
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: Marek Musil
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• Ze života školičky
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Foto: Eva Kulíšková a archiv školy
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Vážení spoluobčané,
poprvé využívám této příležitosti, abych Vás oslovil.

Chci Vám poděkovat za důvěru, kterou jste dali v ko-
munálních volbách mně a také všem zvoleným členům za-
stupitelstva obce. Současně je také mou milou povinností 
poděkovat odstupujícím členům zastupitelstva obce za je-
jich práci v uplynulém období, které bylo velmi náročné. 
Především vybudování čistírny odpadních vod a  staveb-
ní práce, které se bezprostředně dotýkaly nás všech. Byl 
to těžký úkol, který se podařilo dobře zvládnout a zdárná 
kolaudace samotného díla čistírny to jen podtrhuje. Re-
konstrukce téměř všech cest obce, značné části chodníků, 
vjezdů a průjezdů nemá co do rozsahu v Brumovicích ob-
doby. Upřímně jsem rád, že je to za námi nejen proto, že to 
byla velká zodpovědnost zastupitelů, ale hlavně mě těší, že 
jsme tímto krokem pomohli udělat něco pro lepší životní 
prostředí, pro nás a naše budoucí pokolení, které zde chce-
me vychovat a snad také pro naši krásnou modrou planetu 
Zemi, která je i tak neúměrně zatížena lidskou činností.

V nastávajícím období se zaměříme na uskutečnění již 
naplánovaných akcí, jako je zateplení budov školy a škol-
ky, rekonstrukce sociálního vybavení a  výměna starých 
oken těchto budov. Také se vybudují chodníky, jak již bylo 
naplánováno a započato. V neposlední řadě budeme činit 
kroky pro vytvoření reprezentativního centra obce. Plánu-
jeme uložení části elektrické sítě firmou E-ON do země, 
což nám znepříjemní „zase“ výkopy, které však nebu-
dou zdaleka v tak velkém rozsahu, jak jsme byli doposud 
zvyklí. To bude stavební aktivitou energetické společnos-
ti a obec je povinna v rámci společenského zájmu a také 
v  rámci modernizace tyto postupy trpět. Proto Vás chci 
požádat o pochopení a trpělivost. Děkuji. To vše jsou však 
kroky započaté již v minulém období a je na nás, abychom 
je zdárně dokončili.

Budeme vytvářet nové projekty a za podpory Vás všech 
bych chtěl společně pracovat na konkrétních věcech. Vím, 

Slovo starosty

že ne vždy je vše ideální, a ne vše 
se musí podařit, ale vždy, každý 
den v  roce tu chci být pro Vás, 
abychom společně věci řešili. 
Úspěchy naší obce tak budou 
výsledkem našeho společného 
úsilí a spolupráce s každým, kdo 
to myslí s Brumovicemi dobře.

Stojí před námi nové výzvy. Jsem přesvědčen, že naše 
obec potřebuje dynamický rozvoj, který bude postaven na 
plnohodnotném respektování, uchovávání a  zvelebování 
vzácného odkazu minulosti, na realizaci projektů, které na-
plňují potřeby současné moderní doby pro všechny gene-
race jeho obyvatel s vizí moderní vesnice. Svou dynamiku 
nám také ukazují významné firmy naší obce, které zaměst-
návají stovky lidí z  širokého okolí, a  tím staví Brumovi-
ce na přední místo v otázce nabídky zaměstnanosti. Také 
s  těmito firmami chci udržovat ty nejlepší vazby vedoucí 
k spolutvorbě lepší budoucnosti.

Nejsem zastáncem planých slibů. Moje programové pri-
ority jsou založeny na stabilitě, zodpovědnosti, zkušenos-
ti, přímém a  poctivém jednání a  budou stát na reálném 
základě bez slibování nesplnitelného. Cíle pro následující 
období budou vycházet z  detailního poznávání jednotli-
vých problémů Vás spoluobčanů. Základním pilířem práce 
Rady a Zastupitelstva obce a také mojí filozofií je solidarita 
a soudržnost, naslouchání názorům a potřebám Vás spo-
luobčanů s patřičným respektem.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych na závěr u pří-
ležitosti nadcházejících nejkrásnějších svátků v roce Vám 
všem ze srdce popřál příjemné, ničím nerušené svátky vá-
noční a stejně tak i konec roku. Do nového roku 2019 Vám 
přeji štěstí, hodně úspěchů v osobním i profesním životě, 
a hlavně pevné zdraví.

Rudolf Kadlec – starosta obce

USNESENÍ
z třicátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 20. září 2018 ve velké zasedací síni obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) 
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Bohuslava Říhu 

a Ing. Vavřince Charváta.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Ma-

cháčková a pan Zdeněk Veselý.
4. Smlouvu o upsání akcií ve výši 700 tisíc korun s fir-

mou Vak Břeclav, a. s., na základě „Smlouvy o vkladu 
mimo základní kapitál“ a rozhodnutí valné hroma-

dy společnosti VaK Břeclav a. s. Hodnota 1 akcie je 
1000,– Kč.

5. Smlouvu o započtení peněžních pohledávek s firmou 
VaK Břeclav, a. s.

6. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E-on distribu-
ce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějo-
vice o zřízení věcného břemene na pozemcích obce 
p. č. 3601 a 969/1 pro zřízení přípojky NN k novo-
stavbě pana Tomáše Kadlece.
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7. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou Gas-
Net, s. r. o. na stavbu „Reko MS Brumovice – Mor-
kovská +2“ - zřízení plynárenských rozvodů, včetně 
přípojek na pozemcích p. č. 102/3, 103/1, st. 104/1, 
st. 363, 3099/1, 3601/20, 3601/21, 3601/47, 3601/10, 
3662 a 3704 za jednorázovou úplatu 57 303,– Kč.

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou Gas-
Net, s. r. o. na stavbu „Reko MS Brumovice – Dráhy 
+ 1“ - zřízení plynárenských rozvodů, včetně přípojek 
na pozemcích p. č. 103/1, 104/17, 1074/18, 105/14, 
105/15. 3099/1, za jednorázovou úplatu 55 438,57 Kč.

9. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou 
GasNet, s. r. o. na stavbu „ Reko MS Brumovice – 
Vrchní konec, 2. část“ za účelem zřízení plynáren-
ských rozvodů a přípojek na obecních pozemcích za 
jednorázovou úplatu 57 303,– Kč.

10. Příspěvek na úhradu financování IDS JmK na rok 
2019 ve výši 48 550,– Kč. (Jedná se o úhradu Kč 50,– 
na obyvatele)

11. Smlouvu o právu provést stavbu na části pozemku p. 
č. 3602 o výměře 33,82 m2 s Jihomoravským Krajem 
na vybudování bezbariérového chodníku, na základě 
zpracované projektové dokumentace.

12. Postup budoucího projednání opakovaných žádostí 
pana…, ve věci kanalizační přípojky nemovitosti 
č. p…

13. Zvýšení příspěvku na provoz a navýšení mzdových 
nákladů pro ZŠ a MŠ Brumovice na předloženou 
a zdůvodněnou žádost ředitelky Mgr. Michnové 
v celkové výši 200 917,34 Kč do konce roku 2018.

14. Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví po-
zemku uzavřenou mezi obcí Brumovice a panem….

15. Prodej parcely p. č. 3601/63 o výměře 30 m2 panu… 
za úhradu ve výši Kč 130,– Kč za m2.

16. Vyvěšení záměru pronájmu části obecního pozemku 
p. č. 3601/1 panu….

17. Prodej části obecního pozemku p. č. 12/10 za cenu 
130,– Kč/m2 paní…bytem Brumovice…, na základě 
Geometrického plánu.

ZOB bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého ZOB – opako-

vané upomínání projektanta Svatka na dopracování 
projektu zateplení školy Brumovice.

2. Rozpočtové opatření č. 7 a 8.
3. Žádost TJ Sokol Brumovice o navýšení finančních 

prostředků na provoz oddílů TJ Sokol. Bude řešeno 
po předložení vyúčtování a odůvodnění konkrétních 
žádostí.

4. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu.

ZOB ukládá starostovi:
1. 1. Svolat jednání dotčených orgánů k řešení stížnos-

ti souvisejících s kanalizační přípojkou nemovitosti  
č. p…

2. Pokračovat v upomínání projektanta Svatka ohledně 
dopracování projektu pro zateplení ZŠ, MŠ Brumovi-
ce.

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 1. listopadu 2018 v sále sokolovny

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Libuši Miluškovou 

a Milana Krátkého
2. Zapisovatelku Marcelu Studýnkovou
3. Program ustavujícího ZOB
4. Výkon funkce starosty jako uvolněnou a místostaros-

ty jako neuvolněnou (§ 71 Zákona o obcích)
5. Volební řád
6. Členy volební komise: Josefa Miklíka – současně jako 

předsedu této komise, Zdeňka Veselého a Františka 
Kňůra jako členy volební komise

7. Ing. Rudolfa Kadlece do funkce starosty obce Brumo-
vice

8. Počet místostarostů obce – jednoho
9. Místostarostkou obce JUDr. Dobromilu Macháčkovou

10. Členy rady obce Brumovice Ing. Zdeňka Musila, 
Milana Ševčíka a Antonína Košuliče

11. Počet členů finančního výboru: 5
12. Počet členů kontrolního výboru: 5
13. Předsedou finančního výboru Vladislava Kurečku
14. Členy finančního výboru Jiřího Bureše, Ing. Vavřince 

Charváta, Libuši Miluškovou a Miroslava Otáhala
15. Předsedou kontrolního výboru Ing. Bohuslava Říhu
16. Členy kontrolního výboru Evu Brunnerovou, Milana 

Krátkého, Josefa Miklíka a Karla Opluštila

ZOB bere na vědomí:
1. Složení slibu všech zvolených členů zastupitelstva 

obce Brumovice
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Volby do zastupitelstva obce konané 
ve dnech 5. a 6. října 2018 
Výsledky hlasování v Brumovicích

Celkový počet oprávněných voličů: 784
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 444
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 444
Volební účast v %: 56,63

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:

Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů pro Brumovice

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů

1. Eva Brunnerová 55 5. 215

2. Ing. Vavřinec Charvát 55 1. 199

3. Josef Miklík 50 2. 198

4. Libuše Milušková 63 9. 131

Volební strana č. 2 – Nezávislí brumovičtí hasiči

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů

1. Antonín Košulič 67 6. 302

2. Milan Ševčík 48 8 274

3. JUDr. Dobromila Macháčková 64 1. 267

4. Ing. Bohuslav Říha 37 7 258

5. Ing. Rudolf Kadlec 53 2. 251

6. Vladislav Kurečka 49 4. 244

7. Karel Opluštil 62 3. 190

Volební strana č. 3 – Spolek brumovických vinařů

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů

1. Jiří Bureš 49 4. 184

2. Ing.Zdeněk Musil 57 3. 183

3. Milan krátký 47 6. 175

4. Miroslav Otáhal 57 1. 110

Volební komise:

Předsedkyně: Bohuslava Kňůrová
Místopředsedkyně: Martina Burešová
Členové: Stanislav Lupač, Veronika Veselá, Pavla Pátková
Zapisovatelka: Marcela Studýnková
Volební místnost: velká zasedací místnost obecního úřadu
První volič v pátek 5.října 2018: pan Antonín Macháček
Poslední volič v pátek 5.října 2018: Lucie Kurdiovská
V pátek odvolilo 35 % voličů.
První volič v sobotu 6.října 2018: pan Vít Hanák
Poslední volič v sobotu 6.října 2018: paní Markéta Bravencová
Nejstarší volič, který se osobně dostavil do volební místnosti: pan Jaroslav Třeštík
Do přenosné volební schránky volilo: 8 občanů
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UDÁLOSTI

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané 
ve dnech 5. a 6. října 2018
Výsledky hlasování v Brumovicích - 1. kolo

Počet oprávněných voličů: 784
Počet vydaných úředních obálek: 338
Počet odevzdaných obálek: 338
Počet platných hlasů: 330 tj. 97,63%
Volební účast v %: 43,11

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané 
ve dnech 12. a 13. října 2018
Výsledky hlasování v Brumovicích - 2. kolo

Počet oprávněných voličů: 783
Počet vydaných úředních obálek: 85
Počet platných hlasů: 85 tj. 100%
Volební účast v %: 10,86
Volební místnost: velká zasedací místnost obecního úřadu 
První volič v pátek 12. října 2018: Antonín Musil
Poslední volič v pátek 12. října 2018: Stanislava Musilová
První volič v sobotu 13. října 2018: Miroslav Miklík
Do přenosné volební schránky volili: 2 občané

Kandidát číslo Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů % hlasů

1 JUDr. Richard Novák SPD 25 7,57

2 Ing. Jaroslav Válka ČSSD 24 7,27

3 Mgr. Karel Štogl Piráti 31 9,39

4 Mgr. Richard Zemánek KDU – ČSL 50 15,15

5 Ing. Zdeněk Tesařík KSČM 25 7,57

6 Rostislav Koštial ODS 94 28,48

7 Libor Nazarčuk ANO 81 24,54

Jméno a příjmení strana hlasů % hlasů

Rostislav Koštial ODS 55 64,70

Libor Nazarčuk ANO 30 35,29

Výsledky hlasování v obvodu č.56 - Břeclav

Účast voličů ve 2.kole v obvodu č.56 – Břeclav: 15,86%
Rostislav Koštial získal 10403 hlasy, tj. 64,03%
Libor Nazarčuk získal 5843 hlasy, tj. 35,96%

Vlasta Bedřichová

• Ve středu 8. srpna 2018 se na počest hrdinů, tří padlých 
českých vojáků na zahraniční misi v  Afghánistánu, ve 
všech městech a obcích naší republiky rozezněly sirény. 
Jejich zvuk zněl sto čtyřicet sekund.

• V  neděli 2.  září  2018 byla v  boleradickém divadle po-
křtěna publikace (ne)Zapomenutí legionářští „bráško-
vé“- Kloboucko. Programem provázel autor knihy Mgr. 
František Trávníček, předseda Spolku vojenské historie 
Valtice, z.s., za klavírního doprovodu vystoupili členové 
divadelního spolku, všem starostům obcí, sponzorům 
a spolupracovníkům byly předány odměny a nechybělo 
ani společné fotografování. Po závěrečném poděkování 
si všichni účinkující na jevišti i diváci v hledišti společ-
ně zazpívali píseň Ta naše písnička česká. Následovalo 

pozvání k občerstvení a autogramiádě. V publikaci na-
jdou čtenáři medailonky legionářů těchto obcí: Bolera-
dice, Borkovany, Brumovice, Diváky, Kašnice, Klobouky 
u Brna, Krumvíř, Morkůvky a Velké Hostěrádky.

• STP uspořádal ve dnech 20. října a 17. listopadu 2018 zá-
jezdy za koupáním do termálních lázní v Mošoni.

• V  neděli 21.  října  2018 byla naposled otevřena výsta-
va věnovaná generálu Josefu Srstkovi a  dvaceti letům 
činnosti Klubu přátel Dr. Jana Herbena a historie obce 
v Brumovicích.

• V úterý 23. října 2018 byly zahájeny práce na zabetono-
vání některých částí staré obecní kanalizace. Tato již ne-
bude funkční.
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• V pátek 26. října 2018 se u příležitosti 100. výročí Dne 
vzniku samostatného československého státu uskutečnil 
lampiónový průvod. O půl sedmé večer se vyšlo od obec-
ního úřadu Dědinou k místnímu hřbitovu, kde byl u po-
mníku padlých v obou světových válkách položen věnec 
a minutou ticha uctěna památka všech obětí. Akce byla 
ukončena u sokolovny v areálu sportovního hřiště. Zde 
bylo připraveno občerstvení. Každoročně, tedy i letos, se 
tato akce těší velkému zájmu dětí i dospělých.

• V sobotu 27.  října 2018 provedli členové SDH po obci 
sběr železného šrotu.

• V neděli 28. října 2018 byla ve velké zasedací místnos-
ti obecního úřadu zahájena výstava „Brumovice a  100 
let republiky“. Připravil ji Klub přátel Dr. Jana Herbena 
a historie obce v Brumovicích.

• V  sobotu 3.  listopadu  2018 se v  sále sokolovny konala 
podzimní hodová zábava. K tanci a poslechu hrála Slo-
vácká kapela Romana Horňáčka.

• Oběti 1. světové války po celé republice připomněly 
v neděli 11. listopadu 2018 ve 13.30 hodin zvony a sirény 
(zněly dvě minuty a dvacet sekund). Vláda vyhlásila na 
tento den symbolické uctění památky padlých v  první 

světové válce. 11. listopadu, tedy v den, kdy bylo v roce 
1918 podepsáno příměří na západní frontě, se tradičně 
slaví Den válečných veteránů.

• V  sobotu 1.  prosince  2018 byl v  parku pod kostelem 
rozsvícen vánoční strom. Letos bylo rozsvícení pojato 
jako oficiální akce pro občany spojená se zpěvem koled 
a ochutnávkou svařených vín.

Vlasta Bedřichová

Brumovice a 100 let republiky

Je tomu už moc roků, co jednú jela barónka Maria An-
tonia na obhlídku svojeho panství. Koně se nečeho lekli 
a splašili se jí. Letěli po vsi brumovské jako diví přes járky 
a škarpy.

Barónka se modlila, aby se jí koně zastavili. Umínila si, 
že dyž ostanú koně stát a nestane se žádný neštěstí, dá na 
tom místě vystavět kaplu.

A dyž koně vyběhli na kopeček a zastavili se tam, dala 
tam barónka postavit kaplu zasvěcenú svatému Antoníno-
vi, svojemu patrónovi.

Vypravoval Tomáš Peřina. 
Zapsala Antonie Troubilová, 
žákyně měšťanské školy v Kloboukách.

Kostel i fara byly v Brumovicích už koncem 15. století. 
Roku 1637 byl však starý kostel nepřáteli zbořen a více než 
padesát let tam trčely jen pusté zdi. Až roku 1716 dala hra-
běnka Marie Antonie Czoborská (z  rodu Lichtenštejnů), 
majitelka hodonského panství, postavit v  Brumovicích 
kapli svatého Antonína Paduánského, která byla roku 1784 
přestavěna v nynější kostel.

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

Pověsti z Brumovic 
Jak dostaly Brumovice kostel
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• Zahájení školního roku 2018/2019

Letošní školní rok jsme zahájili 3. 9. 2018. Do MŠ je při-
hlášeno 41 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd podle 
věku. Do naší mateřské školy nechodí jen děti z Brumovic, 
ale i z Morkůvek a z Kašnice. Na začátku školního roku vy-
tváříme společně s dětmi pravidla chování v MŠ a na jejich 
upevnění a lepší zapamatování jsme si pozvali Divadýlko 
Květinka s programem: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět – domlu-
veno platí teď (příběh o pravidlech v MŠ).

• Přijeli k nám kamarádi

18. 9. 2018 nás navštívily děti z Dětské skupiny Peřinka 
z Morkůvek. Společně jsme si zatančili a zazpívali na naší 
školní zahradě. Při hře nám to rychle uteklo a nastal čas 
loučení, protože nás čekal dobrý oběd.

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

• Podzim na školní zahradě

Jako každý rok i letos na podzim jsme se vrhli na úklid 
školní zahrady. Děti soutěžily, kdo z nich udělá větší hro-
madu listí. Kdo zvítězil? Posuďte sami.

• Podzimní tvoření s rodiči
Ve středu 26. 9. 2018 proběhlo již tradiční tvoření dětí 

s rodiči. Zúčastnili se velcí, malí i nejmenší. Tématem byl 
podzim. Tyto akce se stávají stále oblíbenější. Svědčí o tom 
hojná účast. Z fotek je patrné, že si to všichni užili.
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• Ekocentrum
V  podzimním čase jely starší děti z  MŠ na polodenní 

výlet do Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích na 
výukový program: Ježek. Zde se seznámily s prostředím, ve 
kterém ježek žije, s jeho potravou, v mikroskopech zkou-
maly ježčí bodliny. Prohlédnout si mohly živého ježka bě-
lobřichého a kdo chtěl, mohl si na něj opatrně sáhnout. Na 
konci programu si děti vyrobily ježka z papíru a z listí.

• Překvapení v parku
Kdo by si byl pomyslel, s kým se můžeme v naší obci se-

tkat. Při jedné z podzimních vycházek na nás v parku čekal 
páv. Ukázal se nám v plné parádě.

Kolektiv MŠ
Foto: Eva Kulíšková
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
• Zahájení školního roku

V  pondělí 3.  září zahájili ředitelka školy Mgr. Marie 
Michnová a  starosta obce Antonín Košulič školní rok 
2018/2019.

Po prázdninách ředitelka přivítala všechny nově přícho-
zí i stávající žáky – celkem 52 žáků, jejich rodiče a praro-
diče. Informovala je o probíhajících úpravách i aktivitách, 
které se uskutečnily v budově školy v době letních prázd-
nin.

Představila žákům jejich třídní učitelky, nového vycho-
vatele ve školní družině – Ing. Milana Veselého, seznámila 
je s organizačními záležitostmi, školními i mimoškolními 
aktivitami. Především byli přivítání prvňáčci, kteří obdr-
želi na přivítanou malý dáreček. Poté se děti odebraly do 
své třídy. A jak se jim první den ve škole líbil? Podívejte se 
na fotografie.

Marie Michnová
• Dopravní výchova s Policií ČR

V říjnu přijeli do naší školy dva příslušníci Policie Břec-
lav, aby našim žákům připomněli, jak důležité je, aby vědě-
li, jak se chovat na silnicích.

Děti první a druhé třídy si poslechly Dopravní pohád-
ku. Ostatní žáci z vyšších ročníků si zopakovali dopravní 
značky, jaké má být vybavení kola, co má mít a vědět každý 
cyklista, než vyjede na silnici.

Děti se se zájmem zapojovaly do debaty a správně od-
povídaly na otázky. Shodli jsme se, že je opravdu důležité, 
abychom tato pravidla opakovali pravidelně, aby nedošlo 
k nějakému neštěstí.

Anna Hlávková

• Klub mladých svišťů

Škola každý rok nabízí žákům možnost trávit svůj volný 
čas v zájmových kroužcích. Není tomu jinak ani v  letoš-
ním roce. V říjnu svoji činnost zahájil Klub mladých svišťů. 
Jedná se o  kroužek zaměřený především na turistiku do 
blízkého okolí naší vesnice. Se žáky se snažíme chodit na 
vycházky téměř za jakéhokoliv počasí. Nebojte, nejedná se 
jen o obyčejné pochodování. Součástí každé „túry“ je i ně-
jaká zajímavá hra. Jako první jsme si zahráli na „Hajzlbá-
bu“, kdy se děti musely dostat přes území zamořené střev-
ními obtížemi až k hajzlbábě, kde odměnou byl ústřižek 

toaletního papíru. Vyhrálo družstvo, které nasbíralo co 
největší počet těchto ústřižků. Žáci soutěžili i v běhu pose-
kaným jetelem nebo hledali poklad ukrytý v Brumovicích.

Teď si asi říkáte, co dělají Svišti, když je špatné počasí? 
Nezahálíme, hrajeme hry v  sokolovně, pleteme náramky 
přátelství nebo zkoušíme vařit. Také nás čeká několik na-
učných chvilek, kdy si budeme povídat o vánočních tradi-
cích, učit se, jak pečovat o zvířata v zimě, naučíme se prv-
ní pomoc nebo se dozvíme, jak se žije nevidomým lidem 
a mnoho dalšího.

Hana Dvořáková

• Historie na dlani

Abychom našim školákům přiblížili vzdálenou historii, 
vzali jsme je počátkem školního roku do pavilonu Anthro-
pos v  Brně a  následně do Archeoparku v  Pavlově. Tady 
jsme jim společně s odbornými průvodci ukázali období 
pravěku, dobu mamutů, dinosaurů a  v  neposlední řadě 
historický unikát našeho regionu „Věstonickou Venuši“. 
A protože tím historie nekončí, prošly si děti zábavnou for-
mou zámek v Mikulově, kde jim průvodkyně v dobovém 
kostýmu popsala život šlechtického rodu Dietrichsteinů. 
Toulky dějinami děti evidentně zaujaly, takže jim brzy zase 
něco s historickým nádechem vymyslíme.

Iva Halířová
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• Florbal v MŠ Brumovice

Po letech, kdy byl kroužek florbalu až pro žáky základ-
ní školy, se letos z důvodu velkého zájmu otevřel kroužek 
i pro děti z mateřské školky, kterých se přihlásilo 16. Zájem 
pomalu roste i mezi děvčaty, proto už i my několik máme. 
Děti se setkávají pravidelně každý týden v sokolovně pod 
vedením trenéra Milana Veselého a moc je to baví. Máme 
v plánu na jaře příštího roku uspořádat turnaj malých škol-
čátek, kterého by se měly zúčastnit ještě týmy z Klobouk 
a Moutnic.

A něco málo pro rodiče začínajících florbalistů a florba-
listek: VYBAVENÍ PRO MALÉ FLORBALISTY

Pro děti jsou vhodné krátké florbalky s měkkým shaf-
tem (holí) a zkrácenou čepelí. Tyto hole jsou snadno k do-
stání a nestojí mnoho. Florbalové hole pro děti určitě ku-
pujte v renomovaných obchodech, kde florbalu rozumějí 
a  jsou schopni vám fundovaně poradit. Pokud to myslíte 
s kariérou florbalisty u svého potomka alespoň trochu váž-
ně a  už jste rozpoznali, že jej florbal opravdu baví, bude 
nákup vhodného vybavení velmi důležitý.

Délku florbalky kupujte tak akorát podle aktuální výš-
ky hráče. Pro výběr délky hole použijte tabulku velikostí. 
Pokud vám vychází předěl velikostí, zvolte raději delší flor-
balku. Avšak ne příliš! Zbytečně dlouhá florbalová hokejka 
se hůř ovládá, vedení míčku nemá hráč tolik pod kontro-
lou a může si osvojit nesprávně naučenou techniku. Navíc 
i v dětských kategoriích je běžné, že se hole občas zlomí, 
takže počítat s tím, že dlouho vydrží, nemá smysl.

Důležitá je rovněž správná sálová obuv. Dětská noha 
v nevhodné obuvi při sportovním zatížení dost trpí a může 
se nesprávně vyvíjet. Proto je potřebné pořídit vašemu po-
tomkovi sálové boty se světlou podrážkou, které jsou ur-
čené pro florbal, házenou a další podobné halové sporty. 
Mnoho modelů je univerzálních a dostatečně kvalitních.

• 1. místo na školním turnaji v okresu Břeclav v Mikulově
Vzhledem k velkému zájmu o florbal v ZŠ Brumovice 

se škola přihlásila do florbalového celonárodního turnaje 
prvního stupně ČEPS Cupu, který pořádá Český florbal. 
Finále okresního kola se uskutečnilo 16. listopadu v Miku-
lově. Tým složený z žáků třetího, čtvrtého a pátého roční-
ku v prvním zápase nastoupil proti Moravskému Žižkovu. 
Hráči se nejprve rozkoukávali v tělocvičně, ve které nikdy 
nebyli. Nakonec náš tým zvítězil 4:2. V dalším zápase jsme 
potkali jeden ze dvou týmů Mikulova. Sice jsme na začát-
ku prohrávali 1:0, ale nakonec jsme zvítězili 8:1. Ve třetím 
utkání se proti nám postavili Lovci, žáci z Dolních Věsto-
nic. V tomto zápase jsme si připsali nejvyšší vítězství – 9:2. 
Ve čtvrtém zápase nás čekal soupeř z Břeclavi, který každo-
ročně vítězí v okresním kole. I v loňském roce vyhrál, když 
porazil náš tým ve finále. Jeho hráči jsou z velké části na-

dějní hokejisté, takže trénují určitě mnohem více než my. 
Zápas ve vysokém tempu začal brzkým trestným střílením 
proti nám, čímž se soupeř dostal do vedení 1:0. Následně 
otěže převzali naši a s přehledem zvítězili 5:1. V posledním 
zápase jsme se utkali s druhým týmem z Mikulova, a po ví-
tězství 6:2 jsme vyhráli okresní kolo bez ztráty bodu a po-
stupujeme do krajského kola, které se uskuteční začátkem 
příštího roku v Pohořelicích. Klukům patří obrovská po-
chvala, protože se stále zlepšují a je vidět, že si hru opravdu 
užívají.

Milan Veselý
• Derby v ZŠ Kobylí

Dne 23. listopadu odcestovali florbalisté ze ZŠ Brumo-
vice ke každoročnímu turnaji žáků prvního stupně do 
Kobylí, ve kterém se pravidelně utkávají i s hráči z Bořetic 
a  Vrbice. Oproti předchozím ročníkům se tentokrát kro-
mě zápasů ve skupině, kde se utkal každý s každým, hrálo 
i rozhodující finále mezi prvním a druhým týmem tabulky. 
V prvním zápase proti domácímu Kobylí, který měl od za-
čátku vysoké tempo, se náš tým dostal rychle do vedení 1:0. 
Soupeř srovnal po krásné akci. Zápas byl velmi vyrovnaný. 
Byl to souboj o každý kousek hřiště a každý míček. Ve dru-
hém poločase oba týmy vstřelily po jedné brance a šlo se do 
prodloužení. V něm desítky fanoušků gól neviděly a roz-
hodovaly nájezdy. Po první sérii vedli soupeři, ale nakonec 
jsme na nájezdy vyhráli 2:1. Radost byla obrovská, fandily 
nám děti z vyšších ročníků. Zápasy proti Vrbici i Bořeticím 
měly podobný průběh, ale oba jsme s přehledem vyhráli. 
A už tu bylo finále. Derby proti Kobylí. Utkání navázalo na 
utkání ve skupině. Opět velké množství soubojů a vysoké 
tempo. Náš tým se dostal do vedení 1:0 po krásné akci, kte-
rá byla zakončena do prázdné branky. Do poločasu soupeř 
vyrovnal po rychlém protiútoku. V druhém poločase jsme 
se opět dostali do vedení, ale soupeř po velmi rychlé střele 
srovnal. Pět vteřin před koncem zápasu jsme mohli vstřelit 
branku a vyhrát turnaj, ale brankář Kobylí výborně zasá-
hl. Šlo se do prodloužení, ve kterém měl více štěstí soupeř 
a zvítězil v zápase i turnaji. Naši hráči si zaslouží velkou po-
chvalu, protože vyhráli krásné druhé místo a předvedli vy-
nikající výkon. Závěrem je nutné dodat, že naši hráči jsou 
vždy poskládáni z posledních tří ročníků, ale žáci z Kobylí 
jsou pouze páťáci.

Milan Veselý
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Maminky dětem
• Rozloučení s prázdninami: Blbnutí u táboráku

Tak jsme to zkusily – v sobotu 25. srpna – dát dohro-
mady bandu dětí s rodiči… Bylo to moc fajn, děcka si za-
řádila, ale nejhezčí byla noční hra. Dlouhá cesta osvětlená 
lampičkami a na ní úkoly. Všechny děti znaly správné od-
povědi a při návratu dostaly zasloužené odměny.

Fakt to bylo prima…

• Drakiáda

Poslední nádherný den babího léta, pátek 19. října. Tep-
lý, slunečný a vítr foukal jenom tak, aby nestudil, ale vyná-
šel draky až do nebe. K tomu ohýnek, špekáčky a brambory 
pečené v popelu. Pro některé děti to byla naprostá novin-
ka. Ale chutnala, takže jsme domluvení na větší oheň, aby 
bylo i víc brambor. Bylo to opravdu nádherné odpoledne.

• Předvánoční odpoledne

V sobotu 1. prosince se uskutečnilo první oficiální roz-
svícení vánočního stromu v parku pod kostelem.

Za touto velmi strohou informací je ovšem schováno 
obrovské nadšení realizačního týmu, opravdu spousta 

práce, času, plánování, mnoho schůzek, aby se ještě před 
rozsvícením našeho stromu mohly uskutečnit dětské díl-
ničky v sokolovně. A jsme přesvědčeni, že to bylo opravdu 
nádherné odpoledne, především proto, že spolupracovala 
taková spousta lidí. Tolik úsměvů, vstřícnosti, dobré ná-
lady, laskavosti, zkrátka všech atributů lidského konání! 
Znásobeno slavnostním dnem, jakým je zahájení adventu, 
opravdu povzneslo jedno sobotní odpoledne do úplně jiné 
dimenze.

Rády bychom poděkovaly všem maminkám, babičkám 
i neviditelným pomocníčkům, kteří pracovali doma a do-
dávali hotové komponenty k tvoření, hlídali děti… Podě-
kovat chceme hasičům, kteří se pustili s vervou do spolu-
práce a co víc, pochvalovali si ji!

Ale nejen prací vzniká dílo, je třeba i podpory finanční. 
V tomto případě docela podstatné. Bez této formy pomoci 
od Obce Brumovice, firmy Blanář Nábytek a.s., Kovo Sta-
něk s.r.o. a pana Petra Cichry bychom nedokázaly dotáh-
nout celý nápad do konce.

Přátelé, malí i velcí, děkujeme za Vaše nadšení, za Vaši 
účast i za Vaše pochvaly a věříme, že Brumovice uvedly do 
života novou tradici.

Více fotografií z  adventního odpoledne najdete na 
stránkách: www.marekmusilfoto.cz

S díky Skupina střelených matek
Foto: Eva Brunnerová a Marek Musil
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Ze života SDH
Letošní prázdniny pro nás hasiče začaly velice dobře. 

Žádné výjezdy nebo jiné problémy. O to horší byl srpen. 
Hned začátkem měsíce jsme hasili požár na Čejči. Byl to 
opravdu velký požár a zdolat ho trvalo několik hodin.

Týden nato jsme se účastnili taktického cvičení v Hor-
ních Bojanovicích. Pod vedením zkušených instruktorů 
jsme se učili naplňovat vaky vodou zavěšené pod vrtulní-
kem.

V Kloboukách jsme hasili trávu na poměrně velké ploše.
O pár dní později hořela skládka komunálního odpadu 

v Martinicích. Voda se musela vozit z Klobouk, což bylo 
dost náročné.

V srpnu jsme ještě pomáhali hasit travní porost v Mutě-
nicích. Takže celý měsíc jsme měli pilno.

Naše auto Karosa mělo dost závažnou poruchu motoru, 
nyní je však už v plném provozu.

V  září jsme již podruhé pořádali „Slovácký džbánek“, 
soutěž těch nejlepších družstev okresů Uherské Hradiště, 
Hodonín a Břeclav. Úvod patřil mažoretkám z Hodonína 
a průběh závodů natáčela Regionální televize Brno.

Zúčastnili jsme se závodů v Březině u Tišnova, Záhor-
ské Bystrici, Bořeticích a jako již tradičně také v Brumovi-
cích u Opavy. Všechny tyto závody jsou dobrou přípravou 
na ostré výjezdy.

Samozřejmě souběžně s těmito akcemi probíhají pravi-
delné kondiční jízdy, zkoušky a tréninky s dýchacími pří-
stroji, které jsou v provozu nepostradatelné.

Na závěr bych Vám, občanům, chtěl poděkovat za pod-
poru, kterou jste nám dali ve volbách. Nebudeme slibo-
vat nemožné, ale dál budeme pokračovat v naší práci na 
ochranu zdraví a majetku nás všech.

Karel Opluštil, starosta SDH Brumovice
Foto: K.Charvátová

ZE SPORTU

Fotbalové okénko
Náš fotbalový „Á“ tým se v první polovině sezóny zkon-

solidoval, a  především díky tolik diskutovanému zodpo-
vědnému přístupu k  trénování si vedl v  utkáních velmi 
dobře. Po posledním zápase letošního roku jsme na prv-
ním místě IV. třídy okresního přeboru s celkovým počtem 
38 vstřelených branek s  27 body před druhými Velkými 
Němčicemi B s 20 body a třetími Rakvicemi B s 19 body. 
Naopak jsme inkasovali „pouze“ 18 branek, což svědčí 
o vzestupné formě Milana Krátkého – opory a nepoddajné 
„skály“ v naší brance.

Kanonýrem první poloviny fotbalové sezóny je s přehle-
dem Michal Bíza s 15 góly, na druhém místě pak Tomáš 
Sláma – 8 branek a na třetím Tomáš Kňůr s Rudou Kadle-
cem po 4 brankách.

Tým byl v průběhu sezony posí-
len o nové hráče, a to Tomáše Vy-
kydala – dal již 3 branky, Mirosla-
va Fice  – 1 branka. Velká gratulace. 
Oba tito hráči jsou domovem ve Vel-
kých Pavlovicích a co je velmi potěšující, že k nám přišli 
z vlastní vůle, protože se s našimi fotbalisty znají ze zábav 
i z utkání a cítí se zde v kolektivu dobře! To mně potvrzuje 
mou myšlenku, že dobrý hráč se „tvaruje“ již v kabinách, 
kde panuje přátelská atmosféra, kamarádský duch a zdra-
vá touha vítězit. Comeback neboli návrat do mateřského 
oddílu Tělocvičná Jednota Sokol Brumovice oslavil také 
Jakub Gremmel, který za svou fotbalovou historii hrál 
v několika zvučných fotbalových týmech krajské soutěže 
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a chce být na svá „stará fotbalová kolena“ významnou opo-
rou brumovické kopané.

Chtěl bych tímto na závěr také požádat Vás spoluobča-
ny, kteří chcete být aktivní v dění naší fotbalové elity a být 
ještě na chvíli oněmi „kluky z hřiště“, přijďte mezi nás, po-
třebujeme Vaši pomoc, ať již jako sudí, asistenti trenéra 
nebo jako činovníci zázemí při utkání. Týmy máme dva – 
když nechcete pomáhat mužům, můžete pomoci trenérovi 

Slávkovi Hubáčkovi, který je lídrem právě žáčků. Je také 
škoda, že v současné době nemáme spoluhráče ze soused-
ních Morkůvek, což vždy bývalo skvělou tradicí. Tato obec 
vždy měla velmi dobré hráče… To nám bezesporu chybí.

Děkuji a s pozdravem Sportu zdar a fotbalu zvlášť!!!

Ruda Kadlec

Umístění v tabulce: 
IV. třída muži, skupina B: 1. místo z 12 družstev
Pořadí střelců: 
1. M.Bíza (Brumovice) 15, 2. P. Procházka (Velké Pavlovice) 11, 3. R.Štrbík (Pohořelice) 9, 4. T.Sláma (Brumovice) 8

Výsledky okresní fotbalové soutěže 
podzimní část 2018 
IV. TŘÍDA MUŽI, SKUPINA B

Datum Střelci

19. 8. Brumovice HustopečeB/H.Bojanovice 4:0 T. Sláma (2x), P. Cichra, R. Kadlec

26. 8. V.Hostěrádky Brumovice 2:3 T. Sláma (2x), M. Bíza

2. 9. Brumovice Velké Němčice B 2:3 M. Bíza (2x)

9. 9. Diváky Brumovice 0:3 T. Sláma (2x), M. Bíza

16. 9. Brumovice Kurdějov 4:0 T. Vykydal, R. Kadlec (2x), M. Bíza

23. 9. Brumovice Šitbořice B 3:1 V. Troubil, M. Bíza (2x)

29. 9. Přibice B Brumovice 6:3 J. Gremmel, M. Bíza, T. Kňůr

7. 10. Brumovice Pohořelice/Cvrčovice 4:0 M. Bíza(2x), M. Fic, T. Kňůr

13. 10. Rakvice B Brumovice 1:3 T. Vykydal, M. Bíza, T. Kňůr

21. 10. Brumovice Velké Pavlovice C 5:4 M. Bíza(3x), R. Kadlec, T. Sláma

27. 10. Zaječí B Brumovice 1:4 T. Sláma, T. Kňůr, T. Vykydal, M. Bíza

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ ŽÁCI – PODZIMNÍ ČÁST 2018 

Datum Střelci

2. 9. Brumovice Vrbice

8. 9. FKM Podluží Brumovice 7:1 S.Lauterbach

16. 9. Brumovice Ch.Nová Ves 3:1 L.Zítka, S.Lauterbach (2x) 

23. 9. Krumvíř/Klobouky Brumovice 3:1 S.Lauterbach

30. 9. Kobylí Brumovice 0:3 K.Huňař, S.Lauterbach (2x)

7.10. Brumovice V.Pavlovice/Rakvice 2:4 S.Lauterbach (2x)

Umístění v tabulce:
Okresní přebor – mladší žáci: 4.místo ze 6 družstev
Pořadí střelců: 
1. J.Osička (Podluží) 16, 2. M.Široký (Krumvíř) 14, 3. D.Cvingráf (Velké Pavlovice) 9, 4. S.Lauterbach (Brumovice) 8
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VÝSLEDKY KOL V ROCE 2018 

Datum Domácí kolo Hosté

7. 1. Brumovice 1 5 4 Pavlov

21. 1. Mikulov C 2 6 3 Brumovice

4. 2. Brumovice 3 7 2 Hustopeče C

18. 2. Velké Bílovice 4 8 1 Brumovice

4. 3. Brumovice 1 1/2 9 3 1/2 Lanžhot

25. 3. Velké Pavlovice A 4 10 1 Brumovice

15. 4. Brumovice 2 11 3 Velké Pavlovice B

TJ Sokol Brumovice, oddíl kopané uspořádal v sobotu 
20.  října 2018 turnaj žákovských družstev za účasti mla-
dých fotbalistů z  Brumovic, Krumvíře/Klobouk u  Brna, 
Kobylí a Velkých Pavlovic/Rakvic.

Pořadí:
1. Kobylí
2. Krumvíř/Klobouky u Brna
3. Velké Pavlovice/Rakvice
4. Brumovice

Foto: Josef Miklík

Turnaj žákovských družstev

Brumovičtí šachisté

Florbal v Brumovicích

Okresní přebor Břeclavi I. třídy
Pořadí: 9. místo Brumovice z 11 družstev

-VB-

Stolní tenis
V současné době máme v Brumovicích 5 družstev stol-

ního tenisu s 28 členy. Stáváme se tak u nás největší spor-
tovní základnou. A  kde naše družstva hrají? Brumovice 
A – nejvyšší okresní soutěž OP 1, Brumovice B – okresní 
mezisoutěž OP 2, Brumovice C a D v základní skupině OP 
4. V letošním roce jsme založili ještě páté družstvo – do-
rostu, zde v okresním přeboru hraje 12 dětí.

Naše plány na konec kalendář-
ního roku: 22.  prosince se bude 
konat „Memoriál Antonína Kunic-
kého“ k uctění památky brumovické pingpongové legendy. 
Srdečně na tento turnaj zveme všechny příznivce tohoto 
krásného sportu.

František Ševela

Vážení sportovní přátelé, již několik let roste v Brumo-
vicích u mládeže zájem o hraní florbalu. Vzhledem ke spo-
lupráci s  jedním z největších florbalových klubů v České 
republice, s oddílem FbC Aligators, který má ve florbalo-
vých soutěžích více než dvacet družstev ve všech věkových 
kategoriích v chlapcích i dívkách, může většina hráčů na-
stupovat při trénování v Brumovicích i do soutěžních zá-
pasů.

Jihomoravská liga mladších žáků

Pod názvem FbC Aligators Brumovice se hráči účast-
ní ligy mladších žáků. Hráči si již zvykli na systém s pěti 

hráči v poli a předvádí výborné 
výkony. V  lize kromě našeho 
týmu z Brumovic působí z klu-
bu FbC Aligators ještě tým FbC 
Aligators Bučovice, takže o  derby 
není nouze.

Jihomoravská liga elévů

Vzhledem k tomu, že část hráčů loňského týmu elévů 
již postoupilo do vyšší kategorie, tak v elévech za družstvo 
FbC Aligators Brumovice nastupují i hráči z Moutnic a Šit-
bořic. V lize se po vzoru vyspělých sportovních zemí ze se-
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veru a západu Evropy nevedou žádné tabulky ani statistiky, 
a během zápasu není vidět ani stav utkání. Klíčový faktor 
u této kategorie je radost ze hry. Důležitý je postupný vývoj 
každého hráče bez ohledu na jeho momentální florbalové 
dovednosti. Tlak na výsledky má čas do vyššího věku hrá-
če.

Jihomoravská liga přípravky

Stejně jako v  kategorii elévů je tým složen z  hráčů 
z  Brumovic, Moutnic a  Šitbořic dohromady. Do zápasů 
v letošní sezóně již nastoupili někteří nováčci a lze očeká-
vat, že v průběhu jara si ještě někteří další zahrají. U této 
kategorie je hlavní, aby hráče florbal bavil a zvykli si na pra-

videlné sportování. V této soutěži nastupuje i tým děvčat, 
ve kterém hrají hráčky z Brumovic.

Jihomoravská liga starších žákyň

V Jihomoravské lize starších žákyň a občas také v sou-
těži dorostenek, pravidelně zaklekává do brankoviště před 
svoji branku Eva Kulíšková. Ve starších mládežnických ka-
tegoriích se objevují i další hráči z Brumovic.

Ve všech kategoriích za prozatímní klidný průběh se-
zóny patří obrovské poděkování všem rodičům hráčů, za 
jejich ochotu a zájem je na zápas odvést a také za pomoc 
kdykoli byla v jakémkoliv ohledu potřeba. Bez nich by to 
vůbec nešlo.

Nejen o  průběhu zápasů všech našich družstev, ale 
i o aktuálním programu na následující období, si můžete 
pravidelně přečíst na webových stránkách oddílu - www.
fbc-aligators.cz, případně na facebookové stránce FbC Ali-
gators nebo na Instagramu FbC Aligators.

Žádné tyto úspěchy by nikdy nevznikly bez podpory 
našich partnerů, jak z řad obcí, organizací, kraje, tak sa-
mozřejmě i jednotlivých firemních sponzorů. Velké po-
děkování patří i všem, kteří s námi spolupracují, ať jsou 
to hlavně ochotní rodiče hráčů nebo i  hráči samotní, 
nebo i Vám, fanouškům sportu, kteří tento článek čtete, 
a tím dáváte najevo Váš zájem o náš krásný sport.

Milan Veselý

Ve dvou předcházejících číslech zpravodaje „Nové po-
kolení“ (v  pořadových číslech 48 a  49/2018) bylo pojed-
náno o historii vzniku „Žarošického“ poutního místa, na 
jehož počátku nebyla žádná mimořádná udá-
lost, natož pak nějaké zjevení či zázrak, nýbrž 
vzniklo zcela spontánně, jako místo útěchy 
prostého venkovského lidu v  dobách nájezdů 
nejrůznějších hord Tatarů, Kumánů, Kuruců, 
Turků, kteří tehdy naši krajinu nemilosrdně 
plenili, rozsévali smrt a zkázu. Byly to tedy slzy, 
bída, bolest a utrpení, které vytvořily silné pou-
to k místu, kde se rodiny ukrývaly a pak znovu 
zdecimované setkávaly.

Předpokládá se, že vznik tohoto poutního 
místa sahá do doby Velkomoravské říše, Žaroši-
ce jsou tedy nepochybně neobyčejně duchovně 
silným místem.

Po tomto pojednání jsme spolu s nejstaršími 
žijícími pouťovými pamětníky zavzpomínali na 
putování do Žarošic, zpočátku většinou pěšky 
nebo koňmo, později i  vlakem, a  to vždy tra-
dičně první zářijovou neděli. Autobusy zpočátku nebyly. 
Tato možnost se naskytla až v šedesátých letech minulého 
století, ale bohužel tehdejší režim tuto možnost v podstatě 
znemožnil. Ale nezůstalo jen u nepovolování zájezdů auto-

O putování na „Žarošickou pouť“ v současné době
busy, tehdejšímu režimu prostě poutě strašně vadily. K zá-
sadnímu zlomu došlo až na konci roku 1989, kdy se lidé, 
toužící po duchovním naplnění, mohli volně nadechnout 

a návštěvnost na prvních poutích to potvrzova-
la. A o těchto poutích už pojednalo číslo 49. Tak 
se dostáváme do současna a završuje se v pod-
statě trilogie „Putování poutěmi do Žarošic“.

Můžeme si položit otázku, co se za uvedenou 
dobu změnilo. Zůstala tradice zachována? Ano. 
Naštěstí ano. Přes všechny peripetie uplynulého 
období totality poutníků do Žarošic neubývá. 
Pravda, nejezdí tam jen lidé toužící po duchov-
nu, pro mnohé je to prostě atrakce, ty můžete 
nalézt mezi mnoha stánky s nejrůznějším zbo-
žím. Ale zajděte do chrámu a do prostor kolem 
chrámu a jste v údivu nad stovkami nejen star-
ších a starých lidí, ale především nad spoustou 
mladých lidí. A neubráníte se slzám, které po-
tají utíráte. Plamen víry pravé zbožnosti nebyl 
uhašen, hoří a dej Bůh, že bude hořet a hřát dál. 
Znovu a  znovu se tak naplňuje skutečnost, že 

putování za Matkou Boží Marií, nejmocnější přímluvkyní 
u  svého Syna Ježíše Krista, je jednou z  prověřených cest 
setkání se s Kristem

(mk)
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Vzpomínka na Vldp. P. Petra Navrátila
Římskokatolický farář P. Petr Navrátil se narodil 15. říj-

na  1883 (před 135 lety) v  Milonicích, knězem se stal 
18. července 1909. Krátký čas byl kaplanem v Žarošicích. 
Do Brumovic přišel z farnosti Valeč u Hrotovic (zde kázal 
v letech 1928–1934). V naší obci působil od roku 1934 do 
roku 1964. Brumovičtí občané narození ve třicátých až pa-
desátých letech minulého století si jej jistě pamatují, mnozí 
u něj ministrovali a některé manželské páry byly tímto p. 
farářem oddány. Dp. P.Navrátil na ně silně zapůsobil, vští-
pil jim dobrosrdečnost. Po ukončení aktivní církevní služ-
by se z fary přestěhoval do domu č. 290 v Dědině, k rodině 
paní Marie Košuličové, která se o něj obětavě starala. Na 
přelomu let 1967/68 odešel do Nesovic. Zde u příbuzných, 
u neteře Marie Wolfové prožil závěr svého života. P. Petr 
Navrátil zemřel 24. listopadu 1968 (před 50 lety), pohřben 
je v Milonicích.

Na fotografiích (zapůjčené paní Marií Vodákovou a far-
ním úřadem) dp. P. Navrátil v říjnu 1963 při oslavě svých 
80. narozenin.

Občané Brumovic navštívili Milonice, místo posled-
ního odpočinku Vldp. Petra Navrátila, v sobotu 24. listo-
padu, v den 50.výročí úmrtí, aby zde při tiché vzpomínce 
položili na jeho hrob kytici květů.

Vlasta Bedřichová
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Sobota 22. prosince 2018
17.00 hod. mše svatá
Neděle 23. prosince 2018 –  4. neděle adventní
8.00 hod. – mše svatá
Pondělí 24. prosince 2018 – Štědrý den
23.00 hod. – půlnoční mše svatá se zpěvy chrámového sboru
Úterý 25. prosince 2018 – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně
8.00 hod. – mše svatá
14.00 – 15.00 – otevřen kostel k návštěvě betléma
Středa 26. prosince 2018 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, 2. svátek vánoční
8.00 hod. – mše svatá
Sobota 29. prosince 2018
17.00 hod. mše svatá
Neděle 30. prosince 2018 – Svátek sv. Rodiny
8.00 hod. – mše svatá
Úterý 1. ledna 2019 – Nový rok, Slavnost Matky Boží  P. Marie
8.00 hod. – mše svatá

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Antonína 
v Brumovicích

Dobročinná dražba 18. společenského večera přinesla 
321 200 korun na podporu projektu Vybudování nového 
domova Betlém v Kloboukách u Brna.

18. Společenský večer s dobročinnou aukcí

Celý večer se nesl ve velmi příjemné atmosféře, kterou 
také svými slovy pomohli navodit tradiční host a poslanec 
Ing. Stanislav Juránek a  starosta města Klobouky u Brna 
pan Pavel Volek. Po představení projektu a předání oceně-
ní významným dárcům BETLÉMA, patřilo podium mladé 
kapele Cimballica, která všechny přítomné ohromila svým 
hudebním vystoupením. Známé lidové i filmové melodie 
v  netradičním aranžmá a  skvělém provedení 
potěšily plný sál a naplnily klobouckou soko-
lovnu pozitivní energií do nadcházející dražby.

Nejvyšší částku zaplatil dražitel za láhev 
Hustopečské mandlovice z  dubového sudu. 
Tento exponát pod názvem 3x18 (18. lahev 
z  limitované edice pro 18. ročník dobročinné 
aukce v roce 2018) vydražil za 19 tisíc korun. 
Všech nabídnutých 54 exponátů našlo své 
nové majitele, a  protože otevřenost a  štědrost 
dražitelů byla evidentní, nabídli jsme na kon-
ci dražby ještě kolekci čtyř sklenic speciálních 
betlémských medů. Medů, které pilné včeličky 
vyrobily z nektaru lip, akátů a dalších stromů 
a keřů na betlémské zahradě. I o med, podobně 
jako o celou řadu exponátů, se strhl velký sou-
boj. Konečná cena se zastavila na částce 10 500 
korun za celou kolekci.

18. Společenský večer s dobročinnou aukcí
Dražba tak vynesla celkem 306 200 Kč, které navýšili 2 

nejmenovaní dárci o  dalších 15 000 korun a  celkový vý-
nos 18. společenského večera ve prospěch projektu Vybu-
dování nového domova Betlém v Kloboukách u Brna činí 
321 200 Kč.

Naše srdečné poděkování patří všem, kteří nám věno-
vali exponáty do aukce (jejich jména najdete v  katalogu 
u  daného exponátu), partnerům večera a  firmám, které 
poskytli spoustu dobrého občerstvení do rautu.

Zdroj: internet
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Sen mudrců
K vánočnímu příběhu patří vyprávění o putování mudr-

ců. Na cestu k nově narozenému mesiáši jim svítí hvězda, 
ukazuje správný směr a cíl. Mudrci podle ní opravdu nové-
ho krále králů najdou, pokloní se a dají mu své dary. Zdálo 
by se, že příběh má radostný konec. Dobrodružství však 
ještě nekončí. Na zpáteční cestě mají mudrci podat zprávu 
králi Herodovi, který chce nového krále zabít. K tomu na-
konec nedojde. Ve snu se mudrcům zjeví anděl a varuje je: 
„Jděte zpátky domů jinou cestou!“

Na reliéfu jednoho ze sloupů románské katedrály fran-
couzského města Autun je vytesán právě tento výjev. Jedná 
se o kamenný reliéf mistra Gisleberta z let 1120/1130.

 Tři muži jsou na něm uloženi k odpočinku. I ve spánku 
mají na hlavách koruny, neztrácejí svou důstojnost. Při-
kryti zdobenou dekou, s  mnoha rovnoběžnými záhyby, 
podobajícími se letokruhům stromu, poklidně spí, až na 
jednoho.

Každý z králů je jedinečný, má jinou korunu, jinou tvář. 
Jeden je oholen hladce, druhý má knír, třetí plnovous. Snad 
nám to má ukázat, že příběh vypráví o člověku obecně, ať 
se nachází v kterékoli fázi života, ať je mladý nebo starý.

Z celé scény vyzařuje pokoj, klid a přece se tu odehrá-
vá něco důležitého. Anděl se jemně dotýká ruky jednoho 
z králů. I  to stačí, aby se král probudil a naslouchal. An-
děl současně ukazuje druhou rukou na hvězdu. Jeho výraz 
říká: „Pozor! Probuď se! Znovu následuj hvězdu!“ A z reli-
éfu oslovuje anděl i nás: „Neřiďte se tím, co chtějí králové 
tohoto světa, ale naslouchejte hlasu moudřejšímu, tomu, 
který k vám promlouvá skrze vaše nitro. Učte se naslou-
chat poselství, které vystupuje z  hloubi vaší duše! Buďte 
citliví vůči Bohu.“

Přestože má anděl tak důležité sdělení, nebudí násilně 
všechny tři krále najednou, necloumá jimi. Dotýká se jen 
jednoho a tak ohleduplně, že se král neleká. Dotek je však 
tak důrazný, aby se král probudil a  otevřel oči. Nyní po 
tom, co vyslechl varování anděla, může se sám stát poslem, 
andělem ukazujícím cestu svým druhům.

Co nám může tento výjev říci o nás?

My lidé jsme v první řadě přijímači – naším úkolem je 
vnímat, naslouchat. A máme do toho zapojit všechny smy-
sly: oči, uši, ruce, mysl, srdce. Než začneme jednat, potře-
bujeme chvíli ticha, abychom mohli naslouchat vlastnímu 
nitru, skrze které nás Bůh oslovuje. Vnímání toho, co je 
opravdu důležité, by mělo předcházet každému činu, kaž-
dému vyjití na cestu.

V adventu a o Vánocích máme opět příležitost zastavit 
se a vyladit své přijímače k naslouchání.
• Co mě oslovuje, co se mě dotýká?
• V čem vnímám pozvání na cestu a v čem její nárok?
• Jsem tomu důležitému ve svém životě na stopě?

Bůh nás oslovuje skrze přírodu, druhé lidi a jejich život-
ní příběhy, skrze to, co sami prožíváme. A mluví přitom 
tiše. Nekřičí, dotýká se jemně a  ukazuje přitom dobrou 
cestu životem.

Když se na něj znovu vyladíme, můžeme se pak stát i my 
anděly pro druhé.

Požehnané Vánoce Vám přeje Martina Zuštinová

Vánoční program v evangelickém sboru 
v Kloboukách u Brna Léta Páně 2018
24. prosince – Štědrý den
9.30 Klobouky – vánoční slavnost
25. prosince – Boží hod vánoční
9.30 Klobouky – Bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně
30. prosince – neděle v oktávu vánočním
9.30 Klobouky – rodinná bohoslužba
1. ledna – Nový rok, ekumenická bohoslužba
15.00 evangelický kostel – káže P. Petr Šikula

Sen tří mudrců. Zdroj Wikipedie
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
• Vítání dětí do života
  V neděli 30. září 2018 byly v obřadní síni Obecního úřadu v Brumovicích do života 
slavnostně uvítány děti: Patrik Herzán, Alice Říhová, Gabriela Mansbartová, 
Sebastian Šidlo, Eliška Kratochvílová a Jakub Klimeš. 
Rodičům k narození dětí upřímně blahopřejeme.

• V roce 2018 uzavřeli sňatek:

Lucie Troubilová a Ondřej Marek
Marek Musil a Melinda Hiclová
Veronika Musilová a Jiří Šťavík
Veronika Klementová a Zbyněk Moró
Tomáš Kadlec a Gabriela Hanusová

• Zlatou svatbu v roce 2018 oslavili:

Ludmila a Ludvík Hanákovi
Marta a Karel Vodákovi

• Děti narozené v roce 2018:

Kristina Bogiňová
Alžběta Václavková
Jakub Laštůvka
Patrik Herzán
Alice Říhová
Gabriela Mansbartová
Sebastian Šidlo
Eliška Kratochvílová
Jakub Klimeš
Daniel Bulla

• Jubilanti v roce 2018 

Aurelie Kellnerová 95
Vladimír Konečný 92
Františka Jalůvková 91
Vlasta Poláková 91
Ladislav Zítka  90
Marie Staňková 90
Věra Hortvíková 90
Libuše Dvořáková 88
Marie Šomanová 88
Miroslav Tiefenbach 88
Božena Benešová 88
Josef Lupač 88

Božena Michnová 88
Vavřín Charvát 87
Jaroslav Třeštík 87
Jan Valný 87
František Krátký 86
Marie Kňůrová 86
Františka Studýnková 85
Slavomír Pitucha 85
Ludmila Krejčiříková 85
František Mach 85
Marie Smolíková 85
Zdeňka Musilová 85
František Fanta 85
Eliška Štrajtová 85
Marie Vlčková 85

• V roce 2018 nás navždy opustili: 

Alois Šustek ve věku 71 let
Stanislav Nestrojil 69
Josef Beneš 58
Františka Líznarová 89
Štěpánka Lejsková 95
Slavko Mydlo 73
Jan König 71
Ladislav Miluška 66
Ludmila Blanářová 88
Františka Zítková 81
Božena Musilová 77
Jarmila Troubilová 52
Božena Novomestská 93
Marie Šomanová 88
Antonín Kunický 65
Miroslav Kadlec 77
Miroslav Stehlík 92
Doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. 71
Lukáš Hána 36

Foto: Vlasta Bedřichová
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Předvánoční setkání s důchodci
Brumovičtí občané ve věku 80 a  více let se v  pátek 

7. prosince, v předvánočním čase, sešli na obecním úřadě, 
aby zde při besedě, vzpomínání a vyprávění strávili společ-
né chvíle. Přivítal je a úvodní slovo pronesl starosta obce, 
kulturní program si pro babičky a dědečky připravily děti 
místní školy. V poslední části jejich pásma zněly vánoční 
koledy, které se s chutí zazpívali i přítomní senioři. Hudeb-

ní vystoupení (zpěv, hra na harmoniku, kytaru a housle) 
sourozenců Havlíkových bylo milým a  velmi příjemným 
zpestřením tohoto krásného svátečního odpoledne.

Vlasta Bedřichová
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Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň
projevenou v tomto roce.

Až usednete ke štědrovečernímu stolu,
ať láska, radost a porozumění

naplní Vaše srdce i Vaše domovy.

Do nového roku přejeme hojnost zdraví,
všechno dobré a hodně šťastných dní.

Obec Brumovice v roce 2019
Leden - 12. 1. Košt svařáků

Únor - 2. 2. Hasičský ples  |  16. 2. Krojovaný ples OÚ

Březen - Dětský karneval

Duben - Pietní akt – 74. výročí osvobození obce  |  Oblastní výstava vín

Květen - Běh parkem Dr. Jana Herbena  |  Oslava Svátku matek

Červen, červenec - Den dětí  |  Den otevřených sklepů  |  29. 6. – 1. 7. – Tradiční hody

Srpen - Noční hasičské závody

Říjen - Lampiónový průvod

Listopad - Podzimní hody  |  5. 11. Den otevřených sklepů

Prosinec - Zpívání pod vánočním stromem  |  Vánoční vystoupení dětí MŠ a ZŠ 
 - Vánoční turnaj ve stolním tenisu  |  Štěpánský turnaj v mariáši

Svoz PET lahví a nápojových kartonů v roce 2019
22. 1. | 19. 2. | 19. 3. | 16. 4. | 14. 5. | 11. 6. | 9. 7. | 6. 8. | 3. 9. | 1. 10. | 29. 10. | 26. 11. | 27. 12.
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• Vítání dětí do života

• Sraz 70tiletých rodáků

• Na pouti v Žarošicích  dříve a dnes

Foto: V.Bedřichová a K.Charvátová



SDH - O slovácký džbánek

Fotbalové naděje Brumovic

Florbal v Brumovicích

Foto: K. Charvátová, J.Miklík, M.Veselý


