
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.“
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Ze života školičky
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Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si užít toto oslovení, protože za čtyři roky mého 

působení ve funkci starosty jsem se setkal převážně s pozi-
tivním přístupem Vás spoluobčanů, s přívětivými tvářemi 
moudrých a zkušených dříve narozených, ale také s dětmi, 
se kterými se vidím prakticky denně.

Ne vždy se všechno podaří, ne pokaždé jde vše hladce. 
Jsem si toho vědom. Právě od toho jsme tady, abychom 
společně řešili to, co nás trápí a  tíží a  společně se snažili 
posunout život v Brumovicích k větší spokojenosti. Vždy 
je však nutno uvažovat racionálně. Nikdy jsem nesliboval 
nesplnitelné. Možná jsem také ke své škodě o věcech méně 
mluvil, ale činy přece také mohou hovořit a zde u nás se 
udělalo mnoho. Práce v obci však nejsou a nebudou nikdy 
hotové. Tak jak každý v životě procházíme svými dobrými 
i temnými dny, tak podobně také vše dozrává, pak doslu-
huje a věci je nutno opravit, vyměnit nebo prostě pořídit 
nové a je jedno, zda jde o nějaké nářadí, stroj, nebo budo-
vu. Proces inovací, budování a dělat věci užitečnější a hezčí 
je záslužná práce a mě to velmi baví. Myslím si, že většina 
z Vás to cítí podobně. Proto bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se aktivně zapojili do dění v obci, a to v jakémkoliv 
směru, ať už jako jednotlivci, nebo v rámci organizace či 
spolku. Vám patří velký dík.

Je před námi zimní období, které pro většinu z nás ne-
musí být tím nejpříjemnějším. Na zimu se těší hlavně děti 
a vyznavači zimních sportů. Hůře jsou na tom chodci, ři-
diči, ale i všichni majitelé a uživatelé nemovitostí, pro které 
toto období znamená zvýšení nákladů na vytápění, ale také 
zvýšenou pozornost k  vlastním budovám, v  jejichž blíz-
kosti nám může hrozit při náledí nebo sněhové pokrývce 
nebezpečí úrazu. Dovoluji si při této příležitosti obrátit se 
s prosbou na Vás, vážení spoluobčané, kteří v rámci svých 
fyzických a zdravotních možností můžete, abyste nám byli 
nápomocni při úklidu sněhu, případně náledí na chod-
nících v  blízkosti vašich nemovitostí. Můžete tak přispět 
k bezpečnosti vlastní i spoluobčanů. Děkuji vám.

Slovo starosty

Právě otázka energií je 
vůbec v  tomto roce vel-
mi bolestivá. Odborníci 
tomu říkají „turbulentní 
doba“. Já bych to poopra-
vil a  řekl bych, že jsme 
v  područí různých šejdí-
řů s  energiemi. Nechci 
však zabřednout do pole-
miky dnešního světa. Co 
však ovlivnit můžeme, na 
tom bychom pracovat měli. Mezilidské vztahy nebo smíř-
livost mezi lidmi i v rodinách, přátelský přístup k bližní-
mu, laskavé slovo, pochopení, porozumění, soudnost, úcta 
a  respektování. Používat více selský rozum, nestat se jen 
tupými konzumenty ve své podstatě nepotřebného. To 
a mnoho podobného můžeme každý ve svém okolí vylep-
šit. Vždyť život každého je jedinečný, neopakovatelný.

Co nás čeká v příštím roce? Vše se bude odvíjet od si-
tuace na trhu, od cen energií a od možností získání dotací. 
Podle počasí započne již počátkem roku 2023 společnost 
ELQA pod záštitou EG.D, a. s. s pokládkou kabelu nízkého 
napětí do zemi, a  to v  lokalitě Na Drahách. Tato akce je 
plánovanou rekonstrukcí energetické společnosti a  měla 
by být hotova do konce května 2023. Další plánované akce 
v obci se budou odvíjet právě od dotací. O vývoji Vás budu 
s předstihem informovat.

Dovolte mi, abych Vám všem před nadcházejícími nej-
krásnějšími svátky v roce popřál příjemnou vánoční poho-
du v kruhu svých blízkých, pokoj, klid a radostné prožití 
svátečních dní. Dětem hodně dárků a potěšení. Do nové-
ho roku 2023 přeji všem pevné zdraví, štěstí, spokojenost 
a také mnoho pracovních a osobních úspěchů. Přeji také 
lidem celého světa mír.

S úctou Rudolf Kadlec - starosta

Navržený program jednání:
1. Zahájení, návrh programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Schválení programu jednání
5. Dotazy, připomínky a podněty členů ZOB
6. Dotazy, připomínky a podněty občanů

7. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
ZOB

8. Jezírko, odlehčovací komory, funkčnost a průtok 
kanalizace, řešení kalné vody v Jezírku

9. Podněty a názory členů ZOB k nemovitosti č. p. 26
10. Stanovení nových cen obecních pozemků 

(nemovitostí) v čase a místě realizovaných

USNESENÍ z dvacátého řádného zasedání 
Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 8. září 2022 
v obřadním a zasedacím sále budovy Nové radnice v Brumovicích
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11. Schválení podání žádosti o dotaci na revitalizaci 
Jezírka

12. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
obecních budov a prostor(brownfield)

13. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukce 
místních komunikací

14. Schválení podání žádosti o dotaci na fotovoltaické 
zařízení pro obecní budovy a ČOV

15. Schválení podání žádosti o dotaci na dětská 
sportoviště, odpočinkové kouty a cyklotrasy 
v rámci LVA

16. Informace k rozpočtovému opatření č. 7, 8 a 9
17. Žádost pana XXXXXX o omluvu, dle dopisu 

zaslaného starostovi a zastupitelům obce 
Brumovice

18. Žádosti občanů a organizací
19. Informativní zprávy a činnost OÚ
20. Diskuze
21. Návrh usnesení
22. Závěr

Zastupitelstvo obce Brumovice (ZOB) schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Ing. Bohuslava Říhu a pana 

Milana Krátkého
2. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila 

Macháčková a Ing. Zdeněk Musil
3. Program jednání dle předloženého návrhu
4. Způsob využití bývalého sídla obce, tj. nemovitost 

č. p. 26 v Brumovicích po přestavbě bude sloužit 
jako komunitní bydlení občanů přednostně 
v seniorském věku.

5. Cenu za úhradu věcných břemen (služebností) za 
běžný metr vedení kanalizace na povrchu či pod 
povrchem soukromých pozemků ve výši Kč 100,– 
vč. DPH, hrazený jednorázově, cenu pozemku 
v kategorii ostatní a zastavěná plocha v obci vyjma 
pozemků určených k zástavbě a zasíťovaných ve 
výši Kč 275,– + DPH za 1 m2. Cena pozemků 
zasíťovaných, vhodných i pro zástavbu se nadále 
bude určovat znaleckými posudky nebo vyvolávací 
cenou ve výši Kč 500,– + DPH pro event. prodeje 
formou aukce.

6. Podání žádosti o dotaci na revitalizaci 
brumovického Jezírka

7. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecních 
budov a prostor (brownfieldy)

8. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místních 
komunikací

9. Podání žádosti o dotaci na fotovoltaické zařízení 
pro obecní budovy a ČOV

10. Schválení podání žádosti o dotaci na dětská 
sportoviště, odpočinkové kouty a cyklotrasy 
v rámci LVA

11. Schválení žádosti o dotace z NSA na rekonstrukci 
venkovního oplocení hřiště u Sokolovny, vč. 
sdílených plotů

12. Prodej části obecní parcely p. č. 3601/X o výměře 
90 m2 na základě předloženého geometrického 
plánu panu XXXXXX za schválenou cenu 275 Kč 
za 1 m2 + DPH.

ZOB neschvaluje:
1. Omluvu zastupitelstva obce Brumovice panu 

XXXXXXXX
2. Prodej části pozemku p. č. 112/75 za účelem 

výsadby vinice
3. Prodej, pronájem pozemku panu XXXXXXXXX

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 19. zastupitelstva obce 

Brumovice
2. Informaci k rozpočtovému opatření č. 7, 8 a 9
3. Žádost pana XXXXXXXX za společnost SOLAR 

POWER STATION, s. r. o. k jeho záměru na 
pronájem obecních pozemků za účelem rozšíření 
fotovoltaické elektrárny Brumovice a vyslovuje 
předběžný souhlas.

4. Informativní zprávy a činnost OÚ

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



Volby do zastupitelstev obcí
pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a sobota 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Obec Brumovice, okres Břeclav
Volební místnost: knihovna, budova radnice, č.p. 155

Volební komise:
Předsedkyně: 
Bohuslava Kňůrová
Místopředsedkyně: 
Květoslava Košuličová
Členky: 
Veronika Veselá, 
Šárka Studýnková, 
Lenka Kňůrová
Zapisovatelka: 
Marcela Studýnková

První volič v pátek 23. září: Josefa Skřivánková
Poslední volič v pátek 23. září: Martina Burešová
První volič v sobotu 24. září: Marta Kurdiovská
Poslední volič v sobotu 24. září: Martin Třeštík
Nejmladší volič: Marek Hladůvka
Nejstarší volič: Ladislav Zítka
Do přenosné volební schránky hlasovalo: 10 voličů

Výsledky hlasování v Brumovicích
Počet osob zapsaných do seznamu voličů celkem: 788
Celkový počet voličů, kterým byly vydány obálky: 472
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 472

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:

Volební strana č. 1 – Brumovice pro občany – občané pro Brumovice

POŘADÍ ZVOLENÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ VĚK POŘADÍ NA HL POČET HLASŮ

1. Martin Zvonař 48 1. 145

2. Jakub Gremmel 36 2. 115

3. Přemysl Kulíšek 44 4. 108

Volební strana č. 4 – Nezávislí brumovičtí hasiči

POŘADÍ ZVOLENÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ VĚK POŘADÍ NA HL POČET HLASŮ

1. Rudolf Kadlec 57 1. 351

2. Antonín Košuluč 71 3. 303

3. Milan Ševčík 53 7. 271

4. Libuše Milušková 67 9. 271

5. Bohuslav Říha 41 6. 267

6. Dobromila Macháčková 68 2. 258

7. Zdeněk Veselý 44 4. 201

8. Vladislav Kurečka 53 5. 255

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů

POŘADÍ ZVOLENÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ VĚK POŘADÍ NA HL POČET HLASŮ

1. Josef Miklík 54 2. 122

2. Vavřinec Charvát 59 1. 121

Volební strana č. 3 – Spolek Brumovických vinařů

POŘADÍ ZVOLENÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ VĚK POŘADÍ NA HL POČET HLASŮ

1. Jiří Bureš 53 3. 120

2. Zdeněk Musil 61 1. 119
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USNESENÍ z ustavujícíh zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 
konaného dne 24. října 2022 v sále obecní sokolovny, Brumovice č. p. 312
Zastupitelstvo obce Brumovice (ZOB) schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Ing. Bohuslava Říhu a doc. 

Martina Zvonaře, Ph.D.
2. Program ustavujícího ZOB
3. Výkon funkce starosty jako uvolněnou a 

místostarosty jako neuvolněnou 
4. Volební řád
5. Členy volební komise: Josefa Miklíka – současně 

jako předsedu této komise, Romana Klimeše a 
Františka Kňůra, jako členy této komise

6. Ing. Rudolfa Kadlece na funkci starosty Obce 
Brumovice

7. Počet místostarostů obce – jednoho
8. Místostarostkou obce JUDr. Dobromilu 

Macháčkovou
9. Členy Rady obce Brumovice: Ing. Zdeňka Musila, 

Milana Ševčíka a Antonína Košuliče

10. Počet členů finančního výboru: 5, počet členů 
kontrolního výboru: 5

11. Předsedou finančního výboru Vladislava Kurečku
12. Předsedou kontrolního výboru Ing. Bohuslava 

Říhu
13. Členy finančního výboru Jiřího Bureše, Ing. 

Vavřince Charváta, Libuši Miluškovou a Ing. Petra 
Cichru ml.

14. Členy kontrolního výboru Josefa Miklíka, Zdeňka 
Veselého, Petru Charvátovou a doc. Martina 
Zvonaře, Ph.D.

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

obce Brumovice



Volební strana č. 1 – Brumovice pro občany, občané pro Brumovice

POŘADÍ ZVOLENÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ VĚK POŘADÍ NA HL POČET HLASŮ

1. Eva Kulíšková 37 13 96

2. Lucie Kostihová 43 5. 95

3. Zdeněk Peřina 45 3. 80

4. Jaroslav Hubáček 63 6. 60

5. Veronika Košuličová 53 7. 88

6. Jana Lejsková 39 8. 88

7. Tomáš Vodák 45 9. 51

8. Lukáš Weiss 40 10. 84

9. Petr Huta 36 11. 61

10. Roman Vrubel 57 12. 74

11. Miroslav Hájek 43 14. 80

12. Radek Horák 42 15. 70

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů

POŘADÍ ZVOLENÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ VĚK POŘADÍ NA HL POČET HLASŮ

1. Vít Hanák 51 7. 80

2. Pavel Havlík 48 8. 71

3. Gabriela Líznarová 34 3. 62

4. Eva Kulíšková 18 4. 45

5. Radek Jakubčík 50 5. 55

6. Pavel Miklík 47 6. 60

7. Zdeněk Pohorský 48 9. 32

8. Luděk Vlček 50 10. 55

9. Karel Zítka 50 11. 40

10. Miroslav Skřivánek 67 12. 39

11. Martin Lössel 44 13. 34

12. Pavel Hába 55 14. 38

13. Petr Stránský 52 15. 37

Volební strana č. 3 – Spolek Brumovických vinařů

POŘADÍ ZVOLENÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ VĚK POŘADÍ NA HL POČET HLASŮ

1. Petr Cichra 25 4. 110

2. Milan Krátký 51 8. 106

3. Miroslav Otáhal 61 2. 56

4. Daniel Kurečka 24 5. 46

5. Kamila Svobodová 33 6. 54

6. Jaroslava Burešová 32 7. 19

7. František Kňůr 59 9. 48

8. Štěpán Čačík 52 10. 37

9. Zdeněk Jakubčík 54 11. 36

10. Vlastimil Herzán 44 12. 35

11. Pavel Kratochvíl 41 13. 32

12. Tomáš Fiala 22 14. 18

13. František Ševela 50 15. 24

Volební strana č. 4 – Nezávislí brumovičtí hasiči

POŘADÍ ZVOLENÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ VĚK POŘADÍ NA HL POČET HLASŮ

1. Petra Charvátová 49 8. 191

2. Zbyněk Moró 39 10. 197

3. Roman Klimeš 40 11. 190

4. Petr Charvát 54 12. 168

5. Roman Prokeš 53 13. 201

6. Rudolf Kadlec 25 14. 220

7. Jaroslav Bureš 38 15. 166

Jména a příjmení náhradníků:
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UDÁLOSTI
• Letos uplynulo 1 200 let od první zmínky o Moravanech. 

K roku 822 je zaznamenala stará latinsky psaná kronika 
Letopisy království Franků.

• Ve středu 31.  srpna  2022 se v  Brumovicích v  budově 
nové radnice konalo zasedání Mikroregionu Hustopeč-
sko, jehož se zúčastnilo 25 starostů obcí.

• Brumovice jsou členem Mikroregionu Hustopečsko, 
svazku obcí v  okrese Břeclav, který byl založen v  roce 
2002 a  jehož cílem je regionální rozvoj obecně, cestov-
ní ruch a životní prostředí. Zasedání probíhá zpravidla 
čtyřikrát ročně, předmětem jednání je např.  budování 
cyklostezek nebo úspory energií vypínáním veřejného 
osvětlení po vzoru SRN nebo také budování fotovoltaiky 
na obecních budovách aj.

• V pátek 16. září 2022 se v zasedacím sále radnice usku-
tečnilo „pocovidové“ setkání občanů, kteří dovršili 80 
a více let. Starosta obce seniory seznámil s děním v naší 

obci, nastínil plány pro příští období, přátelské odpo-
ledne oživilo kulturní vystoupení dětí místní základní 
školy. Bylo připraveno bohaté občerstvení, besedovalo se 
dlouho do podvečerních hodin. Při odchodu do svých 
domovů si každý odnesl dárkový balíček. Setkání se zú-
častnilo 19 osob, z toho tři manželské páry.

• Předvánoční posezení se seniory se v  budově radnice 
uskutečnilo v pátek 9. prosince 2022.

• V sobotu 17. září 2022 se v sokolovně uskutečnil gala ve-
čer se Zuzanou Bubílkovou pod názvem „Léčba smíchem 
a zpěvem“. Publikum v sále se výborně bavilo, účinkující 
je vtáhli do svého programu, zaznělo mnoho známých 
písní, jedna píseň i na přání, některé si diváci s chutí za-
zpívali. Součástí programu byla také dražba náhrdelníku 
a  šperků Zuzany Bubílkové, jejíž výtěžek půjde na NF 
Šťastná hvězda. Vyvolávací cena náhrdelníku byla 400 
korun, konečná částka činila tři tisíce korun. Náhrdelník 
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vydražil starosta obce. V programu účinkovali také Fan-
da (Ágnes) a Jarek Filgas (Argema, Premiér).

• V pondělí 26. září 2022 se Jupiter přiblížil k Zemi nejví-
ce za posledních 59  let. Šlo o mimořádný úkaz, jelikož 
v té době byl Jupiter i v tzv. opozici se Sluncem. Největ-
ší přiblížení Jupiteru k Zemi nastalo ve 4 hodiny SELČ, 
vzdálenost byla 591,4 milionu km. Tak blízko bylo těleso 
naposledy v roce 1963. Z našeho území byl Jupiter dobře 
pozorovatelný po celou noc.

• Od začátku října do odvolání nebude ve středu otevřen 
sběrný dvůr. Sobotní provoz zůstává nezměněn.

• V sobotu 8. října 2022 se odpoledne na parkovišti před 
sokolovnou uskutečnil místní farmářský trh. Občané 
nabízeli přebytky ze svých zahrádek, polí, ale i  svoje 
produkty či výrobky. Zakoupit jsme si mohli zeleninu, 
ovoce, med, hořčici, vázané věnce a kytice, v nabídce byli 
i živí králíci.

• Společně pro dobrou věc: V sobotu 22. října 2022 se ve 
Spolkovém domě v Brumovicích konala charitativní jó-
gová akce. Lekce jógy probíhaly ve velkém a malém sále 
pod vedením lektorek Martiny Laštůvkové a Nikoly Zi-
chové. Akce se zúčastnilo 11 žen. Výtěžek 6 800 korun 
byl věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. 
Všem, kteří podpořili dobrou věc, za finanční příspěvky 
děkujeme.

• Ve čtvrtek 27.  října  2022, v  předvečer státního svátku 
Dne vzniku samostatného československého státu, se 
v naší obci uskutečnil lampiónový průvod. Sraz účastní-
ků byl v 17 hodin před sokolovnou, za doprovodu hudby 
z obecního rozhlasu se v průvodu šlo ulicí Za Hřištěm, 
Novým řádkem, Hrachůvkou směrem ke kostelu na 
místní hřbitov. Po krátké pietní vzpomínce byla u  pa-
mátníku padlých a obětí obou světových válek polože-
na kytice květů. Akce, která se těšila velkému zájmu dětí 
i dospělých, byla zakončena v areálu hřiště u sokolovny, 
kde bylo připraveno občerstvení.

• Podzimní hodová zábava se konala v sobotu 5.  listopa-
du 2022 v sále sokolovny od 20 hodin. K tanci a poslechu 
hrála dechová hudba Zlaťulka. Obřadní tanec „zavádka“ 
bývá vyvrcholením hodové zábavy na Hanáckém Slovác-
ku. Zavádka se v současné době udržuje v 21 obcích této 
oblasti (mezi nimi jsou i  Brumovice), má ceremoniální 
ráz, tančí se zvláštním obřadním způsobem a je spjatá jak 
s  minulostí, tak i  se životem současných obyvatel. Zápis 
tohoto tance do Seznamu nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury Jihomoravského kraje schválili krajští radní 
dne 27. září 2022, stejně tak i jeho navržení do celorepub-
likového seznamu.

• Svaz tělesně postižených připravil pro své členy a další 
zájemce tyto zájezdy:      
10. září a 12. listopadu do termálních lázní v Dunajské Stredě 
22.  října do Moravského Krumlova na výstavu obra-
zů Alfonse Muchy – Slovanskou epopej a na prohlídku 
zámku ve Vranově nad Dyjí    
26. listopadu do termálních lázní v Mošoni

• Uprchlickou krizi z řad občanů UA jsme pocítili v prv-
ních dnech měsíce března 2022. Obec ihned nabídla po-
moc ve formě ubytování, na výzvu pak občané přináše-
li na obecní úřad potraviny, oblečení, obuv, přikrývky, 
povlečení, hygienické potřeby a další. Celkem bylo u nás 
umístěno buď v  obecních prostorách, nebo na privá-
tě 141 osob. Po šesti měsících, kdy se mnozí uprchlíci 
vrátili zpět na Ukrajinu nebo naopak pokračovali v cestě 
směrem k západním hranicím, zde zůstává 43 dětí a žen 
z UA. Téměř všichni jsou, až na výjimky, ubytováni ve 
firmě BLANÁŘ NÁBYTEK, a. s. Obecní úřad a starosta 
obce děkuje všem občanům, kteří se jakoukoli formou 
nezištně podíleli na pomoci těmto běžencům.

• Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se v zasedacím sále na rad-
nici uskutečnila beseda s panem Františkem Trávníčkem 
ze Spolku vojenské historie ve Valticích o českosloven-
ských legionářích spojená s  prezentací knihy „Šachová 
srdce legionářů“ a  ochutnávkou legionářského rumu 
Heffron, pojmenovaného po lodi, která dvakrát přivezla 
legionáře z Vladivostoku domů. O brumovických legio-
nářích si můžete přečíst v knize „(ne)Zapomenutí legi-
onářští „bráškové“ – Kloboucko“. Publikaci je možné si 
zakoupit na obecním úřadě.

• Naše obec se přihlásila do soutěže o proměny roku v rám-
ci programu „Má vlast – cestami proměn“. Spolu s naším 
projektem bylo před sokolovnou vystaveno dalších dva-
cet vyobrazených proměn z různých koutů celé Moravy. 
Expozice byla u nás k vidění do 18. prosince 2022 a pak 
putovala do dalších obcí.

• V rámci inovačních procesů České pošty dochází k re-
dukci poštovních úřadů v  malých obcích, kterých je 
v naší republice cca  šest tisíc. Brumovicím byly nabíd-
nuty dvě možnosti: zrušení pošty (s  využitím služeb 
v Kloboukách u Brna) nebo přetransformování na poštu 
Partner. Obec zvolila druhou variantu. Základní poštov-
ní služby zůstávají zachovány a  provoz pošty přechází 
ekonomicky pod správu obce. Pošta Partner u nás začala 
fungovat dne 1. prosince 2022, nachází se v budově rad-
nice.

• Dne 2.  prosince  2022 byla u  hlavní silnice směrem na 
Morkůvky zahájena výsadba stromů v  návaznosti na 
nově vysazenou část obecního záhonu před radnicí. Jed-
ná se výhradně o okrasné stromy: višeň křovitá, sakura 
a  okrasná jabloň. Výsadbu provádí firma Zahradnictví 
Mikulov, Ing. Pavel Klimša.

• V pátek 2. prosince 2022 byl v parku pod kostelem roz-
svícen vánoční strom. Osvětlení smrku provedla firma 
REPREL, s. r. o. Hodonín.

• V pátek 2. prosince 2022 se sále sokolovny v podvečer-
ních hodinách uskutečnil „Košt mladých vín“. Hosté 
mohli ochutnat kolem 90 vzorků. Na akci, kterou pořá-
dal za vinaře Petr Cichra ml., a konala se pod záštitou 
obce, se sešlo cca padesát lidí.

• Ve středu 7. prosince 2022 jsme se opět sešli u rozsvíce-
ného stromu v parku pod kostelem, abychom se již pod-
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KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

vanácté přidali k oblíbené celorepublikové akci „Česko 
zpívá koledy“, kterou tradičně pořádají Deník a  Český 
rozhlas. Lidé se napříč republikou setkali v 18 hodin, aby 
si společně v jednu chvíli zazpívali stejné koledy (Nesem 
vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kris-
tus Pán, Veselé vánoční hody, Pásli ovce Valaši a píseň 
Vánoce, Vánoce přicházejí) a  prožili příjemný advent-
ní čas. U vánočního stromu se u nás sešlo více jak sto 
velkých a  malých zpěváků, které přivítal starosta obce, 
hudební doprovod zajistil Daniel Ullmann. Pro zahřátí 
se podával svařák a horký čaj. V přímém přenosu mohli 
občané letos koledy slyšet ve vysílání Českého rozhlasu, 
kde v Brně na náměstí Svobody vystoupila kapela Mora-
via Brass Band se svými sólisty.

• Hantály, a. s. Velké Pavlovice děkují Vám, občanům, že 
domovní odpad třídíte podle Vašeho nejlepšího svědo-
mí. Šetříte tím surovinové zdroje i  pro další generace 
a zmenšujete množství odpadu ukládaného na skládky. 
Upozorňují na to, že v uplynulém roce došlo ke změně 
u polystyrenu, který začali brát jako plastový odpad – ale 
pouze čistý samostatně v pytlích.

• V sobotu 10. prosince 2022 se v sokolovně konala „Mi-
kulášská nadílka“. Na setkání s  Mikulášem, andělem 
a čertem přišlo asi šedesát dětí, připravena byla spousta 
zábavy, tvoření i mikulášská nadílka. Večer od 19 hodin 
si mohli mikulášskou atmosféru vychutnat dospělí. Akci 
pořádala Hospůdka U Hřiště pod záštitou obce.

Vlasta Bedřichová

Divadla v mateřské škole
Brzy po zahájení nového školního roku nás přijelo na-

vštívit do naší školičky divadlo Šikulka. Děti zhlédly tři vý-
chovné pohádky. Připomněly si, jak se správně chovat ke 
kamarádům i dospělým. Upevnily si společenské i  zdvo-
řilostní návyky a dále se dozvěděly, jak správně dodržovat 
denní režim, když se o vás pokouší rýma, kašel nebo jiná 
nemoc.
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Začátkem měsíce listopadu nás mile překvapilo divadel-
ní představení Radima Korába z Brna pohádkou Tři plus 
jedna prasátka. Děti zaujal nejen děj známé pohádky, ale 
i krásné pohyblivé rekvizity prasátek a obřího vlka. Umě-
lecký výkon herce Radima Korába ohodnotily velkým po-
tleskem a radostným výskotem.

Lydie Peterková

Plavání v MŠ
Na začátku září nás se staršími dětmi čekal výcvikový 

kurz plavání v Hustopečích. Děti se učily základním pla-
veckým dovednostem, splývaly, potápěly se, vyzkoušely si 
základní plavecké styly jako je kraul, prsa a skoky do vody. 
A  za splnění těchto disciplín sbíraly samolepky, které si 
mohly na konci kurzu nalepit do diplomu, který si odnesly 
domů. Součástí lekcí byly také zábavné hry ve vodě, kdy 
děti lovily zvířátka, hrály si na vodníka a sjížděly na vodní 
klouzačce. Na závěr každé hodiny nemohla chybět relaxač-
ní chvilka, a tak se nahřívaly v sauně. Děti si plavání moc 
užily a jako dárek si na památku přivezly vodní zvířátko, 
které si samy vylovily.

Michaela Machů

Podzimní tvoření
Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se v mateřské škole uskutečnilo 

odpolední podzimní tvoření s  rodiči. Děti spolu s  rodiči 
zdobily přírodninami věnečky, nebo vytvářely lucerničky 
ze zavařovacích sklenic, na které lepily podzimní motivy 
z papíru. Ukázalo se, že všichni přítomní měli velkou ná-
paditost, fantazii a  zejména šikovné ruce. Své výtvory si 
odnesli domů.

Veronika Kunická
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Ekocentrum Trkmanka 
Velké Pavlovice

V úterý 25. 10. 2022 se děti z mateřské školy zúčastnily 
akce v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Název 
akce byl, Cesta chleba na náš stůl“. Zábavnou formou se 
děti dozvěděly, jakou cestu musí malinkaté zrníčko projít, 
než se dostane v podobě chleba na náš stůl. Seznámily se 
s růstem zrníčka, druhy obilí a k čemu se využívají a co vše 
se dá upéct. Nakonec si všechny děti upekly svůj vlastní 
chléb tzv. chlebánek a odvezly si jej domů.

Kateřina Němečková
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Lidové tradice v MŠ
V měsíci listopadu nás čekal týdenní projekt Lidové tra-

dice v MŠ. Hlavním cílem projektu bylo podpořit v dětech 
kladný vztah k  lidovým tradicím. Naučit je chápat tradi-
ce jako součást venkovského života. Přiblížit tradici hodů 
v naší obci a jejich místní, národopisný a lidový význam, 
protože je velmi důležité vzbuzovat v  dětech povědomí 
a  zájem o  lidové tradice a  zdůraznit jejich kořeny, které 
s nimi zůstávají po celou délku jejich života. Jen díky na-

šim dětem bude tradice nadále živá a bude stále doprovázet 
životem budoucí generace. S dětmi jsme si povídali o tra-
dici hodů v Brumovicích, o jejich historii a zaměřili jsme 
se na brumovické dětské kroje. Vyrobili jsme si a nazdobili 
vlastní kroj, malovali mašle, pekli hodovní koláče a zdobili 
hodovní májku. Na závěr celého týdne jsme si uspořádali 
hody v MŠ a převlékli se do krojů, ve kterých jsme tančili 
a zpívali lidové písničky. Akce vyvrcholila pěknou výsta-
vou všech dětských výrobků. Děti si projekt moc užily, po-
suďte sami, jak se nám povedl.

Michaela Machů
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Dopravní hřiště Hustopeče
I  v  tomto školním roce nás čekají dvě lekce dopravní 

výchovy na Dopravním hřišti v Hustopečích.
První proběhla v  polovině září a  byla určena žákům 

čtvrtého ročníku. Instruktor nejprve dětem ukázal povin-
nou a  doporučenou výbavu kola a  potom je seznámil se 
základními dopravními značkami a předpisy. Pak už děti 
sedly na kola a nastoupily k  jízdě zručnosti, která, jak se 
ukázalo, nebyla vůbec jednoduchá. Po ní následovala jízda 
na cvičné silnici, kde musely zvládat různé dopravní situ-
ace (kruhový objezd, křižovatky se semafory i bez, želez-
niční přejezd, stopky atd.). Instruktor bedlivě dohlížel na 
bezchybnou jízdu a každý přestupek s dětmi ihned probral.

Dopoledne strávené na dopravním hřišti se dětem moc 
líbilo a už se těší na pokračování, které by mělo být na jaře.

Jarmila Bielová

6. 10. jsme navštívili místní knihovnu, 
kde na nás čekala úžasná beseda s  paní 
spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Nej-
prve přichystala program pro starší žáky, 
které proměnila za herce z pohádky Mo-
bilmánie v  pohádkové říši. Divadelního 
představení se zúčastnily jak děti, tak 
paní učitelky a  zahrály skvělé vystoupe-
ní pro ostatní. Druhá skupinka mladších 
žáků si poslechla část z knížky Já, štěně, 
zahrála si hry a naučila se říkat básničku, 
která s pohádkou souvisela. Na památku 
si vyrobili papírového pejska a  všichni 
odcházeli s  úsměvem na tváři. Nakonec 
jsme poprosili o  autogram do deníčků 
a všichni se společně vyfotili. Moc děku-
jeme za připravený program a milou ná-
vštěvu.

Veronika Procházková

Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou
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Den stromů
Dne 20. října byl Den stromů. Všechny děti si buď v pří-

rodovědě, v prvouce nebo ve výtvarné a pracovní výchově 
připomněly, jak jsou stromy důležité, co přinášejí nám li-
dem, co živočichům a proč je nutné je chránit, sázet je a co 
nejméně kácet. Také jsme navštívili místní lidovou knihov-
nu, kde pro děti paní Milušková připravila názorné ukázky 
větviček, plodů a knih, ve kterých byla spousta zajímavostí 
o stromech.

Anna Hlávková

Medová pohádka
Divadelní spolek Morkůvky si připravil na pátek 

21. 10. 2022 milou pohádku s názvem Medová pohádka. 
Děti z Brumovic, Klobouk a Morkůvek se seznámily s tím, 
jak je někdy nebezpečné špatné rozhodnutí jednoho člově-
ka, který nechce dbát rady ostatních lidí. V tomto případě 
to byl král, kterého píchla včelka. On se tak rozzlobil, že 
nechal pokácet všechny stromy, vytrhat květiny, rozbít úly 
a zničit včelstva ve svém království. Naštěstí pohádka má 
vždy dobrý konec a vše se v dobro obrátilo.

Anna Hlávková
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Dáme kroj
U  příležitosti státního svátku Dne vzniku samostat-

ného československého státu 28.  10. jsme chtěli probu-
dit a podpořit zájem o lidové tradice a uvědomění si, jaké 
kulturní a materiální bohatství máme tady u nás v Brumo-
vicích nebo okolních obcích. Proto jsme si na den před 
podzimními prázdninami připravili jednodenní projekt 
Dáme kroj. Škola se nám proměnila v  muzeum krojo-

Projektové vyučování pravěk
Projekt Pravěk žáci zahájili v Anthroposu v Brně, kde 

jsme poznávali kulturu a historii neandrtálců v době ka-
menné. Ve škole pak okomentovali vlastní fotografie, které 
během expozice pořídili. V  pracovních činnostech a  vý-
tvarné výchově si žáci vyrobili šperky, sošky a  nástroje 
z přírodnin. Zkusili si nástěnnou malbu v  jeskyni, stejně 
jako v  době ledové. Projekt jsme zakončili dramatizací, 
krátkou scénkou, která znázorňovala život neandrtálců 
a přednesem tematické básně, které se k této době skvěle 
hodila.

Veronika Procházková

vaných panenek a částí krojů. Všichni jsme se oblékli do 
kroje. Někteří měli sváteční, někteří přespolní a další tře-
ba pracovní. Společně jsme zpívali lidové písničky, děti si 
zkoušely tančit vrtěnou, verbuńk, seznámily se s  částmi 
kroje a v družině si malovaly mašle.Nechyběly ani tradič-
ní hodové koláčky. Věříme, že i tito naši školáčci si budou 
užívat a vážit tohoto národního bohatství.

Anna Hlávková
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Pohádkový den aneb slavnost Slabikáře
Ve středu 16. 11. měli naši prvňáčci svůj velký den. Do 

třídy přišla místo paní učitelky královna Marie I. z Králov-
ství čtenářů, která si pro děti připravila mnoho různých 
úkolů. Po jejich splnění přišla slavnostní chvíle „pasování 
prvňáčků na čtenáře“. Děti musely podepsat slib čtenáře. 
Poté je královna obdarovala Slabikářem a  pamětním lis-
tem, který jim bude připomínat jejich velkou snahu a píli 
při výuce nových písmenek a čtení prvních slabik a krát-
kých vět.

Marie Michnová

Královna Marie I. z Království čtenářů 

uděluje  
  

PAMĚTNÍ LIST
Jméno:  __________________________________________________

DNES  SE  STÁVÁŠ ČTENÁŘEM
 

V Brumovicích  dne  16. 11. 2022
Královna Marie I.

SLIB ČTENÁŘE:
Slibuji ve jménu všech krásných knížek 
pohádek, příběhů a básniček:

• budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského
• budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady
• budu se k nim chovat opatrně a s úctou
• budu číst každý den, abych se stal moudrým 

a vzdělaným člověkem

Vánoční besídka
Letos jsme vánoční besídku pojmenovali Než přijde 

Ježíšek. Vystoupení, které představovalo období adventu, 
děti pilně a s chutí připravovaly pro své nejbližší. V soko-
lovně jsme se všichni sešli přesně první adventní neděli 
27. listopadu. Besídku zahájily děti z mateřské školy, které 
svým zpěvem a tancem navodily krásnou zimní atmosfé-
ru. Dále děti ze základní školy skvěle předvedly vystoupe-
ní plné vánočních příprav a překvapení. Nejdříve uklidily, 
napekly perníčky, poté navštívily peklo a  sehrály scénku 
rodinné pohody. Na závěr všem popřály krásné a  veselé 
Vánoce zpěvem vánočních koled.

Veronika Procházková a Božena Zborovská



Maminky dětem
Poslední prázdninový víkend je potřeba si pořádně užít, 

tímto heslem se řídila i Skupina střelených matek a připra-
vila dětem jako každý rok akci Loučení s prázdninami pro 
odvážné. Na děti čekala strašidelná stezka odvahy s úkoly 
a grilovaným buřtíkem na jejím konci, za projevenou od-
vahu a správné splnění úkolů potom získaly i kouzelný ká-
men Géniovník. Menší děti putovaly s rodiči kolem insta-
lovaných strašidel, starší se šli bát bez doprovodu. Našli se 
nebojsové, kteří procházeli stezku i několikrát. Celá trasa 
byla střežena fotbalovými dorostenci, kteří se velmi ochot-
ně starali jak o bezpečnost účastníků, tak také o strašidelné 
zvukové efekty, a jak přiznali, i oni se u toho výborně bavili 
a užili si to.

Podzimní pouštění draků a  soutěž v  hodu vlaštovkou 
nám počasí nedovolilo, a  tak jsme alespoň dětem před 
lampionovým průvodem nabídli možnost vyrobit si vlast-
ní lampión. Do sokolovny si přišli vyrobit svůj lampionek 
s rodiči zejména ti mladší, fantazii se meze nekladly, v prů-
vodu potom svítila originální téměř umělecká díla a také 
oči spokojených dětí. Takové lampionky se v obchodě kou-
pit nedají.

Poslední akcí Skupiny střelených matek jsou tradičně 
adventní dílničky. Letos byla výroba adventních a vánoč-
ních dekorací pořádána mimořádně v  objektu starého 
obecního úřadu týden před první adventní nedělí. Téměř 
šedesátka dětí vytvářela z nastříhaných větviček jehlična-
nů adventní věnce, které si podle vlastní fantazie zdobila. 
Na dalším stanovišti se skládali sněhuláci a vedle se vyrá-
běly světelné Betlémky. Všechny výrobky si děti nadšeně 
odnesly a jak se nám svěřili někteří rodiče, zahajovali tak 
adventní výzdobu i doma.

Dílničkami jsme sice ukončili letošní rok, ale na příští 
rok jsme naplánovali pro děti zase spoustu zábavy. Děku-
jeme všem za pomoc a podporu, přejeme krásné a klidné 
vánoční svátky a těšíme se na vás v novém roce.

Veronika Košuličová
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Kroj a odívání – Marie Šebestová - 7. část
Ženský kroj pracovní

S  celkovou proměnou životního stylu souvisí i  zánik 
pracovního kroje jako běžného denního oděvu. V  sou-
časnosti slouží pouze jako jakýsi kostým k  dotvoření at-
mosféry při různých kulturních akcích v obci. Tyto kroje 
pochází většinou od starších žen, které je již nenosily nebo 
byly součástí dědictví po rodičích a věnovaly je k dalšímu 
využití. Jedná se tedy převážně o kroje původní. „To sú prá-
vě kroje, co nosila moja babička, tetička Srstková a eště dvě 
nejaký.“1 Ačkoli tedy původní význam kroje zanikl, zůstala 
zachována příštím generacím alespoň jeho autentická po-
doba a slouží zároveň i  jako předloha při výrobě nových 
krojů.

Dívky si oblékají bílou bavlněnou košili s krátkým ru-
kávem nebo jen na ramínka. Dále spodní bílou plátěnou 
sukni, v dolním okraji zdobenou krajkou. Barevná vrchní 
sukně je z bavlněného plátna nebo kanafasu s minimem 
ozdob. Sukně jsou zřaseny v pase do pevného pásku. Zá-
stěry mohou být různých barev, v  pase jsou nabrané do 
skladů a zavazují se vzadu. Jako kabátek slouží jupka, která 
je volnějšího střihu než kacabajka. Z důvodu snadné údrž-
by je nejčastěji ušita z bavlněného plátna. Zapíná se řadou 
knoflíků, přední díly jsou někdy ozdobeny šitými záhyby. 
Jupka má široce nabrané rukávy, které se směrem k zápěs-
tí zužují. Kolem krku je nízký stojáček. Zadní část jupky 
je jen lehce projmutá. K pracovnímu kroji se obvykle nosí 
bavlněný šátek zavázaný pod bradu či vzadu. V současnos-
ti jej většina žen odmítá nosit s ohledem na svůj účes a po-
cit, že jim přidává na věku. Mladé dívky si k tomuto typu 
kroje zaplétají jeden či dva copy a ty zdobí opět červenou 
stužkou. V zimních měsících slouží jako oděvní doplněk 
vlňák.

1  Respondent č. 10 (49 let), 27.6. 2019.

Vázání šátku, praní, škrobení a uchovávání kroje

Vázání tureckého šátku „na rožky“ se v  Brumovicích 
v  současnosti věnuje pouze jedna žena, a  to paní Marie 
Vodáková. Šátky váže ženám a dívkám z Brumovic i blíz-
kého okolí. V roce 2018 se konal v Morkůvkách kurz vá-
zání šátků, který paní Vodáková vedla. Učila se u „tetičky“ 
Doležalové v Brumovicích. Vázání šátku dále ovládá Zde-
na Zaviačičová, která se tomuto umění učila v  Krumvíři 
u „tetičky“ Charvátové v roce 2019. Ve stejném roce osla-
vila paní Charvátová 100 let. Poslední ženou, která nosila 
v Brumovicích šátek uvázaný na „záušnice“ byla babička 
Staňková, a to kolem let 1937-1938.2

V minulosti bylo běžné, že si ženy praly a chystaly svůj 
kroj povětšinou samy. Ve vzpomínkách starších respon-
dentů zaznívají informace, že „piglování“ (žehlení suk-
ní), bylo běžnou součástí života ženy. „Matka do posledku 
chodili v  sukňách. Škrobili. Matka měli naškrobený sukně 
v  tej truhlici lebo kostn se to menovalo. Tihličku zehřívali 
na šporheltě.“3 Toto umění s postupným odkládáním kroje 
zanikalo a přípravě kroje se věnovalo stéle méně žen. Jed-
nou z nich byla paní Reichmannová (zemřela 2003). „No 
ta uměla všecko. Ona šla oblíkat přímo a k nám nosili třeba 
vypucovat. Aj je učila škrobit.“4 Jak je z  výpovědi patrné, 
snaha o předání zkušeností mladší generaci byla a stále je 
důležitým prvkem pro zachování tradic. Z  výpovědí re-
spondentů dále vyplynulo, že jednoduché součástky kro-
je z bílého plátna (košile, kalhoty, spodní košilky, haleny, 
sukně apod.), si většina obyvatel zvládne vyprat a vyžehlit 
sama doma. K  mírnému škrobení v  domácích podmín-
kách lze v současnosti použít i škrob prodávaný ve spreji. 
Složitější škrobení a žehlení (sukně, rukávce) přenechávají 
těm, kteří se této činnosti věnují. Ke škrobení kroje se pou-
žívá nejčastěji pšeničný škrob, borax a modřidlo. To vše se 

rozpustí ve studené vodě. Sukně se namočí, vyválí 
v prostěradle, a ještě vlhké se žehlí do sucha. Poté 
se skládají do potřebných skladů („faldy“). Hoto-
vý „napucovaný“ kroj vydrží jednu až dvě sezony, 
v závislosti na skladování a ušpinění. Mužské kroje 
jsou nejčastěji uchovávány ve skříni, zavěšeny na 
ramínku a případně zakryty obalem na šaty. Dívčí 
a  ženský kroj, který je „napucovaný“, tedy vyžeh-
lený a  připravený k  použití, je uložen nejčastěji 
v krabicích či různých obalech a umístěn zpravidla 
ve skříni či na ní. Ostatní části kroje, které se nešk-
robí, jsou zavěšeny na ramínku a přikryty obalem. 
Věnec a drobné součástky, jako např. podvazadla, 
kapesník, řemen, lze uložit do krabic nebo šuplíků. 
Truhla na šatstvo ani kostn (komoda se šuplíky) se 
již v domácnostech běžně nevyskytují.

Výsledky průzkumu uveřejňujeme 
na pokračování se souhlasem autorky.

-VB-

2  Respondent č. 1 (90 let), 20.6.2019.
3  Respondent č. 2 (89 let), 4.9.2020.
4  Respondent č. 8 (62 let), 22.6.2019.

Dívky v pracovních krojích.
Foto Zaviačičová Zdena, Brumovice 2019.
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Pozvánka do knihovny
Dovolte mi, abych Vám napsala něco málo o naší nové 

knihovně, která se nachází v přízemí nové radnice. Oteví-
rací doba je v pondělí a čtvrtek od 16 do 19 hod. Kromě 
půjčování knih je zde možnost i využití internetu, máme 
tři nové počítače, jsou zde stolní hry a  je možnost si je 
v knihovně zahrát.

K 1. lednu letošního roku jsme měli největší knihovní 
fond v kategorii neprofesionálních knihoven obcí do 1000 
obyvatel, čítal 7140 kusů knih, z toho 1799 naučné literatu-
ry a 5341 beletrie pro dospělé i děti. Odebíráme 8 časopisů.

Spolu se stěhováním do nových prostor byla provedena 
revize a bylo vyřazeno 650 knih a časopisů. Tyto byly na-
bídnuty občanům zcela zdarma formou výstavy.

Nově bylo nakoupeno ke konci listopadu 87 knih. Máme 
velmi dobrou spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav, ze 

které jsme obdrželi 128 ne úplně nových knih a v měsíci 
prosinci přibydou další. Je k dispozici výměnný fond jak 
pro děti, tak i pro dospělé. Během příštího roku budeme 
mít k dispozici audioknihy a Albi tužku.

Knihovna spolupracuje se školou, na čtenáře jsme pa-
sovali žáky prvních tříd, kteří mají první rok v knihovně 
zcela zdarma. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Břec-
lav jsme uspořádali velmi zdařilou besedu se spisovatelkou 
Lenkou Rožnovskou. Pro žáky 2. třídy jsme připravili be-
sedu ke Dni stromů.

Všem Vám chci popřát v  klidu prožité nadcházející 
svátky a do nového roku hlavně zdraví a pohodu a nezapo-
meňte, že v knihovně jste vždycky vítáni.

Vaše knihovnice

Spolek Brumovických vinařů v roce 2022
Stalo se již dlouhodobou tradicí, že členové spolku ka-

ždoročně pořádají oblastní výstavu vín. Bohužel ani v le-
tošním roce se tato akce nemohla uskutečnit z  důvodu 
proticovidových opatření. Tak se stalo, že poprvé v histo-
rii trvání spolku byly zorganizovány dvě akce otevřených 
sklepů v jednom kalendářním roce.

V květnu se uskutečnil Den otevřených sklepů, bohužel 
návštěvníků bylo oproti minulým letům podstatně méně. 
Vzhledem k  této skutečnosti členové spolku dne 11. září 
otevřeli celkem 15 sklepů místních vinařů za podstatně 
většího zájmu. K větší návštěvnosti pomohla i vedená pro-
pagace v  regionálním rádiu Jih, na internetových strán-
kách spolku a  v  neposlední řadě i  možnost předprodeje 
zlevněných vstupenek na internetu. Členové spolku tuto 
akci hodnotí pozitivně, a  proto v  plánu akcí konaných 
spolkem v roce 2023 se již objevily otevřené sklepy ve dvou 
termínech.

Znovu obnovená tradiční oblastní výstava vín by se 
měla uskutečnit v sobotu 22. dubna 2023 se zahájením ve 
13 hodin v místní sokolovně. O týden dříve je naplánová-
no hodnocení vzorků, a to v neděli 16. dubna se zahájením 
v 10 hodin.

Po dobré zkušenosti z  letošního roku jsou i  v  příštím 
roce naplánovány dva termíny otevřených sklepů, a  to 
3. června a 2. září 2023.

Velmi si vážíme toho, že naše akce jsou podporovány 
Vinařským fondem ČR a obcí Brumovice a věříme, že při-
spějí nejen k propagaci vína, ale i obce Brumovice a celého 
regionu jižní Moravy.

Ing. Milan Polák
jednatel spolku
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Co nového u hasičů
Když jsem psal naposledy článek do zpravodaje, byly 

prázdniny. Co se týká ostrých výjezdů, byl poměrně klid 
až na výjezd do Kobylí k  hašení výrobních prostor vína. 
V Brumovicích jsme káceli nebezpečné stromy nebo na-
šim občanům pomohli s různými technickými problémy.

V září proběhly komunální volby, ve kterých jste nám 
dali velkou důvěru. Z naší kandidátky postoupilo 8 členů 
do obecního zastupitelstva, což je nadpoloviční většina. 
Tímto bych Vám chtěl poděkovat za Vaše hlasy, které jste 
nám dali. Je to pro nás zavazující. Nechceme slibovat ne-
možné, chceme jen pokračovat v naší práci, a to je ochra-
na zdraví a majetku nás všech a dál budovat naši vesnici. 
V této „pocovidové“ době a nastávající energetické krizi to 
bude určitě velice těžké.

Před časem nás oslovilo filmové studio a požádalo náš 
sbor o  pomoc při natáčení celovečerních filmů. Při nich 
simulujeme déšť, záplavy a podobně. Za tuto práci dostá-
váme zaplaceno a získané peníze používáme na nákup vý-
zbroje a výstroje pro děti kroužku mladých hasičů.

Na schůzi jsme si odhlasovali peněžitý dar 10 000 Kč 
nadačnímu fondu „Šťastná hvězda“. Je to fond pro děti 

nemocné rakovinou. 
Použili jsme k  tomu 
peníze ze sběru že-
lezného šrotu, který 
jste nám dali Vy, naši 
spoluobčané.

Dále jsme prová-
děli běžnou údržbu 
techniky a  v  polovi-
ně listopadu také generální úklid celé hasičské zbrojnice.

Rád bych Vás pozval na naše kulturní a  společenské 
akce. V  lednu plánujeme výroční Valnou hromadu a ha-
sičský ples. Koncem února bychom chtěli uskutečnit zájezd 
za koupáním do některého termálního zařízení.

Znovu Vám nabízím, kdybyste od nás cokoliv potřebo-
vali, co se týká „hasičiny“, jsme tu pro Vás.

Jménem celého hasičského sboru Vám přeji pohodové 
Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2023.

Starosta SDH Karel Opluštil

Kroužek mladých hasičů
V posledním čísle Nového pokolení jsme článek končili 

malou oslavou k ukončení sezony před prázdninami v ha-
sičské zbrojnici, táborákem a malým občerstvením.

První trénink po prázdninách v požárním útoku (PÚ) 
a štafetě požárních dvojic (ŠPD) jsme zahájili tradičně na 
hřišti. Tréninky máme pravidelně každý pátek od 15.oo 
do 17.oo hod, aby si mohli zatrénovat i ti členové kroužku 
(MH), kteří mají i jiné sportovní aktivity, nebo mají časově 
delší školní výuku. Požární útok je samozřejmě atraktiv-
nější, máme ale jenom jedno čerpadlo a dva terče. Přesto se 
snažíme, aby se prostřídali všichni přítomní mladí hasiči.

Ve štafetě požárních dvojic se nepracuje s  vodou, ale 
i tam jsou sportovní prvky sprintu a práce s nářadím. Ne-
záživné „motání hadic“ je ale ve výsledku štafety hodně 
důležité.

Není v našich silách se zúčastnit všech soutěží během 
kalendářního roku, snažíme se reprezentovat Brumovice 
v požárním sportu v okrese Břeclav. Ale i o prázdninách 
se sportuje. 23. 7. v Kobylí proběhla soutěž Břeclavské ha-
sičské ligy (BHL) v požárním útoku + TFA (železný hasič). 
Brumovice reprezentovala v kategorii ženy Kulíšková Eva 
a obsadila 4. místo.

V  kalendáři soutěží byly 10.  9. Vlasatice v  požárním 
útoku. Podařilo se nám sestavit smíšené družstvo starších 
ve složení: Tomáš Říha, Adam a Marek Veselí, Václav Ull-
mann, Áďa Perlíková, Ševela Ferki, Kňůr Ondřej, Hájek 
Štěpán a Veselý Matyáš.

Skončili jsme na 6. místě, z toho druhý pokus jsme měli 
neplatný. Závěr soutěže a vyhlašování výsledků byl přeru-
šen krupobitím a přívaly vody. Po chvilkovém ustání deště 
bylo vyhlašování dokončeno. Úklid stanu a nářadí do auta 

proběhl opět za deště. Jelikož se lavice a hadice kurtují na 
střechu auta, tak to nejvíc schytal Jirka Krčmař. Samozřej-
mě se na úklidu podílel celý tým včetně Kačky Charvátové. 
Ze zahraničí nám fandil Zdeněk Peřina.

Datum okresního kola hry Plamen 2022-23 se neú-
prosně blížil. 8. 10. 2022 v Kobylí ŠPD (štafeta požárních 
dvojic) a štafeta 4x60m. Každý, kdo se přihlásí do soutě-
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Rozkaz
Generální ředitel Hasičského záchranného 

sboru České republiky vydal dne 6. prosince 2022 
rozkaz k  uctění památky zesnulého hasiče jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů obce Skalice 
u  České Lípy při požáru domu v  Novém Boru, 
dne 30. listopadu 2022.

Na všech budovách HZS ČR byly dne 7. pro-
since  2022 vyvěšeny černé vlajky, případně byly 
staženy na půl žerdi. Dále v tento den vyjela po-
žární technika HZS ČR před stanice se zapnutým 
výstražným světelným zařízením (bez zvukového 
signálu) a osádka nastoupila v zásahovém stejno-
kroji k uctění památky zesnulého hasiče minutou 
ticha od 15:00 do 15:01 hodin.

že, musí absolvovat 
obě dvě disciplíny, 
aby byl klasifikován. 
ŠPD běžně trénujeme, 
ale 4X60 m jsme ještě 
neběhali, protože na 
to nemáme vybavení. 
Naši přátelé z  Koby-
lí nám ale umožnili 
potrénovat u  nich na 
hasičském sportovišti, 
kde měli jako organi-
zátoři soutěže již dráhy 
připravené. Za to jim 
samozřejmě děkujeme. 
Museli jsme si ale poří-
dit dvě štafetové hadice 
a proudničku. Sestavili 
jsme družstvo star-
ších ve složení: Veselý 
Adam, Říha Tomáš, 
Kňůr Ondřej, Perlí-
ková Áďa, Ullmann 
Václav, Kulíšková Nela 
a Hájek Štěpán.

Režim na soutěži okresního kola je trochu jiný a  vše 
musí běžet jako na drátkách. Tam jsme získali zkušenosti 
do dalších sportovních zápolení. Ve ŠPD jsme vybojovali 
6. místo z 10 družstev. Ve štafetě 4x60m jsme vybojovali 
7. místo z  12 družstev. Rozdíly v  umístění jsou opravdu 
vteřinové, a proto nás štafeta 4x60m mile překvapila, kdy 
byl náš 7. čas v porovnání s prvním o 7 vteřin horší a měli 
jsme omezenou možnost tréninku. Děkujeme Šárce Per-
líkové, která nás přijela podpořit a přivezla „kotchan“ bu-
chet a pořídila pár fotografií.

12. 11. 2022 SDH organizoval generální úklid hasičky. 
Dík patří mladým hasičům, kteří přišli a  podíleli se na 
uložení našeho sportovního nářadí. Díky sponzorům, OÚ 
a vedení SDH máme sportovní vybavení na solidní úrovni, 
všichni zájemci o požární sport mají dveře otevřené.

Požární sport není v médiích propagován jako třeba fot-
bal, hokej, florbal atd., přesto je to sportovní činnost zamě-
řená především na výchovu budoucích dobrovolných, ale 
i profesionálních hasičů.

Příští rok plánujeme u  nás v  Brumovicích uspořádat 
soutěž mladých hasičů v PÚ, abychom tady přiblížili veřej-
nosti činnost tohoto specifického mládežnického sportu.

Letos nás ještě čeká organizace „Mikuláše“ a ukončení 
roku 2022.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám jakým-
koliv způsobem pomáhají s fungováním kroužku mladých 
hasičů.

Za vedoucí a aktivní členy mladých hasičů přejeme hez-
ké prožití vánočních svátků a klidnější rok 2023.

Lupač Václav, Kačka Charvátová a aktivní příznivci
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ZE SPORTU

Vážení sportovní přátelé, Aliga-
tors se z florbalového klubu změnil na 
sportovní organizaci, která v sobě bude 
sdružovat více sportů. Fotbalovou aka-
demii má na starost Jaroslav Ondra, vy-
nikající odborník na trénování a vzdě-
lávání, který je oceňovaným školitelem 
Fotbalové asociace pro oblast Moravy. 
Přišel k nám z brněnského fotbalového 
klubu SK Líšeň, kde působil v  pozici 
šéftrenéra přípravek. Přinášíme s  ním 
rozhovor.

• Ahoj Slávku, pro začátek nám řekni něco o sobě, 
protože většina našich fanoušků tě nejspíše nezná.

Ahoj, předpokládám, že jde zejména o pracovní rovinu. 
Jsem absolvent fakulty sportovních studií v Brně. Mezi lety 
2009-2018 jsem v různých rolích působil ve Zbrojovce Brno 
převážně u  žákovských a  dorosteneckých kategorií, během 
kterých jsem vystudoval UEFA Pro licenci. Poslední 4 roky 
jsem se spolupodílel na vedení trenérského týmu přípravek 
v SK Líšeň. Vedle toho školím pátým rokem fotbalové trené-
ry jako lektor fotbalové asociace ČR. To je ta pracovní oblast. 
Jako koníček vzděláváme s  kolegou pro jednu brněnskou 
agenturu jednotlivce i  firmy v  oblastech osobního rozvoje, 
týmové dynamiky nebo leadershipu. No a od léta 2022 jsem 
zapojen v Aligátorech s  tím, že o Vánocích pouštím Líšeň. 
Časově je to i s rodinou nereálné.

• Když jsi k nám přišel, co jsi věděl o koncepci klubu 
a vzniku fotbalové divize?

Do tohoto léta nic moc. Ta myšlenka prý ležela na sto-
le již delší dobu. Nicméně realizace nastala až letos. Měl 
jsem štěstí, že jsem koncepci vlastně s nejužším sportovním 
vedením měl možnost spolutvořit. A  nutno říct, že ji stále 
spolutvoříme, protože je to živý organismus a  spousta věcí 
se utváří za pochodu. Co se týká fotbalové divize, to byla 
v úvodu docela slušná loterie. Rozhodli jsem se, že ji založí-
me jak v Brumovicích, tak Kloboukách, ačkoliv jsme neměli 
v prvopočátku úplně jasno o obsazení trenérských pozic. Byl 
to risk, ale vyplatil se. Ono to na malých městech a vesnicích 
funguje v trenéřině tak, že buď přiloží ruku k dílu lidé přímo 
z toho místa, a tím pádem něco běží, nebo tam ten sport pro-
stě není. Nám se především díky všem zapojeným trenérům 
povedla první varianta. Za to jim děkuji.

• Důležitou otázkou je, jak bude probíhat spolupráce 
mezi fotbalovou divizí a tou florbalovou?

Spolupráce probíhá ve dvou rovinách. Jedna už běží, dru-
há nás čeká. Tou první je sladění harmonogramu utkání 
a turnajů. Tam se nám i díky možnosti hrát turnaj Žijeme 
hrou a turnajovému způsobu sezóny u florbalu docela daří. 
Oba naše dominantní sporty mají naštěstí hlavní sezónu 
v jiný čas, což je výhoda. Takže se nám kryjí na podzim a na 

jaře jen asi 2-3 týdny. Druhá rovina je přesah z fotbalu i do 
florbalu. Tzn. potkávání se a  interní vzdělávání uvnitř ce-
lého mládežnického úseku Aligators nezávisle na tom, zda 
to jsou trenéři fotbalu nebo florbalu. Tady vnímáme, že to 
bude chtít čas. Klub je poměrně velký, trenéři tuto činnost 
vykonávají při práci, studiu atd., takže času potkat se všichni 
najednou je málo. Ale je to jednoznačně další krok, kterým 
chceme směřovat. I to je jeden z důvodů, proč jdou teď v lis-
topadu trenéři z  fotbalové divize na základní florbalovou 
licenci a v budoucnu snad naopak florbalisté na tu fotbalo-
vou, aby došlo k co největšímu propojení.

• Jak v rámci fotbalu probíhaly přípravy na 
premiérovou sezónu? S kolika týmy se do sezóny 
vyrazilo a jak se jim zatím daří?

Základ byl stabilizovat realizační týmy a proškolit tre-
néry. To se povedlo a hned 7 trenérů prošlo v srpnu fotba-
lovou C licencí. Co se týká týmů, tak v Brumovicích trénu-
je mini přípravka, přípravka a mladší žáci. V Kloboukách 
mini přípravka a přípravka. Máme tedy 5 kategorií. 
Mladší žáci hrají samostatnou soutěž pod hlavičkou FAČR. 
Pro nás trenéry mládeže je výsledkem zejména herní pro-
jev a posuny jednotlivých hráčů. Tam vnímáme posun. 
S dětmi je však mimo součinnost potřeba dělat i základ-
ní míčovou techniku, protože jen málo z nich má opravdu 
pevné fotbalové základy. Vzhledem k tomu, že většina dětí 
trénuje teprve druhým rokem, je to však pochopitelné.

Přípravky a mini přípravky nehrají stabilní soutěž. 
Přihlašujeme je do turnajů Žijeme hrou, jež řídí komise 
mládeže OFS Břeclav. Tam se výsledky (vnímejme konečné 
skóre) nesledují. Jde spíš o prožitek se hrou spojený. Naše 
děti jsou na začátku své sportovní cesty a někteří trénují 
fotbal dva měsíce. Proto je zatím na větší hodnocení brzy.

• Nakonec zmíníme nedávno odehraný turnaj 
Žijeme hrou, který proběhl na sportovním hřišti 
v Brumovicích. Jak jsi byl spokojen s turnajem 
a můžeme očekávat podobné akce v budoucnu?

Co se týká pořadatelství turnaje ŽH, rádi bychom pořá-
dali vždy jeden turnaj v  Brumovicích na podzim a  druhý 
v Kloboukách na jaře. Snad se nám to podaří a vše proběhne 
dle představ. Budeme moc rádi, když lidé přijdou děti pod-
pořit a vytvoříme společně přátelskou atmosféru.
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Mužský tým postoupil v Poháru 
Českého florbalu mezi TOP 8 týmů

Po roce opět platí, že mezi 8 nejlepších mužských týmů 
v Poháru Českého florbalu patří 7 týmů z nejvyšší soutě-
že – Livesport Superligy a Aligators. Ve středu 23. listopa-
du jsme v dramatickém utkání porazili FbC Letka 6:4, 
když o vítězství rozhodla 3. třetina. Ve čtvrtfinále vyzve-
me 1. SC Tempish Vítkovice, což je jeden z nejúspěšněj-
ších týmů historie ČR a aktuálně 2. nejlepší tým v nej-
vyšší soutěží.

Mládežnický Aligators kemp 2022
Jak už bývá zvykem, ke konci srpna proběhl další 

ročník Aligators kempu.
Už v pondělí všichni hráči okusili profesionální at-

mosféru při focení. Pro letošní ročník jsme se fotili 
nejen společně a ve skupinkách, ale i samostatně, pro-
tože se každé z dětí fotilo individuálně na své vlastní 
hráčské kartičky pod taktovkou našeho profesionál-
ního fotografa Zdeňka Dolíhala. Po focení následova-
lo rozdělení skupinek do svých kmenových tříd, kde 
probíhaly důležité týmové porady. O každou skupinu 
se během celého týdne starali 3 licencovaní trenéři.

Pro sportovní vyžití jsme využili více sportovišť, 
oproti minulému roku jsme chodili na fotbalové hři-
ště a hráli si na venkovním florbalovém hřišti. Spor-
tovali jsme samozřejmě na dobře známých sportoviš-
tích v tělocvičně na základní škole, městské odborné 
škole, atletickém ovále a  volný čas jsme trávili na 
dětském hřišti u školy. Samozřejmě ani letos nesměly 
chybět schody u kapličky pro nejstarší skupinu.

Středeční ráno patřilo Aligátorské olympiádě, kte-
rá byla velmi speciální. Děti plnily zadané disciplíny 
s opravdovým nasazením, což nebylo zrovna snadné. 
Letošní olympiáda se totiž neskládala pouze ze sprin-
tů, ale i  z  úkolů, které většina dětí viděla úplně po-
prvé, jako byly například tapping paží, překračování 
tyče, skok vzad nebo balancování tyčí. Po výborných 
výkonech byly všechny děti připraveny na tradiční 
bojovku na kloboucký větrný mlýn, aby zde získaly 
památeční odznáčky. Cesta to nebyla vůbec jednodu-
chá, jelikož po cestě musely splnit nejrůznější úko-
ly, které jim ve zprávách zadával Aligátor. Nakonec 
všechny děti úkoly zvládly a vysloužily si tak odměnu.

Tréninkové jednotky během čtvrtečního dne byly 
plné nesoustředěnosti. To ale nemůžeme dětem vyčí-
tat, protože se všichni těšily na výjezd, kde náš A tým 
sehraje zápas proti Spartě Praha. V autobuse jsme se 
společně naladili na fanouškovskou atmosféru a  vy-
světlili si, co všechno obnáší chování správného fa-
nouška. Všichni účastníci poté na hale vytvořili úžas-
nou atmosféru, kterou hnali náš tým vpřed. Ještě tři 
minuty před koncem prohrával náš tým o  pouhý je-
den gól se superligovým a čtvrtým nejlepším týmem 
v ČR.

Páteční den jsme společně odstartovali na atletic-
kém oválu s pořádnou rozcvičkou, protože nás čekalo 
turnajové odpoledne. Bohužel nám odpoledne zača-
lo poprchávat a u  starší kategorie jsme turnaj muse-
li přerušit. Nicméně určitě nám to nezkazilo náladu 
z průběhu celého kempu, který si děti podle reakcí na 
vyhlášení výsledků plně užily.
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V Brumovicích proběhl fotbalový turnaj 
Žijeme hrou

V  neděli 2. října proběhla první velká akce pořádaná 
fotbalovou divizí Aligators. Turnaje Žijeme hrou se zú-
častnilo více než 20 týmů z okresu Břeclav. V příjemné 
podzimní atmosféře se ode-
hrály desítky zápasů, v nichž 
převládala radost ze hry. 
Představily se kategorie mini 
přípravky, mladší přípravky 
a starší přípravky. Naše spor-
tovní organizace Aligators 
měla v  turnaji dvě mini pří-
pravky a  jednu mladší pří-
pravku. V QR kódu naleznete 
odkaz na video reportáž.

Florbalové týmy elévů a mladších žáků 
vyhrály turnaj v Hradci Králové

Na začátku září se naše týmy zúčastnily turnaje Hradec 
Floorball Cup, který se uskutečnil v Hradci Králové. Oba 
týmy čekalo během víkendu několik zápasů, ve kterých 
si podmanily všechny soupeře a zaslouženě odvezly zlaté 
medaile.

Fotbalové týmy mají za sebou 
podzimní část

Mladší žáci pod vedením trenérů Ondřeje Krmníčka, 
Ondřeje Šišmy a vedoucího družstva Jaroslava Páska, mají 
za sebou podzimní část ligové soutěže.

Týmy přípravky pod trenérským vedením Marka Šišmy 
a mini přípravek s trenérkami Evou Kulíškovou a Veroni-
kou Rozsypalovou se zúčastnily několika turnajů Žijeme 
hrou, kde děti měly možnost odehrát své první fotbalové 
zápasy.

Florbalové mládežnické týmy 
odstartovaly sezónu

Všechny mládežnické týmy od dívčích po chlapecké, 
mají za sebou první část sezóny. Je nádherné vidět, jak se 
všichni postupně zlepšují a mají ze sportování radost.

Chcete se dozvědět o organizaci Aligators více?

Navštivte naše webové stránky na www.fbc -aligators.cz, 
facebookovou stránku Aligators, YouTube stránku Aliga-
tors TV nebo na Instagramu fbcaligators. Fotoalba nalez-
nete na Zonerama.com pod názvem Aligators.

Děkujeme všem našim partnerům za podporu a přeje-
me všem krásné prožití vánočních svátků a všechno nej-
lepší v roce 2023.

Milan Veselý 



Brumovický fotbal
DOROST

Ten skončil v  těžké konkurenci na nepopulárním po-
sledním místě v  tabulce s  jednou výhrou, průměrem 1,5 
střeleného gólu na zápas a 4,75 obdrženého gólu na zápas.

Za nejlepšího hráče podzimní části byl zvolen Marek 
Šišma.

Gratulujeme!
Hodnocení trenéra Vojtěška

„Podzimní část se mi moc hodnotit nechce, protože 
všichni kolem týmu ví, že jsme teprve na začátku práce 
a prostor ke zlepšení je obrovský. Také jsem bral podzim-
ní část spíše jako pozorovací, abych zjistil, jak tým spolu 
funguje, fotbalové dovednosti hráčů, jak hráči vnímají fot-
bal a jak se přirozeně chovají v určitých situacích. Chápu, 
že vyhrávat chce každý, ale pro mě výsledky nejsou v tuto 
chvíli podstatné, resp. je vnímám jinak než jen jako prohru 
nebo výhru. I přes nějaké odchody hráčů máme průměr-
ně více vstřelených gólů a méně obdržených než minulou 
sezónu. Když k tomu přidám průběh jednotlivých zápasu, 
že jsme ve spoustě případů hřešili hlavně na horší fyzickou 
připravenost, případně špatnou reakci na obdržený gól, 
dává mi to velkou naději do zimní přípravy. Nyní si dáme 
pauzu od tréninků a od ledna se budeme připravovat na to, 
aby jarní část byla ještě lepší!

 
Kluci mají velký potenciál se zlepšovat, ale vše závisí 

pouze na nich. Já a Slávek se jim snažíme poskytnout nej-
lepší možný servis a záleží pouze na nich, zda ho chtějí na 
100 % využít. Neříkám, že bylo vše ideální během podzimu 
a tak, jak bych si představoval, ale celkově jsem s nimi vel-
mi spokojen.“

„Marka jsme zvolili jednohlasně společně s  vedoucím 
týmu Slávkem. Výborně se srovnal s novou rolí středního 
obránce, na kterou jsem ho postavil a zápas od zápasu se 

lepší. Velmi dobře pracuje na tréninku, vnímá rady, které 
mu dávám a snaží se je aplikovat do své hry. Tímto to mu 
za nás gratuluji a doufám, že v úsilí nepoleví“, dodal k vol-
bě hráče podzimu.

MUŽI

Podzimní část sezóny skončila samozřejmě také mu-
žům. Mužstvo skončilo v konkurenci 14 týmu na 4. místě 
s průměrem 3,15 vstřeleného gólu (druhý nejlepší) a 2,54 
obdrženého gólu na zápas.

Nejlepším hráčem podzimní části byl vyhlášen Miro-
slav Kadlec.

Gratulujeme!

Máme za sebou 13 zápasů, to je dost změna oproti mi-
nulému ročníku. Takže pro některé to bylo už dlouhé.

Myslím, že podzimní část dopadla podle plánu. Nepo-
vedlo se nám pár utkání. Kobylí zbytečné vysoká prohra 
a  Klobouky prohra v  derby, o  které rozhodl první polo-
čas. Celkově se tým připravuje na stabilizaci a zapracování 
mladých hráčů. Což se daří a jsem za to rád.

Mám také obrovskou radost, že se daří i realizační tým 
kolem. Lidé, co pomáhají s organizací zápasů nebo mávají 
na lajně, to také není samozřejmostí v dnešní době a moc 
jim za to děkuji.

Určitě díky i  klukům, že je fotbal v  Brumkách baví 
a pracujeme spolu na tom, aby tady fotbal ještě dlouho byl. 
Tréninkové jednotky se plnily po celý podzim. Škoda je, 
že to bylo dost individuální a někteří kluci nemají na tré-
ninky více času, to by se tým posouval rychleji. Jak jsem 
říkal klukům, já chci tým posouvat, určitě nechci přežívat 
a nějak dohrávat. Doufám, že všichni tohle nastavení vez-
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mou za své, ať investujeme svůj čas správně a děláme si na 
hřišti radost.

Hráče podzimu vybíral trenér: „Osobnost podzimu sa-
mozřejmě se nabízí náš kapitán Michael Bíza, který tým 
táhne gólově, navíc se mu daří dobře trénovat, takže na 
jeho hře je to vidět.

I přesto tam vidím ještě další jméno. Obrovský progres 
zaznamenal pracovitý Miroslav Kadlec, minulou sezonu 
měl zápasy, kdy na svoji šanci čekal na lavičce. Přesto si dr-
žel svou tréninkovou morálku dost vysoko. Tento půl rok 
se stal stabilním článkem obranné řady a  navíc oporou, 
která přidává i  útočnou nadstavbu. Samozřejmě všich-
ni hráči, kterým se daří trénovat, se posouvají a svoji hru 
zlepšují. To je klíč k úspěchu, trénink a tvrdá práce.

Všem ale za podzim děkuji a těším se na zimní přípra-
vu, která bude začínat v první polovině ledna.“

Jakub Gremmel
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Tanečnice z Brumovic
V říjnu tomu bude rok, co v Brumovicích vznikl oddíl 

tanečních a pohybových průprav. Místní organizace Soko-
la už delší dobu řešila absenci pohybových aktivit v obci 
určených zejména pro dívky. Během posledních let se po-
stupně úspěšně rozběhly dětské sportovní oddíly florbalu, 
stolního tenisu a  v  neposlední řadě i  fotbalu. Také škola 
nabízela v tu dobu možnost navštěvovat například kroužek 
atletiky, ale stále tu byl jistý nedostatek pohybových aktivit 
zaměřených nejen na děvčata, ale na všechny, které nelá-
kají klasické sportovní disciplíny. Právě tuto mezeru chtěl 
místní Sokol nějakým způsobem vyplnit.

Před rokem se konečně našly ochotné trenérky, které 
se děvčatům věnovaly nejprve v sobotu, ale od září toho-
to roku se v  místní sokolovně věnují skupině nadšených 
tanečnic v pátek. Na začátku se dívky ve věku 4–13 let se-
znamovaly se základy gymnastiky s Andreou Hanákovou 
a  pod vedením trenérky Soni Strachotové se nyní každý 
týden zdokonalují v  jednoduchých tanečních sestavách. 
Zatím nejraději zkoušejí sestavy mažoretek. Učí se vnímat 
rytmus a  vyjádřit ho pohybem. V  budoucnu se seznámí 
ještě se základy baletu. Chceme dívky naučit správně držet 
tělo a rozvinout pohybovou fantazii.

Dnes v oddílu tančí kolem 18 dívek a našel se i  jeden 
nadšený a nadaný tanečník. Naším cílem není vybudovat 
profesionální taneční oddíl, ale přivést k pohybu co nejvíce 
dětí a třeba se i pochlubit nějakým tanečním vystoupením 
při vhodné příležitosti.

Veronika Košuličová



Moji drazí,
prožíváme všichni velmi náročné období, které je ovliv-

něno mnohými nepříjemnými faktory…
Kdybych měl všechny vyjmenovat, nestačilo by mi ně-

kolik stránek psaného textu. Vždycky byly a budou obtíže, 
které provází nejen náš osobní život. Obtíže, které máme ve 
svých rodinách, v obcích a městech, kde žijeme… A také 
ty, které přináší neklidná situace v dnešním světě. Víme, že 
skutečnosti, jako jsou pokoj a mír, mají mnohdy jen krát-
kodobý účinek. A přitom jsou tak potřebné.

Máme ale také ADVENT, dobu, kdy se lidé už od nepa-
měti připravovali na příchod Spasitele. Bůh splnil, co slíbil. 
Dal nám svého vlastního Syna – Světlo, které osvěcuje ka-
ždého člověka!

Všichni, kdo prožívají ADVENT v té nejpůvodnější po-
době – v touze po setkání s živým Bohem, tito lidé nebyli 
nikdy zklamáni. Všem těmto byly a jsou odměnou pokoj 
a radost. A právě to Vám všem v Brumovicích přeji, aby-
chom k tomu po cestě víry a lásky o Vánocích dospěli.

Všem Vám žehná P. Ivo Valášek

Slovo P. Ivo Valáška
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Vánoční bohoslužby v kostele sv. Antonína v Brumovicích

Neděle 18. prosince 2022 - 4. adventní neděle
8:00 hodin – mše svatá

Úterý 20. prosince 2022
17:00 hodin – mše svatá

Sobota 24. prosince 2022 - Štědrý den
22:00 hodin – půlnoční mše svatá 

Neděle 25. prosince 2022 - Boží hod vánoční
8:00 hodin – mše svatá, 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Pondělí 26. prosince 2022–2. svátek vánoční,
SVÁTEK SVATÉ RODINY
kostel bude otevřen v době od 14:00 do 17:00 hodin

Pátek 30. prosince 2022
SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK
8:30 hodin – mše svatá

Neděle 1. ledna 2022 - Nový rok
8:00 hodin – mše svatá, SVÁTEK MATKY BOŽÍ

Úterý 3. ledna 2023
17:00 hodin – mše svatá

Pátek 6. ledna 2023 - Tři králové
16:00 hodin – mše svatá 
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Pokojné a radostné svátky
Milí přátelé, těšíte se na Vánoce? Někdo se těší. Na svět-

la vánočních ozdob, na společnost milých lidí, na dárky, 
dobré jídlo a pití. A k tomu snad v hloubi duše doufá, že se 
ho dotkne to tajemné posvátné „něco“, které nás naplňuje 
radostí a pokojem.

Někdo se naopak Vánoc upřímně děsí. Před očima 
mu vyvstanou hory povinností od nakupování dárků po 
povinné návštěvy. Nechce a nemůže se radovat na povel, 
nechce utíkat do uměle vytvořené harmonie, která má 
tendenci v nejméně vhodný okamžik prasknout. Už jen ta 
pouhá představa je stresující.

A mnoho z nás zná oba pocity a oba stavy mysli.
Říkám si, že je škoda, když se někdy přípravy i samot-

né svátky zúží na nekonečné seznamy povinností. Cílem 
Vánoc přece není se uštvat, ale prožít spolu právě radost 
a pokoj.

Jenže jak na to? A  není nevhodné chtít prožít pokoj, 
když se jinde válčí a radovat se, když lidé kolem nás proží-
vají smutek a nejistotu?

Zvláštně zní do naší doby biblické povzbuzení: „Radujte 
se v Pánu v každém čase, znovu říkám, radujte se!“ (Fil 4,4) 
„A  pokoj Boží, který převyšuje veškeré pomyšlení, bude 
střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Fil 4,7)

Když mluví bible o radosti a o pokoji, nemyslí tím, že 
bychom měli ignorovat utrpení. Naopak prožitý pokoj 
a radost nás přirozeně vedou k soucitu se sebou i s druhý-
mi a k aktivní pomoci.

A také nám bible nechce ještě víc naložit. Ke všem sta-
rostem se ještě radujte. Ne. To není požadavek na vytváření 
falešné vynucené harmonie. Jde tu ale o změnu perspek-
tivy. Jak v  tom všem shonu prožít pokoj a  radost. Jak si 
je dovolit prožít a kde je hledat. Věřím, že s  tím musíme 
začít u sebe. A tak se nabízí otázka: Co mi dělá radost? Tu 
opravdovou radost?

A co mé duši dává klid, který mi pomáhá překonat ne-
jistotu života?

Opravdu se zamysleme: Kdy jsme žasli nad něčím krás-
ným? A  dovolili si zastavit se u  toho? Dali jsme si na to 
čas? Kdy se to v nás tetelilo a vibrovalo životem? Kdy jsme 
cítili důvěru, že přes veškerou nedokonalost svou a světa je 
všechno v pořádku?

Radost ani pokoj nemůžeme uměle vytvořit, ale najít 
a prožít je můžeme. Věřím, že se nás v nich dotýká sám 
Bůh. A skrze ně nás potkává i ve starostech. V našem ni-
tru tak rozeznívá strunu, která pod tím vším ruchem zní, 
třeba tiše, a dodává nám jistotu a sílu. Kéž ve svém životě 
děláme místo pro pokoj a radost. Věřím, že se pak v našem 
životě narodí. Podobně jako se Bůh narodil tam, kde mu 
lidé připravili místo ve chlévě, v Betlémě. A že to nebyly 
podmínky ideální. Nebylo tam zvlášť čisto, všechno nebylo 
na svém místě, a přece tam bylo to důležité. Přijetí. Ochota 
změnit plány a přizpůsobit je tomu, co je opravdu důležité. 
A pak se dostavila radost z narození, i když vše proběhlo 
jinak, než si to rodiče plánovali.

Věřím, že podobně se Bůh dotýká i našich životů.
My lidé potřebujeme dodržovat tradice. Potřebujeme si 

dát záležet, aby vše bylo pěkné. A je to v pořádku. Bůh však 
nepotřebuje dokonalé podmínky, aby nás potkal. A tak se 
můžeme dívat na Vánoce s jistým nadhledem, můžeme se 
zbavit tlaku na dokonalost a brát s humorem tragédie typu 
stromeček opadal již na Štědrý den, s dárky jsme se úplně 
nestrefili a jídlo jsme připálili.

Nakonec záleží na tom, že se máme rádi a důvěřujeme si 
a tyhle nedostatky si odpouštíme.

Patřím k těm, kteří se na Vánoce upřímně těší a někdy se 
jich upřímně děsí. Ale přeju sobě i Vám, abychom tyto Vá-
noce prožili s jistou grácií a lehkostí, naplněni opravdovou 
radostí a opravdovým pokojem. A kéž se ta radost a pokoj 
šíří i k ostatním lidem. Kéž si je navzájem předáváme.

Martina Zuštinová

Adventní a vánoční program 
v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna
18. prosince – 4. adventní neděle

9.30 adventní bohoslužba 
18.00 adventní koncert Musica da Camera Brno
24. prosince – Štědrý den

9.30 Dětská vánoční slavnost s divadelní hrou, 
  zpíváním a vánoční nadílkou pro děti
25. prosince – Boží hod vánoční

9.30 vánoční bohoslužba se slavením svaté Večeře Páně
18.00 tradiční vánoční koncert 
1. ledna – Nový rok 

9.30 novoroční bohoslužba
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Adventní koncert na čtvrtou adventní neděli 
v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna
18. prosince – 18.00 Musica da Camera Brno

Smíšený komorní sbor Musica da Camera Brno byl 
založen Martinem Franzem v roce 1996. Za dobu své pět-
advacetileté existence má za sebou více než sto úspěšných 
koncertů, vystoupení a účastí v soutěžích u nás i v zahra-
ničí (Německo, Rakousko, Maďarsko, Francie, Slovensko, 
Itálie, Belgie). Repertoár sboru zahrnuje skladby téměř 
všech slohových období s důrazem na české autory. Člen-
skou základnu tvoří zkušení zpěváci, kteří se intenzivně 
věnují ansámblovému zpěvu. Sbor nahrál ve spolupráci se 
sólisty čtyři profilová CD.
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Mach František 89
Smolíková Marie 89
Musilová Zdeňka 89
Štrajtová Eliška 89
Kňůrová Marie  88
Dufková Marie 88
Kostihová Marie 88
Valná Marie 87
Hánová Marie 87
Kadlecová Ludmila 87
Lupačová Jiřina 87
Andresíková Jarmila 86
Kuchyňka Rudolf 86
Fantová Anna 85
Pituchová Věra 85

V ROCE 2022 NÁS 
NAVŽDY OPUSTILI

Alena Halmová ve věku 65 let
Ivan Šedivý  61
Vlasta Poláková  95
Vladimír Peřina 73
Antonín Macháček 85
Marie Šuláková 77
Helena Hrušková 77
Marie Klíčová 91
Josef Zítka  64
Františka Kadlecová 83
Rodáci: 
Miroslav Bula  67
Božena Hovězáková 62
Karel Troubil 72
Josef Bulla 79

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V ROCE 2022 UZAVŘELI SŇATEK

Jana Mikulicová a Roman Klimeš
Jitka Abrahámová a Eduard Fukač
Kristýna Kurečková a Martin Křižák
Katarína Gálová a Štěpán Prachař
Hana Boušková a Lukáš Černín
Jana Zaviačičová a Petr Kocman

DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2022

Filip Kacír
Ondřej Jakub
Monika Šťastná
Patrik Halm
Vojtěch Boháč
Max Gremmel

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM 
V ROCE 2022 OSLAVILI:

Zítka Ladislav 94 roky
Tiefenbach Miroslav 92
Borovička Ladislav  92
Benešová Božena 92
Lupač Josef 92
Michnová Božena 92
Charvát Vavřín 91
Valný Jan 91
Krátký František 90
Kňůrová Marie 90
Studýnková Františka 89
Krejčiříková Ludmila 89

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM 
V ROCE 2022 OSLAVILI:
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Vítání dětí do života
V obřadním sále v budově nové radnice byly v neděli 27. listopadu 2022 do života slavnostně uvítány děti:
Patrik Halm, Monika Šťastná a Vojtěch Boháč.
Rodičům k narození dětí srdečně blahopřejeme.

Vlasta Bedřichová
Sbor pro občanské záležitosti
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Pozvánky na kulturní a sportovní akce v roce 2023

Čtvrtletník Nové pokolení, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává OÚ Brumovice, IČ 042188. Zpravodaj č. 63 – 2022/3 
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 400 ks, Adresa: OÚ Brumovice, e-mail: obec@brumovice.cz, www.brumovice.cz.
Uzávěrka dalšího čísla: 20. března 2023 

Termíny akcí sledujte v hlášení obecního rozhlasu, na internetových stránkách obce, ve vývěskách a na Facebooku.

Všem našim čtenářům děkujeme za projevenou přízeň v tomto roce, 
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2023 

hodně štěstí, lásky, porozumění a pevné zdraví.

LEDEN Hasičský ples

ÚNOR Krojovaný ples Zastupitelstva obce Brumovice

BŘEZEN  Velikonoční tvoření

DUBEN

Oblastní výstava vín

Jarní turnaj v kopané

Rej čarodějnic

Ukliďme Česko

KVĚTEN Běh parkem Dr. Jana Herbena

ČERVEN

Den dětí

Den otevřených sklepů

Ukončení prázdnin

ČERVENEC
Tradiční hody

Noční hasičské závody

SRPEN Sokolská letní noc

ZÁŘÍ Den otevřených sklepů

ŘÍJEN
Drakiáda

Lampionový průvod

LISTOPAD Podzimní hodová zábava

PROSINEC

Česko zpívá koledy

Turnaj ve stolním tenisu – memoriál Antonína Kunického

Adventní dílničky

Štěpánský turnaj v mariáši – memoriál Ladislava Milušky

Silvestrovský turnaj v malé kopané



Lidové tradice v mateřské škole
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Blíží se Štědrý večer, přichází vánoční čas …
…ať krásný je a plný lásky a na chvíli všechny sblíží nás.

Blíží se Štědrý večer, přichází vánoční čas …
…ať krásný je a plný lásky a na chvíli všechny sblíží nás.

Blíží se Štědrý večer, přichází vánoční čas …
…ať krásný je a plný lásky a na chvíli všechny sblíží nás.

Ze sportu


