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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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas uplynulých prázdnin je vždy mezníkem v životě dětí
a mládeže, protože při vzpomínkách na prožitá dobrodružství spolu s dávkou zvědavosti, také obavou a nejistotou, očekávají chvíle, kdy zasednou do školních lavic první
třídy, a své krůčky konají také ti menší, jdoucí poprvé do
mateřské školy. Mnozí z nás si to pamatujeme, vždyť to nebylo tak dávno, pohádky z gramofonových desek ještě zní
v mysli…
Není tomu jinak ani u nás dospělých. Dojmy z dovolených vystřídá tvrdá realita s výhledy na nejistoty zítřků,
které si budeme muset uhájit a získané jistoty pak lépe
chránit. Pro mě samotného počátek září znamená jednak
přípravu na vinobraní a pak především v tomto roce rekapitulaci mé čtyřleté práce ve funkci starosty naší krásné obce. Ve Vámi svěřeném poslání jsem postupně využil
všech svých obchodních a taktických zkušeností z života
prodejce, manažera a později obchodního ředitele z oblasti
nákupu a prodeje zemědělské techniky napříč Evropou.
Co se nám podařilo?
Strategie prvního počinu starosty byla zaměřena prioritně na úspory energií a pak následně na využití veškerých dostupných zdrojů ke zlepšení infrastruktury občanské vybavenosti – lépe řečeno k lepšímu žití pro všechny.
Úspory energie jsou patrny z nového veřejného osvětlení,
kde LED technologie je násobně úspornější než staré výbojky. Jedná se o statisícové roční úspory. Výběrem vhodného dodavatele elektřiny a plynu a následná fixace nám
po čtyři roky (fix je do konce roku 2022) zásadně finančně
pomohla. Splněním záměru zateplení obvodových plášťů
budov základní a mateřské školy spolu s jídelnou a kuchyní, kdy tento projekt byl zahájen již v roce 2009, jsme opět
významně uspořili teplo ve školách, navíc je to dnes areál
krásný, moderní, s novými prvky dětského hřiště pro nejmenší.
Přeložením dlažby před sokolovnou, odstraněním nerovností, výmolů a betonových záplat jsme za podpory dotace z kraje posunuli vzhled našeho „náměstí“. Podařilo se
změnit „tvář“ hřiště u sokolovny vybudováním sportovního areálu s workoutovými a fitness prvky včetně multifunkčního hřiště s umělým povrchem, kterému chybí jen
opěrná zídka a výsadba zeleně, což se provede na podzim
bez ohledu na slibovanou dotaci NSA (národní sportovní
agentura).
Vybudovaly se dva nové chodníky, projekty z let minulých, a to opět za podpory dotací. Bylo vysazeno cca 200
mladých stromků směrem k Balatonu a podél cest tam,
kde to bylo možné. Poděkování patří dobrovolníkům, kteří za podpory obce současnou vzrostlou zeleň v některých
místech sami udržují. V rámci projektu na rekonstrukci
obecních budov jsme sáhli po dotaci na přestavbu starého domu služeb a díky projektu z roku 2012 máme dnes
mimořádně hezkou budovu radnice, nové pošty a knihovny, která bude sloužit svému účelu příštích sto let. Tato
moderní víceúčelová budova je důstojnou stavbou pro

potřeby všech občanů
a dnes vidím, že jsme ji
postavili za minutu dvanáct, za ceny, které jsou
nenávratně
minulostí.
Navíc, když se dnes podíváte do staré budovy OÚ
a pošty, zjistíte, že zdivo,
krovy a ostatní jsou v kritickém stavu. Věřím, že
zastupitelé sami rozhodnou o nejlepším způsobu investice ohledně bývalé budovy
obecního úřadu. Do této chvíle jsem uvedl činnost vedení obce s využitím veškerých možných dotačních titulů.
Budovalo se však i jiným způsobem. Svědčí o tom stará
obecní váha u pálenice, nebo „domeček“ který tak nazývají členové klubu aktivních seniorů. Náš spolkový dům
vedle sokolovny je významným centrem klubů a spolků
a svou modrou podrovnávkou a bělostnou fasádou umocňuje charakter Hanáckého Slovácka, kraje, kam Brumovice
historicky patří.
S pocitem radosti byla předána stavba ukončení Nového řádku, byla omlazena technika hasičů, SDH Brumovice
dostal historicky první úplně nový vůz FIAT DUCATO,
s podporou Ministerstva vnitra a JMK.
Co se nepodařilo:
Jakákoli činnost v oblasti vytváření lepšího žití pro
občany je nekonečný inovační proces. Ne vždycky se vše
podaří, ne vždycky vše vychází tak, jak se to tvářilo na papíře. Rádi bychom ještě v tomto roce zrekonstruovali pochozí rampu před vstupem do prodejny JEDNOTA. Zde
jsme před výběrem zhotovitele. Nepodařilo se nám získat
finanční podporu na opravu místních komunikací, cest
s žulových kostek. Nepostoupili jsme v jednání o výstavbě silnice do průmyslového areálu, ale díky pozemkovým
úpravám, které jsou již v dohledu, snad brzy budeme moci
objektivně jednat.
Co chceme:
Vývoj současné mezinárodní situace neukazuje nic
dobrého. Naznačuje to i atmosféra v naší vlasti. Je docela
možné, že budou zmrazovány dotační tituly, anebo že to
bude se získáváním peněz velmi složité. V každém případě
to bude o usilovné práci, které se nebojíme. Budeme chtít
získat prostředky na místní komunikace a chodníky, v plánu je také rekonstrukce obecního domu (zde bych si uměl
představit pečovatelský dům pro seniory), budeme řešit
chátrající budovu bývalého obchodu vedle mlýna – například startovacími byty, nebo podporou klubu Dr. Jana
Herbena a historie obce. Před dokončením je projekt cyklostezky od obce Kobylí směrem k ČOV a dál po pálenici.
Máme zadané studie na provedení odbahnění a revitalizaci dešťové zdrže Jezírko – s podporou dotace. V budově
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mateřské školy chceme zrekonstruovat vodovod, koupelny
a sociální zařízení, v budově ZŠ pak rozvod elektřiny, který
je v havarijním stavu. Využijeme možnost vybudovat fotovoltaiku postupně na všech obecních budovách a jsme
v jednání s firmami, které toto nabízejí. Probíhají také jednání s panem farářem Mgr. Ivo Valáškem a hustopečským
děkanstvím o získání evropských prostředků na generální
opravu kostela sv. Antonína. Tato kulturní památka sice
není majetkem obce, ale je zde zásadní vliv a tlak starosty,
a to je podstatné. Prostředky na tyto účely existují. S paní
starostkou z Morkůvek jsme se dohodli na uskutečnění projektu společné pěší trasy od Morkůvek k druhému
vodojemu (cesta k lesu) k hranicím katastru, kde bychom
chtěli vybudovat odpočinkový kout s přístřeškem s možností pořádání táboráků při přátelských akcích mezi našimi obcemi.
Nyní uvedu ještě dva záměry, které se mi líbí a o kterých
jsem dosud nemluvil. Je to záměr na vybudování bio centra na výrobu štěpky s využitím dřevního odpadu ve spolupráci s firmou Blanář nábytek, a. s., kde by tato „výrobna“
dokázala zpracovávat odpad a následně zásobovat rodinné domy v Brumovicích teplem. Takové projekty existují
a velmi dobře fungují. Je to však běh na hodně dlouhou
trať. Tím druhým záměrem je zřídit naši „obecní policii“,
a to ve spolupráci s okolními obcemi a dělit se tak o náklady. Ochrana života a majetku spoluobčanů budou v těchto
těžkých dobách čím dál palčivější… Opět to není plácnutí
do vody, ale je to životaschopný projekt.
Vážení spoluobčané, dovolte mi na závěr krátké shrnutí.

Ve dnech 23. a 24. září se budou konat volby do obecních zastupitelstev ČR. Končí tak jedno volební období.
Mnoho se toho podařilo, protože jsem měl za sebou skvělé
zastupitele, ve Vás sousedech, kamarádech a občanech velkou oporu, mnohdy Vaše dobré a upřímné slovo. Vážím si
všech názorů, jsme v demokracii, tak by to mělo být a je
to dobře. Kritika být musí, dle mého vkusu by měla být
konkrétní, otevřená a smysluplná. Taková by vedla ku prospěchu věci a zlepšení života v obci.
Je dobré si však uvědomit, že to nebylo zrovna lehké období. Prošli jsme COVIDem, potýkali se se zákazy a příkazy, babičky nesměly vidět vnoučata… Poznali jsme, co
dokáže tornádo, lidé se semkli a pomoc mezi námi i obcemi byla neuvěřitelná. Potkal nás nedaleký válečný konflikt,
zvládnutí uprchlické vlny, zasáhlo nás zdražování energií
a vůbec všeho… O to víc si vážím všech, kteří společně
se mnou pracovali a pomáhali svým sousedům, ať už mají
jakoukoli funkci, nebo jsou jen „obyčejní“ zastupitelé.
Volby zde budou za pár dnů. Není to o vzdálených tématech, ale o reálném životě. Kdo se bude starat o chodníky, o sníh, školu, školku, zeleň, stromy, seniory a o všechny
věci, které zde máme společné. Žádné marketingové fígle
ani plané sliby nám nepomůžou. Naše práce je vidět každý
den. Měl jsem tu čest pracovat pro Vás a s Vámi. Rád bych
v této spolupráci pokračoval. Proto děkuji všem a děkuji
také těm, kteří se rozhodli kandidovat a vzít tak díl odpovědnosti na sebe. Děkuji také vám, kteří k volbám přijdete,
protože tím projevíte zájem o to, jak se nám bude za rok,
dva či čtyři důstojně žít. Věřím v dobré lidi, ve Vás.
S úctou Rudolf Kadlec - starosta

USNESENÍ z devatenáctého řádného zasedání

Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 9. června 2022
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

13. Informativní zprávy a činnost OÚ, rozpočtové
opatření č. 3, 4 a 5
14. Diskuze
15. Návrh usnesení
16. Závěr

5.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZOB

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:

6.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

1.

7.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
ZOB

Ověřovatele zápisu pana Karla Opluštila
a Antonína Košuliče.

2.

8.

Hlasování o počtu zastupitelů na příští volební
období

Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila
Macháčková a Ing. Vavřinec Charvát.

9.

Projednání výsledku kontroly MV, přijetí
nápravných opatření

3.

Návrh programu jednání dle předloženého
návrhu s doplněním bodu o cenách prodávaných
nemovitostí, který byl zařazen jako bod 11 a) bez
dalších připomínek a doplnění.

4.

Ve smyslu ust. § 67 zákona 128/2000 Sb. o obcích
stanovuje počet členů zastupitelstva obce na příští
volební období v počtu 15 členů.

10. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
11. Schválení účetní závěrky obce za rok 2021
12. Žádosti občanů a organizací
4
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5.

Přijetí nápravných opatření k pochybením,
stanovených v kontrolním protokolu MV,
doručeného obci dne 23. 3. 2022, definovaných
v příloze č. 1.

6.

Závěrečný účet obce Brumovice za rok 2021. Obec
hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem,
s kladným hospodářským výsledkem.

7.

Účetní závěrku obce Brumovice za rok 2021.

8.

Záměr obce na prodej části pozemku p. č. 102/3
kolem pozemku p. č. st. 368 na žádost pana
XXXXXX XXXXXX, bytem Brumovice č. 190.

9.

Záměr obce na prodej části obecního pozemku
p. č. 3601 u zahrady nemovitosti pana
XXXX XXXX. Jedná se o RD č. 107 parc.č. st.156.
Zastavěná část parcely bude nabízena za vyvolávací
cenu 275 Kč za m2 nejvyšší nabídce.

10. Cenu prodávané parcely p. č. 973/1, jejíž prodej byl
schválen ZOB dne 14. 12. 2021 pod bodem č. 12
paní XXXX XXXXX, která činila 275 Kč za m2 bez
DPH plus daň 21 %.
11. a) Stanovení ceny prodávaných pozemků dle
znaleckého posudku, pokud nebude známa cena
v čase a místě obvyklá nebo nebude rozhodnuto
o způsobu prodeje pozemků v jednotlivých
případech dražbou.

ZOB neschvaluje:
1. Pronájem obecního pozemku na p. č. 3006/533
o výměře 890 m2 paní XXX XXXX, který žádá
o pronájem parcely za účelem ustájení koní
z důvodu, že se jedná o ornou půdu a pro ustájení
koní není vhodný.
ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 18. zastupitelstva obce
Brumovice.
2.

Nabídku paní XXX XXXX a paní XXX XXX
k prodeji pozemků dle LV 1771, 1136 a 588,

3.

Informaci k rozpočtovému opatření č. 3, 4 a 5.

4.

Informace o navýšení úrokové sazby na úvěr
z roku 2017 na kanalizaci a čistící stanici v obci
z 1,85 na 5,5 %, což činí měsíčně 55 tisíc korun.

5.

Informativní zprávy a činnost OÚ.

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

UDÁLOSTI
• Od 1. dubna 2022 došlo ke změně jízdného, místo dosavadní 75% slevy teď studenti, žáci a senioři budou mít
slevu jen 50 %, došlo tedy ke zvýšení ceny jízdného.
• V sobotu 9. dubna 2022 se konal „dětský brumovický
velikonoční slepičí úlet“. Na devíti stanovištích v obci čekaly na děti zajímavé úkoly a po jejich splnění i odměny.
• V sobotu 9. dubna 2022 provedli členové sboru dobrovolných hasičů po obci sběr železného šrotu a autobaterií.
• Ve čtvrtek 14. dubna 2022 skončila povinnost používat
roušky a respirátory v hromadné dopravě. Platila povinnost nosit respirátory ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
• Od čtvrtka 5. května skončila povinnost nosit roušky ve
zdravotnických a sociálních zařízeních, skončila pandemická pohotovost.
• Čápi bílí, majestátní poslové jara, se houfně vrací do
svých hnízd na vysokých komínech po celé jižní Moravě.
Velikou radost jsme z jejich návratu měli i my v Brumovicích. Čapí dvojice – náš domovský pár se začátkem
dubna opět zabydlela v hnízdě na komíně bývalé pálenice, budovy na jižním okraji naší obce.

• Den otevřených sklepů se v Brumovicích konal v sobotu 21. května 2022. Otevřeno bylo třináct sklepů, členů
místního vinařského spolku. Vstupenka v ceně 600 Kč
(v předprodeji 550 Kč) zahrnovala volnou degustaci vín,
propagační leták s mapkou, degustační skleničku s potiskem a dva kupony po 100 Kč na nákup vína. Akce se
uskutečnila za podpory obce, Vinařského fondu České
republiky a Vína z Moravy, Vína z Čech.
• Slavnostní otevření víceúčelové budovy se uskutečnilo
v neděli 29. května 2022. Dopoledne byl na programu
Den otevřených dveří pro veřejnost. Odpoledne byli
uvítáni hosté – zástupce Jihomoravského kraje, zástupce
Ministerstva pro místní rozvoj, starostové mikroregionu
Hustopečsko, přátelé z družebních obcí Záhorská Bystrica a Brumovice u Opavy a další významné osobnosti.
Kulturní program připravily děti místní školy, přítomna byla také krojovaná mládež. Po proslovech budově
požehnali zástupci církví, následovalo žehnání nového
automobilu SDH. Přestřižením pásky byla budova slavnostně otevřena.
• Součástí slavnostního dne byla také přehlídka francouzských vojáků, gardových dělostřelců a granátníků císaře
Napoleona Bonaparte pod velením Jiřího Kareše a zú5
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častnili se i huláni rakousko uherského 1. regimentu von
Merwelt a husaři 11. Szekery hraničářského regimentu
pod velením Václava Moravčíka. Vojáci v dobových kostýmech šli průvodem obcí od Obecního domu, od budovy starého obecního úřadu Dědinou k sokolovně.
• Po skončení oficiální části bylo pro pozvané hosty v sokolovně připraveno občerstvení s ochutnávkou vín místních vinařů, k poslechu jim pro dobrou náladu hrála
cimbálová muzika Vonica.
• Knihovna byla po dobu rekonstrukce domu služeb
umístěna ve velké zasedací místnosti obecního úřadu,
v Obecním domě, č. 26. Do budovy nové radnice, č. 155
se stěhovala koncem května a začátkem června. Půjčování knih bylo opět zahájeno v pondělí 6. června 2022.
• Memoriál československých legionářů a válečných veteránů
• Pohár generálů Srstky a Přikryla, rodáků z Brumovic a Kobylí v rapid šachu pro hráče do 18 let se konal
18. června 2022 v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Tohoto okresního přeboru, letos III. ročník, se
zúčastnili i mladí šachisté z Brumovic. Mezi těmi, kdo
turnaj zahajovali, byl i brumovický starosta Rudolf Kadlec.

Pohár generálů 2022

Otevření nové radnice
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• V Encyklopedii osobností České a Slovenské republiky
(British, rok 2021, svazek IX.) najdeme i jméno brumovického vinaře, šlechtitele Ing. Františka Jakubčíka.
• Částečné zatmění Měsíce: V pondělí 16. května 2022
bylo časně ráno bezoblačné počasí a na jihozápadním
obzoru jsme mohli pozorovat částečné zatmění Měsíce.
Začalo ve 4:28 a trvalo necelou hodinu. Úkaz byl pozorovatelný pouhým okem. Příští zatmění Měsíce proběhne 28. října 2023 a bude také částečné.
• Největší superúplněk nastal ve středu 13. července 2022
a byl druhým v tomto roce, první byl v červnu. Superúplněk je jev, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň je na své dráze
nejblíže Zemi. Další superúplněk nastane 31. srpna 2023.
• Pošta Brumovice se od pátku 1. července 2022 nachází
v prostorách budovy nové radnice, č. 155 (dříve Dům
služeb), kam se přestěhovala z dosavadního sídla v Obecním domě, č. 26 v jižní části Dědiny.
Vlasta Bedřichová

Stará pošta
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foto: Annette Bedřichová a Eliška Vykydalová
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Stěhování pošty
Na konci měsíce června 2022 se uskutečnilo tolik očekávané stěhování místní pošty do prostor nové radnice.
Velký dík patří hlavně panu starostovi R. Kadlecovi,
který se velmi zasadil o to, aby pošta byla v obci nadále
zachována.
Vedení České pošty nemělo zájem o stěhování, naopak
ji chtělo nabídnout jako poštu Partner člověku nevalné pověsti nebo úplně zrušit. Po téměř půlročním dopisování
a výměně názorů mezi OÚ a Č. P. došlo k dohodě. Pošta
Brumovice zůstane v obci nadále zachována.
Stěhování probíhalo téměř za plného provozu a od
1. 7. 2022 pošta úřaduje v nových prostorách budovy radnice. Díky podpoře obecního zastupitelstva a pana starosty
Kadlece bude od 1. 12. 2022 pošta provozována jako Part-

ner pod záštitou
OÚ Brumovice. Pro
klienty
zůstanou
zachovány služby
i provozní hodiny.
Děkuji všem klientům, kteří služby pošty využívají, je to
pro nás všechny velice důležité.
Za sebe mohu na závěr říct, že jsem velmi ráda za zachování pošty v obci. Myslím si, že v dnešní moderní době
je i v malých obcích plně využívaná a potřebná. Ještě jednou děkuji všem, co se na celé realizaci podíleli.
Lenka Třeštíková
Vedoucí Pošty Brumovice

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dětský den
Jako každý rok uspořádala mateřská škola pro děti dětský den, který se uskutečnil ve středu dopoledne 1. 6. 2022.
Školní zahradou se opět rozezněl dětský smích a radostné
výkřiky. Na děti čekalo několik stanovišť, na kterých si poměřovaly své síly a zručnost. Dovoluji si tvrdit, že se tento
dětský den opravdu vydařil, nejen díky krásnému počasí.
Děti byly spokojené, a to je pro nás asi to nejcennější.
Veronika Kunická
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Sportovní den ve školce
Krásné letní počasí přímo lákalo ke hrám a sportovnímu vyžití. Ve školce jsme toho využili a uspořádali pro děti
Sportovní den. Disciplín pro starší i mladší děti bylo naplánováno hned několik – běh sprintem na 10 m, běh přes
překážky, skok do dálky, skákání různými směry podle
předkreslených stop, hry s různými míči, míčky a balonky,
od koulení velkého gymnastického, přes hody do koše a na
cíl, pinkání a hodit balonek přes síť, tu podběhnout a na
druhé straně sítě ho zase rychle chytit. Některé úkoly podle
očekávání dětem trošku působily potíže, jiné zvládly hravě. Důležité ale je, že jsme si všechno vyzkoušeli a že nás
to moc bavilo a sportovat chceme společně i nadále, a to
v létě i v zimě, na hřišti, ve třídě i v tělocvičně.
Alena Cahová
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Loučení s předškoláky
Ve čtvrtek 23. 6. 2022 proběhlo rozloučení s dětmi, které
už 1. 9. 2022 čeká nástup do základní školy. Loučení s našimi nejstaršími dětmi z mateřské školy je pro nás vždy srdcová záležitost. Letos jsme se s nimi mohli rozloučit podle
našich představ. Celé dopoledne probíhaly přípravy školní
zahrady. Úklid, výzdoba zahrady, vypilování vystoupení
dětí, příprava posezení a pohoštění. Odpoledne, když byla
zahrada nazdobena a připravena na akci, začala se plnit
rodiči. Program mohl začít. Nejdříve děti předvedly svůj
připravený program. Zahradou se nesla hudba, zpěv a tanec, který patřil všem přítomným. Sluníčko krásně svítilo
a děti zářily radostí. Nakonec se všichni přítomní občerstvili dobrotami, které připravily naše kuchařky a rodiče
dětí. Všem dětem přejeme, aby se jim v základní škole dařilo a aby na nás vzpomínaly s radostí a láskou stejně tak
jako my na ně.
Veronika Kunická
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Výlet do lanového centra v Břeclavi
Těsně před koncem školního roku jsme se s dětmi vypravili na výlet. Protože jsme se celý rok zaměřovali na cvičení
a pohyb, i výlet se nesl ve stejném duchu. Lanové centrum
v Břeclavi známe již z minulých let a děti si v něm pohybu
vždy užijí dost a dost. Letos na nás čekalo kromě lanové
dráhy pro nejmenší ještě jedno překvapení. Zaměstnanci
pro děti připravili program ve stylu Tlapkové patroly. Děti
na různých stanovištích plnily úkoly svých oblíbených
hrdinů z tohoto dětského animovaného seriálu. Kromě
skládání obrázků seriálových pejsků děti „zachraňovaly“
koťátko ze stromu, „hasily“ hořící dům, shazovaly míčem
špalíky dřeva, třídily odpad do tašek správné barvy, pomáhaly různým zvířátkům najít jejich domov. A jako odměnu
za jejich namáhavou dřinu v parném dni si s nimi přišly
zatancovat některé pohádkové postavičky. Poté jsme se
uchýlili do stínu pod koruny stromů samotného lanového
centra a děti za pomoci instruktora překonávaly překážky,
pohyblivé lávky a další nástrahy dráhy pro nejmenší – Lanáčka. Zpátky do školky jsme se vrátili sice unavení a doslova uvaření, ale plní dojmů, a především spokojení s tím,
jak jsme si výlet krásně užili.
Alena Cahová
Foto Michaela Machů
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Barevný týden
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, domluvili jsme se, že děti mohou do školy přijít v převlecích anděla nebo
čerta. Posuďte sami, jak krásné bytosti zasedly do školních lavic.
Hana Dvořáková

Skanzen Strážnice
Navštívili jsme znovu náš oblíbený skanzen. Tentokrát
bylo téma Abeceda řemesel. Žáci se přenesli do minulého
století, kde viděli, jak se řezaly velké klády na vodní pile.
Také si mohli vyzkoušet, jak se opracovávalo dřevo z různých stromů a co se z něj dalo vyrobit. Výrobky, jako misky, píšťalky, svícny, apod., si mohli ihned koupit. Poté se
podívali na dvorek s hospodářskými zvířaty, zkusili si, jak
se strouhala řepa nebo jak se připravovalo zelené krmení.
Pak si poslechli, jak byli důležití koně pro venkovany.
Názorná ukázka povelů a tahání klády se dětem moc líbila.
V jiné chaloupce ochutnaly malé koblížky a v poslední si
vyrobily papírové prasátko.
Hana Dvořáková
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Cestování vesmírem a objevování podmořského světa
Protože současná ekonomická situace nám ztěžuje návštěvu kulturních vystoupení v Brně, uvítali jsme nabídku Kina
Alex 3 D s promítáním 3D kina na naší škole. Stačil k tomu 3D projektor, reproduktory a aktivní 3D brýle. Žákům 4. a 5.
ročníku byl promítnut film Vesmír. Svět na pomezí filmu a reality nám dovolil virtuálně cestovat do míst, která jsme zatím
objevovali pouze v hodinách vlastivědy a v našich představách. Se žáky 1., 2. a 3.ročníku jsme se přenesli do podmořského
světa korálových útesů. Pozorovali jsme, jak kolem nás plavou želvy a pátrají po potravě. Nahlédli jsme do jeskyní a puklin,
které slouží jako útočiště hejnům pestrobarevných ryb.
Jarmila Bielová

Den matek
Konečně po dvou letech mohly naše děti připravit vystoupení ke Dni matek. Téma bylo Květina pro maminku.
Partička páťáků se snažila vymyslet tu nejhezčí květinu
pro svou maminku, aby se při tom moc nenadřeli. Chtěli nejdříve umělou, učili zpívat růžičku a také objednali
kytku masožravou. Nakonec se rozhodli pro kytičku ze
zahrady. Ostatní děti předvedly hmyz, který květinkám
pomáhá, potom byly zase zahradníky, také předvedly
pracovníky ve skladu květin, pak zase maminkám tančila
děvčátka s květinami. Nakonec vše dobře dopadlo, kytička pro maminku byla taková, kterou darovaly ze srdíčka.
To, že se vystoupení povedlo, dokázal potlesk publika plně
obsazené sokolovny.
Anna Hlávková
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Den Země
V pátek 22. 4. byl jako každý rok Den Země.
Děti už dopředu věděly, co je čeká. Rozdělili
jsme si část Brumovic pro jednotlivé třídy. Děti
se s nadšením vydaly uklízet tyto části obce
Brumovice. Samy viděly, jaký nepořádek dokáží
lidé udělat. Mezi sebou si slíbily, že všechny odpadky vždy dají tam, kam patří. Tento den pokračuje projektem cca na 4 -5 let, kdy zakopeme
do země na určité místo různé druhy odpadků
od přírodního, přes plasty, papír, sklo, dřevo
a látky. Po určitém období odpadky vykopeme
a budeme sledovat, co se s nimi děje. Cílem je
zjistit, s čím si příroda poradí a s čím za velmi
dlouhou dobu nebo v žádném případě.
Anna Hlávková

Den dětí
Jako každý rok jsme si pro děti na tento den připravily dopolední program plný zábavných disciplín a překvapení. Pro
tentokrát jsme se realizovaly na fotbalovém hřišti. Děti byly rozděleny na čtyři družstva a kapitány byli naši letošní páťáci.
Jejich úkolem bylo, co nejlépe a nejrychleji zvládnout šest stanovišť. Ta byla značně různorodá. Přes plnění logických úkolů, nacvičování vlastní choreografie, trénování balanční pozice až po házení syrovým vejcem a pamatovací běh. K tomu
jim hrála muzika a měli nachystáno bohaté občerstvení se spoustou dobrot. Za přichystané občerstvení a zajištění skvělého
zázemí bych ráda moc poděkovala našemu panu hospodskému p. Leošovi a jeho týmu. Vše klaplo na výbornou a troufnu
si říct, že jsme si to všichni moc a moc užili.
Iva Halířová
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Divadlo Hradec Králové
Mnoho lidí tajně sní o cestě do slunné Afriky. Dětem ze školy se tato cesta podařila ve středu 22. června,
kdy nás dva herci z divadla z Hradce Králové pozvali
do džungle mezi zvířátka. Cestou nás provázel známý
cestovatel, doktor a pedagog Emil Holub, který při svém
pobytu vyléčil slonovi rýmu, žirafě špatný zrak či lvovi
bolení bříška. Celé představení bylo zábavné a všem se
moc líbilo.
Hana Dvořáková

Dopravní hřiště
Hustopeče
Po roce jsme s žáky 4. a 5. ročníku opět zavítali na dopravní hřiště v Hustopečích. Po hodině dopravní výchovy (značky,
křižovatky, výbava kola) jsme přistoupili k praktické výuce. Děti si projely jízdu zručnosti, složily testy a nastoupily k jízdě
po cvičné silnici. Zkušební komisaři bedlivě dohlíželi na dodržování dopravních předpisů. Každý přestupek byl s dětmi
probrán, aby se v příští jízdě chyba neopakovala. Na závěr děti obdržely cyklistické řidičské průkazy a nejlepší z nich i malou odměnu.
Jarmila Bielová

Florbalový zápas v Kloboukách
9. 6. reprezentovali žáci z florbalového kroužku naši školu v turnaji, který se konal v Základní škole v Kloboukách
u Brna. Celý turnaj byl napínavý, děti do boje vložily veškeré síly, které přinesly své ovoce. Tým složený z žáků 1.-3. ročníku
obsadil 3. místo. Žáci 3. ročníku přivezli zlatý pohár. Všem zúčastněným děkujeme.
Hana Dvořáková
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Žádný muzikant
z nebe nespadl
To byl název koncertu, který
se uskutečnil v pátek 13. května.
Koncert byl jedním slovem úžasný.
Manželé Vrtalovi ze skupiny Marbo vtáhli děti do rytmu, pohybu
a hlavně zpěvu. Všichni jsme si s
chutí zazpívali známé i neznámé
písničky. Ty, které jsme neznali, jsme mohli doprovázet svým
tleskáním nebo pohyby těla. Těšíme se na další pokračování zase za
rok.
Anna Hlávková

Modrohorský fotbalový turnaj základních škol
Přiblížil se konec června a s ním dlouho očekávaná
akce – fotbalový turnaj základních škol. Letos to byl již
2. ročník a proběhl na fotbalovém hřišti v Bořeticích. Zúčastnily se ho družstva žáků ze čtyř škol – z Bořetic, Kobylí,
Velkých Pavlovic a z Brumovic. Turnaj proběhl ve dvou kategoriích U9 (1. – 3. třída) a U11 (4. – 5. třída).
V mladší i ve starší kategorii nastoupilo vždy 7 družstev.
Na hřišti panovala úžasná atmosféra a za některé výkony
malých hráčů by se nemuseli stydět ani známí fotbalisté.
Domů jsme se vrátili se dvěma bronzovými medailemi
a krásnými poháry.
Poděkování patří všem organizátorům a také brumovickým trenérům, kteří nás na turnaj doprovodili a postarali
se o sestavení týmů a vybavení hráčů.
Jarmila Bielová
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Pokusy
Konečně po dvou letech pauzy jsme
se dočkali fyzikálních a chemických
pokusů žáků ze ZŠ Kobylí. Naše děti,
které už pokusy zažily, se na ně moc
těšily. Vždyť kde jinde mohou vidět raketu, hašení ohně, zbarvování různých
látek, proč někdy nafouknutý balónek
praskne a někdy nepraskne a mnoho
a mnoho dalších pokusů. Nejvíce byly
děti nadšené, když se mohly pokusu
zúčastnit. Jejich starší kamarádi byli
naprosto úžasní a všechny pokusy se
vydařily na jedničku.
Anna Hlávková

Motýlí cirkus
V pátek 8. dubna se sokolovna proměnila v Motýlí cirkus. Programem nás provázel mladý muž, který všechny
seznámil se životem motýla, a to od malého vajíčka až po
dospělého jedince. Jednotlivá stádia znázorňoval různými
pomůckami, se kterými děti prováděly zajímavé činnosti.
Jak to ve skutečnosti vypadalo? Žáci se učili žonglovat s vajíčky v podobě míčků, omotávali žáky hedvábím, kdy tak
vznikla kukla. Pomocí sosáčků přenášeli papírové motýlky
z louky na louku, naučili se slovo motýl v různých cizích
jazycích. Dětem se program velice líbil, a i samotné paní
učitelky byly nadšené.
Hana Dvořáková

Olympiáda v Kobylí
V pátek 10. června jsme se s žáky 4. a 5. ročníku po
dvouleté odmlce způsobené covidem zúčastnili oblíbené
sportovní olympiády v Kobylí. A protože je nás celkem
málo, vzali jsme si na pomoc i pár třeťáků. Společně s námi
závodily i děti z Bořetic, Vrbice a z pořádající kobylské školy. Olympijský ceremoniál byl zahájen zapálením olympijského ohně a přečtením slibu za sportovce a za rozhodčí.
Závodníci si změřili síly v sedmi disciplínách – v běhu na
200 a na 60 m, ve štafetě 3 x 200 m, ve skoku dalekém, skoku z místa, hodu kriketovým míčkem a hodu na cíl. Celou
olympiádu jsme si náležitě užili a zpět jsme se vrátili se
spoustou medailí a sportovních zážitků.
Jarmila Bielová
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Výlet Permonium
zábavný park s příběhem
20. 6. jsme vyrazili s celou školou na celodenní výlet
do Permonia – Oslavany. Čekalo nás rozdělení na skupiny
a plnění záhadných úkolů. Vyzkoušeli jsme si, jak těžká je
práce v dolech a už víme, jak vypadá důlní mužíček (permoník). Počasí nám vyšlo parádní, takže jsme si zařádili
i ve vodě. Moc se nám tu líbilo a domů si každý přivezl
malou odměnu na památku.
Veronika Procházková

Výlet do Prahy
Dne 27. 6. jsme se s pátou třídou vydali na výlet do Prahy. Učitelský doprovod představovala paní Bielová s paní
ředitelkou a paní Polákovou.
Všichni jsme se sešli u brumovické sokolovny téměř
přesně v 5:30 a rozdělili jsme se do dvou aut. Když jsme
dojeli na vlakové nádraží do
Břeclavi, chvíli jsme čekali
a poté jsme nasedli do RegioJetu. Cesta ubíhala hezky, dokonce na každém sedadle byl
tablet a byla tu free Wi‑Fi, takže jsme si zahráli zábavné hry.
Každý jsme dostali svou láhev vody a mohli jsme si koupit
za 10–40 Kč nějaký drobnější
cheesecake. Pak ale události
nabraly nečekaný spád. Vlak
zastavil kus před Kolínem
a zůstal stát. Na obrazovce se
objevil žlutý pásek s informací, že vypadla elektrická energie, a že tedy budeme čekat asi
30 minut.
Tak jsme tedy čekali. Postupně se pak čekání prodloužilo na neuvěřitelných 120 minut a za nějakou dobu dokonce
na 180! Abychom se při čekání nějak zabavili, poslouchali
jsme hudbu, hráli hry a povídali si. Nebylo to tak zlé, dokud…
Na obrazovce se objevila
informace, že budeme čekat…
300 minut! A to byl konec.
Bylo 12:45 a čekat 5 hodin…
Po nějaké době se vlak naštěstí zase rozjel a všichni jsme
jásali radostí. Tou dobou už ale
bylo jasné, že v Praze nestihneme všechno, co jsme chtěli.
18

Bylo totiž 12:45. Když jsme do Prahy konečně dojeli, všichni byli z cesty značně unaveni, ale tato úžasná metropole
nás nabila novou energií.
Na hlavním nádraží jsme se rozešli po skupinkách,
abychom se najedli. Tou dobou už byly skoro tři hodiny
odpoledne. Paní učitelky šly
do restaurace Potrefená husa,
kam jsme šli nakonec skoro
všichni. Já jsem si dala bramboráčky a musím říct, že byly
opravdu skvělé.
Po jídle jsme se vydali objevovat památky. Viděli jsme
nejen Karlův most, Pražský
orloj nebo řeku Vltavu, ale
i svatého Václava na koni, vysoký Mariánský sloup a v dálce nádherné Národní divadlo.
Nutno podotknout, že jsme
zahlédli mnoho krásných aut,
ať už to byla majestátní bílá
Tesla, nebo zlatý Mustang.
Dali jsme si zmrzlinu, která
byla výtečná, a někteří i ledovou tříšť, která nás v tom horku výborně osvěžila.
Pak jsme se vrátili na nádraží a o půl šesté jsme se
vydali vlakem do Brna. Žádné extrémní zpoždění na nás
tentokrát nečekalo, a když
jsme v Brně vystoupili, opět
jsme nasedli do aut a jeli do
Brumovic.
Tento výlet byl opravdu
skvělý a myslím si, že si ho
všichni budeme ještě dlouho
pamatovat.
Daniela Kalvachová,
žákyně 5. ročníku
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Aprílové básnění v ZŠ Klobouky
Vybraní zástupci naší školy 1. dubna reprezentovali ZŠ
Brumovice na klobouckém Aprílovém básnění, kam přijeli
soutěžit i žáci z krumvířské školy.

• ve 2. kategorii (4. a 5. ročník): Nela Kulíšková, Adéla
Prokešová, Lukáš Nádeníček, Adam Veselý

Za naši školu byli vybráni tito žáci:
• v 0. kategorii (1. ročník): Nikol Malcová, Jakub Dvořák,
Lenka Nádeníčková

Nikol Malcová získala ve své kategorii 1. místo. V 1. kategorii byli úspěšní dokonce dva naši žáci:
2. místo získal Michal Peřina, 3. místo Marek Vajbar. Ve 2. kategorii získala 2. místo Adéla Prokešová,
o 3. místo se podělil Lukáš Nádeníček s Adamem Veselým.
Všem moc gratulujeme a těšíme se z jejich úspěchů!!!

• v 1. kategorii (2. a 3. ročník): Marek Vajbar, Elen
Hladůvková, Dominik Hasík, Michal Peřina

A jak naši recitátoři dopadli?

Marie Michnová
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Slet čarodějnic
Tradicí v naší škole je, že děti poslední školní dubnový den přijdou na vyučování v kostýmech čarodějů a čarodějnic. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. První dvě hodiny probíhalo čarodějnické vyučování a po přestávce jsme
se vydali na školní zahradu, kde pro děti byla připravena stanoviště s různými úkoly. Mladí čarodějové tak museli
prolézat pavučinou, složit čaropuzzle, závodit ve foukání pavouka do cíle, proběhnout trasu v čarobotech či přejít
ztrouchnivělou lávku přes smrdutý močál. Děti si soutěže užily a již teď se těšíme na příště.
Hana Dvořáková
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Školní družina
Keramické tvoření
Konec školního roku se rychle blíží a stejně tak i konec
letošního „plácání z hlíny“. A že se nám to letos plácalo!
Děti si toho tentokrát vyzkoušely opravdu hodně. Zkusili
jsme různé techniky glazování, zatírání, kresbu do surové
glazury a taky třeba zdobení skleněnou drtí. Vyzkoušeli
jsme si modelovat obličej, tvorbu z válečků, zkombinovat
hlínu se dřevem a taky si udělat vlastní dekor na nevypálený keramický talíř. S tím nám velmi pomohli manželé
Cupalovi z Keramiky Krumvíř. Talíře nám s úžasnou ochotou nachystali za minimální cenu. Moc díky. A nesmím
zapomenout na vlastní grafický návrh, kterým jsme si ozdobili talířek na zpříjemnění vánočních svátků. Stihli jsme
anděly, ptáčky, kytičky, zápichy do květináčů, misky, sovičky a nakonec medvídky. Ty si rozdáme těsně před vysvědčením. Tak hodně štěstí mladým umělcům do další tvorby!
Trička k zápisu
Letos se usilovně přemýšlelo, co našim budoucím prvňáčkům vymyslet k zápisu do 1.třídy. Nakonec jsme se
rozhodly pro tričko s vlastním potiskem a při výrobě jeho
návrhu se chytli i naši páťáci a vymysleli si svůj originální
návrh k odchodu z naší školy. S konečnou realizací nám
pomohl pan Michalík z firmy ABPRINT servisní, s. r. o.
Hodonín, kterému touto cestou moc děkuji za ochotu a trpělivost. Jak se nám trička povedla, ohodnoťte sami.
Iva Halířová
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Veselé zoubky
Společnost DM DROGERIE, vyhlásila pro děti 1. ročníku preventivní program „Veselé zoubky „. Zaslali nám materiály – DVD s filmem „ Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek,“ pracovní listy, samolepky s postupem čištění zubů, preventivní
balíčky pro každého žáka - zubní kartáček, pasta, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny, vzdělávací plakát a domino. V prvouce jsme s dětmi 1. ročníku probírali pravidla o zubní hygieně a vše si zkusili i prakticky. Doufáme, že si děti uvědomily,
proč je důležité starat se o své zoubky, navštěvovat pana zubaře a dávat pozor na to, co zubům škodí.
Anna Hlávková

Turnaj ve vybíjené
v Kobylí
Konečně po tříleté odmlce způsobené
covidem nastal dlouho očekávaný den.
Vybraní žáci vyrazili na turnaj ve vybíjené do Kobylí. Utkali se tady se žáky
z Vrbice, Bořetic a pořádající školy. Bitva to nebyla vůbec jednoduchá. Protože
páťáků je letos málo, museli nám vypomoct i žáci ze čtvrtého, a dokonce třetího
ročníku. I přes tento handicap se nám
podařilo k obrovské radosti našich dětí
celý turnaj vyhrát a přivézt tak do školy
krásný pohár.
Jarmila Bielová
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110. výročí otevření nové budovy školy
Z historie školy
Brumovice bývaly přiškoleny do Kobylí. Teprve od
roku 1784 přicházel kobylský učitel do Brumovic, kde
v obecní radnici vyučoval mládež. V roce 1820 byla postavena jednotřídní škola, kterou navštěvovalo asi 140
žáků.
Roku 1884 byla přistavěna ještě jedna třída, od
1. září 1884 byla tedy zdejší škola rozšířena na dvojtřídní,
poněvadž počet žáků už překročil 200. V roce 1889 sem
docházelo 223 žáků. O několik let později byla postavena
čtyřtřídní škola s paralelními třídami.
Dřívější učitel při jednotřídní škole míval z každého
dítka týdně 2 groše (6 krejcarů) a ročně pecen chleba.
Podučitel měl celé zaopatření u řídícího učitele a 20 zlatých ročně. Postavení takového podučitele nikdy nebylo
skvělé. Proto se mu hledělo přilepšit za malé služby buď
při kostele, nebo v obci. Například vyučoval žáky církevní hudbě, každou neděli zpíval v kostele, posluhoval při
křtech.
Nová přístavba

Druhým řečníkem byl dvojctihodný p. farář evangelický z Klobouk František Bednář, jenž v témže duchu mluvil o účelu školy a dokázal, že škola má nejen učiti vědění,
nýbrž i pěstiti víru v Boha. Konečně vystoupil na řečniště
nadučitel František Tiefenbach, jenž díky vzdal obci za
oběti, které přinesla ke zbudování této školy, ujistil rodiče
a občanstvo, že sbor učitelský své povinnosti dle zákona
svědomitě konati bude, a vzdal hold J. V. císaři a králi vyzvav shromáždění k provolání třikrát, sláva‘. Na to místní
dp. farář P. Ondřej Habán za asistence dp. Jana Nováka,
faráře z Klobouk, P. Pavla Šindeláře, faráře z Krumvíře
a P. J. Süssmayera, faráře z Kobylí, posvětil novou školní budovu. Obřady ukončeny zpěvem „ Bože, chválíme
Tebe“ a sv. požehnáním v kostele.“
V nové budově se začalo vyučovat dne
30. září 1912 s počtem žáků 274.
Z Almanachu vydaného ke 100. výročí otevření nové
budovy školy v Brumovicích (vydala ZŠ a MŠ Brumovice
v dubnu 2012) připravila: Vlasta Bedřichová

Dne 6. března 1912 proběhlo komisionelní jednání stran přístavby školy podle plánu
zhotoveného stavitelem J. Poláškem v Kyjově. Provedení stavby bylo ponecháno staviteli
a architektu Františku Valentovi z Brna za obnos 43 500 K. S odbouráním IV. třídy se začalo 2. dubna 1912, stavba byla počata 13. května a ukončena 21. září toho roku.
Slavnostní otevření nové školní budovy
„Svěcení přístavby vykonáno bylo dne
22. září 1912. K této řídké slavnosti pozváni c.
k. okresní hejtman p. Petr Kerndelmayer, rytíř
z Ehrenfeldu, c. k. okresní školní dozorce pan
Čeněk Vorel, důstojné farní úřady v Kloboukách a poslanec P. Tomáš Šilinger. Slavnosti
zúčastnili se všichni zdejší obyvatelé, školní
mládež a mnoho hostí z okolí, zvláště z Kobylí.
Obřady svěcení začaly v chrámu Páně vzýváním Ducha sv. a modlitbami. Nato za hlaholu zvonů a zpěvu, Bože, cos ráčil‘ v průvodu
se šlo k nové přístavbě školní budovy. Za slavnostního řečníka pozván P. Tomáš Šilinger,
jenž pro nemoc nemohl se slavnosti zúčastniti.
Místo něho řečnil dp. Jan Novák, farář v Kloboucích. Podkladem řeči jeho byla slova velkého pedagoga J. A. Komenského, jenž školu
nazval dílnou lidskosti, v níž má býti mládež
vedena ke zbožnosti, mravnosti a vědění. Dp.
řečník nazval školu, domem Božím‘ a ukázal,
že škola opravdu jest a má býti domem Božím
svým vznikem a svým vznešeným účelem.
25
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Maminky dětem
Skupina střelených matek v loňském
školním roce připravila mnoho akcí, které
byly plné pohybových a kreativních aktivit,
a bavily se při nich děti i rodiče.
Pojďme se společně ohlédnout, co všechno jsme prožili.
Na jaře, kdy nás ještě obklopoval Covid-19 a s ním spojená spousta zákazů
a omezení, se nám i přes to podařilo přiblížit velikonoční svátky akcí, kterou jsme
nazvali „Slepičí úlet“. Počasí sice nebylo
úplně ideální, ale toho se nezaleklo téměř
sto dvacet lidí a akci si užili. Přes osmdesát
spokojených dětí, které si na každém stanovišti po celé obci vysoutěžily sladkou odměnu, mluví za vše.
Každým rokem se nám zatím povedlo
zapojit do celostátní akce „Ukliďme Česko“.
Ani letos tomu nebylo jinak. I přes skromnou účast bylo vysbíráno zhruba 180 kg odpadu, který byl posléze odvezen na sběrný
dvůr. Rodičům, dětem i pracovníkům obce
děkujeme za vydatnou pomoc.
A když přišel ten správný měsíc, naše
fotbalové hřiště se proměnilo ve „Školu čar
a kouzel“. Čarodějnická akce byla velmi netradičně pojata a byly na ni opravdu kladné
ohlasy. Kreativní činnosti, výroba lektvarů
i samotné upálení čarodějnice pohltilo děti
i dospělé. Zapálením vatry následně vznikl i prostor pro opékání špekáčků. Bavili se
opravdu všichni a my jsme za to moc rády.
První týden v červnu patří vždy dětem.
Za pomoci SDH Brumovice, fotbalistů
a obce byl uspořádán Den dětí. Námětem
pro tento významný den bylo - „Čím budu,
až budu velký?“ Děti tak dostaly prostor si
pomocí vybraných aktivit vyzkoušet, jak
pracuje například číšník, švadlena, hasič,
farmář, zdravotní sestra nebo knihovnice.
Tolik oblíbená jízda na koni a na velkém
traktoru rozzářila nejedny oči.
Moc nás těší zájem všech, kteří se podílejí na akcích samotných a kteří nás podporují. Ceníme si každého nápadu a děkujeme
za něj. Budeme se snažit připravovat další
akce, které budou rozvíjet fantazii, zručnost
a dovednosti našich dětí, upevňovat kolektivní, přátelské i sousedské vztahy a udržovat zvyky a tradice, které tu máme už po
generace.
Děkujeme.
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Šárka Perlíková
Foto: Vlasta Bedřichová
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Brumovické hody
Letošní krojované hody se konaly ve dnech 1.až 4. července 2022, a oproti těm loňským zkráceným proběhly již
v tradiční podobě.
Stárci a stárky:
1. pár: Antonín Chrástek a Lenka Novotná
2. pár: Dominik Miklík a Vanesa Hanáková
3. pár: Rudolf Kadlec a Sarah Tomanová
sklepnický pár: Pavel Miklík a Eva Kulíšková
V pátek 1. 7. vyrazili chlapi pro máju, kterou přivezli
kolem druhé hodiny na sólo. Následovalo čistění, zdobení
a úklid. Stárci potom roznesli májky svým stárkám a mája
byla postavena asi o půl osmé. I přes nepřízeň počasí jsme
si pod ní všichni zazpívali. V sobotu 2. 7. pak proběhla od
20:00 večerní zábava za doprovodu DH Miločanka.
V neděli 3. 7. dopoledne probíhalo zvaní na hody v ulici
Draha, na Novém řádku a U Jezírka. Průvod, naplánovaný
na 15:00, šel od první stárky Lenky Novotné přes Draha na
sólo. Následně proběhlo dětské sólo a odpolední hodová
zábava. Po celý den hrála DH Podlužanka.
V pondělí 4. 7. se zvalo na Hlavní ulici, Vrchním konci
a ve Žlíbku. Tentokrát šel průvod od druhé stárky Vanesy
Hanákové z ulice Draha, kolem hřiště a Hrachůvkou na
sólo. Poté proběhla tradiční zavádka a pokračovala hodová zábava, kdy se o hudební doprovod opět postarala DH
Podlužanka. Hody zakončili stárci s chasou půlnočním
překvapením.
Stárci, stárky a krojovaná chasa by tímto chtěli poděkovat obci Brumovice za pomoc s organizací, brumovickým
vinařům za poskytnutí vína a domácím i přespolním za
hojnou účast.
za chasu Brumovice
Hana Novotná a Eliška Vykydalová
foto: Eliška Vykydalová
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Brumovická zavádka 2022
3
Vy brumovská chaso, kde vy máte stárka?
/: leží za humnama :/ pije vodu z járka.
Vy brumovská chaso, kde máte druhýho?
/: leží za humnama :/ nedaleko něho.
Pro máju vyjelo pětadvacet chlapů.
U Fridrichů pili, tučný účet měli, Chrástků oškubali.
Tonda, první stárek, kliďas je veliký,
ve vinici maká, ostatní nestíhá, pořád se usmívá.
Připijme na zdraví, Lence, stárce první,
všechno diriguje, eště oslavila narozky v neděli.
Domča, druhý stárek, chasovní je barman,
/: hlídá pitný režim:/, vodku vypije sám.
Po deváté stárkem je Ruda Kadleců.
Dyž se neožení, stárkovat tu bude třeba do důchodu.
Spolehnůt se nedá na Pavla sklepníka.
Na děvčata myslí, do Kobylí jezdí aj s klíčem od sklepa.
Evička Kuliška, správná je hasička.
Víno ráda pije, eště ho v Kobylí ve stánku prodává.
Naši mladí stárci sem tam nestíhajů.
Ale to nevadí, rádi jim pomožů Cichra aj s Kůrečků.
Brumovský děvčata každýmu se líbí,
/: O jednu se bili :/ domácí, přespolní.
Naše vinohrady dobré vínko rodí.
/: Zavdejme si, chlapci :/ na ty naše hody.
Dobře se nám žije v tej našej dědině,
/: veselo muziko, :/ eště lepší bude.

První stárka má nový střevíce,
poslúchejte, co má eště více.
A ona má eště pěkný, nový šaty,
enom mrška nechce poslúchati.
Enom ty mně, má panenko, pověz,
kde ty zejtra na travěnku půjdeš.
A já půjdu, půjdu, půjdu do hájíčka,
zeleňá se tam pěkná travička.
Zeleněj se, travěnko zelená,
rozlívej se, voděnko studená.
Rozlívej se, rozlívej po hladkým kamení,
nastalo nám s milú rozlúčení.
Šel kmocháček s kmotřenkú na huby,
obrátil jí fěrtúšek naruby.
Aj, kmotřenko, kmotro, jak se vám to líbí?
Aj, kmocháčku, lepší jak ty huby.
2
Ten brumovský zámek mezi horama,
povídala první stárka, že půjde s nama.
Ale paní máma, ta ji nedala,
že je ještě mladé děvče, aby počkala.
Není paní mámo, není jako vám,
lehnete si do postýlky a pantáta k vám.
A já, nebožačka, sama na peci
obracím se z boku na bok, všecko mě tlačí.
Zametala hůru, zametala síň,
našla ona myší ocas, těšila se s ním.

1
Súdili se tí brumovští s pánem
o tú lúku, co je pode dvorem.
Súdili se, súdili, súdit budú eště,
o to hezký, modrooký děvče.
Tá brumovská dědina veliká,
přelétla ju kačena divoká.
Sedla na Balaton, napila se vody,
pozdravila ty brumovský hody.
Povídaly ty naše tetičky,
že ty stárky sú jako kytičky.
Nám chlapom se líbí ty sukýnky kratší,
ach, můj Bože, proč my nejsme mladší.
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Kroj a odívání – Marie Šebestová, 6. část
Mužský kroj
Tato varianta kroje se od chlapeckého zásadně neliší. Zůstala zachována košile s barevným či bílým vyšíváním, stejného střihu. Červená soukenná kordula do pasu je totožná
s krojem svobodných chlapců. Někdy muži nosí i černou,
která je méně zdobená. Zásadní změnou je barva kalhot.
Muži nosí již jen tmavé, jednak klasické černé oblekové
nebo krojové kalhoty ze sukna. Pokud tedy vlastní krojové
kalhoty, nosí k nim i kožený řemen‑opasek lemovaný červenou kůži a zapínaný na dvě přezky. Nohavice zasunují do
vysokých černých kožených bot (holínky, půllitry, oficírky)
K oblekovým kalhotám nosí běžnou společenskou obuv.
Klobouk se již přestal užívat.
Nelze opomenout skutečnost, že pokud se někdo do
obce přistěhoval, jednak z důvodu sňatku či za jiných
okolností, po dlouhý čas si zachovával svůj vlastní kroj,
pokud byl tedy jeho vlastníkem (ženy i muži). Ke změnám
v barevnosti i střihu tak většinou docházelo až postupně,
nejčastěji v souvislosti s proměnou postavy. „Tak chlapi nekeří taky, protože už kordule neoblékli, tak si nechali novú
a gatě našit.“ I v současnosti lze na hodech vidět kroje, které nejsou přímo z Brumovic, ačkoli v obci jejich nositelé
trvale žijí.
Mužský kroj pracovní
Tento
kroj
muži nosí při
kulturních akcích, jako jsou
například Vinobraní či Dožínky.
Skládá se z již
výše
popsané
bílé krojové košile nebo režné
haleny bez límce
s rozšířenými rukávy bez manžet.
Kalhoty jsou buď
klasické černé
nebo z režného
plátna na způsob
třaslavic. Modrá
Pracovní oděv mužů.
pracovní zástěra
Foto Šebestová Marie, Brno 2020.
slouží jako nezbytný doplněk.
„To stařeček Kučík, ten sa dožil 93 let, tak ten ju nosíval
denně, byl myslím poslední (zemřel 2007-8). Jinak vím,
že to chlapi nosili doma po dvoře. Tento si v ten chodil
pro oběd, do obchodu, v tej zástěře. Měl gatě, košilu, kabát
nebo sako nejaký, protože on málokdy šel enom tak v košili že.“ Hlavu kryje klasický tmavý klobouk či slamák. K tomuto kroji nosí jednak vysoké černé boty, ale také běžnou
vycházkovou obuv, a to dle možností nositele. Klasická
vesta či sako se již k tomuto typu kroje nenosí.
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Ženský kroj pracovní
S celkovou proměnou životního stylu souvisí i zánik pracovního kroje jako běžného denního oděvu. V současnosti
slouží pouze jako jakýsi kostým k dotvoření atmosféry při
různých kulturních akcích v obci. Tyto kroje pochází většinou od starších žen, které je již nenosily nebo byly součástí
dědictví po rodičích a věnovaly je k dalšímu využití. Jedná
se tedy převážně o kroje původní. „To sú právě kroje, co
nosila moja babička, tetička Srstková a eště dvě nejaký.“
Ačkoli tedy původní význam kroje zanikl, zůstala zachována příštím generacím alespoň jeho autentická podoba
a slouží zároveň i jako předloha při výrobě nových krojů.
Dívky si oblékají bílou bavlněnou košili s krátkým rukávem nebo jen na ramínka. Dále spodní bílou plátěnou
sukni, v dolním okraji zdobenou krajkou. Barevná vrchní
sukně je z bavlněného plátna nebo kanafasu s minimem
ozdob. Sukně jsou zřaseny v pase do pevného pásku. Zástěry mohou být různých barev, v pase jsou nabrané do
skladů a zavazují se vzadu. Jako kabátek slouží jupka, která
je volnějšího střihu než kacabajka. Z důvodu snadné údržby je nejčastěji ušita z bavlněného plátna. Zapíná se řadou
knoflíků, přední díly jsou někdy ozdobeny šitými záhyby.
Jupka má široce nabrané rukávy, které se směrem k zápěstí zužují. Kolem krku je nízký stojáček. Zadní část jupky
je jen lehce projmutá. K pracovnímu kroji se obvykle nosí
bavlněný šátek zavázaný pod bradu či vzadu. V současnosti jej většina žen odmítá nosit s ohledem na svůj účes a pocit, že jim přidává na věku. Mladé dívky si k tomuto typu
kroje zaplétají jeden či dva copy a ty zdobí opět červenou
stužkou. V zimních měsících slouží jako oděvní doplněk
vlňák.

Dívky v pracovních krojích.
Foto Zaviačičová Zdena, Brumovice 2019.

Výsledky průzkumu uveřejňujeme na pokračování
se souhlasem autorky.
-VB-
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Slavní rodáci - Prof. RNDr. h.c. Josef Liznar
Profesor Liznar se narodil 28. října 1852 v naší obci, pocházel z velmi
chudé rodiny. První vzdělání získal na
obecné škole ve svém rodišti, již zde byl
u něho pozorován velký talent a nadání. Obecná škola byla jediná česká škola, kterou navštěvoval. Vyšší školy byly
tehdy vesměs jen německé. Německy se
učil na hlavní škole v Hustopečích, odtud přešel na státní vyšší reálku do Brna,
kterou v roce 1872 ukončil maturitní
zkouškou s vyznamenáním. Profesorem
přírodovědy mu byl slavný zakladatel
nauky o dědičnosti prof. Gregor Johann
Mendel (20. 7. 1822 – 6. 1. 1884, letos
slavíme 200. výročí narození), který,
když poznal nadaného a pilného studenta, ho na studiích podporoval a byl
mu přítelem až do své smrti. V letech
1872 – 1875 studoval Josef Liznar na
vysoké škole ve Vídni matematiku a fyziku. 1. srpna 1875 byl přijat do služeb
Ústředního ústavu pro meteorologii
a zemský magnetismus jako zatímní
asistent a roku 1877 se stal definitivním asistentem. V roce 1884 habilitoval
jako soukromý docent pro meteorologii, klimatologii a zemský magnetismus
na technice ve Vídni a v roce 1896 byl
jmenován mimořádným profesorem.
Od roku 1889 působil jako řádný profesor na Vysoké škole
zemědělské, kde také prožil první světovou válku.
Vzhledem k tomu, že se hlásil ke své české národnosti,
byl v roce 1919 bez zaměstnání a byl nucen požádat o penzionování. Zůstal naprosto bez prostředků. Poté žil u svých
známých v Brně. Teprve zásluhou prof. Dr. Lásky a brumovického rodáka a spisovatele Dr. Jana Herbena byl navržen
a 8. března 1922 prezidentem republiky jmenován řádným
profesorem kosmické fyziky a zemského magnetismu na
Karlově univerzitě v Praze. Kromě toho mu bylo uloženo spolupůsobit radou i činem při budování a organizaci Čsl. státního geofyzikálního ústavu a při magnetickém
měření a mapování Československa.
V roce 1923 odešel profesor Josef Liznar na trvalý odpočinek, dále však až do roku 1925 spolupracoval s profesorem Láskou na budování geofyzikálního ústavu. V tomto roce se opět vrátil do Brna – Králova Pole k trvalému
pobytu ke svým přátelům.
V roce 1927, v den jeho 75. narozenin, za ním do brněnského bytu přijeli akademičtí funkcionáři Karlovy univerzity a promovali ho čestným doktorem KU.
prof. Dr. Josef Liznar zemřel 12. června 1932 a byl pochován žehem v Brně.
Ačkoli prof. Liznar navštěvoval pouze jednu českou
školu – brumovickou obecnou – měl velmi vytříbený sloh
a cit pro mateřštinu.

Vědecká činnost profesora Liznara
byla velmi rozsáhlá, čítá na sedmdesát
prací, a to z celého oboru zemského
magnetismu, z meteorologie a klimatologie. Věnoval se také pozorování
poruch působených vlivem Slunce, pohybu Měsíce, zemětřesení, vztahům
mezi slunečními skvrnami a zemským
magnetismem. Cestu na mezinárodní
vědecké fórum mu otevřela dvě díla:
„Návod k měření a počítání prvků zemského magnetismu“ a „Rozdělení síly
zemského magnetismu v Rakousko –
Uhersku pro epochu 1890 a podle měření provedených v letech 1889 – 1894“.
Z dalších prací jmenujme např. „Barometrické měření výšek“.
Z jeho přátelství s G. J. Mendelem
vzniklo pojednání „Klima města Brna“,
jež vyšlo v Brně r. 1883 a k němuž
prof. Liznar použil Mendelových meteorologických pozorování.
Za své vědecké práce získal
prof. Liznar četná uznání, např. Akademie věd ve Vídni mu v roce 1901 udělila
Liebenovu cenu.
Letos si připomínáme 170. výročí
narození a 90. výročí úmrtí tohoto našeho významného a slavného rodáka.
Vlasta Bedřichová
Fotografii zapůjčil Klub přátel Dr. Jana Herbena
a historie obce.
Poznámka: Cena Ignaze Liebena byla nazývána rakouskou Nobelovou cenou. Rakouský obchodník Ignaz Lieben
ve své závěti stanovil, že „6 000 florinů by mělo být použito
„pro společné dobro“. V roce 1863 byly tyto peníze dány Rakouské císařské akademii věd a byla zavedena Cena I.L.Liebena. Každé tři roky měla být částka 900 florinů (rakouský
zlatý, od roku 1867 rakousko – uherský zlatý nebo též zlatka
či gulden byla měna používaná v letech 1754 – 1892 na území habsburské monarchie včetně českých zemí) věnována
rakouskému vědci v oboru chemie, fyziky nebo fyziologie.
Tato částka odpovídala zhruba čtyřiceti procentům ročního
příjmu univerzitního profesora.
Liebenova cena se uděluje i nyní mladým vědcům do
čtyřiceti let, kteří pracují v jedné ze zemí, které byly dříve
součástí Rakousko – Uherska a kteří pracují v oblastech molekulární biologie, chemie nebo fyziky. Cena nyní činí 36 tisíc amerických dolarů.
Liebenova cena = malá Nobelova cena
-VB-.
Zdroj: Wikipedie
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BV BRUMOVICE VÝTAHY slaví 30 let
Historie firmy
Společnost VÝTAHY, s. r. o., Brumovice byla založena
v dubnu 1992 privatizací provozovny státního podniku
OPP Žďár nad Sázavou se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem působícího v Brumovicích od r. 1968 a navázala tak
na dlouholeté zkušenosti výroby výtahových dílů a svisle
výsuvných vrat.
Nově vzniklá společnost převzala výrobní program
zaniklého státního podniku a tento nadále rozšiřovala.
V březnu roku 2000 proběhla změna obchodního jména
na BV BRUMOVICE VÝTAHY, s. r. o. Firma je ryze česká,
bez účasti zahraničního kapitálu a má v současné době téměř 90 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.
V současnosti nabízí společnost zákazníkům možnost
komplexní dodávky výtahů od projekce, výroby, montáže
až po servis. Na území České republiky je jedním z mála
výrobců ručních šachetních výtahových dveří, a to i v atypickém provedení. Další částí výrobního programu je výroba výtahů od nosnosti 50 kg do 15 000 kg, výtahových
konstrukcí, svisle výsuvných vrat, elektroinstalace a rozvaděčů.
V roce 2005 byla zprovozněna nová výrobní hala s administrativními prostorami o celkové ploše 1300 m2, čímž
vzrostla celková výrobní plocha na téměř 3000 m2. Tímto
udělala společnost další krok pro zkvalitnění výrobků, služeb, pracovního prostředí zaměstnanců, zvýšení produktivity a v neposlední řadě pro další možnosti rozšiřování
výroby. V roce 2012 došlo k rozšíření výroby výtahů v BV
BRUMOVICE VÝTAHY, s. r. o. o nové špičkové stroje.
Dne 20. května 2022 jsme slavili jako firma 30 let na
trhu
Pro současné i minulé zaměstnance a obchodní přátele bylo uspořádáno odpočinkové odpoledne, samozřejmě
v areálu firmy – nádraží. Od 15 hodin byl připraven vynikající raut, zábava pro děti – skákací hrad, malování na
obličej, jízda v kočáře taženém koňmi, střelba z luku nebo
laserovou či plynovou pistolí. Svůj um ukázala také skupina bojovníků z klubu KAJUKENDO z Brna.
Jaroslav Bobek
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Co nového u hasičů
Rok se nám přehoupl do druhé poloviny, a tak bych Vás
chtěl informovat o naší činnosti za první pololetí.
5. března se konala Valná hromada, tentokrát v sokolovně, protože v hasičce byly ubytovány ukrajinské ženy
s dětmi.
Následoval sběr železného šrotu.
V červnu jsme spolu se „Spolkem střelených matek“
uspořádali dětský den, kterého se zúčastnilo asi 130 dětí.
V polovině července se konaly již 18. noční hasičské závody. Letos v kategorii „Stará garda“ vyhráli naši závodníci. Stalo se již pravidlem, že nás přijely podpořit družební
sbory z Brumovic u Opavy a Záhorské Bystrice. Všem našim závodníkům a soupeřům děkujeme za skvělé výkony
a skvělou zábavu.
A teď něco k výjezdům zásahové jednotky. Díky některým nezodpovědným občanům jsme několikrát vyjížděli
k hašení trávy, a to u vrchního vodojemu, nad Balatonem,
ale také v Krumvíři, Morkůvkách i Čejkovicích. Také jsme
zasahovali po výbuchu rodinného domu v Terezíně. V zahradě dalšího domu v Terezíně jsme hasili odpad. Na zahradě v Kloboukách jsme hasili montážní buňku, a pak
taky skládku v Martinicích. Každoročně pomáháme při
dovozu máje na hody. Vícekrát jsme vyjížděli i ke spadaným, či nebezpečným stromům.
Dále bych se s Vámi rád podělil o, pro náš sbor, obzvláště
radostnou věc. Poprvé za celou dobu existence našeho sboru máme nový automobil. Je to devítimístný Fiat a bude
sloužit jednak pro dopravu hasičů, ale také dětí na závody.
Byl zakoupen sdružením finančních prostředků Ministerstva vnitra, Jihomoravského kraje a z obecního rozpočtu.

Vážení spoluobčané, blíží se volby do obecního zastupitelstva. Jako v předchozích letech stavíme svou kandidátní
listinu. Je téměř totožná jako před čtyřmi lety. Nechceme
a nebudeme Vám slibovat nic, co nejde splnit. Chceme jen
pokračovat v započaté práci, to znamená chránit Vaše majetky a zdraví a být nápomocni při zvelebování naší vesnice. Věříme, že nám dáte důvěru jako doposud.
Noční hasičské závody – 16. července 2022
Výsledky:
1. Cvrčovice
2. Starovičky
3. Věteřov
4. Prušánky
Stará garda – výsledky:
1. Brumovice na Moravě
2. Brumovice u Opavy
3. Nenkovice

Starosta SDH Karel Opluštil

Co nového u mladých hasičů
Letošní sezónu jsme s mladými hasiči zahájili
11. března z důvodu nepříznivého počasí tréninkem
v sále sokolovny. Rozměry sokolovny nás bohužel
omezují v plnohodnotném tréninku všech disciplín
a musíme improvizovat. Z toho důvodu se snažíme co
nejvíce trénovat na fotbalovém hřišti, pokud nám to
aspoň trochu počasí dovolí.
Další trénink jsme již absolvovali před hasičskou
zbrojnicí. Vzhledem k omezenému prostoru to sice
opět nebylo dle pravidel požárního sportu, ale aspoň to
proběhlo na čerstvém vzduchu. Provedli jsme kontrolu
materiálu a sportovního vybavení a malý úklid v hasičské zbrojnici. Začátkem dubna jsme již přemístili
tréninky na fotbalové hřiště, včetně veškerého potřebného vybavení. Počasí nám ještě neumožnilo trénovat
s vodou, tak jsme začali tréninkem štafety dvojic. První trénink s vodou na požární útok se nám podařil až
22. dubna.
Náš první letošní závod se konal 30. dubna v Tvrdonicích. V kategorii starší žáci, v které soutěžíme, nastoupilo deset družstev. Po prvním kole jsme byli prů-

běžně čtvrtí. Ve druhém kole jsme sice výsledný čas
ještě o dvě vteřiny vylepšili, ale vylepšili ho i soupeři,
tak jsme se nakonec umístili až na 6.místě. Vzhledem
k tomu, že jsme měli za sebou jen jeden trénink, byl
výsledek velice solidní.
Další náš závod v požárním útoku proběhl dne
15. května v Kobylí. V naší kategorii nastoupilo jedenáct družstev. Naše soutěžní družstvo se umístilo ve
velice vyrovnaných výsledcích až na 9.místě.
28. května jsme soutěžili v Novosedlech. Tam se nám
sice velmi dařilo, ale soupeři byli lepší. V druhém kole
jsme si čas ještě více vylepšili. Bohužel nám rozhodčí
pokus neuznal kvůli údajnému přesahu proudnice za
nástřikovou čárou. Podle našeho názoru se toho sice
naši proudaři nedopustili, ale aspoň pro příště víme,
na co si máme dát pozor. Naši skončili na osmém místě
z celkového počtu deseti nastoupených týmů.
Poslední náš závod proběhl 11. června ve Velkých
Bílovicích. V nádherném a prostorném areálu celkem
nastoupilo dvacet sedm družstev. Bohužel náš tým
startoval až jako 25. v pořadí, jako jeden z posledních.
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Soutěžilo se bohužel jen na jednu základnu. To pro nás
znamenalo obrovské
podmáčení závodní
dráhy, zvlášť u základny. Poučili jsme
náš tým, aby raději
zvolnil kvůli vysokému riziku úrazu.
Tomu také odpovídalo naše umístění.
V naší kategorii soutěžilo jedenáct týmů
a my jsme obsadili až
9. místo. Celý závod
byl velmi náročný
pro všechny zúčastněné. Časově i vzhledem k panujícím vysokým teplotám.
Některé
soutěže
musíme bohužel vynechávat, jelikož je to nejen časově náročné, ale většina našich ml. hasičů se věnuje i jiným sportům. I přes
velký počet zaregistrovaných dětí se nám z tohoto důvodu nedaří sestavit více než jedno závodní družstvo
a mladší žáci musí závodit společně v jednom týmu
v kategorii za starší žáky.
Chtěli bychom poděkovat vedoucím a trenérům
těchto sportovních organizací za jejich ochotný přístup. Velmi často nám vyšli vstříc a ochotně zařídili
přesun svých předem domluvených zápasů na jiný termín. Díky jejich ochotě se nám podařilo zúčastnit se
více závodů.
Sezónu jsme před prázdninami ukončili malou oslavou před hasičskou zbrojnicí, kde byl připraven táborák, občerstvení a bazén s vodou.
Václav Lupač
Foto: Zdeněk Peřina
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ZE SPORTU
Florbal
Vážení sportovní přátelé, Aligators se z florbalového
klubu transformuje na sportovní organizaci, která v sobě
bude sdružovat více sportů. K florbalu se postupně přidají
fotbal, stolní tenis, tradiční karate, atletika a gymnastika.
Podstatou změny je, aby v organizaci fungovaly dva hlavní
kolektivní sporty (florbal a fotbal), které budou ke komplexnímu rozvoji hráčů a hráček využívat v tréninku individuální sporty (karate, atletika a gymnastika). Cílem
naší filozofie je zdravě a sebevědomě vychovávat mladé
sportovce a slušné lidi. Vést je k lásce ke sportu, základním pravidlům fair‑play, touze po zlepšování sama sebe
i kolektivu. Hlavním mottem tréninků našich nejmenších
je HRAVĚ A ZDRAVĚ. Společně s tím navazujeme i na
zásady dodržování společenských a výchovných pravidel,
jako například příchod na trénink včas, chystání hřiště,
neskákání do řeči atd.
Pro hráče i rodiče dojde ke sjednocení všech možných
aspektů v organizační a sportovní složce – od metodiky
a struktury obsahu tréninku, přes jednotnou formu komunikaci pomocí moderního informačního systému, až po
tréninkový a zápasový harmonogram.
Jsme velmi rádi, že se nám na tento projekt podařilo
získat Mgr. Jaroslava Ondru, vynikajícího odborníka na
trénování a vzdělávání, který je oceňovaným školitelem
Fotbalové asociace pro oblast Moravy. Přichází k nám z brněnského fotbalového klubu SK Líšeň, kde působil v pozici
šéftrenéra přípravek. V naší organizaci povede fotbalovou
akademii a společně s hlavním trenérem florbalové mládeže Josefem Kopečkem a sportovním manažerem Jakubem
Gremmelem bude posouvat sportovní metodiku moderními směry, kterou bude předávat formou vzdělávání trenérů, hráčů i rodičů. Bude se věnovat i rozvoji jednotlivých
trenérů nebo celému realizačnímu týmu v jednotlivých
kategoriích.

„Možnost hrát první ligu přišla a my jsme se ji rozhodli využít. Je to obrovská příležitost pro zviditelnění florbalu
v našem regionu. Chceme k nám dovést kvalitní a atraktivní
soupeře. V našem áčku se vytvořil perspektivní tým, který
je ambiciózní. Proto byl náš dlouhodobý cíl první liga. Pro
celý klub je to obrovská příležitost, jak se posunout zase dál.
Víme, že nás nyní čeká těžké období, co se týká změn a přístupu. Věříme, že budeme konkurenceschopní a pro 1.ligu
přínosem“, uvedl předseda Aligators Jakub Gremmel
Ligové soutěže mládeže skončily
Na začátku sezóny jsme byli všichni v rozpacích, jestli se
ligové soutěže po COVID uzávěrkách rozběhnou tak, jak
jsme byli před covidem zvyklí. Dalším velkým strašákem
bylo, jestli se vůbec děti po Covidu vrátí zpátky na hřiště,
naštěstí se tyto obavy nenaplnily, a dokonce jsme zaznamenali obrovský nárůst nových hráčů ve všech kategoriích.
Přípravka a Elévky
Hlavní heslo sezóny pro přípravku a elévky by mohlo
znít nezastavitelní. Po většinu sezóny, kde se tyto týmy objevily na turnajích, vyhrály. Během roku se k nám přidala

Mužský tým Aligators bude startovat
v 1. florbalové lize mužů
Sportovní organizace Aligators dojednala s klubem 1. FBK Rožnov pod
Radhoštěm postoupení soutěže tak, že
v nadcházejícím florbalovém ročníku 2022/2023 zaujmou místo v 1. lize
mužů. Velkou změnu necítí pouze hráči, ale také fanoušci. Během sezóny je
čeká několik vyhrocených derby proti
regionálním rivalům, ale také utkání se
speciálním zaměřením. Kromě toho budou všechny zápasy moci sledovat nejen
z tribuny haly, ale i z pohodlí domova,
protože budou zápasy vysílány živě přes
internet a některé dokonce s doprovodem komentátora!

Přípravka a Elévky
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spousta nových hráčů, kteří se svou pílí postupně vypracovali na plnohodnotné články v týmu. V těchto kategoriích také nastal obrovský zájem o florbal. Na příští sezónu
jsme přihlásili další tým přípravek, aby děti mohly strávit
na turnajových hřištích hodně času, a tím pádem získaly
co nejvíce zkušeností.
Elévové
Elévové jsou tým, který srdceryvně bojoval každý trénink a turnaj. Celou sezónu odjezdil v hojném počtu a připsal si několik velkých vítězství. Bylo vidět perfektní propojení s týmem přípravky, jejichž členové velmi rádi jezdili
kromě své kategorie i na zápasy s elévy.

Mladší žáci
Mladší žáci se celou sezónu trápili s nedostatkem hráčů. Doplňovali je výborní elévové, kteří sbírali cenné zkušenosti. I když hráči na turnaje jezdili v menším počtu,
nikdy nic nevypustili a na hřišti předváděli své maximální
výkony. Sezóna nám sice nevyšla podle představ, ale jsme
velmi rádi, že na každém turnaji tým držel při sobě a neustále se vzájemně podporoval.
Starší žáci, dorost a junioři
Výsledky st. žáků, dorostu i juniorů byly různorodé. Hráči těchto věkových kategorií zažili během sezóny
(hlavně podzim a zima) spoustu výpadků z důvodu karantén a onemocnění Covid 19, takže bylo těžké nalézt
nějaký pravidelný rytmus. Narozdíl od mladších hráčů, se
museli pravidelně testovat, aby vůbec mohli jít na trénink
nebo zápas. Jsme velmi rádi, že jsme v klidu ukončili sezónu, což se po Covidu některým soupeřům nepodařilo.
Chceme velmi poděkovat hráčům za výborný přístup
k tréninkovým jednotkám a turnajům. Rodičům za vožení dětí na turnaje, a především za to, že své děti vedou
ke sportu. Velmi si ceníme jejich důvěry v naši organizaci
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Aligators. Velký dík patří i trenérům za jejich čas, který
neustále obětují výchově nových sportovních generací.
Drill day
Magické datum 30. 4. patřilo dětem a trenérům z mládežnických týmů aligátorů. Společně se všichni potkali na
klubové akci s názvem Drill Day v Kloboukách u Brna.
Nejdříve se všichni účastníci registrovali ve vestibulu
ZŠ. Děti si zde mohly zapůjčit florbalové hole. Společný
začátek akce proběhl na atletickém oválu za školou, kde
proběhlo rozřazení do týmů.
Přes sto účastníků se rozdělilo do pěti skupin, ve kterých je vedli zkušení trenéři po celý den. Děti za přítomnosti krásného počasí využily místní tělocvičnu,
sokolovnu, atletický ovál a venkovní florbalové hřiště. Nejstarší skupina navíc ještě kondiční
stanoviště u kapličky. Během
sportovního dne nemohly chybět také odpočinkové bloky se
svačinou, kde vzniklo mnoho
nových kamarádství.
Všechny děti si tréninkové
bloky odmakaly v plném nasazení, za což jim náleží velká
pochvala. Ke konci dne jsme se
společně setkali na atletickém
ovále k závěrečnému ukončení.
Nechyběl společný aligátorský
pokřik, který podtrhl celkové
Elévové
nadšení všech zúčastněných dětí
a trenérů.
Velmi rád bych chtěl poděkovat rodičům za důvěru, dětem za maximální nasazení,
trenérům a pomocníkům za vynaložené úsilí během dne.
Poděkování patří všem partnerům z řad obcí a speciálně
také ZŠ a Městu Klobouky u Brna za skvělou spolupráci
při plánování této speciální akce.
Věříme, že se opětovně
spolu někde setkáme, jak na
trénincích, turnajích, příměstském táboře nebo na dalším
ročníku Drill daye, příp. jiné
speciální akci.
Z akce vzniklo video – Aftermovie, na které se můžete
podívat na YouTube kanále
Aligators TV. K vyhledání
můžete využít i přiložený QR
kód.
Austerlitz Cup 2022
Na konci května se týmy přípravek a elévů zúčastnily
kvalitně obsazeného letního turnaje ve Slavkově u Brna.
Oba týmy předvedly velmi kvalitní výkony na hranici
svých aktuálních možností, za což jim bylo odměnou 2x
první místo a zlaté medaile na krku.

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2022/2

Komentář hlavního organizátora Milana Veselého:
„Jsme rádi, že se nám v letošním roce podařilo do Brumovic
opět nalákat týmy s velmi kvalitními hráči. Je vidět, že reputace turnaje je na vysoké úrovni, protože družstva dala přednost
před konkurenčními akcemi, které již mají delší tradici. Již nyní
máme s organizačním týmem namyšleno na příští rok několik
vylepšení, protože je potřeba se neustále posouvat a přinášet do
pořádání turnaje nové aktivity a nastupující moderní prvky.“

Florbalový turnaj Aligators Open Air pro školy
V první polovině června se uskutečnil první ročník Aligators Open Air School, který se odehrál na venkovním hřišti
v areálu Základní školy Klobouky u Brna. Počasí si s námi
trochu pohrávalo, ale kromě úvodního dne, se uskutečnily
všechny zápasy venku. Program od středy do pátku byl náročný a jsme rádi, že jsme podobnou akci zvládli uspořádat.
Ve středu se uskutečnil turnaj pro děti z mateřské školky
– School Mini. Všechny děti se moc snažily a zaslouženě si
odvezly i medaile. Ve čtvrtek se odehrál druhý turnaj určený
pro žáky z 1. - 3. tříd – School Jr. K vidění byla spousta krásných zápasů. V pátek se odehrál hlavní turnaj pro nejstarší
žáky 1. stupně základní školy – School Cup. Během dne se
hrál nádherný florbal, kterému dominovaly individuální výkony některých hráčů.

Chcete se dozvědět o organizaci Aligators více? Navštivte
naše webové stránky na www.fbc‑aligators.cz, facebookovou
stránku Aligators, YouTube stránku Aligators TV nebo na
Instagramu fbcaligators. Fotoalba naleznete na Zonerama.
com pod názvem Aligators. Děkujeme všem našim partnerům za podporu.
Milan Veselý

Florbalový turnaj Aligators Open Brumovice
V termínu 18. - 19. června se odehrál v Brumovicích další ročník Aligators Open Air. Na třech hřištích se o víkendu
představilo 26 kvalitních týmů, z nichž 8 bylo v ženské a 18
v mužské kategorii. Během turnaje se v tropických podmínkách představilo 199 aktivních hráčů, kteří vstřelili neuvěřitelných 968 branek v 112 utkáních.
Mužskou kategorii ovládl domácí tým Legendárná, který
v jednoznačném zápase o titul porazil IBK Bobers z Havířova. Třetí místo si z Brumovic odváží tým IBK Sülak, který
v zápase o 3. místo porazil Team Kazachstan B‑orat.
Ocenění TOP KANONÝR si z Open Air odváží za necelých 30 branek Tomáš Líznar z vítězného týmu Legendárná.
Cenu pro nejlepšího brankáře turnaje získal Michal Bartoň
z vítězného týmu.
Ženskou kategorii vyhrál tým Jevanečkyyyy z Karviné,
když v repríze loňského finále, porazily obhájce titulu – brněnské Lassie’s snout.
Třetí místo získal tým B.L.O.ND.
Ocenění TOP KANONÝRKA si z Open Air odváží za 14
branek Petra Bílá z týmu B.L.O.N.D. Cenu pro nejlepší brankářku turnaje získala Simona Pytlíková z Jevanečkyyyy.
Chtěli bychom poděkovat všem pořadatelům, partnerům,
rozhodčím i hráčům, že se našeho turnaje zúčastnili.
Speciální poděkování patří SDH Brumovice, kteří nám
během celého turnaje pomohli s organizací a zajišťovali pro
všechny účastníky příjemné vodní osvěžení.
37
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Brumovický fotbal
Zdravím všechny sportovní příznivce a fotbalové zvláště. Dnes si dovolím rozdělit náš příspěvek na dvě části,
malé ohlédnutí za tím, co nám přinesla minulá sezona a jak skončila. A co nám přinese ta další. Přeji příjemné čtení.
Sezóna 2021/2022
je za námi a po covid sezónách to byla příjemná změna. I když se to nezdá, ale právě tato sezóna byla pro náš fotbalový
oddíl velice úspěšná. Co se vlastně podařilo a proč byla tak úspěšná?
Přípravky
Podařilo se rozjet fungující projekt pro naše nejmenší, školička a první třídy měly po celý rok svůj pravidelný kroužek.
Děti odehrály už i své první zápasy a vedly si moc dobře. Účastnili jsme se i školných turnajů.
Mladší žáci
Tato kategorie měla největší očekávání a nejtěžší pozici. Už jsem o ní
psal v předchozích vydání. A pořád platí to, co jsem psal, trpělivost.
Děti se po celou sezónu zlepšovaly, ale hlavně i početně stabilizovaly,
takže i rozvoj dovedností se zlepšoval. Musím moc poděkovat i celému
trenérskému složení a rodičům, kteří děti podporovali a fandili. Vím,
že to bylo těžké a velmi si vážíme vaší podpory. Byl to start od úplného
začátku a byl těžký, o to budeme letos silnější.
Dorost
Další kategorie, která byla letos v Brumovicích nová. Náš velmi
mladý tým, který má velkou budoucnost odehrál svojí první sezonu za dorost. Celkové umístění je sice kruté, ale zlepšení v druhé části sezony je obrovské. Proto máme jasný cíl, tým co nejdéle
udržet pohromadě v Brumovicích.

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KLUB
Lanžhot
Valtice
Zaječí
Nosislav
Popice
Hustopeče B
Kobylí/Bořetice
MSK Břeclav B
Starovice
Brumovice

KLUB
FK Ratíškovice B
Kobylí-Bořetice
FK Milotice
Charvátská N. V.
SK Žarošice
Čejkovice-Hovorany
Agro Vnorovy
Těmice-Mor. Písek
Družba Bukovany
Sokol Brumovice
SK Kostelec

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
16
14
14
13
10
10
8
8
5
3
1

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
16
15
12
12
10
8
5
4
2
0

R
1
2
1
0
2
1
2
1
2
0

P
1
1
5
6
6
9
11
13
14
18

R
1
2
2
4
2
1
2
2
0
0
0

P
3
4
4
3
8
9
10
10
15
17
19

S
114:26
140:24
102:34
97:21
77:52
83:68
76:72
48:78
37:135
17:149
19:151

S
130:13
131:20
94:42
73:37
82:50
77:58
50:59
44:87
26:69
6:278

B
49
47
37
36
32
25
17
13
8
0

B
49
44
44
43
32
31
26
26
15
9
3

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Muži
„Jarní jízda“, jinak se to napsat samozřejmě nedá. Startovací pozice # KLUB
Z V R P S
B
po podzimu byla předposlední místo v tabulce. Ještě po odstoupení Vr- 1. Moravský Žižkov
18 11 4 3 50:24 37
bice naše pozice nebyla vůbec růžová. Ale opak byl pravdou. Už úvodní 2. Přítluky/Lednice B
18 10 4 4 51:22
34
kolo, kde se vyhrálo v Bílovicích, ukázalo, že si tým výborně sednul. 3. Velké Bílovice B
18 9 5 4 53:45
32
Důležitá byla i šířka kádru, protože vždy přijdou zranění, nemoci nebo 4. Brumovice
18 9 3 6 45:38 30
jiné povinnosti. Sedm výher v řadě nás katapultovalo na aspiranta na
5. Lanžhot B
18 6 5 7 46:41
23
první místo. Prakticky se hrálo do předposledního kola o postup do
6. Klobouky
18 7 2 9 38:41
23
okresního přeboru. Velká škoda dvou posledních kol v Žižkově a s Led7.
Zaječí
18 7 1 10 49:44 22
nicí B, která nám výsledkově nevyšla. A nakonec je z toho „jen“ čtvrté
8. Kobylí
18 7 1 10 38:51
22
místo v celkové tabulce. Píšu „jen“, protože to rozhodně nebyl cíl.
9. Šitbořice
18 5 3 10 39:63
18
Cíl se podařil, tréninková morálka, týmové pojetí, zapracování
10. Týnec
18 4 2 12 34:74
14
mladších kluků. Vytvoření zdravého sportovního prostředí. To byl ten
cíl a hlavní stavební kámen další sezony. Tady patří poděkování všem
hráčům, kteří svůj čas dávají našemu fotbalu v Brumovicích. Bude samozřejmě čím dál složitější si najít čas, ale investice
do našeho sportu se vyplatí. Díky i vedení T.J. Sokol za velkou podporu.
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Výrazné momenty:

Tomáš Kňůr svojí dobrou sezonu zakončil jako nejlepší
střelec v soutěži a ke svojí nominaci na hráče okresu Břeclav si odnáší i cenu za nejlepšího střelce. Gratulujeme!
Ondřej Šišma, brankář naše dorostu a mužů, si vychytal účast ve výběru dorostu Jihomoravského kraje, se
kterým se mu podařilo postoupit až na finálového turnaje
„O pohár Josefa Šurala“ do Prahy, kde na Stadionu Evžena
Rošického vybojovali třetí místo. Ondra odchytal právě vítězný zápas o třetí místo.
Požádal jsem Ondru o rozhovor:
Jaký byl turnaj?
„Musím říct, že pro mě životní zážitek. Nepopsatelné
pocity, úžasné zázemí, jak stadion, tak kabiny a vše ostatní. Pro mě obrovská zkušenost a nezapomenutelný zážitek.
Škoda semifinále, kdy nás porazili na penalty Středočeši.
Měli jsme obrovskou příležitost v 88.minutě, bohužel trefili jsme jenom břevno a na penalty byli úspěšnější oni.
Samozřejmě mrzí nás, že jsme nemohli bojovat o příčky
nejvyšší, ale i třetí místo z celé republiky je krásné. Z celého turnaje si beru cenné zkušenosti a mám motivaci víc
na sobě zapracovat do budoucna. A jak už jsem zmiňoval,
vzpomínat na to budu rád do konce života.“
Nejlepší zážitek?
„To je velmi těžká otázka, hlavně teď hned po konci. Pro
mě byl zážitek vůbec jet sem, já jsem tu jediný, co hraji
okresní přebor. Ostatní kluci hrají krajský přebor nebo
1.A třídu. Zážitků bylo hodně. Jenom třeba reprezentační
kabiny, to na okrese nikdy neuvidím. Také stadion neuvěřitelně veliký a trávník na mezinárodní úrovni. Předával
nám medaile sám trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý, pro mě obrovská čest si s ním podat ruku. Jak říkám,
největší zážitek je těžký říct, protože jich bylo strašné moc.“
Co spoluhráči?
„Musím přiznat, že jsem se trochu obával, ale parta byla
výborná. Kluci nejen výborní fotbalisté, ale i lidsky dobří.
Přijel jsem jako dvojka a dostal jsem i prostor na hřišti,
a i když jsem párkrát udělal chybu, tým mě vždycky podržel, a to je hlavní.“

Nová sezóna 2022/2023

Společná dohoda Sokola Brumovice a Aligators
Pro přesnost použiji často kladené dotazy:
Co se děje?
Dnem 1. 8. 2022 spojí své síly Sokol Brumovice a Aligators.
Fotbalové oddíly do patnácti let Sokolu Brumovice budou
hrát pod hlavičkou Aligators Brumovice.
Kdo ve společném klubu je?
Fotbalový oddíl Aligators bude spojovat Sokol Brumovice
a Sokol Klobouky, pod společný název Aligators. Společně je podepsáno memorandum o spolupráci. Hráči budou
mít své týmy v Brumovicích a Kloboukách, v zápasech se
díky společné organizaci mohou doplňovat.

Proč se to děje?
Jednotná sportovní metodika, jednotná komunikace vůči
rodičům, žádné termínové kolize. Jednotný kalendář pro
fotbal a florbalu. Děti mohou trávit větší čas sportem pod
dohledem licencovaných trenérů.
Co bude se Sokolem?
V Sokolu Brumovice zůstávají oddíly dorostu a mužů,
změna se týká pouze mládežnických týmu do 15 let. Sokol
Brumovice bude úzce spolupracovat s Aligators a hráči se
potom budou vracet do Sokolu Brumovice. Mládežnické
týmy budou vystupovat pod názvem Aligators Brumovice.
Proč Aligators?
Aligators má dlouholeté zkušenosti s mládežnickým sportem a má v klubu zkušené odborníky. Aligators vznikly
díky Sokolu Brumovice, kde je založil Petr Cichra st., v té
době starosta Sokola a současný předseda Jakub Gremmel.
Nyní budou Aligators pomáhat Sokolu v mládežnickém
sportu.
Celkovou fotbalovou akademii Aligators povede Slávek
Ondra, který patří mezi největší odborníky na Moravě.
Rodiče mohou využít jednotný komunikační systém a jednotný harmonogram.
Přípravky a žáci
V Brumovicích vznikají kompletní tréninkové skupiny
pro školky, mladší a starší přípravky a mladší žáky (základní škola). Všichni budou mít možnost harmonogram
Aligators využívat naplno nebo jen chodit na sport, který
mají rádi. Vždy o ně bude kvalitně postaráno. Úzká spolupráce zůstává se ZŠ a MŠ Brumovice, s kterou se na začátku roku budou nastavovat časové harmonogramy, ať je to
pro rodiče a děti co nejpříjemnější. Oficiální start bude po
příměstském táboře v Kloboukách, na který jsou všechny
naše děti zvané.
Celé by to ale nešlo bez trenérského obsazení, tady moc
děkuji všem, co do toho s námi jdou. Početná trenérská
skupina z Brumovic vyrazí na trenérské školení do Kostic
na konci srpna. Zatím je registrováno cca 10 nových trenérů Aligators, takže to bude opravdová jízda.
Dorost
Obrovská výzva tento tým udržet. Bylo ve hře více
možností. Nakonec se podařila ta nejlepší. Dorost u nás
v Brumovicích zůstane. Navíc se povedlo pár vylepšení.
Do trenérského týmu se připojí Tomáš Vojtěšek, který
má obrovský trenérský potenciál a mnohaleté trenérské
zkušenosti. Další věc je společná dohoda s týmem Kobylí, kterému se podařilo postoupit do krajské soutěže. Tím
pádem kluci, kteří se nedostanou do týmu v kraji, mohou
nastoupit za Brumovice. Tým bude novou sezónu hrát pod
hlavičkou Brumovic a jeho název bude Brumovice/ Kobylí.
Je to model, který se v současném fotbale hodně využívá,
a my ho chceme také zkusit. První přátelské utkání je čeká
v Hovoranech. Pak je čeká soutěž v břeclavském přeboru.
Za soupeře budou mít týmy Velké Pavlovice, Hustopeče,
Březí, Charvatská Nová Ves a Lednici.
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Muži
V mužích se budeme snažit poučit z chyb a vzít si to pozitivní, co nám fungovalo úspěšnou jarní část soutěže. Klíčové je udržet početnou základnu, jak hráčskou, ale hlavně
ve trenérském týmu. Jinak jdeme stále po stejné cestě. Do
týmu zapracovávat mladší kluky, kteří v něm už rok působí a budou dostávat stále větší odpovědnost. Zatím máme
dva odchody, které nás samozřejmě hodně mrzí, ale jsou
dlouhodobě plánované. Příchod máme jeden také plá-
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novaný, jinak se k nám přidají další šikovní a talentovaní
kluci z našeho dorostu. Tým mužů má zatím dvě přátelská
utkání, doma Bořetice a stejně jako dorost v Hovoranech.
Pak už nás čeká ostrý start v Němčicích.
Moc děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás! Sportu zdar, fotbalu zvláště!
Jakub Gremmel
Foto: Kateřina Charvátová a Tomáš Vojtěšek
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Běh parkem Dr. Jana Herbena
T.J. Sokol Brumovice uspořádala v sobotu 14. května 2022 tradiční 14. ročník Běhu parkem Dr. Jana Herbena.
Akce, která se konala za velmi pěkného počasí v krásném
prostředí parku u jezírka, se zúčastnili běžci všech věkových kategorií, rodiče s dětmi, žáci, dorost, muži a senioři.
Všichni závodníci byli skvělí, v cíli je čekal nadšený pot-

lesk přihlížejících diváků, zejména rodinných příslušníků.
Nechybělo občerstvení, k poslechu hrála reprodukovaná
hudba. Každý účastník obdržel pamětní list a upomínkový
předmět – medaili. Příznivci sportu prožili hezké odpoledne a všichni se již těší na další ročník.
Vlasta Bedřichová

Klub seniorů
Jsme klub aktivních seniorů a třikrát týdně se scházíme ve spolkovém domě (důvěrně říkáme „na domečku“).
Při příležitostech jako je Svátek matek, Velikonoce, Vánoce apod. tvoříme různé dekorace. Např. letos jsme zdobili velikonoční vajíčka ubrouskovou technikou a vyráběli

jsme velikonoční přání. Věnujeme se také ručním pracím,
háčkujeme, malujeme, vybarvujeme antistresové omalovánky atd. Jednou za měsíc pořádáme táborák, opékáme
špekáčky a dobře se bavíme. Jezdíme také na výlety po
nejbližším okolí, naším prvním výletním cílem byl Větrný
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mlýn v Kloboukách u Brna.Výklad
průvodce jsme měli pozorně poslouchat, neboť po skončení následovaly kontrolní otázky, např. jaké
jsou rozměry lopatek, názvy částí
mlýna aj. – a ten, kdo by odpověď
neznal, musel by prohlídku i s výkladem absolvovat znovu. Naše
odpovědi však byly bezchybné. Na
závěr jsme byli pozváni k ochutnávce vín místních vinařů. Výlet,
který se nám všem velice líbil a byli
jsme moc spokojeni, jsme ukončili
posezením v kloboucké cukrárně.
A co nás čekalo o prázdninách?
Naplánováno bylo promítání filmů.
První taková akce se uskutečnila
v pátek 15. července společně s Ateliérem výtvarné výchovy. Nejprve
jsme si zazpívali u táboráku a poté
jsme v letním mini kině zhlédli film
Frída.
Do našeho klubu zveme další
seniory a přivítáme i nové nápady
a inspirace.
Josefa Skřivánková
Foto: Bronislav Prokeš

Zastavení v Klubu přátel Dr. Jana Herbena a historie obce
Klub stále existuje, jenom o tom nebyly žádné zprávy. Stejně jako celou společnost ovlivnila pandemie
koronaviru, pozastavila i činnost klubu. Ale i nepřízeň osudu a nemoci ovlivnily naši aktivitu. Tři členové
klubu zemřeli, včetně předsedkyně paní Ludmily Hanákové (1940 – 2020). Poslední přednáška se uskutečnila v roce 2017 a poslední výstava v roce 2018.
20. června 2022 se konala výroční členská schůze. Na ní jsme si připomenuli dosavadní výsledky
naší práce a zvolili jsme nového předsedu. Stal se jím
Mgr. Martin Valný. Za podpory obce chceme v naší
činnosti pokračovat, dál se chceme zabývat historií
obce, propagovat významné osobnosti, zviditelňovat
obec i v okolí, podporovat tradice.
Čas nemilosrdně smazává paměť a údaje z historie
naší obce mizí. Rádi bychom oslovili také vás, občany
Brumovic, a požádali vás o spolupráci. Pomozte nám
vytvořit archiv. Víme, že je téměř pozdě, protože při
modernizaci bydlení skončila řada věcí nenávratně
v popelnicích nebo v kamnech. Právě proto se obracíme na vás, abyste zachránili před zničením to, co
ještě zůstalo. Až budete provádět úklid komor, půdy,
či hospodářských budov a budete chtít nějakou věc
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vyhodit, zamyslete se nad její historickou hodnotou
a raději nám ji nabídněte k archivaci. Nad takovým
dárkem od vás určitě nepohrdneme, spíše naopak.
Nevyhazujte nic, třebaže se vám to zdá bezcenné.
Najdete‑li staré písemnosti (osobní dokumenty, pohlednice, knihy, časopisy, zápisky, sešity, fotografie,
videokazety apod.), staré nádobí, nářadí, nábytek,
šaty, výšivky aj. a jste ochotni je postrádat, nabídněte je prostřednictvím některého člena našeho klubu
nebo na obecním úřadě. Pokud máte věci, kterých si
vážíte a schováváte je, ale víte, že Vaše děti nebo vnuci k nim nemají žádný vztah, uvítáme, když budou
formou daru rovněž v našem archivu. O každém daru
sepíšeme zápis, přidělíme mu inventární číslo a případně použijeme na některé z výstav.
Věříme, že nám pomůžete naše záměry uskutečnit
a že se nám společně podaří vytvořit malé muzeum,
tak jak je mají všechny obce v našem okolí.
Děkujeme za pochopení a pomoc.
Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce
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Noc kostelů
Motto letošní NOCI KOSTELŮ konané 10. června 2022
znělo: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC
mu budu zpívat a chválit ho.“ (Žalm 42)
V brumovickém kostele sv. Antonína byla Noc kostelů
zahájena v 17 hodin desetiminutovým zvoněním. Současně byla nachystána výstava oděvů pro Jezulátko. Šaty poskytla a vystavila paní Bohuslava Kňůrová, která Jezulátko
i převléká.
V 18 hodin začala mše svatá a po ní bylo vystaveno
liturgické oblečení kněze a oblečení ministrantů. Dále si
návštěvníci (celkem 35) mohli prohlédnout kostelní věž,
zvony a hodinový stroj. Noc kostelů byla ukončena ve
22 hodin modlitbou za mír na celém světě.
A jaký byl program v kostele Českobratrské církve evangelické v Kloboukách? V 18 hodin se hosté zaposlouchali
do vyprávění o J. A. Komenském (28. 3. 1592–15. 11. 1670,
letos si připomínáme 430. výročí narození): Komenský –
příběh naděje, odvahy a lidskosti.
Následovala výstava citátů J. A. Komenského. Po koncertu pěveckého sboru Izmael a po hlasování byl vyhlášen
ten „nej“. Ze čtrnácti vystavených citátů získal největší počet hlasů:
„Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je
to nemožné.“
Posezením a povídáním u táboráku byla akce ukončena.
Vlasta Bedřichová
Foto: Tomáš Vodák
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Společenská kronika
„Vítání dětí do života
V obřadní síni budovy nové radnice byly v neděli
12. června 2022 do života slavnostně uvítány děti: Martin
Zvonař, Kryštof Peřina, Sofie Herůfková, Ondřej Jakub
a Dominik Troubil.
Rodičům k narození dětí srdečně blahopřejeme.
Vlasta Bedřichová
Sbor pro občanské záležitosti
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Reportáž z Koštu svařáků 2022
Je 29. 7. 2022 18:03. Brány Koštu svařáků se právě otevřely a k zemi začíná padat dlouho avizovaný déšť. Jo tak
tentokrát to bude těžký. Ale vždyť i v letošní reklamě opět
opakujeme, že když něco doopravdy chceš, realita se ti přizpůsobí.
Úvodní hodina proprší téměř celá, ale poté se mraky
na obloze začínají lehce protrhávat a naděje na netragický ročník je opět zažehnuta. Postupně se areál u hřiště v
Brumovicích plní návštěvníky a stejně tak se plní list přihlášených svařáků.

Kapela Bulvaar si připravila pro návštěvníky hudební překvapení. Tito rockeři z Kyjova složili hymnu Koštu svařáků – poslechnout si ji můžete v celé reportáži na webu www.kostsvaraku.cz.

Mobilní záchod je skvělý doplněk třeba na grilovačky, protože
umožňuje vykonat potřebu, aniž byste opouštěli diskuzi.
Druhé místo si pro sebe uzmula Lucie Světlíková se svařákem Rudá Číča. Dostává od nás sedmimílové boty, což
je speciální obuv z budoucnosti, která vám prodlouží nohy
přibližně od 50 centimetrů.
Déšť ustal, a tak je šance z hlediska návštěvnosti
na netragický ročník opět zažehnuta.

Hudební show na Koštu svařáků
Po minulém roce jsme zredukovali počet vystoupení
hudebních těles ze čtyř na tři. Při začátku akce od 18:03
se nám více kapel do současného programu jednoduše
nevleze, a tak na pódiu AGROTEC Promotruck postupně
vystoupí kapely Cross The Maze, Bulvaar a Jamr’s.

Dan Štach představuje sedmimílové boty pro vítěze 2. místa Koštu
svařáků 2022. Lucie Světlíková už tak nikdy nezmešká autobus a může
sbírat meruňky přímo ze zemi.

Vítězové Koštu svařáků 2022
Kolem půl jedné nastává ta slavná chvíle vyhlášení vítězů
Koštu svařáků 2022. Tentokrát se nám sešlo 18 vzorků, jejichž
autoři byli převážně z Brumovic a Velkých Pavlovic.
Třetí místo získává svařák Kulišárna od Evy Kulíškové. Eva
si za bronzové umístění odnáší ekologický mobilní záchod.

Dan Štach představuje sedmimílové boty pro vítěze 2. místa
Koštu svařáků 2022. Lucie Světlíková už tak nikdy nezmešká
autobus a může sbírat meruňky přímo ze zemi.
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Pro absolutního vítěze máme připravenou
domácí elektrárnu, coby reakci na současnou
krizi energií. Jedná se o rotoped s dynamem a
vánoční stromek se světýlky poháněnými právě
touto elektrárnou. Jak zazní i v doprovodném
videu při vyhlášení: rodinná pohoda nebyla nikdy taková pohoda.
Ve velkolepém finále večera ohlašujeme vítěze: na prvním místě je Ruda Kadlec se svým
svařákem Rudovo panictví. Ruda prý totiž dělal
svařák poprvé v životě, a tak si těžko představit
lepší uvedení do této disciplíny. Možná objevil
svůj supertalent, ale zásluha putuje i mamince
a babičce, od kterých dostával rady po telefonu.
Děkujeme všem, co akci podpořili
Zpívá se to i v písničce, takže to musí být
pravda: Brumovice jsou hlavní město svařáků.
Děkujeme všem, co na Košt dorazili a vytvořili
skvělou atmosféru tohoto ze začátku sice propršeného, ale nakonec krásného letního večera.

Rudolf Kadlec poprvé zkouší první svoji výhru
domácí elektrárnu s vánočním stromečkem.

Ještě jednou děkujeme a mnohem obsáhlejší reportáž
z Koštu najdete na webu www.kostsvaraku.cz
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Tradiční hody

foto: Eliška Vykydalová
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Ze sportu

foto: Kateřina Charvátová a Tomáš Vojtěšek

