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

Pořadové číslo 55 | rok 2020/1

Foto: Vlasta Bedřichová

Klidné velikonoční svátky
a jarní dny plné sluníčka a pohody
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• Ze života školičky

Foto: archiv školy
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je těžké začít psát právě v těchto dnech, které jsou tak
zvláštní. Náš život je absolutně nestandardní a natolik divný, že se jen těžce cokoli připouští. Věřte, že tuto situaci
nepamatuje ani nejstarší občan naší vlasti.

Den D
Dne 12. 3. 2020 byl vyhlášen vládou ČR ve 14 hodin
NOUZOVÝ STAV. Podobné hlášení naposledy slyšeli naši
prarodiče v roce 1939. Pro mne to byl jeden z nejhorších
okamžiků mého života, protože jsem musel okamžitě
vstřebat informaci a také to sdělit všem. Během chvilky
se vše nastavilo jinak… Známe tyto skutečnosti z učebnic dějepisu a z historických filmů. Tehdy před 81 lety to
byla nacistická armáda, která nám do vlasti vtrhla, dnes
jsme ve válce s nepřítelem, kterého není vidět… Na základě rozumného uvažování jsem přesvědčen, že díky rychlé reakci naší vlády jsme se vyhnuli scénáři, který se dnes
odehrává v Itálii či ve Španělsku a zcela upřímně říkám, že
bych v roli kteréhokoli muže krizového štábu sestávajícího
se z členů vlády a odborníků být nechtěl ani na okamžik
a za sebe říkám – pánové děkuji za Vaše rychlá a účinná
rozhodnutí. Je to nyní jediné možné řešení.

Co si o tom myslím, to jsou nejčastější otázky Vás, spo-

luobčanů. Proto se u tématu Proč my a proč nyní chvíli
pozastavím:
S existencí světa tak, jak ho známe, pronásledovaly lidstvo různé epidemie. My jsme doposud měli to štěstí, že
jsme nepoznali od světové války žádné výrazné zlo. Mnozí
si dnes klademe otázku, proč se to přihodilo, jaká je příčina. Obratem nás napadají dvě možnosti. Buď je to dílo
přírody, která už má toho lidského řádění dost, anebo se
jedná o záměr vytvořený člověkem, pak je to syntetická záležitost. Nechci tady nyní vést spekulativní řeči a rovněž
politický aspekt ponechme stranou. Vyslovím pouhá fakta.

Ten první důvod může znamenat odraz našeho dění

vůči všemu na planetě. Ničená příroda, do nekonečna
drancované nerostné bohatství, přístup jednoho člověka
k druhému. Vytratily se slušnost, úcta, respekt, pokora,
základní kameny přirozeného dobrého soužití a prožívání
radosti z daru žít plnohodnotně jedinečný, neopakovatelný život. (Lze to také říci jednoduše po našem – lidi už
roupama neví coby). Slušnost a pokoru jsme vyměnili za
touhy po zisku, moci, mamonu a pozlátku bohatství. Peníze, konta, akcie, podíly. A stejně máme stále málo. Nenasytnost konglomerací, kartelové dohody, celosvětový trend
vyrábět více toho, co méně vydrží a schovávat to za pojem
rostoucí ekonomika, se stalo prioritou. Člověk ztratil zdravý úsudek, o selském rozumu se už nic neví. Ale cítí se být
moderní. Pojmy jako lobbing či bossing (šikana na pracovišti), všemocný šéf - usurpátor, šikana ve školách a hulvátství patří mezi anti-desatero které uznává dnešní svět.

Nekonečné kolony kamionů
převážejí křížem krážem to, co
jsme uměli sami dříve pěstovat
a chovat ve svých humnech a na
pastvinách. Kupujeme mrkev
ze Španělska, brambory z Maroka nebo Polska, vejce z Asie,
vozíme maso ve vakuovém obalu ze všech koutů světa.
Avšak snad nejhorší na našem počínání je skutečnost, že
jsme ztratili NÁVYKY k udržení životních potřeb. Blahobyt a bezohlednost nás odnaučila práci na polích a kolem
dobytka, neumíme se o sebe postarat, neumíme si zajistit
základní potřeby vlastní prací. Nejsme soběstační ani jako
společnost, ani jako jedinci, protože to vše doposud bylo
nesmírně pohodlné a my tyto pracovní návyky opustili.
Naše děti odcházejí do měst, kde je ještě vyšší blahobyt,
nekončící zábava a pohádkové výdělky, ale také obrovské
riziko v době krize, jako je ta současná. Jako bych slyšel
svého zesnulého dědu, který by řekl: „A co ten člověk vyrábí, opravuje nebo pěstuje, že ho tak dobře platí?“ Mladí
nechtějí mít děti, protože je to nepohodlné. Prodej drog
se vymyká kontrolám, spotřeba se monitoruje jen z laboratorních testů splaškových vod jednotlivých městských
čtvrtí velkoměst. Svět je mimo víc a víc a dost možná to
dostáváme z druhé strany zpět… Jen to nechtějí mnozí vidět.

Druhý možný důvod je ještě zrůdnější. Pokud bychom
připustili existenci bratrstva mocných, kteří hýbou s ekonomikami světa a donekonečna počítají své miliardové
zisky s touhou násobit je, pak bych byl ochoten připustit,
že to možné skutečně je, protože takovým šílencům by na
obyčejných lidech nezáleželo. Budou mít jen své miliardy
a pocit nekonečného mála. Pak si jsem také jistý, že až toto
vše kolem pandemie pomine, a to se rozhodně stane, přijde na řadu souzení těchto lidských monster spravedlivým
procesem. Nic na světe neroste do nebes.

Vize a optimizmus
Možná jsem se zde trochu rozvášnil, ale jsem si jistý,
že má slova jsou také slova mnohých z Vás, jen nemáte
tu možnost popsat situaci přede všemi. Vím to, protože s mnohými se denně setkávám, nebo si volám a znám
povzdechy i touhy. Říkáte, že lidé by se měli nad sebou
zamyslet. Souhlasím. Každý sám za sebe, pak za rodinu,
společenství, firmu, oblast, kraj, stát… Jen tak se můžeme
dostat z morální krize a tím překonat také tuto hrůznou
pandemii. Já jsem velký optimista, věřím v dobré lidi a jejich přístupu k daru života. Můžeme se tu a tam poškorpit, i naše negativní lidské vlastnosti k tomu patří. Avšak
základ je mít rád život a umět si vážit všeho kolem stejně,
jako být dobrý k druhým lidem. Slušnost a rozhodnost, respekt a pokora, ale také umět se bránit a stát si za svým,
bránit sebe, rodinu, víru, svou obec, svou vlast. Před vetřel3
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ci i před infekcemi. Síla podvědomí je silný motor a dáme-li si do hlavy, že zlé časy překonáme a pak to nastavíme
jinak a lépe, potom nás žádný virus, ani nepřítel nemůže
vymazat z mapy. Jsem o tom naprosto přesvědčen a podle
toho také jednám a jednat budu. Zlo jednou pomine, tato
zatracená karanténa skončí a vzejde z toho ponaučení. Budeme moudřejší, opatrnější, šťastnější, měli bychom si zlé
časy pamatovat, předávat paměti dětem. A hlavně budeme
všichni společně u toho, až to bude za námi!!!

před sokolovnou bylo jen finále započaté práce v minulosti. Myslím, že se naše náměstí vydařilo. Budou vysazeny
okrasné keře, náměstí se doladí vkusnými prvky. Slavnostní defilé převzetí tohoto díla bylo plánováno při příležitosti Oblastní výstavy vín Brumovice, kterou určitě vinaři
uspořádají v jiném náhradním termínu. Dnes již také vím,
že spolu s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu
započne ve výhledu dvou měsíců rekonstrukce veřejného
osvětlení v celé obci. LED systém osvětlení bude jiný, méně
rozptýlený, jasnější a především o 60% úspornější.

Dění v obci

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem v čase velikonočním popřál víru, vnitřní sílu a zdraví. Může to ještě nějaký
čas trvat, ale každá pandemie jednou skončí. Těším se na
okamžiky, až se budeme vídat bez roušek, těším se na zábavu i sportovní klání, těším se na každého z Vás, na podání
a stisk ruky, na úsměvy, moudra i náměty. Každý podnět
směřuje k řešení a řešení znamená zlepšení. Mám rád život, mám rád Vás. Hlavu vzhůru, to společně dáme!

Vážení spoluobčané, Brumovice nejsou na kolenou.
Díky píli, nasazení a také míry štěstí započala akce zateplení plášťů budov základní a mateřské školy. Částečnou
rekonstrukcí projdou obě budovy, více pak školka, kde se
vymění mimo jiné vyklápěcí okna, vstupní dveře a také
střecha dostane nový tvar.
Palec vzhůru patří také firmě Českomoravská telekomunikační s.r.o., která již započala tolik očekávanou výstavbu
optické sítě pro naši obec. Dokončení opravy prostranství

Rudolf Kadlec – starosta obce

Poděkování dobrovolníkům za šití a distribuci roušek
Rád bych poděkoval všem, kteří se ochotně, rychle a nezištně podíleli na zajištění ústenek pro obyvatele naší obce
a vybraná zdravotnická zařízení. Občané přivítali distribuci roušek s velkou vděčností.
Poděkování patří:
• Švadlenám, jejichž nasazení bylo okamžité a které bez
nároku na odměnu ušily přes 500 kusů roušek: Janě ŘíhovéLidiji Konečné, Marii Michnové, Jarmile Bielové,
Kristýně Sedlákové, Janě Hájkové, Heleně MIklíkové,
Elišce Fikrlové, Janě Lovečkové, Pavle Lišťákové, Vendulce Lösslové, Kateřině Charvátové, Nikole Kohlmünzerové, Evě Janoškové, Renatě Cichrové, Michaele Cichrové,
Marii Kratochvílové
• Renata a Michaela Cichrovy, Eva Janošková, Martina Burešová a Jana Hájková šily ještě roušky pro firmu KROJE.
CZ, které byly předány do Nemocnice u sv. Anny, Nemocnice u milosrdných bratří a Vojenské nemocnice.
Cca 300 ks.
• Ivaně Blanářové a Milanu Ševčíkovi za organizaci shromažďování ušitých roušek a předání nemocnicím a starostovi obce.
• Firmě Blanář a.s., která reagovala na oznámení krizového štábu vlády ČR a přenastavila výrobní program
švadlen během 48 hodin. Pro své zaměstnance a jejich
rodinné příslušníky ušila 5 000 roušek a následně dodala
1 200 roušek obci Brumovice pro potřeby občanů.
• Vendulce Lösslové, která své ušité roušky roznášela seniorům v obci a další roušky od ostatních dodavatelů
žehlila.
4

• Hasičům a dobrovolníkům, kteří roznášeli roušky po
celé vesnici: Bronislavu Prokešovi, Zdeňku Veselému,
Zdeňku Peřinovi, Jiřímu Krčmařovi, Petru Hromádkovi,
Martinu Lösslovi a všem dalším, kteří byli jakkoli nápomocni.
Roušky byly od všech švadlen a také od firmy Blanář a.s.
dodány zdarma. Firma Blanář a.s. v současné době dodává
desetitisíce roušek nemocnicím a také Ministerstvu zdravotnictví k další distribuci.

Velký dík všem!!!

Rudolf Kadlec – starosta obce
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USNESENÍ
ze sedmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 12. prosince 2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Karla Opluštila a paní Evu
Brunnerovou.
3. Návrhovou komisi ve složení pan Antonín Košulič
a pan Ing. Musil Zdeněk.
4. Příspěvek obce na činnost TJ Sokol Brumovice
ve výši 49 000 Kč na rok 2020.
5. Příspěvek Diakonii ČES středisko Betlém Klobouky
ve výši 20 000 Kč na rok 2020.
6. Příspěvek na činnost FBC Aligators Klobouky u Brna
ve výši 49 000 Kč na rok 2020.
7. Příspěvek obce Brumovice na činnost STP Bořetice
ve výši 5 000 Kč na rok 2020.
8. Příspěvek obce na činnost Spolku přátel psů
Brumovice ve výši 6 000 Kč na rok 2020.
9. Příspěvek na činnost spolku Klub rodiče dětem
na rok 2020 ve výši 20 tisíc korun.
10. Příspěvek společnosti Domovinka Němčičky o.p.s.
ve výši 16 500 korun na rok 2020.
11. Příspěvek Spolku Brumovických vinařů ve výši
6 000 Kč na rok 2020.
12. Příspěvek Myslivecké společnosti Brumovice z.s.
ve výši 10 000 Kč na rok 2020.
13. Příspěvek obce Brumovice spolku Brumovické
jezírko ve výši 16 000 Kč na rok 2020.

14. Návrh rozpočtu na rok 2020.
15. Návrh střednědobého výhledu na rok 2021, 2022,
2023.
ZOB neschvaluje:
1. Prodej části obecní parcely č. 3099/1 paní xxxxx
z důvodu existence věcných břemen na uvedeném
pozemku.
ZOB bere na vědomí:
1. 1. Plnění usnesení z 6. řádného zasedání ZOB,
konaného dne 14. 11. 2019, kterým bylo uloženo
starostovi pokračovat v plnění uložených úkolů
Zastupitelstvem obce.
2. Rozpočtové opatření č. 10
3. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu
– dokončení oprav poškozených vozovek, výběr
dodavatele zateplení budov ZŠ, MŠ a ŠJ. Byla vybrána
firma Pavel Miklík Brumovice s nejnižší cenovou
nabídkou z devíti doručených.
ZOB ukládá starostovi:
1. Zajistit plnění přijatých usnesení ZOB, zejména
příprava výběrového řízení na dodavatele svozu
PDO.

USNESENÍ
z osmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice,
konaného dne 12. března 2020 ve velké zasedací síni obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB)
schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pana Ing. Zdeňka Musila
a Ing. Vavřince Charváta
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila
Macháčková a paní Libuše Milušková.
4. Závěrečný účet obce za rok 2019.
5. Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2019.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se mění
a doplňuje vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
7. Výběr dodavatele PDO na základě výběrového řízení.
Vychází ze skutečných nákladů roku 2019.
Byla vybrána firma Hantály, a. s. Velké Pavlovice.

8.

Zřízení krizového štábu obce, ke kterému se hlásí celé
Zastupitelstvo obce a další dobrovolníci z řad občanů
obce Brumovice.

ZOB neschvaluje:
1. Prodej části obecní parcely č. 3123/3 paní xxxxx
z důvodu zachování přístupové cesty k okolním
pozemkům.
ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze 7. řádného zasedání ZOB,
konaného dne 12. 12. 2019, kterým bylo uloženo
starostovi pokračovat v plnění uložených úkolů
Zastupitelstvem obce.
2. Rozpočtové opatření č. 1.
5
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3.

4.

Informace o stavu žádostí o dotace – veřejné
osvětlení Program Effekt, víceúčelová budova,
žádosti podané Kr.-Jihomoravskému a informace
o jednání u hejtmana JUDr. Bohumila Šimka.
Informaci o pokračování prací na dokončení
prostranství před Sokolovnou.

ZOB ukládá starostovi:
1. Zajistit plnění přijatých usnesení ZOB, zejména
uzavřít smlouvu o svozu TKO s firmou Hantály, a. s.
Velké Pavlovice..

Jak jsme v roce 2019 nakládali s odpady
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6

Název druhu odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Plastové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny …
Pneumatiky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
Jiná nepoužitelná léčiva
Směsný komunální odpad
Kovy

Množství v tunách
0,065000
5,382400
1,303600
4,852000
0,070000
0,350000
3,070000
0,816000
0,006000
222,650000
7,000000
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UDÁLOSTI
• Tříkrálová sbírka 2020 překonala loňský rekord. V České
republice vynesla 131 248 934,– Kč. V brněnské diecézi
vynesl jubilejní dvacátý ročník 30 239 545,– Kč, Oblastní
charitě Břeclav 3 398 086,– Kč. Tříkrálová sbírka se v naší
obci uskutečnila v neděli 5. ledna 2020. Od sokolovny
se v odpoledních hodinách vydalo s kasičkami po obci
devět skupin koledníků, každá z nich obešla svůj úsek.
Jedna kasička byla umístěna také v kostele sv. Antonína.
Výtěžek sbírky v naší obci činil 38 654,– Kč. Tříkráloví
koledníci se činili, dárci byli mimořádně štědří. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili, zejména dětským
koledníkům a jejich doprovodům. Všem, kdo letošní
sbírku podpořili, ať už svým nasazením nebo finančním
darem.

krojovaném 128. Sponzoři: Blanář nábytek, a.s., Kovo Staněk, s.r.o., Výtahy Brumovice, s.r.o., Obec Brumovice, Reprel s.r.o., Agrofarma Brumovice, s.r.o., Materiály na kroje,
Stavoservis, p. Marek Benedikty, Autodoprava Bureš a další. Pořadatelé plesů děkují všem, kteří se na jejich přípravě a průběhu podíleli. Velké poděkování patří také všem
sponzorům.

• BRUMOVIČTÍ KOLEDNÍCI:
1. Matěj Ullmann, Václav Ullmann, Marek Šišma
Daniel Ullmann

• V sobotu 8. února 2020 se ve velké zasedací místnosti
obecního úřadu konala výroční členská schůze Spolku
Brumovických vinařů.

• V souvislosti se státním smutkem za Jaroslava Kuberu,
vyhlášeného na pondělí 3. února 2020, začaly už v neděli
odpoledne úřady spouštět vlajky na půl žerdi. Památku
zesnulého předsedy Senátu Parlamentu České republiky
Jaroslava Kubery, který zemřel 20. ledna 2020 ve věku 72
let, uctily obce také spuštěním sirén. V poledne 3. února
zněly sirény nepřerušovaným tónem v délce 140 sekund.

2. Štěpán Hájek, Tomáš Říha, Markéta Musilová
Jana Hájková

• V sobotu 15. února 2020 se uskutečnil autobusový zájezd
členů SDH, jejich rodinných příslušníků a přátel za koupáním do Velkého Mederu.

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

• Pobočný spolek Moravského rybářského svazu svolal na
neděli 23. února 2020 výroční členskou schůzi. Konala se
v Hospůdce Na Sokolovně.

4. Sofie Štípová, Dominika Kňůrová, Gabriela Dobrovolná
Mila Hladůvková

• Valná hromada TJ.Sokol Brumovice se uskutečnila v sokolovně v pátek 28. února 2020.

5. Marek Hladůvka, František Křen, Daniela Dobrovolná
Stanislava Dobrovolná
6. Martin Havlík, Matyáš Dufek, Jan Kurečka
Helena Kurečková
7. Ondřej Šišma, Roman Tesař, František Ševela
Denisa Havlíková
8. Simona Horáková, Nela Kulíšková, Adéla Perlíková
Eva Horáková
9. Rudolf Kadlec, Daniel Štach, Petr Cichra
• Valná hromada členů SDH se konala v sobotu 18. ledna 2020 v hasičské zbrojnici.
• V pátek 31. ledna 2020 byla provedena celoplošná deratizace obce.
• PLESOVÁ SEZONA:
V sobotu 25. ledna 2020 pořádal SDH svůj tradiční hasičský ples. Na zahájení vystoupily mažoretky z Hodonína,
k tanci a poslechu hrála dechová hudba Sokolka ze Šakvic.
21. krojovaný ples Zastupitelstva obce Brumovice v sobotu 1. února 2020 byl zahájen předtančením Moravské
besedy. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Miločanka, připravena byla ochutnávka mladých vín z produkce
místních vinařů.
Obě akce se konaly v sále sokolovny, součástí plesů byla
i bohatá tombola. Na hasičském plese se sešlo 96 cen, na

• V pondělí 24. února 2020 začala rekonstrukce prostranství před sokolovnou. Do výběrového řízení se přihlásily
tři společnosti, z nichž nejlepší nabídku předložila firma
Stavoservis Brumovice.
• Z důvodu šíření nebezpečného koronaviru mají všechny
typy škol od středy 11. března 2020 nařízenou karanténu,
výjimku tvořily mateřské školy.
• Ve čtvrtek 12. března 2020 byl v zemí vyhlášen nouzový stav.
• Od pondělí 16. března 2020 je uzavřena také místní mateřská škola.
• Od čtvrtka 19. března 2020 musí dle nařízení vlády
všichni občané povinně nosit ochranné roušky.
• Krizová opatření: Pošta B Brumovice upozorňuje na
změnu hodin pro veřejnost, která platí od 20. března do
odvolání. Otevírací doba bude: PO, ÚT, ČT a PÁ 8.00 –
12.00 a 13.00 – 14. 00. ST 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16. 00.
Dopolední doba od 8.00 – 9.00 je vyhrazena pro občany
od 65 let, a to každý den.
• Je také omezena prodejní doba na prodejně Jednoty s platností od 17. března. PO – PÁ otevřeno do 15.00 hodin, v sobotu je běžná prodejní doba a v neděli je zavřeno. Seniorům
od 65 let je vyhrazena nákupní doba od 8.00 do 10.00 hodin, a to každý den od pondělí 23. března.
• Od pondělí 23. března jezdí spoje podle prázdninového
jízdního řádu.
Vlasta Bedřichová
7
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KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Hrajeme si s pohádkou
Skoro celý měsíc leden se nesl v duchu pohádek, které
jsou tak různorodé. Některé plné oblíbených pohádkových
postav, ale i jiné s postavami neoblíbenými, zlými a zlomyslnými. Téma pohádek prolínalo všemi činnostmi – od
volných her, přes ranní cvičení až po řízené činnosti. Kdo
by neznal Červenou Karkulku, Smolíčka, Budulínka či
Koblížka neposedu? Ti všichni, a ještě mnoho jejich kamarádů z českých pohádek nás provázeli celým tématem.
Děti si přinášely do mateřské školy kostýmy a nejmilejší
pohádkové knihy. Pohádky jsme četli, vyprávěli, hráli, také
malovali a zpívali. Děti vyprávěly, které pohádky a pohádkové hrdiny mají nejraději. Koncem ledna nastal čas
se s pohádkami rozloučit, ale všichni víme, že pohádky ve
školce máme každý den. Pohádky zkrátka patří k dětství.
• Divadélko Květinka
10. 2. 2020 nás v mateřské škole navštívilo výjezdové
divadélko Květinka s tématickým vystoupením o povolání
s názvem Až já budu velká, bude ze mě… Představení děti
zaujalo, zejména když vystupovaly samy v programu.
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• Masopust v mateřské škole
Byl únor, měsíc masopustu. Hlavní záměrem bylo vytvořit pohodové prostředí. Seznámit děti s tradicemi a zvyky souvisejícími s masopustem. Společně jsme se na tyto
dny těšili a připravovali. Děti si vyrobily škrabošky zvířátek: medvěda, myšky, pejska, zajíčka. K tématu se naučily
básničky, písničky a nechyběl ani tanec. Společně jsme si
tak přiblížili tradici masopustu.
Veronika Kunická
Foto: M. Cichrová
• Kniha je můj kamarád
Je důležité seznamovat děti s četbou již od nejútlejšího věku. Březen – měsíc knihy byl pro nás odrazovým
můstkem jak nenásilnou a zábavnou formou seznámit děti
s literaturou a jejími žánry. Naším cílem byl rozvoj dětské
osobnosti prostřednictvím knihy, rozšiřování slovní zásoby, uvědomování si krásy mateřského jazyka. Ve společných chvilkách jsme s dětmi v knihách nalézali radost,
moudrost, informace. Učili jsme se s knihou zacházet, formovat vztah ke knize a k literatuře vůbec. Připomínali jsme
si, jak přichází kniha na svět. Děti si přinesly do mateřské
školy svou oblíbenou knížku a společně vytvořily výstavu
v herně. Téma nás vedlo k možnostem seznámit děti, kde
se s knihou mohou setkat, kde si ji mohou koupit či zapůjčit. Tento tématický celek jsme chtěli zakončit návštěvou
místní knihovny. K tomu však nedošlo. 16. března 2020
byla mateřská škola, po dohodě se zřizovatelem, uzavřena
na dobu neurčitou. Důvodem bylo nouzové opatření státu
proti šíření koronaviru COVID-19.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
• Beseda s Policií ČR
Do školy jsme si pozvali příslušníka Policie Břeclav na
besedu o bezpečnosti na internetu, na sociálních sítích,
o kyberšikaně, o šikaně, o různých trestných činech, apod.
Děti byly rozděleny podle věku na skupiny 1.a 2. třída a 3.5. třída. I když spoustu informací žáci mají, je dobré si ta
nejdůležitější témata stále připomínat a upozorňovat na
skrytá nebezpečí. Děti byly pozorné a měly spoustu dotazů, na které policista ochotně odpovídal. Věřím, že si budou dávat pozor, aby se ony samy nestaly oběťmi nějakého
nečistého chování.
Anna Hlávková

• Fyzikální a chemické pokusy
Tradičně v únoru proběhly fyzikální a chemické pokusy
žáků ze ZŠ Kobylí. Naše děti, které už pokusy zažily, se na
ně moc těšily. Vždyť kde jinde mohou vidět raketu, hašení ohně, zbarvování různých látek, proč někdy nafouknutý balónek praskne a někdy nepraskne a mnoho a mnoho
dalších pokusů. Nejvíce byly děti nadšené, když se mohly pokusu zúčastnit. Jejich starší kamarádi byli naprosto
úžasní a všechny pokusy se vydařily na jedničku.

• Lyžování v Němčičkách
Ve dnech 24. – 27. února 2020 jsme se zúčastnili lyžařského kurzu v Němčičkách. Letos jsme z lyžování měli celkem obavy, protože počasí bylo tentokrát proti nám a na
sníh (jak přírodní, tak i ten umělý) jsme mohli zapomenout. Jak se však ukázalo, až na ušpiněné oblečení nebylo
lyžování na umělém povrchu pro děti žádným problémem.
Jako vždy si kurz užily a nejvíc se těšily na čtvrtek, kdy jsme
už tradičně naše lyžování zakončili závody ve slalomu.

Hana Dvořáková

Jarmila Bielová
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• Děti si převzaly pololetní vysvědčení
I když pololetní vysvědčení není tak velká sláva jako to
na konci školního roku, pro prvňáčky je to premiéra. Tu si
ve čtvrtek 30. ledna 2020 díky slavnostnímu rozdávání pololetního vysvědčení užili naši žáci, kteří loni v září usedli
poprvé do školních lavic. Vše bylo pro ně nové a náročné,
proto bylo někdy třeba děti pozitivně motivovat. A za je-

jich odvedenou práci si určitě zasloužili velkou pochvalu.
Od třídní učitelky – opět v roli královny Marie I. dostali
pochvalný list a dort, na kterém si děti moc pochutnaly.
Tímto děkuji za spolupráci všem rodičům a mamince,
která dort dětem připravila.
Marie Michnová

Ohlédnutí za děním v knihovně
V knihovně, jak víte, se už upeklo mnoho návrhů a nápadů, aby se potom ve velkém zrealizovaly. I z tohoto
důvodu vznikla SSM. Znovu vysvětlím zkratku. Jedná se
o Skupinu střelených matek. Mnoho našich milých spoluobčanů nás s úsměvem nazývá Svazem matek šílených
a nám to nějak nevadí, neboť občas máme z toho frmolu
okolo přípravy akcí k lehkému šílenství velmi blízko…
Hodně podobně jsme na tom byly vloni týden před
Dětským dnem, kdy se na nás náhle sesypala veškerá starost o jeho uskutečnění. Ale stačilo pár telefonátů a děly se
věci. Nikdo nás v tom nenechal! Hasiči, obecní úřad, jednotlivci. A tak se v Brumovicích podařil jeden nádherný
den s dětmi a pro děti.
V pátek 26. července jsme opět poskytly dětem nocleh
v knihovně spojený s tradičním blbnutím, noční procházkou a hraním her. To vše pod názvem Noc v knihovně.

O několik týdnů později, v pátek
30. srpna, jsme pro děti připravily
Rozloučení s prázdninami. Konalo
na myslivně, laskavě zapůjčené našimi nimrody a vedle
tradičního špekáčkování došlo i na noční stezku odvahy.
Všichni úkoly zvládli, takže odměny byly zasloužené. Ovšem vzhledem k otrlosti některých zkušených mazáků je
nutné zvážit konání příští stezky odvahy v jiných končinách…no, okolí Brumovic je zajímavé na všech světových
stranách.
18. října, v ověřený pátek, jsme připravily pro děti drakiádu. Tentokrát se konala na hřišti a přidaly jsme výrobu
větrníků. Pravda, papírové větrníky nám ve velmi vlhkém
vzduchu plihly a vítr nefoukal, ale…pouštění draků s větrem má kdekdo. Naše děti dokázaly nadšeně absolvovat
drakiádu i bez větru! V Brumovicích máme skvělé děti!
Eva Brunnerová

Vzpomínka na druhou světovou válku
Pamatuji si, jak přicházela válečná fronta do Brumovic.
Byla sobota 14. dubna 1945, fronta se již blížila, bylo
slyšet dunění a střílení. Jako děti jsme byly zvědavé, tak
jsme se šly podívat do dědiny. Po silnici jely vozy, na nich
kulomety, vojáci Němci, Maďaři byli uprášení a zubožení,
dodnes mám ten pohled v mysli. Odpoledne kolem třetí hodiny se ozvaly rány a jedna střela vletěla do chalupy.
Hned jsme utíkali schovat se domů. Doma jsme měli docela velký sklep, přiběhli všichni sousedé, bylo nás tam
přes dvacet lidí, udělalo se pódium, každý si přinesl polštář
a duchnu. Lidé, kteří měli vykopané bunkry mimo dědinu,
zažili hodně střílení. My jsme měli úkryt v Klínkách pod
lesem. Ale spadla tam střela a zbyla jen černá jáma.
Rampouchem padala dolů do sklepa hlína. Nad sklepem stál totiž kulomet, němečtí vojáci odstřelovali letadla.
Najednou se ozvala velká rána a ve sklepě se setmělo. Kůlna byla zbořená, všude prach, hrůza! Naštěstí ale nehořelo.
V úterý k nám přišli dva ruští vojáci, kozáci, mladí chlapci,
byli uprášení, špinaví, jenom oči a zuby jim svítily. Dodnes
žijí v mých představách.
Byla středa, bylo krásně, všechno kvetlo a my jsme již
byli ze sklepa venku. Jenže v poledne se začalo znovu střílet. Vrátila jsem se do domu. V kuchyni byla maminka
s malým bráškou. Ozvala se velká rána. Rychle jsem schovala hlavu do peřin a najednou jsem cítila, že se na mě sype

sláma a prach. Všude samý dým. Začala jsem volat maminku. Ta byla i s bráškou pod stolem. Když prach usedl,
pomalu jsme se dostávali ven. Všichni jsme se radovali, že
jsme to přežili. Raněný byl jeden chlapec, ale mohlo nás
být víc.
Nikdy bych vám, mladým, nepřála prožívat hrůzy války.
Važte si toho, že je mír!
Zdenka Musilová, nar. roku 1939 v Brumovicích

Obec Brumovice byla osvobozena 16. dubna 1945,
letos si připomínáme 75. výročí těchto událostí.

11

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2020/1

Sbor dobrovolných hasičů
Letošní rok pro náš sbor začal velice dobře. V půlce ledna jsme si na Valné hromadě zvolili nové vedení. Postupně proběhnou také volby na všech úrovních, od okresních
přes krajské až po celorepublikové. U nás se vedení částečně obměnilo. Více
příležitosti dostaly
naše ženy.
Týden
nato
jsme pořádali hasičský ples, na
kterém nám hrála dechová hudba
Sokolka ze Šakvic.
Jako vždy přijeli
hosté ze Záhorské
Bystrice a Brumovic u Opavy.
V
polovině
února jsme ještě stihli koupání
v termálních lázních ve Velkém
Mederu a také
oplatit návštěvu
plesu v Brumovicích u Opavy.
A pak to začalo! Zákeřná infekce změnila život
nám všem. Chci
Vás ujistit, že děláme
všechno
pro to, abychom
v případě potřeby byli připraveni.
Překont rolova li
jsme veškerou naši
techniku. Nevíme,
co nás všechny
čeká, ale jsme připraveni. Na Tatru
815, která má téměř 10 000 litrů,
jsme namontovali ostřikovací rampu, takže na požádání
nadřízených složek jsme připraveni dezinfikovat všechny
ulice v naší obci. V případě výpadku elektrického proudu
jsme schopni pomocí dvou elektrocentrál zajistit chod nejnutnějších institucí jako například obecního úřadu, pošty nebo menších částí ulic. Také jsme připraveni pomoci
Vám, zvláště starším občanům, již jsme např. roznášeli
roušky, nebo na požádání nakoupíme a podobně. V případě potřeby volejte panu starostovi – své telefonní číslo Vám
poslal prostřednictvím letáku a je naším přímým nadřízeným. Vaše žádosti nám předá. Nebo volejte přímo mně na
číslo 721 850 024, případně kterémukoli členu sboru dobrovolných hasičů. Jsme tu s Vámi a jsme tu pro Vás!
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Doufám, že se brzy sejdeme
v lepších časech a třeba Vás
pozveme na Dětský den nebo
na tradiční noční závody.
Starosta SDH Karel Opluštil
Foto: Kateřina Charvátová
Vedení sboru
Starosta
Náměstek starosty
Náměstek starosty
Velitel sboru
Jednatel
Hospodář
Revizoři
Členové výboru

Opluštil Karel
Charvát Petr
Peřina Zdeněk
Moró Zbyněk
Kostihová Lucie
Klimešová Martina
Charvátová Petra,
Prokešová Martina,
Peřinová Barbora
Lupač Václav, Klimeš Roman,
Krčmař Jiří, Charvátová
Kateřina, Lišťáková Pavla,
Prokeš Bronislav
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ZE SPORTU
Zdravím všechny sportovní fanoušky,
hlavně ty fotbalové
Rád bych vám předal zase pár informací, jak si ten fotbal u nás vede. Článek píšu v době, kdy nám začíná karanténa kvůli koronaviru, tím pádem jsem museli přerušit
svoji sportovní činnost, protože přednost má samozřejmě
ZDRAVÍ.
ŽÁCI
Nejprve k našim žákům. Poprosil jsem o pár slov Slávka
Hubáčka, který společně s Jožkou Miklíkem v žákovském
družstvu odvádí velký kus dobré práce.
“Náš žákovský tým ukončil v listopadu podzimní část
okresního přeboru v kategorii starších žáků. Po devíti zápasech jsou naši žáci na šestém místě v tabulce osmi týmů.
V těchto zápasech získali 6 bodů za dvě vítězství. Nejlepšími střelci jsou Matyáš Hanák, Lukáš Zítka a Dušan Strachota, každý se třemi zásahy. Do listiny střelců si zapsali po
jednom gólu také Kamil Huňař, Filip Huňař, Daniel Neuberger a Marek Šišma.
Protože větší polovina týmu spadá ještě do kategorie
mladších žáků, je aktuální ročník okresního přeboru víceméně přípravou na ročník příští. To už bude tento tým
skutečně složený ze starších žáků a bude plnohodnotným
soupeřem ostatním týmům a kluci budou moci ukázat
svou skutečnou kvalitu.
Aby nám v Brumovicích „nezapadl“ žádný talent, rozšířili jsme družstvo o tři desetileté hochy. Tím se počet hráčů
rozrostl na dvacet, což je vzhledem k velikosti naší obce
a momentální situaci v mládežnické kopané úctyhodné
číslo. Pro brumovickou kopanou je to snad příjemná budoucnost,“ říká Slávek Hubáček.
Slávek shrnul, co se v žákovském družstvu událo. Bohužel aktuální situace určitě nedovolí klukům trénovat nebo
hrát zápasy, uvidíme, jak se FAČR (Fotbalová asociace
České republiky) rozhodne, kdy se bude moci začít zase
hrát. Nicméně klukům děkuji za úžasnou práci s mládeží
a držíme jim palce do dalšího fungování.

téna a stop pro kolektivní sportovní
činnost. První utkání proti Lednici B
jsme vyhráli 2:1, výkon od obou mužstev
byl více jak solidní po tak dlouhé pauze. Druhé utkání
proti Těšanům skončilo také vítězně, 10:4.Tam o vysokém
rozdílu rozhodl druhý poločas, kdy jsme měli více sil.
A to se dostáváme už k dnešní situaci. Aktuálně je start
všech fotbalových soutěží pozastaven. Jak a kdy se bude
dohrávat, zatím nikdo neví.
Nám tato situace ale dává obrovskou příležitost se zamyslet, jak dál fungovat, jak k tomuto sportu dál v Brumovicích přistupovat. Otevřena jsou minimálně tato témata:
• Jedno téma je uvnitř našeho fotbalového týmu. Končí
nám dlouholeté opory brumovického fotbalu a zatím je
nemáme kým nahradit. To se bohužel odrazilo na kvalitě tréninků, které nyní probíhají v méně hráčích. Pak
padá i morálka a někteří si myslí, že nepotřebují trénovat
vůbec.
• Druhé je pak pospolitost naší obce. Máme zde velké spolky jako jsou vinaři nebo hasiči a myslím si, že by se dalo
spolupracovat více, než je tomu v současnosti. Obecní
úřad se snaží o podporu nás všech, což je moc dobře.
Chybí jen naše spolupráce. Jako třeba společné kulturní
akce nebo podpora právě akcí jiného spolku. Jde přece
o naši obec a společný kulturní život, ať už jsou to fotbalové zápasy nebo otevřené sklepy, či hasičské závody.
FOTBALOVÝ VÝBOR
Důležité je si říci, že vznikl i fotbalový výbor (už před rokem) ve složení Slávek Hubáček, Jožka Miklík, Víťa Hanák
a Jakub Gremmel. Právě proto, abychom vystupovali jednotně, například vůči obci, která nás podporuje údržbou
celého sportovního areálu, který v Brumovicích máme.

MUŽI
Jdeme k našemu mužstvu. My máme za sebou poměrně
dost náročnou podzimní část, v minulém čísle jsem psal
důvody. Nakonec jsme přezimovali v relativně klidném
středu tabulky.
Na zimu se moc fotbalistů netěší, jde hlavně o to nabrat
fyzickou kondici než o kopání do balónu. Šli jsme podobnou cestou jako minulou zimní přípravu, to znamená, jednou týdně hala (tímto děkujeme městu Klobouky u Brna,
že nám to umožnilo). Nutno dodat, že pochvalu za účast si
zaslouží jen pár hráčů. V březnu se k tomu přidala i přátelská utkání na umělé trávě. Z naplánovaných čtyř se bohužel odehrála jen dvě. Důvodem je už zmiňovaná karan13

NOVÉ POKOLENÍ | ZPRAVODAJ OBCE BRUMOVICE | 2020/1

Dále také má výbor na starosti sportovní vize a sportovní
akce oddílu kopané.
• Ke sportovním akcím – letos jsme si pro vás nachystali
novinky v podobě fotbalového turnaje na konci června.
A zářijové noční penalty. Těžko říci, do čeho nám zasáhnou aktuální omezení.
• Co si ale vzít nenecháme, jsou naše vize. Chceme dál usilovně pracovat na mládežnickém družstvu a hledat nové
zapálené trenéry. V mužích chceme dál bavit fanoušky

a pokud možno přilákat i nové. Hlavně ukázat, že tento
sport je ještě koukatelný a může se na něj chodit dívat
celá rodina. Dát si dobré pivo, nějaké jídlo a potkávat se
s přáteli.
Na úplný závěr jsem si nechal přání. Buďte všichni zodpovědní vůči svému okolí, dodržujte vše, co je třeba a buďte hlavně zdraví. Jak to bude možné, budeme zase přinášet
radost na našem hřišti. Těšíme se. Sportu zdar a fotbalu
zvláště!
Jakub Gremmel

Florbal
Vážení sportovní přátelé, popularita hraní florbalu
v Brumovicích stále roste. Hráčky a hráči se pod hlavičkou
jednoho z největších florbalových klubů v České republice FbC Aligators, zúčastňují pravidelných soutěží Českého
florbalu. Klub měl teď už v ukončené sezóně 21 družstev.
Chtěli bychom poděkovat zastupitelstvu obce Brumovice
za finanční podporu pro naši mládež.
Sezóna 2019/20 byla vzhledem k celosvětové pandemii
koronaviru předčasně ukončena již 13. března. Mládežnickým družstvům chybělo k dohrání soutěží minimum
utkání. Předčasný konec soutěží zasáhl nejvíce klubové
týmy žen a mužů, kterým teprve začalo PLAY-OFF, což je
nejdůležitější část ligy.
MUŽI
Muži Aligators Klobouky Teamstore.cz měli letošní sezónu v Národní lize (3. nejvyšší soutěž) jako na houpačce.
Na začátku sezóny se moc nedařilo, po několika těsných
prohrách byli na dolních příčkách tabulky. Během sezóny
došlo k výměně trenéra. Týmu se ujal jako hlavní trenér
předseda klubu Jakub Gremmel a mužům se začalo dařit.
Po vánoční přestávce se však nemohli dostat do pohody.
Nakonec tento tým až v posledním kole soutěže, v přímém
souboji o postup mezi nejlepších osm, porazil FbK TJ Svitavy a posunul se na konečné 6. místo po základní části.
Zajímavostí je, že náš tým byl jediný v celé sezóně, který
dokázal porazit vítěze základní části – TROOPERS.
V PLAY – OFF narazili muži na FbK Horní Suchá, který
v základní části náš tým v obou zápasech porazil. Bohužel
se stihly odehrát pouze dva úvodní zápasy nadstavby, ze
14

které si tým přivezl stav 1:1
na zápasy. Všichni se těšili na domácí zápasy, kde
družstvo povzbudí velká podpora
fanoušků. Ty už se ale vzhledem
k situace s pandemií odehrát nestihly.
ŽENY
Týmu žen PRAMOS Šitbořice FbC Aligators se v 1. lize
v první polovině soutěže vůbec nedařilo. Po úvodní výhře
v prodloužení, si ženy připsaly nepříznivou sérii 5 proher
v řadě. Ženy ale měly výborný konec soutěže, když se jim
nakonec podařilo vyšvihnout až na 4. pozici v tabulce,
díky domácímu vítězství 5:4 v posledním kole proti FBC
Dobruška.
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V PLAY – OFF narazily ženy na tým FBC Dobruška,
z čehož hráčky neměly velkou radost. Soupeř vyznává velmi tvrdý styl hry, který našim hráčkám moc nevyhovuje.
Série se protáhla až do rozhodující zápasu. Naše družstvo
vyhrálo 3:0 a postoupilo do dalšího kola, které se již nehrálo. Tento rozhodují zápas se hrál ve středu 11. března
večer. Byl to jeden z posledních florbalových zápasů v České republice (již následující den byly zastaveny všechny
soutěže).
MLÁDEŽ
V sezóně 2019/2020 měl náš klub 13 mládežnických
týmů, z toho 8 chlapeckých a 5 dívčích. V obou kategoriích

jsme měli celou věkovou strukturu. Každý nově příchozí
hráč i hráčka, měli možnost
nastupovat i do zápasů ve
své věkové kategorii.
Více informací o našem
klubu naleznete na www.
fbc-aligators.cz, facebookové stránce FbC Aligators a na
Instagramu FbC Aligators. Děkujeme všem našim partnerům za
podporu a přejeme hlavně pevné zdraví!
Milan Veselý

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání dětí do života
V neděli 8. prosince 2019 byly v obřadní síni Obecního úřadu v Brumovicích do života slavnostně uvítány děti:
Matyáš Musil, Oliver Marek a Vojtěch Kadlec. Rodičům
k narození dětí upřímně blahopřejeme.
Foto: Vlasta Bedřichová

15
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Vzácná jubilea
V těchto dnech se dožívá brumovický farář – Otec
Vladimír Konečný dvou významných a vzácných jubileí.
To první se vztahuje k 9. dubnu, kdy dovrší 94 let svého
života a druhé k 16. dubnu, kdy uplyne 70 let od jeho
vysvěcení na kněze.
„Pane faráři, Otče Vladimíre!“
Z obou těchto výročí se spolu s Vámi upřímně těšíme
a v modlitbách Vám u Pána Boha a Matky Boží Panny
Marie vyprošujeme do dalších let hodně zdraví a požehnání.“
Vaši vděční brumovičtí farníci

Předvánoční setkání s důchodci
V pátek 13. prosince 2019 se ve velké zasedací místnosti
obecního úřadu na pozvání starosty obce sešli ke společné
besedě občané ve věku 80 a více let. Kulturní program si
pro babičky a dědečky připravily děti místní školy. Před
odchodem do svých domovů všichni senioři obdrželi dár-

Ocenění dárců krve
Ve čtvrtek 19. února 2020 byla udělena
zlatá medaile prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů na Městském
úřadě v Břeclavi, vyznamenanými
zlatou medailí byli i naši občané –
pan Roman Klimeš a paní Marcela Studýnková. Patří jim dík
nejen těch, kterým pomohli
navrátit zdraví, ale celé naší
společnosti.
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kový balíček a těm, kteří se osobně nemohli dostavit, byly
balíčky doručeny do jejich domovů. Z celkového počtu 54
pozvaných přišlo 26 osob, mezi nimi byly i dva manželské
páry. V prosinci loňského roku bylo u nás v této věkové
kategorii pět manželských párů.
foto Vlasta Bedřichová
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Velikonoce
Milí přátelé, tento rok budeme slavit Velikonoce jinak,
než jsme zvyklí. To, že se nemůžeme potkávat, nás na jedné straně tíží, leckdo je smutný a cítí se opuštěný. Ale na
straně druhé si právě v tomto čase můžeme uvědomit třeba i to, jak jsou pro nás druzí lidé důležití. Jak nás nabíjí
rozhovor, třeba po telefonu. Jak moc se nás dotýká dobré
slovo. A je dobré, že ta dobrá slova k nám stále pronikají.
Nezastaví se před zavřenými dveřmi. Působí na naše
srdce, ať si povídáme s přáteli, čteme inspirující články, Bibli, modlíme se žalmy, sledujeme bohoslužby
v televizi nebo je posloucháme v rádiu.
Za zvláštních okolností slavíme Velikonoce, a přece nás něco propojuje. Ve změněných
podmínkách stojí za to připomenout si
smysl Velikonoc.
Samotný děj Velikonoc začal hluboko
v zimě, kdy masopustní oslavy ukončila
přísná Popeleční středa, znamení popela a velmi ostrá věta: „Pamatuj člověče, že jsi prach
a v prach se navrátíš“. Myslím, že tento rok se nás ta
věta dotýká úplně jinak. Ale ona nechce strašit a hrozit. Tato slova připomínají skutečnost a jsou zároveň
požehnáním. „Pán Bůh o Tobě ví a zná Tě. Nečeká, že
budeš nějakým nesmrtelným superhrdinou. Jsi člověk. To stačí. Bůh Tě miluje a bude s Tebou vždycky.“
Ta slova jsou pravdivá a potřebujeme si je připomínat, abychom mohli projít vším těžkým a o Velikonocích přes všechny ztráty slavit nový život a nový začátek.
To, že život vítězí nad smrtí, i když my smrtí procházíme.
Od Popeleční středy se klene čtyřicetidenní oblouk mířící do centra velikonočního dění. Následuje šest týdnů
postu, ticha, času pro sebe, pro modlitby, pro dobré skutky. K tomu nám karanténa může paradoxně pomoci. Ztišit
se. Začít se modlit každý den, i když nemohu chodit do
kostela. Někdo se v karanténě modlí za své nejbližší i za
lidi neznámé, třeba v pomáhajících profesích. Věřím, že to
lidi, kteří jsou dnes v první linii a odpočnout si nemohou,
drží a dodává jim to sil. Mám radost z toho, kolik dobrého pozoruji kolem sebe. Někdo šije roušky, kdo neumí
šít, navléká do nich šňůrky. Lidé se propojili a pomáhají si.

Karanténa je paradoxně spojila. Je mnoho dobrovolníků,
kteří jsou ochotni nakoupit starším lidem, aby ti nemuseli
chodit do obchodů. I když se ve zprávách o takových věcech tolik nemluví, platí, že „Největší věci se vždy dějí ve
skrytosti, v pouštích duše.“ (Marek Orko Vácha).
Postní doba trvá čtyřicet dní, protože na důležité věci
potřebujeme čas. Těchto čtyřicet dní je příležitostí pro
změnu. A po tomto čase, po Velkém pátku, po hrůze
noci, po ukřižování, po konci všech nadějí, se začíná
nový děj. Přichází světlo a s ním naděje. Smrt je poražena.
O Velikonocích slavíme sílu života, která přes
všechny krize, bolesti, nemoci, války,
vítězí i dnes. Kdybychom nevěřili, že
může být překonáno utrpení světa, cítili bychom jen hněv, cynismus, beznaděj.
Pocit, že nic nezmůžeme, že není o co
bojovat, že je lepší to vzdát, bere energii
a neuvěřitelně ubíjí. Mnoho lidí se dnes dívá na svět
hodně skepticky a není divu. Ale je tu přes všechno
bolavé a těžké stále naděje. Velikonoce dodávají odvahu. Má smysl snažit se o změnu nebo spíš otevřít
se možnosti změny.
O Velikonocích neslavíme jen událost, která se
stala kdysi dávno a nás by se netýkala. Slavíme život,
který se nás dotýká, inspiruje nás, obnovuje. Pomáhá
nám být sami sebou, ale také přijímat svá omezení
a nést svůj kříž. Učí nás přistupovat k životu tvořivě, uzdravuje, nabíjí novými silami, učí odpustit. Je toho opravdu
hodně a leccos z toho se děje docela nenápadně. Nedávno
mě oslovila myšlenka, totiž, že Bůh působí rád v „undergroundu“. Tedy nenápadně, nezištně, anonymně. Platí to
i pro naše domovy, v nichž jsme teď sami. Bůh působí rád
skrytě, v našich skromných podmínkách. Vzývaný nebo
nevzývaný, Bůh tu stále je. S nikým nesoupeří, ale působí
láskou v hlubokém souznění s každým, kdo miluje. Bůh
každou snahu pomáhat tomuto světu posiluje a žehná jí.
Bůh působí nový život. To je poselství Velikonoc a naším úkolem je přijít na to, co to znamená pro nás.
Požehnané prožití Velikonoc přeje Martina Zuštinová

Milí přátelé,
srdečně vás zdravím v této době koronavirové. Myslím na
vás všechny a přeji vám hodně výdrže, abyste neztratili optimizmus a naději. K nadcházejícímu Svatému týdnu posílám několik informací:
Žehnání kočiček pro všechny farnosti bude o Květné
neděli při mši svaté v Kloboukách v 10.30 hodin. V 11.00
hodin na přání o. biskupa Vojtěcha zazní zvony všech
kostelů, mají být pro lidi dobré vůle signálem ke společné modlitbě. Možnost odnést si domů posvěcené ratolesti
bude v těchto časech:
• Brumovice: neděle 5. dubna od 14.00 do 18.00 hodin

• Krumvíř: pondělí 6. dubna od 14.00 do 18.00 hodin
(adorační den)
• Klobouky u Brna: úterý 7. dubna od 14.00 do 18.00 hodin (adorační den).
Během této doby budou kostely otevřené k osobní modlitbě před Nejsvětější svátostí a bude možnost i individuálního přijetí svátosti smíření. Prosím jen o dodržování hygienických opatření (rouška, nevytvářet větší jak tříčlenné
skupinky). Několik informací ke svátosti smíření v době
pandemie najdete na https://farnostkrumvir.cz/aktuality/800/
17
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Obřady Velikonočního třídení budou pouze v Kloboukách bez účasti lidu, a to v následujících dobách:
• Zelený čtvrtek v 17.30 hodin
• Velký pátek v 15.00 hodin
• Bilá sobota ve 20.00 hodin.
Můžeme zůstat alespoň duchovně spojeni, média budou
nabízet také přímé přenosy bohoslužeb. O tom, jak prožít
Třídení v rodině, se můžete podívat na videoprůvodce.
V Katolickém týdeníku, který je v době pandemie zdarma,
najdete další návody. Kostelní sbírky během tohoto období
nejsou, ale můžete podpořit dobré dílo, např. Charitu nebo
Milosrdné bratry.Vzhledem k tomu, že se nemůže konat
tradiční setkání mládeže s o. biskupem, bude nahrazeno
pořadem Vstaň na TVNoe.

Křížová cesta rodin s dětmi: nabízím možnost on-line
modlitby křížové cesty (buď prostřednictvím skype nebo

platformy zoom) na Velký pátek dopoledne v 10.00 hodin.
Děti by mohly namalovat obrázky jednotlivých zastavení (jedno zastavení nebo klidně celou sadu 14 zastavení)
a pak se během on-line přenosu s rodiči zapojit do čtení
zastavení. Oskenované obrázky je třeba zaslat nejpozději
během středy 8. 4. Z obrázků vytvoříme videosekvence,
které budou křížovou cestu doprovázet. Zapisovat se je
možné na docs.google.com/document. Text křížové cesty
je na docs.google.com/document. Zapsaným účastníkům
zašleme odkaz k připojení se do on-line modlitby.
Můžeme si navzájem přát, že přes všechna opatření ty
skutečné duchovní Velikonoce budou. Zmrtvýchvstalého
Ježíše totiž nic nevystraší a nezabrání mu ani zavřené dveře, ani nařízení vlády. Stačí mu otevřené a toužící srdce.
Pokojné prožití předvelikonočního času přeje o. Petr.
Pokud můžete, rozšiřte zprávu i ve svém okolí. Díky.
PS: další informace najdete na: https://farnostkrumvir.
cz/category/blog/
Petr Šikula

Když zazní Aleluja aneb z temnoty ke světlu
S Velikonocemi je v křesťanském prostředí nejvíce spojeno slovo Aleluja. Je to původně hebrejský výraz, který
znamená „Chvate Pána“. Najdeme ho v hebrejské bibli, tedy
Starém zákonu, v Novém zákonu, je dále součástí mnoha
básní a písní. Jednou z nejslavnějších kompozic je sborové
Aleluja v oratoriu Mesiáš Georga Friedricha Händela. Aleluja je svou podstatou radostný zpěv, pro tohoto skladatele
německého původu, působícího povětšinou v Anglii, rozhodně nebylo produktem spokojeného a veselého života.
Spíše naopak. Chtěl bych vám přiblížit příběh, ve kterém se
zrodila jedna z nejslavnějších světových skladem.
Po mostě přechází muž. Zastaví se a dlouze se zadívá
dolů. Valící se proud ho láká: skoč! Myšlenky se podobají
temné vodě pod mostem. Vzpomíná. Už je to tak dávno…
Říkali o něm, že je blázen s vlastním blázincem. Aby
ne. V jeho londýnském domě se scházeli se zpěváci a zpěvačky, do cembala někdo třískal klidně uprostřed noci, až
na ulici bylo slyšet cholerický křik. To vše ustalo 17. dubna 1737. Mrtvice. Ochrnul na půl těla. Ale nesmířil se
s tím, chuť žít nevymizela. Na radu lékaře odjel do lázních
v Cáchách, prý mu mohou pomoci horké koupele. Lékaři
jej varují, aby nezůstával v horké vodě déle než tři hodiny
denně, a on blázen je tam devět hodin. To je hazard, srdce
to nemusí vydržet. Ale pak cítí, jak se mu do těla postupně
navrací síla. Už může za pomocí hole chodit, mluví, jen
pravá ruka ho ještě úplně neposlouchá. Den před odjezdem z lázní se při procházce zastaví před kostelem – nebyl
nikdy moc zbožný, ale vejde dovnitř, s námahou – musel se
mnohokrát zastavit a odpočívat – vystoupí až na kůr. Hrací
pult místních varhan ho láká. Pravá ruka visí bezvládně,
ale levá se nakonec ponoří do kláves. Hraje. Hudba jakoby mu znovu rozproudila krev, síla se mu vrací i do pravé ruky, cítí brnění v konečcích prstů. Ještě neví, jak moc
ho budou prsty poslouchat, ale už i pravou ruku přiblížil
18

ke klaviatuře. Zprvu toporně, ale nakonec se i prsty pravé
ruky rozběhnou po klávesách. Hraje a cítí, že je uzdravený.
Hraje a hudbou rozmlouvá s Bohem. Bože, je to zázrak,
díky! Barevné pléno varhanních píšťal jásavě nese radost
jeho nitra až nebesům.
Vrátí se domů a vrhne se do práce. Napíše dvě opery Faramondo a Xerxes, ale stále se potýká s dluhy. Pročítá Bibli
a jakoby sám sebe nalezl v klíčových dějinách izraelského
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národa. Trápení Izraele pod faraónovým bičem. A pak to
zázračné vyvedení do zaslíbené země, budování království,
Bůh zachraňuje a volí si svého krále. Tato témata Starého
zákona ho velmi přitahují a napíše fantastická oratoria: Izrael v Egyptě a Saul. Vloží do nich sílu svého génia. Opustil
Londýn a přijal pozvání do Irska. Ale co je to platné…
Proud myšlenek a vzpomínek jej vrací do přítomnosti.
Stojí na mostě jako žebrák, bez peněz, bez budoucnosti,
bez naděje. Vše je proti němu: smrt královny, válka se Španělskem, divadlo je prázdné. Jen dluhy se kupí a věřitelé jej
upomínají několikrát denně. Navíc nastaly mrazy, v divadle onemocní zpěváci, představení se musejí odříkat. Má
vůbec smysl ještě žít? Připadá si ubitý, zničený. Proč, proč
to na něj Bůh dopustil? Proč ho uzdravil, proč mu dal naději a teď ho srazil k zemi? Mlčky pozoruje zábradlí. Bylo
by celkem snadné jej přelézt a vše skoncovat. Tmavá voda
by se nad jeho životem slitovala a ukončila by jeho trápení.
Ale ani na to už nemá sílu. Shrbený a s prázdnou hlavou
se vrací do svého studeného bytu. Ztěžka sedá ke svému
psacímu stolu, u kterého komponoval. Ten je už dlouhou
dobu prázdný, nemá pro koho psát, nikdo po něm nechce
žádnou skladbu. Možná je to dobře, třeba by nedal dohromady ani pár taktů, jakoby studnice jeho génia vyschla.
Ten večer ale na stole našel balíček. Velká žlutá obálka. Věřitel posílá upomínky? Nebo snad nějaká zakázka?
Sáhne po ní, rozlomí pečeť – je to dopis od přítele, básníka a mecenáše Charlese Jennense, který napsal text k jeho
předchozím oratoriím Saul a Izrael v Egyptě. Posílá prý mu
nový text, jen takové dílko, a doufá, že on, věhlasný génius hudby se slituje nad ubohými slovy a na svých křídlech
je povznese do nesmrtelného étéru. Pchá. To je výsměch!
Zmocní se ho zuřivost: dělá si z něj blázny? Celý svět se
mu směje. Sfoukne svíčku a jde spát. Běsní vztekem a jen
se tak převaluje na posteli. Nemůže usnout. Jeho nitro je
rozervané hněvem a výčitkami vůči lidem i Bohu. Převaluje se z boku na bok. Napadne ho, jestli by neměl vstát
a alespoň si přečíst to, co mu básník poslal. Ale zamítne to.
Je vyhaslý, proč se zbytečně trápit. Spánek ale nepřichází…
Noc je tmavá, ale jako by v ní zajiskřilo nějaké světlo.
Něco to musí být, protože se zvedá z postele a jde ke stolu.
Rozsvítí lampu a sáhne po obálce s dílem ke zhudebnění.
Padne zrakem na titul: Mesiáš. Zase náboženská skladba.
Oratorium. Je zklamaný. Doufal v něco jednoduššího, zábavnějšího, v něco, co by jej vytrhlo z dluhů. Spíš mechanicky než ze zvědavosti otočí stranu a začne číst text: „Těšte.“ Hned to první slovo jej uchvátilo – je to zázrak, Boží
odpověď, andělská výzva k malomyslnému srdci. „Utěš
se“ – zaznívá v jeho nitru a chvěje se v tónech. Opět slyší
hudbu. Toto „utěš se“ mu otvírá bránu ráje. Hltavě čte další
verše: „Těšte, těšte můj lid, praví Pán, povzbuďte Jeruzalém
a zvěstujte mu, že jeho trápení je u konce…“ To jsou fascinující slova, která v něm rezonují. Bůh k němu promlouvá
slovy proroka Izaiáše. Temnoty, kryjící celou zemi, jsou
protrženy Božím dotekem. Skončeno je trápení.
Všechna únava je pryč. Dočte celý text až do konce. To
je ono, Bůh znovu promluvil. Nikdy necítil takovou sílu,
nikdy nepoznal takovou vášeň tvořit. V Ježíšově příběhu
vidí sám sebe. I on ví, co to je bída a utrpení, zneuznání
a poplivání, podlost a házení klacků pod nohy, zná posmí-

vání, obavu z budoucnosti. Ale Kristus důvěřoval v Boha
a Bůh jej nenechal v hrobě. Když ne Krista, tak ani jej nenechá v hrobě zoufalství, ztraceného navždy, ale vzkřísí ho
z mrtvých. Bůh dal své slovo, člověk odpovídá svou chválou. Aleluja. Jásavé aleluja je výkřikem deroucím se z nitra
člověka, všechna zloba a hněv se rázem promění ve chválu. Už nemůže číst dál. Je plný jásotu. Vezme notový papír
a začne psát. Rychle s magickým spěchem řadí notu k notě.
Když ráno vstoupí sluha do jeho pokoje, najde jej u psacího stolu ponořeného do práce. Tři týdny neopustí svůj
pokoj, neodpovídá na otázky, je ponořen do psaní. Když
mu přinesou jídlo, levou rukou ulomí kus chleba a pravá
píše dál. Občas vstane od stolu, prochází se po pokoji, hlasitě zpívá a rukama diriguje neviditelná orchestr. Je zcela
v jiném světě, stržen proudem tvůrčí síly. Po třech týdnech
14. září na svátek Povýšení sv. Kříže dopisuje strhující závěrečné Amen. Stoupá jako schody do nebe. Je dopsáno.
Pustí pero z ruky a vrhne se na postel. Spí sedmnáct hodin.
Už o něj mají strach a volají doktora. Ale mezitím vstane
a spořádá obrovskou porci jídla. Musel dohnat námahu
3 týdnů, doplnit síly. Lékaři pak přehrál část své skladby
a ten zůstal jako ohromený: „Člověče, vy máte čerta v těle!“
„Ne. Myslím si spíš, že při mně byl Bůh,“ odpoví.
Trvalo to přes půl roku, než se v ulicích objevily plakáty: „Večer, 13. dubna 1742, v Neal’s Music Hall v Dublinu
bude provedeno nové dílo s názvem Mesiáš zkomponované panem Georgem Friedrichem Händelem.“ Lidé přišli,
včetně krále Jiřího II. Od první minuty je hudba vtáhla,
byli zcela konsternováni. A když přišlo jásavé Aleluja, král
již nevydržel sedět a postavil se. Publikum jej následovalo
a když dozpívali, odměnilo interprety a samotného skladatele sedícího za cembalem bouřlivým potleskem. Od té
doby až do dneška, když začne strhující Aleluja, publikum
povstane.
Bůh nezapomněl na svého přítele Georga a nenechal
jej tápat v temnotě. Takto by Händel charakterizoval svou
zkušenost s Bohem. Je to strhující zkušenost lidského zoufalství a Boží záchrany. Vložil ji do svého díla a dodnes
ji nabízí nejširší veřejnosti, ať už křesťanské či nikoliv. Je
Božím apoštolem skrze hudbu, pěvcem Mesiáše, svědkem
naděje. Říká nám: Nebojte se! Aleluja!
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Co to je pandemie chřipky a kdy tu v minulosti
byly podobné hrozby
Epidemie drtily lidstvo už od dob antiky. Měly daleko
ničivější dopad než jakýkoli ozbrojený konflikt v historii.
Byly to mor, neštovice, španělská chřipka, tyfus a další infekční nemoci, které tvořily dějiny.
V dnešní proočkované, civilizované Evropě plné antibiotik na to rádi zapomínáme, nejde však jen o minulost.
Staré nemoci se vracejí a nové vznikají. U nejmladší generace se snižuje preventivní vakcinace vymýcených nemocí, antibiotika přestávají zabírat, objevují se nové nemoci
a viry mutují.
K trojici nejobávanějších zabijáků v našich dějinách patří bakterie Yersinia pestis, která u lidí způsobuje mor. Ať
už šlo o mor plicní, kdy postižený kašle krev, dýmějový,
nebo septický
Mor není jedinou metlou, která stíhala lidstvo. Ještě zákeřnější byl virus z čeledi Poxviridae, původce pravých neštovic. První příznaky nemoci jsou podobné chřipce, pak
se objeví typická vyrážka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila
nynější celosvětové šíření nákazy nového typu koronaviru za pandemii. První chřipková pandemie svět ohrožovala už roku 1889, celkem pandemií propuklo pět.
Ruská chřipka (1889 až 1892, kolem milionu obětí)
Začala v květnu 1889 v Buchaře v dnešním Uzbekistánu, přešla do evropské části Ruska a přes Sibiř do střední
a západní Evropy. V roce 1890 postihla Jižní Afriku, Ameriku a zbytek světa. V roce 1891 se vrátila do jižní a západní Evropy, od podzimu 1891 do jara roku 1892 prošla celou
Evropou. Dohasínala v letech 1893 až 1894 a zemřelo na ní
kolem milionu lidí.
Španělská chřipka zabíjela víc než válka
Ani neštovice však na žebříčku pandemií nezabírají
první místo. Nejhroznějším zabijákem – alespoň z hlediska počtu mrtvých za nejkratší časový úsek – byla na počátku 20. století španělská chřipka. Virus typu A/H1N1,
který ji vyvolal, zmutoval zřejmě v Asii přenosem z ptáků
na člověka. Útočil hlavně na imunitní systém a tělo se mu
bránilo tak sveřepě, že obrana napáchala víc škody než nemoc samotná. Proto také na španělskou chřipku umírali
ti s nejsilnější imunitou, zejména mladí lidé ve věku 20 až
40 let.
Vražedná byla zejména rychlost nákazy: na rozdíl od
běžné chřipky se virus H1N1 dokázal množit i v plicích,
takže úmrtnost 20 procent stačila na to, aby nemoci podlehlo za půl roku až sto milionů lidí. Jen pro srovnání: 1.
světová válka stála patnáct milionů lidských životů.
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Pandemie začala 4. března 1918 v kansaském vojenském táboře Funston. Napřed
se na marodku dostavil kuchař
s běžnými příznaky chřipky, do
dvou dnů onemocnělo dalších 522
lidí. Američtí vojáci pak ve víru bitev první
světové války zavlekli nákazu na evropský kontinent. Za
čtvrt roku zpustošila Itálii, Anglii, Španělsko, dále Čínu
a Japonsko, došla i na Sibiř a do jižní Afriky.
Vražedná variola se vrací
Neštovice, mor, chřipka, ale také tyfus, tuberkulóza,
dětská obrna či cholera trápily Evropu až do konce 20.
století. Tehdy se díky vakcinaci, antibiotikům a dodržování základních hygienických pravidel podařilo ty nejhorší
nemoci vymýtit. Stačily nám dvě generace a už jsme na ně
skoro zapomněli. Ale neměli bychom. Jak rychle se dokáže
kolo dějin otočit zpět, připomněl spisovatel a blogger Marian Kechlibar v knize Zapomenuté příběhy.
V roce 1972 vyrazil pětatřicetiletý muslim Ibrahim Hoti
z Kosova na svatou pouť do Mekky. Aby ušetřil, vybavil
se místo očkování jen zfalšovaným razítkem. To mu však
imunitu nezajistilo, takže se vrátil 15. února 1972 s čestným titulem hadži, ale také nakažený pravými neštovicemi. Jako první na ně počátkem března zemřel v bělehradské nemocnici jeho přítel Latif Mumdžič. Koncem března
už bylo v Kosovu nakažených 140 osob.
Občané tehdejší Jugoslávie však měli štěstí v neštěstí,
protože do bělehradské nemocnice chodíval příležitostně
konzultovat 85letý profesor Kosta Todorovič. Díky tomu,
že ordinoval už před první světovou válkou, okamžitě poznal, s jakou hrůzou má tu čest. Tajná noční exhumace
Mumdžičova těla diagnózu potvrdila: Variola vera! Vláda
se snažila vše utajit. Bělehradskou kliniku obklíčily policejní jednotky, telefonní linky z nemocnice byly přerušeny. Nastalo horečné pátrání, s kým vším přišel nakažený
do kontaktu. Nakonec padlo rozhodnutí přeočkovat celé
Kosovo, na to však nouzové zásoby očkovací látky nestačily. Teprve v této situaci přiznala Jugoslávie pravdu celému
světu.
Desítky zemí se o své vakcíny solidárně podělily a epidemie neštovic byla v polovině dubna zastavena. Přesto
stihla nakazit 174 lidí, z nichž 35 zemřelo.
Jak s viry a nákazami bojovat? Máme-li vakcíny, určitě se nechat očkovat. Pokud vakcína doposud neexistuje,
řešením je dodržování hygieny, minimalizovat osobní
kontakty, chránit si sliznice a dýchací cesty rouškami či
respirátory. A znovu a stále dokola – mýt si ruce. Všude
a pořád!
Rudolf Kadlec
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Problematika koronaviru pro děti
Ahoj človíčku!
Určitě se v posledních dnech divíš, co se to děje kolem
tebe, proč všichni nosí roušky, proč mamka nebo taťka
nechodí do práce, proč píšeš domácí úkoly doma a nemůžeš se vidět s kamarády?
Na naší planetě se totiž objevil nový virus – říká se mu
koronavirus, s nímž jsme se my lidé ještě nesetkali. A ten
u nás vyvolává nemoc, které se teď všichni bojíme. Tato
nemoc se jmenuje Covid-19 a rychle se šíří mezi lidmi.
Proto je nutné se chránit rouškami a tím, že budeme převážně doma a budeme dodržovat nařízení od naší vlády.
Ptáš se, jestli můžeš také onemocnět? Ano, můžeš,
stejně jako všichni dospělí. Průběh nemoci u dětí je však
většinou mírný. Může tě bolet v krku, můžeš mít rýmu,
kašel, bolesti bříška, hlavy, horečku. Určitě se s tím tvé
tělo nějak popasuje a brzy se uzdravíš. Je to podobné,
jako bys prodělal/a chřipku.
Zajímá tě, co můžeš udělat, abys nemoc nechytil/a a jestli můžeš nějak pomoct těm kolem sebe? Tady
na obrázku je návod, který si můžeš pročíst:
Jez hodně vitaminů (ovoce a zeleniny) a choď s rodiči
na procházky do přírody. Nezapomeň nosit roušku, nebo
šátek přes nos a přes ústa.
Pokud by tě zajímalo cokoliv dalšího ohledně této nemoci, můžeš se zeptat svých rodičů, anebo si můžeš pustit toto video na internetu: http://mzcr.cz/dokumenty/
co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html
Pro větší děti je tady oblíbený Karel KOVY Kovář:
https://www.youtube.com/watch?v=KdOcn7lFUbw					

MUDr. Jana Herůfková

Milí přátelé, příznivci BETLÉMA
Srdečně vás zdravíme a chceme vás informovat o tom,
jak se nám daří v této zvláštní a pro všechny zcela nové
situaci a době. I my stejně jako celá společnost se musíme
přizpůsobit situaci a podmínkám a chránit nejen sebe, ale
především a hlavně naše klienty. V souladu s nařízením
vlády jsme proto uzavřeli denní a následně i týdenní stacionář v domově Narnie a také obě pracoviště Sociálně terapeutického centra Radost v Brumovicích a Hustopečích.
Nad rámec vládních opatření jsme také pozastavili poskytování odlehčovacích služeb v domově Betlém, jejichž
provoz by mohl výrazně ohrozit trvalé obyvatele domova.
V provozu nadále zůstávají služby pobytové, tj. domov
Betlém a chráněná bydlení Mirandie a Arkénie. Ale i tady
došlo na změny zasahující nepříjemně do života jejich
uživatelů. Kromě přísných hygienických opatření, zákazu
návštěv se snažíme minimalizovat kontakt i mezi klienty,
kteří tak tráví celé dny na svých pokojích, kde se i stravují.
Snažíme se myslet na všechny možné situace, které mohou
nastat a připravit se na ně. Sháníme dezinfekci a ochranné
pomůcky kde se dá, připravujeme krizové scénáře, chystáme prostory pro karanténu (což je v našich malých domovech docela náročné).

Ale doposud a díky Bohu jsme všichni v pořádku a vše
tak nějak zvládáme a to i s pomocí celé řady ochotných
a dobrých přátel. Někteří nám pomohli s šitím roušek,
jiní darovali dezinfekci, další nám vytiskli ochranné štíty
(kdyby byly potřeba) a jiní zase zaplatili nemalou částku za
nákup potřebných respirátorů. Všem patří naše velké díky.
Ale tentokrát jsme i my pomáhali. Pracovnice Narnie se
po uzavření služby pustily s vervou do šití roušek, kterými
saturovaly naše potřeby, ale také pomohly třeba nemocnicím v Kyjově a Hustopečích, nebo kolegyním v Charitě
Šardice (už je i přestaly počítat, ale odhadem jich ušily tak
1 200 kusů). Při tom stihly provést jarní velký úklid celého
domova a také malovaly, líčily, takže Narnie teď září čistotou.
Především ale žijeme v naději, že vše se v dobré obrátí
a my se na ulicích zase budeme poznávat a zdravit a rodiče
se budou ptát svých dětí: Co bylo dnes ve škole? A naše
služby se zase vrátí do svých běžných režimů. Klienti domova Betlém možná rovnou v novém domově.
A v tom všem tak nějak jinak, více potichu se ale i letos
přes to všechno blíží Velikonoce a s nimi naděje, že každá
bolest, každé utrpení je nakonec přemoženo a že Kristus
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přemohl i smrt a kámen je odvalen. Chceme vás povzbudit a naladit na přicházející Velikonoce, které budou pro
všechny z nás letos trochu jiné. Ať už je prožijete jakkoliv,
máme pro vás dobrou zprávu:
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než
veškeré zlo,z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
Jan Pavel II.
https://www.betlem.org/kdo-jsme/dokumenty/nase-clanky-na-hlavnim-webu/zivot-v-dobe-koronavirove/

S pozdravem a přáním lepších dnů
Jana Lexová, vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů
519 419 977, 777 936 576
lexova@betlem.org
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
IČ 18510949, www.betlem.org

„Kachní hnízdo na Jezírku“
Dobrovolníci z blízkého obydlí vytvořili o víkendu jednoduchý ostrůvek k hnízdění kachen divokých. Plovoucí
kačení domek z částí palet je ukotven tak, aby se na tento ostrůvek nedostala škodná. Kachní rodinka čítající asi
6 kačen a minimálně dva káčeři si již tento zajímavý ostrůvek okukují. Je krásné pomáhat třeba i rukodělným výrobkem pro naše vodomilné ptactvo. Děkujeme nadšeným
dobrovolníkům z blízkého okolí.
Svůj návrat na Jižní Moravu a také k nám do Brumovic
ohlásila také rodinka čápů, kteří mají své sídlo již tradičně
na komínu bývalé pálenice.
R.Kadlec

Čtvrtletník Nové pokolení, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj č. 55 – 2020/1
připravili: Mgr. Vlasta Bedřichová a Ing. Rudolf Kadlec. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit.
Grafická úprava a tisk: reklamní agentura Stillus s.r.o. Břeclav, Vydáno: náklad 350 ks, Adresa: OÚ Brumovice, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz.
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• Vítání dětí do života

• Beseda s důchodci

• Tříkráloví koledníci

Foto: Vlasta Bedřichová
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Ples Obecního úřadu

Ples SDH

Kroužek mladých hasičů

Foto: Eliška Vykydalová a Kateřina Charvátová

