
ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE
Jan Herben o Brumovicích:
„A již vjíždíme na naše hraničky. Naše, mé rodné vsi! Hraničky brumovské! 
Buď tisíce houslí hraje nebo tisíce drobounkých zvonků zvoní kdesi za ho-
rou: tak sladká, omamující hudba - sotva však slyšitelná - šíří se od stráně 
ke stráni. Obracíš se na vinohrady, obracíš se na žita a slyšíš cvrčky zvonit. 
Kraj plný melodie.“

Foto: Vlasta Bedřichová

Veselé Velikonoce,
bohatou pomlázku,

spoustu sluníčka
a jarní pohody

Nové POKOLENÍ

Pořadové číslo 52 | rok 2019/1
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• Ze života školičky
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Foto: archiv školy
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Vážení spoluobčané,

když vycházelo minulé číslo našeho zpravodaje NOVÉ 
POKOLENÍ, začínalo zimní období.

Letošní zima nepatřila mezi nejtvrdší, ale i tak nám při-
pravila mnoho starostí a  práce. Při této příležitosti chci 
poděkovat všem spoluobčanům, kteří se podíleli na úkli-
du sněhu před svými domy, a  tím přispěli k bezpečnosti 
a ochraně zdraví našich spoluobčanů. Vám patří velká slo-
va díků.

Zima je za námi a  jaro, které přichází, znamená nový 
život, příroda se probouzí a pro většinu z nás je to chví-
le, kdy se nám do podvědomí dostává nová síla a chuť do 
života. Začíná období houževnaté píle s  cílem udělat vše 
kolem sebe krásnější. To vyžaduje nejenom spoustu práce, 
ale i citu a také lásky, aby naše okolí, naše obec byla krásná 
a bezpečná. Znamená to přípravu travnatých ploch, nejlé-
pe vertikutací, ať již ruční, nebo za pomocí stroje, přípravu 
a osetí záhonů a předzahrádek. Většině z Vás není lhostej-
né, v jakém prostředí jste doma a kde se pohybujete. Krás-
ná květinová výzdoba okenních parapetů a zahrádek je to, 
co nám lidé z jiných krajů zde na Moravě závidí. Je to Vaše 
zásluha a právem na to můžete být pyšní.

Je naopak smutné, že máme v obci místa, která neodpo-
vídají tomu, co jsem zde uvedl. Jsou lokality kolem domů 
některých občanů, za které se můžeme stydět. Ponechám-li 
stranou ignorantství ať již osobních nebo písemných výzev 
vedení obce těmto občanům, je přece přirozené, že snahou 
nás všech musí být touha mít kolem sebe pořádek a krásné 
okolí. Ano, snaha všech lidí v  lokalitě by měla směřovat 
k  tomu, aby vzhled obce jako celku (celého katastru) byl 
skutečně hezký a bezpečný.

Každý majitel nemovitosti by si měl být vědom své od-
povědnosti za stav i bezpečnost daného objektu. Nebuď-
me tedy lhostejní a nevšímaví k nešvarům kolem nás, vždy 
mějme na mysli, že Brumovice jsou nás všech a nenechá-
vejme si své radosti z hezkých věcí kazit některými jedinci. 
Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.

Vážení spoluobčané, jedna z věcí, která stojí za zmínku, 
je také rozšiřující se nešvar s toulavými psy. Ti, kterých se 
to týká, o věci velmi dobře vědí. Nedojde-li k nápravě, bu-
dou tato zvířata odchycena a na náklady majitele umístěna 
do útulku, kde se ubytování účtuje na vrub majitele. Suma 
pak může majitele psa nemile překvapit. Tato fakta jsou 
právě velmi častým tématem na zasedání Rady obce (RO), 
která je zřízena nově v tomto volebním období. Jejím úko-
lem je operativní řešení vzniklých situací v obci a také ře-
šení žádostí a  požadavků občanů. Rada se může scházet 
prakticky týdně, nebo dle potřeb.

Pojďme však pohovořit o dalších věcech. Jistě jste si po-
všimli, že rekonstrukce sítě nízkého napětí (NN) společ-
nosti E-ON na Vrchním konci zdárně pokračují. Protože 
jsem o této věci s mnohými z Vás jednal, uvádím následu-
jící vysvětlení. Elektrické vedení v  obci patří společnosti 
E-ON. Tato síť již dospěla na hranici své životnosti, což je 
padesát let, a musí se vyměnit. Stejně tak některé betonové 
sloupy, které se na základě mikrotrhlin stávají nebezpeč-

Slovo starosty

nými. Situace před padesáti lety 
byla nějaká, dnes je snaha dát 
rozvody elektřiny do země tam, 
kde to lze, případně instalovat 
závěsné kabely, a  to především 
z  důvodu rozmarů počasí, aby 
nedocházelo k dotekům jednot-
livých fází na vzdušném vedení. Postupně se tak během 
několika příštích let vymění kompletně elektrická síť v naší 
obci za novou.

Naše nová čistírna odpadních vod (ČOV) má za sebou 
již více jak rok ostrého provozu. Mohu říci, že tento po-
měrně složitý mechanizmus čerpadel, míchadel a ventilů 
jede bez poruch. Nově se nám začínají objevovat dotazy na 
naši ČOV-ku z okolních vesnic, několikrát k nám zavítali 
zastupitelé právě obcí, kde chtějí čistírnu s kanalizací bu-
dovat. I když technologie se vyvíjí stále vpřed, naše ČOV 
patří mezi velmi dobré, výkonné, a  přitom energeticky 
úsporné. Každý, kdo bude dřív nebo později svou čistírnu 
stavět, ví, že rok od roku budou náklady na vybudování 
vyšší. Je tedy jen naším pomyslným trumfem fakt, že tato 
věc již zde v Brumovicích funguje, a já ve své mysli děkuji 
často všem zastupitelům a lidem, kteří tento odvážný krok 
v dané době učinili a ČOV v naší obci uvedli v život.

V měsíci březnu proběhla v naší Tělocvičné jednotě SO-
KOL Brumovice valná hromada, na níž byl zvolen nový 
starosta. Pan Jaroslav Hubáček je podle mého názoru velmi 
dobrá volba, kterou jsem plně podpořil. Činnost jednotli-
vých oddílů bude procházet dynamickými změnami, aby 
byla podstata sportu více přístupná našim dětem a mláde-
ži, ale také všem občanům.

Vážení spoluobčané, je toho mnoho, co se připravu-
je a chystá ve smyslu obnovy a zlepšení života nás všech. 
Podali jsme žádosti o dotace na budování infrastruktury 
cest, výstavbu víceúčelové budovy, nebo také na obnovu 
rozpadající se panelové cesty (Hamrovka). Máme na stole 
záměry na vybudování nového sběrného dvora v parame-
trech splňujících nejpřísnější kritéria, budeme zahajovat 
výběrová řízení na výstavbu točny na Novém řádku a na 
rekonstrukci pochozí rampy před prodejnou COOP Jed-
nota Mikulov u nás v Brumovicích. Jednáme s Mons. Pav-
lem Konzbulem o  možnostech opravy kostela. Zde je to 
složitý proces, neboť náš kostel sv. Antonína Paduánského 
je majetkem církve, nikoli obce, avšak konstruktivní jed-
nání probíhají a já stále věřím, že když se chce, cesta se na-
jde. Nápadů a podnětů od Vás je více, ale pojďme postupně 
krok za krokem.

S postupem jara přichází období Velikonoc. Dovolte mi, 
abych Vám tímto popřál krásné prožití nastávajících svát-
ků, mnoho příjemných chvil, elánu a mnoho slunce v kaž-
dém z Vašich příštích dnů.

Rudolf Kadlec – starosta obce
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USNESENÍ
z prvního řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 13. prosince 2018 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) 
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Karla Opluštila a pana Jiřího 

Bureše
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Ma-

cháčková a paní Eva Brunnerová.
4. Statut fondu financování a obnovy vodohospodář-

ského majetku obce Brumovice
5. Rozpočet obce na rok 2019
6. Střednědobý výhled na roky 20120, 2021, 2022
7. Současně s rozpočtem obce byl schválen rozpočet ZŠ 

a MŠ Brumovice na rok 2019 a rozpočtový výhled ZŠ 
a MŠ na roky 2020 a 2021

8. Výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 
obce s účinností od 1. 1. 2019 dle nař. vlády č. 
202/2018 Sb.

9. Pověření zástupců obce Brumovice pro uzavírá-
ní manželství Ing. Rudolfa Kadlece, starostu obce 
a JUDr. Dobromilu Macháčkovou, místostarostku 
obce

10. Pověření k jednání a zastupování obce na valných 
hromadách akciových společností starostu Ing. Ru-
dolfa Kadlece

11. Pověření Rady obce k provádění rozpočtových opat-
ření v plné výši

12. Výše poplatku za odvádění a čištění odpadních vod – 
stočné pro rok 2019

13. Smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě 
7700071503 – REKO MS Brumovice – Vrchní konec 
I. Etapa za jednorázovou úplatu 9.300, - Kč včetně 
DPH s firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96 KLIŠE, 
900 01 Ústí nad Labem

14. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci 
majetku obce ve složení: Vladislav Kurečka, Ing. Bo-
huslav Říha, Marcela Studýnková, Antonín Košulič, 
Ing. Rudolf Kadlec

15. Rozpočtové opatření č.11
16. Text odpovědi na dotazy pana…. ve smyslu předlože-

ného návrhu
17. Zástupce ZOB do školské rady ZŠ a MŠ Brumovice 

pana Ing. Bohuslava Říhu, pana Ing. Zdeňka Musila 
pro volební období 2018 až 2022

18. Vyřazení opotřebovaného a současně nepotřebného 
majetku ZŠ a MŠ Brumovice ve výši 42.000,– Kč

19. Vyřazení poškozených a nepotřebných knih z Obecní 
knihovny v ceně 3.645,– Kč

20. Pronájem části pozemku p.č. 3089/5 o výměře 15m2 
paní…. za účelem vybudování parkování před její 
nemovitostí za částku 20,– Kč/m2

21. Prodejní cenu knihy (NE)ZAPOMENUTÍ LEGIO-
NÁŘŠTÍ „BRÁŠKOVÉ“ KLOBOUCKO, cena 200,– 
Kč

ZOB neschvaluje:
1. Prodej pozemku před vinným sklepem panu….
2. Prodej části obecní parcely – nádvoří nemovitosti 

firmě NWD GROUP, s.r.o.
3. Prodej části parcely 3601/1 u nemovitosti panu…

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 30.zasedání ZOB, konaného dne 

20. 9. 2018, kterým bylo uloženo starostovi obce 
svolat jednání dotčených orgánů a organizací ve věci 
možnosti připojení nemovitosti č.p. xxx k obecní 
kanalizaci

2. Jednání s projektantem Ing…. ohledně dopracování 
a předání projektové dokumentace na akci zateplení 
budov ZŠ a MŠ Brumovice

3. Jednací řád Rady obce Brumovice
4. Jednací řád komisí Rady
5. Návrh na sestavení a složení komisí Rady
6. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu

ZOB ukládá starostovi:
1. Oznámit panu…. důvody pro zamítnutí prodeje 

obecního pozemku
2. Pokračovat v upomínání projekční kanceláře pana… 

ohledně dopracování a dodání projektu zateplení ZŠ 
a MŠ Brumovice

3. Prověřit možnosti využití prodávané nemovitosti 
firmou NWD GROUP a.s.

4. Oznámit p…. důvody pro neschválení prodeje části 
obecní parcely

5. Prověřit podmínky poskytnutí daru odstupujícímu 
starostovi

6. Dokončit jednání s možnými kandidáty na členy 
komisí Rady a připravit jejich jmenování Radou obce

7. Prověřit možnosti vybudování pochozí rampy 
u prodejny Jednoty v Brumovicích s vedením COOP 
JEDNOTY

8. Zabývat se možností zřídit informační skříňku u kos-
tela sv. Antonína Paduánského v Brumovicích

9. U stavebního úřadu v Kloboukách prověřit možnosti 
nařízení nutných oprav výše jmenovaného kostela 
tak, aby jeho případný havarijní stav nemohl do bu-
doucna způsobit ohrožení občanů
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USNESENÍ
z druhého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 5. února 2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) 
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu paní Libuši Miluškovou a pana 

Miroslava Otáhala.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Ma-

cháčková a pan Vladislav Kurečka.
4. Podání žádosti cestou RPA, s. r. o. o dotaci z Národ-

ního dotačního titulu podpory obnovy a rozvoje 
venkova s pracovním názvem „Rekonstrukce obec-
ních nemovitostí“, konkrétně na vybudování budovy 
Obecního úřadu přestavbou stávajícího Domu služeb 
v Brumovicích.

5. Vyvěšení záměru pronájmu části pozemku 25 m2 
p.č. 103/44 panu… za podmínek platných ve smyslu 
pronájmu pozemků obce

ZOB neschvaluje:
1. Prodej pozemku p. č. 1806/33 a 3123/3 manželům….

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

ho dne 13. 12. 2018, kterým bylo uloženo starostovi 
jednat s panem… o návrhu pronájmu pozemku před 
vinným sklepem.

2. Jednání s projektantem Svatkem ohledně dopraco-
vání projektu na akci zateplení MŠ Brumovice byla 
neúspěšná, proto byla ukončena spolupráce s ním 
vypovězením smlouvy a oslovena firma Jančálek 
s.r.o. se žádostí o dopracování projektu.

3. Bylo jednáno s projektantkou Valovou – fa Jančálek 
s.r.o. o zpracování projektu pochozí rampy k prodej-
ně Jednoty (Coop).

4. Jednání na Brněnském Biskupství s Pavlem Konzbu-
lem.

5. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Malgre, s. r. o. 
o provádění servisní činnosti v oblasti oprav a od-
stranění poruch elektro na ČOV.

6. Smlouvy o smlouvách budoucích, schválené ROB na 
jejím 5. zasedání dne 21. 1. 2019 s firmou E-on distri-
buce, a. s. o zřízení věcného břemene pro vybudování 
přípojek nízkého napětí ke stavbám firmy OENOga-
la, s. r. o, pana…. a pana….

7. Rozpočtové opatření č. 12, schváleno ROB dne 
31. 12. 2018.

8. Provedené inventarizace majetku ZŠ, MŠ Brumovice, 
majetku obce vč. vybavení Hasičské zbrojnice – pro-
běhly bez závad.

9. Opakovanou stížnost na stav Sokolovny ze strany 
nedostatečného úklidu jak v ubytovací části, tak v ku-
chyni a také v hlavním sále.

10. Uzavření kupní smlouvy na nákup ojetého vozu TA-
TRA 815 CAS pro SDH Brumovice.

11. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu.

ZOB ukládá starostovi:
1. Jednat s manželi…. o možnosti překvalifikovat jejich 

žádost o prodej obecních pozemků na pronájem 
parcely p. č. 3123/3 o výměře cca 200 m2 za účelem 
úpravy pozemku pro potřeby parkování osobního 
vozidla. Současně upozornit na fakt, že pozemek na-
vrhovaný k odkoupení p.č. 1806/33 je zatížen věcným 
břemenem.

2. Projednat s panem…. dodržování podmínek smlou-
vy o pronájmu a poskytování služeb pro Sokolovnu 
Brumovice nebo návrh její změny.

3. Dokončit jednání s možnými kandidáty na členy 
komisí rady a připravit jejich jmenování radou obce.

4. U stavebního úřadu v Kloboukách prověřit možnosti 
nařízení nutných oprav jmenovaného kostela tak, aby 
jeho havarijní stav nemohl do budoucna způsobit 
ohrožení občanů.

Jak jsme v roce 2018 
nakládali s odpady

Název druhu odpadu Množství v tunách

1
Snadno biologicky 
rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje

0,531

2 Kompozitní obaly 3,3829

3 Skleněné obaly 9,0771

4
Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čistící tkaniny ….

0,13

5 Pneumatiky 18,46

6 Papír a lepenka 9,589

7
Biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven 

44,8

8 Textilní materiály 3,759

9
Barvy, lepidla a pryskyřice 
obsahující nebezpečné látky

0,78

10 Kovy 6,68

11 Směsný komunální odpad 207,38
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Tříkrálová sbírka 2019 

Tříkrálová sbírka 2019 v obcích břeclavského okresu:

Bavory 16 407 Kč
Boleradice 35 000 Kč
Borkovany 27 487 Kč
Bořetice 63 684 Kč
Brod nad Dyjí 16 654 Kč
Brumovice 41 290 Kč
Břeclav 204 194 Kč
Březí 39 151 Kč
Cvrčovice 18 018 Kč
Diváky 16 623 Kč
Dobré Pole 11 641 Kč
Dolní Dunajovice 53 682 Kč
Dolní Věstonice 0 Kč
Drnholec 48 371 Kč
Hlohovec 72 281 Kč
Horní Bojanovice 17 185 Kč
Horní Věstonice 16 238 Kč
Hrušky 51 125 Kč
Hustopeče 132 577 Kč
Ivaň 35 250 Kč
Jevišovka 13 412 Kč
Kašnice 6 750 Kč
Klentnice 12 716 Kč
Klobouky u Brna 55 734 Kč

Kobylí 88 671 Kč
Kostice 55 655 Kč
Krumvíř 41 649 Kč
Křepice 55 764 Kč
Kurdějov 19 429 Kč
Ladná 44 114 Kč
Lanžhot 113 844 Kč
Lednice 31 076 Kč
Mikulov 72 001 Kč
Milovice 13 411 Kč
Moravská Nová Ves 83 068 Kč
Moravský Žižkov 35 997 Kč
Obec výsledek
Morkůvky 14 746 Kč
Nejdek 6 744 Kč
Němčičky 23 304 Kč
Nikolčice 22 799 Kč
Nové Mlýny 6 029 Kč
Novosedly 34 041 Kč
Nový Přerov 7 492 Kč
Pasohlávky 20 424 Kč
Pavlov 17 605 Kč
Perná 29 007 Kč
Podivín 90 963 Kč

Pohořelice 90 083 Kč
Popice 52 534 Kč
Pouzdřany 16 469 Kč
Přibice 32 435 Kč
Přítluky 16 523 Kč
Rakvice 39 522 Kč
Sedlec 21 580 Kč
Starovice 27 736 Kč
Starovičky 22 609 Kč
Strachotín 18 968 Kč
Šakvice 26 777 Kč
Šitbořice 96 187 Kč
Tvrdonice 73 300 Kč
Týnec 31 024 Kč
Uherčice 61 245 Kč
Valtice 94 712 Kč
Velké Bílovice 152 745 Kč
Velké Hostěrádky 17 313 Kč
Velké Němčice 88 486 Kč
Velké Pavlovice 100 031 Kč
Vlasatice 20 961 Kč
Vranovice 65 036 Kč
Vrbice 56 440 Kč
Zaječí 27 067 Kč

CELKEM  3 183 086 Kč
Děkujeme za vaši štědrost v Tříkrálové sbírce 2019

Oblastní charita Břeclav velmi děkuje všem sponzorům, 
všem dobrovolným koledníkům a  koordinátorům. Velké 
poděkování pak samozřejmě patří všem, kteří otevřeli své 
domy a srdce a pomohli naplnit smysl této sbírky.

V 70 obcích se zapojilo na 1 850 koledníků, kteří pro Ob-
lastní charitu Břeclav vykoledovali rekordních 3 183 086,– 
Kč. Hlavní část výtěžku zůstává v našem regionu, a tak jako 
vloni bude směřovat k  podpoře domácí hospicové péče, 
Charitní záchranné sítě a rozvoji dobrovolnických Farních 
charit. Humanitární pomoc potom půjde do Moldávie.

Mobilní hospic sv. Martina v Břeclavi poskytuje službu 
umožňující těžce nemocným lidem v  terminálním (ko-
nečném) stádiu nemoci strávit poslední dny života doma, 
v  kruhu svých blízkých. Z  loňského výtěžku Tříkrálové 
sbírky byly zakoupeny polohovací elektrická lůžka, an-
tidekubitní matrace či kyslíkový koncentrátor. Na nákup 
zdravotních pomůcek pro tuto ošetřovatelskou službu pů-
jde i velká část letošního obsahu charitních pokladniček.

V neděli 6. ledna 2019 v odpoledních hodinách proběh-
la v  naší obci Tříkrálová sbírka, do níž se zapojilo devět 
skupin koledníků. Obec si rozdělily na úseky, děti dopro-
vázené maminkami chodily po dědině, zpívaly, přály do 
nového roku hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta a  doufaly 
ve štědré dary do kasiček. Jedna kasička byla umístěna 
také v kostele svatého Antonína Paduánského. Brumovič-
tí občané byli velmi štědří, letošní sbírka vynesla částku 

41 290,– Kč. Všem koledníkům a vedoucím skupinek dě-
kujeme za provedení sbírky a  dárcům za jejich finanční 
příspěvky.

Brumovičtí koledníci

• Karolína Lösslová, Kristýna Lösslová, Kristýna Válková 
----Vendulka Lösslová

• Matěj Ullmann, Vašík Ullmann, Marek Šišma 
----Hana Ullmannová

• Štěpán Hájek, Tomáš Říha, Markétka Musilová 
----Jana Hájková

• Emička Hájková, Martinka Říhová, Natálka Horáková 
----Eva Horáková

• Sofie Štípová, Dominika Kňůrová, Gábinka Dobrovolná 
----Miluška Hladůvková

• Martin Havlík, Matyáš Dufek, Honza Kurečka 
----Helena Kurečková

• Ondra Šišma, Roman Tesař, František Ševela 
----Katka Charvátová

• Kristýna Chrástková, Nela Kulíšková, Markéta Dvořáková 
----Eva Kulíšková

• Marek Hladůvka, František Křen, Daniela Dobrovolná 
----Stanislava Dobrovolná
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UDÁLOSTI
• V měsíci lednu začaly na Vrchním konci přípravné práce 

na položení kabelů elektrického vedení nízkého napětí 
do země. Práce pokračují podle harmonogramu.

• V  lednu byl pořízen válcový zametací stroj, systém 
VARI, na odklízení sněhu. Výhodná investice, jednodu-
chá na obsluhu, která se dá využít i létě při úklidu pra-
chu u krajnice vozovky, se osvědčila hned při první větší 
sněhové nadílce.

• V sobotu 12. ledna 2019 se na sóle u sokolovny uskuteč-
nil „košt svařáků“, spojený s ochutnávkou domácích bu-
chet a koláčků. V soutěži o nejlepší svařené víno zvítězila 
Kateřina Charvátová, druhé místo obsadil Petr Charvát. 
Hodnotilo se osmnáct vzorků. Akci připravil Klub rodi-
če dětem spolu se Skupinou střelených matek.

• V sobotu 19.  ledna 2019 se v hasičské zbrojnici konala 
valná hromada členů místního SDH. Byli přijati tři noví 
členové, několik hasičů bylo vyznamenáno, přítomni 
byli také zástupci Okresního hasičského sboru.

• Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje udělilo 
v lednu 2019 SDH Brumovice „Medaili svatého Floriá-
na“.

• Dne 21. ledna 2019 byla provedena celoplošná deratiza-
ce obce.

• K dopravní nehodě osobního vozidla v naší obci došlo 
v  ranních hodinách v  pondělí 21.  ledna  2019. Vozidlo 
se převrátilo do příkopu, zraněná osoba byla v péči ZZS, 
byla provedena protipožární opatření. Auto bylo odta-
ženo a byl proveden úklid vozovky. Případ byl v šetření 
Policie ČR.

• V neděli 27. ledna 2019 jsme v sokolovně mohli zhléd-
nout vystoupení Cirkusu Venasis. Programem pohádko-
vé show provázel a přítomné diváky bavil klaun.

• Plesová sezona:
• SDH Brumovice pořádal v sobotu 2. února 2019 svůj tra-

diční „maškarní ples“. K tanci a poslechu hrála skupina 
Apollo Jarina Janoty, připravena byla bohatá tombola, 
nejlepší masky byly odměněny.

• Zastupitelstvo obce pozvalo občany v  sobotu 16.  úno-
ra 2019 na „20. krojovaný ples“. Plesu se zúčastnilo třicet 

krojovaných včetně přespolních, osmdesát místních lidí 
platících, dvacet čtyři hostů přijelo ze Záhorské Bystrice. 
K tanci a poslechu hrála DH Sokolka ze Šakvic, návštěv-
níci mohli ochutnat mladá vína z produkce našich vina-
řů, byla připravena bohatá tombola.

• Dětský karneval se uskutečnil v neděli 17. března 2019. 
Hrál a zpíval Zdeněk Švásta.

• Všechny tyto akce se konaly v sále sokolovny. Součástí 
plesových večerů byla i bohatá tombola. Např. na kro-
jovaném plese se sešlo 128 cen. K těm nejhodnotnějším 
patřily dvoulůžko firmy Blanář nábytek a.s.dle vlastního 
výběru, nebo také LED televizor, vysavač a další příjem-
né a užitečné dary pro domácnost a kutily.

• Pořadatelé plesů děkují všem, kteří se podíleli na jejich 
přípravě a  průběhu. Velké poděkování patří také všem 
sponzorům.

• Superúplněk: v úterý 19. února 2019 v podvečer začal su-
perúplněk, který se navíc pojil s magickým datem. Nastal 
v  16.53 hodin, Měsíc byl na své oběžné dráze nejblíže 
Zemi (356 tisíc km), a proto vypadal obrovský. Když je 
nejdál, je to 406 tisíc km. U nás byl tento jev ve večerních 
hodinách velice dobře pozorovatelný. Tak blízko Zemi 
bude Měsíc znovu k vidění až za sedm let, před Vánoce-
mi v roce 2026.

• Ve středu 27. února 2019 navštívili výstavu „Brumovi-
ce a 100 let republiky“ milí hosté z Klubu přátel historie 
z Kobylí. Přivítal je starosta obce Ing. Rudolf Kadlec, ex-
pozicí je provedl jednatel Klubu přátel Dr. Jana Herbena 
a historie obce v Brumovicích Ing. Josef Šedivý. V přá-
telské besedě jsme strávili příjemné odpoledne, nechyběl 
ani podpis do pamětní knihy.

• STP připravil na sobotu 9.  března  2019 pro své členy 
i ostatní zájemce autobusový zájezd za koupáním do ter-
málních lázní v maďarské Mošoni.

• V pátek 22. března 2019 se konala výroční členská schů-
ze MO STP Bořetice, z.s. v sále Kulturního domu v Boře-
ticích. Na programu bylo hodnocení minulého roku, pří-
tomní byli seznámeni s plánem činnosti na nové období. 
K tanci a poslechu hrála Sklepanka.

Vlasta Bedřichová

Pověsti z Brumovic 
O císaři Josefu II.

Babička Horňačka v chaloupkách u Šlampů na Vrchním 
konci mezi zahrádkami v Brumovicích vypravovala:

„Císař Josef chodíval mezi pracující lid a plakával, vida, 
jaké břemeno snáší. Těšíval lidi, až si umínil, že těm Bídám 
udělá konec. Chodil potom po krajinách a schytal všecky 
Bídy. Když je schytal, dal ukovat železnou rakvičku a Bídy 
do ní zavřel na sedm zámků.“
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KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

„A  pamatujte na moje slova,“ končila hlasem pozdvi-
ženým a prorockým, a ukazovala na děcka, která při jejím 
vypravování napjatě poslouchala, „vy ste děcka, vy teho 
možete dočkat, bude zle a pořád horší. Budú se vymýšlat 
dáňky, o jakých lidi neslýchali: z dobytka, z jídla… ale až se 
bude mět platit aji z metle, přijde císař Josef zasej a tenkrát 
bude s pánama konec. On tú metlú to vymete.“

Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova 
(sestavil Josef Ošmera, Klobouky u Brna 1993) 

připravila: Vlasta Bedřichová

Ona sama to neviděla, ale staří lidé, když byla školač-
kou, vyprávívali o tom. Potom císař Josef sám nesl tu truh-
ličku jako dítě ke křtu na rukou a dal ji zazdít v Brně na 
vrchu Petrově pod biskupským kostelem do skály.

Ale potom kdysi páni, kteří nechtěli, aby se lidu dobře 
vedlo, dali v noci rakvičku vypáčit a Bídy zase pustili na lid. 
Rakvička je zazděná, ale prázdná.

„A Bídy byly zasej mezi lidma. Proto císař Josef neměl 
pokoja,“ pravila babička, „a proto on zasej přišel do Vídňa, 
ukázal se nynějšímu císařovi a řekl mu: Už dost! A tak cí-
sař polevil lidu – no, ale páni dlúho to nenechali a zasej to 
zvrátili. Budeme zasej robotovat.“

• Návštěva Ekocentra Trkmanka

Na konci listopadu jely všechny děti z MŠ do Ekocentra 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde byl pro ně připra-
ven výukový program: Tajemství Vánoc. Atmosféra v eko-
centru byla opravdu vánoční. Děti si vyzkoušely, jak se 
pouštějí po vodě lodičky z ořechových skořápek, zdobily 

perníčky a povídaly si o tom, jak slavily Vánoce naše ba-
bičky a dědečkové. Společně si zazpívaly i některé vánoční 
koledy a domů si odnesly vlastnoručně vyrobené vánoční 
stromečky z větviček.
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• Mikuláš v MŠ

Bez návštěvy Mikuláše, čerta a anděla v MŠ si ani ne-
umíme příchod adventu představit. Proto nás tato trojice 
5. prosince 2018 opět navštívila. Mikuláš si s sebou neza-
pomněl vzít knihu hříchů, anděl košík s nadílkou pro děti. 
A čert? Tomu muselo být v naší školce pěkně horko, stačí 
se podívat na foto.

• Loutkové divadlo Šikulka

V únoru nás navštívilo oblíbené loutkové divadlo Šikul-
ka, na které se přijeli podívat i naši kamarádi z Dětské sku-
piny Peřinka z Morkůvek. Tentokrát jsme zhlédli pohádky 
o Umíněné sestřičce, O zvířátkách a O odpadcích. Pohád-
ky byly jako vždy nejen veselé, ale i naučné.

• Na návštěvě v knihovně

V březnu si povídáme o knížkách. Děti si nosí tu svou 
oblíbenou do mateřské školy. 5. března jsme navštívili míst-
ní knihovnu. S  paní knihovnicí jsme vyhledávali knížky 
pohádkové, ty o dinosaurech, o princeznách…V knihovně 
to hezky voní knížkami a je tam ticho.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

• Hudební vystoupení v MŠ

Ve čtvrtek 7. března k nám přijel pan Mgr. Břetislav Voj-
kůvka, bývalý sólista opery v Brně, s hudebním vystoupe-
ním: Pro radost. Do vystoupení byly děti aktivně zapojeny, 
společně zpívaly, cvičily a komunikovaly. Děti pana Mgr. 
Vojkůvku po zásluze odměnily potleskem.

Eva Kulíšková

• Adventní čas

Adventní čas byl věnován přípravám na vánoční kon-
cert dětí ze základní a mateřské školy pro rodiče a veřej-
nost Brumovic nazvaný „Vánoční čas“. Děti se učily koledy, 
vánoční básničky, písničky a  tanečky. 7.  prosince se zú-
častnily besedy seniorů na obecním úřadě, kde vystoupily 
s krátkým vánočním programem.

Dále vyráběly drobné dárečky a přáníčka pro rodiče, se-
známily se s různými výtvarnými technikami, při kterých 
využívaly především přírodní materiály. Společně jsme 
např. kreslili „Dopis Ježíškovi“, vyráběli čertíky, anděly, Mi-
kuláše, sněhuláky, pekli perníčky, zdobili jsme stromeček, 
vyráběli jsme vánoční dekorace, povídali jsme si o adven-
tu, mikulášské tradici a  vánočních tradicích, poslouchali 
a zpívali vánoční koledy. Na vycházkách jsme pozorovali 
změny v okolí a vánoční výzdobu ulic a domů. Děti se do 
všech činností rády zapojovaly a velmi je prožívaly. Rodi-
če a prarodiče také přiložili ruce k dílu. Vypomohli se ši-
tím kostýmů, zajistili dva vánoční stromy, jejich osvětlení, 
zhotovili jesličky a v neposlední řadě pomohli s výzdobou 
a úklidem sokolovny.

Vánoční koncert, který se uskutečnil 14. prosince, se dě-
tem vydařil a setkání se širokou veřejností se neslo v duchu 
vánočního klidu a pohody.

Celé předvánoční období bylo zaměřeno na posílení ci-
tových vztahů dětí ke svým nejbližším. Dále pak na rozví-
jení pracovních dovedností, jemné motoriky, na rozšíření 
znalostí o adventu a Vánocích spojené se slovním vyjádře-
ním svých zážitků a citových prožitků.

Marie Michnová

• Lyžování v Němčičkách

V týdnu od 14. do 18. ledna vyrazila většina našich žáků 
místo do školy na lyžařský svah do nedalekých Němči-
ček, který je sice nejníže položeným lyžařským svahem ve 

střední Evropě, ale přesto nás stav sjezdovky opět nezkla-
mal. Přivítal nás upravený svah a dobré počasí.

Lyžování jsme si užili a v pátek se všichni statečně posta-
vili na start velkého slalomu, ve kterém si změřili svoje síly.

Děkujeme všem, kteří se nám věnovali a už se moc těší-
me na příští rok.

Jarmila Bielová
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• Sněhurka a sedm trpaslíků

Dá se říci, že není dítě, které by nemělo rádo pohádky. 
A ti nejmenší obzvláště. Proto jsme se s 1. a 2. třídou vy-
dali na divadelní představení Sněhurka a  sedm trpaslíků 
do brněnského divadla Radost. Již samotné cestování bylo 
pro děti velkým zážitkem. Do divadla nás odvezl dvoupat-
rový autobus, z něhož jsme měli nádherný výhled na zimní 
krajinu.

Pro představení divadla Radost je charakteristické, že 
výstupy herců jsou doprovázeny i  přítomností velkých 
loutek. Ne jinak tomu bylo i v tento den. Děti tak mohly 
radit nejen zlé královně, statečnému princi a princezně, ale 
i sedmi trpaslíkům. Vystoupení bylo obohaceno melodic-
kými písničkami, a i samotní herci s dětmi komunikovali. 
Už teď se těšíme na další výpravu.

Hana Dvořáková

• Pokusy v Kobylí

Děti se každoročně velmi těší na chemické a  fyzikál-
ní pokusy žáků 8. a  9. třídy Základní školy v  Kobylí. Je 
až s podivem, že každý rok přivezou ukázat něco nového 
a  velmi zábavného. Bavilo nás pozorovat hlavně prvňáč-
ky, kteří koukali s otevřenou pusou. Děti se nejdříve tak 
trošičku bály, ale jak překonaly ostych a strach, hlásily se 
a chtěly pomáhat. Viděli jsme, jak se dá kouzlit s ohněm, se 
vzduchem, jak se zázračně barví nebo odbarvují tekutiny, 
nebo jak funguje raketový pohon. Někomu trošku vadily 
plameny, které se občas objevily. Ale všem se pokusy opět 
velmi líbily a těšíme se na další rok.

Anna Hlávková

• Návštěva divadla Radost

V pátek 8. března odjeli žáci 3., 4. a 5. ročníku do brněn-
ského divadla Radost na představení Čaroděj ze země Oz.

Příběh o  Dorotce, kterou tornádo odnese do čarovné 
země Oz, děti zaujal. Líbilo se jim Smaragdové město, po-
bavily je výstupy Dorotčiných kamarádů – Hastroše, Ple-
cháče a Lva, kterým držely palce, aby se jim podařilo pora-
zit zlou čarodějnici.

A  jak už to většinou u  představení v  divadle Radost 
bývá, i  tato pohádka sklidila zasloužený potlesk spokoje-
ných diváků.

Jarmila Bielová

• Jak se sviští u Svišťů?

„Jaro! Je to v  suchu, vichry už nedujou. Nahlas nebo 
v duchu lidi se radujou.“ Takhle si známou písničku Jaro-
slava Uhlíře mohou notovat Svišti v kroužku při Základní 
škole v Brumovicích. Jak bylo nastíněno v minulém čísle, 
Klub svišťů je především turistický kroužek. I přes nepříz-
nivé počasí, které s sebou zima přináší, jsme zažili spoustu 
radosti a naučili se novým věcem. V adventním čase jsme 
si povídali o tradicích, proč a jak vznikly. V sále sokolovny 
si žáci zahráli míčové hry, prolezli opičí dráhy, dále se na-
učili vázat uzly. Jednou z posledních akcí, které proběhly 
v budově, byla beseda s myslivcem. Povídal nám o chování 
zvířat během zimy, jak je máme krmit, jak o přírodu pe-
čovat. Přinesl s sebou i různé druhy paroží či kostí ze zví-
řat, které si děti mohly osahat a potěžkat. Co říci na závěr? 
Snad už jen: JARU ZDAR!!!

Hana Dvořáková
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• Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Do školy zcela bez obav
Skupinky mají zvláštní název, ale zcela „obyčejný“ ob-

sah. Určeny jsou pro předškolní děti a jejich rodiče a mají 
za cíl připravit děti na důležitý krok v jejich životě - vstup 
do 1. třídy základní školy.

Skupinky se scházejí jednou až dvakrát za týden vždy 
odpoledne (10 lekcí) pod vedením Mgr. Marie Michnové. 
Oporou a rádcem svým dětem je vždy jeden z rodičů. Dě-
tem jsou zajištěny potřebné pomůcky.

Formou zábavného učení si děti rozvíjí nejen motoriku 
(správné držení tužky, uvolňování ruky, přípravné cviky 
na psaní), ale i vyjadřovací schopnosti, sluchovou analýzu 
a syntézu (rozkládání a skládání slov), pravolevou orienta-
ci, paměť, postřeh, pozornost a soustředěnost. Zkrátka vše, 
čím se v první třídě začíná a s čím se leckdy spousta školá-
ků potýká. Děti také poznávají, co to znamená dát prostor 
a čas na odpověď svým kamarádům a na druhé straně ty 
nejméně průbojné se učí, jak si své místečko na slunci vy-
bojovat.

Pro rodiče má být přínosem sledovat své děti, jak si 
s úkoly poradí a zaznamenávat jejich pokroky.

Marie Michnová
• Recitační soutěž

Jako každý rok, tak i  letos proběhlo 14.  března. 2019 
školní kolo Recitační soutěže. Všechny děti se naučily ten-
tokrát prózu, která není vůbec jednoduchá. Každé z nich 
se statečně postavilo před porotu a své kamarády. I když 
byly tři kategorie, vyhrát může jenom někdo. Na prvním, 
druhém a třetím místě se umístili v první kategorii Natálie 
Horáková, Lukáš Nádeníček a Martina Říhová. Ve druhé 
kategorii to byli Ondřej Kňůr, Alena Kuchyňková, Daniela 
Kalvachová a ve třetí, nejstarší kategorii, umístění získali 
Tomáš Kalvach, Klára Špačková a Lucie Kalvachová. Všich-
ni, kteří vyhráli školní kolo, se zúčastní 1. dubna 2019 ob-
lastního kola v Kloboukách. Budeme držet pěsti.

Anna Hlávková

 • Maškarní řádění

Tak se konečně dočkaly! Děti už přes měsíc řešily, kte-
rý kostým bude nejlepší a  v  neděli 17.  3.  2019 je mohly 
s nadšením předvést ostatním kamarádům. A že jich bylo! 
V místní sokolovně se současně sešli Sněhurka, spousta pi-
rátů, kostlivců, princezen, víl, spidermanů, temných rytířů 
a třeba také kyblík popcornu. Všem krásným maskám při 
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Koncem února jsme 
pořádali zájezd za koupá-
ním do Velkého Mederu. 
Autobus byl úplně plný 
a  zdálo se, že byli všichni 
spokojeni.

Týden nato jsme oplati-
li návštěvu na plese v Brumovicích u Opavy.

A  teď o  ostrých výjezdech. Na křižovatce u  Martinic 
jsme pomáhali hasit nákladní auto Tatru 815. Další výjezd 
byl k hašení trávy na „Morkovskách“.

Také bych Vás rád informoval o naší požární technice. 
Náš hasičský sbor má k dispozici auto „Karosu“, která si 
s sebou vozí 2500 litrů vody a má zabudované jedno vod-
ní dělo a  vysokotlaké hasicí zařízení, které je v  případě 
např. hašení osobního auta, téměř nepostradatelné. Další 

auto, se kterým vyjíž-
díme hlavně na hašení 
lesů, polí apod., je Tatra 
148. Ta si s  sebou vozí 
6500 litrů vody a  má 
zabudovaná dvě vodní 
děla. A  právě s  ní nám 
teď nastal velký problém, 
který bylo nutno vyřešit. 
Tatřička má už padesát 
let a  přes veškerou naši 
snahu stěží procházela 
technickou kontrolou. 
Po dohodě s panem sta-
rostou byla zakoupena 
sice starší, ale ve vel-
mi dobrém technickém 
stavu, Tatra 815. Je to 
velkokapacitní vozidlo, 
které může vézt více než 
8000 litrů vody. Stará Ta-
tra 148, která nám dobře 
sloužila dlouhá léta, však 
nepůjde do šrotu, ale do 
muzea sběratele hasicích 

přípravném programu a za zdatné podpory hudebního do-
provodu pomáhali odpoledne zpříjemnit rodiče a prarodi-
če, kteří se do maškarního reje zapojovali, jako obvykle. 
A tak si děti maškarní ples jistě užily a s nadšením odchá-
zely potěšeny bohatou tombolou.

Iva Halířová

• Návštěva místní knihovny

Jeden slavný holandský malíř řekl, že voják potřebuje 
meč, vládce trůn a filozof knihy. Filozof je někdo, kdo je 
vzdělaný a přemýšlí o běžných věcech každodenního živo-

ta. Škola podporuje žáky, aby se takovými malými filozofy 
stali. Snažíme se, aby si děti vytvořily vztah k četbě a kni-
hám samotným. Jednou z cest je návštěva místní knihov-
ny, kterou žáci navštíví během měsíce března. Víte, proč 
právě v tomto období? Protože březen je měsíc knihy. Na 
každou návštěvu si paní knihovnice připraví zajímavosti, 
jako třeba význam symbolů jara, proč byly vytvořeny erby, 
jaké helmy nosili rytíři a mnoho dalšího. Na konci besedy 
děti mohou nahlédnout do vystavených knih a popřípadě 
si některou i vypůjčit.

Hana Dvořáková
Foto: Hana Dvořáková a Iva Halířová

Sbor dobrovolných hasičů
Období od Nového roku do dnešních dnů patřilo pro 

náš sbor spíše k průměrným. Uskutečnily se ostré výjezdy 
k požárům, ale také nějaká kultura a jiné pracovní povin-
nosti.

Po Novém roce jsme zahájili činnost Valnou hromadou, 
na které jsme si odhlasovali plán činnosti na nové období. 
Shodli jsme se, že po práci zásahové jednotky, která si sa-
mozřejmě musí v první řadě plnit své pracovní povinnosti, 
bude naším dalším cílem práce s dětmi. Dlouhá léta se o to 
pokoušíme, ale moc nám to nešlo. Teď vysíláme naše tři 
členy na profesní školení, které se bude týkat hlavně této 
oblasti.

Začátkem února jsme pořádali tradiční maškarní ples. 
Sešlo se na šedesát masek nejen místních, ale přijely také 
ze Záhorské Bystrice a z Brumovic u Opavy. Již tradičně 
hrála skupina Apollo.
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aut z Radonice od Žatce. To nás samozřejmě hodně potěši-
lo a možná, že ji ještě někdy někdo z nás uvidí. Nová Tatra 
815 byla zakoupena ve Vítkovicích v železárnách, je tech-
nicky o generaci vyspělejší. Má sice jen jedno vodní dělo, 
ale to je kombinované jak na vodu, tak na hašení pěnou. 
Momentálně je v servise na výměně olejů, přelakování ně-
kterých dílů karoserie, to jsou však spíš kosmetické úpravy.

Závěrem bych Vás chtěl požádat, jako každé jaro, pro-
sím, nevypalujte meze a podobně. Ušetříte sobě problémy 
a  nám práci. Na odklizení těchto materiálů můžete vyu-
žít jak prostor před sběrným dvorem, tak kontejnery pod 
Kováříkovým. Pokud opravdu už musíte pálit, nahlaste to, 
prosím, na “Fire Brno“, anebo oslovte kteréhokoliv hasiče 
a my Vám s tím rádi pomůžeme.

Starosta SDH Karel Opluštil
Foto: Kateřina Charvátová

Velmi zdařilou akcí byl zájezd členů Spolku Brumo-
vických vinařů, včetně rodinných příslušníků, do 
Znojma, který se uskutečnil v sobotu 23. února 2019.  
Zájezdu se zúčastnilo 41 lidí. Zejména exkurze do Kří-
žového sklepa společnosti Znovín a.s. Znojmo byla vel-
mi zajímavá a oceňována našimi členy. Přispěla k tomu 
i vysoká úroveň odborného doprovodního slova pana 
sklepmistra při řízené degustaci několika vzorků vín 
přímo z tanků. Exkurze pokračovala prohlídkou Louc-
kého kláštera, ve kterém se nás ujal a velmi vřele přivítal 
pan ředitel Ing. Vajčner. Zde jsme také při řízené de-
gustaci ochutnali velmi kvalitní vína. Mimo jiné jsme 
se zde dozvěděli, že Znovín denně prodá 17 000 lahví. 
Také mnohokrát udával a stále udává trendy českému 
vinařství. Byl například první společností, která zahájila 

Zájezd do Znojma
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ZE SPORTU

Na únorové výroční členské schůzi bilancovali členové 
Spolku Brumovických vinařů svou činnost za uplynulý rok 
2018.

V minulém roce se podařilo zorganizovat dvě tradiční 
akce, a to Oblastní výstavu vín a Den otevřených sklepů.

Oblastní výstava vín se uskutečnila 14. dubna 2018, kde 
bylo vystaveno celkem 531 vzorků vín ze všech vinařských 
podoblastí Moravy a také část vzorků od vinařů ze západ-
ního Slovenska. Cenu starosty Brumovic za nejlepší kolek-
ci místních vinařů obdržel člen spolku p. Miroslav Veselý 
ml.

Další tradiční akcí byl Den otevřených sklepů, který se 
konal dne 2. června 2018. Celkem bylo otevřeno 14 sklepů 
místních vinařů, členů spolku. Oproti minulému roku se 
zvýšil počet návštěvníků o 16 %.

Bilancování Spolku 
Brumovických vinařů Na obě akce byly čerpány dotace od Vinařského fondu 

ČR, finančně nás podpořila obec a také sponzoři.
Spolek se úspěšně zapojil i do voleb místního zastupi-

telstva.
Na rok 2019 má spolek naplánovány dvě tradiční akce. 

Již 13. dubna 2019 se pod záštitou obce uskuteční 9.ročník 
Oblastní výstavy vín, konat se bude ve velkém sále brumo-
vické sokolovny se zahájením ve 13 hod. Pro návštěvníky 
je, kromě neomezené ochutnávky vystavených vzorků vín, 
připraveno také malé občerstvení. Příjemnou atmosféru 
tradičně ještě více podbarví známá cimbálová muzika Vo-
nica. Všichni jste srdečně zváni.

Další akcí bude rovněž již 9. ročník Dne otevřených 
sklepů, který se uskuteční v sobotu 8. června se zahájením 
v  11 hod. Bude otevřeno cca 14 sklepů místních vinařů. 
I na tuto akci Vás srdečně zvou pořadatelé.

Milan Polák, jednatel

výrobu tzv. řízeného kvašení v 90. letech, první uvedl do 
života dnes již běžnou a oblíbenou zásilkovou službu.

   V další části zájezdu byla na programu exkurze do 
rodinného vinařství Špalek v Novém Šaldorfu. V sou-
časnosti hospodaří na 10 ha vinic. Od roku 2012 je spo-
lečnost v přechodném období na BIO vinařství. Jejich 
silnou stránkou jsou červená vína včetně velmi známé-
ho jakostního likérového vína Šaler.

Zájezd se nám všem moc líbil a už se těšíme na další 
společné akce.

Veronika Veselá
 Foto: Miroslav Otáhal

Tělocvičná jednota „Sokol“ v Brumovicích byla založe-
na dne 23. února 1919. Zakládajícími členy byli:
• Lexa František, č.75
• František Kovářík, č. 35
• Marie Bulová, č.10
• Antonín Miklík, č. 253
Protokol sepsaný při ustavující schůzi „Tělocvičné jed-
noty Sokol“ v Brumovicích dne 23. února 1919

„Zahájení schůze p. starostou obce P. Střeštíkem, na 
to přednáška bratra Emanuela Havelky, starosty jednoty 
v Kloboukách o významu a práci „Sokola“.

Sto let „Tělocvičné jednoty Sokol v Brumovicích“
Po přednášce přečteny stanovy jednoty a  přistoupeno 

k zápisu členů přispívajících i činných mužů a žen. Členů 
činných přistoupilo 25, žen 24, přispívajících 40 členů.

Podaný návrh, aby bratr Miklík Antonín byl starostou, 
Střeštík Petr místostarostou, Rozbořil Ludvík náčelník, 
Herben Václav jednatel a Krátký František pokladník, byl 
jednohlasně přijat všemi členy i členkami.

V ženském odboru za sestru náčelnici byla zvolena Te-
sařová Helena.

Tím byla schůze i valná hromada skončeny a protokol 
nově zvoleným předsednictvem podepsán.“
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Protokol sepsaný na mimořádné valné hromadě „Tělo-
cvičné jednoty Sokol“ v Brumovicích dne 1. března 1919

„Mimořádnou valnou hromadu zahájil bratr starosta 
Antonín Miklík krátkým proslovem, následovala přednáš-
ka bratra vzdělavatele Rudolfa Čermáka.

Poté bylo přistoupeno k  doplnění předsednictva a  do 
výboru byli zvoleni bratři: Rudolf Čermák, František Ko-
vářík, č.35, Flodr Karel, Hájek Viktor, Lexa František

sestry: Bulová Marie, Hortvíková Josefa, Hájková Ma-
rie, Páleníková Barbora, Auerová Leopolda

Bylo usneseno, aby na oslavu narozenin prvního prezi-
denta republiky, T. G. Masaryka, byla uspořádána besídka 
pro členy jednoty v místnosti sokolovny s pořadem:

zahájení schůze, cv. besídky, proslov, báseň k sokolstvu, 
cvičební čísla a přednáška – životopis T.G.Masaryka.“

ČLENOVÉ PŘISPÍVAJÍCÍ
Jméno Číslo domu

1 Čermák Rudolf

2 Bula Ludvík 43

3 Bula Emil 245

4 Rozbořil Josef st. 7

5 Rozbořil Josef ml. 7

6 Kovářík František 35

7 Šedivý František 301

8 Flodr Karel 127

9 Jakubčík Metoděj 126

10 Herben Václav 176

11 Páleník Josef 91

12 Prachař Josef ml. 228

13 Miklík Antonín 253

14 Střeštík Petr 41

15 Kyncl Jan 162

16 Škrha Václav 258

17 Hájek Viktor 55

18 Lexa František (vystoupil) 75

Jméno Číslo domu

19 Lexa Jaroslav 13

20 Nádeníček Josef 13

21 Drkal Josef ml. 71

22 Hanák František 6

23 Ševela Václav 293

24 Nádeníček Martin 8

25 Bula Karel 223

26 Konečný Vavřín, učitel

27 Bula Melichar 294

28 Kovářík Stanislav 67

29 Foretník Blažej, učitel

30 Auerová Leopolda, učitelka

31 Čermáková Růžena

32 Kostelecká Blažena, učitelka

33 Slámová Marie

34 Srstková Veronika 32

35 Bulová Marie 10

36 Hortvíková Josefa 14

37 Škrhová Marie 258

38 Rozbořilová Rozálie 7

39 Malinková R. 2

40 Smolíková M. 100

41 Šedivá Roz. 93

42 Hájková Marie 78

43 Páleníková Barbora 3

44 Bulová Anděla 223

45 Miklíková Františka 253

46 Krátká Františka 29

47 Kratochvílová Eleonora 84

48 Herbenová Františka 176

49 Bulová Kar.

Z archivních zápisů TJ.Sokol v Brumovicích
připravila: Vlasta Bedřichová

Valná hromada TJ.Sokol
Výbor TJ.Sokol Brumovice svolal na pátek 15.  břez-

na  2019 do budovy sokolovny řádnou valnou hromadu. 
Zahájil ji a přítomné přivítal starosta Ing. Rudolf Kadlec. 
Zároveň vyzdvihl přítomnost pana Antonína Macháčka, 
který patří mezi nejstarší členy jednoty.

Valná hromada zvolila tajným hlasováním nového sta-
rostu T.J. Sokol Brumovice, stal se jím pan Jaroslav Hubá-
ček, a  také nový šestičlenný výbor. Ten bude pracovat ve 

složení: Mgr.Jarmila Bielová, Josef Miklík, Miroslav Otá-
hal, František Ševela, Vít Hanák a Jakub Gremmel.

Bratr Josef Miklík poděkoval odstupujícímu starostovi 
T.J. Sokol - Ing. Rudolfu Kadlecovi za jeho čtyřleté půso-
bení ve funkci. Nový, nastupující starosta se všem přítom-
ným členům představil a nastínil své plány do budoucna.

Panu Hubáčkovi přejeme v  jeho nové funkci hodně 
úspěchů.
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První ročník Memoriálu Antonína Kunického, který se 
uskutečnil v sobotu 22.prosince 2018 v místní sokolovně, 
zahájil pan Ing. Milan Polák vzpomínkou na Antonína Ku-
nického. Jeho památku jsme uctili minutou ticha.

Turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo 16 hráčů. Byli 
pozváni i tenisté z okolních obcí: z Kobylí, Klobouk, Něm-
čiček, Rakvic a Hustopečí.

V první části sportovního dopoledne se odehrály dvojhry, 
ve kterých se na prvních třech místech umístili tito hráči:

1.  Petr Svoboda (Klobouky)
2.  Vavřinec Charvát (Brumovice)
3.  Ivo Galousek (Hustopeče)

V druhé části turnaje se odehrály smíšené čtyřhry. Na prv-
ních třech místech se umístili tito hráči:

1. Ševela František z Brumovic 
s Jirkou Soukalem st. z Kobylí

2. Prachař Štěpán z Brumovic 
se Stanislavem Suským z Rakvic

3. Miklík Pavel z Brumovic 
s Vavřincem Charvátem z Brumovic

Vítězům blahopřejeme a v dalších soutěžích všem přeje-
me hodně úspěchů.

Memorial Antonína Kunického se bude pořádat jednou 
za dva roky a bude se střídat s Vánočním turnajem.

Antonín Kunický byl jedním z předních členů oddílu 
stolního tenisu v Brumovicích, mnoho let vedl a trénoval 
naši mládež.

Za T.J.Sokol Brumovice: František Ševela

Memoriál Antonína Kunického
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Fotbalista roku 2018
Výsledky třináctého ročníku ankety Fotbalista roku vy-

hlásil Okresní fotbalový svaz v Břeclavi v sobotu 9. úno-
ra 2019. Slavnostní večer se tradičně konal v boleradickém 
divadle. Na jevišti se představilo celkem třicet sedm osob-
ností okresního fotbalu a  nejlepší fotbalová jedenáctka. 
Mezi oceněnými „kanonýry“ byl také Michael Bíza, kapi-
tán brumovického mužstva, který nastřílel 15 gólů.

K úspěchu blahopřejeme.
Dalšími navrženými kandidáty k  ocenění byli: v  kate-

gorii „fotbalista roku“ Václav Troubil, obránce, nesmírně 
obětavý, klidný, rozvážný, s  obrovským citem pro fotbal. 
V kategorii „trenér“ Jaroslav Hubáček (Slávek), který v naší 
obci působí teprve dva roky, dobrovolně se pustil do sesta-

vení nového týmu žáků, sám začal 
trénovat a  se ctí vede kluky, spo-
lečně s  Josefem Miklíkem, k dob-
rým výsledkům. Kluci ho milují, je 
pro ně jako táta…

V kategorii „rozhodčí“ byl nominován Přemysl Kulíšek 
a na cenu „FAIR PLAY“ Rudolf Kadlec, nadaný, kluk čisté-
ho ducha, o kterého měly zájem významné týmy, ale on se 
nedal přemluvit. Brumovice jsou jeho srdeční záležitostí. 
Jeho smysl pro fair play je evidentní nejen na hřišti, ale 
i v osobním životě. Podá ruku komukoli ležícímu na trávě 
při zápase a pomůže. Možná právě proto je také mistr ka-
rate a juda…

-VB-

Poděkování
Z funkce předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti v Brumovicích 
odešla v prosinci 2018 

paní Anežka Halmová.
Za její dlouholetou obětavou a příkladnou práci ve sboru a práci pro obec 
jí patří velké poděkování. Do dalších let přejeme paní Halmové hodně štěstí, 
pevné zdraví a mnoho spokojenosti v osobním životě.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
• Vítání dětí do života

  V neděli 24. března 2019 byly v obřadní síni Obecního úřadu v Brumovicích 
do života slavnostně uvítány děti: Daniel Bulla, Šimon Herůfek, 
Layla Violett Peřinová, Alex Frouz, Antonín Říha a Beáta Horňáčková. 
Rodičům k narození dětí srdečně blahopřejeme. Foto: Vlasta Bedřichová
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Velikonoce – nový začátek
Velikonoce jsou svátky radostné. Slavíme při nich nadě-

ji, nový život, který zvítězil nad smrtí. Tyto svátky souzní 
s tím, co se děje v přírodě. Vše po dlouhé zimě ožívá, při-
chází více světla a my kolem sebe vidíme nové rašení, nový 
růst. I zima měla svůj smysl. Příroda si potřebovala odpo-
činout a možná svým způsobem jsme to potřebovali i my. 
Často nás k odpočinku donutila různá nachlazení a nemo-
ci nás přinutily zpomalit, možná se na 
určitou dobu úplně zastavit. Všechno 
má svůj čas. Na zimu se obalujeme tep-
lými vrstvami, jaro je zase příležitostí 
odložit vše, co už není potřeba. Ať je 
to teplé oblečení či v půstu pár kil na-
víc, nebo zbavení se špatných návyků 
a zvyků. 

Postní období před Velikonocemi 
tak může být časem reflexe. Kým jsem? 
Co z toho, co s sebou životem nesu, 
mohu odložit? Co mě rozvíjí a co mi 
naopak brání v cestě?  

Půst před Velikonocemi nás učí tomu, že toho k životu 
nepotřebujeme tolik, kolik jsme si mysleli. Tím pak vzniká 
nový prostor, můžeme do života vykročit nově a lehce.  

Půst je časem ohlédnutí se za tím, co jsme si předse-
vzali na Nový rok. Touto dobou už víme, co z novoroč-
ních předsevzetí se nám daří plnit a co ne. Možná jsme 
tím zklamaní. Ale víra nekončí depresí a srovnáváním se s 

Velikonoční bohoslužby v kostele 
sv. Antonína v Brumovicích
18. 4. 2019 – Zelený čtvrtek, 19.30 - mše svatá

19. 4. 2019 – Velký pátek, 15.00 - Křížová cesta
  - 18.00 v Boleradicích: svaté obřady 
  s pašijemi podle sv. Jana, slavnostní přímluvy, 
  odhalování a uctívání sv. Kříže, svaté přijímání

20. 4. 2019 – Bílá sobota 20.00 v Boleradicích: vigilie

21. 4. 2019 – Velikonoční neděle, Boží hod velikonoční
  8.00 - mše svatá

22. 4. 2019 – Velikonoční pondělí, 8.00 – mše svatá

Blahopřání
Dne 9. dubna oslavil 93. narozeniny duchovní Dp. děkan Vladimír Konečný.
K tomuto významnému životnímu jubileu přejeme pevné zdraví, hojnost Božího požehnání 
a mnoho spokojenosti v osobním životě.

K blahopřání se připojují farníci z Brumovic
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Evangelické bohoslužby o Velikonocích 2019 
v evangelickém sboru v Kloboukách u Brna
19. dubna – Velký pátek – 9.30 hod., evangelický kostel
21. dubna - Neděle vzkříšení – 9.30 hod., evangelický kostel

Pozvánka na kulturní a sportovní akce

Svaz tělesně postižených: Kam pojedeme v roce 2019 

13. 4. – Oblastní výstava vín
16. 4. – Pietní akt k 74. výročí osvobození obce
11. 5. – Běh parkem Dr. Jana Herbena
12. 5. – Oslava Svátku matek
1. 6. – Den dětí
8. 6. – Den otevřených sklepů
29. 6. – 1. 7. – Tradiční hody
1. 8. – Noční hasičské závody

9. 3. Mošoň
6. 4. Mošoň
26. 4. Flora Olomouc
11. 5. Mošoň
8. 6. Dunajská Streda
29. 6. Zájezd s dětmi
7. 9. Velký Meder
19. 10. Mošoň
9. 11. Mošoň

Přesné termíny pořádaných akcí sledujte ve vývěskách, v hlášení obecního rozhlasu a na internetových stránkách obce.

nějakými ideály. Víra má naději a vidí smysl i v našich kri-
zích a pádech. Právě prohrami a pády se toho totiž o sobě 
můžeme hodně dozvědět. Líbí se mi buddhistická moud-
rost, která se na naše pády dívá laskavě a s porozuměním. 
Radí nám, abychom v nich viděli úrodný humus, bahno. 
Bahno samo o sobě není pěkné. Ale když se na něj pozor-
ně zadíváme, zjistíme, že právě z něj rostou vzácné květiny 
– lotosy. Lotosy si bez bahna nelze představit. Někdy už 
chceme vidět výsledek, kila dole, něco nového, co jsme se 
naučili a zapomínáme, že to vše potřebuje spoustu práce 
a času a také dobrého základu, humusu, bahna. Všechno 
také není v našich silách a někdy je třeba přestat bojovat 
a nechat věci plynout, svěřit se síle větší, která nás pak z 
našich pádů zase pozvedá. 

Ve velikonočním příběhu nám ukazuje Ježíš, že cesta k 
životu vede někdy i smrtí. Ale nejdůležitější je, že smrtí 

vše nekončí. V Bohu je větší síla, která smrt přemáhá a z 
každého nezdaru a životního bahna tvoří něco nového. A 
to je zdrojem velké naděje a povzbuzení k životu. 

V půstu tedy nemáme ztrácet hlavu nad tím, že se nám 
vše nedaří. To by nám nemělo vzít vítr z plachet. V půs-
tu se učíme trpělivosti a vytrvalosti. Znovu začít. Znovu si 
uvědomit, že je ve mně víc síly, než jsem si uvědomoval/a. 
Mám a mohu se o něco snažit. 

Byla bych ráda, kdybychom si uvědomili, že na každém 
z nás záleží. Že to my máme čerpat sílu k životu a vzdorovat 
všemu, co život zabíjí. Tím pak budeme pro sebe i ostatní 
znamením naděje. Pak i my prožijeme své Velikonoce. To, 
že život je opravdu silnější než smrt. 

Martina Zuštinová, farářka ČCE v Kloboukách u Brna
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Základní umělecká škola 
Klobouky u Brna, 
příspěvková organizace, Bří. Mrštíků 79/1, 691 72 Klobouky u Brna

VYHLAŠUJE
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO HUDEBNÍHO A TANEČNÍHO 
OBORU PRO ŠK. ROK 2019/2020.

Do hudebního oboru přijímáme žáky na HOUSLE, VIOLONCELLO, 
KONTRABAS, KYTARU, KLAVÍR, EL. KLÁVESY (KEYBOARD), 
AKORDEON, CIMBÁL, ZOBCOVOU FLÉTNU, PŘÍČNOU 
FLÉTNU, KLARINET, SAXOFON, TRUBKU, BASKŘÍDLOVKU, 
POZOUN, TUBU, BICÍ NÁSTROJE A ZPĚV.

V tanečním oboru se vyučuje KLASICKÝ TANEC – BALET, 
SOUČASNÝ MODERNÍ TANEC,ZÁKLADY LIDOVÝCH TANCŮ.

Do hudebního i tanečního oboru přijímáme žáky od 5 let.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE BUDOU KONAT VE ČTVRTEK 
30. A V PÁTEK 31. 5. 2019 OD 12.30 HOD. DO 17.30 HOD., 
V ZUŠ V KLOBOUKÁCH U BRNA.

Jindřich Demela 
ředitel ZUŠ

ZUŠ Klobouky u Brna - duben až červen 2019
úterý 9. 4. 2019 18,00 VII. Interní večírek – KIC Klobouky

středa 10. 4. 2019 18,00 VIII. Interní večírek – KIC Klobouky

středa 17. 4. 2019 18,00 Koncert souborů ZUŠ – sokolovna Klobouky

čtvrtek 25. 4. 2019 17,00 IX. Interní večírek – KIC Klobouky

středa 15. 5. 2019 18,00 X. Interní večírek – KIC Klobouky

čtvrtek 16. 5. 2019 17,00 Taneční koncert – Boleradice, divadlo

pátek 17. 5. 2019 9,30 Taneční koncert pro školy – Boleradice

úterý 21. 5. 2019 9,30 Taneční koncert pro školy – Boleradice

čtvrtek 23. 5. 2019 18,00 Absolventský koncert – KIC Klobouky

úterý 28. 5. 2019 9,30 Taneční koncert pro školy – Boleradice

úterý 4. 6. 2019 9,00
10,45

Výchovné koncerty pro školáky v rámci 
projektu Mozartovy děti
Vojtěch Vrba + brněnská filharmonie
Besední dům, Brno

čtvrtek 6. 6. 2019 18,00 Koncert dětských sólistů v rámci projektu
Mozartovy děti
Eliška a Tereza Horákovy + brněnská 
filharmonie, Besední dům, Brno

sobota 15. 6. 2019 18,30 Zahájení folklorního festivalu
Kraj beze stínu v Krumvíři
pěvecký sbor ZUŠ, Krumvíř

neděle 16. 6. 2019 14,00 Vystoupení cimbálové muziky a sólistů
na folklorním festivalu
Kraj beze stínu v Krumvíři

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKYKONCERTNÍ KALENDÁŘ
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• Vítání dětí do života

• Tříkráloví koledníci

Foto: K. Charvátová a Daniel Ullmann



Plesová sezóna

Krojovaný ples

Maškarní ples dětí

Ples SDH

Foto: Barbora Besedičová, Kateřina Charvátová a Iva Halířová


