
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

Pořadové číslo 56 | rok 2020/2



2

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2020/2

• Ze života školičky

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2020/2

Foto: archiv školy
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Vážení a milí spoluobčané,
bylo předpovězeno, že rok 2020 bude magický díky 

skladbě čísel. Je však naopak zvláštní s hořkostí omezení 
pohybu cestování mimo ČR, zavedení nošení roušek, ale 
také jsme si ukázali svou semknutost a zodpovědnost vůči 
zdraví všech s prioritou ochrany zdraví starších spoluobča-
nů. Letošní rok je však výjimečný především děním v obci.

Plánovaná a státem podpořená rekonstrukce veřejného 
osvětlení v rámci programu EFEKT 2020 je v plném prou-
du. Tato akce za 2,5 mil Kč s dotací ve výši 50 % nákladů 
bude ve zkušebním provozu do listopadu  2020, kdy pak 
obec převezme zhotovené dílo. Již dnes však svítí větši-
na částí Brumovic za pomoci moderní LED technologie 
a úspora je ve výši 2/3 dřívějších nákladů, které obec platila 
za osvětlení dodavateli energie. Úspora obecní pokladny 
by měla být ročně v částce statisíců korun.

Jako prioritní stavbu tohoto roku bych chtěl vyzvednout 
rekonstrukci budov základní a  mateřské školy, čemuž je 
v tomto čísle věnována samostatná dvoustránka. Tato akce 
byla započata vedením obce již v roce 2009. Myšlenky byly 
skvělé, vázla však dodávka studie nutné k předložení plánu 
na dotaci. Souhrnem okolností, píle a nekonečné interven-
ce na příslušných úřadech se nám podařilo získat „posled-
ní razítko“ a akce dostala zelenou před počátkem prázdnin 
s  termínem dokončení 31.  8.  2020. Obě budovy dostaly 
nový plášť, nátěr, žaluzie, nová okna a mnoho dalších vy-
lepšení, střecha MŠ se změnila na sedlovou… Program 
„zelená úsporám“ s podporou Ministerstva životního pro-
středí je ve finále a my dnes opět se záměrem vybudování 
lepšího prostředí dětem také významně spoříme náklady 
na topení. Myslím si, že akce se vydařila a můžeme být na 
náš areál právem všichni pyšní. Poděkování patří nejen 
dodavateli stavby, zaměstnancům obce, ale také pedago-
gickému sboru, který na konci srpna esteticky vyladil okolí 
školky do skutečné dokonalosti. Díky Vám všem, kteří jste 
přiložili ruce k dílu.

V  předprázdninové příloze našeho zpravodaje jsem 
také psal mimo jiné o záměru v nově vzniklém Spolkovém 
domě – dům číslo 317 vedle sokolovny. Mrzí mě neocho-
ta některých lidí vyvinout snahu k zamyšlení. Někdy pře-
mýšlení může bolet, to bych pochopil. Tento dům vnímám 
jako nejlepší investici za posledních mnoho desítek let pro 
obec. Svědčí o tom také dlouhá diskuze, a především názo-

Slovo starosty

rová jednotnost zastupitelů, kte-
ří rozhodli o tomto strategickém 
nákupu na 5. řádném zasedání 
počtem 15/0. Velmi si toho vá-
žím, ne vždy se 15 lidí v  názo-
rech shodne. Tento dům je zatím 
v jakémsi „startovacím režimu“, 
rádi bychom mu dali nový nátěr, 
tabulky s označením, nápisy. Cítím však nutnost vkládat 
svou energii do důležitějších projektů, proto se omlouvám 
za pomalé změny. Jedno po druhém… Mohu však říci, že 
návštěvnost klubu seniorů, který má také na čísle 317 své 
zázemí, je značná. Je zde v průměru osm návštěvníků den-
ně, přicházejí i  lidé ze sousedních vesnic. Je to nanejvýš 
důstojné místo pro schůzky našich babiček a dědů a opět 
to zásadně zvedá kredit naší obce. V průběhu září zde bude 
otevřena dětská poradna s čekárnou, kterou přestěhujeme 
ze školky (pamatuji tuto poradnu ještě na hasičce), dále 
dvě nezávislé skupiny cvičenek zde cvičí jógu. Jsem skálo-
pevně přesvědčen, že investice do domu č. 317 je správná 
a plní očekávání.

Vážení spoluobčané, je toho stále dost před námi. Ně-
kdy slyším výčitku, že informace zde jsou jakoby až po 
dění. Když se nad tím zamyslíme, jinak to ale přece nejde. 
Můžeme psát, že to či tamto bude, ale je to jako pohled 
do křišťálové koule. Psát o věcech co budou s termíny, je 
nezodpovědné, protože postupy, legislativa a  povolova-
cí procesy jsou nevyzpytatelné a  některé záměry se vle-
čou léta. Víme, že nás čeká výstavba víceúčelového hřiště 
s workoutovými prvky s přispěním dotace, jsme ve finále 
se záměrem zahájení výstavby víceúčelové budovy, která 
bude součástí dnešní knihovny. Čeká nás výstavba sku-
tečného sběrného dvora, výběr dodavatele chodníků trasy 
pod humny a na Vrchním konci. O tom všem Vás rád budu 
informovat v následujících číslech.

Dovolte mi, abych Vám všem po prázdninách popřál 
mnoho elánu, zdraví a radosti v dalších životních etapách, 
dětem dobrý vstup do školy a školky v novém školním roce 
a také dobrou sklizeň úrody vinařům, zemědělcům a všem, 
kteří budete sklízet plody své celoroční práce. Těším se na 
setkání s Vámi…

Rudolf Kadlec – starosta obce

USNESENÍ z devátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 
konaného dne 11. června 2020 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) 
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Milana Krátkého a pana 

Jiřího Bureše.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila 

Macháčková a pan Vladislav Kurečka.

4. Možnost osvobození od neplacení nájemného 
v pronajatých prostorách obce sloužící podnikání 
v době od 12. 3. do 25. 5. 2020, kopírující uzavření 
provozoven v nařízeném nouzové stavu způsobeném 
pandemií Kovid-19.



4

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2020/2

5. Možnost uzavření pracovního poměru zastupitelky 
paní Libuše Miluškové jako knihovnice v obecní 
knihovně po dobu zástupu za nemoc paní Evy 
Brunnerové.

6. Novou Směrnici o oběhu účetních dokladů obce 
Brumovice.

7. Vyvěšení záměru na prodej části obecního pozemku 
p. č. 12/10 k žádosti paní xxxxxxxxx.

8. Vyvěšení záměru na pronájem parcel mysliveckému 
spolku z Krumvíře k ústní žádosti pana xxxxxxxx 
z Krumvíře. Jedná se o obecní pozemky v extravilánu 
obce p. č. 170/245 o výměře 6589 m2, dále obecní 
pozemek v kú. Krumvíř, p. č. 171/251 o výměře 
1780 m2, a o p. č. 394/14 o výměře 1235 m2.

9. Vyvěšení záměru prodeje části obecní parcely 
p. č. 113/7 o výměře 85 m2 na žádost pana 
xxxxxxxxxxx, bytem Brumovice.

10. Odkoupení pozemku p. č. 3693/3 o výměře 40 m2 
od pana xxxxxxxx, bytem Brumovice. Jedná se o část 
koryta protipovodňové hráze

ZOB neschvaluje:
1. Prodej části obecní parcely č. 2661/9 panu 

xxxxxxxxx, bytem Brumovice z důvodu možnosti 
jejího využití pro obec.

2. Prodej obecní parcely p. č. 113/7 o výměře 472 m2 
panu xxxxxxxxxxx, bytem Brumovice.

3. Prodej části obecního pozemku p. č. 12/30 paní xxxx

ZOB bere na vědomí:

1. Plnění usnesení z 8. řádného zasedání ZOB, 
konaného dne 12. 3. 2020, kterým bylo uloženo 
starostovi pokračovat v plnění uložených úkolů 
Zastupitelstvem obce.

2. Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4.
3. Informace o obdržení dotace na veřejné osvětlení 

z MPO ve výši 1 258 140 Kč, z akce Efekt č. j. 
122D221000212

ZOB ukládá starostovi:

1. Zajistit plnění přijatých usnesení ZOB

Dne 22. 7. 2020 navštívil naši obec hejtman Jihomorav-
ského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Zajímal se o dění v obci 
a o celkový stav, spokojenost a občanskou vybavenost. Pře-
devším téma občanské vybavenosti bylo hlavní náplní naší 
diskuze. Pan hejtman přislíbil aktivní podporu v  oblasti 
záměru výstavby nové víceúčelové budovy, zajímal se také 
o činnost místních firem a podnikatelů.

Prohlédl si výstavu Brumovice a 100 let republiky ve vel-
ké zasedací místnosti obecního úřadu, dále pak rekonstru-
ovanou mateřskou školu a  základní školu. Marketingová 
ředitelka Alena Jindráková spolu s místopředsedou před-
stavenstva Jaroslavem Blanářem provedli pana hejtmana 
firmou Blanář,  a.  s. Výrobou i  sofistikovaným provozem 
byl pan hejtman uchvácen. Po návštěvě společnosti KOVO 
Staněk, s. r. o. konstatoval pan hejtman, že je u nás vidět 
zdravá dravost místních firem a nebýt celozávodní dovo-
lené ve firmě BV Brumovice Výtahy, mohla být prohlídka 
„velkého trojlístku“ kompletní. Samostatné téma rozhovo-
ru bylo věnováno skutečnosti o nevšední nabídce zaměst-

Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje 
pana JUDr. Bohumila Šimka v Brumovicích

nanosti místních 
firem. Vždyť 
uvedené továrny 
spolu s  dalšími 
drobnými firma-
mi nabízejí pro 
místní i  okol-
ní občany při-
bližně 890 pra-
covních pozic, 
což na vesnici 
s  980 obyvateli 
je úžasné číslo 
a  pokud víme, 
nabídka přesa-
huje v  současné 
době poptávku.

S panem hejt-
manem jsme se rozloučili při krátké prohlídce prodejny 
krojů paní Ivany Blanářové. Závěrem bych rád uvedl, že 
čas prohlídky Brumovic s panem Šimkem byl velmi přátel-
ský a rozmluva mimořádně příjemná. Velmi dobře jsme si 
rozuměli v obecné problematice i v názorech občanských 
potřeb, v  otázce budování zázemí pro spoluobčany, ale 
také nutnosti oprav silnic v majetku JMK i nutnosti vybu-
dování zvláštní příjezdové komunikace k  průmyslovému 
areálu. Poděkování a slova uznání jsou panem hejtmanem 
vepsány do Pamětní knihy naší obce, která je kdykoli ob-
čanům k nahlédnutí.

Rudolf Kadlec, starosta obce
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Bezpečnostní situace regionu za 2019
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UDÁLOSTI
• Ve čtvrtek 16. dubna 2020, v den 75. výročí osvobození 

naší obce, byla na místním hřbitově u  pomníku obča-
nům, kteří položili své životy nebo zemřeli na následky 
válečných zranění, položena kytice květů.

• Letos na jaře byly po dokončení rekonstrukce prostran-
ství vysazeny před sokolovnou dva stromky.
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• V pátek 12. června 2020 do naší obce opět po roce přijel 
„Kouzelník KATONAS“. V sokolovně jsme mohli zhléd-
nout kouzelnické představení pro děti i dospělé, připra-
ven byl rovněž skákací hrad. Akce se těšila velkému zá-
jmu, ve tvářích dětí se zračily nadšení a spokojenost.

• Noc kostelů se uskutečnila v pátek 12. června 2020. O le-
tošní Noci kostelů bylo otevřeno 19 kostelů, kaplí a mod-
liteben Kloboucka: evangelický kostel, kostel sv. Vavřin-
ce a kaple sv. Barbory v Kloboukách, modlitebna ČCE 
v Brumovicích, kostel sv. Antonína z Padovy v Brumo-
vicích, nejstarší evangelická zvonice na Moravě v Borko-
vanech, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Borkovanech, 
kostel sv. Mikuláše v Šitbořicích, kostel sv. Jakuba a evan-
gelický kostel v  Nikolčicích, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Divákách, kostel sv. Jana Křtitele v Boleradicích, 
modlitebna ČCE v Morkůvkách, kostel sv. Bartoloměje 
a  kaple sv.  Cyrila a  Metoděje v  Krumvíři, modlitebna 
Církve bratrské a kaple sv. Alžběty Uherské v Bohumi-
licích, evangelická kaple a  kostel sv.  Šebestiána, Rocha 
a Rozálie ve Velkých Hostěrádkách. V době od 17.00 do 
22.00 hodin bylo možné navštívit známá i neznámá mís-
ta. Návštěvníci dostali poutní pas a do něj mohli sbírat 
na každém zastavení razítka.

• V polovině června byly na fotbalovém hřišti vyměněny 
lavice, poněvadž ty původní už dosloužily. Nové dřevěné 
lavice zhotovila místní stolařská firma Pavla Lexy.

• V  měsíci červnu byla provedena oprava části vozovky 
pod humny u jezírka (vyfrézování a položení nového po-
vrchu). Práce zajistila Ozdravovna silnic, s. r. o., Ostrava. 
Bylo rozhodnuto, že tato vozovka se bude opravovat po 
částech postupně.

• Koncem června byl proveden průzkum počtu projíž-
dějících vozidel na vozovce pod humny u  jezírka, od 
křižovatky u obecní váhy po transformátor a dále k fir-
mám. A výsledek? Denně tudy projede v době od 6.00 do 
18.00 hodin 442 osobních aut a 78 kamionů. To je týdně 
2210 osobních vozů a 390 kamionů.

• V neděli 5. července 2020, v Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje, byla na budově obecního úřadu vy-
věšena kromě naší československé státní vlajky také mo-
ravská, její modrá varianta.

• Pro potřeby obce byla v  letních měsících zakoupena 
nákladní elektrotříkolka s  pevnou střechou, bočnicemi 
a  plachtou. Dojezd 40–80 km na nabití. Využití najde 
např. při svozu odpadu, úklidu chodníků, převozu tech-
niky atd.

• Ve středu 22. července 2020 přijel na oficiální návštěvu 
naší obce hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil 
Šimek. Během svého pobytu u nás se seznámil s výmě-
nou veřejného osvětlení v obci, se zateplením budov ZŠ 
a  MŠ  – akce Zelená úsporám, s  plánem rekonstrukce 
knihovny – vybudování víceúčelové budovy, prohlédl si 
výstavu „Brumovice a 100 let republiky“, navštívil firmy 
Blanář Nábytek, a. s. a Kovo Staněk, s. r. o., zavítal také do 
prodejny Materiály na kroje. Zde byl program ukončen.

• V jarních měsících byla provedena oprava obecní váhy 
v jižní části obce. Výměnu střešní krytiny a opravu kro-
vů zajistila firma VRT, omítnutí stavby a nátěr provedla 
firma Marek Fiedor.

• V úterý 12. května 2020 ve dvanáct hodin se na minu-
tu po celé České republice rozezněly kostelní zvony jako 
poděkování zdravotnímu personálu za nasazení a oběta-
vost během koronavirové pandemie. Zvláštní poděková-
ní patřilo zdravotním sestrám, které slavily Mezinárodní 
den sester. Letos totiž uplynulo dvě stě let od narození 
Florence Naghtingalové, která v devatenáctém století za-
ložila první zdravotní školu v Anglii.         
Česká biskupská konference požádala duchovní správce, 
aby toto zvonění ve farnostech zajistili.       
Zvony se v Česku hromadně rozeznívají jen mimořádně 
při významných událostech. V  době šíření koronaviru 
v  naší zemi zvonil 30.  dubna největší český zvon Zik-
mund z katedrály svatého Víta jako povzbuzení v obtíž-
né době.      
Češi mohli vyjádřit poděkování všem, kteří pomáhají 
v boji proti koronaviru, také 25. března společným zpě-
vem písně Není nutno. Píseň zněla v řadě obcí z místních 
rozhlasů, hrála ji Česká televize i Český rozhlas.

• 17. května 2020 skončil nouzový stav, trval 66 dní, vyhlá-
šen byl 12. března 2020. Opatření však platí dál.

• V loňském roce obec zakoupila rodinný dům č. p. 317 ve-
dle sokolovny. Dnes nese název „spolkový dům“, stále je 
ve stavu přípravy a dokončování potřebných náležitostí. 
Buduje se zde zázemí pro ordinaci dětského lékaře, spol-
ky, pro setkávání se např. seniorů (už nyní je zejména že-
nami hojně navštěvován) a současně by měl sloužit jako 
informační centrum. V provozu je od 25. května 2020.

• V úterý 26. května 2020 byl na budově obecního úřadu 
vyvěšen černý prapor a ve vývěsce jsme mohli číst smu-
teční oznámení. Touto pietní akcí s názvem Černý den 
pro obce a kraje protestovala řada radnic v Jihomorav-
ském kraji proti návrhu zákona, který ukládá samosprá-
vám povinnost z části hradit finanční kompenzace pro 
osoby samostatně výdělečně činné za omezení v  době 
koronavirové krize.
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KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

vic do Krumvíře. Požár způsobil neznámý projíždějící 
malotraktor jiskrami od výfuku. Zasahovaly tři požární 
jednotky, hasilo se vodním proudem, naši hasiči byli na 
místě do dvou minut, hrozilo rozšíření ohně na sousední 
obilný lán.

Vlasta Bedřichová

• Jak na Koroňáka = společně to zvládneme

Po dlouhé koronavirové pauze jsme se opět sešli ve 
škole 25. 5. 2020. Byla to nelehká doba, která nás všechny 
potkala. Děti takovou mimořádnou situaci vnímají – i ony 
se potřebují s náročnou situací vypořádat, vytvořit si na je-
jím základě zkušenost, která jim může být užitečná. Proto 
jsme si s dětmi na toto téma povídali, přečetli jim příběh 
O  KOROŇÁKOVI a  vysvětlili si, jak je důležité chránit 
sebe i ostatní. Seznámili jsme je s básničkou, jejímž cílem 
bylo hravou formou naučit se správný postup mytí rukou, 
což může zabránit mnoha infekcím, s nimiž každý z nás 
přichází denně do styku

• Ve středu 29.  července 2020 se v boleradickém kultur-
ním domě uskutečnila schůze členů Jednoty, spotřební-
ho družstva v Mikulově, regionu č. 19, který tvoří obce 
Boleradice, Brumovice, Diváky, Krumvíř a Morkůvky.

• Ve čtvrtek 30.  července  2020 v  odpoledních hodinách 
došlo k požáru travního porostu podél cesty z Brumo-

• Básnička

Aby byly ručičky, čisté jako rybičky
Melou, melou dva mlýnky, 
z mýdla budou bublinky.
Jak udělám hrabičky? 
Propletu si prstíčky!
Houpy hou, houpy hou, 
z jedné strany na druhou.
Válím, válím váleček,  
ať mám čistý paleček!
Vaří myška kašičku, 
pošimrám si dlaničku.
Opláchneme, osušíme, 
jak mýt ruce, teď už víme.
Takhle nás to baví 
a budeme zdraví!
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• Den dětí

Den dětí jsme oslavili sportováním a soutěžemi jak ve 
třídě, tak i  na školní zahradě. Ve třídě děti plnily vědo-
mostní úkoly, kde musely zapojit všech pět smyslů. A tak 
jako pejsek s kočičkou si v pohádce upekli k svátku dort, 
tak i děti si vyrobily k  svému svátku dort. Byl nádherný. 
Ale jednu chybu přece měl. Byl papírový. Na zahradě děti 
zase předvedly svoji obratnost, rychlost a  šikovnost. Na 
závěr po zdárném splnění všech úkolů obdržely diplom. 
Nezradilo nás ani počasí, troufáme si říct, že to byl pove-
dený den.
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Okénko do akce zateplení budov ZŠ a MŠ
Samostatnou dvoustránkou tohoto čísla je na-

hlédnutí do akce opravy a rekonstrukce budov zá-
kladní a mateřské školy.

Brumovice jsou poměrně malá obec a svým po-
čtem obyvatel patří mezi 4867 obcí ČR do 1000 
obyvatel. Z  toho čísla lze odvodit, že takto velké 
obce mají své nepříliš velké finanční limity, které 
mohou ročně investovat. Historicky největší inves-
ticí bylo budování nové kanalizace a ČOV. Oprava 
naší školky a školy dosáhla téměř 10 mil. Kč. Svým 
rozsahem tedy patří mezi velké investice. Byla to 
také první investice do MŠ, která tak, jak jste ji do 
jara letošního roku viděli, funguje od svého posta-
vení a uvedení do provozu v roce 1984. Nám se to 
zdá nedávno, vždyť to jsme šli někteří z deváté třídy 
na průmyslovku. Skutečnost je však o čtyřiceti le-
tech denní potřeby pro desítky dětí několika gene-
rací. Budova mateřské školy a  jídelny s kuchyní si 
rekonstrukci plně zaslouží. Nové interiéry, dlažba, 
nová okna, která skutečně těsní, se sítěmi i žaluzie-
mi. To je jen několik málo vnitřních změn. Dětem 
zde ještě dlužíme nové sociálky, moderní splacho-
vadla i umyvadélka. Limit jsou bohužel dvouměsíč-
ní prázdniny, takže na to přijde v nejbližším mož-
ném termínu.

Školka má novou střechu, nový nátěr a když se 
podaří vše zvládnout legislativně, bude pro nejmen-
ší také nové hřiště s  hracími prvky, které nahradí 
ty dosluhující houpačky z 80. let, a  to za podpory 
Ministerstva pro místní rozvoj, na což máme schvá-
lenou dotaci.

Budova základní školy je jiná kapitola. Tato stav-
ba z roku 1912 již rekonstrukci zažila a má také za 
sebou výměnu střechy s krytinou. Nutnost vyměnit 
větší část dřevěných oken, zateplit a  zajistit dosta-
tečné odvětrávání základových spár, katastrofální 
stav dešťových svodů a oplechování podvalby stře-
chy, stejně jako dosluhující bleskosvody, to vše byla 
pro dodavatele a  zhotovitele výzva na celý měsíc 
srpen. Výsledek je vidět a mohu zde říci, že odve-
dená práce je vynikající. Škola může sloužit dalším 
generacím důstojně, se všemi moderními prvky 
výuky, s možností plynulého zatemnění počítačové 
učebny, kvalitním odhlučněním díky novým tech-
nologiím výrobce oken a další. I zde nás však ještě 
v příštím období čeká rekonstrukce elektroinstala-
ce, protože starý hliníkový rozvod elektřiny už má 
také své za sebou. Na druhou stranu významnou 
úsporou vytápění za pár let ušetříme na investici do 
elektroinstalace. Je to takový nekončící příběh, ale 
jsou krásně vidět výsledky. Je příjemné pozorovat 
jiskry v očích dětí, které se mohou více těšit na ka-
marády do svých nových tříd…

Rudolf Kadlec, starosta obce
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• Rozloučení

Kvůli opatření spojenému s Covidem 19 nešlo uspořá-
dat naše tradiční rozloučení s předškoláky. Ač jsme z toho 
byly smutné, rozloučení s budoucími školáčky se tentokrát 
konalo 26. 6. 2020 dopoledne bez přítomnosti rodičů. Pro 
děti byla připravena zábava a také něco na zub. Rozjela se 
slušná diskotéka s  nadčasovými tanečními kreacemi. Na 
rozloučenou děti dostaly knihu s věnováním a lego nára-
mek.

Nastávajícím školáčkům přejeme šťastné vykročení do 
školních let.

Veronika Kunická
foto: Michaela Cichrová
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
• Environmentální výchova

Chtěla bych nejdříve poděkovat vám všem, kteří shro-
mažďujete a třídíte papír. Tím pomáháte naší školičce ne-
jen finančním příspěvkem, ale hlavně my všichni pomáhá-
me přírodě.

V  letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže 
„Třídíme s Hantaláčkem, „ kterou vyhlásily Hantály Velké 
Pavlovice. Aniž jsme to tušili, umístili jsme se na třetím 
místě. Odevzdali jsme za dva sběry 3 320 kg a tím získali fi-
nanční odměnu 2000 Kč. Tyto peníze smíme použít na en-
vironmentální výchovu, což znamená, že se budeme účast-
nit programů, které jsou zaměřeny na ekologii a ochranu 
přírody. V  dalším školním roce budeme určitě ve sběru 
papíru pokračovat.

POŘADÍ V SOUTĚŽI „TŘÍDÍME S HANTÁLÁČKEM”
Konečné pořadí v ročníku 2019/2020, Základní školy:
Kategorie - Celkové množství papíru
1.  ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov  17 200 kg
2. ZŠ a MŠ Šakvice   8 540 kg
3. ZŠ Brumovice   3 320 kg
3. Gymnázium Velké Pavlovice   3 080 kg
4. ZŠ a MŠ Týnec   2 720 kg
6. ZŠ Hlohovec   2 280 kg

Kategorie - Množství papíru v přepočtu na 1 žáka
1.  ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov  121,99 kg
2.  ZŠ a MŠ Šakvice   68,87 kg
3.  ZŠ a MŠ Týnec   44,59 kg
4.  ZŠ Hlohovec   35,08 kg
5.  ZŠ Brumovice   34,58 kg
6.  Gymnázium Velké Pavlovice   12,42 kg

 Anna Hlávková

• Rozloučení s páťáky
V  roce 2015 jsem vítala malé prvňáčky a  ani jsme se 

nenadáli a už naši školičku opouští. Za tu dobu vyrostli, 
stali se z nich zkušení páťáci, kteří získali spoustu nových 
vědomostí a  zkušeností. Pro třídní učitelku je loučení 
s těmito dětmi opravdu těžké. Vždyť jsme se vídali téměř 
denně. Řešili jsme spolu úspěchy i nezdary, byly dny veselé 
i nepříliš šťastné. Přesto jsme spolu přišli až do cíle, kte-
rý naše škola nabízí. Nastal čas loučení. Jako je již tradice, 
nejdříve děti dostaly vytoužená limetková trička se sezna-
mem všech spolužáků, pak se s  nimi rozloučila za celou 
školu paní ředitelka a poté následovala přání od ostatních 
učitelek a  dětí. Děti samy připravily pro třídní učitelku 
a asistentku velké překvapení. Napsaly krásné rozloučení 
na tabuli, přinesly spoustu krásných dárečků a pohoštění. 
Nejdříve slzy, pak zase smích. A to opravdu k životu patří. 
Věřím, že se jim bude dařit nejen na vyšším stupni základ-
ní školy nebo na gymnáziu, ale i v osobním životě.

Anna Hlávková

• Školní družina
Ve školním roce 2019/2020 jsme se ve školní družině 

zaměřili na společnou komunikaci, četbu, a hlavně na čas-
tý pobyt venku na multifunkčním hřišti a pozemku ško-
ly. U veškerých činností jsme se snažili plnit cíle pro dané 
vzdělávání, a hlavně dohlížet na bezpečnost dětí. Žáci svý-
mi výtvarnými a  rukodělnými pracemi zdobili prostory 
školní družiny.

V  rámci družiny probíhal jednou týdně kroužek „Zá-
bavné angličtiny“ pro 4. a 5. ročník, který vedla Markéta 
Hoždorová. Téma na tento školní rok bylo „Kolem svě-
ta – anglicky mluvící země“. S dětmi jsme se postupně se-
známili s Velkou Británií, USA, Kanadou, Austrálií a No-
vým Zélandem. Každý týden jsme se věnovali postupně 
pěti tématům a povídali si o slavných osobnostech těchto 
zemí, o zpěvácích, hercích, hlavách států apod. V tématu 
zaměřeném na kulturu jsme probírali důležité svátky, ty-
pická jídla, dozvěděli se něco o  památkách nebo umění. 
Seznámili jsme se také s významnými místy a městy, dů-
ležitými historickými událostmi. Posledním tématem byla 
hudba, kde jsme si představili nejznámější zpěváky nebo 
hudební skupiny dané země, poslouchali písničky a občas 
si i zazpívali.

Aktivity zahrnovaly poslech hudby s doplňováním jed-
notlivých slov, samostatné vyhledávání informací na inter-
netu, přednes před třídou, práce ve skupinách, luštění ang-
lických křížovek atd. Zároveň se procvičovalo učivo, které 
děti probírají ve vyučování.

Dalším kroužkem, jenž byl součástí ŠD, byla oblíbená 
keramická tvorba s Ivou Halířovou. Zde se opět vyrábělo 
všechno možné, jak z točířské hlíny, tak z kameniny. Děti 
si osvojily různé techniky zpracování a následného deko-
rování. Zvládly spoustu zajímavých námětů a fotky jejich 
výrobků na chodbě u  vstupu do školy zdobily prostory 
a také ukazovaly, jak moc se dětem dařilo. Pro příští školní 
rok je připraveno pokračování s námětem „Zdobíme škol-
ní zahradu“. Děti budou pracovat společně a budeme vy-
tvářet zahradní plastiky.

Markéta Hoždorová a Iva Halířová
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• Ukončení školního roku

Předání vysvědčení se mělo uskutečnit v úterý 30. červ-
na, ale kvůli probíhající rekonstrukci školy jsme ukončili 
školní rok už v pátek 26. června. Chtěli jsme se se všemi 
dětmi rozloučit společně na školní zahradě, ale počasí bylo 
proti nám. A tak i svůj poslední školní den strávily děti ve 
svých třídách.

Domů odcházely s rozdílnými pocity – některé vesele, 
jiným se nechtělo loučit se se spolužáky, kterých si letos 
moc neužily. Ale všichni věříme, že příští školní rok už 
bude lepší a vše se vrátí do starých kolejí.

Jarmila Bielová

• Výuka v době covidu

Když jsme 10. března ráno přišli do školy, netušili jsme, 
že se příště uvidíme až za dva měsíce. Narychlo oznámená 
zpráva během dopoledního vyučování nedala moc pro-
storu na domluvu průběhu domácí výuky. Také jsme ne-
tušili, že se pobyt doma protáhne na dva měsíce. Vše se 
domlouvalo pomocí telefonů a  mailů. Nakonec se poda-
řilo u starších žáků rozjet pravidelné vyučování po Skypu, 
mladší žáci komunikovali s učitelkami pomocí mailů. Dě-
tem, které neměly doma počítače, se na toto období zapůj-
čily ze školy. Hotové úkoly potom děti nosily každý týden 
ke kontrole. Po celou dobu tak fungovala i zpětná vazba, 
nedostatky nebo nepochopené učivo se potom řešily při 
skypování nebo maily.

Pro všechny to byla jedna velká premiéra a zkušenost, 
kterou si myslím zvládli všichni nad očekávání dobře. Ne-
stalo by se tak bez pomoci rodičů, kterým patří náš velký 
dík.

Jak toto období vnímaly děti – za všechny jedna ukázka:

Daniela Kalvachová, 3.třída
Co mi chybělo a na co jsem se těšila do školy

Doma mi chyběli kamarádi. Teď jsem moc ráda, že už 
nebudu chodit na SKYPE. Bez brzkého vstávání to také 
nebylo ono a  ke všemu mi chyběly i  paní učitelky. Také 
diktáty přes SKYPE nebyly, a to mi velmi chybělo. Do školy 
jsem se těšila hodně, protože konečně uvidím kamarády, 
učitelky a starou dobrou počítačovou učebnu. Ta mi taky 
chyběla. To strašné vrzání židlí mi připadalo jako krásná 
hudba (teď už ale vím, že to tak není). A chyběly mi také 
přestávky trávené s kámoškami u knížky, luštění či vymě-
ňování sladkostí po tom, co je ten, který je přinesl, rozdá 
a  trh může začít! Škola (ať už kvůli kámoškám či učitel-
kám) mi jednoznačně chyběla a myslím si, že názor ostat-
ních bude podobný.

Jarmila Bielová

• Veselé zoubky

V  letošním školním roce se naši prvňáčci zapojili do 
preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila 
společnost DM drogerie markt, s. r. o.

Téma Prevence zubního kazu bylo pro děti velmi po-
učné. Po zhlédnutí pohádky „Jak se Hurvínkovi dostat na 
zoubek“ pracovaly s výukovým programem na interaktiv-
ní tabuli, kde se seznámily se zásadami prevence zubní-
ho kazu, jak zubní kaz vzniká a se správnou prevencí. Na 
závěr jim bylo vysvětleno, jak o zuby pečovat. Odměnou 
jim byl dárek – každý žák dostal taštičku s produkty péče 
o zoubky.

Marie Michnová
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Sbor dobrovolných hasičů
Když jsem končil článek do minulého zpravodaje, vě-

řil jsem, že záludný virus ustupuje a  budeme se věnovat 
našim dětem a „hasičině“ naplno. Měli jsme pro naše nej-
menší na jejich Den dětí připravené sportovní odpoledne, 
které se však kvůli koronaviru nemohlo uskutečnit. Teď jej 
ale spolu se spolkem střelených matek, myslivci a fotbalisty 
chystáme na sobotu 22. srpna. O jeho průběhu se zmíním 
v příštím čísle.

Teď k samotné práci našeho sboru. Co se týká požárů, 
v červnu jsme hasili travní porost na „morkovskách“. Dále 
jsme likvidovali spadlé stromy, které po vichřici buď úplně 
spadly, nebo byly nebezpečně nalomené.

Zdánlivě nevelký zásah, přesto velmi důležitý, se udál 
u  Balatonu. Od výfuku projíždějícího malotraktoru se 
vzňala mez a od ní začalo hořet obilí. Díky rychlému zá-
sahu naší jednotky (vyjížděla třetí minutou) se požár ne-
rozšířil na celé pole. Za použití stříkací rampy umístěné 
vpředu na Tatře 815 byl požár včas lokalizován. Na místě 
byly celkem tři hasičské sbory.

Dále jsme byli povoláni lékařskou záchrannou službou 
k otevření rodinného domu, kde se nacházela jedna osoba 
v ohrožení života.

Další víkend byl pro nás velice náročný. Pořádali jsme 
noční hasičské závody a  už od brzkých ranních hodin 
jsme v dešti stavěli stan u kostela a posléze řídili dopravu 
v souvislosti s pohřbem dlouholetého brumovického fará-
ře a děkana p. Vladimíra Konečného. Abychom všechno 
stihli, museli jsme začít s přípravou závodů už ve čtvrtek. 
Téměř celou sobotu pršelo, ale závodníkům to nevadilo. 
Dobrá nálada panovala až do rána.

S řízením dopravy jsme pomáhali také poslední červen-
cový den při „koštu svařáků“.

V uličce u Jezírka jsme zase likvidovali hnízdo sršňů.
Příbuznými nám bylo nabídnuto vyklidit dům od želez-

ného šrotu po zemřelém p. Slávkovi Lupačovi. Plný kon-
tejner železného šrotu, který jsme odvezli do Barca, nám 
věnovala také Agrofarma.

Jsme vděčni za každou finanční pomoc, protože jiný 
příjem než ze sběru železa nemáme. Veškeré ostatní peníze 
jsou dotace z obecního nebo krajského úřadu, které samo-
zřejmě musíme do koruny vyúčtovat.

Ještě bych Vás rád informoval o  našich nejmladších. 
Mám opravdu velkou radost, že kroužek mladých hasičů 
pracuje naplno. První výsledky se už objevují a děti mají 

zájem. Pod vedením pro-
školených instruktorů 
se scházejí každý týden. 
Z  okresního sdružení 
hasičů se nám podařilo 
sehnat dotaci na volnoča-
sové aktivity, a tak děti po-
jedou autobusem do ZOO 
Lešná u Zlína.

Na závěr bych chtěl říci, že i když jsou po celé republice 
stále zaznamenávány nové případy onemocnění covid - 19, 
jsme tu s Vámi a v případě potřeby oslovte mne nebo kte-
réhokoli člena hasičského sboru.

K. Opluštil, starosta SDH

Noční hasičské závody konané dne 18. července 2020
Výsledková listina

SDH - obec 1.kolo 2.kolo Umístění

MUŽI

Lanžhot 23:16 23:21 2.

Hovorany NP 34:78 5.

Brumovice u Opavy 36:44 38:29 6.

Olšany u Prostějova 19:11 NP 1.

Kobylí 28:76 NP 4.

Starovice 28:11 46:50 3.

ŽENY

Poštorná 24:10 23:53 1.

Tvrdonice 39:90 27:57 2.

Lanžhot 26:64 24:25 3.

STARÁ GARDA

Brumovice 47:08 2.

Brumovice u Opavy 43:56 1.

Nenkovice 86:86 3.
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ZE SPORTU

MUŽI – A
Přinášíme pravidelné ohlédnutí za fotbalem v Brumo-

vicích. Bohužel dohrání soutěžního ročníku 2019/2020 
znemožnila coronavirová infekce, jejímž důsledkem bylo 
anulování celého ročníku a my tak zůstáváme ve 3. třídě.

Protože jsme vás chtěli bavit fotbalem v  Brumovicích 
i  na jaře, uspořádali jsme „Letní ligu“, což vlastně byla 
soutěž čtyř týmů. Abychom zachovali diváckou atraktivi-
tu, přizvali jsme k tomuto klání Vrbici, Kobylí a Klobouky 
u  Brna. Posledně zmiňovaný tým z  Klobouk se nakonec 
radoval z vítězství celé Letní ligy a ze zisku poháru. Tato 
akce naprosto splnila naše očekávání, drželi jsem se přís-
ných hygienických pravidel, nikdo neonemocněl, a hlavně 
jsem se všichni bavili.

Po dvoutýdenní pauze po Letní lize jsme už byli zase na 
hřišti a připravovali se na aktuální ročník. Sehráli jsem tři 
přípravné zápasy: Velké Pavlovice B (4:4), Bořetice (3:3) 
a Moravský Žižkov (0:4).

Hráčský kádr prošel docela velkou změnou. Odešli To-
máš Vykydal a  David Pohorský, což byli stálí hráči naší 
sestavy. Bohužel pracovní a  osobní důvody nedovolují 
pokračovat Danovi Kurečkovi. To byl pro nás impulz tým 
posílit. Povedlo se přivézt k nám do Brumovic nové tváře – 
Honzu Šebka a  Libora Čecha, kteří přišli z  Černé Hory. 
Jsme moc rádi, že se takto zkušené hráče k nám podařilo 
dostat. Další posilou je Michal Michálek, který přišel z Mi-
kulčic, a Kamil Stanický z Rohatce. Oba jsou to mladí kluci 
a k fotbalu se vrací po roční pauze. Zadařilo se i v posíle-
ní brankářského postu, kde máme dlouhodobé problémy. 
Jde o kluky – Vitaly Kovalchuk a Misha Beley, kteří s námi 
už dlouhodobě trénují, ale protože jejich země původu je 
Ukrajina, bylo vyřízení všech administrativních kroků ná-
ročnější. Stejná situace byla také u další naší nové posily ze 
zahraničí Andriy Kalita.

Jako nejdůležitější ale vnímáme naše místní hráče, kte-
rých je v Brumovicích spousta. Takže další pozitivní věcí 
je, že se pomalu k  týmu vrací dlouholetá opora Vašek 
Troubil a jednáme s dalšími hráči, jako je Zbyněk Sladký 
a Vojta Bednář, kteří v brumovickém dresu odváděli pa-
rádní výkony. Uvidíme, co se ještě podaří.

Aktuálně máme za sebou první kolo ligy, kdy k nám při-
jela dobře známá Vrbice. Zápas se podařilo vyhrát 4:2, což 
je výborný start do soutěže. V zápase už jsme mohli vidět 
nové hráče a také pár navrátilců k týmu.

Jakub Gremmel

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ

Neděle 23. 8. 2020 17:00 Brumovice – Kobylí 
Neděle 6. 9. 2020 16:00 Brumovice – Šitbořice 
Neděle 20. 9. 2020 15:30 Brumovice – Starovice 
Neděle 4. 10. 2020 15:00 Brumovice – Uherčice 
Neděle 18. 10. 2020 14:30 Brumovice – Klobouky 
Budeme moc rádi za vaši podporu.

ŽÁCI
Žáci po restartu soutěží začína-

jí pomaličku trénovat. Tady bylo 
nejdůležitější udržet skvěle fungu-
jící partu kluků spolu i následující 
sezónu, což se podařilo. Kluci už se 
těší na vaši podporu!

KOMPLETNÍ ROZPIS ŽÁKŮ (podzim)

Neděle 30. 8. 2020 14:30 
Velké Němčice/Křepice – Brumovice 

Neděle 6. 9. 2020 14:00 Brumovice – Podivín 

Sobota 12. 9. 2020 10:00 Krumvíř – Brumovice 

Neděle 20. 9. 2020 13:30 Brumovice – Kobylí/Bořetice 

Neděle 27. 9. 2020 10:30 
Charvátská Nová Ves – Brumovice 

Neděle 4. 10. 2020 13:00 Brumovice – Lednice B

Neděle 18. 10. 2020 12:30 
Brumovice – Velké Němčice/Křepice 

Neděle 25. 10. 2020 10:30 Podivín – Brumovice
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Dne 21. 7. 2020 se uskutečnilo slavnostní otevření více-
účelové sportovní plochy s běžeckým oválem. Jako hosté 
se zúčastnili zástupci Národní sportovní agentury: před-
seda pan Milan Hnilička – hokejový brankář, trojnásobný 
mistr světa a vítěz zimních olympijských her, pan Martin 
Zvonař, ředitelka ZŠ Klobouky paní Jana Králová a ředitel 
MěVG pan Přemysl Pokorný. Hosté spolu s klobouckým 
starostou panem Pavlem Volkem přestřihli slavnostně pás-
ku a předali sportoviště do užívání.

Na své si zde přijdou milovníci volejbalu, vybíjené, pře-
hazované a  samozřejmě fotbalu a  také některých atletic-
kých disciplín, pro které je k dispozici doskočiště a běžecký 
ovál s  tartanovým povrchem. Toto zařízení díky moder-
nímu sportovnímu povrchu může být využíváno místní-
mi, ale i přespolními sportovci po celý rok a pokud bude 
dostatek mrazivých dní, pak si na své přijdou i milovníci 
bruslení.

Odpoledne se v místní sokolovně konala se zástupci Ná-
rodní sportovní agentury beseda, kde probíhala živá dis-
kuze. Zúčastnili se jí starostové a zástupci tělovýchovných 
jednot a  sportovních klubů našeho regionu. Hovořilo se 
převážně o financování a podpoře sportu v malých měs-
tech a na vesnicích.

Rudolf Kadlec, starosta

Otevření víceúčelového sportoviště v Kloboukách
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání dětí do života
V neděli 28.června 2020 byly v obřadní síni Obecního 
úřadu v Brumovicích do života slavnostně uvítány děti:

Erik Karásek
Mariana Veselá
Stella Gremmelová
Sára Kulíšková
Kateřina Brablcová 

Rodičům k narození dětí srdečně blahopřejeme

                                                Foto: Vlasta Bedřichová

Poděkování
Chtěla bych tímto srdečně poděkovat panu starostovi, Ing. Rudolfu Kadlecovi, za nevšední 
ochotu, péči a starostlivost, kterou mně, nejstarší občance naší obce, věnuje.
                                          Aurelie Kellnerová, bývalá dlouholetá brumovická poštovní doručovatelka
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V pátek 31. 7. 2020 úderem třetí minuty po šesté hodině 
se přesně dle plánu otevřely brány Koštu svařáků s podti-
tulem “Nejlepší akce léta”. Nejubilejní 14. ročník jsme se 
rozhodli přesunout na léto a košt postavit na myšlence, že 
když člověk něco opravdu chce, realita se mu přizpůsobí.

Návštěvníkům jsme garantovali koštování v  mrazu 
a realita se tomu opravdu přizpůsobila. Ačkoli v momen-
tě startu akce ukazoval teploměr 29 °C, u  ledového baru 
jsme měli -5 °C, čehož jsme dosáhli díky chladírenskému 
návěsu od společnosti Autodoprava Bureš, s. r. o. Ihned po 
18. hodině se na akci objevili první svařákoví alchymisté se 
záluskem na osobní automobil, který představoval výhru 
pro toho nejlepšího z nich.

V areálu jste našli i další stánky: vínem vás napájeli Vi-
nařství Krejčiřík a Vinařství Musil, na dobrý účel šly pení-
ze utržené za prodej výrobků od Sociálně terapeutického 
centra Radost, zdraví lidé se mohli zapsat mezi dárce kost-
ní dřeně skrze iniciativu Vinaři jdou na dřeň a samozřej-
mě nesměl chybět stánek s naším merchem, kde jsme měli 
hrnky, termohrnky, placky, otvíráky a trička s logem Koštu 
svařáků. O to, aby vám nehrčelo v břichu, se staraly Bolfí-
kovy dobroty, a nejlepší pivo vám točil překvapivě vinař, 
inženýr Petr Mikulica.

Myšlenka Koštu a hudebního festivalu

Léto je typickým obdobím hudebních festivalů, a pro-
to jsme se rozhodli Košt svařáků návštěvníkům zpříjem-
nit open -air hudebním zážitkem. Moderní pódium jsme 
zajistili skrze AGROTEC Promotruck, který garantoval 
profesionální zvuk, obraz i světelnou show. Po prvotních 
obavách, jak toto obrovské multimediální zařízení napa-
sujeme do brány hřiště, jsme si všichni oddechli, když se 
Promotruck ocitl na našem vysněném místě.

Jako první nastoupila hard -rocková kapela Bulvaar 
z  Kyjova, která předvedla profesionální vystoupení plné 
energie, zvučných riffů i skvělých vokálů. I pro lidi, kteří 
jejich muziku nikdy dřív neslyšeli, se jednalo o skvělý záži-
tek a sami organizátoři akce si písně Bulvaaru stále notují.

Do rozjetého vlaku naskočila skupina The Apples, kte-
rá se naopak zaměřila na známe rockové i popové pecky 
z celého světa. Před koncertem byl ukončen sběr hodnotí-
cích lístků, a tak se naše výkonné počítače Terka a Melinda 
a nevýkonné počítače Dandy, Daník a Ruda pustili do vy-
hodnocování vítězů.

Reportáž z Koštu svařáků 2020

Oficiální fotografie na plakát s Milanem Ševčíkem (vlevo) a Danem Štachem (vpravo) v chladírenském návěsu.



22

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2020/2

Čtvrtletník Nové pokolení, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj č. 56 – 2020/2 
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 400 ks, Adresa: OÚ Brumovice, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz.
Uzávěrka dalšího čísla: 30. listopadu 2020 

Vítězové letošního klání

Celkem 27 soutěžních vzorků ohodnotili 104 návštěv-
níci, čímž byla z našeho pohledu zajištěna slušná objektiv-
nost výsledků.

Třetí místo připadlo svařáku nazvaném Stará hora Mila-
dy Blatové, která za svůj počin získala slepici v ručně uple-
teném koši. Po skvělém koncertě se tak slepička vydala do 
Velkých Pavlovic vstříc dalšímu dobrodružství.

Druhé místo si pro sebe urval dlouhodobý favorit sva-
řákových koštů Jaroslav Kňůr, jenž do soutěžního klání 
zapsal svůj vzorek pod jménem Šohaj. Jara se radoval ze 
speciálně upravených sáněk v  provedení Summer Editi-
on – tedy sáněk s kolečky.

Letošní Košt svařáků 2020 však ovládlo Marhulové 
svařené od Katky Lacinové. Video (viz odkaz) z vyhlášení 
prvního místa a slavnostního předání zánovního osobní-
ho automobilu – Škody Felicie v metalickém laku Blue La-
goon se střešním oknem a hybridním pohonem na LPG. 
Jak název vypovídá, vítězný svařák byl postaven na Mar-
hulovém základu z Vinařství Lacina.

Uvidíme se i v roce 2021

Ačkoli je zřejmé, že letošní účast byla poznamenaná 
současnou situací se šířením nemoci Covid-19, máme 
v plánu v konceptu akce pokračovat a z Brumovic udělat 
právoplatné hlavní město svařáků. Všem návštěvníkům 
děkujeme za úžasnou atmosféru, kterou jsme v tento teplý 
letní večer společně vytvořili.

Nechceme zatím závazně nic slibovat, ale pro jistotu si 
rezervujte 31. 7. 2021. Pro více informací o akci i skvělá vi-
dea z předání cen zavítejte na stránky www.kostsvaraku.cz.

Marek Musil

Trojběh na lyžích se těšil obrovskému zájmu z řad návštěvníků a zejména pro 
ty, kteří se rozhodli ochutnat všech 27 vzorků, představoval obrovskou výzvu.

Takto vypadal náš ledový bar připravený ke koštování. Odvážlivci, kteří 
se rozhodli projít všechny soutěžní vzorky si na horko určitě nestěžovali.

Kyjovská hard-rocková kapela Bulvaar zaujala našláplým zvukem, 
kytarovými riffy i skvělým vlastním repertoárem.

Vítěz Koštu svařáků 2020 odjel v zánovním automobilu Škoda Felicia 
v krásné modré metalické barvě s rozkvetlým levým předním blatníkem.
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• Rozloučení s P. Vladimírem Konečným



TŘÍDÍME ODPAD

PLASTY
LEDEN 1 2 3 4 5 DUBEN 14 15 16 17 18 PET lahve samostatně pytlový 
pondělí 6 13 20 27 pondělí 6 13 20 27 sběr, fólie, sáčky, kelímky,
úterý 7 14 21 28 úterý 7 14 21 28 igelitové pytle, obaly od
středa 1 8 15 22 29 středa 1 8 15 22 29 drogistického zboží, plastový
čtvrtek 2 9 16 23 30 čtvrtek 2 9 16 23 30 nábytek, plastové sudy,
pátek 3 10 17 24 31 pátek 3 10 17 24 plastové hračky, kbelíky, 
sobota 4 11 18 25 sobota 4 11 18 25 květináče, vinařské a 

zahradnické neděle 5 12 19 26 neděle 5 12 19 26 zahradnické bedny
ÚNOR 5 6 7 8 9 KVĚTEN 18 19 20 21 22 Nepatří sem - PVC, guma,
pondělí 3 10 17 24 pondělí 4 11 18 25 linolea, molitan, pneumatiky
úterý 4 11 18 25 úterý 5 12 19 26
středa 5 12 19 26 středa 6 13 20 27 PAPÍR
čtvrtek 6 13 20 27 čtvrtek 7 14 21 28 noviny, časopisy, lepenka,  
pátek 7 14 21 28 pátek 1 8 15 22 29 krabice, karton, sešity, knihy,
sobota 1 8 15 22 29 sobota 2 9 16 23 30 letáky, psací a balící papír
neděle 2 9 16 23 neděle 3 10 17 24 31 Nepatří sem - znečištěný papír,
BŘEZEN 9 10 11 12 13 14 ČERVEN 23 24 25 26 27 celofán, kopírák, použité 
pondělí 2 9 16 23 30 pondělí 1 8 15 22 29 papírové kapesníky, obvazy
úterý 3 10 17 24 31 úterý 2 9 16 23 30
středa 4 11 18 25 středa 3 10 17 24 SKLO
čtvrtek 5 12 19 26 čtvrtek 4 11 18 25 bílé a barevné sklo, tabulové 
pátek 6 13 20 27 pátek 5 12 19 26 sklo, obalové sklo, skleněné 
sobota 7 14 21 28 sobota 6 13 20 27 střepy, skleněné nádoby
neděle 1 8 15 22 29 neděle 7 14 21 28 Nepatří sem - drátěné sklo, 

autosklo, plexisklo, keramika,
C HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171 porcelán, zrcadla

Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291 NÁPOJOVÉ KARTONY
www.hantaly.cz vícevrstvé obaly od nápojů,

nápojové kartony pytlový sběr

ČERVENEC 27 28 29 30 31 ŘÍJEN 40 41 42 43 44
pondělí 6 13 20 27 pondělí 5 12 19 26
úterý 7 14 21 28 úterý 6 13 20 27 PATŘÍ SEM:
středa 1 8 15 22 29 středa 7 14 21 28 zbytky jídel rostlinného původu,
čtvrtek 2 9 16 23 30 čtvrtek 1 8 15 22 29 zbytky ovoce a zeleniny, květiny,
pátek 3 10 17 24 31 pátek 2 9 16 23 30 čajové sáčky, kávový odpad
sobota 4 11 18 25 sobota 3 10 17 24 31 včetně filtrů a ubrousků,
neděle 5 12 19 26 neděle 4 11 18 25 tráva, plevel, zbytky rostlin,
SRPEN 31 32 33 34 35 36 LISTOPAD 44 45 46 47 48 49 listí, seno, sláma, košťály a 
pondělí 3 10 17 24 31 pondělí 2 9 16 23 30 celé rostliny
úterý 4 11 18 25 úterý 3 10 17 24
středa 5 12 19 26 středa 4 11 18 25 NEPATŘÍ SEM:
čtvrtek 6 13 20 27 čtvrtek 5 12 19 26 zbytky jídel živočišného původu,
pátek 7 14 21 28 pátek 6 13 20 27 plasty, sklo, kovy, kameny,
sobota 1 8 15 22 29 sobota 7 14 21 28 nebezpečný odpad, 
neděle 2 9 16 23 30 neděle 1 8 15 22 29 směsný komunální odpad,
ZÁŘÍ 36 37 38 39 40 PROSINEC 49 50 51 52 53 stavební odpad, zemina,
pondělí 7 14 21 28 pondělí 7 14 21 28 textil, cigarety, popel,
úterý 1 8 15 22 29 úterý 1 8 15 22 29 uhlí, jednorázové pleny,
středa 2 9 16 23 30 středa 2 9 16 23 30 uhynulá zvířata
čtvrtek 3 10 17 24 čtvrtek 3 10 17 24 31
pátek 4 11 18 25 pátek 4 11 18 25
sobota 5 12 19 26 sobota 5 12 19 26
neděle 6 13 20 27 neděle 6 13 20 27

C HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291
www.hantaly.cz

svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

sběr plast, nápojové kartony (provádí pracovníci obce)
otevřený sběrný dvůr: sobota 8:00 - 12:00

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2020 BRUMOVICE

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2020 BRUMOVICE

svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

sběr plast, nápojové kartony (provádí pracovníci obce)
otevřený sběrný dvůr: sobota 8:00 - 12:00

Ze sportu


