Nové POKOLENÍ
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 horou: tak sladká, omamující hudba - sotva však slyšitelná - šíří se od stráně
ke stráni. Obracíš se na vinohrady, obracíš se na žita a slyšíš cvrčky zvonit.
Kraj plný melodie.“
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Vánoční čas už je tu zas,
hodiny běží a venku sněží.
Cukroví voní, tak jako loni,
těšíme se na dárky, písně a pohádky.
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Ze života školičky

Foto: archiv školy
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
říká se, že když má člověk mnoho práce, čas se kolem
zrychluje. Nevím, nakolik je toto rčení pravdivé, ale čas
nám skutečně kvapí, vždyť už tu máme opět dobu vánoční. A to i s notnou nadílkou sněhu, který však do Vánoc
nevydrží. Tato první větší nadílka prověřila naši sněhovou
připravenost. Obec má k dispozici jeden viniční traktor,
motorový systém VARI s radlicí, nebo kartáčem a pak už
jen ruční nářadí. Když si uvědomíme, kolik kilometrů cest
a chodníků máme v obci, je to skutečně skromný základ
na úklid sněhu. Aby toho nebylo málo, náš 15letý traktor
si postavil hlavu, přestal se pohybovat a řekl si o novou
spojku. Nebylo to jednoduché a mohu říci, že naši zaměstnanci při obecním úřadě sněhovou kalamitu zvládali
s pochvalou. Zametání sněhu probíhalo od tří hodin ráno
s přestávkami až do noci. Zajisté tito obětaví lidé nemohli
být vždy všude, ale poděkování patří i mnohým spoluobčanům, kteří trpělivě pomáhali odklízet padající sníh kolem
svých domovů a dík patří také zaměstnancům Agrofarmy
v čele s vedením, kteří nám pomohli s velkým traktorem
a širokou sněhovou radlicí na hlavních a širokých komunikacích.
Přichází čas, kdy většina firem, spolků i nás prostých lidí
účtuje prošlý rok, bilancujeme věci, které se podařily a přemýšlíme nad tím, co se třeba také nepovedlo. Ne vždy jde
vše tak, jak by si člověk přál.
Mohu však za naši obec říci, že jsme za tento rok přeměnili mnoho plánů v realitu a že se toho hodně povedlo.
Kdyby nebyla tak složitá doba s koronavirem v zádech, bylo
by vše ještě mnohem veselejší a radostnější. Nebyla dosud
možnost veřejně předat virtuální klíč od multifunkčního
a workoutového hřiště, které je perfektní, funkční a už od
listopadu může sloužit všem občanům. Podařilo se také
obnovit dětské hřiště v areálu mateřské školy, provedla se
výsadba nového stromořadí kolem Hamrovky a rybníku
Balaton, kde je cirka 185 ovocných stromů a keřů. Vystavěly se dva nové chodníky od školy k obchodní uličce a od pálenice směrem k jezírku, kde by měla výstavba v budoucnu
pokračovat, dokončila se Nová ulice, kde již místní nemusí
přecházet rozbahněné příjezdové cesty ke svým domovům

po fošnách a na závěr se
nám podařilo dokončit
v termínu stavbu víceúčelové budovy nové radnice, která začne sloužit
přibližně v únoru 2022
všem spoluobčanům naší
malebné obce. Přeměna
bývalého domu služeb na
tuto novou dominantu
trvala devět měsíců! Včas
budou všichni spoluobčané pozváni na slavnostní otevření této budovy formou dne otevřených dveří. Vždyť je to
stavba, která bude sloužit příštím generacím alespoň dalších sto let a když si uvědomíme, že se nám stavba podařila
podepsat za danou cenu v době, kdy jsme netušili, jaká nás
čeká hyperinflace a brutální zdražení stavebního materiálu, nelze než děkovat štěstí, že jsme to zvládli v minutě
dvanácté.
Vážení a milí spoluobčané, bilance jsou zde na místě a je
nutno si stanovit další cíle. Naše práce je o to krásnější, že
nikdy nekončí, nemáme hotovo. V tuto chvíli, kdy píši své
slovo, vrcholí postupy pro zasílání dotací na obnovu místních komunikací, což bude vyžadovat mnoho trpělivosti
od občanů, rádi bychom zrekonstruovali dětský koutek
v parku Dr. Jana Herbena, chceme využít dotace na obnovu sportovišť – konkrétně vystavění nové zdi a ochranných sítí v uličce mezi hřištěm a zahradami v Hrachůvce.
Dotace také žádáme na vybavení nové knihovny. Na jeden
rok toho není málo a já věřím, že se zase naše obec posune
ke kráse a že žití zde bude opět o kousek příjemnější. Podmínka na všechny tyto akce je získání nejrůznějších fondů
a dotací, bez kterých bychom vybudovali jen zlomek uvedených staveb a záměrů.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem na
závěr popřál mnoho zdaru, a do nového roku 2022 především zdraví, lásku, porozumění a vzájemnou toleranci.
Váš starosta

USNESENÍ z patnáctého řádného zasedání

Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 9. září 2021
ve velké zasedací místnosti Hasičské zbrojnice SDH v Brumovicích
Navržený program jednání:
1.

Zahájení, návrh programu jednání

2.

Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

3.

Volba návrhové komise

4.

Schválení programu jednání

5.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZOB

6.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

7.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

8.

Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7, zvýšení přídělu
do sociálního fondu o 1 %, dle Směrnice o oběhu
účetních dokladů

9.

Pomoc postiženým oblastem po ničivém tornádu
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10. Žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce
elektroinstalace ZŠ“ do projektu rozvoje venkova,
dotační titul 117D8210E
11. Žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce dětských
koupelen v MŠ“ z projektu rozvoje venkova,
dotační titul 117D8210E
12. Žádosti občanů a organizací
1.

Pronájem místnosti na spolkovém domě č. p. 317
paní XXXXXXX

2.

Žádost o odkoupení pozemku (části) paní XXXXX

3.

Žádost o povolení oplocení bloku parcel
XXXXXXXXXXXX

13. Informativní zprávy a činnost OÚ
14. Diskuze

účelem poskytování masérských služeb. Záměr byl
vyvěšen.
9.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3006/533
paní XXXX za účelem ustájení koní, určených
k zájmovému chovu.

10. Oplocení bloku parcel kolem pronajatých pozemků
v majetku obce č. p.3601/01, pozemky 976/1,
975/1, 974/6, 974/1, pachtýři panu XXXXXXX.
11. Zadání zpracování projektové dokumentace na
vybudování schválené cyklostezky v rámci LVA
v návaznosti na budovanou část od Kobylí.
ZOB neschvaluje:
1.

Záměr prodeje obecního pozemku paní XXXX za
účelem umístění soukromého chovu koní.

15. Návrh usnesení a závěr
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1.

Ověřovatele zápisu pana Jiřího Bureše a pana
Milana Krátkého.

2.

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

3.

Návrh programu jednání dle předloženého návrhu.

4.

Zvýšení přídělu do sociálního fondu o l % dle
Směrnice o oběhu účetních dokladů.

5.

Pomoc postiženým oblastem po ničivém tornádu
ve výši 80 tisíc korun. (Obec Brumovice celkově
poskytla finanční pomoc postiženým oblastem ve
výši 100 tisíc Kč).

6.

Podání žádosti o dotaci k projektu „Rekonstrukce
elektroinstalace ZŠ“ Brumovice do projektu
rozvoje venkova, dotační titul 117D8210E.

ZOB bere na vědomí:
1.

Plnění usnesení ze 14. zastupitelstva obce
Brumovice.

2.

Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7

3.

Žádost paní XXX o odkoupení části obecní parcely
p. č. 6895 dosud o výměře 225 m2.

4.

Informace o stavu prací na víceúčelové budově
obce Brumovice.

5.

Dokončení prací na dodávce dětského hřiště u MŠ
Brumovice.

6.

Pokračování prací na dokončení workoutového
a fitness hřiště na velkém hřišti u Sokolovny.

7.

Uzavření dohody se Sokolem, pod vedením
starosty TJ. SOKOL Brumovice z.s.

8.

pana Jaroslava Hubáčka jako správcem hřiště.
Přijetí nového řádu pohřebiště vypracovaným ORP
Hustopeče.

7.

Podání žádosti o dotaci k projektu „Rekonstrukce
dětských koupelen v MŠ“ Brumovice z projektu
rozvoje venkova, dotační titul 117 D8210E.

9.

8.

Pronájem jedné místnosti za účelem podnikání
na spolkovém domě č. p. 317 paní XXXXXX za

ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice:
1.

Splnění úkolů uložených ZOB.

USNESENÍ z šestnáctého řádného zasedání

Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 26. listopadu 2021
ve velké zasedací místnosti Hasičské zbrojnice SDH v Brumovicích
Navržený program jednání:
1.

Zahájení, návrh programu jednání

2.

Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

3.

Volba návrhové komise

4.

Schválení programu jednání

5.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZOB
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6.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

7.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

8.

Návrh rozpočtu obce na rok 2022

9.

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023,
2024 a 2025

10. Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10.
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xxxxxxxxxx – obecní parcela přístupná pouze
z jejich pozemku za rodinným domem zakončená
zchátralou zdí v majetku obce.

11. Schválení ceny stočného pro rok 2022
12. OZV 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
13. OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
14. Žádosti občanů a organizací
15. Informativní zprávy a činnost OÚ
16. Diskuze
17. Návrh usnesení
18. Závěr

11. Návrh prodeje části obecního pozemku majitelům
nemovitosti, jejichž nemovitost je zčásti vystavěna
na tomto obecním pozemku p. č. 6895 o výměře
cca 220 m2 Prodej bude uskutečněn po vyvěšení
záměru a předložení geometrického plánu.
ZOB neschvaluje:
1.

Prodej vinného sklípku pod částí obecní parcely
p. č. 3601/1 na žádost pana xxxx.

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:

ZOB bere na vědomí:

1.

Ověřovatele zápisu pana Vladislava Kurečku
a pana Jakuba Gremmela.

1.

Plnění usnesení z 15. zastupitelstva obce
Brumovice.

2.

Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila
Macháčková a pan Ing. Zdeněk Musil.

2.

Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10.

3.

Návrh programu jednání dle předloženého návrhu.

3.

4.

Návrh rozpočtu na rok 2022 dle předloženého
návrhu, včetně příspěvků na činnost jednotlivým
zájmovým organizacím dle jejich požadavků
k vyvěšení na úřední desku obce.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městským
úřadem Klobouky u Brna o výkonu přestupkové
agendy pro rok 2022 pro obec Brumovice.

4.

Informace o kolaudaci víceúčelové budovy obce
Brumovice.

5.

Střednědobý výhled rozpočtu obce na leta 2023,
2024 a 2025, včetně změn a doplňků k vyvěšení na
úřední desku obce.

5.

Vysazení 185 stromů a keřů v obci z prostředků
poskytnutých dotací z Ministerstva životního
prostředí.

6.

Cenu stočného pro rok 2022 ve výši 1610 Kč za
osobu a rok, vč. DPH.

6.

Jmenování inventarizační komise ve složení
Ing. Rudolf Kadlec, Marcela Studýnková, Jiří Bureš
a Karel Opluštil.

7.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.

7.

8.

Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.

Výpověď z nájmu hospodského zařízení na
Sokolovně panem Zdeňkem Rusňákem –
nájemcem k 31. 12. 2021 ze zdravotních důvodů.
Bude vyvěšen záměr obce k pronajmutí dalšímu
zájemci.

9.

Odkup parcely od Vodáren a Kanalizací, a. s., na
kterém stojí obecní vodárna. Jedná se o stavbu
na cizím pozemku o výměře 23 m2. Cena bude
stanovena úředním oceněním.

ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice:
1. Splnění úkolů uložených ZOB.

10. Záměr obce na prodej části obecní parcely
p. č. 3601/1 po vyvěšení záměru a předložení
geometrického plánu. (podnět manželů
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konané v pátek 8. října 2021 a v sobotu 9. října 2021
Volební komise:
Předsedkyně: Veronika Veselá
Místopředsedkyně: Lenka Kňůrová
Členky: Bohuslava Kňůrová, Květoslava Košuličová, Šárka Studýnková
Zapisovatelka: Marcela Studýnková
První volič v pátek 8. října: Roman Vrubel
Poslední volič v pátek 8. října: Filip Krátký
První volič v sobotu 9. října: Hana Benedikty
Poslední volič v sobotu 9. října: Martin Bula
Nejstarší volič, který se osobně dostavil do volební místnosti: Vavřín Charvát
Nejmladší volič: Filip Krátký
Do přenosné volební schránky hlasovalo: 6 občanů
Volební místnost: obřadní síň obecního úřadu
V pátek 8. října v naší obci odvolilo: 39,09 % voličů
Výsledky hlasování v Brumovicích
Počet osob zapsaných do seznamu voličů celkem:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů:
Volební účast:
Strana
1. Strana zelených
2. Švýcarská demokracie
3. VOLNÝ blok
4. Svoboda a přímá demokracie
5. ČSSD
8. Trikolora Svobodní Soukromníci
9. Aliance pro budoucnost
12. Přísaha
13. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
14. Senioři 21
15. Urza.cz
16. Koruna Česká
17. PIRÁTI a STAROSTOVÉ
18. KSČM
20. ANO 2011
21. Otevřeme Česko normálnímu životu
22. Moravané

Počet hlasů
9
2
8
48
19
14
1
32
136
2
1
2
59
20
140
1
4

787
506
506
498
64,09 %
%
1,8
1,6
9,63
3,81
2,81
6,42
27,3

2021

Výsledky voleb na Břeclavsku
Volební účast: 65,67 %
Strana
SPOLU
ANO
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
SPD
PŘÍSAHA
KSČM
ČSSD
TRIKOLORA
Ostatní

%
28,29%
26,74
12,35
9,83
7,19
4,24
4,17
2,35
4,84

11,84
4,01
28,11

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Jihomoravském kraji
Volební účast: 66,39%
Strana
SPOLU
ANO 2011
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
SPD
PŘÍSAHA
ČSSD
KSČM
TRIKOLORA
VOLNÝ BLOK
6

Počet hlasů
187 497
158 362
86 601
58 427
37 740
27 555
22 825
15 964
9 231

%
30,03
25,36
14,19
9,35
6,04
4,41
3,35
2,55
1,47

Mandáty
9
8
4
2

Vlasta Bedřichová
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UDÁLOSTI
• S výstavbou multifunkčního hřiště s workoutovými prvky se začalo na jaře roku 2021. Sportoviště
je určeno především k tenisu, nohejbalu, volejbalu
a dalším sportům nebo aktivitám, kterými budou
místní občané trávit volný čas cvičením na čerstvém vzduchu. Pořízení workoutové sestavy slouží
k posilování vlastním tělem, na třech fitness prvcích bude možné procvičovat a protahovat všechny
partie těla. Předání díla bez ochranných sítí proběhlo 30. června, hřiště včetně ochranných sítí bylo
předáno v říjnu 2021. Stavbu provedla firma BRNK
Aleš Brükner z Kopřivnice. Hodnota díla je 2 750
tisíc korun, z toho dotace, kterou poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj, činí 80 %. Vybudované
sportoviště se jistě stane atraktivním místem pro
všechny příznivce cvičení.
• S výstavbou chodníků se začalo letos na jaře, k předání díla došlo 15. října 2021. Trasa A vede pod
humny od č. p. 99 směrem k jezírku a trasa B na
Vrchním konci od školy po obchodní uličku. Cena
díla je 1 970 tisíc korun, z toho dotace činí 95 %.
Dotaci poskytla v rámci programu IROP Místní
akční skupina (MAS) Jihomoravského kraje. Výběrové řízení na zhotovení chodníků vyhrála firma
Ekostav Stavby CZ, s. r. o. ze Starého Města u Uherského Hradiště.
• „Ralley mezi vinicemi“. Agrotec Petronas rally odstartovala v pátek 18. června 2021 v Hustopečích.
Nadšení diváci a fanoušci motoristických akcí měli
možnost posádky závodních vozů sledovat a povzbuzovat i v naší obci, když tyto přes Brumovice
projížděly v pátek odpoledne a večer a další den,
v sobotu 19. června odpoledne.
• Během letošních letních prázdnin probíhala v areálu školy rekonstrukce dětského hřiště. Práce byly
dokončeny 31. srpna 2021 a hřiště bylo starostou
obce dětem předáno při zahájení nového školního roku. Zhotovitelem byla společnost 8D z Brna.
Hodnota díla je cca 600 tisíc korun, z toho dotace,
kterou poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj, činí
80 %.
• Svaz tělesně postižených uspořádal v pátek 15. října 2021 pro své členy a další zájemce autobusový
zájezd na květinovou výstavu Flora Olomouc.
• Ve středu 27. října 2021 se u příležitosti 103. výročí
Dne vzniku samostatného československého státu
v naší obci uskutečnil lampiónový průvod. Účastníci se ve velkém počtu sešli u obecního úřadu, odtud
se vydali průvodem Dědinou, za doprovodu hudby

z obecního rozhlasu, k místnímu hřbitovu, kde se
konal pietní akt – položení kytice květů u pomníku obětem 1. a 2. sv. války. Starosta obce v krátkém
projevu připomněl význam této historické události.
Minutou ticha jsme uctili památku občanů padlých
v obou světových válkách. Potom se všichni odebrali k sokolovně a na hřiště, kde bylo připraveno
občerstvení.
• Brumovická chasa a stárci nás pozvali na tradiční
„Podzimní hody“. Konaly se v sobotu 6. listopadu 2021 v sále sokolovny, k tanci a poslechu hrála dechová hudba Podlužanka. Nutností ke vstupu
bylo potvrzení o očkování proti nemoci Covid-19
nebo o jejím prodělání, či negativní test – formou
čestného prohlášení.
• Nadační fond Chance 4 Children na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenosti dětských koutků a vzdělávání dětí prováděl v naší obci ve dnech 1.- 4. listopadu 2021
celorepublikovou veřejnou finanční sbírku. Bližší
informace podával občanům zmocněnec Nadačního fondu.
• „Společně pro dobrou věc“ s Martinou Laštůvkovou a Nikolou Zichovou. Tato charitativní jógová
akce, jíž se zúčastnilo třináct žen, se konala v sobotu 13. listopadu 2021 ve Spolkovém domě v Brumovicích. Při dobrovolném vstupném se vybralo
11 500 Kč. Získaná finanční částka byla věnována
Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.
• Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 byla zkolaudována víceúčelová budova, bylo odsouhlaseno její předání
a užívání, vše bez závad. Stavbu provedla firma JS
Abacus, s. r. o. Hustopeče.
• Ve čtvrtek 25. listopadu 2021, vzhledem ke zhoršující se situaci s šířením nemoci Covid-19 v naší
republice, vyhlásila vláda na svém zasedání nouzový stav. Platit začal od půlnoci ze čtvrtka na pátek
26. listopadu a trvat bude až do půlnoci 25. prosince 2021.
• V sobotu 27. listopadu 2021, před první adventní nedělí, byl v parku pod kostelem rozsvícen vánoční strom. Osvětlení smrku provedla firma REPREL, s. r. o. z Hodonína.
• „Česko zpívá koledy“ – XI. ročník. Naše obec se do
této celostátní akce zapojuje pravidelně od jejího
vzniku. Letos tomu bylo také tak. Přihlásili jsme se,
zpívat se mělo tradičně u vánočního stromu v par7
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ku pod kostelem. Bohužel také letos, stejně jako
loni, kvůli zhoršené situaci způsobené pandemií
Covid-19 bylo zpívání koled na veřejnosti omezeno. I přesto se akce uskutečnila, on‑line bezpečně
v našich domovech. Zpívání odstartovalo ve středu 8. prosince 2021 v 18 hodin, zpěvník s koledami

jsme našli v Deníku. Akci tradičně podporuje Český
rozhlas, tam jsme si mohli koledy naladit, společně
si u rádia zazpívat a prožít příjemný adventní čas.
Živě bylo přenášeno hraní a zpívání v podání kapely
Čechomor.
Vlasta Bedřichová

Dobrovolnický den pro Mirandii
V Chráněném bydlení Mirandie jsme již delší dobu přemýšleli o tom, jak lépe využít prostory přilehlého vinohradu a uzpůsobit je potřebám našich klientů, kterými jsou
lidé s těžšími formami mentálního a kombinovaného postižení. Rozhodli jsme se starý a málo rodící vinohrad zrušit a na jeho místě vybudovat přírodní zahradu vhodnou
k relaxaci i aktivnímu trávení volného času našich obyvatel. Na takový úkol ale naše vlastní síly nestačily, a proto
jsme oslovili místní občany a na sobotu 2. září 2021, kdy už
byla letošní úroda sklizena a počasí nám pořád ještě přálo,
jsme zorganizovali dobrovolnický den. V deset hodin se
u nás sešlo pět ochotných dobrovolníků, kteří během dne
zvládli kompletně odstranit drátěnku i vytlouct hlavy starého vinohradu. Nutno dodat, že se zapojili i někteří z oby-

vatel chráněného bydlení, někteří přidali ruku k dílu, další
se starali hlavně o dobrou náladu. Odměnou pro všechny
bylo chutné pohoštění připravené pracovníky a klienty
Sociálně‑terapeutického centra Radost, přátelské posezení
po dobře odvedené práci a příjemné slunečné počasí. Nesmíme zapomenout ani na dvojici dobrovolníků, kteří nám
v pátek před dobrovolnickým dnem posekali ve vinohradě
trávu, aby se nám lépe pracovalo. Všem zúčastněným patří
velké poděkování.
A teď nabrat síly na jaro! Čekají nás totiž další terénní
úpravy.
Elena Imider
Chráněné bydlení Mirandie a Chráněné bydlení Arkénie

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
O nás
V naší mateřské škole děti pomalými krůčky
poznávají a objevují nejen
vše, co je obklopuje, ale
také zjišťují, že být mezi
kamarády, je prima. Respektujeme potřeby a přání
každého dítěte a vytváříme
dostatečně podnětné prostředí pro celkový rozvoj
jeho osobnosti. V tomto
školním roce je zapsáno 54
dětí, což je maximální kapacita naší mateřské ško8
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ly. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku a pracují
s nimi čtyři učitelky. Provozní doba je od 6:30 do 16:30 hodin. Přejeme si, aby roky strávené s námi v mateřské škole,
byly pro děti i jejich rodiče hezkou vzpomínkou.
„Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“
V letošním školním roce
jsme se zapojili do projektu,
který vyhlásila Česká obec
sokolská.
Projekt klade důraz na
sportovní všestrannost pro
celé věkové spektrum. Aktivity projektu se zaměřují
na rozvoj pohybové gramotnosti, ale i jemné motoriky,
netradičních aktivit a oblastí
poznání. Program je dělen
do tří věkových skupin dle
úrovně schopnosti dětí. Součástí jsou důmyslně sestavené
pracovní materiály pro každou věkovou kategorii s přiměřeným počtem úkolů a přiměřenou náročností. Nejdůležitějším prvkem je motivace dětí k tomu, aby se naučily
mít rády pohyb a vnímaly ho do budoucna jako běžnou
součást života. Děti sportují, cvičí, hýbou se a vzdělávají.

Plavání v Hustopečích
V měsíci září a říjnu jezdily děti do Plavecké školy
v Hustopečích. Učily se první základy plavání, což obnáší
splývání, dýchání do vody, ponory, plavání s deskou, skluz
po skluzavce, skoky do vody za pomoci vodních básniček, říkanek a vodních her. Hodiny plavání také vedly děti
k odbourávání strachu z vody. Za splněné jednotlivé úkoly
si děti jako odměnu přivezly diplom s kapříkem.

9
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Návštěva skanzenu ve Strážnici
20. září 2021 jsme se skupinkou starších dětí navštívili
skanzen ve Strážnici, kde proběhl program pro školy s názvem Podzim na dědině. Cílem programu bylo seznámit
děti s podzimními zvyky, obyčeji, tradičními způsoby hospodaření a podzimními pracemi na moravské vesnici na
přelomu 19. a 20. století. V areálu skanzenu byla vytvořena jednotlivá stanoviště, na kterých se děti seznamovaly
s ukázkami různých činností, s názvy a použitím starodávných nástrojů a nářadí, s netradičními plody, jako je
mišpule, kdoule, a také s plody starých odrůd ovocných
stromů.
Některé činnosti si děti mohly i vyzkoušet, např. sběr
brambor, mletí kukuřice, jiné byly spojeny s ochutnávkou
vařených brambor, sušeného ovoce, jablečného moštu.
Proběhla i tvorba vlastního výrobku, a to zdobení perníčků.

10
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Badatelský den s Betty Jantarovou
V listopadu jsme se se staršími dětmi zapojili do mezinárodního projektu s názvem: „Badatelský den s Betty
Jantarovou“. Tento projekt, s podtitulem „Cestování časem pro malé badatele“, byl organizován Oddělením mateřských škol Zemské vlády Dolního Rakouska v rámci
projektu EduSTEM - Education in Science, Technology,
Engineering and Mathematics (ATCZ220). S dětmi jsme
si vyzkoušeli různé badatelské výzkumy. Vytvořili jsme si
pravěké moře v láhvi, vyzkoušeli jsme si, jestli může jantar plavat, tvořili jsme zkameněliny. Dále jsme si hráli jako
Římané a posledním úkolem bylo psaní tajné zprávy mlékem. S dětmi jsme si bádání užili a dozvěděli jsme se hodně
nových informací. Na závěr, za úspěšné zvládnutí pokusů,
dostaly všechny děti za odměnu badatelský diplom.
Čertí rojení
Na příchod čerta, Mikuláše a anděla jsme se v mateřské
škole dlouho připravovali a moc se těšili. Čekání na mikulášskou družinu jsme si společně užívali. Vyzdobili jsme si
třídy, povídali si, tvořili, zpívali a recitovali říkanky na dané
téma. Vyrobili jsme si peklíčko, nastrojili se za dovádivé
čertíky a uspořádali čertovskou diskotéku. Nakonec jsme
se v pátek 3. prosince 2021 dopoledne dočkali.
Veronika Kunická
Foto: Michaela Machů

12
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Zahájení školního roku
2021/2022
Středa 1. září 2021. Pro někoho obyčejný den, ale pro
učitele a děti je to zahájení nového školního roku. A určitě
pro naše prvňáčky a jejich rodiče to byl den, kdy se z mateřáka stal školák. Nejdříve zahrála hymna, potom promluvil
pan starosta, který nám všem oficiálně předal nové herní
prvky na školní zahradě.
I když se naši prvňáčci do třídy podívali až druhý den,
nikomu to neubralo na dobré náladě. Přejeme všem dětem, rodičům i nám učitelům, ať je tento školní rok úspěšný a hlavně ať škola zůstane po celý rok otevřená.

Svátek SLABIKÁŘE
Konečně se prvňáčci dočkali. Dočetli Živou abecedu
a začali se ptát, co budou číst dál. A tak nastal den 23. listopadu, kdy dostali dopis, který je navedl k zakleté princezně
a aby se ji podařilo vysvobodit, museli splnit pět různých
úkolů. Za každý splněný úkol vybarvovali zlatý klíč. Spojovali po sobě jdoucí čísla, pak hledali správný stín k danému obrázku. Potom už přišli na řadu písmenka psací
a k nim přiřazovali písmena tiskací, dále slabiky a k nim
museli hledat obrázek. Nakonec vyřešili labyrint, vybarvili
poslední klíč, tím vysvobodili princeznu a mohli rozvázat
mašli na balíku, který skrýval vytoužené SLABIKÁŘE. Najednou bylo ve třídě ticho a bylo slyšet a vidět, jak si listují
a čtou. Hodně štěstí čtenáři!
Anna Hlávková

Bílé Karpaty
Díky programu Mikroregion Hustopečsko
jsme využili nabídky programu Od Pálavy do
Bílých Karpat. Cílem cesty byly louky blízko
vesnice Tvarožná Lhota. Tam nás tamní lektoři
seznámili jak a proč vznikaly louky, jak se málem působením lidí zničily a jak se zase louky
iniciativou ochránců vrací do původního stavu. Děti zkoumaly hmyz, který tam objevily, ze
svých těl vytvořily strom, poznávaly léčivé rostliny, povídaly si, jak mohou pomoci při různých
zdravotních obtížích a také si s nimi zahrály
pexeso. Děti si také pochutnaly na svačině, kterou nám připravily kuchařky z Ekocentra Velké
Pavlovice. Exkurze byla velmi podnětná a nám
všem se moc líbila.
Anna Hlávková
13
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Skanzen Strážnice
V polovině září se celá škola vypravila na exkurzi do
Skanzenu ve Strážnici, kde byl připraven program Podzim na dědině. Jak mávnutím kouzelného proutku jsme
se najednou ocitli na vesnici na přelomu 19. a 20. století.
Děti zde byly seznámeny se způsobem života a bydlením
lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví. Pomocí koňského potahu před námi vyorali
brambory, které pak děti nadšeně sbíraly. Seznámili jsme
se s vylamováním kukuřice, zavařováním a sušením ovoce,
šlapáním zelí, myslivostí. Děti s nadšením ochutnaly právě
vylisovaný jablečný mošt a nazdobily si perníčky. A jak jim
chutnaly v kotli uvařené brambory, by nikdo nevěřil.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Skanzen je
proto rozčleněn do areálů představujících tyto regiony.
Celkem je zde umístěno 64 objektů v terénu, který byl
uměle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal původnímu prostředí.
Jarmila Bielová

Školní družina
Ve školní družině je to letos opravdu hektické. Kvůli
loňským „covidovým odstávkám“ jsme se to snažily dětem
vynahradit a připravily jsme pro ně spoustu kroužků. Děti
je plně využívají, což je skvělé, ale bohužel není čas a možnost mít je alespoň jedno odpoledne všechny pohromadě
a společně někam vyrazit nebo se věnovat nějakému projektu. Vždy je to na úkor nějakého kroužku, vyučování, či
případně doučování. Což je škoda. Na druhou stranu stíhají keramiku, anglickou konverzaci, florbal, atletiku a náboženství. Takže každý den mají něco.
Na společných projektech se tedy pracuje hůře a po
částech, ale i tak to snad zvládáme dobře. Se staršími žáky
jsme opět zkusili techniku modrotisku. Menší si zase osvojili voskovky na textil. S maximální pomocí paní ředitelky
výsledek děti dostanou jako vánoční dárek.
Letos hodně pracujeme ve skupinkách, kdy děti musí
fungovat jako jeden tým a společně se domlouvat. Tento
způsob tvorby se jim evidentně líbí a baví je. Tak jsme třeba malovali koně sv. Martina.
Kroužek keramiky je rozdělen na čtyři skupinky z důvodu omezených prostor. Každá skupinka dětí dělá většinou něco jiného a občas zabrousíme i do jiných výtvarných
14
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technik. Zkusili jsme drátkování, výrobu náramků, doděláváme drobné keramické šperky a také jsme si nakreslili
svůj grafický návrh na talířek nebo hrnek. Výsledky jsou
moc hezké, a když to dobře půjde, budeme je brzy aplikovat.
Iva Halířová

15
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ce

Letos jsme se rozhodly, že návrh na vánoční přání, která
budeme rozesílat za školu a školku necháme ztvárnit někoho z dětí. Návrhů se sešlo mnoho, ale jeden byl opravdu
jedinečný. Jeho autorem je Matyáš Veselý, žák 3. třídy. Posuďte sami.
Iva Halířová

Váno
é
n
s
rá

K

Vánoční přání

Adventní doba
Každý rok jsou děti ze Základní a Mateřské školy
Brumovice zvyklé, že připravují vánoční program pro své
rodiče a blízké. Minulý rok se představení nekonalo z důvodu COVID-19. Letos vše vypadalo nadějně, proto jsme
s dětmi začali nacvičovat písničky, básničky a povídání
k jednotlivým významným dnům, které se prolínají celým adventem. Vystoupení mělo proběhnout na jarmarku,
který byl plánovaný na sobotu 27. listopadu 2021. Bohužel i letos se celá akce musela zrušit kvůli coronaviru. Ale
aby celá snaha a dřina dětí nebyla zapomenuta, domluvili
jsme se s panem starostou, a ve čtvrtek 25. 11. jsme s dětmi
na obecním úřadě program nahráli. Celé vystoupení jste
mohli slyšet v obecním rozhlase v neděli 28. 11. v 18 h.
I přes nepřející techniku doufáme, že se vám vystoupení
líbilo a pohladilo vás po duši.
Hana Dvořáková

Brumovice 2021

Kroj a odívání – Marie Šebestová, 4. část
CHLAPECKÝ SVÁTEČNÍ KROJ
Tento typ kroje nosí svobodní chlapci při slavnostních
příležitostech v obci i mimo ni.
Skládá se z bílé košile z bavlněného plátna, s širokými
řasenými rukávy staženými v zápěstí manžetami. Přední
díly košile jsou z jednoho dílu, s otvorem na zapínání. Prsa
zdobí barevná květinová výšivka nebo pouze bílá vyšívaná
krajka, která sahá přibližně do poloviny břicha. Malý límeček se stojáčkem se zapíná na knoflík. Kalhoty (gatě) jsou
ušity z bílého piké, plátna nebo kepru. Jsou jednoduchého
střihu, s kapsami, nejsou zdobené. „Bývaly z piké, enomže
potom nebylo žádný piké k dostání, tak já sem nakúpila doktorský gatě. Naškrobily se a šel zas tak.“1 Jak je z úryvku patrné, v minulosti častokrát nebyla možnost nakoupit materiály vhodné na výrobu jednotlivých krojových součástek.
Kordula je ušita z červeného sukna. Ještě v minulém století
zde bylo možno vidět i kordule modré. Postupně se však
přestaly nosit.2 Přední díly kordule jsou bohatě zdobeny
paletami v oranžové nebo zelené barvě. Sahají od průkrčníku až k prakticky k dolnímu okraji, tvar se postupně
směrem dolů zužuje. Kolem palet je ozdobný pruh výšivky
a různobarevné třásně, obvykle z vlny. Přední okraje jsou

zdobeny těsně k sobě přiléhající řadou nejčastěji perlových
knoflíků. Zadní díl je střižen ze tří dílů a je obdobně vytvarován, jako u ženských kordulí. Muži však nemají šúsky,
ale rozparek, který je zdobený jednobarevnými třásněmi
a výšivkou.3 Zdobeny vyšíváním jsou i kapsy, část předního dílu nad paletami, průramky, stojáček a v současnosti i velká většina spodní části zadního dílu. Kordula
je podšita. Ke kalhotám patří i kožený řemen‑opasek,
který není vyšitý. Je lemovaný červenou kůží a zapíná se
na dvě přezky. Vysoké, kožené černé boty jsou bez podkůvek a ozdob. V Brumovicích nosí stárek i chasa jednu
„sponu“, připnutou ve spodní části kordule. Tento zdobný
prvek má tvar obdélníku, základ je ušitý z plátna a na něj
se skládají stuhy do různých tvarů. Obvykle v modré, bílé
a růžové barvě. Je dále zdobena korálky a flitry dle fantazie. Velikost spony není jednotná a přesně daná. Ke sponě
jsou připnuty malované mašle, které volně spadají dolů.
Na levém rameni předního dílu je ke korduli připnuta
„frča“ s malovanými mašlemi, které spadají přes rameno
na záda. Frča, dalo by se říct kokarda, je ozdobná spona
kruhovitého tvaru se skládanými stuhami. Znakem stárka

1 Respondent č. 5 (73 let), 20.6. 2019.
2 Obr. 12 Detail modré mužské kordule. Viz. obrazová příloha.

3 Obr. 13 Detail zadního dílu mužské kordule. Viz. obrazová příloha.
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je klobouk „goralák‑goralovňák“.4 Je ozdobený korálkovou
výšivkou, našitou ve více řadách a barevnými húsenkami,
což jsou tenké drátky s hustými štětičkami. Pouze malá
část nahoře, uprostřed klobouku, zůstává nezdobena. Ke
klobouku patří i tři kosárky z bílých kohoutích per, z nichž
prostřední bývá nejdelší. „Kosárky máme domácí. Naši babička klobúcká vytrhali kohútovi kosárky a kohút zdechl.“5
Kosárky se zastrčí za „frču a vonicu“, které jsou umístěny
vepředu nad čelem chlapce. Frča je opět kruhového tvaru, zdobena skládanými stuhami. Zde se jí říká také „pozdravení“. Zakrývá dolní část vonice, což jsou tři stonky
spojených drátků, nazdobené umělými barevnými květy,
zrcátky a různobarevnými korálky. Vonica s pozdravením
tvoří v tomto regionu charakteristickou ozdobu klobouku.
Ostatní chlapci v chase klobouk nenosí. Pokud má stárek
funkci sklepníka, obléká si ke kroji také zástěru. Jednak se
tím odlišuje od chasy, ale nosí ji také čistě z praktických důvodů, kdy má na starost víno po celou dobu hodů a zástěra
tak slouží k ochraně kroje před znečištěním. Obvykle je
v modré barvě, někdy zdobena vyšíváním v dolním okraji.
Pouze v den Zavádky, což je regionální obřadní tanec, nosí
sklepník zástěru bílou, zdobenou pouze vyšívanou bavlněnou krajkou a několika šitými sklady.
DĚTSKÝ KROJ
Nejmenší děti chodí ve zjednodušené formě kroje dospělých.6 U chlapců jsou to bílé kalhoty, nejčastěji z piké,
plátna, kepru či jiných dostupných materiálů. Dále je to bílá
košile z bavlněného plátna, zdobená barevnou
výšivkou přes prsa nebo čistě bílou vyšívanou
krajkou. Poslední variantou je klasická košile bez zdobení. Červená vyšívaná kordula ze
sukna, stejného typu jako u dospělých, uzavírá základní složení kroje. Malí chlapci nenosí
vysoké kožené boty. Kalhoty jim volně spadají na nohy a překrývají běžnou vycházkovou
obuv, kterou chlapci nosí. Doplňky kroje, jako
je řemen, klobouk s kosárky, frča“ s malovanými mašlemi, nosí chlapci dle možností rodiny
a také v závislosti na věku chlapce. Platí pravidlo, že čím je chlapec starší, tím více se krojem
přibližuje dospělým.
U malých děvčátek se setkáváme s dvojí variantou kroje. Přibližně do 5 let nosí tzv. český,
mašličkový kroj7, jelikož je jednodušší a pohodlnější a děti ho lépe snášejí. Přibližnou
dobu, od kdy se tento typ kroje používá, se mi
nepodařilo zjistit. Rozdíl mezi ním a svátečním je v počtu spodních sukní, kterých bývá
obvykle méně (1-3) a které nebývají naškrobeny tak silně
(nebo vůbec), jako sukně pro starší dívky. Vrchní sukně je
červené barvy, obvykle z plátna, zdobená v dolním okraji
portou nebo je bez zdobení. Sukně jsou nejčastěji v horní
části zřaseny do pásku a zavazují se tkanicí. Lze vidět i va4
5
6
7

Obr. 14 Goralák-goralovňák, klobouk pro stárka. Viz. obrazová příloha.
Respondent č. 5 (73 let), 20.6.2019.
Obr.15 Dětský kroj. Viz. obrazová příloha.
Obr.16 Dětský „mašličkový“ kroj. Viz. obrazová příloha.

riantu do gumy, zvláště u těch nejmenších. Zástěrka čili
fěrtoch je ušita z bílého plátna, molu či madeiry, má oblý
tvar a po krajích je zdobena buď krajkou či řaseným volánem. Zavazuje se vzadu na mašličku, konce vazaček volně
spadají dolů. Rukávce jsou z bílého plátna, zdobené v průkrčníku krajkou. Někdy se do oček krajky provléká červená stužka. Rukávce mají krátké řasené rukávy, které tvoří
baňku a jsou zakončeny krajkou. Obvykle bývají staženy
gumičkou nebo se zavazují bavlněnou tkanicí. Kordulka
je jednoduchá, z černého sametu nebo plyše. Na předním
díle se spojuje šněrováním. Tenká černá ramínka se převazují červenými stuhami, které na ramenou tvoří mašle.
Je zdobena jednoduše jednou či dvěma řadami prýmků
či flitrových port. Na hlavě nosí děvčátka drobný věneček
z květů nebo i čelenky. Na nohou mají bílé punčochy nebo
ponožky a boty k běžnému nošení.
Později mladší děvčata oblékají obdobný kroj jako mají
svobodné dívky, tzn. kroj sváteční. Rozdíl je pouze v počtu
spodních sukní, kterých bývá méně. S tím, jak dívka roste,
postupně se sukní přidává. Materiály, ušití, příprava i výsledná podoba po oblečení, jsou shodné s výše uvedeným
krojem svobodných dívek.
Poslední variantou dětského kroje, která byla v obci zjištěna je kroj primárně určený pro dětský taneční kroužek,
který v minulosti v obci působil. Ačkoli již není aktivní,
přesto kroje slouží dál. Jsou uloženy v místní Základní škole a děti je využívají při různých besídkách. Využití našly
i při pořádání místních hodů, kdy si jej lze pro děti, které
nemají vlastní kroj, zapůjčit.

Obr. 3 Děti z tanečního kroužku. Foto Zaviačičová Zdena, Brumovice 2019.

Jedná se tedy o jakýsi druh kostýmu, ačkoli vychází z místního kroje. „Tak jsem přemýšlela o nějakým kroji
a jak jsem si prohlížela fotografie, tak sou tam kacabajky.
A toto bylo bez těch obršláků. Prostě sem šla za švadlenou
a dali sme dohromady střih na to. A potom sme teda pořídili ty kacabajky, sukýnky a fěrtúšky.“8Chlapci nosí tmavé
kalhoty klasického střihu, bílou košili, která je na předních
dílech zdobena bílou vyšívanou krajkou, v níž je provlék17
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nuta červená stužka. Pod krkem se uvazuje mašlička ze
stužky shodné barvy. Dívčí kroj se skládá z barevné sukýnky z lehkého brokátu, která je v dolním okraji zdobená paličkovanou krajkou. Pod ni se nosí jedna až dvě bílé spodní
sukně z bavlněného plátna, které mají v dolní okraji krajku
bavlněnou. Zástěrka‑fěrtoch je z lehkého brokátu či polyesteru a je po okrajích lemovaná paličkovanou krajkou.
Kacabajka je vypasovaný kabátek z bílého plátna. Na předních dílech zdobený ozdobnými švy. Zapíná se na knoflíky
a kolem krku je stojáček. Rukávy u tohoto typu kroje jsou

střihově shodné s rukávy u dívčího slavnostního kroje.
V ramenou řasené, jsou zakončeny krajkou a uvazují se do
baňky. Zdobí se podvazadly, skládanou stuhou do různých
tvarů, jejichž konce volně spadají na sukni. Na nohou nosí
bílé punčocháče a běžnou obuv či tmavé cvičky. Na hlavě
děvčata nosí čelenku z umělých květů ve tvaru věnečku.
Výsledky průzkumu uveřejňujeme na pokračování
se souhlasem autorky.

-VB-

Léčivé byliny
LEDEN
V lednu, zvláště v jeho druhé polovině, je nejvíce ohrožen močový měchýř. Plní funkci nejen v močovém systému, ale i v pohybovém aparátu a ovlivňuje také psychiku.
Důvody tohoto propojení si zaslouží výjimečnou pozornost a při začínajících potížích je potřeba volit správné léčivé rostliny.
Problémy s močovými cestami mohou začínat po prochlazení. Jedná‑li se o zánět močového měchýře, obvykle
se často opakuje. Bylinou první volby je celík zlatobýl /Solidago virgaurea/. Díky vysoké močopudnosti je vhodný
i do čajových směsí na vysoký krevní tlak, revmatické nemoci a obezitu. Další vhodné byliny: medvědice lékařská,
borůvka lesní, březový list a přeslička rolní. Slabé projevy
infekce dolních cest močových můžeme řešit samoléčbou.
Preventivně můžeme zařadit na několik dnů ¾ – 1litr
čaje ze směsi: 3 díly celíku zlatobýlu, 1 díl přesličky rolní /
Equisetum arvense/, 1 díl vrbice bílé /Persicaria lapathifolia/ a 1 díl truskavce /Polygonum aviculare/– u všech léčivek vždy nať.
K doléčení opakujících se zánětů použijeme tinkturu
ze širokospektrálního antibiotika – Lichořeřišnice větší /
Tropaeolum majus/. Není vhodná do bylinných směsí, užívá se samostatně; trochu vysušuje sliznici, proto souběžně
užíváme sléz, topolovku či proskurník.
Při bolestech v kostech bychom neměli zapomínat na vitamíny D, K2 a vápník. Pít čaj z anděliky lékařské /Archan-

Celík zlatobýl květ
gelika officinalis/, jehlice trnité /Onosis spinosa/
a přesličky rolní /Equisetum arvense/.
V tomto období nedostatku vitamínů doporučujeme tzv. zimní loučku. Semena řeřichy
zahradní /Lepidum sativum/ rozprostřeme na
navlhčenou buničinu. Zelené lístky používáme
na chléb, do pomazánek, polévek, na brambory,
rýži apod.: dospělý/ 1 pol. lžíce/den a děti 1 čaj.
lžička /den – je to celodenní dávka vit. C. Nejlepším a nejlevnějším řešením potíží je prevence
a posílení imunitního systému. Také dostatečný
spánek, optimální množství tekutin a otužování.

Lichořeřišnice
18
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dejte jim šanci!
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Mangold

Černé toskánské zelí

ÚNOR
je vrcholem zimy. Ale již v druhé polovině měsíce se začínají aktivovat účinné látky obsažené v kořenech rostlin.
Proto je pro sběr některých kořenů důležité předvegetační
období, při jarním sběru totiž dosahují maxima účinných
látek. Pokud není zem zmrzlá, doporučují se sbírat kořeny kostivalu lékařského /Symphitum officinale/. Snadno se
pozná, jako jediný je celý černý. Čerstvý nastrouhaný kořen se smíchá s masťovým základem (bílá vazelína, sádlo,
kosmetická másla) a zahřívá cca 1 hod. při teplotě 80 °C.
|Lze přidat levandulový éterický olej (10 kapek na 10 ml
masti). Mast pomáhá hojit zlomeniny kostí, podvrtnutí,
výrony a pohmožděniny.
Nejvíce ohroženým orgánem v únoru jsou ledviny. Pokud je ohrožena čistící funkce ledvin, mohou být zasaženy i klouby – jejich funkce úzce souvisí s ledvinami. Při
bolesti kloubů je dobré vnější léčbu (mast) podpořit i léčbou vnitřní – začněte popíjet ledvinové čaje. Do jídelníčku zařaďte potraviny bohaté na draslík: meruňky, broskve,
švestky – v této době sušené a konzervované, hrách, fazole,
vlašské ořechy.
Negativním pocitem února je strach. Proto se vyvarujte
stresových situací a hlídejte si i zvýšený sklon k obavám.
Ledviny uchovávají životní energii a jako párový orgán řídí
i energii vztahů.
Očistě organismu prospívají další močopudné rostliny,
můžete je namíchat do čajových směsí podle toho, co máte
k dispozici. Na prvním místě je to opět zlatobýl obecný /
Solidago virgaurea/ - dříve celík zlatobýl. Ve volné přírodě
se dá těžko najít, můžete si jej ale sami vypěstovat, není
náročný; vřes obecný /Calluna vulgaris/, vřesový čaj má
příjemnou chuť, můžete jej pít i ve větším množství, ale
dávkování nezvyšujte; kopřiva dvoudomá /Urtica dioica/
v přírodě hojně zastoupená; březové listí /Betula pendula/
lepkavé jarní lístky; lipový květ /Tillia cordata/ při nervovém vypětí a úzkostlivosti na posílení; řebříček obecný /
Achillea millefolium/ hojí a desinfikuje; měsíček lékařský /
Calendula officinalis/ protizánětlivý a uklidňující; přeslič-

Vřes obecný
ka rolní /Equisetum arvense/ tlumí záněty, pomáhá při kaméncích; brusinky /Vaccinum vitis‑idaea/ a různé výrobky
z nich. Při problémech můžete vždy použít silně protizánětlivou lichořeřišnici větší /Tropaeolum majus/ v podobě
tinktury.
Při teplejší zimě jistě najdete i několik zelených lístků
sedmikrásky, ptačince žabince… V zahrádce máte třeba
cibuli sečku, fenykl, mangold, černé toskánské zelí, kadeřávek, růžičkovou kapustu, celerové a petrželové lístky, saturejku, tymián. Tmavě zelené listy předjaří pomohou ke
zlepšení situace s klouby.
Snažte se předcházet onemocnění ledvin. Ledviny nemají nervová zakončení, proto nebolí a nesignalizují včas
problém. Potřebují suché teplo a dostatek tekutin.
Nevyčerpávejme si energii ledvin svou neznalostí a nešetrností, ale posilujme pramen naší životní energie.
19
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Oman pravý

BŘEZEN

V březnu končí zimní období a pomalu se otevírá
jaro.
Obecně patří k nejvíce postiženým orgánům v průběhu celého roku žlučník, ale v březnu je ohrožen nejvíce.
O žlučník se člověk začne zajímat, až když se objeví nějaké jeho potíže.
Nebezpečím pro žlučník je dlouhotrvající hněv, berte
ho jako předstupeň dysfunkce tohoto orgánu. Na funkci
žlučníku, jater a jejich prostřednictvím i na funkci štítné žlázy jsou závislé svaly a šlachy. Již při prvních projevech narušení funkce žlučníku – návaly hněvu, tlaky
a nevolnosti po jídle – můžeme užívat šťávu z mladých
listů kopřivy, salát z mladých listů pampelišky, jarní polévku s plicníkem, křenový nebo cibulový salát /vhodné
cibuli orestovat/ s plicníkem a s listy lichořeřišnice větší.
V březnu už může být sběr léčivých bylin bohatší
např. o sběr kořenů kostivalu lékařského /Symphytum
officinale/, omanu pravého /Inula helenium/ - krále
všech sliznic. Kořeny vytahujte opatrně, odeberete‑li
rostlině až ½ kořenového balu, nepozná to a nezničíte
ji. Usušený a rozemletý kořen se užívá při běžných potížích dýchacích i zažívacích nejlépe 3x denně na špičku
nože, 10 minut před jídlem.
Další léčivky z březnové nabídky: kořen i list pampelišky /Taraxacum officilale/ podporují vylučování žluči,
20

Puškvorec

čistí a působí močopudně; květ podbělu léčivého /Tussilago farfara/ při alergických nemocech; kořen puškvorce obecného /Acorus calamus/ k léčbě trávicího traktu.
Optimální podávání nejdéle 6 týdnů.
V předjarním období si můžete připravit kúru proti anémii z mladých listů kopřivy. Rozmixujte lístky
s trochou vody a přeceďte /výhradně přes sítko z umělé
hmoty/ a uchovávejte v chladničce. Užívá se 3x denně
1 čajová lžička před jídlem. Šťáva obsahuje vitamín C,
železo, měď, chlorofyl a řadu dalších pro organismus
potřebných látek.
Neužívejte dlouhodobě.
Myslete na něco hezkého a nedávejte průchod hněvu,
zlosti, ani malichernostem!
Zdeňka Krejčiříková a Věra Žďárská
Bylinková zahrada Lu a Tiree Chmelar Valtice
Herbal Academy, s. r. o. Valtice
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Sbor dobrovolných hasičů
KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Letošní rok jsme zahájili
tréninkovou činnost kroužku na hřišti požárními útoky a štafetami požárních
dvojic. Květen už byl teplotně příznivý, tak jsme mohli
pracovat s čerpadlem a vodou. Ještě předtím, 20. března, proběhl virtuální závod
v běhu na 1000 m, kterého
se zúčastnil Patrik Preisner
a časem 00:11:54 obsadil
7. místo. Následně obdržel
poštou od pořadatelů medaili. Gratulujeme Patriku!
V průběhu května přišla pozvánka do Drnholce na
závody v požárním útoku a štafetě dvojic s pravidly
poplatnými covidové době, tzn. bez diváků, jednokolově a po odsoutěžení ihned odjezd domů. Byli jsme
opět postaveni před úkol zúčastnit se a času moc nezbývalo. Sestavili jsme tedy smíšené družstvo ze starších a mladších hasičů ve složení: Ševela František,
Veselý Adam, Říha Tomáš, Kňůr Ondřej, Halíř Josef, Ullmann Václav, Hájek Štěpán. Doprovod: Lupač
Václav, Peřina Zdeněk, Prokeš Bronislav a Kulíšková
Eva. Celkem se zúčastnilo 7 týmů, umístili jsme se
na 6. místě. Děkujeme tímto firmě Blanář za zapůjčení dodávkových vozidel. Průběh závodů je možné
zhlédnout na webových stránkách mladých hasičů.
Od 1. června jsme zařadili, po dohodě s mladými hasiči, tréninky na každý pátek od 15.oo do 17.oo hodin, aby měli možnost trénovat děti, které mají delší
vyučování. Pokud je trénink zrušen, dáváme rodičům
vědět přes web. stránky. 24. července se zúčastnili dva
naši členové soutěže v požárním útoku a TFA (železný
hasič). Za muže Bronislav Prokeš a za dorost Kulíšková Eva, která hostovala za SDH Kobylí. V požárním
útoku byla na pozici rozdělovač a v silné konkurenci skončila na 2. místě. V disciplíně TFA byla sedmá.
Klobouk dolů i před Bronislavem Prokešem, který
náročnou trať dokončil. V sobotu 28. srpna jsme spolu s dalšími složkami pořádali na hřišti Dětský den
s různými soutěžemi. Kvůli pokročilé roční době
jsme, bohužel, již nemohli použít pěnu, a tak ji máme
schovanou na příští rok. Pro děti jsme připravili také
zájezd do lanového centra Hájenka park v Břeclavi.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli organizačně. 28. září jsme odjeli sbírat zkušenosti na krajské
kolo TFA (železný hasič), abychom se v příštích ročnících mohli zúčastňovat takových soutěží ve větším
počtu. Soutěž probíhala v Brně‑Tuřanech. Za žáky –
František Ševela obsadil 13. místo, Adam Veselý byl 9.
Za dorost – Eva Kulíšková - 1. místo. Odjížděli jsme
s pocitem, že můžeme dosahovat dobrých výsledků
i v těchto disciplínách a přenést tyto zkušenosti v tréninku i na další členy kroužku mladých hasičů. 16. října 2021 proběhlo okresní kolo hry Plamen ve Velkých

Ve Velkých Bílovicích
Bílovicích v závodu požárnické všestrannosti (ZPV)
a štafety požárních dvojic. Štafetu dvojic pravidelně
trénujeme, což se také projevilo na vybojovaném 3.
místě nad týmy s většími zkušenostmi z účastí na soutěžích. V ZPV bojuje jednotlivec za výsledek týmu, ale
i sám za sebe, kdy musí prokázat teoretické a praktické
dovednosti – uzlování 5 uzlů, střelba ze vzduchovky,
topografie, první pomoc, požární ochrana, překonávání překážky po vodorovném laně. V této disciplíně
skončili naši na devátém místě, ale v celkovém hodnocení na místě šestém. Družstvo mladších: Veselý
Adam, Veselý Marek, Kulíšková Nela, Halíř Jan, Halíř Jakub. Družstvo starších jsme z důvodu karantény, i když končící, nesestavovali. Schůzky budeme dál
orientovat do hasičské zbrojnice, a pokud by se našel
i nějaký časový prostor v sokolovně, tak i tam. Situace
opět není moc příznivá, ale uvidíme v dalších dnech.
Bude‑li to možné, uděláme ukončení roku v hasičce.
Děkujeme všem sponzorům a Obci Brumovice za materiální a finanční pomoc.
Za vedoucí: Lupač Václav,
Charvátová Kateřina, Krčmař Jiří
Foto: Zdeněk Peřina
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Co nového u hasičů
Blíží se konec roku, a tak mi dovolte, abych jej celkově zhodnotil.
Co se týká výjezdů nebo jiné hasičské práce, byl
průměrný. O prvním půlroce jsem Vás informoval již
v předešlých číslech.
Ve druhé polovině jsme hasili v Kobylí trávu na
louce, dále hořel v Krumvíři velký včelín.
Snad největším letošním požárem byla skládka komunálního odpadu v Martinicích, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Problém v hašení byl
v tom, že na samotnou skládku není přivedeno vodovodní potrubí, a tak auta musela pro vodu jezdit až
do Klobouk. Jen pro informaci – každé auto pro ni
najezdilo víc jak 100 km. Druhý den se požár rozhořel
znovu a všechno se opakovalo.
Měli jsme také několik dalších menších zásahů,
jako kácení nebezpečných stromů apod.
Za zmínku snad stojí volba nového starosty Okresního sdružení hasičů Břeclav. Volba proběhla v Pasohlávkách, kde si téměř padesát starostů sborů dob-

rovolných hasičů zvolilo nového. Stal se jím Jaromír
Mikuška z Novosedel. Je to zkušený hasič a dosud zastával funkci místostarosty okresního sdružení.
Co se týká kulturních a dalších akcí, vládní nařízení
nám toho kvůli nemoci Covid - 19 moc neumožnilo.
Nekonala se Valná hromada, nebyly ples ani pravidelné koupání ve Velkém Mederu, či jiné menší akce. Až
v červenci jsme pořádali tradiční noční závody.
Ale přece se nám něco daří. Velice slibně se rozjíždí
kroužek mladých hasičů. O tom Vás informují vedoucí tohoto kroužku.
Samozřejmostí je pravidelná údržba techniky (první neděli v měsíci se vždy sejde zásahová jednotka),
nebo probíhají různá školení velitelů a strojníků, také
absolvujeme pravidelné lékařské prohlídky.
Do nového roku Vám přeji hodně, hodně zdraví a s nastávající ekonomickou a pandemickou krizí
pevné nervy. V případě potřeby jsme tu jako vždy pro
Vás.
Starosta SDH, Karel Opluštil

Spolek Brumovických vinařů v roce 2021
Vzhledem k pandemické situaci se činnost spolku musela utlumit, a to především v tom, že se nemohla uskutečnit tradiční oblastní výstava vín konaná vždy na výročí
osvobození obce. Rovněž výroční členská schůze za rok
2020 se mohla konat až v červnu 2021.
Kromě hodnocení činnosti za rok 2020 byl na schůzi
přijat další nový člen. V současné době má spolek již 34
členy. Potěšitelné je také to, že v poslední době byli do
spolku přijati mladí lidé ve věku do třiceti let.
V letech 2020 a 2021 se mohl uskutečnit vždy pouze
Den otevřených sklepů. Již XI. ročník se konal v sobotu
21. srpna 2021. V tento den bylo otevřeno celkem jedenáct
sklepů místních vinařů, členů spolku. Zájem návštěvníků
o tuto akci byl o něco větší než v minulém roce. Více jak
70 % se jich na tuto akci opakovaně vrací. Oceňují nejen
kvalitu nabízených vzorků vín, ale i celkovou atmosfé-
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ru. K vyšší návštěvnosti pomohla i vedená propagace na
stránkách spolku, v regionálním rozhlase a v neposlední
řadě i možnost předprodeje vstupenek se slevou na internetu. Členové spolku hodnotí akci, která přispěla nejen
k propagaci vína, ale i obce Brumovice a celého regionu
jižní Moravy, jako velmi zdařilou.
Pokud to situace dovolí, rádi bychom v roce 2022 zorganizovali již dva roky nekonanou oblastní výstavu vín.
Dále je reálné, že XII. ročník Dne otevřených sklepů,
vzhledem k letnímu termínu konání akce, se uskuteční ve
druhé polovině měsíce srpna.
Velmi si vážíme toho, že naše akce jsou podporovány
Vinařským fondem ČR a obcí Brumovice.
Milan Polák, jednatel spolku
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ZE SPORTU
Brumovický fotbal
Zdravím všechny fotbalové příznivce, kteří fandí
brumovické kopané. Je to náš poslední příspěvek v tomto
roce, tak si dovolím trošku shrnout podzimní část celého
našeho fotbalového oddílu.
Úvodem chci říci, že jsem opravdu hrdý, jak velký posun
se udělal v roce 2021. O to více se těším na další rok.
Jenom připomenu start fotbalových přípravek, které se
u nás těší velké oblibě a my si toho moc vážíme. Proto se
budeme snažit naše služby ještě více zdokonalovat a věříme, že děti budou k nám chodit rády.
Ve fotbalových soutěžích bojovali mladší
žáci, dorostenci a muži. Důležité je, že jsme
stihli všechno odehrát bez nějakého covidového výpadku.

MLADŠÍ ŽÁCI
Úplně nový tým žáků se stavěl tzv. na zelené louce. Parta dětí, která nikdy předtím
fotbal nehrála, protože tu nebyla možnost.
Uznáváme, že to byl velký risk. Ale za nás vyšel na jedničku. Ano, každý vidí tabulku, výsledky… Ale my vidíme
nový tým, který se učí a je to zápas od zápasu lepší. Bude
to ještě dlouhá cesta, ale my víme, že jdeme správně. Tento
tým hned do svých řad kvůli zranění a nemocem musel
angažovat i mladší děti z přípravek, takže v aktuální soutěži patří k nejmladším. Velké poděkování patří trenérům,
kteří se týmu ujali – Jarda Pásek a Přema Kulíšek. Přejeme
jim mnoho úspěchů a pevné nervy.

PŘÍPRAVKA A MINI PŘÍPRAVKA
Naše fotbalová školička, jak tomu říkáme. Vidíme obrovský potenciál v tomto
projektu, protože dětí máme v Brumovicích
hodně a chceme jim ukázat naše nádherné
fotbalové hřiště. Chceme jim budovat návyky už od předškolního věku, aby věděly,
co jim naše hřiště může nabídnout a jak se
v jeho prostoru chovat. Fotbalová školička
má už cca 40 dětí předškolního nebo školního věku. Máme velkou radost, že se k nám
pomalu vrací i početná skupina dětí z Morkůvek, která byla
historický součástí brumovické kopané. Aktuálně působíme ve dvou skupinách – předškolní a školní. Chceme moc
poděkovat hlavně trenérům, kteří chodí v hojném počtu
a pracují na kvalitě tréninku.
Jakmile protiepidemická opatření dovolí, chceme naši
školičku ještě více zlepšovat. Cílem je kvalitně připravovat
naše trenéry, abychom jednotlivé skupinky dětí dokázali
posouvat v rámci fotbalových dovedností, ale i jako komplexní sportovce.

Požádal jsem o pár vět trenéra Přemu Kulíška: „V tomto roce jsme začali trénovat malé fotbalisty a fotbalistky.
I když výsledky tomu zatím nenasvědčují, vidíme velký
posun u našich dětí. Máme dva tréninky v týdnu a o víkendech zápas. Podzimní část byla pro nás náročná. Děti
učíme pohybovat se po hřišti, vést balón, nahrávat a další
věci, které zatím nikde nemohly praktikovat. Máme ještě
nějaké mezery, ale ty postupně odbouráváme. Důležité je
však, že hrají jako tým a jsou v kolektivu. Podzimní část
byla hlavně o seznámení se s kolektivem, poznání a nastolení některých pravidel. V podzimní části jsme navíc bojovali s nemocemi u dětí a my trenéři s obsazením postů při
zápasech. Navíc se nám zápasy prolínají se zápasy florbalu.
Takže pořád hledáme optimální sestavu. Věříme však, že
v jarní části si už vše sedne a výsledkově půjde náš tým
nahoru. V lednu bychom chtěli zahájit přípravu na jarní
část. Věřím, že fotbal bude naše děti bavit. Jejich soudržnost a chuť hrát je znát, i když ne vždy vše bylo optimální.“
Díky, Přemo.
DOROST
Jak už jsme psali v minulém čísle, v okrese Břeclav
jsou jen tři dorostenecké týmy, takže hrajeme dohromady
s týmy z Hodonínska.

23

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2021/3

říme, že to byl odrazový můstek pro
další rozvoj. Hodně kluků už chodí
na trénink s muži a je to hodně poznat. Samozřejmě děkujeme celému
trenérskému týmu – Slávek Hubáček, Jožka Miklík a Víťa Hanák. Ti
pro kluky vytvářejí správné fotbalové prostředí a ukazují jim cestu, jak
se ve fotbale posouvat dál.
MUŽI
A‑tým našich můžu už dlouhodobě pracuje na zlepšení fyzické
kondice a taktické připravenosti.
Myslím, že tento půlrok byla taková
odměna, hráli jsme spoustu vyrovnaný zápasů, prakticky až na jeden výsledkový výbuch,
jsme v každém zápase dokázali hrát vyrovnaný fotbal.
I když to bodově a postavením v tabulce nevypadá dobře.
Předvedená hra měla svoji kvalitu a věřím, že na jaře na to
můžeme navázat a body přijdou. Samozřejmě musíme stále udržet dobrou tréninkovou morálku a chuť se zlepšovat.
Doufáme, že, jak nám to současná situace dovolí, najedeme do tréninkového režimu.
Zajímavostí je, že se nám daří kvalitně posílit tým o zkušené hráče, kteří ale mají historii v Brumovicích, což je pro
náš klub důležité.
Ten nejzkušenější je Tomáš Procházka, dokonce náš odchovanec, který ale dlouhodobě působil mimo náš region
a získával zkušenosti v krajských soutěžích na Olomoucku.
Nyní chce dohrát svojí fotbalovou kariéru tam, kde začínal.
Dalším zkušeným hráčem je Tomáš Vojtěšek, který
u nás už v minulosti úspěšně působil. O Toma stojíme už
delší dobu, je to univerzální fotbalista, v minulé sezoně
chytal a u nás hraje střed zálohy. Plus k tomu přidává velké
zkušenosti v oblasti trénování, které chceme využívat také.
A posledním je brankář Michal Šmerda. Tady samozřejmě získáváme do klubu mladého perspektivního brankáře. Zajímavé na Michalovi je, že je držitelem zlaté medaile
z mistrovství světa do jednadvaceti let v malém fotbale.
Velice nás těší, že si Michal vybral pro další chytání právě
náš klub.
Tímto kluky ještě jednou vítáme a přejeme jim, ať se jim
u nás líbí.

Kluci zvládli svojí první sezonu na výbornou. I přes
suverénně nejmladší tým v soutěži dokázali potrápit nejednoho soupeře. Celou podzimní jízdu zakončili posledním zápasem proti SK Kostelec. Kdo nebyl, opravdu přišel
o velkou podívanou. Kluci ten zápas vyhráli a připsali si
historicky první vítězství dorostu po dlouhých letech. Vě24

Základem ale je zapojení mladých hráčů do tréninkového a zápasového procesu A‑týmu. Dorostenci jako je Ondra a Marek Šišmovi, Vašek Přibyl nebo Dan Neuberger
jsou součástí mužského týmu už nyní, a to i přes jejich velice nízký věk. Jsme rádi, že se k fotbalu vrátil i Pavel Havlík,
který je také odchovancem naší mládeže.
Máme tedy na jarní část soutěže velice dobrý a zkušený
tým. Cílem zůstává zapracovat mladé hráče a dál je posouvat. Aktuálně se chystá plán zimní přípravy, kde budeme
hrát řadu zajímavých přátelských zápasů. Aktuální informace najdete na našem facebookovém profilu.
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Tabulka po podzimní části je obrovsky vyrovnaná. Bohužel poslední kolo v Šitbořicích
a smolná prohra 2:3 nám přisoudila až předposlední místo v tabulce. Naopak náš Tomáš Kňůr
dal nejvíce branek v soutěži a vede tabulku střelců. Doufejme, že na jaře budeme stoupat tabulkou nahoru.
Závěr patří samozřejmě poděkování všem
hráčům, trenérům, funkcionářům, fanouškům
a rodičům, kteří nás podporují, vozí děti na trénink nebo jen chodí fandit. Bez vás by to nešlo!
Vážíme si také spolupráce s obcí Brumovice,
která nás podporuje, a to nejen finančně. Speciální poděkování patří i naší dvorní fotografce
Kačce Charvátové, budeme se těšit na další spolupráci.
Díky, sportu zdar a fotbalu zvláště!
Jakub Gremmel
Foto: Kateřina Charvátová
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Florbal
Vážení sportovní přátelé, popularita hraní florbalu
v Brumovicích stále roste. Hráčky a hráči se pod hlavičkou
Aligators, jednoho z největších florbalových klubů v České
republice, zúčastňují pravidelných soutěží českého florbalu. Klub má v letošní sezóně 16 družstev. Chtěli bychom
poděkovat Zastupitelstvu obce Brumovice za finanční
podporu našeho klubu.
Před letošní sezónou proběhl v klubu rebranding loga
a klubové identity. Za pomoci odborníků se opustilo složité logo a přešlo na jednoduché, s moderním vzhledem
a nadčasovými prvky. Snažili jsme se ho ztvárnit tak, aby
bylo jasně patrné spojení s aligátorem, který je dlouhodobě
symbolem klubu. Vychází ze šesti trnů na ocasu, které jsou
specifickým znakem aligátora (číslo šest má symboliku
v počtu hráčů florbalu na hřišti 5+1) a pomyslné otevřené
tlamě s okem.

ovál a školní tělocvičnu. Nezapomněli
jsme také na naši dobře známou MěSOŠ
tělocvičnu, která hráčům poskytuje velký
prostor pro nácvik důležitých florbalových
dovedností. Nejstarší skupina si také velmi oblíbila schody
ke kapličce.
Z názvu může vyplynout, že jsme se zaměřovali pouze
na florbal, ale to není pravda. Na atletickém ovále jsme se
zaměřovali také na všestranný rozvoj hráče, jak po koordinační, tak kondiční stránce. Skupina nejstarších dětí dokonce dostala do programu schody u kloboucké kapličky,
ty daly některým hráčům pořádně zabrat.
Během kempu jsme společnými silami zvládli náročné
tréninkové jednotky i Aligátorskou olympiádu, kde všichni podali excelentní výkony. Po skupinkách jsme zdolali
stezku na větrný mlýn, kde děti během cesty plnily dílčí
úkoly. Na konci stezky je čekal poklad spolu s točenou
zmrzlinou, na které si všichni pochutnali. V pátek jsme zakončili náročný kemp turnajem, kde všechny děti zúročily
nabité dovednosti, které se během kempu naučily.
Novinkou letošního ročníku bylo otevření kategorie dvoudenního Aligátorského mini kempu, kterého se
účastnili naši nejmenší 4letí a 5letí hráči, kteří se více zaměřili na všestranný rozvoj spolu s florbalovými základy.
TROOPERS CUP

Příměstský florbalový Aligators kemp pro děti
Ke konci srpna proběhl Příměstský florbalový Aligators
kemp v Kloboukách u Brna, který klub Aligators již tradičně pořádá. Letos se nesl ve znamení drobných změn.
Z důvodu lepšího zázemí jsme letos obsadili areál základní
školy, kde hráči po celou dobu kempu využívali atletický
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V neděli 5. září 2021 se odehrál v nové sportovní hale
v Měníně přípravný turnaj mladších žáků, do něhož se přihlásily kromě nás ještě další čtyři týmy – domácí TROOPERS Green, Hornets Brno, Pitbulls Ivančice a Florbal Rosice – Štiky. Nejprve se postupně všechny týmy utkaly ve
vzájemných zápasech na 1 x 15 minut a následně nejlepší
čtyři týmy postoupily do semifinále a do bojů o medaile.
Tyto zápasy se již hrály na 2 x 12 minut.
V základní skupině jsme vybojovali 3. místo, když jsme si
připsali dvě výhry a dvě prohry.
V semifinále nás čekala odveta proti domácím TROOPERS
Green, kterým jsme v předchozím zápase těsně podlehli. Zápas
to byl velmi vyrovnaný a dlouho
kralovali brankáři. Když soupeř
dvě minuty před koncem vyrovnal na 2:2, tak se šlo do nájezdů.
Karolína Bobková v poslední sérii rozstřelu vyrovnala stav na 1:1
a v následném KO systému rozhodl o našem postupu nováček
týmu Matouš Horák.
Do finálového zápasu proti
Hornets Brno vstupoval náš tým
jako outsider, protože soupeř ve
všech zápasech dne jasně dominoval. Náš tým celý zápas srdnatě
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bojoval, ale nakonec si po nádherných výsledcích odvezl
2. místo.
Mládež zahájila sezónu
Od září se hráči a hráčky mládeže vrátili po přerušení
do koloběhu tréninků a zápasů na turnajích. V chlapecké
části má klub kompletní věkovou strukturu a v dívkách několik družstev.
Přípravka, elévové a elévky již mají za sebou odehrané
první ligové turnaje, na kterých se představilo i větší množství nových hráčů. Jsme rádi, že v letošním roce zažíváme
výrazné navýšení hráčů mládeže.

Týmům mužů i žen se v letošní sezóně daří
Po předchozích dvou sezónách, které narušila pandemie Covid - 19, se všichni členové týmu mužů i žen těšili
na nový ročník. Oba týmy se kromě ligy účastní i celorepublikové pohárové soutěže. Ženy prošly až do osmifinále,
kde podlehly v dramatickém zápase extraligovému FBS
Olomouc 0:1. Muži odehráli čtvrtfinále (8. kolo) proti nejslavnějšímu a nejúspěšnějšímu týmu České republiky – Tatranu Střešovice, který má i několik reprezentantů České
republiky. Naši se dostali do vedení 1:0, avšak soupeř zápas
otočil a odvezl si do Prahy vítězství 13:6. Zápas se odehrál
před více než 150 fanoušky, kteří vytvořili nádhernou atmosféru.
Tým mužů se aktuálně nachází ve středu tabulky Národní ligy mužů (3. nejvyšší soutěž) s aktuální bilancí pěti
výher a šesti proher.
Tým žen v 1. lize má za sebou několik velmi dobrých
výsledků. V tabulce má po 12. kole na kontě 25 bodů, což
stačí na 4. místo.
Tým mužů i žen má v letošní sezóně cíl postoupit do
PLAY – OFF, což znamená skončit po základní části do
8. místa.
Chcete se dozvědět o klubu více? Navštivte naše webové
stránky na www.fbc‑aligators.cz, facebookové stránce FbC
Aligators a na Instagramu fbcaligators. Děkujeme všem našim partnerům za podporu a přejeme hlavně pevné zdraví!
Milan Veselý
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V ROCE 2021 UZAVŘELI SŇATEK
Marie Frejlichová a Tomáš Vodák
Michaela Cichrová a Patrik Machů

DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2021
Julie Burešová
Klaudie Hlávková
Radek Horák
Jan Kratochvíl
Beáta Laštůvková
Karla Ronnerová
Dominik Troubil
ZLATOU SVATBU
V ROCE 2021 OSLAVILI

PADESÁT LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA

Lupač Josef
91
Michnová Božena
91
Klíčová Marie
91
Charvát Vavřín
90
Valný Jan
90
Krátký František
89
Kňůrová Marie
89
Studýnková Františka 88
Krejčiříková Ludmila 88
Mach František
88
Smolíková Marie
88
Musilová Zdeňka
88
Štrajtová Eliška
88
Kňůrová Marie
87
Dufková Marie
87
Kostihová Marie
87
Valná Marie
86
Hánová Marie
86
Kadlecová Ludmila 86
Lupačová Jiřina
86
Andresíková Jarmila 85
Kuchyňka Rudolf
85

Marie a Petr Oslzlí
Marie a Vladimír Svobodovi
Věra a Josef Košuličovi
SMARAGDOVOU SVATBU
V ROCE 2021 OSLAVILI
PADESÁT PĚT LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA

Marie a Vladimír Vodákovi
Františka a František Hladůvkovi

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V ROCE 2021 OSLAVILI:
Poláková Vlasta
Zítka Ladislav
Tiefenbach Miroslav
Borovička Ladislav
Benešová Božena
28

94
93
91
91
91

V ROCE 2021 NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Jaroslav Třeštík
Marie Havlíková
Cyril Švásta
Ludmila Třeštíková
Tomáš Winkler
Marie Staňková
Anežka Musilová
Libuše Dvořáková
Marie Katolická
Pavel Ondruš
Kellnerová Aurelie
Rodáci:
Miloslav Hájek
František Suttr
Vladimír Troubil

ve věku 89 let
71
84
84
44
93
78
91
78
67
98
65
84
69
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Vítání dětí
V obřadní síni Obecního úřadu v Brumovicích byly
v neděli 24. října 2021 do života slavnostně uvítány děti:
Julie Burešová, Klaudie Hlávková, Radek Horák, Vilém
Hoždora, Anna Kluchová, Jan Kratochvíl, Beáta Laštůvková a Karla Ronnerová.
Rodičům k narození dětí srdečně blahopřejeme.
Vlasta Bedřichová
Sbor pro občanské záležitosti
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Vánoce nás vedou k naději
Čím je pro nás naděje? Emily Dickinsonová popsala naději jako „pírko, které se tetelí v duši“.
Když si představím takové pírko, jak lechtá duši a ona
se tetelí, vybaví se mi k tomu jiskra v očích a úsměv. Naděje, to je uvolnění z nejrůznějších sevření, pohled upřený
vpřed. Důvěra, že má cenu jít dál. Má cenu žít a očekávat
něco dobrého.
Vánoce nás zvou právě k takové naději. A přece při jejich očekávání i při jejich slavení prožíváme tolik dalších
emocí. Je tu smutek po těch, kteří nás už opustili. Jsou tu
obavy. Prožiju něco pěkného i o samotě? A když se sejde
rodina, jak to vše dopadne? Tolik se snažíme prožít svátky
v pokoji a harmonii, ale ne vždy se nám to daří. A asi nejeden z nás cítí stres. Máme před sebou úkoly, povinnosti
a navíc dnes nevíme, jaká omezení nás čekají. Samé komplikace a nic jako by nešlo podle představ.
Nádech, výdech. Jak v tom všem najít také radost a klid?
Jak v tom všem prožít to, po čem toužíme? Věřím, že má
smysl si tyto otázky položit a snažit se na ně hledat odpověď. Nevzdávat se, nerezignovat. Je důležité udělat místo
tomu dobrému a krásnému, ale nemůžeme si to vynutit.
Co zbývá ve všem tom shonu a chaosu? Snažit se mezi tím
vším, co nás obklopuje, hledat a vyhlížet právě i to dobré.
Uchovat si naději, i když se třeba chvěje někde v koutku.
K tomu nás chci povzbudit. I sama sebe.

Když procházím potemnělými ulicemi, cítím pod vší
úzkostí a stresem také pokoj a pocit posvátna. Necítím je
vždy, ale osvětlená okna mi je připomínají. Tolik světla ve
tmě. Ozářená okna, stromečky. Tolik příběhů, tolik chvějících se pírek, tolik rukou, které si daly tu práci a vnesly
do tmy světlo a krásu. Světlo ve tmě symbolizuje vítězství
dobra nad zlem. Ta naše světélka v oknech a před domy
neodstraní tmu zcela, ale prosvítí ji. A o to jde.
O Vánocích slavíme lásku rodící se do tohoto světa.
Rodí se zranitelná a zároveň neuvěřitelně silná. Neodstraní všechnu naši bolest a všechno zlo, a přece svítí do našich temnot.Ta věrná, tichá, silná, nevzdávající se síla. Je
tu, abychom unesli to, co je těžké. Je v tom všem s námi.
Láska už je taková. Světlo přemáhající temnotu. I tam, kde
jsme už nedoufali.
Ani smutek, ani stres, ani strach, ani nic jiného ji zcela nezatemní. Protože ona se hned tak něčeho nelekne.
A rodí se všude tam, kde je pro ni aspoň tolik místa, jako
bylo kdysi dávno v tom jednom obyčejném betlémském
chlévě.
Požehnané Vánoce vám všem. Martina Zuštinová
Bohoslužby v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna
Sobota 25. prosince 2021 - bohoslužba v 9:30 hodin
Neděle 26. prosince 2021 - bohoslužba v 9:30 hodin
Neděle 2. ledna 2022
- bohoslužba v 9:30 hodin

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Antonína v Brumovicích
Neděle 19. prosince 2021 - 4. neděle adventní
Úterý 21. prosince 2021
Pátek 24. prosince 2021 - Štědrý den
Sobota 25. prosince 2021 - Boží hod vánoční
Neděle 26. prosince 2021 - Svátek sv. Štěpána
Úterý 28. prosince 2021 - Svátek svatých Mláďátek
Sobota 1. ledna 2022 - Nový rok, Slavnost Matky Boží
Neděle 2. ledna 2022 - 2. neděle po narození Páně

8:00 hod. - mše svatá
17:00 hod. - mše svatá
22:00 hod. - půlnoční mše svatá se zpěvy chrámového sboru
8:00 hod. - mše svatá, slavnost narození Páně
8:00 - mše svatá
17:00 hod. - mše svatá
8:00 hod. - mše svatá
8:00 hod. - mše svatá

Všem našim čtenářům děkujeme za projevenou přízeň, přejeme pokojné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, lásky, porozumění a pevné zdraví.

Čtvrtletník Nové pokolení, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj č. 60 – 2021/3
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: 20. 3. 2022
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Sbor dobrovolných hasičů

Foto: Zdeněk Peřina

TFA MH Brno

Závod požární všestrannosti Velké Bílovice

Závody mladých hasičů v Drnholci

Krajské kolo TFA v Brně

Krajské kolo TFA v Brně

Závody TFA Kobylí
31

Ze sportu

