
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.“

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičky
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Foto: archiv školy

2



3

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2022/1

Vážení spoluobčané,
zima nám konečně končí a probouzí se nové jaro. Každý 

z nás se těší na své zahrádky, vinaři do vinic, děti s rodiči 
na výlety do přírody. Čím více zim má člověk za sebou, tím 
více si uvědomuje, jak bylo vždy po mnoha generacích dů‑
ležité se nejen na zimu dobře připravit, ale také se se zimou 
rozloučit, ať například pálením čarodějnic, nebo jinými 
způsoby charakteristickými v daném kraji. Podvědomě se 
však na jaro těší každý, protože se připravuje k setí, sadbě 
a z naší současné práce pak vzejde nová úroda. V přírodě 
je vše geniálně provázané a  ve své podstatě jednoduché. 
Je to křehká rovnováha, a když se neporuší, může se pak 
říci – to byl dobrý rok!

Podobně je to s námi lidmi. Generace se mění, návyky 
a zvyky, které byly nedotknutelné a zásadní pro celá poko‑
lení se někdy zapomínají. Pak se může stát, že při hodno‑
cení, při inventuře našeho života člověk zjistí, že to jeho 
vlastní počínání mohlo být lepší… Já zastávám názor, že je 
dobré o životě a denních věcech vzájemně hovořit, prostě 
si jen povídat, a  to, co se mi líbí si zapamatovat. Je také 
moudré i  z  chyb druhých si vzít ponaučení. Proč o  tom 
na úvod takto hovořím? Je to odpověď na otázky občanů 
a můj názor ohledně ozbrojeného konfliktu v Evropě, na 
Ukrajině. Žádná válka není správná a nikdo by neměl pou‑
žít vojenské síly ve znamení upevnění vlastní bezpečnosti. 
Vše ostatní, jakýkoli spor, nesourodost či nespokojenost 
je výlučně a vždy na jednání u  stolu a hledání vzájemně 
vyvážených řešení. To platí v rodinách, mezi lidmi, mezi 
vládami.

Musím se zde zmínit o skutečnosti, že naše obec je do 
jisté míry první v  pomoci lidem prchajícím z  Ukrajiny 
a jde příkladem obcím našeho kraje. Spolupráce je v těsné 
provázanosti s  firmou Blanář,  a.  s., což je zásadní, neboť 
k  nám přicházejí právě rodinní příslušníci zaměstnanců 
nábytkářské firmy z nejpostiženějších oblastí. Slova podě‑

Slovo starosty

Kafíčko se starostou

kování patří také vedení 
hasičů Brumovice, kde 
SDH během několika ho‑
din připravil a přeskládal 
prostory hasičky pro po‑
třeby ubytování a  nabídl 
až dvacet míst k  nouzo‑
vému pobytu. Zde je však 
nutno říci, že reálný po‑
čet je do patnácti lidí pro 
dlouhodobé ubytování. 
Další prostory pro lidi z Ukrajiny pak poskytli místní spo‑
luobčané ve svých penzionech a ubytovnách a něco jsme 
poskytli také my v  prostorách turistické ubytovny nad 
sokolovnou. Lze tedy říci, že naše obec pomohla cirka 40 
dětem s matkami, nebo babičkami. Poděkování patří také 
firmě MOSS Logistic, s. r. o. a firmě BEKO za poskytnutí 
nové pračky a sušičky, a také mnoha lidem, kteří přináše‑
li vše, co mohlo pomoci a stále pomáhá dětem i matkám 
z  Ukrajiny. Ještě jednou DĚKUJEME. Je to úžasná soli‑
dárnost a porozumění ve vztahu k utrpení lidí, kteří ned‑
obrovolně museli opustit své domovy… Nyní je to na nás 
všech, jak se dokážeme adaptovat na nové podněty, hodně 
bude také záležet na trpělivosti i  snaze ukrajinských lidí 
naučit se zde žít, aby se pak třeba mohli vrátit časem domů 
s  vědomím, že jim občané Brumovic pomohli a  nabídli 
přátelství… Vždyť naše životy jsou jedinečné, neopakova‑
telné a s tímto bychom měli přistupovat ke všem úkolům 
i problémům, když se ráno vzbudíme. Se slušností, úctou, 
pokorou a také odhodláním a vírou…

Vážení a milí spoluobčané, chtěl bych Vám všem popřát 
klidné a příjemné svátky Velikonoc, zdraví a štěstí a také 
to, abychom společně mohli – až nastane čas, říci – to byl 
dobrý rok…!

Rudolf Kadlec

• Práce s ukrajinskými uprchlíky, jaké jsou aktivity obce, 
které je pomůžou integrovat do chodu obce? Abych byl 
konkrétní, téměř všechno to jsou maminky a děti. Takže 
jejich náplň budou tvořit hlavně aktivity dětí. Dětské 
hřiště, velké hřiště, potažmo škola. Aktuálně vidíme, že 
působí trošku zmateně. Myslím, že každý chápe jejich 
situaci, ale máme tady určitá pravidla, např. držení po-
řádku atd. Má obec v tomto směru nějaký plán?

Je to realita, na kterou neexistuje žádný návod. Obec 
přistoupila k  této problematice velmi rázně a Brumovice 
patří mezi první obce, kde se začalo s  faktickou pomocí 
těmto lidem jak po stránce poskytnutí přístřeší, tak také 
materiální, a to za přispění darů od mnoha občanů. Po od‑
počinkovém čase, který je vždy nutný k seznámení se s no‑
vým prostředím, byla ze strany vedení TJ. SOKOL Brumo‑

vice nabídnuta pomoc 
pro poskytnutí sportov‑
ních aktivit, ve kterých 
chceme pokračovat. Děti 
školou povinné se začle‑
ňují do základní školy 
podle daných vyučova‑
cích směrnic. Ohled‑
ně pořádku a  přístupu 
k jednotlivým sportoviš‑
tím mohu říci, že obec vytiskla informativní listy v azbu‑
ce, kde jsou zásadní náležitosti velmi přehledně popsány. 
V neposlední řadě je nutno také říci, že mezi naše Ukrajin‑
ce chodí členové SDH nebo také já a zjišťujeme takzvané 
volno aktivní potřeby dětí.
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USNESENÍ ze sedmnáctého řádného zasedání 
Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 14. prosince 2021 
v zasedacím sále budovy nové radnice v Brumovicích č.p. 155
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. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
9. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023, 

2024 a 2025
10. Oběh účetních dokladů, aktualizace směrnice.

11. Výsledky činnosti kontrolního výboru
12. Žádosti občanů a organizací
13. Informativní zprávy a činnost OÚ
14. Diskuze
15. Návrh usnesení
16. Závěr

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu pana Antonína Košuliče a pana 
Milana Krátkého.

2. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila 
Macháčková a pan Jiří Bureš.

• Letní období je plné kulturních akcí, jaké plánuje obec 
nebo co plánují brumovické spolky ve spolupráci s obcí? 
Ať nalákáme spoluobčany.

Akce již započaly. Máme za sebou úklid okolí ZŠ a MŠ 
pod záštitou vedení školy ve spolupráci s  rodiči a  obcí, 
nebo v rámci Ukliďme Česko pod taktovkou místního klu‑
bu SSM (Spolek střelených matek) akci nazvanou „Ukliď‑
me si naše Brumovice“. V neposlední řadě se asi na potřetí 
podařilo zajistit koncert Magdaleny Múčkové s  cimbálo‑
vou skupinou Danaj. Hasiči chystají také několik akcí, den‑
ní a noční závody a ve spolupráci se SSM a dalšími spolky 
velmi oblíbený Den dětí. Nesmím zapomenout na letní 
akci, kde jsem přislíbil podporu obce  – na letošní Open 
Air florbalového klubu Aligators.

• Jak to vypadá s internetem a stavem sítě u nás v obci?

Tady je otázka zcela na místě. Firma Českomoravská te‑
lekomunikační, s. r. o., která má podepsanou smlouvu na 
výstavbu optické sítě již více jak 5 let zdárně slibuje zrych‑
lení výstavby, což se však po urgencích neděje. V současné 
době máme konkurenční nabídky od jiných firem a pro‑
věřujeme možnost odstoupení od smlouvy se současným 
zhotovitelem, který však také nese veškerou tíhu nákladů 
na vybudování sítě. Obec ani občany to dosud nestálo nic. 
Na druhé straně každý chceme optickou síť a čekání je k ni‑
čemu. Věřím a pracujeme na tom, abychom našli v tomto 
směru správné, rychlé a konstruktivní řešení.

• Jako běžný občan jsem si všiml, že máme nového ná-
jemce obecní hospody. Chtěl jsem se zeptat, proč je nový 
a co nám nový nájemce přinese? Můžeme se těšit na va-
ření o víkendu, dobré je pivo atd.?

Je to tak. Poopravím jen to, že se nejedná o obecní hos‑
podu, ale o obecní prostory. Původní nájemce dal ze zdra‑

votních důvodů výpověď a na základě vypsání výběrového 
řízení se v době „pocovidové“ v řádném termínu přihlásil 
jediný zájemce. Ten pak změnil nejen dodavatele nápojů, 
ale také strukturu vedení restaurace a  tím, že je kuchař, 
který zde připravuje pokrm, je také neustále v  přímém 
dění provozovny, a to je velmi pozitivní. Jak bude restau‑
race vzkvétat dále, to záleží výhradně na dobrém podnika‑
telském záměru nájemce. Je jasné, že jeden kuchař může 
vařit v  běžné pracovní dny, ale zcela jistě není schopen 
dlouhodobě pracovat sedm dní v týdnu. Je to vše o peně‑
zích, možnostech, a především o lidech – zaměstnancích, 
což je výlučně v režii nájemce. Z mého pohledu jsem rád, 
že restaurace U Hřiště je k plné spokojenosti spoluobčanů.

Za rozhovor děkuje Jakub Gremmel
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USNESENÍ z osmnáctého řádného zasedání 
Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 13. března 2022 
v zasedacím sále budovy nové radnice v Brumovicích č.p. 155
Navržený program jednání:

1. Zahájení
2. Návrh programu jednání
3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
4. Volba návrhové komise
5. Schválení programu jednání
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZOB
7. Dotazy, připomínky a podněty občanů
8. Česká pošta, s. p. – představení nabídky POŠTA 

PARTNER – pan Bc. Michael XXXX, referent 
analytik Č. P., s. p.

9. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
10. Schválen OZV o odpadech (dle doporučení MV)
11. Informace k rozpočtovému opatření č. 1 a 2
12. Souhlas se zpracováním návrhu na změnu 

územního plánu
13. Plán rozvoje obce aktualizace s pověřeným 

zástupcem ORP
14. Žádosti občanů a organizací
15. Informativní zprávy a činnost OÚ
16. Diskuze
17. Návrh usnesení
18. Závěr

3. Návrh programu jednání dle předloženého návrhu 
bez dalších připomínek a doplnění.

4. Rozpočet na rok 2022 dle předloženého návrhu, 
který byl ve dnech 29. 11 2021 do 14. 12. 2021 
zveřejněn vyvěšením na úřední desce, kde 
příjmy činily 19 508 tis Kč, financování 9400 tis. 
Kč a výdaje 28 908 tis. Kč. Tento návrh byl 
jednomyslně schválen.

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na leta 2023, 
2024 a 2025, který byl předem zveřejněn od 
29. 11. 2021 do 14. 12. 2021 na úřední desce obce.

6. Aktualizovanou Směrnici pro oběh účetních 
dokladů.

7. Zprávu Kontrolního výboru obce. Na základě 
zjištěného rozporu ve schváleném prodeji části 
obecní parcely, jejíž prodej byl schválen na 14. 
ZOB dne 10. června 2021byla uvedena výměra 
23 m2 na základě předložené žádosti paní xxxxxx. 
Při uzavírání smlouvy byl předložen geometrický 
plánek této parcely, kde byla vyčíslena správná 
výměra 27 m2. 68. schůze rady obce doporučila 

ZOB schválit opravné usnesení se správnou 
výměrou 27 m2.

8. Žádost paní xxxxxxxxxxxx o odkup části 
obecního pozemku – v žádosti byla zastoupena 
panem xxxxxxxxxxx. Schválen postup způsobem 
zveřejnění nabídky na prodej celé parcely. Dle 
usnesení ZOB bude vyvěšen záměr.

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze 16. zastupitelstva obce 

Brumovice.
2. Celou zprávu kontrolního výboru a přijatá 

vysvětlení k jednotlivým bodům zprávy.
3. Podnět na pořízení změny Územního plánu obce, 

týkající se změny koeficientu zastavěnosti v areálu 
firmy Blanář, s. r. o, předložený touto firmou.

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

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu pana Jiřího Bureše a pana 

Josefa Miklíka.
2. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila 

Macháčková a Ladislav Kurečka.
3. Návrh programu jednání dle předloženého návrhu 

bez dalších připomínek a doplnění.
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Brumovice 

o stanovení obecného systému odpadového 
hospodářství.

5. Předložení návrhu na zpracování změny územního 
plánu obce Brumovice.

6. Prodej části obecní parcely nové parcelní číslo 
3601/67 o výměře 100 m2 za cenu 130 Kč za m2, 
+ DPH panu A. XXXXXX. Jedná se o pozemek 
nad kvelbeným sklepem v majetku žadatele. 
Souhlas s dělením pozemku byl zaslán z MěÚ 
Klobouky dne 21. 2. 2022.

7. Aktualizaci plánu rozvoje obce, kterému bude 
končit platnost. Postup s aktualizací bude 
v souladu s pověřeným zástupcem v rámci ORP 
Hustopeče panem RNDr. Leošem Vejpustkem.

ZOB neschvaluje:
1. Prodej části obecního pozemku na parcele 2955/29 

panu J. XXXXXXX, který žádá o odkoupení 
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parcely za účelem vybudování stání pro obytný 
automobil (karavan).

2. Prodej parcely 112/6 na žádost pana J. XXXXXXX 
za účelem vybudování stání pro obytný přívěs.

ZOB bere na vědomí:
1. Prezentaci zástupce POŠTY PARTNER pana 

Bc. Michaela XXXXXX ohledně nabídky obci na 
provozování poštovních služeb touto formou.

2. Plnění usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce 
Brumovice.

3. Informaci k rozpočtovému opatření č. 1 a 2.
4. Zpracování aktualizovaného plánu rozvoje obce 

spolu s pověřeným zástupcem ORP.

5. Informativní zprávy a činnost OÚ. ZOB bylo 
seznámeno s řešením uprchlické krize obcí, 
o stavech a umístění uprchlíků v obci.

Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření za rok 2021 
kontrolními orgány JMK s tím, že nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.

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

Bezpečnostní situace 2021
na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2021
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Jak jsme nakládali s odpady v roce 2021
Název druhu odpadu Množství v tunách

1. Biologicky rozložitelný odpad  46,3

2. Směsný komunální odpad 177,8136

3. Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky    1,040

4. Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků   74,680

5. Kompozitní obaly    0,680

6. Papír a lepenka    2,140

7. Sklo bílé    0,100

8. Sklo barevné  14,740

9. Plasty    7,880

10. Objemný odpad  53,740
11. Kovový odpad    8,880

Teplotní rekordy a průměry v Brumovicích
Měsíc

Teplota průměrná 
maximální: ˚C

Teplota průměrná 
minimální: ˚C

Rekordní 
maximum: ˚C

Rekordní 
minimum: ˚C

Leden 3 4 17 (2019) - 27 (1994)

Únor 8 - 1 21 (2021) - 22 (2004)

Březen 15 4 29 (2012) - 13 (2003)

Duben 20 9 33 (2005) - 6 (2012)

Květen 23 13 36 (2000) 4 (1997)

Červen 25 15 36 (2015) 6 (1993)

Červenec 25 14 37 (2013) 6 (1993)

Srpen 20 10 33 (2015) 0 (2013)

Září 14 6 26 (2011) - 8 (1997)

Říjen 7 1 19 (2002) - 19 (1993

Listopad 2 - 4 14 (1999) - 35 (1996)

Prosinec 1 - 5 14 (1993) - 27 (1996)

Zdroj: www.msn.com
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Ukončení ulice Nová 
• V měsících říjen až listopad 2021 proběhla výstavba 

točny v ulici Nová. 31. prosince 2021 bylo toto dílo 
za účasti asi sto občanů předáno do užívání lidem, 
kteří zde bydlí. Kolaudace proběhla v  únoru 2022. 
Točnu zhotovila firma Stavoservis Štěpána Pracha‑
ře, hodnota díla je 1 603 096 Kč.

• Obecní úřad nechal v září a říjnu 2021 společností 
CBS Nakladatelství Zlín zhotovit aktuální letecké 
fotografie naší obce. Snímky budou ke zhlédnutí 
v prostorách budovy nové radnice.

Tříkrálová sbírka 2022
• Začátkem letošního roku do ulic, měst a vesnic opět 

vyrazili koledníci při tradiční Tříkrálové sbírce. Le‑
tos se konal 22. ročník a  sbírka trvala do 16.  led‑
na. V  naší obci se uskutečnila v  sobotu 8.  ledna, 
přispět jsme mohli jedenácti skupinám koledníků, 
jedna kasička byla umístěna v kostele sv. Antonína 
a  další v  prodejně Jednoty. Oblastní charita Břec‑
lav a Obecní úřad Brumovice děkují všem, kteří se 
zapojili a do sbírky naší obce přispěli. Výtěžek činí 
41 548 Kč. Poděkování patří zejména malým koled‑
níkům, jejich doprovodu a  všem spoluorganizáto‑
rům, díky jejichž pomoci proběhla sbírka opět vel‑
mi úspěšně. Všem štědrým dárcům děkujeme.

Brumovičtí koledníci:
1. Daniel Ullmann 

Matěj Ullmann, Václav Ullmann, Marek Šišma
2. Jana Hájková 

Ema Hájková, Martina Říhová, Natálie Horáková
3. Jana Říhová 

Štěpán Hájek, Tomáš Říha, Jan Zvonař
4. Kamila Svobodová 

Simona Horáková, Eliška Horáková, Jakub Svoboda
5. Eva Kulíšková 

Nela Kulíšková, Amálie Dvořáková
6. Veronika Moró 

Karolína Moró, Adéla Perlíková, Adam Perlík
7. Šárka Peřinová 

Veronika Peřinová, Jasmína Fikrlová, Mikuláš Fikrla
8. Hana Říhová 

František Křen, Pavel Křen, David Říha
9. Matyáš Hanák, Matyáš Dufek, Attila Szabó
10.Daniel Kurečka, Rudolf Kadlec, Roman Prokeš
11. Helena Kurečková 

   Karolína Brablcová, Jakub Dvořák, Jan Kurečka

Oblastní charita Břeclav – výsledky
Počet kasiček: 509
Dary v kasičkách: 3 111 753 Kč
Online koleda: 48 122 Kč
Bezhotovostní dary: 16 150 Kč

Diecéze brněnská – výsledky
Počet kasiček: 5 305
Dary v kasičkách: 32 353 774 Kč
Online koleda: 623 258 Kč
Bezhotovostní dary: 476 406 Kč

UDÁLOSTI
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• Obecní úřad u nás zavedl moderní službu – „mobil‑
ní rozhlas“, díky které budete vždy včas informováni 
o dění v obci. Po registraci budete zdarma dostávat 
zprávy do vašeho telefonu nebo e ‑mailu o  aktuali‑
tách, např. upozornění na výpadek vody, elektřiny, 
pozvánky na kulturní a  sportovní události a  mno‑
ho dalšího. Dále vylepšil své internetové stránky 
o  aplikaci „šéfbot“  – automatický informační asi‑
stent pro obec. Tento asistent nezpracovává žád‑
né osobní údaje, ale poskytuje základní informace 
obecního úřadu.

• Celoplošná deratizace obce byla provedena v pátek 
28. ledna 2022.

• NADIA: Vítr o  síle orkánu od nedělního rána 
30.  ledna  2022 komplikoval dopravu na silnicích 
i  železnici. Více než 50  tisícům domácnostem pře‑
rušil dodávky elektřiny. Do nedělního večera hasiči 
hlásili 1700 výjezdů. Silný vítr vyvracel stromy. Pád 
stromu zastavil kolem poledne železniční dopravu 
na trati u  Lanžhota, několik set metrů od hranice 
se Slovenskem. Kmen poškodil kabinu lokomotivy, 
z vlaku pomohli hasiči evakuovat asi 70 cestujících. 
V  noci na neděli meteorologové zaznamenali na 
Sněžce náraz větru o rychlosti 185 km/ hod. Vichři‑
ce potrápila i naši obec.

• V neděli 6. února a v noci na pondělí 7. února 2022 
opět foukal velmi silný vítr. V noci u nás byla pře‑
rušena dodávka elektrické energie, v obci nesvítily 
pouliční lampy, Brumovice se ocitly v naprosté tmě.

• 18.  února  2022 bylo ukončeno plošné testování ve 
školách.

• Ve Spolkovém domě (Infocentru) v  horním patře 
byla v pondělí 21. února 2022 otevřena „hernička“ 
pro děti od 0 do 3  let a  jejich doprovod. Vstupné 
za jedno dítě na celý den činí dvacet korun, je za‑
jištěno drobné občerstvení, káva, čaj a  v  kuchyňce 
je možné dětem ohřát jídlo. Herničku, která je po‑
stupně vybavována novými herními prvky, je mož‑
né navštěvovat každé pondělí v  době od 11:00 do 
17:00 hodin.

• Ve středu 23. února 2022 došlo v odpoledních hodi‑
nách u Balatonu k požáru travního porostu o rozlo‑
ze cca 40 x 60 metrů. Jednotka vyjela oběma cister‑
nami, požár byl uhašen do dvaceti minut.

• Další událostí dne 5.  března  2022 bylo odstranění 
dvou nebezpečných stromů v časti obce Draha.

•  V měsíci únoru jsme na stanici Český rozhlas Brno 
mohli dopoledne v pořadu „Srdcovky Zdeňka Juná‑
ka“ slyšet čtení ukázek z knihy „Slovácko sa nenudí“ 
moravského cestovatele Marka Šalandy. Kapitola vě‑
novaná naší obci nazvaná „Od Masaryka v Brumo‑
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vicích k  Peřinům do Morkůvek“ byla vysílána ve 
čtvrtek 24. února 2022. Kniha, která zachycuje au‑
torovy zážitky z  putování po Slovácku a  vyprávění 
zajímavých příběhů, vyšla v roce 2021. Její křest se 
konal v neděli 30.  ledna 2022 v Muzeu v Kobylí na 
Moravě, moderoval Jiří Kokmotos z  Českého roz‑
hlasu Brno, vystoupili Zdeněk Junák, Jožka Šmukař, 
CM Denica ze Šardic a další. Videa ze slavnostního 
uvedení knihy můžete zhlédnout na internetových 
stránkách muzea. Marek Šalanda navštívil Brumo‑
vice 8. srpna 2019.

Plesová sezona:
• Brumovická chasa a obec Brumovice pořádaly v so‑

botu 26.  února  2022 v  sále sokolovny „Krojovaný 
ples“. Ples byl zahájen předtančením České besedy, 
kterou předvedla tři kolečka krojovaných. K  tanci 
a  poslechu hrála dechová hudba Podlužanka, byla 
připravena bohatá tombola (70 cen), krojovaní měli 
vstup zdarma. Plesu se zúčastnili také naši milí přá‑
telé z družební obce Brumovice u Opavy.

Tanečníci České besedy:
1. kolečko:
 1. Eva Kulíšková a Pavel Miklík
 2. Lenka Novotná a Antonín Chrástek
 3. Vanesa Hanáková a Denny Hálka
 4. Kristýna Chrástková a Pavel Havlík
2. kolečko:
 1. Sarah Tomanová a Rudolf Kadlec
 2. Kateřina Charvátová a Daniel Urban
 3. Eliška Škrancová a Dominik Miklík
 4. Denisa Křížová a Robin Kříž
3. kolečko tvořily taneční páry z Mutěnic
• Sbor dobrovolných hasičů Brumovice nás pozval na 

tradiční „Hasičský ples“. Konal se v sobotu 26. břez‑
na  2022 v  sále sokolovny. Ples zahájily mažoretky 
z Hodonína, k tanci a poslechu hrála skupina Apo‑
llo, byla připravena bohatá tombola.

• Od 1.  března  2022 není omezen počet lidí na hro‑
madných akcích.

• Vláda Petra Fialy vyhlásila ve středu 2. března 2022 
nouzový stav zatím na třicet dní kvůli efektivněj‑
ší péči o uprchlíky z Ukrajiny, kteří zemi opouštějí 
kvůli ruské invazi. Nouzový stav začal platit od pát‑
ku 4. března 2022.

• Od pondělí 14. března 2022 jsou respirátory povin‑
né jen v hromadné dopravě, zdravotnictví a sociál‑
ních službách. Poprvé se v ČR kvůli nákaze způso‑
bující nemoc COVID – 19 začaly roušky nosit téměř 
před dvěma lety  – 18.  března. První případy one‑
mocnění se objevily začátkem března 2020.

• COOP Jednota, spotřební družstvo v Mikulově

• Regionální členská schůze regionální členské zá‑
kladny č.  19 pro obce Boleradice, Brumovice, Di‑
váky, Krumvíř a Morkůvky se konala dne 22. břez‑
na 2022 v Kulturním domě v Boleradicích. Členové 
byli seznámeni s  výsledky hospodaření družstva 
v  roce 2021 a  s  podnikatelskými záměry pro rok 
2022.

• V prvních měsících letošního roku jsme na jezírku 
mohli pozorovat pár labutí a hejno divokých kačen.

• Sběrný dvůr je od 6. dubna 2022 opět otevřen i kaž‑
dou středu v době od 17:00 do 19:00 hodin.

• Bankomat: Nápad na zřízení bankomatu v naší obci, 
v budově nové radnice č. p. 155, vzešel na jednom 
ze zasedání Rady obce asi před rokem. Bylo oslo‑
veno několik bank a výsledkem jednání byl kladný 
přístup Fio banky, jediné ze všech. Bankomat byl 
v  pátek 25.  března  2022 nainstalován, odzkoušen 
a dán do provozu.

Vlasta Bedřichová
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KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDNOUT 
PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dítěti ulehčí zvykání si na mateřskou školu, pokud je 
vedeno k  samostatnosti a  zvládání sebeobsluhy. Učitelka 
Vašemu dítěti ochotně pomůže, ale dítě bude klidnější 
a sebejistější, pokud bude samo umět:
• Zvykat dítě na odloučení od matky (už teď zkoušejte po‑

stupně dítě připravovat na odloučení formou např. po‑
bytu či hlídání dítěte babičkou, tetou, známou atd.)

• Znát své jméno a následně poznat svoji značku v mateř‑
ské škole

• Umět si říct, co potřebuje
• Učit se obouvat, zouvat přezůvky a boty (tkaničky zaváže 

učitelka)
• Poznat si své oblečení (které bude podepsané jako pre‑

venci záměny a ztráty))
• Oblékat a  svlékat oblečení  – tričko, kalhoty, ponožky 

(učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se 
mělo snažit), zpočátku nedávejte dítěti příliš složité oble‑
čení, se kterým si nemůže samo poradit – košile s drob‑
nými knoflíky, zapínání na zádech, oblečení se složitými 
sponami apod.

• Vydržet sedět při jídle u stolu

Chystáte se k zápisu do mateřské školy?

• Držet lžíci a samo se najíst
• Pít z hrníčku
• Setrvat na místě během jídla
• Nová jídla alespoň ochutnávat
• Umýt si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat pá‑

kovou baterii
• Používat toaletu  – říci si, včas si dojít, utírat se (pleny 

jsou nepřípustné)
• Používat kapesník, vysmrkat se
• Zvládat chůzi po schodech
• Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku
• Reagovat na běžné pokyny učitelky
• Reagovat navázáním očního kontaktu při zavolání svého 

jména
• Ochotně chodit za ruku (zejména venku)
• Respektovat pravidla a autoritu učitelky
• Snažit se vědomě používat zdvořilostní chování: pozdra‑

vit, poděkovat, požádat
• Pěstovat návyk uklízení hraček
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Stejně jako u všech ostatních životních změn je důle-
žitá i příprava na mateřskou školu.

Přijďte s dítětem k zápisu a my Vám umožníme nahléd‑
nout do tříd a jiných prostor školy v rámci dne otevřených 
dveří, bude to pro něj změna, nový zážitek a možnost po‑
prvé si pohrát s ostatními dětmi, seznámit se s novým pro‑
středím, učitelkami, s průběhem dne v mateřské škole.

Podstatné je, aby vědělo, jak to v mateřské škole vypadá 
a co se tam celý den dělá. Mělo by i vědět, že tam bude jíst 
a  spát, chodit na procházky, či si hrát na zahradě. Mož‑
ná vám to připadá legrační, ale dítě potřebuje vědět kaž‑
dý detail – kam si bude dávat své oblečení, kde se nachá‑
zí toalety a umyvadlo, kde má svou postýlku na spaní… 
Mluvte s ním, využijte každé vhodné chvíle k tomu, abyste 
si se svým dítětem povídali o  tom, co ho ve školce čeká, 
co příjemné bude prožívat společně s dětmi a paní učitel‑
kou, kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí apod. 
a pokud na některou otázku nebudete znát odpověď, tak 
mu vysvětlete, že hned první den mu všechno vy, či uči‑
telka ukážete. Ujistěte ho, že se vůbec nemusí bát, že tam 
bude mít další děti a  samozřejmě hodnou paní učitelku, 
která mu se vším pomůže. Dávejte mu najevo lásku, utvrď‑

te ho, že ho máte rádi a že do školky nejde ani za trest ani 
za odměnu, ale snažte se mu vysvětlit proč. Dohodněte 
si adaptaci dítěte tzn.  jak dlouho první dny bude dítě ve 
školce pobývat. Není vhodné ho hned první dny nechat 
od rána do odpoledne, na druhou stranu nedoporučuje‑
me, abyste s  dítětem ve třídě zbytečně dlouho pobývali. 
Vymyslete si svůj vlastní rituál při loučení, který mu zajisté 
pomůže. Je to opravdu velmi individuální záležitost, které 
je vhodné věnovat pozornost.

Důležité je, abyste říkali svému dítěti pravdu.
O školce doma mluvte hezky. Ničemu, ale neprospějete, 

když budete chtít dítě „natěšit“ a mateřskou školu mu po‑
píšete jen v růžových barvách (můžeš si tam dělat co chceš, 
kdy chceš, všechny děti jsou úžasné a  budou ti půjčovat 
všechny hračky…).

A  naopak, „nikdy své dítě nestrašte mateřskou ško‑
lou“. Rozhodně byste neměli říkat věty typu: „no počkej, 
až půjdeš do školky, tam ti paní učitelka ukáže, tam budeš 
muset…, jak to nebudeš umět, děti se ti ve školce budou 
smát…“ Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, vy‑
tvářelo si zbytečnou bariéru.

Veronika Kunická

Karnevalový rej
Karnevalový rej jsme si společně se základní školou uži‑

li 1. března. Děti se převlékly do kostýmů, a tak byla škol‑
ka plná pohádkových postav či akčních hrdinů. Karneval 
jsme zahájili průvodem a  přehlídkou nejrůznějších pře‑
vleků. Součástí našeho karnevalu byly také soutěže, dětská 
diskotéka a připravená tombola s výherními cenami.

Celý karnevalový den jsme společně strávili hrami, tan‑
cem a zpěvem. Skvělá nálada a úsměv na tváři nám ani na 
chvíli nechyběl, no posuďte sami…

Michaela Machů



V zimním období se často potýkáme s ne‑
příznivým počasím, mrazivými teplotami 
a  zkrácením délky slunečního svitu. I  to mů‑
žou být důvody, proč v některých z nás může 
tato roční doba vyvolat pocity únavy, nudy, aj. 
To se ovšem netýkalo nás ve školce. V jednom 
z únorových týdnů jsme společně s dětmi na‑
hlédli do světa pohádky o Ledovém království. 
Holky přišly do školky v  kostýmu princezny 
Anny a Elsy, kluci si zase našli oblibu v zábav‑
ném sněhulákovi Olafovi. Díky připravenému 
programu se děti mohly vžít do těchto rolí 
a doslova se stát hrdiny této oblíbené pohád‑
ky. Motivy Ledového království se promítly ve 
všech činnostech: v tvoření, poznávání i pohy‑
bových aktivitách. Vyzkoušeli jsme si, jaké to 
je namalovat ledem pohádkový zámek a věřte 
mi, fantazii se opravdu meze nekladly. Závě‑
rem jsme si vyrobili kouzelnou hůlku a  přáli 
si, abychom na sebe byli všichni hodní. Celý 
týden jsme si hezky užili.

Michaela Machů
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Ledové království



V  letošním školním roce jsme pro děti předškolního 
věku uspořádali edukativně stimulační skupiny (ESS). Je 
to program, ve kterém se snažíme o  systematický rozvoj 
předškolních dětí. Je určen pouze pro starší děti předškol‑
ního věku. Hravou formou rozvíjíme schopnosti a doved‑
nosti pro zvládání budoucího čtení, psaní a počítání. Sku‑
pinky pomáhají dětem pracovat v kolektivu, soustředit se 
na činnosti a učí se trpělivosti. Postupujeme od jednoduš‑
šího ke složitějšímu. Ve skupinkách procvičujeme několik 
oblastí jako je grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, 
řeč a myšlení, prostorová orientace a základní předmate‑
matické představy. ESS jsou rozděleny do deseti lekcí, ka‑

ždí trvá asi jednu hodinu. Prvních pět lekcí se uskutečnilo 
za přítomnosti jednoho z rodičů v MŠ. Rodiče tak získá‑
vají motivaci, rady i nápady pro práci s dítětem. Vidí dítě 
při práci, spolupracují s ním a stráví spolu více společných 
chvil.

Z bezpečnostních důvodů byl vstup pro rodiče do MŠ 
pouze v respirátorech a před vstupem do budovy se proká‑
zali negativním testem na covid‑19.

Další lekce probíhaly v horní třídě MŠ a některé i ve tří‑
dě ZŠ. Děti se tak seznámily s prostředím školy, ve kterém 
se po prázdninách budou dále vzdělávat.

Lydie Peterková
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Edukativně stimulační skupiny (ESS)
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Každé srdce má své jméno...

Zimní olympiáda ve školce

je název soutěže, kterou vyhlásila ZŠ a MŠ Ježov pod zá‑
štitou České kardiologické společnosti. Nejedná se pouze 
o výtvarnou soutěž, ale také o pokus o rekord – vytvořit 
nejdelší řetěz spojený z  jednotlivých srdcí z  nejvíce míst 
v České republice. A protože se nám ten nápad moc líbil, 
s dětmi jsme se do soutěže přihlásili.

Pro děti z MŠ je dáno téma Svět kolem nás – minulost, 
současnost, budoucnost a  zúčastnit se mohou tříčlenné 
autorské týmy dětí. Na obrázcích, které do srdcí o velikosti 
1x1 m vlepíme zatím ještě pracujeme. Povídáme si o mi‑
nulosti i o budoucnosti, co jsme zažili, co se kdy stalo, čím 
chceme být, až budeme velcí, jaký bude asi svět kolem nás, 
až vyrosteme. Zkoušíme různé techniky výtvarného vyjád‑
ření, nebojíme se popustit uzdu fantazii.

Držte nám palce, aby se naše obrázky líbily a řetěz se‑
skládaný ze srdcí byl tak dlouhý, že skutečně rekord vy‑
tvoříme…

Alena Cahová

Zimní olympiáda je významná událost pro všechny 
sportovce světa. A  protože i  my ve školce rádi sportuje‑
me, nemohli jsme si ji nechat ujít a sami jsme si olympiádu 
uspořádali. Nejprve jsme si třídu vyzdobili olympijskými 
kruhy, vlajkou naší republiky, připravili stupně pro vítěze 
a upořádali mezi sebou soutěž o maskota. Když bylo vše 
připraveno, mohly sportovní hry a soutěže začít…

První den se z nás stal hokejový tým a vyzkoušeli jsme 
si takový pravý hokejový trénink „na suchu“. Po něm ale 
došlo i  na střílení opravdových gólů, slalom s  hokejkou 
a  míčkem a  další hry a  soutěže. Další den jsme hokejky 
vyměnili za běžky a  zkusili si biatlon  – i  se „střílením“ 
míčků na terč. Poté jsme si prohlédli opravdové lyžařské 
vybavení, které si děti mohly i vyzkoušet. Ve středu jsme 
pak opět „obuli“ brusle  – tentokrát ale krasobruslařské 
a za hudebního doprovodu předvedli svá na různé dvojité 
i trojité skoky bohatá vystoupení. Naštěstí nikdo neupadl, 
a tak se vše vydařilo, jak má být. Snad všechny děti rády 
sáňkují. Bohužel ale nenapadl sníh, a tak i tato disciplína 
musela proběhnout ve třídě. Na saních z bedniček jsme ta‑
hali plyšáky a panenky po náročné trati. Nikoho jsme ces‑
tou neztratili a všichni šťastně dojeli do cíle, kde je čekala 
odměna.

Tak jako na opravdové olympiádě i na té naší byl kaž‑
dý den soutěžení zakončen slavnostním udílením medailí 
a poslechem hymny země vítěze. A protože nezapomíná‑
me ani na umělecké duše našich malých sportovců, nama‑
lovali jsme si i olympijskou krajinu s pořádně zasněženými 
kopci a naučili se Olympijskou hymnu pro děti.

Tu zimní letošní olympiádu jsme si prostě pořádně užili 
a už se těšíme na tu letní…

Alena Cahová
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Jaro u motýlků
První jarní týden se ve třídě starších dětí nesl v duchu 

jara. Děti si za pomoci paní učitelek vyrobily a nazdobily 
Moranu a naučily se písničky a básničky přivolávající jaro. 
Abychom pomohli ptáčkům v hledání různých přírodních 
materiálů na stavbu hnízd, vyrobili jsme z ostříhané révy 
kruhy, na které děti přivázaly různé vhodné materiály  – 
mech, větvičky, suchou trávu… Kruhy teď zdobí keře ve 
školní zahradě a my doufáme, že ptáčkům se budou líbit 
stejně jako nám.

Alena Cahová
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Čertovský den
Každoročně se děti těší na příchod Mikuláše, anděla 

a čerta. Z důvodu COVID‑19 jsme však tuto návštěvu ve 
škole nemohli očekávat. Aby to však dětem nebylo líto, do‑
mluvili jsme se, že děti mohou do školy přijít v převlecích 
anděla nebo čerta. Posuďte sami, jak krásné bytosti zasedly 
do školních lavic.

Hana Dvořáková

Masopust nebo‑li fašank je třídenní lidový svátek. Slaví 
se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začí‑
ná 40 denní půst před Velikonocemi. Proto jsme se i my 
ve škole rozhodli připravit masopustní karneval. Děti si 
to naplno užily v naší sokolovně. Nejdříve se promenádou 
masek všichni představili. Měli jsme tu princezny, motý‑
ly, různá zvířátka, indiány, představitele různých dětských 

Masopustní karneval 1. března 2022
seriálů, čaroděje, kostlivce a další a další. Veselé tancování 
střídaly různé zábavné hry a soutěže. Z výrazů na tváři dětí 
bylo vidět, že jsou spokojené a šťastné. Samozřejmě si po 
obědě pochutnaly i na masopustním koblihu. Kéž jim toto 
šťastné dětství můžeme zabezbečit i v této nelehké době.

Hana Dvořáková
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Divadelní vystoupení Kocour Modroočko
Před Vánocemi jsme si s dětmi zpříjemnili čas pohád‑

kou Kocour Modroočko. Do sokolovny k nám přijely dvě 
herečky z divadla a zahrály nám několik příběhů ze známé 
knížky Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. Děti se 
tak setkaly s ježkem Chramostou, hadem, který kocourka 
chtěl uštknout a s kočkou Zrzečkou. Dětem se vystoupení 
velice líbilo a obě herečky odměnily velkým potleskem.

Hana Dvořáková



Olympiáda 23. února 2022
Zimní olympiádu v Pekingu jsme i my ve škole sledo‑

vali s velkým zájmem. Povídali jsme si o zimních spor‑
tech a sportovcích, kteří bojovali o co nejlepší umístění za 
ČR. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme si 
namalovali sportovní disciplíny. Pak jsme dostali nápad, 
že si zimní olympiádu uděláme i my. A už jsem vyráběli 

pomůcky na curling ‑ 2 hrnce, smeták, slalom na lyžích – 
lyže z kartonu, dětské boby, skeleton – desky na kolečkách, 
rychlobruselní – víka z krabice od bot a na závěr koulování 
‑koule z papíru. Měli jste vidět to bojovné nasazení, snahu 
a soutěživost. A kdo vyhrál? No přece všichni – čokoládo‑
vá medaile byla to nejlepší ocenění.

Jarmila Bielová

Projektové vyučování 
v přírodovědě

V přírodovědě jsme se s pátou třídou zamě‑
řili na téma vesmír. Žáci pilně pracovali na jed‑
notlivých samostatných úkolech, například vy‑
ráběli souhvězdí různou technikou, ale podíleli 
se i na skupinových aktivitách. Každý si vybral 
jednu planetu naší sluneční soustavy a napsal 
referát, který doplnil vlastnoruční malbou.

Veronika Procházková
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Ptáčci v zimě
V  lednu jsme se s  našimi dětmi za‑

měřili v  prvouce, výtvarné výchově, 
pracovních činnostech i  v  hudební vý‑
chově na ptáčky, kteří zůstávají u  nás 
na zimu. Nejdříve jsme se bavili o tom, 
které ptáčky známe. Děti poznají hlavně 
kosa, vrabce, sýkorku a bažanta. V hu‑
dební výchově jsme se naučili písničku 
Usnul vrabec za komínem, ve výtvarné 
výchově jsme tuhle písničku malovali. 
Druháčci a  třeťáci pracovali s  papírem 
v kombinaci s přírodninami a vytvořili 
ptáčky na větvičce s jeřabinami. V další 
hodině vyrobili ze semínek různé dob‑
roty, které rozvěsili po školní zahradě. 
Cílem tohoto programu bylo, aby se děti 
učily, jak se starat o ty, kteří to potřebují.

Anna Hlávková

Družinové dovádění
Tak opět trošku nakoukněte pod pokličku toho naše‑

ho družinového „mumraje“. Letos je to opravdu kroužko‑
vý chaos. Děti tvoří, speakují, sportují, a ještě jim naštěstí 
zbude trochu času na nějakou tu družinovou tvorbu.

Tak copak se nám povedlo???

Maximálně jsme si užili olympiádu (na rozdíl od našich 
sportovců). Sledovali jsme jednotlivé přenosy, informovali 
se navzájem o možných úspěších, nakreslili jsme oba mas‑
koty, vysvětlili si vše, co se olympiády týká, a naučili se po‑
znávat piktogramy.

Nastavili jsme zrcadlo.

Oblíbenou hlášku z  filmu „Vesničko má, středisková“ 
jsme pojali poněkud jinak a děti nakreslily samy sebe. Por‑
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Loutkování

Děti si mohly zkusit udělat návrh své vlastní loutky, 
kterou si pak vystřihly. Návrhy jsme zalaminovali a spojili 
pomocí nýtů, takže se našim loutkám hýbou nohy a ruce. 
Všem se návrhy moc povedly, někdo dokonce dokreslil 
i vhodné doplňky.

Medvědování

Kreslili jsme různé medvědy podle obrazové předlohy, 
což bylo první kolo. Následovalo kreslení plyšového kama‑
ráda uhlem a křídou. To už byl u některých trochu pro‑
blém, protože to není jednoduchá technika, ale vrátíme se 
k ní, a ještě ji zopakujeme.

tréty jsme umístili do zrcadel a každému přidali nějakou 
vtipnou hlášku.
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Trička

S našimi páťáky jsme vymysleli návrh na trička, který se 
právě vyrábí.

Keramika

Také v prostorách naší malé keramické dílničky se nám 
dařilo. Bohužel dlouho se nás držely různé virózy a  ne‑
moci, takže ještě stále různě doplňujeme, aby měli všichni 
všechno. Zkusili jsme si misky ze šnečků a válečků. S jed‑
nou skupinkou jsme udělali vrabčáky. Následovaly jarní 

kytičky na kovové tyčky. Pak jsme si dali pořádně zabrat 
a modelovali jsme obličej na zápich do květináče. Teď se 
věnujeme tak trochu technice pana Trubáčka a malujeme 
do syrové glazury. Výsledky budou v příštím čísle. Těšte se.

Iva Halířová
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Recitační soutěž
Ve čtvrtek 24. března 2022 proběhlo školní kolo recitač‑

ní soutěže Klubíčko prózy a poezie. Téma básní byli ptáčci. 
Osmnáct soutěžících bylo rozděleno do tří kategorií. Prv‑
ňáčci byli první kategorie, druháci a třeťáci druhá katego‑
rie a čtvrťáci a páťáci třetí kategorie. Všichni soutěžící se 
snažili a  výkony byly velmi vyrovnané. Porotkyně měly 
co dělat, aby vše co nejspravedlivěji posoudily. Nakonec 
umístění dopadlo takto:
1. kategorie: 1. N. Malcová, 2. L. Nádeníčková, 

3. J. Dvořák
2. kategorie: 1. M. Vajbar, 2. D. Hasík, 

3. E. Hladůvková
3. kategorie: 1. A. Prokešová, 2. N. Kulíšková, 

3. N. Horáková

První tři nejlepší ze všech kategorií se zúčastní 1. dubna 
okresního kola v Kloboukách. Budeme držet pěsti.

Anna Hlávková
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Ukrajina
Agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou nene‑

chalo chladným prakticky žádného českého občana a  je 
jasné, že se dotklo i dětí ve školách.

Na naši školu se zatím zapsalo pět ukrajinských dětí. 
Všichni víme, že jejich situace není vůbec jednoduchá. 
Všemožně se snažíme, aby se s  danou situací co nejlépe 
vyrovnaly. Nápomocni jsou nám v  tom i  naši žáci, kteří 
svým novým spolužákům pomáhají, kde se dá a kde jim to 
jazyk dovolí. Svoji podporu ukrajinským dětem vyjádřili 
i pomocí výkresů v hodině výtvarné výchovy.

Jarmila Bielová

Dobové kostýmy 
ve vlastivědě

V rámci projektového vyučování jsme se letos ve vlasti‑
vědě zaměřili na dobové kostýmy, kdy si každý mohl při‑
pravit a vlastnoručně vyrobit oblečení, vynález, nebo jinou 
rekvizitu, která znázorňuje danou historickou osobnost. 
Žáci si po ukončení jednotlivých časových úseků z naší 
historie zopakovali a upevnili učivo, které v tomto pololetí 
probíráme.

Veronika Procházková
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Zimní radovánky
Když se řekne zima, všichni si představí hromadu sně‑

hu, sněhuláky, bruslení a sáňkování. V posledních letech si 
děti moc sněhu neužily. Jaké bylo překvapení, že ve čtvr‑
tek 9. 12. celý den z nebe padaly bílé vločky. Děti seděly 
jako na trní a často jejich pohledy utekly od sešitů do oken. 
Proto se paní učitelky domluvily, že páteční „výuka“ bude 
přesunuta do sněhu. Děti si donesly boby, pekáče a talíře 
a vyrazily na kopec. To bylo radosti a smíchu. Doufejme, že 
si zimních radovánek děti ještě užijí do sytosti.

Hana Dvořáková
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„PŘESPOLNÍ“ KROJ
Vzrůstající zájem mladých lidí o návštěvy přespolních 

hodů, plesů a jiných folklorních akcí, byl silným impulsem 
pro pořízení těchto krojů a  dal vzniknout zcela novému 
typu oděvu. Tento kroj nelze jednoznačně etnograficky 
zařadit. Vznikl dalo by se říct, z iniciativy místních dívek 
a  žen. Jedná se o  novodobou záležitost a  tento typ kroje 
se nosí pouze zde, v Brumovicích. Předlohou mu byly fo‑
tografie a  vzpomínky paní Miklíkové, pamětnice, kterou 
ženy oslovily s prosbou o radu a pomoc. Vychází z všední‑
ho, pracovního typu oblečení užívaného v minulosti. „My 
jsme chtěly, když to mají přespolní, aby to byl, jakože všední 
kroj. Tak jsme to tak pojaly, že chceme ukázat vlastně ten 
domácí všední kroj. Pro ně to byl úbor na pole a ty děvčata 
to mají dnes přes pole.“1 Díky své jednoduchosti a pohodlí 
si ho dívky velmi oblíbily a nosí ho nejen v okolí, ale i při 
místních kulturních akcích. Nelze opomenout, že se již stal 
u dívek z Brumovic výrazným rozlišovacím znakem.

Základem je spodní dlouhá košile z bílého bavlněného 
plátna s  krátkými rukávy. Ty jsou ozdobeny bavlněnou 
krajkou a výšivkou v barvě modré a červené. Košile sahá 
nad kolena a slouží zároveň jako nejkratší sukně. Lze říct, 
1 Respondent č. 10 (49 let), 27.6.2019.

Kroj a odívání – Marie Šebestová, 5. část

že se svým tvarem nápadně podobá spodní košili užíva‑
nou ženami v minulosti. Na košili se oblíkají dvě bílé plá‑
těné sukně, v  dolním okraji zdobené bavlněnou krajkou 
a v pase zřasené do pevného pásku. Vrchní sukně je bavlně‑
ná s různými druhy tisku. Nejčastějším motivem jsou kvě‑
ty. V dolním okraji je zdobena barevnými zoubky. Zástěra 
je bílá, zdobená šitými záhyby, v dolním okraji bavlněnou 
krajkou a  výšivkou v  modročervené barvě, které se říká 
„cesta“. Celek doplňuje bílá vypasovaná kordulka. Průkrč‑
ník i průramky jsou lemovány červeně. Přední a zadní díl 
je bohatě vyšit opět dvoubarevnou florální výšivkou, která 
má jednotný ráz. Na zadním díle již nejsou ušity šúsky, ale 
čtyři dílky ve tvaru kapky2. Na nohou dívky nosí lodičky 
nebo si nově pořizují šněrovací boty do půli lýtek, které lze 
také nosit ke svátečnímu kroji. Vlasy si dívka splete do jed‑
noho či dvou copů a ozdobí červenou stužkou. Kroj dopl‑
ňuje vyšívaný škrobený kapesník, opět složený do tří cípů.

KROJ VDANÝCH ŽEN

I tento kroj lze nazvat novodobým. Vznikl po roce 2000 
a na jeho vzniku se, stejně jako v případě kroje přespolního, 
podílely místní ženy, které se chtěly zapojit do kulturního 
života v obci. „Mám teď svůj, abychom ty tradice tady udr-
želi. Abychom podpořili mládež, aby měli příklad. A navíc 
jim pomůžeme zpívat, pomůžeme jim organizačně.“3 Před‑
lohou pro tvorbu tohoto typu kroje byly opět staré fotogra‑
fie a vzpomínky výše zmíněné paní Miklíkové. Fotografii 
lidového oděvu ve své původní podobě, kde je označen 
jako polosváteční, lze najít v předchozí studii z Brumovic4. 
Nově vytvořený kroj vdaných žen tak můžeme vidět kaž‑
doročně na místních hodech a krojovém plese.

Stejně jako kroj dívčí má i  tento větší množství sou‑
částek a při jeho oblékání je obvykle nutná asistence další 
osoby. Základ tvoří spodní halena ‑košile z  bílého bavl‑
něného plátna s  rovnými širšími ramínky. Spodní okraj 
je zdoben bavlněnou krajkou. Někdy bývá zdoben i  kraj 
horní. Není to však podmínkou. Následuje spodní podhr‑

2  Obr. 17 Zadní díl dívčí přespolní kordule. Viz. obrazová příloha.
3 Respondent č. 10 (49 let), 27.6.2019.
4 Jeřábek, Richard a kol: Proměny jihomoravské vesnice. Národopis-
ná studie z Brumovic. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1981, obrazová 
příloha.
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Obr. 4 Dívčí přespolní kroj.
Foto Zaviačičová Zdena, Brumovice 2019.

Obr. 5 Současné kroje vdaných žen, letní verze. Foto 
Zaviačičová Zdena, Brumovice 2019.



nutá sukně, na kterou se uvazují dvě naškrobené spodní 
sukně z  bavlněného plátna. Vrchní jednobarevná sukně, 
dnes pořizovaná především ze směsových materiálů (kvůli 
nemačkavosti), je ve spodní části zakončena kartáčky nebo 
ozdobnou portou ve tvaru vlnek. Jako u dívčích sukní se 
i na tuto sukni aplikuje ozdobná porta, nejčastěji krajková. 
Délka sukní obvykle sahá do 1/3 lýtka, avšak v závislosti na 
módnosti, vkusu a požadavku nositelky se někdy tato dél‑
ka zkrátí až ke kolenům. Zástěra je jednak bílá brokátová, 
s drobnou paličkovanou krajkou po okrajích, v rozích zdo‑
bená sklady. A dále to je opět bílá zástěra, šitá z bavlněného 
plátna, zdobená plátěnou krajkou, která má v dolní části 
vyšitu „cestu“, což je již výše zmíněný ozdobný pruh výšiv‑
ky. U zástěry z brokátu nejsou vidět konce vazaček a nosí 
se k zimní variantě tohoto kroje. Kacabajka je vypasovaný 
kabátek do pasu, který se v bocích lehce rozšiřuje, aby ko‑
píroval tvar sukní, na kterých leží. V Brumovicích se nosí 
ve dvou variantách. Zimní podoba kacabajky5 má dlouhé 
rukávy, je ušita ze stejného materiálu jako vrchní sukně. 
Rukávy jsou v ramenou nabrány pomocí skladů, směrem 
k zápěstí se postupně zužují. Zapíná se na knoflíky a ko‑
lem krku má malý límec ‑stojáček.6 Letní verze kacabajky 

se nosí pouze zde a  vznikla podle fotografické předlohy, 
kterou se mi nepodařilo získat. Tento typ kacabajky vznikl 
původně pro místní dětský folklorní soubor a stal se pod‑
kladem i  pro letní verzi kabátku pro ženy. Kacabajka7 je 
ušita z bílého bavlněného plátna a je stejného střihu jako 
zimní verze. Rozdílné jsou pouze rukávy. Ty jsou krátké 
a střihově jsou shodné s těmi, které se používají u rukáv‑
ců s krejzlem, určené ke svátečnímu kroji mladých dívek. 
V dolní části jsou zdobeny plátěnou krajkou a stahují se do 
tvaru baňky. Také zde se k  ozdobení používají podvaza‑
dla8, která jsou zhotovena ze skládaných stuh. Nemají však 
dlouhé ozdobné konce, které se nosí u kroje pro svobodné 
dívky. Barva podvazadla je obvykle sladěna s barvou vrch‑
ní sukně. Ženy na hlavách nosí turecký šátek uvázaný „na 
rožky“, šátek se uvazuje na bílý plátěný čepeček zdobený 
nad čelem krajkou. V posledních letech se však i tento od‑
kládá a ženy chodí prostovlasé.

Výsledky průzkumu uveřejňujeme na pokračování se 
souhlasem autorky.

-VB-

30

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2022/1

Léčivé byliny
DUBEN je měsícem proměn = aprílové počasí.

Nejvíce zatíženým orgánem jsou játra. Jsou základním 
orgánem látkové výměny jak pro metabolismus, tak i pro 
hormonální sféru. Jsou pro život zcela nezbytnou chemic‑
kou laboratoří a orgánem detoxikačním. Ovlivňují v  těle 
vše a  této skutečnosti by měla odpovídat také péče o ně. 
Kopírují změny, které probíhají v dubnu v přírodě, a zelená, 
která se všude kolem nás objevuje, játra obveseluje. Tento 
vliv se projeví na orgánech spojených s  játry. Z předchá‑
zejícího měsíce může ještě přetrvávat nepohoda žlučníku, 
připojuje se rovněž svalová únava – proto respektujte jar-
ní únavu!

Ze smyslových orgánů plně závislých na játrech jsou oči. 
Ovlivňuje je navíc v tomto období nedostatek vitamínu A. 
Proto platí doporučení jíst tepelně upravenou mrkev jako 
zdroj provitamínu A a karotenu (vitamín A  je rozpustný 
v tucích – vždy přidat tuk pro lepší využití). Jezte ovoce se 
žlutým nebo červeným zbarvením a tmavozelené listy ze‑
lenin, např. mangold, kadeřávek, kapustu, brokolici. Stravu 
doplňte potravinami obsahujícími zinek, např. dýňovými 
jádry.

Pijte čaj ovlivňující látkovou výměnu s obsahem hořčin. 
Vyberte z  těchto: smil písečný /Helichrysum arenarium/, 
zeměžluč /Centaurium erythraea/, vachtu trojlistou /Me-
nyanthes trifoliata/.

Přidejte: jednu z  fytoncidních rostlin, které obsahují 
rostlinná antibiotika a působí na játra: měsíček lékařský 
/Calendula officinalis/ nebo světlík lékařský /Euphrasia 
rostkoviana/; jednu protizánětlivou bylinu: např.  řebří-
ček obecný /Achillea milefolium; jednu regulující byli‑
nu: např.  hluchavku bílou /Lamium album/, jestřabinu 

lékařskou /Galega officinalis/ nebo celík zlatobýl /Solidago 
virgaurea/.

Složení čaje upravte podle vašich možností nebo indi‑
viduální potřeby. Je rovněž vhodné zařadit zeleninu obsa‑
hující fytoncidy do našeho jídelníčku: česnek, cibuli, křen, 
ředkve a ředkvičky a zelenou hořčici.

Něco pro sebe udělejte, život je krátký. A  je to Váš 
život! 

ostropestřec mariánský (Silybum marianum) 
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V KVĚTNU soustředíme pozornost na srdce, je nejvíce 
ohroženo. Srdce je pumpa, která pracuje bez přestání ve 
dne i v noci, funguje ve všech situacích. Jeho onemocně‑
ní bezprostředně ohrožuje život. Problém může přijít bez 
předchozího varování.

O tento orgán je zvlášť důležité se řádně starat preven‑
tivně. Doplňujeme proto důležité minerály: draslík /fazole, 
hrách, vlašské ořechy, mandle, špenát /vitamín E /, obilné 
klíčky – jenom pozor na chemicky ošetřené osivo, /hořčík 
/melasa, mák, Magnesia, růžičková kapusta/, vitamín B6 /
droždí, játra, klíčky, otruby/, omega 3 nenasycené mastné 
kyseliny /ryby ‑hlavně tučné, vlašské ořechy, řepkový olej, 
klíčky/, koenzym Q10, vitamín B12 /játra, droždí/.

Jezte vše, co připomíná srdce, tvarem ‑červená řepa, 
nebo to, co má červenou šťávu – třešně, višně, rybíz, hroz‑
ny. Rostliny, které působí příznivě na srdce a cévy pomá‑
hají snižovat hladinu cholesterolu v  krvi, udržují pružné 
cévy, snižují krevní tlak, usnadňují tak práci srdci a zlepšu‑
jí jeho zásobení kyslíkem. Patří k nim:
• Hloh obecný /Crataegus laevigata/ hojně se vyskytující 

keř u polních cest, mezí a strání. Květy sbíráme na počát‑
ku kvetení i s lístkem přisedlým ke květu. Čaje a tinktury 
z hlohu se doporučují užívat v kombinaci s medem pro 
zlepšení chuti. Působí jemně a pomalu, užívá se dlouho‑
době. Doporučuje se jako preventivní lék pro lidi s vyso‑
kým pracovním nasazením. Zvlášť vhodný je k použití 
u starší generace k prevenci kardiovaskulárních příhod 
a  podporu krevního oběhu. Užívat by neměly těhotné 
a kojící ženy a děti do 12 let.

• Kozlík lékařský /Valeriana officinalis/ najdeme na vlh‑
kých loukách, v křovinách a příkopech. Užíváme čerstvý 
i sušený oddenek /rozmixujeme na prášek/. Čerstvý mů‑
žeme naložit do pálenky. Kozlík je vhodný ke stabilizaci 
nervové a srdeční činnosti= při bušení srdce, nespavosti 
a pocitech úzkosti.

• Routa vonná /Ruta graveolens/ pěstujeme ji jako trval‑
ku. Užíváme kvetoucí nať. Pozor na sklízení za slunečné‑
ho počasí, je fotosenzibilní! U citlivých osob může vyvo‑
lat na pokožce puchýře! Droga čistí cévy od vápenatých 
usazenin, zpevňuje nejen cévní stěny, ale i vlásečnice.

• Rozmarýna lékařská – výhonky naložte do oleje, použí‑
vejte na potírání srdeční krajiny pro povzbuzení.

• Pampeliška  – je antioxydant a  obsahuje množství mi‑
nerálů – draslík, fosfor, mangan, měď, sodík, síru. Dále 
inulin /zpevňuje cévní stěny/, hořčiny, steroly, třísloviny. 
V květech karotenoidy, flavonoidy a esenciální aminoky‑
seliny, které tvoří strukturu bílkovin. V mladých listech 
je vysoký obsah vitamínů C, B D provitamín A. Pam‑
peliška umí čistit krev a pročišťovat celé tělo tím, že po‑
vzbuzuje látkovou výměnu, léčí chudokrevnost, snižuje 
hladinu cholesterolu a  vysoký krevní tlak, pomáhá při 
jaterních nemocech a poruchách zažívání.

• Petržel – obsahuje více vitamínu C než pomeranč, zklid‑
ňuje dásně, podporuje odvodňování, a tak pomáhá od‑
plavovat škodlivé látky z těla. Obsahuje také železo. Srdce 
potřebuje vitamín C ke své činnosti. Pokud se mu nedo‑
stává, odebírá si ho na úkor jiných orgánů v těle, zvlášť 
je ‑li slabé a nemocné.

• Kopr vonný /semeno/ podporuje práci srdce.
• Česnek kuchyňský – snižuje krevní tlak a cholesterol.

Z potravin, které působí blahodárně na žilní systém pat‑
ří také cibule, pohanka, rajčata, šípky a černý rybíz.

Udělejte si osvěžující výluh zastudena z listů meduňky, 
máty a květů černého bezu. Natrhané dejte do džbánu, za‑
lijte studenou vodou a po šesti hodinách můžete popíjet.

V květnu překotně rozkvétá příroda, přináší nám radost 
a posiluje srdce emocionálně.

Největší odměnou je pochvala. Pokud jste dnes nemě-
li důvod někoho pochválit, pochvalte sebe. A usmějte se, 
úsměv sluší každému!hloh obecný

kozlík lékařský
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V ČERVNU se soustřeďte na tenké střevo. Poruchy to‑
hoto orgánu mají vliv téměř na všechno – vnitřní orgány, 
pokožku i na opěrný systém – zejména páteř. Také ovliv‑
ňují psychiku a naše jednání – střevní biota nám velí, proto 
musí být vpořádku a nám příznivě nakloněna. Ve střevech 
dochází ke konečnému trávení potravy, vstřebá se tady 
většina živin. Je důležité, aby se látky získané potravou do‑
staly tam, kam patří a neodešly bez užitku ven.

Pro prevenci onemocnění tenkého střeva jsou výborné 
čerstvé bylinky: pažitka, máta, šalvěj (v Bylinkové zahra‑
dě ve Valticích je k  dispozici odrůda ´Culinaria´‑ obsa‑
huje méně alkaloidu thujonu), tymián (s  desinfekčními 
účinky), dobromysl, rozmarýn, saturejka horská i  za-
hradní – pro všechny dysfunkce zažívání.

Věnujme více pozornosti pažitce (Allium schoenopra-
sum). Její potenciál není dostatečně využitý. Je zdrojem 
vitamínu C, B, provitamínu A. Má podobné vlastnosti jako 
cibule a česnek, ale v mírnější formě. Podporuje trávení, 
povzbuzuje chuť k jídlu, snižuje krevní tlak a posiluje imu‑
nitu; je vhodnou prevencí srdečních, cévních a onkologic‑
kých onemocnění, je protizánětlivá, antimikrobiální s pro‑
tiplísňovými účinky. Zvýrazňuje slanou chuť jídel, proto 
není třeba příliš solit. Květy užívejte stejně jako listy, mů‑
žete naložit do kvalitního rostlinného oleje, vznikne vy‑
nikající olej. Šťáva z pažitky v lihu poslouží jako repelent. 
Vysazená vedle růží chrání před mšicemi a plísněmi. 

V červnu sbíráme také velké množství léčivých bylin:
• bez černý (Sambucus nigra) ‑ květy, oceníte zvláště při 

nemocech z  nachlazení, žaludečních kolikách i  pro‑
blémech s  močovým ústrojím. Důležité je, že příznivě 
ovlivňují cévní stěny.

• Čerstvé listy můžete použít k  zábalům na revmatické 
klouby. Listy naklepejte a  přiložte nebo rozemelte či 
spařte a  zahustěte třeba celozrnou moukou a  na gáze 
přiložte. Na bolest v krku: 3 lžíce květu bezu, 3 lžíce listů 
šalvěje, 250 ml horkého jablečného octa a lžička medu/
luhujeme 15 minut ‑kloktadlo.

• divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) ‑ květy sbí‑
rejte denně za slunečného počasí a sušte na slunci, jinak 
by květy zhnědly, znehodnotily se, jsou velmi hydrosko‑
pické. Obsahují vysoký obsah slizovitých látek, které vý‑
borně uvolňují hleny. • heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) ‑ květy užívej‑

te vnitřně i  zevně jako protizánětlivý prostředek, proti 
nadýmání a křečím, působí močopudně a zlepšuje zaží‑
vání.

• měsíček lékařský (Calendula officinalis)  – květ je jed‑
nou z nejlepších a nejdostupnějších bylin vůbec. Květy 
nebo okvětní lístky užíváme při všech problémech s játry 
a se žlučníkem, na všechny zažívací problémy, na sláb‑
nutí zraku, na problémy s pokožkou, jsou protizánětlivé 
a oranžové působí proti nádorovým onemocněním.

• lípu srdčitou (Tilia cordata) ‑ květ uvolňuje stavy úzkos‑
ti, posiluje nervovou soustavu, povzbuzuje dobrou ná‑
ladu, uvolňuje křeče zažívacího traktu, účinná u chorob 
z nachlazení (podporuje pocení, rozpouští hleny).
Život je krátký, hledejte na něm především to dobré!

dobromysl

šalvěj lékařská

šalvěj přeslenitá
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V ČERVENCI je dobré zaměřit se na krevní oběh, který 
udržuje vnitřní prostředí našeho těla v rovnováze. Přichází 
doba letních prázdnin s rozvolněním a výhledem dovole‑
ných a nových zážitků. Po náročném „covidovém“ období 
budou chtít lidé dohnat vše, o co byli ochuzeni, a proto je 
třeba věnovat více pozornosti i sebemenším vzniklým po‑
tížím, pozastavit se a občas i zmírnit v činnosti.

Krvetvorbu podpoříme drobným červeným ovocem – 
třešněmi, višněmi, jahodami, rybízem červeným i černým, 
malinami, hrozny…

Pomáhají také zelené byliny, preventivně i při nastupu‑
jících zdravotních problémech:
• kopřiva dvoudomá (list) – všestranně posilující a krev 

čistící, na chudokrevnost
• jírovec maďal /kaštan/(květ) – protizánětlivý, příznivě 

ovlivňuje pružnost cév a periferní prokrvení, léčí artri‑
tidu

• smrk (výhonky) – prokrvují a prohřívají
• řimbaba (kvetoucí nať)  – proti migrenózní, rozšiřuje 

cévy. Tinkturu užíváme při nástupu migrény 5‑10 kapek 
každou půl hodinu.

• routa vonná (kvetoucí nať) – zlepšuje pružnost cév
• rozmarýn (list) – prokrvuje krevní oběh, zlepšuje zaží‑

vání
• citronová tráva (list)  – snižuje hladinu cholesterolu, 

zvyšuje koncentraci, detoxikuje játra
• máta(nať) – snižuje krevní tlak
• meduňka (nať)– pomůže při nespavosti a vypětí
• saturejka zahradní (list)– posiluje srdce, snižuje krevní 

tlak, tlumí zvýšenou tepovou frekvenci
• rybíz černý (list) – podporuje hojení cév a zabraňuje je‑

jich praskání
• tolice vojtěška (list, květ) – pro vysoký obsah zejména 

minerálních látek je posilující, rozmixovaná vhodná do 
smoothie

• pelyněk estragon (list) – reguluje zažívání, proti korna‑
tění cév a snížení krevního tlaku

• dobromysl obecná (kvetoucí nať) – při zánětech a ne‑
urózách, ne dlouhodobé užívání, může ovlivnit činnost 
štítné žlázy. V malých dávkách v čajových směsích i delší 
dobu bez přerušení.

• hloh obecný (květ) – reguluje krevní oběh
• řepík lékařský (kvetoucí nať) – univerzální bylina, tlumí 

záněty zejména na sliznicích. Ve směsi s okvětními lístky 
růží /zejména červené barvy/ je známý jako „učitelský 
čaj“. Z historických pramenů je známo, že ho užíval již J. 
Á. Komenský.
Můžeme si pochutnat i  na čerstvých květech téměř 

všech uvedených bylin, do salátů nebo přizdobení pokrmů 
(ne jírovec, řimbaba, hloh, routa).

Všechny uvedené byliny můžeme sušit a  připravovat 
z nich léčivé čaje. Velmi účinné jsou tinktury, což je ucho‑
vání účinných látek bylin v alkoholu. Připravujeme je: na 1 
váhový nebo objemový díl krájené rostliny přidáme 5 dílů 
alkoholu (dobré pálenky 45 %), necháme alespoň 14 dní 
odležet při pokojové teplotě s  občasným protřepáním, 
scedíme a můžeme užívat (3xden/20 kapek – většinou do 
odeznění potíží nebo 2 měsíce)

Uvedené rostliny nám mohou pomoci při regulaci počí‑
najících potíží. Je třeba si uvědomit, že tak, jako neexistuje 
zázračná uzdravující pilulka, stejně tak neexistuje zázračná 
bylinka, která by sama napravila škody na našem organis‑
mu. Je potřeba práci rostlinných přípravků posílit zdravou 
stravou a odpovídající životosprávou.

Večer při usínání si připomeňte třeba jedinou věc, 
která se vám povedla. Stačí i drobnost…

učitelský čaj

routa vonnápelyněk estragon
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topolovka - varianta Nigra

SRPEN je spojen s  výraznou změnou teploty v  průběhu 
měsíce. V první polovině ještě přetrvávají vysoké letní teploty, 
které se mohou náhle změnit v chladno. Organismus se musí 
přiměřeně přizpůsobovat, a pokud to nezvládá, může to vést 
k narušení rovnováhy (projevuje se např. nástupem infekcí).

K posílení obranyschopnosti můžeme použít:
• třapatku nachovou, lichořeřišnici větší– jsou to přírod‑

ní antibiotika a antivirotika, mají léčivý účinek na močové 
a dýchací cesty. Neměli by užívat kojenci, malé děti a osoby 
s vředy či chorobami ledvin.

• yzop lékařský – antibakteriální a vnitřně desinfikuje
• topolovku růžovou (variantu s černými květy ’Nigra´) – pe‑

čuje osliznice trávícího traktu
• šalvěj a tymián – desinfikují
• kopr a libeček – zlepšují zažívání
• jitrocel kopinatý –protizánětlivý
• křen – celkově posiluje a zlepšuje látkovou výměnu
• černuchu setou /černý kmín/ ‑ příznivě ovlivňuje látkovou 

výměnu
• borůvky – desinfikují a obnovují sliznice
• česnek setý i naťový – ozdravuje střevní flóru a tím posiluje 

imunitu
• měsíček lékařský – hojí záněty, podporuje práci jater

V srpnu lze pokračovat ve sběru léčivých rostlin a zpraco‑
vávat je. Nesbíráme za rosy a po dešti, ne uvadlé a zasychající. 
Květy sbíráme za slunných dnů a  čerstvě vykvetlé. Ve volné 
přírodě sbírejte jen to, co bezpečně znáte!

Sušíme na stinném vzdušném místě. Některé byliny 
(např. květ divizny) je nutné sušit na slunci nebo umělým tep‑
lem. Před uskladněním musí být byliny dokonale suché.

Zkouška sušených bylin: pokud se v uzavřené sklenici neob‑
jeví orosení na skle = v pořádku.

Sušené byliny uchováváme na suchém a temném místě ve 
skleněných nebo porcelánových nádobách s  dobrým uzávě‑
rem. Uskladněné květy vydrží 1 rok, listy a kořeny 2 roky.

Nezapomínejte odpočívat a opatrujte se!

Zdeňka Krejčiříková a Věra Žďárská
Bylinková zahrada Lu a Tiree Chmelar Valtice

Herbal Academy, s. r. o. Valtice

Co nového u hasičů
Po novém roce byl i náš sbor, stejně jako všichni, utlu‑

men koronavirem. Naplno pracovala jen zásahová jednot‑
ka, která si plnila své povinnosti. Doplnila si výzbroj a vý‑
stroj, konaly se pravidelné schůzky a také výjezdy byly na 
denním pořádku.

První dva vý‑
jezdy byly do 
Terezína, v  ro‑
dinném domku 
vybuchl plyn 
a  podruhé jsme 
jeli k požáru bu‑
dovy. Pak násle‑
dovalo celkem 
pět výjezdů k požárům suché trávy, způsobené nezodpo‑
vědnými občany. Znovu apeluji, abyste nezakládali ohně 
v takovém suchu.

5. března 2022 se konala Valná hromada, na které jsme 
si naplánovali činnost pro tento rok. Byla na ní také vyhlá‑
šena finanční sbírka pro matky s  dětmi z  Ukrajiny. Část 
z nich je ubytována v naší hasičce, část také na ubytovně 
v sokolovně. Před léty jsme do hasičky nakoupili lehátka, 
k nim teď firma Blanář přidala polštáře a prošívané deky. 
Ubytování bylo třeba ale dovybavit. Po dohodě s právníky 
byla proto vyhlášena finanční sbírka, prvotně na automa‑
tickou pračku a jiné potřeby. Pak ale kvalitní pračku daro‑
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vala firma Moss, která dále poskytla ještě sušičku prádla za 
paušální cenu 5.469, ‑ Kč. Ze sbírky byly dále zakoupeny 
hrnce, pánvičky, prášek na praní atd. Ve sbírce se vybra‑
lo celkem 21 100 Kč, nakoupeno bylo za 9 921 Kč, takže 
k dnešnímu dni zůstatek sbírky činí 11 179 Kč. Sběrací lis‑
tina a doklady o nákupech jsou všem kdykoli k nahlédnutí 
u  starosty SDH K. Opluštila. K  dnešnímu dni (28.  břez‑
na  2022) je na hasičské zbrojnici ubytováno 14 ukrajin‑
ských žen a dětí, kterým se snažíme pomáhat.

Naší poslední akcí byl maškarní ples, který zahájily ma‑
žoretky z Hodonína. K tanci hrála skupina Apollo. Plesu se 
zúčastnili také hasiči z Bratislavy spolu s velitelem západ‑
ního okruhu Slovenska z Malacek. Samozřejmě přijeli ka‑
marádi hasiči z Brumovic u Opavy. Dalšími milými hosty 
byli hasiči z Nenkovic. Nechyběly bohatá tombola a dobrá 
nálada.

V nejbližší době uspořádáme sběr kovového šrotu. Jak‑
mile to dovolí kovidová situace, pojedeme se koupat do 
Velkého Mederu.

Na červen máme naplánován Dětský den a v červenci 
chceme uspořádat tradiční noční závody.

Každý pátek probíhají schůzky mladých hasičů s vedou‑
cím Václavem Lupačem, kde se děti připravují nejen na 
závody, ale učí se „hasičině“ jako takové.

Na závěr Vás opět prosím, abyste nezapalovali ohně, 
nevypalovali trávu  apod. Stále jsme tu pro Vás a  cokoliv 
budete potřebovat, co se „hasičiny“ týká, můžete se obrátit 
na kteréhokoliv člena SDH.

Starosta SDH Karel Opluštil
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Florbal

ZE SPORTU

Vážení sportovní přátelé, popularita hraní florbalu 
v Brumovicích stále roste. Hráčky a hráči se pod hlavičkou 
jednoho z největších florbalových klubů v České republice 
Aligators zúčastňují pravidelných soutěží Českého florba‑
lu. Klub má v  letošní sezóně 16 družstev. Chtěli bychom 
poděkovat Zastupitelstvu obce Brumovice za finanční 
podporu našeho klubu.

Florbalová sezóna se pomalu blíží ke konci. Některé 
týmy čeká poslední turnaj, jiné mají již své poslední zápasy 
za sebou. Jsme velmi rádi, že se v sezóně představilo velké 
množství nových hráčů. Těší nás, že zažíváme výrazné na‑
výšení hráčů a hráček z řad mládeže.

Ve spolupráci s  mateřskou školou jsme po covidové 
pandemii opět obnovili sportovní kroužek se zaměřením 
na florbal pro jejich třídu starších dětí. Zájem byl od začát‑
ku velký a počet dětí ještě postupně přibývá. Obsahem je 
všeobecná pohybová průprava s prvky florbalu.

Eva Kulíšková obsadila 1. místo mezi brankářkami 
1. ligy žen, když celou sezónu odchytala s úspěšností 2,73 
branek na zápas. Až za ní skončily soupeřky z pražského 
BLACK ANGELS, Znojma nebo Třince, které ještě měly 
průměr méně než 3 branky na zápas.

Ženy

 Minipřípravka
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Tým žen měl celkově úspěšnou sezónu, 
i když se nakonec těsně nedostal mezi nej‑
lepší týmy soutěže. Po dramatických zápa‑
sech (5:4 po prodloužení, 1:2 a 0:1 po samo‑
statných nájezdech) prohrál 1:2 na zápasy 
s týmem FBC Dobruška.

V  sobotu 30.  dubna pořádá náš klub 
Aligators sportovní akci DRILL DAY (jed‑
nodenní sportovní den). Den je zaměřený 
na rozvoj technických a kondičních schop‑
ností hráčů a hráček. Na akci se sejde vždy 
několik desítek zájemců, kterým je během 
dne poskytovaný kompletní servis ze strany 
klubových trenérů i  externích specialistů. 
Akce se koná ve sportovním areálu Základ‑
ní školy v Kloboukách u Brna. Zájemci ještě 
můžou své dítě přihlásit.

Rodičům patří poděkovaní za to, že své 
děti vedou ke sportu. Velmi si ceníme jejich 
důvěry v náš klub Aligators.

Chcete se dozvědět o  klubu více? Na‑
vštivte naše webové stránky na www.fbc‑
‑aligators.cz, facebookové stránce Aligators 
a  na Instagramu fbcaligators. Děkujeme 
všem našim partnerům za podporu.

Kolektiv trenérů 
Aligators Brumovice

Elévové
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Brumovický fotbal
Hezký den všem sportovním příznivcům.

Mám pro vás rekapitulaci zimní části, která není moc 
aktivní, ale i přesto máme určité novinky, které vám chce‑
me sdělit.

Začnu naší mládeží.
Po zimní pauze a epidemiologických opatřeních se zase 

vrátili všichni ke svému tréninku. Přípravky a žáci. Využí‑
vali jsme naše prostory v sokolovně a víceúčelové hřiště.

Počasí nám dovolilo jít už ven, takže se aktuálně připra‑
vujeme na hřišti. Mini přípravky a přípravky trénují vždy 
v pátek v 16:30, kdo ještě nechodí, měl by začít. Máme děti 
od cca  pěti let, vždy říkám, že správný čas, kdy by mělo 
dítě začít chodit do fotbalového kroužku je, když udrží 
cca  45  minut pozornost. Ale je to individuální. V  násle‑
dujících měsících uspořádáme mini turnaj, ať si začnou 
pomalu naši nejmenší zvykat na zápasový rytmus. Protože 
příští sezonu, která startuje v září, se budeme přihlašovat 
do soutěží. Žáci mají za sebou přátelský zápas s Krumví‑
řem a první soutěžní utkání na hřišti v Břeclavi, kde náš 
tým prohrál 13:1, ale zlepšení od podzimní části sezony je 
tam obrovské. Takže už se těšíme na další zápasy.

Celkově čeká naše mládežnické sportovkyně a sportov‑
ce velký posun. Budeme sjednocovat sportovní koncepci 
mládeže v Brumovicích. Aktuálně v Brumovicích fungují 
dva sportovní oddíly Sokolu a Aligators, jeden fotbalový, 

druhý florbalový. Vše za podpory naší 
školy a školky, bez nich by to nešlo a moc 
si spolupráce vážíme. Takže dítě i  rodič 
bude mít jednotný harmonogram tréninků 
a  zápasů. Trenérské týmy budou spolupracovat a  našim 
dětem tak nebudou bránit časové možnosti dělat oba spor‑
ty. Samozřejmě víme, že zde máme i velmi dobře se roz‑
víjející pingpongový tým, tam ještě na společné domluvě 
budeme pracovat.

Otevírá nám to spoustu možností, například společný 
příměstský tábor, společné turnaje, a hlavně děti se můžou 
soustředit jenom na hru. Ale hlavně nám to přinese zjed‑
nodušení ve všech směrech.

Toto byla jen malá ochutnávka naší společné sportovní 
vize. V dalším čísle už vám představíme jednotlivá jména 
a časový harmonogram.

Dostáváme se k družstvu dorostu a mužů.
Začneme velkým úspěchem našich fotbalistů. Doros‑

tenci Šišma Ondřej, Šišma Marek, Přibyl Václav, Samuel 
Lengál se dostali do nominace na kemp dorosteneckého 
výběru okresu Břeclav. Samozřejmě je to ocenění jejich 
práce na tréninku a jejich trenérů, kteří je dlouhodobě ve‑
dou. A pro nás je to zase důkaz toho, že fotbal v Brumovi‑
cích jde správným směrem.

Další individuální úspěch, tentokrát v mužské složce, je 
páté místo v divácké anketě „Fotbalista roku 2021“ okresu 
Břeclav pro našeho Tomáše Kňůra.
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hodně spokojení, vždy nás bylo minimálně patnáct a dva 
brankáři.

Do přípravy s áčkem hned od začátku naskočili doros‑
tenci, kteří odehráli přípravné zápasy. Bratři Šišmovi, Va‑
šek Přibyl a Dan Neuberger si v zápasech vedli moc dobře 
a věříme, že jim zkušenosti pomůžou v dorostenecké sou‑
těži. V  poslední fázi přípravy se s  týmem mužů začínají 
připravovat i další mladíci, jako je Lukáš Zítka nebo Dan 
Strachota.

Muži se nyní připravují na start soutěže, kde máme slo‑
žitý los hned na úvod. Po odstoupení Vrbice bude soutěž 
ještě více vyrovnaná. Začínáme velmi netradičně 2. dubna 
v sobotu ráno v Bílovicích, pak 10. dubna přivítáme doma 
Šitbořice.

Každá kategorie bude moc ráda za diváckou podporu. 
Fotbal je kultura, která se musí u nás v Brumovicích držet. 
Těšíme se na vás! Startujeme!

Na závěr trošku zábavy. Dne 31. prosince 2021 se ode‑
hrál první ročník Silver cupu na našem víceúčelovém hři‑
šti v Brumovicích.

Klukům k  individuálním úspěchům moc gratulujeme 
a samozřejmě si přejeme, aby se ve výběrech nebo v anke‑
tách naši sportovci objevovali i dál a ještě více.

Družstvo dorostu má za sebou první přátelský zápas 
proti Čejkovicím, který prohrál sice 3:1, ale předvedl velmi 
dobrý výkon a je vidět, že přes zimu kluci určitě nezaháleli. 
Stále platí, že náš tým dorostu je oproti ostatním týmům 
v soutěži velmi mladý a velkou část tvoří hráči žákovského 
věku. Takže jejich fotbalový růst půjde samozřejmě naho‑
ru.

Náš A ‑tým mužů trénuje od ledna kombinovaně v hale 
nebo venku. Podařilo se sehrát tři přátelská utkání, všech‑
ny zápasy se hrály na přírodní trávě. První zkouška byla 
s Velkými Pavlovicemi B, kde jsme na krásně připraveném 
hřišti prohráli 4:0. Na druhý zápas jsme zajížděli do Mout‑
nic, kde se podařilo vyhrát 3:2 a poslední generálka před 
soutěžním utkáním proběhla v Brumovicích proti Staro‑
vicím. Zápas jsme vyhráli 4:1. Výsledky jsou příjemné, ale 
mnohem důležitější je přístup hráčů a  počty, ve kterých 
jsme zápasy odehráli. A hlavně s těmi počty můžeme být 
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Co vlastně Silver cup je? Je to turnaj pro „Brumovčáky“ 
a  o“ Brumovčácích“. Turnaj měl čtyři týmy. Tým Hlavní, 
tým Horní konec, tým Hrachůvka a tým Draha. Kdo měl 
chuť si na Silvestra trošku zasportovat, a hlavně se pobavit 
s  celou rodinou nebo spoluobčany, tak přišel. Každý byl 
vítán. Každý účastník se zařadil podle bydliště do jednot‑
livých týmů a  hrálo se. Výsledek není důležitý, ale vítěz, 
kterému byl od pana starosty předán putovní pohár, má 
pomyslné klíče od brumovického Silvestra. A byl to tým 
Hlavní, který bude mít příští rok hodně složitou obhajobu.

Ještě jednou děkuji za přízeň a fanděte dál!

Jakub Gremmel
Foto: Kateřina Charvátová
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Slavní rodáci
ANTONÍN SEDLÁČEK

Antonín Sedláček se narodil 29. 5. 1912 v Brumovicích 
v rodině domkáře Josefa Sedláčka. Po absolvování gymná‑
zia v Hodoníně studoval v  letech 1933–1935 na vojenské 
akademii v  Hranicích. Poté sloužil v  brněnské posádce 
jako důstojník, koncem 30. let 20. století v době ohrožení 
republiky byl nasazen do pohraničních posádek.

Po obsazení Čech a Moravy německou armádou ode‑
šel na konci roku 1939 ilegálně přes Slovensko, Maďarsko, 
Jugoslávii, Turecko a Libanon do Francie, kde byl jako po‑
ručík zařazen k pěšímu pluku 2 ve výcvikovém středisku 
Agde u  Marseille. Jako velitel spojovací čety a  pobočník 
praporu se na jaře 1940 zúčastnil ústupových bojů fran-
couzské armády od řeky Marny až k Loiře a po pádu Fran‑
cie byl evakuován do Velké Británie.

V  Británii byl Antonín Sedláček zařazen do tanko-
vých vojsk a prodělal výcvik v Leamington Spa a v dalších 
místech. Společně s  ostatními československými vojáky 
netrpělivě očekával otevření druhé fronty v Evropě.

Koncem léta 1944 byl Sedláček v  hodnosti kapitána 
a velitele tankové roty přesunut v rámci Samostatné česko‑
slovenské obrněné brigády do prostoru přístavní pevnosti 
Dankerque na francouzsko ‑belgických hranicích. Úkolem 
našich jednotek bylo (společně s britskými a francouzský‑
mi oddíly) pevnost dobýt nebo alespoň blokovat činnost 
německé posádky v týlu spojeneckých akcí. Kapitán Sed‑
láček se zúčastnil všech bojů v tomto prostoru od prvního 
střetu 8. 10. 1944 až do kapitulace Němců 9. 5. 1945 (k nej‑
většímu střetu došlo 28. 10. 1944).

Za svoji bojovou činnost byl Antonín Sedláček vyzna‑
menán britským řádem Military Cross (2. nejvyšší britský 
řád), francouzským  vyznamenáním Kříž  Rytíře Čest-
né  legie (nejvyšší fran‑
couzské vyznamenání – to 
obdržel jako jediný přísluš‑
ník čs. vojska), dvěma Čes‑
koslovenskými válečnými 
kříži, medailí Za chrabrost 
před nepřítelem, medailí 
Za zásluhy a  dalšími oce‑
něními.

Po 2. sv. válce se Antonín 
Sedláček vrátil  do Česko‑
slovenska. Dokončil Vyso‑
kou školu válečnou, na níž 
působil od roku 1946 jako 
řádný profesor. Později byl 
povýšen na majora a stal se 
členem generálního štábu.

V  létě 1949 byl zatčen 
a  obžalován za „zločin 
ohrožení obrany republiky“ 
podle § 8 zák. č.  231/1948 
Sb. a  dále „za zločin  ne‑
hlášení trestného činu“ 
podle § 35, odst.  2 zák. 
č. 231/1948. Byl odsouzen 

na dva a půl roku a vězněn v Praze a Opavě. V roce 1966 
Vojenský obvodní soud  v  Olomouci zamítl jeho žádost 
o rehabilitaci, až v 70. letech (ve 2. fázi rehabilitací) byl A. 
Sedláček zproštěn všech obvinění.

Antonín Sedláček zemřel 11. července 1985 v Liberci.
Letos si připomínáme 110. výročí narození.

zdroj: IS obce

„Kapitán Antonín Sedláček se vrátil živ a zdráv, jako ví-
těz. Vrátil se jako velký Brumovčák, o čemž svědčí tank, na 
němž přijel. Na tanku – nad hlavní houfnice se tkví nápis 
BRUMOVICE a  hned nad ním úsměvem rozzářená tvář 
našeho rodáka, majora generálního štábu Ing.  Antonína 
Sedláčka. Tento obrázek má pro nás historickou cenu. Je do-
kladem toho, že na Brumovice v cizině často myslel a už při 
slavnostním vjezdu do Prahy posílal tím telegram do Brumo-
vic. Adresován byl pochopitelně především rodičům, kteří 
až do té doby nevěděli, je  -li vůbec živ, a kteří se tím trápili 
celou válku, a potom byl adresován všem příbuzným a na-
konec Brumovčákům. Jeho pomyslný text zní: „Moji drazí, 
už jsem se vrátil“. V Brumovicích ho znal každý, a i on znal 
v Brumovicích každého. Všichni v Brumovicích máme být 
na co hrdi.“

Zdroj: - úryvek z knihy Brumovice v zahraničním odboji 
II. světové války, napsal k padesátému výročí ukončení 

druhé světové války MVDr. Tomáš Ševela, v r. 1995

tank A Sedláčka CROMWELL Mk VI.
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15. dubna 2022 - Velký pátek
14:30 ‑ Křížová cesta, následují velkopáteční obřady

17. dubna 2022 - Velikonoční neděle, Boží hod velikonoční
8:00 ‑ Slavnostní mše svatá, žehnání pokrmů

Velikonoční obřady v okolí
14. dubna 2022 - Zelený čtvrtek
17:00 ‑ Krumvíř
18:00 ‑ Klobouky

15. dubna 2022 - Velký pátek
17:00 ‑ Klobouky

16. dubna 2022 - Bílá sobota
20:30 ‑ Klobouky

17. dubna 2022 - Velikonoční neděle
9:15 ‑ Krumvíř
10:30 ‑ Klobouky

18. dubna 2022 - Velikonoční pondělí
8:30 ‑ Bohumilice
9:30 ‑ Velké   Hostěrádky
10:30 ‑ Klobouky

Vzpomínka
Dne 28. května 1902 se v Prostředním Vydří narodil P. 

ThDr. Prokop Antonín Valena, kněz z řádu karmelitánů. 
Na svátek narození Panny Marie 8. září 1919 složil řeholní 
sliby. Poté pokračoval v přípravě ke kněžství. V Římě stu‑
doval filosofii a teologii, zde byl 28. června 1925 v karmeli‑
tánském kostele S.Maria Transpontina vysvěcen na kněze. 
Primici v rodné farnosti v Kostelním Vydří slavil 19. čer‑
vence 1925. 1. června 1935 byl jmenován farářem v Kostel‑
ním Vydří a zároveň se stal převorem vyderského kláštera. 
Zde působil až do roku 1950. Mnoho zkušeností získal 
také za svého působení v zahraničí. V brumovické farnosti 
působil od 2. října 1964 až do konce svého života. Zemřel 
6. dubna 1971, pohřben je na farním hřbitově v Kostelním 
Vydří. Pro svou lidskost, veselou povahu, laskavé jednání 
a umění povzbudit byl u všech občanů velmi oblíben. U 
jeho pomníku v Brumovicích nikdy nechybí kytička květů.

Letos vzpomeneme 120. výročí narození.

Velikonoční bohoslužby 
v kostele sv. Antonína v Brumovicích

ThDr. Prokop Antonín Valena
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Milí přátelé, co vlastně slavíme o Velikonocích?
Křesťanský příběh vypráví o  Ježíši. Proroko‑

vi lásky bez hranic, který byl mocnými, bohatými 
a  zbožnými poslán na smrt. Proč? Pro své radikální po‑
selství o Bohu, který je nám blíže, než si myslíme. Ježíše 
ukřižovali pro radostnou zprávu o Bohu, který má zvlášt‑
ní zálibu v chudých a utlačovaných, ztracených a morálně 
opovrhovaných. O Bohu, který stojí na straně bezmocných 
proti mocným. Ježíš vypráví a sám je svědectvím o Božství, 
které se vtěluje a proniká vesmír. Středem Ježíšova učení je 
láska. K bližnímu i k sobě, k Tajemství samému. Proto žil, 
a proto i umřel.

Možná se ještě po covidové krizi cítíme unavení, vyčer‑
paní. A je tu krize další. Jak jí čelit? Odpověď nabízí Viktor 
Frankl, který sám přežil tři koncentrační tábory. Frankl 
radí: „Upněte se na nějaký smysl. Hledejte něco, pro co by 
stálo za to žít, ale také umřít. Obětovat svůj život.“ A do‑
dává: „Je rozdíl mezi tím něco mít, vlastnit a mezi tím ně‑
jak být. To, co mám, o mně ještě neříká, jaký jsem člověk. 
O tom, kdo jsem, mnohem víc vypovídá, jak se chovám.“ 
Znamená to, že v každé situaci máme možnost zůstat lid‑
mi. To dává životu smysl.

V  čase války nás to může vést k  radikálnímu soucitu. 
K bytostnému zájmu o druhé. Podle křesťanské víry, prá‑
vě i  skrze druhé lidi přichází Kristus. A  Kristovské činy 
v  tomto čase vídáme. V  lidech, kteří čelí odvážně zlému. 
V  lidech, kteří jakkoliv pomáhají. Otevírají své domovy, 
posílají peníze, modlí se za Ukrajinu. S Kristem se setkává‑
me ve všech, kteří jsou zde pro druhé i v ohrožení. Kristovu 
lásku vidíme na každém laskavém činu, který si vzájemně 

Velikonoční úvaha
prokazujeme. Z takových činů září On. Krista potkáváme 
v  těch, kteří pomáhají, ale také v  těch nejzranitelnějších, 
nejchudších. Je důležité jim věnovat pozornost.

Příběh Velikonoc nám připomíná smrt, kterou však to 
důležité nekončí. Velikonoce vrcholí tajemným vzkříše‑
ním. Zavražděný Ježíš vstává z hrobu. Jeho tělo září, sálá 
do celého kosmu. Evangelia nám přinášejí radikální víru 
v život, který přesahuje smrt.

I  židovské Velikonoce nesou víru, že nás Bůh, ten 
Pramen života, nenechá na holičkách. Že je to Bůh 
vysvobozující z otroctví. A konečně i staré pohanské kulty 
jara ukazují, že ze smrtonosné zimy povstává život, který 
se touží množit. Všechny tyto příběhy popisují z různých 
perspektiv lidskou zkušenost a víru. Vyprávějí o životě.

Velikonoční světlo v srdci mě učí, že v posledku o ná‑
boženské formy nejde. Velikonoce v čase války je důležité 
prožít osobně. Právě osobní víra nám dodává odvahu, po‑
siluje nás až k nezlomnosti a ochotě se uskromnit. Učí nás 
přetavit hněv a  vlastní bezmoc v  něco pozitivního. Snad 
se v nás tato víra znovu narodí, přestože jsme svědky ne‑
smírné destrukce a zmaru. Snad vykvete z  rozvalin měst 
a přinese život tam, kde byla jen bolest a smrt.

Velikonoce nás učí, že smrt a  zmar nebudou mít po‑
slední slovo. Život zvítězí nad smrtí, smysl nad marností 
a láska nad nenávistí. Velikonoce přinášejí víru, v  jejímž 
středu je probouzející se život.

Autentická velikonoční spiritualita nám nedává snadné 
odpovědi, ale věřím, že nás posiluje.

Požehnané Velikonoce! Martina Zuštinová
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V  sobotu 2.  dubna  2022 se v  kostele sv.  Antonína 
v  Brumovicích uskutečnil koncert cimbálové muziky 
Danaj ze Strážnice nazvaný Desatero. V programu vystou‑
pili Lenka Gajdová, Jan Gajda, Petr Galečka, Pavel Múčka, 
Magdalena Múčková Ladislav Sovič, ženský sbor Netáta 
ze Strání a Brumovický hodovní sbor. Koncert odkazoval 
na desatero božích přikázání a byl doplněn audiovizuální 
projekcí.

Publikum bylo odměněno nevšedním kulturním zá‑
žitkem a účinkující, jak sami v závěru vystoupení uvedli, 
skvělým publikem. V rámci programu si mohli všichni na 
závěr společně zazpívat. Výtěžek koncertu byl určen na po‑
moc uprchlíkům z Ukrajiny.

Vlasta Bedřichová

Koncert v kostele svatého Antonína v Brumovicích
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Ateliér
Přípravou prostor v měsíci březnu a od začátku dubna 

letošního roku byl dán k dispozici pro občany všech věko‑
vých kategorií ATELIÉR VÝTVARNÉ TVORBY v přízemí 
na Spolkovém domě.

Za své si tuto zájmovou činnost vzala Ing. arch. Gabri‑
ela Líznarová. Občané mají možnost ateliér navštěvovat 
a  podílet se na různých aktivitách, například kaligrafie, 
kresba portrétů a mnoho dalších.

Snaha o sdílení talentů a rozvoj výtvarných dovedností 
je prvotním záměrem. Všichni občané a také děti jsou sr‑
dečně zváni.

Rudolf Kadlec
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Společenská kronika
„Manželé Marie a Roman Blanářovi se v roce 2021 doži‑

li významného životního jubilea – 80let a oslavili vzácnou 
diamantovou svatbu ‑ 60 let společného života.

Upřímně gratulujeme a  do dalších let přejeme hodně 
štěstí, pevné zdraví, osobní spokojenost a pohodu.“

V úterý 22. února 2022 se v obřadní síni budovy nové 
radnice konal první svatební obřad. Sňatek zde uzavřeli 
snoubenci Jana Mikulicová a Roman Klimeš.

Novomanželům přejeme hodně štěstí. Ať Vás provází 
láska, porozumění a vzájemná důvěra.

Vlasta Bedřichová, foto: Rudolf Kadlec

Pozvánky na kulturní a sportovní akce
21. května 2022 - Den otevřených sklepů
2. a 3. července 2022 - Tradiční hody
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Ze života hasičů


