení, podána opakovaná 
žádost na dotaci z MMR na stavbu víceúčelové 
budovy, připravuje se spolu s firmou MAD Projekt, 
s. r. o na projektu Sběrný dvůr, byla zahájena veřejná 
soutěž na dodavatele zateplení ZŠ, MŠ a ŠJ. Byla 
oslovena firma HALM Starovičky na opravu obecní 
váhy, byly instalovány nové dopravní značky dle 
projektu z roku 2018.

ZOB ukládá starostovi:
1. Zajistit plnění přijatých usnesení ZOB, zejména 

vypovědět smlouvu s firmou AVE a začít jednat 
s konkurenčními firmami o svozu PDO.

UDÁLOSTI
• Koncem června u nás vznikl nový spolek, a sice „Sdru-

žení přátel psů Brumovice“, jehož předsedkyní je paní 
Dagmar Hanáková.

• V sobotu 31. srpna se v naší družební obci Brumovice 
u  Opavy konal 22. ročník pohárové soutěže „O  pohár 
starosty obce“ v areálu rybníka. Této soutěže se zúčastni-
li i zástupci našeho hasičského sboru. Čekaly je soutěžní 
disciplíny: střelba (každý vzduchovkou na tři dřevěné 
špalíky), jízda na loďce. A odměny? 1. cena pro muže – 
sud piva, 1. cena pro ženy  – 3 litry vína. Po ukončení 
soutěží následovala taneční zábava.

• Naše partnerská obec Záhorská Bystrica na Slovensku 
pořádala ve dnech 31. srpna a 1. září společenskou akci 
„Hrubé hody“. Sobotního programu  – slavnostního 
otevření hasičské zbrojnice  – se zúčastnili i  naši hasi-
či. V  neděli odpoledne vystoupili v  kulturním progra-
mu také naši zpěváci a krojované páry stárků a  stárek. 
Z Brumovic byl pro zájemce z řad občanů a účinkující na 
toto přátelské setkání vypraven zvláštní autobus.

• Svaz tělesně postižených připravil pro 
své členy, jejich rodinné příslušníky 
a další zájemce v sobotu 7. září zájezd 
do termálních lázní ve Velkém Mede-
ru a ve dnech 19. října a 9. listopadu 
do Mošoně v Maďarsku.

• Začátkem září byly v  naší obci na 
hlavní silnici nainstalovány měřiče 
rychlosti (radary). Toto měřící zaří-
zení, které je v  majetku obce, slouží 
k  informativnímu upozornění řidi-
čů na jejich aktuální rychlost a  má 
především výchovný a  preventivní 
charakter. Zvažuje se také možnost 
propojení tohoto měřícího systému 
s  centrální sběrnicí dat, což využívá 
policie k  vyhodnocení míry překra-
čování povolené rychlosti v  obcích 
našeho regionu.

• Pozorujete rádi přírodu? Všímáte si její krásy? Pak vám 
jistě neuniklo, že v  září v  parku u  křižovatky směrem 
na Kobylí nádherně rozkvetl kaštan. Jedna polovina už 
zbarvená podzimně žlutohnědými listy a obsypaná plo-
dy, druhá část se zazelenala a krásně kvetla.

• V měsíci září řešila Policie ČR v naší obci stížnosti ob-
čanů na rušení nočního klidu plynovými děly ve vino-
hradech při plašení špačků. V případě porušení zákazu 
nočního provozu hrozilo majitelům zabavení děla a jeho 
navrácení až po zaplacení pokuty.

• Restaurace Na Sokolovně byla po několikaměsíční pauze 
znovu otevřena ve čtvrtek 3. října v 11 hodin. Nový pro-
vozovatel, pan Rusňák, pozval všechny občany na uvítací 
akci, která se konala v pátek 4. října. Od 17 hodin hrála 
živá hudba, připraveno bylo občerstvení ve formě topi-
nek, šunky, tatarského bifteku aj. a každé páté pivo pro 
jednotlivce zdarma.

• V pátek 25. října se u příležitosti výročí Dne vzniku sa-
mostatného československého státu konal lampióno-

vý průvod. Od obecního úřadu se 
šlo k  místnímu hřbitovu, kde byla 
u  pomníku položena kytice květů 
a  minutou ticha uctěna památka 
všech obětí obou světových válek. 
Akce byla ukončena u  sokolovny 
v areálu hřiště, kde se všichni mohli 
občerstvit.
• V  sobotu 26.  října provedli čle-
nové SDH po obci sběr železného 
šrotu.
• Veterinární lékař O. Ryba provedl 
v naší obci v sobotu 26. října očko-
vání psů proti vzteklině a  zároveň 
také povinné čipování. Od 1.  led-
na  2020 bude na základě novely 
veterinárního zákona očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v pří-
padě, že je pes označený mikroči-
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pem. Za psa bez označení může jeho majiteli hrozit po-
kuta ve výši až 20 tisíc korun.

• V  sobotu 9.  listopadu se v  sále sokolovny konala pod-
zimní hodová zábava. K tanci a poslechu hrála dechová 
hudba Podlužanka.

• Koncem listopadu probíhala v naší obci celorepubliková 
veřejná sbírka nadačního fondu Šance pro děti na pod-
poru dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, 
vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí.

• V druhé polovině listopadu byla firmou Halm ze Staro-
viček opravena střecha na obecní váze.

• Diakonie ČCE středisko Betlém pořádalo v  sobotu 
23. listopadu 19. společenský večer s dobročinnou aukcí. 
Letošní aukce vynesla 335.100 korun pro nový Domov 

Betlém. Finanční rekordmankou byla láhev mandlovky 
ze speciální edice s autorským tiskem mandlové víly od 
Antonína Vojtka z Galerie 99. Ta se vydražila za 30 tisíc 
korun. Celkem bylo do aukce dáno 51 exponátů.

• V sobotu 30. listopadu odpoledne jsme u nás v sokolov-
ně mini jarmarkem, tvořivými dílničkami pro děti a psa-
ním dopisů Ježíškovi zahájili adventní čas. Po setmění 
byl v parku pod kostelem rozsvícen vánoční strom. Pří-
tomné pozdravili starosta obce Rudolf Kadlec a farářka 
Martina Zuštinová, popřáli všem lidem klidné předvá-
noční období. Několik písní zazpívali členové chrámo-
vého sboru. Přítomní se k nim rádi přidali. Až půjdete 
kolem, jistě Vás zaujme vyřezávaný betlém, jehož auto-
rem je pan Pavel Lexa.

Vlasta Bedřichová

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Zahájení školního roku 2019/2020 v mateřské škole

V  pondělí 2.  září  2019 jsme zahájili nový školní rok, 
a tak po tichu prázdninových týdnů školka řádně ožila. Le-
tos je přihlášeno celkem 41 dětí. Přivítali jsme 14 nových 
dětí a strach a obavy měly maminky možná větší než je-
jich ratolesti. Vstup do mateřské školy se sice neobešel bez 
trošky slziček, ale nakonec to zvládli všichni. Děti už pře-
konaly své obavy z toho, že maminka není pořád v dosahu, 
že se o sebe musí začít starat samy, že jsou činnosti, které 
nejdou podle nich, ale musí se něčemu podřídit. A co spo-
lečně děláme v mateřské škole? Povídáme si, nasloucháme 
ostatním, hrajeme si, hrajeme hry, zkoumáme, pozoruje-
me, experimentujeme, zpíváme, tančíme, cvičíme, poslou-
cháme pohádky, tvoříme, zdobíme si školku a pomáháme 
si navzájem.

• Společná akce rodičů a dětí v mateřské škole

Ve čtvrtek 10. října 2019 v odpoledních hodinách jsme 
pořádali akci SPOLEČNÉ TVOŘENÍ Z  PŘÍRODNIN. 
Účastníci si měli přinést libovolné přírodniny a z nich dle 
vlastní fantazie zhotovit nějaký výrobek. Atmosféra i ko-
nečné výsledky prací byly velmi zdařilé. Všechny výrobky 
byly vystaveny v prostorách mateřské školy.
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• Návštěva ekocentra

V pátek 18. října 2019 se starší děti zúčastnily výukové-
ho programu v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovi-
cích pod názvem „Ježek“. Pod vedením lektorek pracovaly 
děti ve dvou skupinkách. Seznámily se s  Ježkem bělobři-
chým, mohly si jej pohladit i nakrmit. Dozvěděly se, čím se 
ježek živí, že má špatný zrak, ale dobře vyvinutý čich, pod-
le kterého si hledá potravu. Také si zahrály na ježka (děti 
dostaly kolíčky na záda). Dupaly, funěly, hledaly vhodnou 
potravu. Na závěr si vyrobily zápich – ježka z papíru a listí. 
Ten si odvezly se spoustou zážitků domů.
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• Není drak jako drak

11.  listopadu 2019 za podzimního počasí a příznivého 
větru jsme šli na místní fotbalové hřiště pouštět draky. Byli 
dva, jeden školní a druhého přinesla Lenička Nádeníčková 
z Morkůvek. Školní drak se sice vznesl, ale ten drak z Mor-
kůvek vyletěl až vysoko do oblak k velké radosti všech pří-
tomných dětí a zejména jeho majitelky.

• Uspávání broučků

20. listopadu 2019 proběhla společná akce mateřské ško-
ly s Dětskou skupinou Peřinka z Morkůvek. Pod názvem 
Uspávání broučků. Společně jsme šli do morkůvského lesa 
uložit vyrobené broučky k zimnímu spánku. Tam jim děti 
zazpívaly písničku na rozloučenou a uložily je k zimnímu 
spánku do starého vykotlaného stromu.

• Dětský vánoční sen aneb andělské vystoupení

6.  prosince  2019 proběhlo naše předvánoční andělské 
vystoupení. Že máte doma svého andílka, to všichni víte. 
Ale když se jich sejde celé nebe, tak už to stojí za to. Přípra-
vu nefalšovaného „nebe“ za pomoci světýlek, namalova-
ných mraků, vloček a andělských kostýmů měly na starosti 
paní učitelky. Snažili se všichni, velcí i malí andělé, aby se 
program podařil. Že někteří dali přednost mamince nebo 
bezpečnému místu u  paní učitelky, že některým nebylo 
úplně rozumět, že někdo víc rodičům mával, než zpíval, 
vůbec nevadilo.

Kolektiv MŠ
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
• Dopravní hřiště

Dne 17. září byli žáci 4. a 5. třídy na dopravním hřiš-
ti v Hustopečích. Všichni si zopakovali zručnost na kole 
a  dopravní předpisy. Nejdříve museli projít teorií, která 
byla zaměřena na vybavení kola, značky a  jednoduché 
dopravní předpisy. Potom si šli vyzkoušet jízdu zručnos-
ti a pohyb na křižovatce. Protože je vedli zkušení lektoři 
z dopravního inspektorátu a autoškoly, nebylo jednoduché 
skrýt porušení dopravních předpisů. I tak se dětem na hři-
šti velmi líbilo a už teď se těší na jarní kolo.

Anna Hlávková

• Anthropos
Ve čtvrté a páté třídě se děti seznamují s životem v pra-

věku. Jak nejlépe se vcítit do této doby nabízí návštěva mu-
zea v Brně – Anthropos. V jednom velkém pavilonu viděly 
prapředky lidí, jejich obydlí, nářadí a nástroje, které si v té 
době dokázali vyrobit. Zkoumaly a  porovnávaly dnešní 
podobu zvířat s těmi pravěkými. Ovšem nejvíce je zaujal 
největší exemplář pravěkého zvířete – mamut. Celá expo-
zice je velmi zajímavá a dětem přinesla mnoho poučného.

Anna Hlávková

• Ekocentrum
Letošní školní rok jsme se zaměřili na ochranu přírody, 

na důležitost třídění odpadků, s  tím související ochranu 
přírody a na vztahy mezi lidmi. Vše je samozřejmě zahr-
nuto v učivu prvouky nebo přírodovědy, ale chceme, aby 
si tohle učivo děti ještě více prohloubily, uvědomovaly 
a hlavně prožily.

Proto jsme se rozhodli více využít nabídku programů 
Ekocentra ve Velkých Pavlovicích, které je na tato důleži-
tá témata specializované. Nejdříve jeli v září žáci 1., 2. a 3. 
ročníku na program Ježek a Živá zahrada. Jedna skupina 
si mohla i osahat ježka, seznámit se, jak žije a čím se živí. 
Druhá skupinka zkoumala hmyzí hotel na zahradě, kdo 
v něm má úkryt, který hmyz a čím je užitečný.

Další návštěva byla v  listopadu. To jeli všichni žáci 
a  opět jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina 
čtvrťáků a páťáků měla program Ekosystém les a ostatní 
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• Pohádky z našeho statku
Dne 11.10. do naší školy přijelo divadélko z Hradce 

Králové s programem Pohádky z našeho statku. Poutavý 
příběh o tom, jak se ztratil nezbedný kozel či jak pejsek 
zapomněl štěkat, provázely loutky zvířátek, které běžně žijí 
na statku. Děti divadlo moc bavilo, protože pohádky byly 
nejen vtipné a děti se hodně nasmály, ale také proto, že 
samotní herci s dětmi komunikovali. Doufáme, že k nám 
divadlo zase někdy zavítá.

Hana Dvořáková

ročníky zkoumaly a  prakticky se zapojily do programu 
Cesta chleba na náš stůl, včetně upečení vlastního „chle-
bánku“. Programy jsou připraveny tak, aby si děti mohly 
vyzkoušet všechno na vlastní kůži. Věřte, že se děti zapojo-
valy s velkým zájmem a nadšením.

Anna Hlávková
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• Sklárna Kyjov
Pořád se bavíme o  třídění, recyklování a ochraně pří-

rody. Nejlepší způsob, jak vědět, kam se poděje sklo, které 
třídíme, byla návštěva skláren v Kyjově. Bylo úžasné zažít 
si a  přímo vidět v  provozu sklárny a  obrovskou skládku 
skla, drcení střepů, následné tavení, výrobu různých typů 
sklenic až po sklad a expedici všech skleněných výrobků. 
Nikomu z nás nevadil velký hluk a teplo stejné, jako v nej-
teplejším dni v  létě. Dětem i dospělým se exkurze velice 
líbila.

Anna Hlávková, Hana Dvořáková

• Činnosti školní družiny

Pro letošní školní rok mají děti připravenou zábavnou 
hru, která jim na každý měsíc přináší nové úkoly. V červ-
nu bude vyhodnocena a  ti nejšikovnější budou oceněni. 
Úkolů je vždy několik a děti je plní buď samostatně, nebo 
ve skupinách. Dále mají v rámci družiny možnost navště-
vovat angličtinu a taky keramicky a výtvarně tvořit. Něco 
už zvládly, jako udělat si z hlíny sovu, zvířátko a teď se od-
hodlaně postavily rybičkám a andílkům na Vánoce. Také 
nás čekají svícínky, přáníčka, andílci z novin a látkoví maz-
líčci. Jak se jim tvoření daří, můžete vidět na fotografiích 
a také budete mít možnost si práce prohlédnout, případně 
zakoupit na naší školní besídce 6. 12. 2019.

Iva Halířová

Cestopisné povídání – Expedice Borneo
V pondělí 18. listopadu odjeli všichni žáci do Mikulova, 

kde měli v místním kině povídání s cestovateli Kateřinou 
a Milošem Motani o jejich expedici na Borneo. Poutavou 
formou pomocí dokumentárního filmu a fotografií se žáci 

seznámili s  životem obyvatel a  s  živočichy, kteří obývají 
tento ostrov. Podívali se do hadí jeskyně, uchvátil je život 
v pralese, vyděsili je velcí pavouci a jedovatí hadi, rozesmá-
ly nosaté opice. Setkali se s  lovci lebek, pralesními lidmi 
a mořskými cikány.

Celé povídání bylo zakončeno vědomostní soutěží 
o věcné ceny.

Jarmila Bielová



12

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2019/3

Pohádkový den aneb slavnost Slabikáře

Prvňáčci měli ve středu 20. 11. svůj velký den. Do třídy 
přišla místo paní učitelky královna Marie  I. z  Království 
čtenářů. Seznámila děti s pohádkovým příběhem. Společ-
ně se vydali vysvobodit princeznu, kterou věznil ve svém 
zámku zlý čaroděj. Cesta nebyla lehká, žáci plnili různé 
úkoly a  za jejich správné splnění získali klíče, kterými 
odemkli komnaty a princeznu vysvobodili. Na konci této 
dlouhé cesty na památku získali Slabikář a  pamětní list, 
který jim bude připomínat jejich velkou snahu a píli při vý-
uce nových písmenek a čtení prvních slabik a krátkých vět.

Marie Michnová

Vánoční vystoupení

V letošním roce si děti připravily pro veřejnost vánoč-
ní vystoupení pod názvem Dětský vánoční sen. Na chvíli 
jsme se společně přenesli do světa dětí a andělů, do svě-
ta velkých očekávání a  splněných přání. Jeviště zaplavila 
spousta andílků, kteří nás potěšili svým recitováním, tan-
cováním i zpíváním.

Předvánoční setkání se i tentokrát velmi vydařilo a vě-
říme, že všichni odcházeli domů spokojeni a svátečně na-
laděni.

Jarmila Bielová
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Ze života SDH
Blíží se konec roku, a tak mi 

dovolte, abych zhodnotil uply-
nulé období.

Celkově nevybočovalo v  po-
rovnání s jinými léty. Nejdůleži-
tější bylo to, že jsme všechny vý-
jezdy zásahové jednotky zvládli 
bez problémů a výjezdy byly vždy v průměru okolo sedmi 
minut. Na to, že hasiči jsou v práci, kterou musí opustit, je 
to solidní.

V tomto čtvrtletí vyjížděli mimo jiné hasit kombajn do 
Krumvíře a  pořezat spadlý strom do Morkůvek. Kromě 
toho jsme doplnili výzbroj do Tatry 815 a  samozřejmos-
tí jsou i  pravidelné kondiční jízdy. Dva naši hasiči (Petr 
Charvát a Roman Klimeš) absolvovali přeškolení na obslu-
hu motorových pilek.

Ale teď něco o kultuře a další naší práci. V srpnu jsme se, 
jako již tradičně, zúčastnili hasičských závodů v Brumovi-
cích u Opavy. Závody se tam konají u rybníčku. Je to jiné 
než u nás, ale pěkné. Ve stejném termínu se konaly oslavy 
140let založení sboru v Záhorské Bystrici, a tak část našich 
hasičů odjela v  poslední srpnovou sobotu do Záhorské 
Bystrice a v neděli 1. září se k nim připojil i pan starosta 
s krojovanou chasou.

V  říjnu jsme provedli, jako každý rok, sběr železného 
šrotu.

Letos se také uskutečnily závody „staré gardy“, což jsou 
závody hasičů nad 40 let. Těchto se zúčastnily také sbory 
z Kobylí, Bořetic a Nenkovic. Koncem listopadu se pak ko-
nalo oficiální vyhlášení výsledků v naší hasičské zbrojnici. 
Při pěkném posezení jsme si předali zkušenosti z ostrých 
výjezdů a podobně.

Školení zdravovědy bylo nejen pro sbor, ale i pro veřej-
nost. V listopadu jsme se účastnili pořádání již tradičního 
jarmarku v sokolovně zakončeného rozsvícením vánoční-
ho stromu.

A  teď pro sbor to nejdůležitější. Podařilo se nám po 
dlouhých letech založit kroužek „mladých hasičů“. Celá ta 
dlouhá léta jsme se o to pokoušeli, ale bezvýsledně. Snad 
proto, že jsme cítili obrovskou odpovědnost za děti. Teď 
se ale kroužek rozjel naplno. Přihlásilo se do něj 41 dětí. 
Pracuje každou sobotu, protože v  týdnu jsou děti vytíže-

ny, jednak školou, ale také další zájmovou činností. Naši 
instruktoři děti učí jak „hasičině“, tak i zdravovědě, kterou 
jim přišli vysvětlit a prakticky předvést hasiči z Klobouk. 
Některé kroužky budou také probíhat v místní sokolovně 
a až se otevře jaro, tak to bude i s „vodou“ u jezírka. Mimo 
jiné připravujeme pro děti zájezd na leteckou základnu 
„NATO“ do Náměště nad Oslavou, kde jim předvedou svo-
ji činnost jejich profesionální hasiči, psovodi, nebo si pro-
hlédnou vrtulníky a uvidí startovat bojové stíhačky. Pevně 
věřím, že to všechno půjde tak dál a sbor bude mít časem 
nové nástupce. K dnešnímu dni má náš sbor 45 aktivních 
členů, 41 dětí a 9 čestných členů, tj. celkem 95 členů, což je 
každý desátý občan obce.

Po novém roce proběhnou u hasičů na všech úrovních, 
tedy i u nás, nové volby, kde si sbory zvolí nové vedení.

Ještě bych Vás už teď rád pozval 25. ledna na náš tradič-
ní hasičský ples, na kterém bude hrát Sokolka ze Šakvic.

Na závěr bych Vám chtěl popřát spokojené, klidné a po-
žehnané svátky vánoční a  veselého Silvestra. Tímto Vás 
také žádám o opatrnost při odpalování zábavné pyrotech-
niky. V příštím roce jsme tu opět pro Vás.

Starosta SDH Karel Opluštil
Foto: Kateřina Charvátová a Jiří Krčmař
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Společnost BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. byla založena 
v srpnu roku 1989 brumovickým rodákem Romanem Bla-
nářem. O  30 let později je firma, která vznikala v  garáži 
rodinného domu, největším výrobcem čalouněného leha-
cího nábytku v  České republice s  miliardovým obratem 
a téměř šesti sty zaměstnanci.

„Našich zaměstnanců si velice vážím a  děkuji jim za 
léta, která strávili v naší firmě, za jejich práci a  loajalitu. 
Jsem jim nesmírně vděčný za vše, co pro firmu a její rozvoj 
udělali a dělají, protože bez nich bychom nebyli tam, kde 
jsme dnes“, říká majitel firmy, Roman Blanář.

Jako poděkování firma pro své zaměstnance a  jejich 
rodinné příslušníky uspořádala v  sobotu 24.  8.  2019 

Firma Blanář nábytek, a.s. oslavila 30 let
v areálu společnosti velkou oslavu, které se zúčastnilo té-
měř 800 lidí.

Celou akcí provázel známý moderátor Karel Hynek, kte-
rý během slunečného odpoledne představil i  své vystou-
pení Na stojáka. O hudební stránku se postarala skupina 
Zuzana Santin & JK Group. Pro děti a dospělé byl připra-
ven i další bohatý doprovodný program. Děti si mohly užít 
připravená soutěžní stanoviště, na kterých bojovaly o zají-
mavé ceny, zaskákat si ve skákacím hradu, sjet si nafukova-
cí skluzavku, využít malování na obličej, kreativní dílny či 
přeskákat wipeout. Dospělí měli možnost odpočívat v chill 
zóně, tančit, popovídat si s kolegy i mimo práci, zahrát si 
vodní fotbálek či soutěžit v připravených disciplínách. To 
vše bylo doplněné o výborné jídlo a pití.



15

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2019/3



16

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2019/3

Brumovický fotbal

• Cesta zpět je těžká
 

T J SOKOL BRUMOVICE – MUŽI
 
Podzimní část nám výsledkově nevyšla dle našich před-

stav. Brzdila nás hlavně zranění, po dobré letní přípravě 
si prakticky každý hráč prošel zraněním, což samozřejmě 
každého omezí. Sestava se pořád točila, žádný post neměl 
stálé obsazení. Jen na brankářském postu se vystřídala čty-
ři jména. Statisticky bylo ve hře dvacet hráčů, což je na třetí 
třídu až neuvěřitelné číslo. Žádný hráč neodehrál všechny 
podzimní zápasy. 

Ale i přes tyto problémy nám brumovický fotbal ukázal, 
jak moc se zase posunul. Široký kádr, pravidelné tréninky, 
a hlavně se nám ustálil realizační tým, díky Slávkovi Hu-
báčkovi, Víťovi Hanákovi a Jožkovi Miklíkovi. Samozřej-
mostí je i pan starosta Ruda Kadlec.

Tým na podzim střelecky táhl Michael Bíza, který dal 11 
branek. Velmi dobré výkony podávali zkušení hráči – uni-
verzál Miroslav Peřina, Bob Říha a Václav Troubil. 

I přes hodně nepovedených zápasů kluci předvedli pa-
rádní podívanou hlavně v domácích utkáních. Lanžhot, 
který soutěž vede, si z Brumovic neodvezl ani bod. Porazili 
jsme ho 2:1. Stejně tak Týnec, výhra 2:0. Divácky nejzají-
mavější bylo samozřejmě derby proti Kobylí 2:2.

 Hráči si po nepovedené podzimní části zastříleli aspoň 
na „Laser game“. 

 Aktuálně nás v lednu čeká start zimní přípravy. Ta je 
dlouhá a absolvujeme v ní zase spoustu přípravných zá-
pasů. Další soutěžní bude až 29.3. 2020 doma proti Přítlu-
kám. Těšíme se na vás!

# KLUB Z V R P S B P+ P-

1. Lanžhot B 14 10 1 3 40:17 31 0 0

2. Klobouky u Brna 14 10 1 3 39:19 31 0 0

3. V.Pavlovice B/Starovičky 14 9 1 4 53:23 28 0 0

4. Kobylí 14 7 6 1 36:22 27 0 0

5. Velké Bílovice B 14 8 2 4 39:23 26 0 0

6. Týnec 14 8 0 6 36:31 24 0 0

7. Moravský Žižkov 14 7 2 5 51:21 23 0 0

8. Šitbořice 14 6 5 3 44:24 23 0 0

9. Přítluky 14 5 2 7 26:30 17 0 0

10. Brumovice 14 4 2 8 26:50 14 0 0

11. Vrbice 14 3 4 7 22:28 13 0 0

12. Charvátská Nová Ves B 14 3 2 9 32:42 11 0 0

13. Kostice B 14 1 3 10 15:54 6 0 0

14. Pouzdřany 14 1 1 12 17:92 4 0 0

ZE SPORTU
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SOKOL BRUMOVICE - STARŠÍ ŽÁCI
 
Naše starší žáky čekal velký posun. Změna počtu hráčů 

na hřišti, ale hlavně pohyb po celé ploše. Minulý rok kluci 
hráli v mladších žácích a tam se hraje na menším hřišti a 
v menším počtu. To znamenalo pro trenéry najít hráčské 
posily a připravit kluky na velké hřiště. Myslím, že se to 
povedlo na výbornou. Každý zápas hráli dobře.

To vše se podařilo za obrovské podpory rodičů, a hlavně 
trenérů Slávka Hubáčka a Jožky Miklíka. 

# KLUB Z V R P S B P+ P-

1. Krumvíř/Klobouky 9 9 0 0 70:3 27 0 0

2. Pohořelice 9 6 2 1 51:11 20 0 0

3. Lednice B 9 6 0 3 51:24 18 0 0

4. Charvátská Nová Ves 9 5 1 3 37:17 16 0 0

5. Kobylí/Bořetice 9 4 1 4 27:27 13 0 0

6. Brumovice 9 2 0 7 13:53 6 0 0

7. Březí 9 1 1 7 4:77 4 0 0

8. Hlohovec/Valtice 9 0 1 8 6:47 1 0 0

Projekt starších žáků je opravdu na naše poměry neu-
věřitelný a měl by mít ještě větší naši pozornost. Není moc 
zvykem, že na tak malé vesnici mají fungující žákovské 
družstvo, bohužel dnešní doba je jiná a děti mají i jiné ko-
níčky. Stačí pohled na tabulku, kde si naši kluci vedou na 
svojí první sezonu výborně. 

Závěrem bych moc chtěl poděkovat lidem a  rodičům 
okolo brumovského fotbalu. Velké díky patří obci, která 
nám pomáhá, jak starostí o hřiště, tak o zázemí pro naše 
fotbalisty.

Děkujeme fanouškům, věříme, že najdeme další příz-
nivce našeho fotbalu. Každý je u nás vítán, jak podporova-
tel, funkcionář nebo hráč. Sportu ZDAR! a fotbalu zvláště.

Jakub Gremmel
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• Fotbal starší žáci

Naše žákovské fotbalové družstvo započalo 1. září no-
vou sezónu. V  loňské sezóně jsme hráli KP mladších 
žáků, ale poněvadž šest kluků dovršilo nebo letos dovrší 
třináct let, museli jsme přestoupit do vyšší věkové katego-
rie, tedy mezi starší žáky (věk 13-14 let). Z toho plyne, že 
těch zbylých jedenáct mladších nastupuje v zápasech proti 
hráčům, kteří jsou o  dva až tři roky starší, což je u  klu-
ků v  tomto věku znatelný rozdíl. Proto jsme my, trenéři, 
s podzimními výsledky a postavením v tabulce spokojeni 
(6 bodů a 6. místo z osmi týmů) a bereme tuto sezónu jako 
průpravu a přípravu na sezónu příští, kdy se věkový a vý-
konnostní rozdíl z větší části umaže.

Nicméně všichni kluci v  týmu udělali za poslední rok 
obrovský pokrok. Z některých se stávají skuteční fotbalisté 
a jsou velkým příslibem pro celý brumovický fotbal. Bude 
záležet především na nich…

Přes léto se nám podařilo tým velice úspěšně doplnit 
a posílit. Z Vnorov se k nám přistěhoval Dušan Strachota, 
z Kobylí se vrátil Matyáš Hanák a taktéž z Kobylí nás přišli 
posílit Daniel Neuberger a Samuel Marco Lengál. Tím se 
náš tým ustálil na velice pěkném počtu 17 hráčů (co by za 
to daleko větší a bohatší kluby daly…)

Na podzim se nám, a  to především za přispění Jožky 
Miklíka, rozběhla také činnost mladší přípravky, kdy na 
tréninky dochází cca 19 dětí ve věku 5 až 10 let. Jožkova 
velice dobrá práce…!

Ano, to je to, o co nám trenérům jde především. Přivést 
brumovické děti a  mládež ke sportu a  nasměrovat jejich 
další vývoj tou správnou cestou.

 
Slávek Hubáček
trenér mládeže

Umístění v tabulce: III. třída muži, skupina A: 10. místo ze 14 družstev

Umístění v tabulce: OP starší žáci: 6. místo z 8 družstev

• Výsledky okresní fotbalové soutěže - podzimní část 2019 

III. TŘÍDA MUŽI, SKUPINA A
Datum Střelci
11.8. Brumovice V.Pavlovice B/Starovičky 2:7 B.Říha, P.Jedlička

17.8. Přítluky Brumovice 0:0

25.8. Pouzdřany Brumovice 1:6 M.Bíza(4x), T.Sláma, T.Kňůr

1.9. Brumovice Lanžhot B 2:1 T.Sláma, M.Bíza

8.9. Šitbořice Brumovice 5:1 P.Cichra

15.9. Brumovice Kobylí 2:2 M.Bíza, B.Říha

22.9. Vrbice Brumovice 5:0

29.9. Brumovice Klobouky 1:5 M.Bíza

5.10. V.Bílovice B Brumovice 2:0

13.10. Brumovice Týnec 2:0 T.Kňůr, B.Říha

19.10. Charvatská N.Ves Brumovice 5:1 M.Bíza

27.10. Brumovice Moravský Žižkov 0:11

3.11. Kostice B Brumovice 1:9 T.Kňůr(3x),M.Bíza(3x),P.Cichra, D.Pohorský(2x)

10.11. V.Pavlovice B/ Starovičky Brumovice 5:0

OKRESNÍ PŘEBOR, STARŠÍ ŽÁCI

Datum Střelci

1.9. Brumovice Pohořelice 1:10 K.Huňař

7.9. Charvatská N.Ves Brumovice 7:0

17.9. Brumovice Kobylí/Bořetice 1:5 D.Neuberger

22.9. Krumvíř/Klobouky Brumovice 5:0

29.9. Brumovice Březí 6:0 D.Strachota(3x),M.Hanák,L.Zítka,F.Huňař

6.10. Lednice B Brumovice 9:1 M.Šišma

13.10. Brumovice Hlohovec/Valtice 4:1 M.Hanák (2x), L.Zítka (2x)

19.10. Pohořelice Brumovice 10:0

27.10. Brumovice Charvatská N.Ves 0:6
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• Florbalové okresní kolo Čeps cupu v Mikulově
Již tradičně se florbalisti z naší školy přihlásili do celore-

publikového turnaje pro 1. stupeň základních škol – Čeps 
cupu. Okresní kolo se již tradičně konalo v Mikulově. Le-
tošního ročníku se zúčastnilo deset družstev. Ve skupině 
náš čekali čtyři soupeři. První dva zápasy jsme s přehle-
dem vyhráli. Porazili jsme tým z  Moravského Žižkova 
a  tým Lovci. Čekali nás ještě zápasy proti Břeclavi a  do-
mácímu Mikulovu. Mikulovští hráči na hřišti dominovali 
a zaslouženě zvítězili. Do posledního zápasu proti Slovácké 
Břeclav jsme šli s vědomím, že i případná remíza nám stačí 
k postupu do finále. Rychle jsme se dostali do vedení 2:0, 
avšak soupeř následně zvýšil obrátky a otočil vývoj utkání. 
Do posledních vteřin jsme se přetahovali o výsledek, avšak 
soupeř nakonec o 1 branku zvítězil, čímž nás vyřadil. Naši 
přemožitelé se po vítězstvích v semifinále nakonec utkali 
i ve finále. Náš tým odjel z turnaje se ziskem 5. místa. Hráči 
si zaslouží poděkovaní za předvedený výkon.

Milan Veselý

• Zasloužené první místo na florbalovém turnaji v Kobylí

V pátek 22. listopadu se konal tradiční florbalový turnaj 
čtyř škol v Kobylí. Školu Brumovice reprezentovali hráči 
a jedna hráčka od 3. do 5.ročníku, kteří chodí do florba-
lového kroužku a většina z nich nastupuje i k zápasům za 
florbalový oddíl FbC Aligators. V prvním zápase proti ško-
le z Vrbice se někteří hráči teprve rozhlíželi, ale i tak tým 
dosáhl na těsné vítězství. Ve druhém zápase s Bořeticemi 
byl průběh zápasu jednoznačný. Hráči nedali soupeři šanci 
a zaslouženě vyhráli 6:0. V posledním zápase ve skupině 
čekal tým domácí školy Kobylí. V posledních třech letech 
se vždy naše týmy utkaly ve finále a zápasy byly napínavé 

do posledních vteřin. Tentokrát si šli naši od prvních vte-
řin pro vítězství, když ve 45. vteřině vedli již 2:0. Nakonec 
zápas skončil vítězstvím 6:2. V zápase o 3. místo se utkaly 
školy z Vrbice a Bořetic. Bořetice otočily vývoj utkání a zís-
kaly 3. místo. Ve finále nás čekal domácí soupeř – Kobylí, 
které vpřed hnalo velké množství fanoušků. Nás přišli pod-
pořit bývalí žáci školy. V parádní atmosféře si náš tým do-
šel po právu pro drtivé vítězství 6:0 a po dvou letech opět 
v turnaji získal 1. místo. Zpět do školy se vraceli s pokři-
kem: „My jsme mistři, my jsme mistři!“

Milan Veselý

Florbal

Zachráněný Ježíšek
Před více než deseti lety můj kamarád, dnes europosla-

nec Tomáš Zdechovský rozjel předvánoční kampaň slo-
ganem „Zachraňte Ježíška“. Cílem byla snaha o zachování 
naší národní tradice, kdy se v předvečer Vánoc, o Štědrém 
večeru, děti těší na dárky, které roznáší Ježíšek. Ten to ale 
v posledních desetiletích neměl vůbec jednoduché.

Komunistická demagogie se v roce 1952 pokusila ústy 
Antonína Zápotockého namluvit pracujícímu lidu, že „Je-
žíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho 
děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený 
v  beranici a  v  kožichu.“ Komerční kultura v  posledních 
desetiletích zas neuměla využít (nebo bohudík nedokázala 
zneužít) Betlémské dítě k aktivaci prodejů, a tak sáhla po 
vypasené „coca-colovské“ postavičce „Santa Clause“ v čer-
veném kabátu s  čepicí. A  tak se Vánoce staly nerovným 
soubojem mezi novorozencem a  protřelým vousáčem se 
stádem létajících sobů. Mnozí rodiče, možná v  nejistotě, 
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jak děti „naučit věřit na Ježíška“ a jak pak děti „odnaučit 
věřit na Ježíška“, sáhli po americkém dědovi, byť jim při své 
tělesné konstituci mohl ohrozit celistvost komínů.

Ale abychom na Santu neházeli jen komerční špínu: 
předlohou pro reklamní postavičku firmy Coca-Cola byla 
úcta nizozemských přistěhovalců do USA k osobě, kterou 
nazývali „Sinterklaas“ či „Sint-Nicolaas“, neboli Svatý Mi-
kuláš. Ten je nakonec velmi známý i našim dětem, protože 
už na začátku Adventu má tato nebeská návštěva povzbu-
dit malé i větší k dobrému životu, pomoci druhým, radosti 
a štědrosti, aby pak vánoční svátky stály za to.

Vánoce jsou ale Ježíškovy narozeniny, malým dětem 
nosí dárky a ty větší zve, aby mu s obdarováváním druhých 

pomohly. No a  dospělé už naučil, že nemají čekat, jest-
li něco dostanou, ale že sami mají vymyslet, jak druhým 
udělat radost. Obávané dětské krize při zjištění, že dárky 
nenosí Ježíšek, ale rodiče, a že byly celý Advent schované 
za dolní ozvučnicí pianina, se tak můžou stát příležitostí ke 
vzdělávání a hlubšímu porozumění křesťanství.

O  mužích se říká, že procházejí čtyřmi mikulášskými 
obdobími: věří na Mikuláše, nevěří na Mikuláše, dělají Mi-
kuláše a vypadají jako Mikuláš. Můžeme podobně apliko-
vat „ježíškovská období“, a to nejen na muže, ale i na ženy: 
věří na Ježíška, nevěří na Ježíška, poznávají Ježíše a jednají 
jako Ježíš.

Požehnané Vánoce Vám přeje Petr Šikula

Neděle 22. prosince 2019
7.30 hod. - mše svatá
16.00 – 17.00 – svátost smíření
Úterý 24. prosince 2019 – Štědrý den
22.30 hod. – půlnoční mše svatá se zpěvy chrámového sboru
Středa 25. prosince 2019 – Boží hod vánoční
7.30 hod. – mše svatá
14.00 – 15.00 – otevření kostela ke zhlédnutí betléma
Čtvrtek 26. prosince 2019 – Svátek sv. Štěpána
7.30 hod. – mše svatá
Neděle 29. prosince 2019 
7.30 hod. – mše svatá
Úterý 31. prosince 2019 
15.00 hod. – mše svatá a děkovná pobožnost
Středa 1. ledna 2020 – Nový rok
7.30 hod. – mše svatá

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Antonína v Brumovicích

Vánoční zamyšlení
Během adventu se znovu po roce připravujeme na Vá-

noce. Připravujeme se, abychom po čtyřech týdnech dobře 
slavili. A co to vlastně slavíme?

Bible k nám hovoří řečí poetickou plnou symbolů: „Slo-
vo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“.

Co to znamená? Něco nehmotného se stalo hmotným. 
Bůh, kterého nemůžeme vidět, je najednou člověkem. Na-
rodí se, roste, má zcela konkrétní životní cestu a příběh. Co 
to pro nás znamená, odhalujeme postupně. Prvním posel-
stvím Vánoc je: Bohu na nás záleží a chce s námi komu-
nikovat. Skrze Ježíše nás oslovuje. Ne povýšeně, ale lidsky 
tak, abychom mu rozuměli.

Již staří otcové církve říkali, že to, co platí pro Ježíše, 
platí svým způsobem o každém z nás. Lidství každého člo-
věka v sobě nese trochu svatého. Přes hranice všech nábo-
ženství a kultur. Každý člověk v  sobě nese něco, co nám 
musí být posvátné. To je křesťanský humanismus, závazek 
obhajovat lidství a lidství každého člověka. To je také jeden 
z rozměrů vánoční spirituality. O Vánocích proto nejde jen 
o to, aby nám bylo spolu dobře, bez ohledu na to, co je ko-
lem nás. Měli bychom mít oči otevřené pro lidi, kteří něco 
potřebují. To je druhé poselství Vánoc.

Věčný Bůh se zjevuje v  maličkém dítěti. Ten, který je 
bohatý se zjevuje v tom, který je chudičký. Mějme proto na 
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24. prosince – Štědrý den 
9.30 Klobouky vánoční divadlo a dárky pro děti

25. prosince – Boží hod vánoční 
9.30 Klobouky Bohoslužba se slavením 
sv. Večeře Páně

28. prosince 
17.00 vánoční večírek v Brumovicích

29. prosince – neděle v oktávu vánočním 
9.30 Klobouky rodinná bohoslužba

1. ledna – Nový rok, ekumenická bohoslužba 
15.00 katolický kostel – káže Martina Zuštinová

paměti, že velikost a pravé bohatství se zjevují ve věcech 
malých, nepatrných a chudých. Vánoce nám to připomína-
jí, abychom to pravé bohatství v životě neminuli.

Vánoce jsou svátky, které se slaví v noci. Noc dává po-
znat hloubku.

Jakkoliv o  pravdách života, víry přemýšlíme, některé 
pravdy chápeme postupně. Jejich význam nám dochází 
teprve časem. Právě v  tichu noci se nám ukazují ve své 
hloubce a  my můžeme poodhrnout kousek jejich tajem-
ství. Tajemství víry nás zve k dalšímu a dalšímu promýš-
lení. To tajemství si s sebou neseme celý život. Proto také 
slavíme Vánoce každý rok, abychom každý rok mohli ob-
jevit trošku víc.

Vánoce slavíme uprostřed těch nejdelších a nejtemněj-
ších nocí a slavíme příchod Boha jako světla. Světla naděje, 
světla, které přináší život.

Když se svět a život zdá být temný, zvěstujeme, že nastá-
vá slunovrat. Uprostřed těch nocí, které se zdají být úplně 
nejtemnější, je moc zimy a noci zlomena a od této chvíle 
jich bude už ubývat. Ještě to není vidět, ale už tu je to zna-
mení. Už se blíží světlo. Už se blíží nový život.

I uprostřed nocí našeho života si můžeme říct: Vyhléd-
něme, neboť noci začne ubývat. To světlo, které slavíme, 
uprostřed dlouhé vánoční noci, nebude pohlceno tmou. 

To světlo nakonec tmu pohltí. K  tomuto světlu chceme 
směřovat. Zatím máme jenom malinkou jiskřičku naděje. 
Ale je to závdavek. Vystavme se tomuto světlu, kéž v nás 
oživí naději.

Požehnané prožití adventu i Vánoc vám přeje 
Martina Zuštinová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
• V roce 2019 uzavřeli sňatek:

Markéta Kurečková a Milan Hoždora

• Děti narozené v roce 2019:

Alex Frouz
Beáta Horňáčková
Layla Violett Peřinová
Antonín Říha
Oliver Marek
Matyáš Musil
Vojtěch Kadlec
Erik Karásek
Mariana Veselá

• Významné životní jubileum v roce 2019 oslavili: 

Kellnerová Aurelie 96 let
Konečný Vladimír 93
Poláková Vlasta 92
Zítka Ladislav 91
Staňková Marie 91
Dvořáková Libuše 89
Tiefenbach Miroslav 89
Borovička Ladislav  89
Benešová Božena 89
Lupač Josef 89
Michnová Božena 89
Klíčová Marie 89

Charvát Vavřín 88
Třeštík Jaroslav  88
Valný Jan 88
Krátký František 87
Kňůrová Marie 87
Studýnková Františka 86
Pitucha Slavomír 86
Krejčiříková Ludmila 86
Mach František 86
Smolíková Marie 86
Musilová Zdeňka 86
Fanta František 86
Štrajtová Eliška 86
Kňůrová Marie 85
Dufková Marie 85
Kostihová Marie 85

• V roce 2019 nás navždy opustili: 

Josef Jakubčík ve věku 73 let
Věra Hortvíková 90
Josef Halm 78
Pavel Prachař 54
Marie Vlčková 85
Marie Jakubčíková 70
Josef Charvát 72



22

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2019/3

Obec Brumovice v roce 2020
Leden: - Tříkrálová sbírka 
 - Košt svařáků 
 - 25.1. Hasičský ples

Únor: - 1.2. Krojovaný ples OÚ

Březen: - Dětský krojovaný ples 
 - 29.3. Známkování (hodnocení) vzorků vín

Duben: - 4.4. Oblastní výstava vín 
 - Pietní akt – 75. výročí osvobození obce

Květen: - Běh parkem Dr. Jana Herbena 
 - Oslava Svátku matek

Červen: - Den dětí 
 - 6.6. Den otevřených sklepů

Červenec: - 4. – 6. 7. Tradiční hody

Srpen: - Noční hasičské závody

Říjen: - Lampiónový průvod 
 - Drakiáda 

Listopad: - 7. 11. Podzimní hody

Prosinec: - Tradiční rozsvícení vánočního stromu na návsi 
 - Zpívání pod vánočním stromem – Česko zpívá koledy 
 - Vánoční vystoupení dětí MŠ a ZŠ 
 - Vánoční turnaj ve stolním tenisu 
 - Štěpánský turnaj v mariáši

Svoz PET lahví a nápojových kartonů v roce 2020
21. 1. | 18. 2. | 17. 3. | 14. 4. | 12. 5. | 9. 6. | 7. 7. | 4. 8. | 1. 9. | 29. 9. | 27. 10. | 24. 11. | 22. 12
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připravili: Mgr. Vlasta Bedřichová a Ing. Rudolf Kadlec. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit.
Grafická úprava a tisk: reklamní agentura Stillus s.r.o. Břeclav, Vydáno: náklad 350 ks, Adresa: OÚ Brumovice, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz.
Uzávěrka dalšího čísla: 20. března 2020 

Všem našim čtenářům děkujeme
za přízeň projevenou v tomto roce. 

Ať Vám radost a štěstí prozáří
nejen sváteční chvíle Vánoc,

ale také všechny dny nového roku.
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• Naši sportovci - fotbal

• Florbalový turnaj v Kobylí

• Sraz 70tiletých rodáků

• Hříčka přírody

Foto: Vlasta Bedřichová, Jakub Gremmel a Milan Veselý



• Záhorská Bystrica

Foto: Kateřina Charvátová


