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Slovo starosty
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
V mém příspěvku tohoto čísla 

Krumvířského zpravodaje bych 
jako první chtěl reagovat na časté 
dotazy z řad spoluobčanů, které 
se týkají připravované výstavby  
přírodního koupacího biotopu. 
Rád bych upřesnil informace tý-
kající se jeho provozu. Jak se 
někteří mylně domnívají, nebude 
se zde koupat „po kolena v bah-
ně“ (např. jako v rybníce), ale pří-
vlastek přírodní znamená pouze 
to, že se voda v nádrži bude čistit 
přírodní cestou bez chemických 
látek jako je to u bazénů a kou-
pališť. Takovýto provoz je fi nanč-
ně méně náročný a stejně tak je 
i šetrný pro alergiky a také z hle-
diska ochrany přírody. „Nádrž“ 
určená ke koupání bude zbudo-
vána z vrstvy podkladního beto-
nu, speciální fólie, která slouží 
k zabránění průsaku do spodních 
vod  a v horní plytké vstupní čás-
ti budou říční kameny (kačírek).  
Z tohoto důvodu se tedy nedá 
mluvit o „bahnitém“ prostředí. 
Mnoho podobných přírodních 
koupališť je již několik let v pro-
vozu v Rakousku a pomalu se 
dostávají i k nám (viz fotografi e 
z již funkčního biotopu). Pokud 
máte zájem, přijeďte se podívat 
a vyzkoušet si podobné zařízení 
v Kovalovicích (u Rosic), kde je 
toto přírodní koupaliště v provo-
zu od minulého roku. V součas-
né době je dokončena projekto-
vá dokumentace. Do konce roku 
by mělo být vyřízeno i stavební 
povolení.

Dále bych Vás chtěl informo-
vat o několika právě probíhajících  
nebo připravovaných investicích. 

Zastupitelé obce rozhodli 
o koupi nového hasičského cis-
ternového auta CAS v předpoklá-
dané hodnotě asi 5 milionů korun. 
Na pořízení tohoto auta požádal 
OÚ o dotace ministerstvo vnitra 
ve výši 2 mil. korun. A také Jiho-
moravský krajský úřad. Doufám, 
že tyto dotace budou úspěšné 
a obecní pokladna tak výrazně 
ušetří. Samotný nákup auta by pak 
měl proběhnout v příštím roce.

Výměnou opony a látkového 
vybavení jeviště, které je za léta po-

užívání ztyřelé a potrhané, je další 
plánovanou investiční akcí. Nabídky 
velkých fi rem představovaly částku 
blížící se 300 tisícům Kč. Zakázku 
nakonec získal pan Blažek z Telni-
ce nabídkou necelých 150 tisíc Kč. 
Výměna bude provedena počátkem 
měsíce prosince.

Jak jste si určitě již všimli, míst-
ní část Statek bude zanedlouho 
spojena s ostatními částmi obce no-
vým chodníkem. Tato akce se koná 
na žádost občanů, kteří se obávali 
o bezpečnost svých dětí. Celková 
cena chodníku dosáhne přibližně 
860 tisíc, dodavatelem je fi rma FCS 
s.r.o. Klobouky u Brna. Na tuto akci 
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opět OÚ požádal o dotace JMK. 
Rozhodovat se bude však až v příš-
tím roce. Termín ukončení stavby je 
květen 2008. Do této doby by měla
i Správa a údržba silnic Břeclav vy-
měnit na naši žádost i stará a místy 
poškozená svodidla.

V tomto roce proběhla také 
výměna nevyhovujících doprav-
ních značek po obci a doplnění 
chybějících dle rozpracovaného 
pasportu. Do konce roku také 
očekáváme výměnu starých au-
tobusových čekáren. Nové pro 
nás vyrábí fi rma SOREX.

Jako již pravidelně se nemohu 
nezmínit o odpadovém hospodář-
ství.  V měsíci říjnu byly rozmístěny 
k velkokapacitním kontejnerům a 
za OÚ také nové kontejnery na tří-
dění papíru a skla. Vyzývám tímto 
všechny, kteří ještě netřídí odpad, 
aby se také zapojili. Tříděním od-
padu nejenom šetříme prostředí, 
ve kterém žijeme, ale také obec-
ní – společnou – pokladnu. Tím 
také zabráníme navyšování kaž-
doročního poplatku. Naše obec je 
zapojena do akce třídění odpadů 
a recyklace obalů (sklo, PET lahve, 
papír, nápojové kartony) a z toho-
to také plynou odměny za vytřídě-
né množství těchto surovin. Takže 
když to shrnu: čím více budeme tří-
dit, tím více dostaneme fi nancí od 
EKOKOMU a.s., tím méně bude-
me platit za uložení komunálního 
odpadu na skládce (asi 1100,-Kč 
za tunu) a tím zastavíme, nebo 
alespoň zpomalíme nárůst poplat-
ku za likvidaci odpadu na osobu.

Na závěr bych chtěl popřát po- 
klidné prožití svátků vánočních, 
dětem bohatou nadílku a do no-
vého roku hodně zdraví, štěstí, 
pracovního i osobního úspěchu.

Jaroslav Komosný
Statistika dopravních dat
V době od 23.7. 2007 0:00 hod 

do 6.8.2007 23:59 hod byl v Krum-
víři  u hlavní silnice ve směru od 
Klobouk instalován dopravní sta-
tistický radar. Výsledek této statis-
tiky je spíše než informující hlavně 
alarmující! Někteří řidiči vjíždí do 
obce i stokilometrovou rychlostí. 

Celková statistika k nahlédnutí na OÚ.
V současné době se projednává zpětná instalace radaru. 

CELKOVÝ POČET VOZIDEL
Překročení rychlosti
   50 60 70 80 90 a více
Počet aut ve směru
» do obce  22809 20651 18322 12391 5312 1581

Počet aut ve směru
« z obce  23021 19104 10258 3591 1058 267

Počet aut v obou směrech
«»  45830 39755 28580 15982 6370 1848
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Z jednání OZ Krumvíř
28.6.2007

OZ schválilo:
- novelu vyhlášky o místních
 poplatcích 1/2007
- aktualizaci směrnic o cestov-
 ních náhradách
- rozpočtové opatření č. 2 – pří-
 spěvek ZŠ Klobouky, Šardice,
 Hodonín, činnost kult. komise,
 projekt.dokumentace koupališ-
 tě aj. 
- žádost manželů Hrnčířových 
 o odkoupení části pozemku
 parc.č. 683/4 o výměře 17 m2,
 který je pod jejich RD
- žádost vedení ZŠ Krumvíř 
 o schválení čerpání prostřed-
 ků z fondu reprodukce majet-
 ku ve výši 106.752,- Kč a žá-
 dost o navýšení dotace na
 provoz ZŠ o částku 42.175,- Kč
 na opravu sociálního zařízení
- žádost p. Prokopa J. č. 297 
 o vysečení porostu na mokřa-
 dech
OZ zamítlo:
- žádost p. Z. Janče o odkoupe-
 ní části pozem. p.č. 1448/5 
OZ projednalo:
- smlouvu na vypracování PD
 na přírodní koupací biotop – p.
 starosta sjedná prohlídku již
 zrealizovaného přírodního kou-
 paliště
- mandátní smlouvu ve věci po-
 skytování služeb při čerpání
 prostředků z fondů EU. OZ
 prozatím mandátní smlouvu 
 neschválilo, pokud by obec
 Krumvíř obdržela méně než
 70% dotací, od budování pří-
 rodního koupaliště odstupuje
- žádost p. Konečné M., Brno
 střed o odkoupení pozem.
 913/18 a části pozem. p.č.
 913/1  dle g.p. č. 506-23/2007
 p.č. 913/19 (u hřiště)- bude
 provedeno místní šetření za-
 stupiteli obce. Odkládá se na
 příští zasedání OZ
- předložený koncept Územní
 zastavovací studie plochy pro
 výstavbu rodinných domů se
 dvěma variantami – schválena
 varianta č. 2
- žádost manželů Charvátových
 č. 342 o vybudování chodníku
 podél potoka kolem jejich do-
 mu na národopisný stadion.
 Při každém bagrování potoka,
 které provádí jeho správce
 ZVHS Břeclav, by se chodník

 zničil, mimo to je zde asfalto-
 vá komunikace, po které je
 areál dobře přístupný. Proto
 bylo navrženo a schváleno vy-
 budování přístupového chod-
 níku k domu č. 342 svépomo-
 cí s tím, že obec uhradí mate-
 riál. Chodník by měl být z dlaž-
 dic cca 50x50 cm, aby se v pří-
 padě bagrování dal jednoduše
 demontovat a posléze znovu
 položit.

20.7.2007
OZ schválilo:
- na základě informací ohled-
 ně přidělování dotací mandát-
 ní smlouvu ve věci poskytová-
 ní služeb při čerpání prostřed-
 ků z fondů EU – dotace na vy-
 budování přírodního koupací-
 ho biotopu
- smlouvu na vypracování PD
 na přírodní koupací biotop s fi r-
 mou BAPO s.r.o. Komořany
- rozpočtové opatření č. 3 (zalo-
 ženo v účetnictví obce)
- zabezpečení objektu kulturní-
 ho domu kamerovým systé-
 mem z důvodu shromažďová-
 ní mládeže, rušení nočního kli-
 du a ničení obecního majetku

6.9.2007
OZ schválilo:
- návrh zadání změny č. 1 územ-
 ního plánu obce Krumvíř –
 změna č. 1.4 – plocha pro byd-
 lení v RD – stanovit podmínku,
 že výstavba RD nesmí zasa-
 hovat do bezpečnostního pás-
 ma VTL plynovodu
- u změny č. 1.8 – plocha byd-
 lení v RD – tuto plochu zmenšit
 tak, aby bylo možné postavit
 RD mimo ochranné pásmo že-
 lezniční trati
- rozpočtovou změnu č. 4, přílo-
 ha je součástí zápisu
- pověření rady obce k prová-
 dění rozpočtových změn do
 výše 25 tis. Kč
- udělení výjimky z počtu žáků
 ZŠ
- udělení výjimky z počtu žáků
 pro MŠ
- nabídku zhotovení autobu-
 sových čekáren fi rmou SO-
 REX s.r.o. za max. cenu 30 tis
 Kč/kus bez DPH.
- návrh na objednávku kalendá-
 řů pro rok 2008 s motivy ob-
 razů Krumvíře od pana V.De-
 mely (výr.cena cca 130,- Kč)

- třetího člena kontrolního výbo-
 ru – p. P. Zvoniče
OZ projednalo 
- možnost nákupu nového ha-
 sičského auta CAS v hodnotě
 cca 5,5 mil. Kč za předpokladu
 získání dotace od Min. vnitra
 ve výši 2 mil. Kč a od Jm kraje
 ve výši 1 mil. Kč.

2.11.2007
OZ schválilo:
-  dofi nancování nákupu nového
 hasičského vozu CAS v přípa
 dě obdržení dotace od Minister-
 stva vnitra a Jm kraje
-  smlouvu o poskytnutí dotace 
 z rozpočtu Jm kraje ve výši 30 tis.
 Kč
-  smlouvu s Městem Klobouky u
 Brna o zajištění řešení agendy
 přestupků
-  uzavření MŠ po dobu vánočních
 prázdnin (27., 28. a 31.12.2007)
-  dohodu o uhrazení poplatku a pe-
 nále za užívání pozemku p.č.
 2183 a st.633/2 a odkup těchto
 parcel. Majitelem pozemků je ZD
 Brumovice - v likvidaci
-  rozpočtovou změnu č. 6 - příloha
 -příkaz k provedení inventur a
 složení inventarizační a likvidač-
 ní komise  k 31.12.2007
OZ projednalo 
-  žádost ZŠ Krumvíř o povolení
 čerpání fi n. prostředků určených
 v dotaci od obce na el. energii - 
 přeplatky za rok 2006 a 2007. OZ
 navrhuje neprovádět v rozpočtu
 ZŠ Krumvíř žádné změny, proto-
 že ještě do konce roku se před-
 pokládá fakturace od E-ON
-  žádost o čerpání fi n. prostředků
 získaných vybíráním školného
 v MŠ za rok 2007 - předpokláda-
 ná částka 27 tis. Kč. OZ navrhuje
 vybranou částku použít z části
 pro potřeby MŠ a dále na provoz
 ní náklady (nákup školních po-
 třeb) až po ukončení roku 2007.
-  územní studii na výstavbu RD
 směrem na Bohumilice
-  stížnosti na negativní vlivy vyplý-
 vající z provozu fi rmy Barko (vý-
 kupna druhotných surovin)-nepo-
 řádek v okolí bývalého ZD, přetě-
 žování místních komunikací apod.
-  práce na starém hřbitově - obec
 zajistí rozebrání stávající zídky,
 vybudování nové a odklizení
 zbytků obrub z opuštěných hrobů
 a úpravu terénu
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Reforma veřejných fi nancí - co nás čeká od 1. ledna 
Dne 5.10.2007 byl podepsán prezidentem republiky zákon o stabilizaci veřejných rozpoč-

tů. Zde je přehled nejdůležitějších změn, které reforma zavádí od 1.ledna 2008.
Co se mění:
1.   Sazba daně z příjmů fyzic-

kých osob - 15 % ze superhrubé 
mzdy

Zavádí se jednotná sazba daně 
z příjmů fyzických osob ve výši 15 
% od příštího roku a 12,5 % od 
roku 2009 namísto současného 
systému čtyř daňových pásem 
ve výši 12, 19, 25 a 32 %. Zákla-
dem daně ze závislé činnosti bude 
mzda zvýšená o pojistné, které 
hradí z této mzdy zaměstnavatel 
(tzv. superhrubá mzda).

2.   Daňové slevy na poplat-
níka - zvýší se na 24.840,- Kč 
ročně

Daňové slevy na poplatníka, 
jeho nepracujícího manžela nebo 
nepracující manželku se v roce 
2009 sníží na 16.560,- Kč roč-
ně, jejich zvýšení ze současných 
7.200,- Kč na 24.840,- Kč ročně 
tak bude zachováno jen pro rok 
2008. Možnost uplatnění slevy 
platí i pro starobní důchodce.

3.   Daňová sleva na dítě - v 
roce 2008 se zvýší a pak sníží

V roce 2008 se sleva zvýší v 
souvislosti se zavedením poplatků 
u lékaře a rok na to se v souvislosti 
se snižováním daně z příjmů FO 
zase sníží. Nyní činí 6.000,- Kč.

4.   Sazba daně z příjmů práv-
nických osob se sníží v roce 
2008 na 21 % V roce 2009 na 20 
%, v roce 2010 na 19 %.

5.   Snížená sazba DPH - zvýší 
se na 9 %

Snížená sazba DPH se zvyšuje 
z 5 % na 9 %. Tím dojde ke zvýše-
ní cen nejen u potravin. Dochází 
ke změně uplatnění snížené saz-
by DPH u bytové výstavby. Zda se 
u bytové výstavby uplatní snížená 
sazba DPH ve výši 9 % bude závi-
set na splnění omezujících podmí-
nek (např. limit podlahových ploch 
u bytu 120rn2 nebo RD 350m2).

6.   Zvyšuje se spotřební daň 
u cigaret

7.   Porodné - sníží se na 

13.000,- Kč za každé dítě
Má se vyplácet 13.000,- Kč za 

každé dítě (současná výše porod-
ného je 17.760,- Kč).

8.   Rodičovská dovolená - 
možnost výběru ze tří variant

a)   dvouletá dovolená s pří-
spěvkem 11.400,- Kč měsíčně

b)  tříletá dovolená s příspěv-
kem 7.600,- Kč měsíčně

c)   čtyřletá příspěvkem 7.600,- 
Kč do 21 měsíců veku dítěte a pak 
3.800,- Kč měsíčně.   

Přídavek na dítě - pevná výše 
od 500,- Kč do 700,- Kč podle 
věku dítěte

Získají ho rodiny s příjmem do 
2,4 násobku životního minima, 
nyní do čtyřnásobku minima.

10. Zpřísnění podmínek pro 
dlouhodobě nezaměstnané, kteří 
aktivně nehledají práci

Zpřísnění se netýká osob nad 
55 let, částečných invalidů a rodi-
čů pečujících o dítě do 12 let.

11. Zrněna systému nemocen-
ské

V prvních třech dnech nemoci 
se nebudou vyplácet nemocenské 
dávky.

 12. Změna u daně z nemovi-
tostí

Daňová reforma přináší osvo-
bození placení daně u zeměděl-
ských pozemků (orná půda, vinice, 
ovocné sady atd..). Toto osvobo-
zení neplyne ze zákona. Obec 
bude mít možnost sama rozhod-
nout, zda zemědělské pozemky v 
její působnosti budou osvobozeny 
od daně či nikoliv. Toto osvoboze-
ní přichází do úvahy nejdříve od 
roku 2009. Dojde k nové úpravě 
koefi cientů ovlivňujících základní 
sazbu daně u malých obcí.

13. Změna u daně dědické a 
darovací

Bylo schváleno osvobození dě-
dictví u II. skupiny od daně dědic-
ké (prozatím platilo

osvobození jen u dědění u l. 
skupiny). Do II. skupiny patří např. 

sourozenci, synovci, neteře, strý-
cové, tety, zeťové a snachy.

Bylo schváleno osvobození darů 
u l. a II, skupiny od daně darovací 
(týká se např. inemovitostí).

Co se zavádí:
1.   Ekologické daně
2.   Poplatky ve zdravotnictví
Pacienti budou platit:
30,- Kč za návštěvu praktické-

ho lékaře, dětského lékaře, zuba-
ře, logopeda atd. 30,- Kč za polož-
ku na receptu

60,- Kč za den v nemocnici, 
lázních ale i v dětských léčebnách 
a ozdravovnách, 90,- Kč za ná-
vštěvu pohotovosti, pokud nebude 
následovat hospitalizace

Poplatky se nebudou vztaho-
vat na občany v hmotné nouzi s 
potvrzením. Poplatky mají hradit 
všechny děti, útěchou nám může 
být pouze daňová sleva na dětí ve 
výši 240,- Kč. Poplatky se budou 
hradit do výše 5,000,- Kč.

3.   Strop pro sociální a zdravot-
ní pojištění

Strop se zavádí na úrovni čtyř-
násobku průměrné mzdy. Zaměst-
nanci z příjmu nad tuto hranici 
nebudou platit sociální a zdravotní 
pojištění.

1.   Zrušení společného zdaně-
ní manželů

2.   Podnikatelé - OSVČ - PO-
ZOR - pojistné na sociální a zdra-
votní pojištění nebude daňově 
uznatelný náklad, začnou se při-
daňovat neuhrazeno tísňové zá-
vazky, dojde ke změnám v oblasti 
leasingu (fi nanční pronájem}

3.   Příspěvek 1.000,- Kč pro 
rodiče prvňáčků

4.   Minimální základ daně pro 
OSVČ G.   Registrační pokladny

6.   Zvýšení dávek v hmotné 
nouzi o 600,- Kč po 12 měsících 
nezaměstnanosti

7.   Automatická valorizace ži-
votního minima a sociálních dá-
vek, pravidelně se budou zvyšovat 
jen důchody

Obecní úřad ještě jednou vyzývá a prosí občany, kteří mají hrobová místa na starém 
hřbitově a neopatrují je, aby zvážili situaci a odstranili spadlé náhrobky, obrubníky, aby 
se mohl hřbitov upravit a udržovat.  Netýká se to hrobů, kterým se celoročně věnujete.  
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Kraj beze stínu 2007
Pořádat vždy nový ročník ná-

rodopisných slavností Kraj beze 
stínu se stává stále těžším úko-
lem, protože se stoupající úrovní 
programu v posledních letech se 
zvyšuje také náročnost diváka.

Letošní ročník byl pořádán ve 
dnech 15. a 16. června a k radosti 
všech mu v první řadě přálo poča-
sí, což je pro tyto festivaly téměř 
nutnou podmínkou. Po delší od-
mlce se na rozdíl od posledních 
ročníků  ke slovu dostala opět de-
chovka, která divákům zpříjemnila 
páteční večer. Sobotní odpoledne 
bylo naopak věnováno dětským i 
dospělým souborům, které tanco-
valy a zpívaly za doprovodu cim-
bálových muzik. Po několikaleté 
absenci prošel dědinou krojovaný 
průvod a k naší radosti vystupo-
vala na stadioně opět krumvířská 

Pantlička. Je ale škoda (důvody 
se musí stále hledat), že na tak 
kvalitní, příjemné a určitě i zábav-
né programy si nenajde cestu více 
diváků.  Určitě je v dalších letech 
stále co zlepšovat (nedostačující 
se opět ukázalo zajištění občer-
stvení, větší zastoupení by mohlo 
být na ohlášeném jarmaku lido-
vých řemesel), ale je nutné říct, že 
po oba dva dny bylo na co se dívat 
a každý si tak mohl najít  něco pro 
sebe. Kdo vydržel až do samotné-
ho konce, byl odměněn strhující-
mi Zlatými huslemi ze Slovenska, 
které diváci odměňovali bouřlivým 
potleskem i  během jednotlivých 
výstupů.  

Jednotlivé soubory, ale i sólisté, 
byli odměněni plaketami zhotove-
nými v hrnčírně v Krumvíři, jejich 
autorkou byla Šárka Foretníková.

Co se také stalo na slavnostech:
Páteční dechovkový večer 

ukázal, že muzikanti si musí umět 
poradit v každé situaci. Při vystou-
pení DH Hornobojani z Horních 
Bojanovic vypadla v hledišti a na 
jevišti elektřina. Protože už bylo 
šero, odehráli část svého vystou-
pení potmě a za to si získali uzná-
ní a sympatie obecenstva.

Při sobotním odpoledním vy-
stoupení se najednou ozvalo do-
cela silné praskání dřeva a násled-
ně se na zem snesla velká větev, 
která se ulomila z jedné vrby na 
okraji stadionu. Naštěstí to bylo v 
místech, kde se nenacházeli divá-
ci a tak se nikomu nic nestalo.

Páteční večer s dechovkou     

Vysoko sem vyskočil ............

.......a krumvířská Pantlička
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Krumvíř – dětství a mládí mého otce
Pokud by se vám zdálo, že po-

dobný nadpis nebo větu jste už 
slyšeli, máte pravdu. Součástí le-
tošního kulturního léta v Krumvíři 
byla mimo jiné i výstava kreseb a 
fotografi í pana Stanislava Ševčíka 
nazvaná Krumvíř mého dětství a 
mládí – vzpomínky věnované příš-
tím generacím. Patří se na tomto 
místě připomenout, že výstava 
měla mimořádný ohlas. Jak by 
také ne. Obrázky skoro zapome-
nutých zákoutí, domečků a míst, 
pro mnohé dnes už zcela nezná-
mé, vyvolávaly v návštěvnících 
krásné vzpomínky spojené určitě i 
s jistou dávkou nostalgie. Součas-
ně s výstavou byla také vydána 
publikace se stejným názvem. 

Okolnosti tomu chtěly, že jsem 
pár dnů před zahájením výstavy 
navštívila rodinu pana Ševčíka 
s prosbou o zakoupení této pub-
likace. V krásně upraveném do-
mečku v Chaloupkách – kdo z 
nás by si ho nevšiml, jsem zastihla 
tehdy rodinu dcery pana Ševčíka 
– Sýkorových. Setkala jsem se 
s velmi milým přijetím a ochotou 
vyhovět mému přání. Za krátkou 
chvíli jsem se také dozvěděla něco 
o přípravách výstavy a bylo mi 
hned jasné, že do této akce byla 
zapojena celá rodina včetně vnou-
čat. To ostatně potvrdil  na zaháje-
ní výstavy i sám autor. Bylo prostě 
zřejmé, že Krumvíř i pro mladší čle-

ny rodiny není prázdným pojmem. 
Pan Ševčík se ze svého vztahu 
k rodné dědině vyznal už několikrát 
a  vlastně i touto výstavou. A tak 
jsem se zeptala jeho dcery Evy:

S jakými pocity do Krumvíře 
jezdíte a co pro Vás práce Vaše-
ho otce v tomto směru zname-
ná?

Do Krumvíře jezdím od malička 
k rodině. Protože sem tatínek chtěl 
jezdit pravidelně, koupil zde cha-
lupu. Vzpomínám si na prázdniny, 
které jsem tady každoročně proži-
la, na všechny zážitky a lidi kolem, 
např. na tetu Mařenku z kovárny, 
která vždycky říkala: „Naše děcka 
dojely!“ Dnes je Krumvíř druhým 
domovem mojí rodiny. A obrázky 
starého Krumvíře od mého tatín-
ka byly zajímavé i pro mě, proto-
že jsem si uvědomila, jak se život 
a lidé kolem nás rychle mění.

Tím ale Vaše aktivity v Krum-
víři pro letošní rok neskončily. 
Víme, že Vaše dcera  už od dět-
ství chodí o krumvířských ho-
dech v kroji. A tak jste také „kýv-
li“ na prosbu mladých a Hanka 
byla letos v Krumvíři stárkou. 
Jinými slovy jste na sebe vzali 
starost, kterou z různých dů-
vodů řada rodilých Krumvířáků 
odmítne.  Jak jste tedy letošní 
hody prožívali?

Letošní hody byly pro nás sa-
mozřejmě úplně jiné  než v minu-

Pan Ševčík s manželkou na 
vernisáži své výstavy

A tady je také na místě připomenout, 
že o letošním hodech stárkovali:

Zdeněk Miklík  -  Martina Dvořáková
Tomáš Drápal  -  Lenka Prokopová
Michal Svoboda  -  Katka Šidlíková
Jaroslav Mikulica -  Hanka Sýkorová

lých letech. Protože se rozhodlo 
teprve pár dní před hody, že dcera 
bude stárkovat, bylo všechno hod-
ně hektické a náročné. Ale zvlád-
nout se to nakonec dalo. Proto 
bych ráda poděkovala zejména p. 
Jožině Vytrhlíkové, která Hance 
nachystala ve velice krátkém čase 
celý kroj a také za každodenní 
oblékání, při kterém jí pomáhala 
p. Marcela Jašová (Kudličková), 
takže díky i jí. Potom děkuji p. Bo-
žence Luskačové za všestrannou 
podporu a ochotu pomoct nejen 
nám, ale i ostatním stárkům. Pro-
stě děkuji úplně všem, kteří nám 
pomohli hody zvládnout.

Tehdy o prázdninách jsem si 
z domečku v Chaloupkách od-
nášela publikaci s věnováním 
pro mého otce. Ale také  krásný 
pocit, že pokud něco člověk dělá 
s opravdovou láskou, stojí to 
vždycky zato.

SA

Chodíme, chodíme ...... a nekdy aj sedíme
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Dětský folklorní soubor 
P A N T L I Č K A

Nejdřív práce, potom zábava

A hody mohou začít

Po letních prázdninách jsme 
se začali opět scházet. I když 
nám některé děti přestaly cho-
dit, jiné začaly, takže je nás 
o něco málo více než v loňském 
roce. Dojíždí děti z Divák, Ho-
voran, Klobouk. Což musí být 
velice náročné hlavně pro rodi-
če, kteří jsou ochotní děti každý 
týden vozit na zkoušku. Zřejmě 
jim záleží na tom, čemu se jejich 

děti věnují a jak tráví svůj vol-
ný čas. Nemůžeme nikoho nutit 
a to ani v žádném případě ne-
chceme. Jenom když vezmeme 
v potaz, že Pantlička je jedním 
z mála kroužků v Krumvíři pro 
děti, nevíme proč více místních 
dětí neprojevilo zájem kroužek 
navštěvovat. Za kroužek rodiče 
neplatí, pořizují dětem pouze 
cvičky. Kroje jsou obecní a obec 

nás také fi nančně podporuje co 
se týče cestovného na různá vy-
stoupení.

Pokud se nám podaří, chtěly 
bychom s dětmi uspořádat vy-
stoupení v předvánočním čase. 
Pracujeme na zimním pásmu 
s názvem „Vlk s kozů tancuje“. 

Marcela Konečná 
a Marie Šebestová
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ZŠ a MŠ

Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku je stanoven na 13. února 2008 v době od 15 : 00 do 17 : 00 hod.
Den otevřených dveří: po  individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v lednu 2008
Vzdělávací program 2007/2008
V tomto školním roce budou žáci 1. ročníku vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Krumvíř 
připraveného dle RVP ZV nazvaného „Škola pro každého, škola pro všechny“.
Žáci 2. – 5. ročník budou vzdělávání podle vzdělávacího programu pro Základní školy:
Č.j.: 168 47/96 – 2.

Kroužky:
Kroužek Termín zahájení ročník vedoucí
Anglický jazyk říjen 2007 3. – 5. Ivana Dokoupilová
Příprava na přijímací zkoušky únor 2008 5. Jana Fibichová
Dyslektický říjen 2007 1. – 5. Mgr. M. Procházková
Náboženství říjen 2007 1. – 5. František Trtílek

Školní družina:
Provoz ŠD: pondělí – pátek 11.45  - 15.00
 

Zaměření, zájmová činnost
Pondělí Dramatická a literární výchova
Úterý Výtvarné činnosti
Středa Sportovní aktivity
Čtvrtek Turistika
Pátek Přírodověda

   

Kulturně – vzdělávací akce:
Podrobněji budou úkoly rozpracovány v plánech na jednotlivé měsíce.
- 2x ročně návštěva divadelního představení –  Brno              září, prosinec
- výtvarné a literární soutěže – místní i regionální (dle nabídek)                             průběžně
- soutěž „O knihomola třídy, školy“                                                                        celoročně
- Dopravní výchova –soutěže, testy                 říjen, březen
-    „ Dýňový večer“- spolupráce s MŠ, rodiči                                   říjen
- vánoční dílny – spolupráce s rodiči                                                                      1. prosinec
- kulturní vystoupení žáků – vítání občánků, 80.- níci                                         příležitostně
- Maškarní ples – akce MŠ, spolupráce s rodiči                                                        1. března 
- Masopust – obchůzka obcí, akce MŠ                                                            únor
- návštěva knihovny v Břeclavi + besedy o knize,                                         březen
      půjčování knih, výstavky , literární soutěž                                                                      
- Den Země – soutěž ve sběru uzávěrů PET lahví (ekolog. výchova)            duben     
- výrobek z PET lahví           duben
- soutěž v poznávání bylin regionu                 květen                       
- Jarní besídka (Den matek) – veřejné vystoupení v KD, 
       spolupráce s MŠ, Pantličkou                                                                        20. duben
- Návštěva Moravského Zemského muzea – 3. – 5. ročník          duben
- Škola v přírodě  - Tábor Pod Templštýnem                                                    16. – 20. červen  

Nahlédnutí do 
PLÁNU PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK  2007/2008 

Základní školy a Mateřské školy  Krumvíř
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Sportovní akce:
-  branně – turistický výšlap k násedlovickému rybníku                                    září
- „ Drakiáda“ – akce s rodiči, MŠ                             18. září    
-      Lyžařský kurz – TJ Sokol  Němčičky                                                         7. – 11. leden 
- plavání – bazén v ZŠ Klobouky ( výuka i rekreačně ) 2. a 3. roč.                  leden
- Pálení  čarodějnic – akce s rodiči                                                              30. duben 
- Den dětí  - sportovní disciplíny                                                                       1. červen 

Veřejně prospěšné akce
- dle potřeb úklid okolí školy
- péče o parčík u školy
- úpravy školního hřiště a pozemku
- Den Země  - úklid rezervace Louky pod Kumstátem, okolí školy                     duben 
                            -  sběr bylin: rdesno ptačí                                                            
                   šípek                                                                       
                                                 pomerančová a citronová kůra                                   
                                                 prvosenka jarní                       průběžně
-  sběr odpadových surovin (papír)                                           květen  
* Některé akce a soutěže budou spojeny s celoškolní soutěží ročníků  “O barevnou kšiltovku“.
Výroční zpráva o činnosti i Plán činnosti v úplném znění si můžete prohlédnout v ZŠ, na OÚ  a v blízké době 
i na webových stránkách školy.
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Ohlédnutí za školním rokem 2006/2007
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Dýňový večer
Letošní rok jsme se na dýňo-

vý večer náležitě připravovali. Ve 
školce se celý týden vyrábělo, 
zpívalo a tančilo. Zkrátka chysta-
lo se na den D.

V pátek 5.10. jsme se sešli 
v parčíku před školou, kam rodiče 
přinášeli krásné dýňové výtvory. 
Dýňáčci zdobili lem parčíku a pro-
story před školkou.

 Děti se společně s rodiči za-
pojovaly do veselých podzimních 
hrátek jako je okusování jablíček 

na niti bez pomoci rukou, roz-
tlouknutí oříšku kladívkem, háze-
ní brambor do velké dýně, navlé-
kání lístečků na drátek, skládání 
obrázků z kaštánků a spoustu 
dalších her.

Občerstvili jsme se čajem, pe-
čenými bramborami a jablíčky. 
Poté jsme si zazpívali při kytaře u 
ohýnku písničky o podzimu a stra-
šidlech. A vydali jsme se večerní 
obcí s rozsvícenými lampiony 
na putování za pokladem. Cestu 

nám ukazovala květináčová stra-
šidýlka z Hrnčírny. Poklad, ukrytý 
na stadioně, jsme přece jen našli 
a děti odcházely domů spokoje-
né, plné dojmů.

O to víc nás mrzí, že dětem 
takovou radost kazí někdo druhý 
tím, že naše překrásné dýňáčky 
rozdupe. Asi si neuvědomuje ko-
lik lásky, úsilí, trpělivosti a času to 
stálo naše úžasné děti.

Napsala Zuzana Grmolcová, 
učitelka MŠ

Ocenění dětí a žáků v soutěžích:
1. místo ve výtvarné soutěži „Africká maska“ – Dominica  Trutmanová – 4. ročník
1. místo ve výtvarné soutěži „Arabský svět očima dětí“ – Michaela Foretníková – 3. ročník
3. místo v pěvecké soutěži „ O malovanú pantličku A. Šebestové – Eliška Šebestová – MŠ
3. místo v pěvecké soutěži „ O malovanú pantličku A. Šebestové – Vít Požár – MŠ
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 10. – 12. dubna 2007 byla v Základní škole a Mateřské škole Krumvíř, okres Břeclav, příspěvko-

vá organizace, provedena ČŠI Jihomoravského inspektorátu kontrola vybraných údajů zapsaných v rejstříku 
škol a školských zařízení, jejich správnosti a úplnosti a provádění zápisů změn v těchto údajích, kontrola ve-
dení vybrané dokumentace školy a předávání údajů z této dokumentace a veřejnoprávní kontrola efektivního 
využívání fi nančních prostředků poskytnutých škole podle § 160 odst. 1 písm.c) školského zákona.

Ve všech bodech kontroly nebylo zjištěno porušení posuzovaných právních předpisů.
Viz  Protokol č.j. ČŠI – 1272/07 – 12  ze dne 4. dubna 2007 uložen u ředitele školy a u starosty Obce Krumvíř.  

JARO  
Davídek Hrnčíř

LÉTO 
Anetka Kopecká

PODZIM 
Verunka Ledahudcová

ZIMA  
Vaneska Trávníčková
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ZUŠ Klobouky u Brna ve školním roce 2006/2007
Činnost ZUŠky, jak ji mezi  

sebou nazýváme, se velké 
části z nás bezprostředně do-
týká.Navštěvují ji naše děti, na 
místě ředitele si velmi úspěšně 
vede náš kamarád a krumvíř-
ský  rodák Jindra Demela. O její 
opravdu bohaté činnosti jsme 
Vás několikrát informovali 
a opakovaně se s ní setkáváme 
i v Krumvíři (vánoční koncerty, 
hody, Kraj beze stínu, vernisá-
že, akce kulturní komise OÚ, 
plesy, apod.)Rádi bychom Vám  
tedy, pro Vaši lepší informova-
nost a na přání pana ředitele, 
tuto malou , ale mimořádně 
aktivní a úspěšnou školu, blíže 
představili.

ZUŠ Klobouky u Brna je škola 
neúplná, poskytuje základy vzdě-
lání v hudebním a tanečním obo-
ru. Škola nemá zřízen obor vý-
tvarný, ani literárně dramatický.

V hudebním oboru vyučujeme 
hře na nástroje: housle, violon-
cello, kontrabas, kytara, klavír, 
keyboard, akordeon, cimbál, zob-
cová fl étna, příčná fl étna, klarinet, 
saxofon, trubka, tenor (baskříd-
lovka), tuba a pěveckou hlasovou 
výchovu.

V hudebním oboru nadále vy-
učujeme souborové hře – v cim-
bálové muzice a dechovém sou-
boru. 

V tanečním oboru se vyučuje 
taneční průprava, současný ta-
nec, lidový tanec, klasická taneč-
ní technika, taneční praxe, práce 
v souboru.

Úspěchy dětí z Krumvíře:
V kategorii  III.c - do 16-ti let, 

soubory s převahou dřevěných 
dechových nástrojů se 

Trio – Dva klarinety a klavír  ve 
složení Luděk Páleník, Pavlína 
Pavlasová a Kateřina Jerglová ze 
třídy pana učitele Slobodana Ra-
duloviče a paní učitelky Jarmily 
Hunčové umístilo na   1. místě.

Profi l školy ZUŠ Klobouky 
u Brna

Základní umělecké školství má 
v Kloboukách již více jak 60-ti le-

tou tradici, ale teprve od 1.1.1995 
je ZUŠ v Kloboukách samostat-
ným právním subjektem. Do to-
hoto data byla ZUŠ, dříve LŠU 
( lidová škola umění) pobočkou 
LŠU Hustopeče. 

ZUŠ Klobouky u Brna je spá-
dovou školou a poskytuje základy 
hudebního a tanečního vzdělání 
dětem z 24 okolních, ale i vzdá-
lenějších obcí.Velkou přednos-
tí naší školy je pestrá nabídka 
vyučovaných oborů, které jsme 
schopni dětem nabídnout a plně 
profesionální pedagogický sbor. 
Velkou motivací pro děti je mož-
nost uplatnění a seberealizace 
v souborech a to buď v cimbálo-
vé muzice nebo v dechovém or-
chestru ZUŠ. Díky velmi dobré 
práci obou souborů, mezi dětmi 
neustále vzrůstá zájem o studium 
smyčcových a žesťových decho-
vých nástrojů.

Poctivá a kvalitní práce všech 
pedagogů je znát i na individuální 
úrovni jednotlivých žáků, o čemž 
nejlépe vypovídají vynikající vý-
sledky našich žáků na soutěžích. 
Nejvíce ze všech se na tom po-
dílí naše klavírní oddělení. Škol-
ní rok 2006/2007 nebyl ve výčtu 
výsledků a úspěchů našich žáků 
na soutěžích tak bohatý jako roky 
předchozí, ale to je dáno také vý-

běrem náročných a prestižních 
mezinárodních soutěží. Není 
zrovna jednoduché zajistit a vy-
členit z rozpočtu školy na všech-
ny soutěže dostatek fi nančních 
prostředků. Daří se nám to jen 
proto, že máme v této  činnosti 
podporu mnoha okolních obcí,  je-
jich vstřícných starostek, starostů 
a ostatních obecních zastupitelů. 
Poděkování patří i dvěma sub-
jektům, jejichž přáním je zůstat 
v anonymitě a sponzorsky podpo-
rují od března 2007 velmi výrazně 
soutěžní aktivity naší nejlepší žá-
kyně, klavíristky 5. ročníku Jany 
Otáhalové z Kobylí. Ze třídy pana 
učitele Mgr.Zdeňka Šmukaře vze-
šel další vynikající zpěvák Martin 
Husák, který je i výborný houslis-
ta. V tomto oboru ho vede paní 
Mgr.Ivona Jahodová.

Největší pokrok ve svém 
uměleckém růstu učinila v roce 
2006/2007 naše dechovka a sklí-
zí zasloužené ovace a plody své 
poctivé práce na všech vystou-
peních, kterých se zúčastnila, 
tedy na koncertech, přehlídkách 
a soutěžích. Byli bychom rádi, po-
kud by se nám podařilo stabilizo-
vat  současné  složení  souboru  
a udržet v tomto orchestru i žáky, 
kteří  školu dostudují a posléze ze 
školy odchází. Větší kolektiv ský-

Absolventi hudebního oboru (Blanka Demelová, Pavlína Pavlasová, 
Denisa Veselá,Jožka Rudnický, Tereza Lexová)



Krumvířský zpravodaj 2/2007strana  14

tá více možnosti výběru kvalitních 
jednotlivých hráčů.  

Ve školním roce 2006/2007 
ZUŠ v Kloboukách uspořádala 
anebo se podílela na celkem 44 
veřejných vystoupeních a koncer-
tech. Kromě toho se žáci školy 
a jejich pedagogové zúčastnili tří 
Národních soutěží  ZUŠ a čtyř kla-
vírních soutěží mezinárodních.

V tanečním oboru se vyučuje 
taneční průprava, současný ta-
nec, lidový tanec, klasická taneč-
ní technika, taneční praxe, práce 
v souboru.

Taneční obor po výměně dlou-
holeté pedagožky paní Darji Weiz-
sové ze Žatčan, (pracovní poměr 
ukončen ze zdravotních důvodů,) 
čekalo ve školním roce obdo-
bí seznámování se dětí s novou 
kantorkou tanečního oboru paní 
MgA. Janou Suchou a na přivyká-
ní si novým inovačním metodám 
ve výuce tanečního oboru a no-
vému stylu práce. Svého úkolu se 
nová kantorka v tanečním sále, 
který je umístěn v prostorách Mě-
SOŠ v Kloboukách, zhostila  vý-

borně a o kvalitě její  práce svědčí 
především vzrůstající zájem dětí o 
studium tanečního oboru na naší 
ZUŠ. Paní Jana Suchá uspořáda-
la se svými kolegyněmi z jiných 
uměleckých škol šest společných 
koncertů pro své žákyně, jež se 
uskutečnily dva v Kloboukách 
a Adamově a jeden v Blansku 
a Oslavanech. Tak měly možnost 
naše tanečnice poznat i jeviště 
a ostatní prostory jiných umělec-

kých škol, než na které jsou zvyk-
lé ze školy vlastní. V hodnocení 
práce tanečního oboru v Klobou-
kách paní učitelka Jana Suchá 
vyzdvihuje také fakt, že klasický 
tanec (balet) je v ZUŠ Klobouky 
na velmi vysoké umělecké úrovni 
a ochota žákyň pracovat v tomto 
žánru a oboru je ojedinělá a na 
jiných škola stejného typu v pod-
statě neexistuje.

Z Výroční zprávy sestavila VC

Hasiči v roce 2007
Splněný sen
Dne 2. listopadu 2007 zastu-

pitelstvo obce Krumvíř rozhod-
lo o nákupu nového zásahové 
cisternového automobilu pro 
jednotku sboru dobrovolných 
hasičů. Stalo se tak po tom, co 
Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo 
o udělení dotace obci Krumvíř 
pro rok 2008 ve výši 2 milionů 
korun na obnovu vozového par-
ku jednotky SDH Krumvíř. Rok 
2007 končí pro hasiče radostnou 
událostí. Příští rok se splní sen 
všem krumvířským hasičům – 25 
let starý „trambus“ nahradí úplně 
nový automobil.

Z hlediska zásahů byl letošní 
rok „průměrný“. Požáry, autone-
hoda, cvičení. Zasahovali jsme 
v Krumvíři, Kloboukách, Velkých 
Hostěrádkách a Bohumilicích. 
Mezi tím technická pomoc, opla-
chování bahna z vozovky u ná-

draží v Krumvíři po lokálním zato-
pení, školení a odborná příprava. 
V průběhu roku byla prováděna 
údržba na technice a svěřené vý-
stroji a výzbroji. 

Všichni ve sboru a členové 
jednotky teď ale mají i poněkud 
jiné – příjemnější - starosti. Za-
městnává nás práce na tech-
nické specifi kaci, jak by měl být 
nový požární automobil tech-
nicky vybaven a uspořádán tak, 
aby vyhovoval našim požadavků 
a podmínkám v naší oblasti. Při-
tom je nutné uvažovat, že jde 
o pořízení techniky, která bude 
u jednotky sloužit nejméně 15-
20 let. Postup při tvorbě tech-
nické specifi kace konzultujeme 
s Generálním ředitelstvím Ha-
sičského záchranného sboru ČR 
a obcí. Tím je garantováno, že 
budeme mít vůz vybaven potřeb-
nými zařízeními za cenu přijatel-

nou vzhledem k fi nančním mož-
nostem obce. V případě, že vše 
půjde tak jak má, doufáme, že v 
I. pololetí roku 2008 Vám nový 
požární automobil představíme.

Bez dotace od Ministerstva 
vnitra ČR by pořízení nového au-
tomobilu bylo nemyslitelné. Dou-
fáme, že na koupi vozu přispěje 
také Jihomoravský kraj. Přesto 
půjde ze strany obce o velkou in-
vestici. Nová cisterna ale umožní 
rychlý, efektivní a spolehlivý zá-
sah. Její nákup nejméně na dobu 
15 let vyřeší otázku zachování 
akceschopnosti sboru, a to si za-
stupitelé při svém rozhodování 
velmi dobře uvědomovali. Za to 
jim patří dík.

 Ondřej Němeček
velitel jednotky SDH Krumvíř

hasici@krumvir.net
hasici.krumvir@centrum.cz

Absolventky tanečního oboru (Ester Líznarová)
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POZVÁNKA
S předstihem Vás Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř srdečně zve na 

Hasičský ples
Koná se v sobotu 26.01.2008 v sále KD

K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba LÁCARANKA

Rubrika fotbalového oddílu

Po velmi slušně odehrané se-
zóně 2006-2007,kdy A mužstvo 
skončilo třetí v III.třídě okresu  
a dorost na druhé příčce I. krajské 
třídy, se netrpělivě čekalo, co bude 
dál.

Muži absolvovali  velmi nároč-
nou fyzickou přípravu, jejímž vrcho-
lem bylo soustředění ve Velkých 
Karlovicích, kterého se zúčastnila 
i čtveřice vytipovaných hráčů do-
rostu. Mužstvo v přestávce opus-
til překvapivě Jakub Gremel (teď 
hájící dres Hlohovce v I.A třídě), 
naopak novým přírůstkem v týmu 
se stal Michal Dujka, dle mého ná-
zoru velmi kvalitní hráč, který patřil 
v mládežnických týmech dokonce 
do kádru reprezentace. Tým v pří-
pravě předvedl několik slušných 
výsledků, včetně vítězství v me-
moriálu Jardy Macháčka. Cíl do 

této sezóny byl jednoznačný, a to 
postup do okresního přeboru.

Dorost oprašoval fyzičku v hor-
kých letních dnech výhradně na 
zdejších terénech. V přípravných 
zápasech si mužstvo zvykalo 
s těžkými soupeři na náročné tak-
tické a herní požadavky trenéra, 
což sice odneslo debaklem v Kyjo-
vě, nicméně i to mělo svůj význam, 
což se potvrdilo v zápětí ve vyrov-
naném duelu se Šardicemi. Z týmu 
odešli R. Procházka a D.Šumbe-
rák, kteří skončili v dorostenecké 
kategorii a vrátili se zpět k vlastním 
oddílům. Martin Zvonič se prosadil 
u A týmu a Tomáš Drápal odešel 
na zkoušku a následně na půl-
roční hostování do druholigového 
týmu Šardic. Přišli David Ilčík a Ja-
kub Strouhal, oba na půlroční hos-
tování. Stejně tak  Filip Suchánek 

a na přestup Jan Medera.Cílem 
podzimu bylo navázat na úspěch 
z předešlé sezóny a bojovat opět 
o čelo soutěže.

Dnes, kdy po půlce sezóny sle-
duji umístnění týmů, by se dalo 
konstatovat, že je vše v nejlepším 
pořádku. Muži i juniorka jsou na 
druhém místě se ztrátou pouhého 
bodu na vedoucí celek Nikolčic, 
respektive Rousínova, což je vcel-
ku slušná odrazová pozice  do jar-
ních bojů. Ovšem zdání klame.

Nechtěl bych se podrobně-
ji rozepisovat o A mužstvu, za 
tým je zodpovědný pouze trenér, 
to by měla být jeho činnost. Za 
sebe můžu pouze napsat, že mě 
mužstvo herním projevem  nena-
dchlo. Ten je zaměřen především 
na kondiční aktivitu a hře výrazně 
chybí myšlenka. Takže jak znám 
„pana arogantního“, přijdou nové 
tváře, bohužel ne z našeho do-
rostu. Dost dobře nechápu, proč v 
základní jedenáctce nenastupuje 
Ondra Luskač.

 Naši dorostenci na hřišti sou-
peře

Hráč, okolo kterého by se mělo 
tvořit A mužstvo „jen“ drží dorost 
tam, kde je. Nebo další hráči juni-
orky. Copak by neměli  pravidelně 
ochutnávat atmosféru i další? Vin-
dišové, Charváti, Miklíkové.. Potom 
se setkávám s názorem, že: „Na to 
po dorostu kašlu, do mužů nepůjdu, 
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co tam…“. To je hodně alarmující. 
Můj tichý souhlas s panem Oben-
rauchem skončil. Jeho až příliš pro-
fesionální přístup k týmu a pro mě 
nepochopitelné variace v sestavě 
týmu škodí. Na utkání dorostu jsem 
ho bohužel ještě neviděl. Myslím, 
že sledování a zařazování talentů                   
do A mužstva by mělo být nejen 
jeho, ale i naším cílem. 

Podle mě patří na vesnici ves-
nický fotbal. Když tým na to má, 
měl by postoupit, třeba až do kraje. 
Ale fotbal by měl být na této úrov-
ni pro hráče pouze hrou, ne něčím 
byznysem. Zahrát si, vypotit tlačen-
ku, potom to dohnat zase pivem. 
Prostě zábava. To v té naší kabině 
prostě chybí. Pokud chce někdo 
něco ve fotbale dokázat, může. 
Jak se o to snaží třeba Tom Drápal. 
Slyšel jsem spoustu názorů, typu : 
„Co tam bude dělat?“ Ale mně se 
jeho snaha ověnčená talentem líbí. 
V Šardicích se prosazuje a nemě-
lo by se mu v kariéře bránit. Ani 
perspektivní chirurg nebude dělat 
obvoďáka v Kloboukách. Pokud by 
se Tomáš neprosadil, jak ho znám, 
určitě se rád vrátí. Ale co osoba, 
to názor, známe to, jak každý radí 
panu Brucknerovi… Takže počítej-
me zajíce až po soutěži, ale já to 

nevidím zrovna růžově.
Co se týče dorostu, myslím, že 

odvádíme dobrou práci, která je vi-
dět. Před sezónou jsem věděl, že 
poskládáme kvalitní tým. Teď to ví 
i soupeři. Myslím, že jsme doká-
zali předvádět atraktivní fotbal a 
až na vyloženě nepovedené utká-
ní v Dubňanech se nám to vcelku 
dařilo. Škoda prohraného utkání 
doma s Velkými Pavlovicemi, jehož 
nezvládnutý konec beru jako svoji 
chybu. Druhé místo je skvělé, ale i 
zavazující. Určitě se budeme chtít 
o první příčku porvat. Vše ale zá-
leží i na tom, kdo nám v mužstvu 
pro jaro zůstane. Otazníky visí nad 
duem hostujících hráčů Ilčíkem 
a Strouhalem, jejichž kluby by 
mohly mít pro nás nesplnitelné po-
žadavky. Navíc Miklík se zřejmě od 
fotbalu, coby hráč, uchýlí k práci 
s píšťalkou v krajských soutěžích, 
těžko mu bránit, pro mě osobně 
velká ztráta. Vybudovali jsme si 
v týmu skvělou atmosféru, což je 
jedna z důležitých části úspěchu. 
Navíc důvěra v nejmladší se nám 
neskutečně vyplatila. Trio Doležal, 
Kapičák, Vytrhlík si zaslouží můj 
obdiv. Určitě není jednoduché ve 
třinácti - čtrnácti letech čelit osm-
náctiletým, mnohdy už de facto 

mužům. 
Nechci jen chválit, určitě exis-

tuje spousta rezerv, jak v mé čin-
nosti, tak v hráčích. Ale učíme se 
a hlavně spolu umíme komuniko-
vat. Díky patří i divákům, kteří kluky 
na domácí půdě dokáží neskuteč-
ně vyhecovat.

Co se týče takové té omáčky 
okolo fotbalu, musím s radostí na-
psat, že se ledy opět hnuly. A to dost 
podstatně. Určitě si vzpomínáte, 
jak jsem psal, že máme nekvalitní 
hřiště a ty kabiny… Takže. Jakmi-
le pan Hrabec přestal předvádět 
spolehlivé výkony na hřišti, ukazuje 
své kvality na půdě úřednické. Je 
to především jeho zásluha, že  náš 
oddíl získal      od svazu nemalou 
dotaci na zavlažovací systém hřiš-
tě, který by měl, až toto číslo zpra-
vodaje budete číst, být plně funkční. 
Navíc se začíná cosi šuškat i okolo 
kabiny, no nechme se překvapit. 
Samozřejmě vás všechny rovněž 
zveme na připravovaný únorový 
maškarní ples     a snad se podaří 
zorganizovat i nějaký koncert.

Berte tyto řádky prosím výhrad-
ně jako názor soukromé osoby, 
který se nemusí shodovat s názory 
členů fotbalového výboru.

 S pozdravem Michal Škrabko

Cvičení pro ženy a dívky
Kulturní dům:

úterý a čtvrtek v 19:00 - aerobic, step aerobic, posilování s využitím overballů, činek, posilovacích 
gumiček 

Mateřská škola:
úterý v 19:00 - pilates a rehabilitační cvičení

středa v 19:00 - posilování a strečink
Cvičení vede Dana Hečová , Petra Hečová a Irena Jakubčíková

Kam za sportem v průběhu měsíce prosince?
V sobotu 22. prosince se v KD bude konat 2.ročník Vánočního turnaje nováčků v karate. Tentokrát pod 

záštitou Českého svazu karate Goju ryu. Závody těch nejmenších začínajících karatistů můžete navštívit od 
9.30hod. Exhibice Mistrů s následným vyhlášením výsledků pak bude následovat ve 14.00 hod. Zápisné je 
opět talířek vánočního cukroví. Více na www.krumvir.cz nebo www.gojuryu.cz 

Dále se na sobotu 22. prosince plánuje na kurtech Vánoční turnaj v malé kopané. Ceny a občerstvení 
zajištěno. Večer se pak společně zahřejete na Vánoční diskotéce. 

Ve středu 26.prosince se bude konat Štěpánský turnaj ve stolním tenise. Dopoledne od 9.00 hod budou 
soutěžit děti do 15ti let a odpoledne se utkají muži a ženy. Ceny a občerstvení jsou zajištěny.

A možná se dočkáme i tradičního Silvestrovského běhu. Naplánovaný je na neděli 30.prosince. Sleduj-
te nástěnku u OÚ a poslouchejte hlášení místního rozhlasu.
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Vystřídám Ronaldinha!
Pod tímto názvem vyšel v Rov-

nosti ve čtvrtek 28.června 2007 
článek o nadějném mladém fot-
balistovi Lukáši Michnovi. Trenér 
ze Šardic, ve kterých v současné 
době  Lukáš trénuje, se v něm ra-
doval z talentu i píle svého svěřen-
ce. Článek vyšel v době, kdy byl 
Lukáš s výběrem hráčů ročníku 
95 z celé České republiky ve fran-
couzskému Lyonu na neofi ciálním 
světovém šampionátu hráčů do 12 
let, který podporuje i legenda svě-
tového fotbalu Zinedine Zidane.

A my jsme se ho zeptali na to, 
jak se mu na světovém šampio-
nátu líbilo. Ve svých odpovědích 
si pochvaloval výbornou orga-
nizaci. Úroveň zápasů i celkové 

atmosféry si nezadala s MS do-
spělých fotbalistů. Jak jsme se 
z dalšího rozhovoru dověděli, do-
stat se na něj nebylo lehké. Ko-
nečnému výběru předcházelo ně-
kolik výběrových turnajů. Na dvou 
byl Lukáš dokonce vyhlášen nej-
lepším hráčem ročníku 1995 pro 
rok 2007. Také z tohoto důvodu 
se později stal kapitánem české 
výpravy. Samotnému šampionátu 
pak předcházelo týdenní soustře-
dění v Roudnici nad Labem.

A jaké jsou Lukášovy další plá-
ny?  No, přece jednou vystřídat 
momentálně unaveného Ronal-
dinha! Ale přesto, že se o něj zají-
mají další kluby, zůstává prozatím 
věrný Šardicím. 

Vítejte v  minimarketu

Letos už uběhlo 31 let od chví-
le, kdy byla v Krumvíři otevřena 
nová prodejna Jednoty spolu s 
pohostinstvím. Bylo to tehdy hod-
ně slávy, vždyť Krumvíř nový ob-
chod už potřeboval. Celá stavba 
byla uskutečněna – jak bývalo 
zvykem – v rámci akce „Z“. Na 
slavnostním otevření se sešlo 
mnoho občanů, krojované mláde-
že a zazpíval také mužský pěvec-
ký sbor  (viz foto). První vedoucí 
prodejny potravin byla paní Ber-
níková Věra,  vedoucím pohostin-
ství pan Buchta František. Od té 
doby v prodejně potravin nepro-
běhly téměř žádné opravy a úpra-
vy, prodej ale probíhal nepřetrži-

tě. Pohostinství naopak 
bylo několikrát pronaja-
to, jeho osud byl chvíle-
mi nejistý, až se  nako-
nec dočkalo rozsáhlejší 
rekonstrukce díky po-
sledním nájemcům a 
nyní tak  znovu slouží 
danému účelu jako po-
hostinství U Ostřížků.

Podle sdělení ve-
doucí místní Jednoty 
paní Helenky Šabové 
si pořádné opravy vy-

žadovala celá prodejna potravin.  
A to i z toho důvodu, že provoz 
přešel na tzv. prodej prostřednic-
tvím čárkového kódu  a k tomu 
byla nutná instalace 
nové prodejní technolo-
gie. Nevyhovující se za 
třicet let provozu stalo 
také zázemí prodejny, 
sociální zařízení a skla-
dovací prostory. A tak
 v opravené prodejně 
byly nainstalovány no-
vé regály, chladící pulty 
a mrazící boxy, vitríny, 
k dispozici bude větší 
počet nákupních vozí-
ků. Nově byly provede-

ny rozvody elektřiny, vody a odpa-
dy, aby oba provozy – potraviny i 
pohostinství, mohly fungovat sa-
mostatně. Také samotní zaměst-
nanci se dočkali lepšího záze-
mí – sociálního zařízení, šatny 
a kuchyňky, která slouží zároveň 
jako jídelní místnost. Celá akce 
si vyžádala dvouměsíční uza-
vření prodejny, proto byl na tuto 
dobu prodej přemístěn do budovy 
v areálu národopisného stadionu, 
kterou Jednotě pronajal obecní 
úřad. Zaměstnance tak čekalo 
během této doby dvojí stěhování. 
To druhé bylo možná náročnější, 
protože prodejna získala novou 
podobu a zvykat si musely nejpr-
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ve samotné prodavačky. A možná 
i pro zákazníky je trošku složité 
se v ní z počátku  orientovat. Pro-
blémem budou možná pro něko-
ho vyšší regály a také vážení vol-
ného zboží – zeleniny a ovoce na 
automatických váhách,  tak jak to 
známe z větších supermarketů. 
Ale hlavně starší zákazníci nemu-
sí mít obavy, kolektiv prodavaček 

jim bude nápomocen.  Slavnostní 
otevření – pro pracovníky Jed-
noty, zástupce obce a zúčastně-
ných stavebních fi rem proběhlo 
ve středu 21. listopadu, ofi ciální 
otevření prodejny pro veřejnost 
potom ve čtvrtek 22.listopadu. 

Takže nyní je již všechno na 
svém místě a za sebou máme 
první dny provozu. 

Aby se všem v Krumvíři dobře 
nakupovalo a z prodejny odchá-
zeli vždy spokojení zákazníci, to 
vám všem přejí: vedoucí prodej-
ny - Helenka Šabová, zástupce 
vedoucí - Lida Svobodová, pro-
davačky - Zdeňka Burýšková, 
Boženka Luskačová, Iva Braven-
cová a Hanka Vojáčková. 

SA

Ještě v době redakční uzávěr-
ky jsme stihli navštívit slavnostní 
zahájení provozu nově zrekon-
struované prodejny. Při rozhovo-
ru s předsedou družstva Jedno-
ta jsme se dověděli, že celková 
přestavba stála kolem 4 milionů 
a také, že se např. plánuje i možnost 
platby platebními kartami(red).

Prvním zákazníkem v nově 
otevřené prodejně byl pan Jaro-
slav Peroutka

Dámský klub
Počátek dobrovolného a nezá-

vazného spolku navazujícího na 
tradice našich prababiček a  exis-
tujícího při kulturní komisi OÚ, 
který si vypůjčil název od Vojty 
Náprstka, aby pouze označil druh 
svojí činnosti, se datuje k roku 
2006, kdy několik mladých žen 
a dívek z Krumvíře využilo šikov-
ných rukou paní Ludmily Char-
vátové a naučilo se vázat šátek 
– turečák. Tato snaha inspirovala 
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další  a tak se už dvakrát sešly s 
panem Jaromírem Kokešem, 

Mistrem ČR a SR v květinové 
vazbě, poprosily Šárku Foretníko-
vou, aby je naučila plést košíky z 
pedigu nebo malovat na hedvábí. 
A protože jsme každá jiná a každá  
chceme umět něco jiného, vytvořily 
si frekventantky seznam toho, co by 
se chtěly naučit. Materiál, prostory 
a přihlášky zajišťuje Věra Colleda-
ni, náplň činnosti z větší části Šárka 
Foretníková. Termíny jednotlivých 
setkání najdete na www.krumvir.cz 

nebo na nástěnce u kina. 
A protože jsou absolventky kur-

zu pletení z pedigu velmi šikovné, 
rozhodly se rozdělit se s  výsledky 
své práce s ostatními. Z iniciati-
vy paní Petry Huspeninové a za 
spolupráce Gábiny a  Kláry Mlýn-
kových, Dany Vašulkové, Katky 
Foretníkové, Šárky Foretníkové a 
Ilony a Ireny Jakubčíkových (a taky 
pana Milana Komosného) vznik-
ly nádherné ozdoby na Vánoční 
krumvířský strom. Děkujeme.  

Za DK VC
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Zimní zabíjačkový čas

Zabíjačky patřívaly k zimnímu 
koloritu stejně jako stoupající dým 
z komínů, čepice na uši, sníh, 
sáňky a plesová sezóna. Je prav-
da, že v té původní dávnější po-
době se objevují již jen sporadic-
ky, přesto ale zůstávají tak trochu 
výjimečným dnem v jinak běžném 
dennodenním životě rodiny.

Není problém si dnes koupit 
urostlého vepříka a udělat si doma 
zabíjačku. Většinou i teď se sejde 
širší rodina a těší se na ten den.  
Ale stále víc vidíme, že se  - hlav-
ně ve městech, dělají zabíjačky 
pro veřejnost, jen na ukázku. No 
a my si jdeme koupit hotové čisté 
maso třeba do supermarketu.

Ale pamětníci vzpomínají na 
dobu, kdy si lidé zabíjaček moc 
vážili. Uměli a také museli umět 
využít a vychutnat si každého 
kousku  až do posledního zby-
tečku. Proto se využívalo nejvíce 
zimní období, vždyť nebyly led-
ničky ani mrazící pulty. Hotové 
výrobky – jelita, tlačenka, ocásek, 
potom i uzené maso, se pověsily 
za háčky na hambálky a podle po-
třeby se ukrajovaly a ujídaly. Tak 
bylo zajištěno živobytí na dlouhou 
dobu.

Každá zabíjačka však neprobí-
hala v klidu a pohodě. Za Němec-
ka, ve válečných letech, se také 
zabíjelo tajně - „na černo“. Proč 
tomu tak bylo? V dědině byly pod-
chyceny všechny kusy dobytka a 
jejich zabíjení muselo být povo-
lené. Pokud nebylo, zabíjelo se 
tajně a to potom bylo velké riziko 
jak pro samotnou rodinu, tak pro 
kontrolora, který měl tuto eviden-
ci na starosti. V Krumvíři byli v té 
době prohlížitelem dobytka strýc 
Novák (František Novák). Museli 
hlásit každé narození i úhyn zví-
řete, všechno se přísně kontrolo-
valo. Přesto ale riskovali a snažili 
se lidem pomoct. Když opravdu 
někomu něco uhynulo, měli tu 
odvahu a uhynulý kus převezli do 
jiného domu a tam také nahlási-
li úhyn. A rodina si potom svoje 
„zatajené“ zdravé prasátko moh-
la  zabít . Uhynulé kusy se potom 
odváželi k rasovi do Klobouk, no 
a tam se někdy opravdu nemohli 
dopočítat. Ale také asi věděl o co 
jde, tak se to vždycky nějak uza-
vřelo. Jindy zase nahlásili na zabití 
kus o nižší váze a rodina tak moh-
la dostat víc potravinových lístků. 
Při těchto černých zabíjačkách se 
hodně zažilo. Starší generace se 
tomu po letech už jenom usmívá, 
mladší nevěří a přitom šlo opravdu 
o život. 

A tak si dnes beze strachu uží-
vejme té pěkné atmosféry, vždyť 
zimní zabíjačkový čas je tady zas.

Budeme zabijat
Je zima. Všady kolem je plno 

snihu a já se těším na zabijačku. 
Bude v sobotu. Šak to nemožu jit 
ani do škole. Dyž se zabijá, to je 
jak dyby mě bolelo v krku. Musím 
byt doma. Naší už týdeň obhlída-
jů prase, esi je jak se patří. Aj sů-
sed se došli podívat: „Šak pěkná 
sviňa je to, kolik može mět, dva 
metráky? Možná aj víc.“ Toto usly-
ším eště mockrát. Kolik váží, kolik 
može byt sádla. Esi to néni jedno. 
Hlavně, že možu byt u teho.

Před zabijačků je taky pilno. 
Už sme dovezli vercajk od řez-
nika, bránku, kabelu s nožama. 
Sedum nožů, ocilka, pilka – tak 
dycky řeznik kontrolujů, esi je to 
všecko. Na nože ale zatím ne-
smím chytat. Eště špryc na plnění 
jelit a itrnic a váhu s grmolcem na 
pověšení prasete. 

Nekeréj řeznik se dovezů aj 
takovů trojnožku, ale my prase 
věšáme na trám u hůry. Babička 
s mamků pekly dopoledňa buch-
ty – motaný s ořechama. To aby 
teho masnýho nebylo moc. Ci-
bula a česnek sů taky nalůpa-
ný, mrkva a petrželí do polívky 
oškrabaný, krůpy obraný, špilky 
zaříznutý, naštípaná kopa polí-
nek.  Velký hrnce sme museli aj 
vypůčit, protože při zabijačce je 
potřeba hodně náčení. 

V kotli je aj voda nachystaná. 
Enom aby do rána moc nemrzlo 
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a mráz nám kotél neroztrhl. Kde 
bysme honem zháněli druhéj? 
Nemožu se dočkat rána, ale stej-
ně, dyž se zbudím, z kotla se už 
kůří. 

Naší stávali brzo, eště za tmy, 
voda musí vřít. Už naklůkli smolu 
na paření, je nachystanéj hrnec 
na krív a čekáme enom na řez-
nika. Šak už sů tady: „Tož dobrý 
ráno, idem na to?“  „No poďme, 
ale něco pro zahřátí a na zdraví.“ 
Moc né, dajů si až potom, až pra-
se pichnů. Řeznik idů do chlíva 
obhlídnůt, co jich čeká. „No, pěk-
néj kůsek je to, kolik može mět, 
dvěsta? Možná aj víc. To bude 
sádla!“ Dyť sem to říkál. Ať váží 
kolik chce, já se těším na tep-
léj ovárek s jabkovým křenem, 
oškvarky, přesbuřt – teda na tla-
čenku. Dyž sem býl hodně ma-
léj, říkal sem klačenka a itrnicám 
zaséj větrnice. Enom ať mě néni 
špatně jako loni. To sem nespál 
celů noc, jak mě bolél břuch.

„A krupónku máte?“ ptajů se 
eště řeznik. Nevím, na co to je, 
ale je to papír s razítkem, tož to 
musí byt hodně důležitý. S razít-

kem je všecko důležitý. Po zabi-
jačce to naší zavezů aj s krupó-
nem do Hustopeč.  Ale už sů ve 
chlívě. Je slyšet kvičení, to řeznik 
uvazujů štranky na nohy praseti 
a už ho vedů. Fčíl potrhnůt a pra-
se leží na boku. Honem pomoct 
držet, aby sebů moc nemlátilo 
a neuteklo nám. Jednů, dyž byla 
poledovica, jeli na něm chlapi až 
do humna. Já držívám ocas, ale 
až budu věčí, budu taky držet 
nohu. Naša Růža čůhá za oknem 
z kuchyně. Děvčisko, bójí se. To 
já se nebójím. Taky chcu byt řez-
nikem. Už loni mě strýc učili vázat 
štranky. Tož pravda, nebylo to na 
praseti, ale na štokrleti. No co, 
dyť má taky štyry nohy.

Než se nadám, je po praseti 
a už to ide ráz na ráz. Bránka, 
vřelá voda, očistit, pověsit. Přitem 
nezapomět míchat kríf, aby se 
nezgrcla. Z čeho bysme potom 
dělali jelita a obarnicu? No a mezi 
tým nejaká tá štamprla.

 Mráz štípe, tak trochu zatopit, 
říkali chlapi. Tož to se nedá nic 
dělat, enom ženský to nevidijů 
rády.  Řeznik půlijů hlavu:  „Řek

ni mamce, ať pošlů ty velký nec-
ky na mozeček.“ Utěkám, že se 
možu strhat. Mamce škube kůtek 
a podávajů mě hlubokéj talířek: 
„Na, třeba to bude stačit.“  Kolikrát 
ten deň se nechám eště nachytat. 

Řeznik sů podšívka, dycky si neco 
vymyslijů.  Jednů mě poslali pro 
bobkovéj list do jelit. Ale už voní 
z kuchyně cibulka a čerstvéj chle-
ba. První zabijačková pochůtka, 
ani v ni nemusí byt maso. Potom 
se už enom dívám, jak porcujů 
prase. Ide jim to, to se musí ne-
chat. Za chvílu zkůšáme, esi je 
v kotli už maso z hlavy měký, krů-
py sů taky uvařený. Enom ať to 
nedopadne jak u kehosi, dyž mu 
řekli, ať hlavu obere. Chceli dělat 
tlačenku. Tož obírál, obírál, až nic 
nezbylo. Dyž se zháněli po masi , 
tož préj  - šak ste řekli, ať ho obe-
ru, tož sem to snědl. A bylo to.



Krumvířský zpravodaj 2/2007strana  22

„Tož co uděláme? Všecko?“ 
domlůvajů se řeznik s našíma. Je-
lita, itrnice, tlačenka, bílá polívka 
aj obarnica, všecko je dobrý. Hlav-
ně, aby teho bylo dosť, musíme 
zanest aj sůsedom a kmotřence. 
Šak nám všecí dali, tož oplatit.

„Ukaž, máš na nosi muchu,“ 
volajů na mě zaséj řeznik a už 
mám hubu počmáranů od krvavý-
ho prejtu, jak míchali na jelita. Su 
jak indyján a všecí se mě smějů. 
Nejvíc Růža, už vylezla z kuchyně 
a teď se řehtá na celý kolo. Šak 
počkej! Ale mě to zaséj tak moc 
nevadí, to už k zabijačce patří.

„Hlídá nekdo ten kotél s jelita-
ma?“ volajů za chvílu strýc. Poz-
dě, tři už sů prasklý. Bude husčí 
polívka. Honem vylovit a nechat 
vychládnůt. Tak, všecko dodělat, 
slít polívku, rozdělat itrnice aj jelita, 
zatížit a propichnůt tlačenku. Maso 
už je taky otočený. Eště, že tak 
mrzne, aspoň se nic nezkazí. Sád-

lo je nasolený, ale vypůšťat bude-
me až zejtra. Dnes je teho už dosť 
a aspoň bude dobře naleželý. Než 
ženský všecko poumývajů, chlapi 
to eště musijů zhodnotit u pohárku. 

A nás děcka už volajů na roznášení 
výslužky. Já půjdu tam a tam, Růža 
oběhne ten zbytek. Moc se mě do 
téj zimy nechce, ale dycky dostanu 
korunu, tož to stójí za to. Venku se 
to klzá, enom abych po cestě ne-
spadl a nevylíl polívku z konvičky. 
To bych musél it eště jednů.  „Mám 
ti to umyt?“ ptajů se kmotřenka, dyž 
si přelíli polívku. „Né, eště půjdu.“

Konečně je všecko hotový, aj 
výslužka roznešená a už sme vše-
cí v teple v kuchyni. Pospomíná se 
kdeco. Co se kdy na keréj zabijačce 
stalo, co kdo vyvedl, jak se zabijalo 
na černo. Ale mě se už pomaly klí-
žijů oči. „Tož je to za nama a zaplať 
pán bůh, dobře to dopadlo,“  slyším 
už jakoby zdálky tatinka.

„Bylo to dobrý, ale to teplý je-
lito sem už neměl jest,“ myslím si 
enom tak pro sebe a pomaly zaví-
rám oči.  „A stejně z celéj zabijač-
ky byly nejlepší ty buchty!“

Sestaveno ze vzpomínek
V Krumvíři bychom našli v 

minulé i současné době hodně 
řezníků – profesionálů i amatérů. 

Některé z nich vám představuje-
me v tomto příspěvku.

Co se taky stalo
Jednů kemusi poradili, že je 

dobrý tlačenku uhudit. No proč 
né, možem to zkusit. Dyž se teda 
udilo maso, pověsili k němu aj tů 
tlačenku. Jak to začalo z udírny 
vonět, tož se šli podívat a hlavně 
byli zvědaví na tů tlačenku, jak si 
zakrójijů.  Ale na ráhýnku visel na 
špagátě enom práznéj papír. Tož 
jak to? Snáď to nikdo nezebrál?  
No co by zebrál. Enom tá tlačen-
ka neměla byt načatá.

Zabijačka „na černo“
Bylo to na konci války. Fronta 

od Hodonína se blížila a bylo po-
třeba nachystat jídlo do foroty a 
skovat. Kdoví, co bude. Zabije se 
prase, nasolí se do škopka, dá se 
do sklepa a zaháže řepů a hertep-
lama. Museli sme ale žádat o povo-
lení na radnici a to sme nedostali. 
Tak se to musí udělat na černo. To 
ale nesmí kvičet prase, mohl by 
nás negdo udat. Musíme ho před 
zapichnutím omráčit. Řeznik vzál 
obušek a s pomocnikama šli na to. 
Prase ale dostalo do hlavy slabů 
ranu, obušek nevydržél, topůrko se 
vysmeklo a bůchlo řeznika do kole-
na. Řvalo prase aji řeznik. Ináč to 
dopadlo dobře, nigdo nás neudál.

L.CH.
Jinde zasej zabijali na černo a 

co se nestalo. Prase se povedlo 
zapichnút skoro v tichosti, to víte, 
strachu si přitem zažili. A potom 
honem pověsit pod šopku od sú-
sedovýho, aby ho nebylo vidět, 
dyby někdo došél. Dyž byli tak v 
nejlepším, odřezávali pěkně šrůtky 
masa, rosvítilo se jim nad hlava-
ma a z vrchu na ně hleděl súsed.  
Nejak mu z jeho strany zatýkalo, 
tož si chcél spravit střechu a začal 
odělávat křidlicu. Ale byl to dobréj 
súsed, nic neprozradíl.
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Sdružení rodičů Krumvíř
Rádi bychom Vás informovali o 

tom, že na podzim letošního roku 
zahájil v naší obci svou činnost 
nový subjekt – Sdružení rodičů 
Krumvíř, které bylo založeno při 
místním Obecním úřadu.

Jak již sám název částečně na-
povídá, jedná se o místní sdružení 
rodičů mladších dětí, jehož cílem 
bude organizovat a personálně 
zabezpečovat společenské, kultur-
ní, zábavné a sportovní akce pro 
děti, které bude pořádat částečně 
ve vlastní režii a dále spolufi nanco-
váním Obecním úřadem Krumvíř. 
Toto sdružení se bude také podílet 
formou výpomoci (ať již při organi-
zaci nebo personálním zabezpeče-
ní) na akcích pořádaných Základní 
a Mateřskou školou Krumvíř.

Dne 15. 10. 2007 proběhla 
zahajovací schůze, na které se 
její členové dohodli na předmětu 
činnosti sdružení a na plánu akcí 
na zbývající část školního roku 
2007/2008.  

Předsedou byl zvolen pan Mar-
tin Tibenský, který bude sdružení 
reprezentovat a zastupovat.

Naše sdružení by se dalo ozna-
čit jako „otevřené“ – takže pokud i 
Vy máte zájem a chuť s námi spo-
lupracovat (případně máte námě-
ty na zajímavé akce pro děti, které 

bychom mohli uspořádat), nevá-
hejte a kontaktujte nás na e-mailo-
vé adrese: tibentak@seznam.cz. 

První akcí, kterou budeme po-
řádat, bude 1. prosince v 15. hodin 
v Kulturním domě v Krumvíři „Mi-
kulášská nadílka“. Dále na jarní 
měsíce r. 2008 sdružení připravu-
je např. „Pohádkový večer“, „Ve-
likonoce v očích dětí“, „Den dětí“ 
a další akce.

Dovolte nám, abychom v sou-
vislosti se založením našeho 
sdružení vyslovili prostřednic-
tvím Krumvířského zpravodaje 
několikero poděkování institucím 
i jednotlivcům, kteří podpořili jeho 
vznik a přislíbili aktivní spolupráci. 

V prvé řadě bychom rádi podě-
kovali Obecnímu úřadu Krumvíř, 
pod nímž naše sdružení vzniklo 
a bez jehož fi nanční podpory by 
nemohlo existovat. Věříme, že je 
pro něj aktivita pro mladé rodiny s 
dětmi jednou z priorit, a tuto čin-
nost bude nadále podporovat, jak 
nám bylo přislíbeno. 

Dále bychom chtěli poděkovat 
členům pedagogického sboru Zá-
kladní a Mateřské školy v Krum-
víři, kteří velmi vstřícně reagovali 
na ochotu rodičů zapojit se do or-
ganizování volno-časových aktivit 
dětí a akcí pro ně pořádaných, 

a ihned aktivně vstoupili do pří-
prav naší první akce -  „Mikuláš-
ské nadílky“. Věříme, že jejich 
profesionální znalosti, obětavost 
v práci pro děti a zkušenosti s po-
řádáním akcí tohoto typu pro nás 
budou velkým přínosem.

V neposlední řadě bychom 
také chtěli poděkovat všem ochot-
ným rodičům, kteří se zapojili do 
činnosti našeho sdružení a svou 
práci budou vykonávat ve svém 
volném čase, bez nároků na ho-
norář, protože veškeré případné 
výdělky budou bezezbytku použity 
na další akce pro děti.

Jediným impulsem, který nás 
vedl k založení tohoto spolku, byla 
snaha alespoň částečně smysluplně 
vyplnit volný čas dětí a prožít krásné 
chvilky s našimi nejmenšími.

Pevně věříme, že se Vám všem 
budou námi pořádané akce líbit 
a děti si z nich odnesou spoustu 
příjemných zážitků a vzpomínek, 
které je budou provázet třeba i po 
celý život.

Přejeme Vám i Vašim dětem 
krásné vánoční svátky plné po-
hody a také to, abychom se spolu 
příští rok ve zdraví sešli např. na 
některé z našich akcí.

Za sdružení rodičů 
Gabriela Kopecká

Hiawatha 2007
V letošním roce jsme se roz-

hodli zopakovat osvědčenou ce-
lotáborovou hru a stali jsme se na 
týden indiány kmene Irokézů. Tá-
borového pobytu se účastnily děti 
z Krumvíře a Olšan u Prostějova. 
Údolím duchů se na týden stala 
základna YMCA ve Veverské Bí-
týšce. 

Hned po příjezdu čekalo na 
všechny plno práce: Zabydlet vig-
vamy, rozdělit se do oddílů –kme-
nů, seznámit se s názvoslovím 
tábora, vyzdobit indiánské obleky 
– ponča, postavit slavnostní oh-
niště. Název a barvu kmene jsme 
si museli vybojovat v lovu tote-

mových zvířat. Tak vítězný oddíl 
náčelníků Šárky a Matěje přibil 
na svůj totem zelený znak Bizo-
nů, druhý kmen náčelníků Ireny 
a Marka hnědý znak Medvědů a 
kmen Lenky a Bakiho žlutý znak 
Vyder. To byl ale poslední vyd-
ří smolný den, poté už vyhrávali 
kdeco. Druhý den našla bojovnice 
kmene Vyder poselství z pevnos-
ti bledých tváří, v němž vyzývaly 
všechny náčelníky, aby se dosta-
vili na vyjednávání do pevnosti. 
Zasedla rada starších a rozhod-
la, že na vyjednávací výpravu 
vyrazí pouze důležití náčelníci. 
Došlo však ke zradě, náčelníci 
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byli zajati a bojovníci byli nuceni 
je osvobodit. Po návratu do Údolí 
duchů vyzval Šaman velkého ná-
čelníka Hiawathu a poprosil o radu 
a pomoc. Hiawatha rozhodl, že již 
není na této zemi místa pro rudé 
bojovníky, že nadešla doba, kdy je 
třeba vyrazit do země irokézských 
prapředků. Bojovníci se museli 
připravit na náročnou cestu a také 
získat potřebné znalosti a doved-
nosti, aby mohli najít a přinést nej-
větší poklad všech Irokézů. 

Začali se učit výrobě a násled-
nému užití oštěpů, vyjednávání 
s bledými tvářemi a jejich zvířa-
ty, lovili medvědy, zkoušeli svůj 
postřeh a paměť . Každý večer 
byl zapalován slavnostní oheň 
u něhož byli odměňováni zna-
ky udatnosti jednotliví bojovníci i 
celé kmeny. Postupně se naučili 
jímavou hymnu složenou Markem 
a Bakim. Oslavovali svátek slunce- 
věčného bojovníka Kawa - zlatým 
skřekem Šamana neboli rituálním 
tancem a zpěvem jednotlivých 
kmenů. Vrcholem byla stavba vorů 
a sjíždění řeky Svratky. Ve velkém 
závodě a lítém boji za značného 
povzbuzování náčelníků i kolem 
sídlících bledých tváří nakonec 
k jezu nejdříve dorazily Vydry. 

Předposledního dne ráno ko-
nečně velký náčelník Hiawatha 
usoudil, že jsou všichni bojovníci 
připraveni na cestu za pokladem a 
k následnému odchodu do země 
irokézských prapředků. Jednotli-
vé kmeny rozšifrovali kožené svit-
ky s popisem cesty za pokladem, 
oblékli slavnostní ponča a ozdo-

bili se čelenkami, všemi získaný-
mi znaky udatnosti a vyrazili na 
cestu. Do tábora se vrátili bohatší 
o indiánská kouzla a poznání, že 
největším pokladem všech rudo-
chů, bělochů a vlastně všech lidí 
na zemi jsou rovnost, láska a bra-
trství. Že nejdůležitější  v životě je 
umět nabídnout pomoc člověku 
v nouzi a snaha být za všech 
okolností čestný a spolehlivý.

Nakonec jsme si rozdali pa-
mětní listy, poslední odměny a šli 
probendit získané dolary na trh. 
Večer vzplál poslední slavnostní 
oheň, naposled zazněla hymna, 
do ohně popadaly poslední špe-
káčky...

Ráno jsme už během balení 
a úklidu mysleli na návrat do 
svých domovů. Tak zase někdy v 
Údolí duchů, na břehu řeky Svrat-

ky AHOJ.
Ráda bych touto cestou po-

děkovala zdravotnici tábora alias 
kouzelníku kmene paní Svatavě 
Šurýnové, která  velmi zodpo-
vědně ošetřovala a opečovávala 
všechny bojovníky, kuchařkám  
alias velkým lovkyním Romaně 
Mikulicové a Janě Marčanové za 
obětavou práci v kuchyni a neu-
stále naplněná indiánská bříška 
a také všem vedoucím oddílů 
Šárce Foretníkové, Matěji Ostříž-
kovi, Ireně Jakubčíkové, Marku 
Šnyrchovi, Lence Ostřížkové ml. 
a Janu Bartonkovi (Bakimu).

Poděkování patří i Obecnímu 
úřadu v Krumvíři  a TJ Sokol v Ol-
šanech u Prostějova bez jejichž 
fi nanční podpory by se táborový 
pobyt rodičům značně prodražil.

Kateřina Foretníková
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Potáborové radovánky v Olšanech u Prostějova
Po letním táboře ve Veverské 

Bítýšce se vedení tábora rozhod-
lo uskutečnit „víkendový tábor“. 
Do Olšan jsme vyrazily v sobotu 
dopoledne ,natěšené na své ka-
marády z tábora. Jsme na místě . 
Nastává objímání, povídání  zážit-
ků ze zbytku prázdnin a radování 
se z toho , že se znovu všichni 
setkáváme. Šli jsme se ubytovat 
do zdejší sokolovny. Poté odstar-
tovala velká vlna her a soutěží. 
Všichni se velmi dobře bavili . 
Třeba když jsme jedli hanácké ko-
láče ve čtyřech a nemohli jsme ho 
rozkrojit nebo když jsme ve dvoji-
cích, které měli svázané nohy utí-

kali přes hřiště a na cestě zpět co 
nejrychleji jedli trs hroznů. Ale asi 
po 5 hodinách dovádění nastala 
doba večeře a my jsme navštívi-
li olšanskou restauraci a naplnili 
jsme si bříška výbornou večeří. 
Přesvědčeni že teď asi nastane-
me večerní klid jsme se odebrali 
zpět do sokolovny, ale v sokolov-
ně na nás čekalo překvapení v 
podobě  DJ „Žažohy“ a jeho vy-
bavení na celonoční diskopárty. 
Byli jsme  velmi překvapeni. Také 
jsme si připomněli tábor prohlíže-
ním fotek na plátně .Pak jsme po-
kračovali v tancování a hraní her 
a blbnutí . Ale asi kolem 1 hodiny 

už začínali být všichni unavení , 
a tak jsme  se zavrtali do spacá-
ků a spinkali. Ráno nás vedoucí 
vzbudili a hned hnali na rozcvičku 
.Při odjezdu ještě každý účastník 
dostal CD s fotkami z tábora a 
pak opět nastalo dlouhé a smut-
né loučení. A už jsme vyrazili zpět 
. Olšanští se rozešli domů a my 
jsme jeli autobusem do Krumvíře 
. Tam na nás už čekali nedočka-
ví rodiče aby nás uvítali a odvedli 
domů. A co teď? Teď se akorát 
můžeme těšit na další tábor až se 
znovu setkáme a uvidíme.

Klára Mlýnková

Nikdy jsem na kytky moc nebyla...

Milovníci květeny ať prominou, 
nic moc zajímavého jsem v nich 
neviděla, je to všechno zelené, 
odkázané na něčí péči, nebo po-
nechané napospas přízni, či ne-
přízni počasí...a... nehýbe se to. 
Měla jsem prostě vždycky raději 
zvířata, u těch se pořád něco 
děje. Kytky mi připadaly vždy pro-
stě málo akční, než jsem ovšem 

poznala ty masožravé.....
Jak zvláštní, kdo by to od té 

křehké krásy čekal, že dokáže 
polapit a strávit živou kořist, tedy 
evolučně mnohem dokonalejší 
organismus, než je rostlina sama. 
A jak různorodá stavba těl a dů-
myslných pastiček, které číhají 
na nic netušící živáčky... Obdi-
vuji křehkost drobných rosnatek, 
které lákají octomilky a komáry 
na falešnou lepkavou rosu. Špir-
lice, ty dlouhé trubice s krásným 
kadeřavým víčkem,voní a lákají 
do svých útrob i vosy, ale ty pak 
topí v hlubinách své láčky v ža-
ludečních kyselinách. Žasnu nad 
mucholapkami, které dokáží bě-
hem půl vteřiny sevřít své zubaté 
čelisti, u té jsou mouchy bez šan-

ce. Opravdovým klenotem se mi 
zdají láčkovky, u nás v bytě vyža-
dují zvláštní pozornost, ale ve své 
domovině tropických pralesech, 
jsou to plevelné liány s konvice-
mi plnými trávicích šťáv. Některé 
jsou velké až jako dvoulitrová pet-
láhev a doplatí v nich na svou ne-
opatrnost nejen hmyz, ale i žabky 
a myšky. Takže pozor na křečka! 

Masožravek je 650 druhů, 
každá je jiná, některé prahnou po 
žhavém slunci, jiné mají rádi pří-
tmí pralesa. Některé rostou jako 
z vody, nad jinými je třeba trošku 
hloubat, ale ta krása, když je jim 
u Vás dobře a vykvetou! 

A tak jsem se stala pěstitelem 
masožravých rostlin.... 

Šárka Foretníková
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Lákavý svět motorů
Letošní již 19.ročník soutěže mladých vědců EU Contest 2007, který se uskutečnil v záři letošního roku 

ve španělské Valencii ukázal, že i v dnešní době se mladí dokáží věnovat vážným věcem a jejich koníčkem 
mohou být i vědní obory. V soutěži EU pro mladé vědce se utkalo 121 nadějí z celé Evropy, čtyři z nich byli z 
České republiky a z toho dva studenti klobouckého gymnázia – Tomáš Nevídal z Borkovan a Josef Valihrach 
z Krumvíře. Sice v tak velké konkurenci nestáli, jak se říká na bedně, přesto jejich stánek patřil podle infor-
mací z kuloárů k nejatraktivnějším a pokud by ve Valencii existovalo divácké ocenění, určitě by prý vyhráli.  
Jožku máme v Krumvíři po ruce a tak jsme ho lehce vyzpovídali.

Jak se stane, že dva kluci z 
vinařského kraje zabodují ve 
strojírenském oboru a ještě na-
víc v závodní sféře? O čem, jen 
tak stručně, byla vaše práce?

Svět motocyklových závodů 
si nás podmanil už dávno a když 
se naskytla příležitost účastnit se 
SOČky, tak jsme nad tématem 
naší práce nemuseli dlouho pře-
mýšlet. Základem našich úspěchů 
bylo určitě nadšení pro věc. Jen 
to ale samozřejmě nestačí a tak 
jsme postupně museli zapracovat 
na našich technických znalostech 
a dovednostech. Měli jsme štěs-
tí, zaujali porotu a po vítězství v 
celostátním kole se probojovali 
až do Valencie. Naše práce se tý-
kala závodních motocyklů DUCA-
TI a jejich technických specialit. 
V projektu pro EU Contest jsme 
se zabývali problematikou závod-
ních protismykových spojek a je-
jich potenciálním vylepšením. 

Slyšeli jsme, že jste měli 
docela dramatickou cestu do 
Španělska?

No to je pravda. O menší dra-
ma se postarala bouře při přistání 
ve Valencii. Rozhodně to neby-
lo nic příjemného, ale naštěstí 
všechno dobře dopadlo.

Co konkurence, jaká vládla 
při soutěži atmosféra?

Konkurence byla opravdu silná 
a všechny projekty byly na velmi 
vysoké úrovni. Přesto byla atmo-
sféra velice přátelská a otevřená. 
Člověk tak měl příležitost poznat 
mnoho zajímavých lidí a toho si 
velmi vážím.

Budete v této práci  pokračo-
vat, co dalšího máte v plánu?

Na závodní svět určitě neza-
nevřeme. I když teď se musíme 
věnovat hlavně blížící se maturi-

tě a přijímacímu řízení na vyso-
ké školy. Doufáme ale, že nejde-
me čas pro naše další působení 
v tomto oboru.

Jaký ohlas měla vaše účast 
v této soutěži ve škole mezi 
spolužáky a jak jste byli oceně-
ni doma v ČR?

Spolužáci, učitelé a vedení 
školy toho s námi kolem všech 
soutěží hodně „vytrpěli“, ale pod-
porovali nás jak mohli a fandili 
nám, za což jsme jim velmi vděč-
ní. I když jsme z Valencie odjížděli 

s pocitem dobře odvedené práce, 
nečekali jsme doma tak velký me-
diální zájem, podporu a vyjádře-
ní díků za skvělou reprezentaci. 
A doma v ČR jsme také zabodova-
li. V soutěži „Česká hlavička“ (ob-
doba projektu pro dospělé - Česká 
hlava) jsme obsadili sedmé místo. 

Tak také my Vám upřímně 
blahopřejeme a doufáme, že o 
Vašem působení ve spojení se 
značkou DUCATI ještě uslyšíme.

SA

Předvánoční

Chvíle, kdy je ti na dotek. 
A na blížení.
Závratný čas výsostné ceny.
A v dlaních vánoce.

Podržet chvíli. Čistou něhu.
Nepřestávat být dítětem.
Žít vděkem.
A mlčet slovy. Nedovedu.

Mít. To k neuchopení.
Rozdáním přijít k bohatství.
A nemilovat – kdopak smí?
Jak v nebi, tak i na zemi.

A nikdy nežít bez naděje.
Vždycky je někdo, kdo čeká.
Srdcem se dotknout člověka.
Žít krásné a snadné je.  

 F.T.
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Hubertova jízda 2007
Letošní Hubertovy jízdy se zúčastnil rekordní počet koní i 

jezdců. Po úspěšném absolvování trasy se večer konala v KD 
taneční country zábava

MOTLITBA KONĚ

Nasyť mne, pane, napoj a dej mi čistou, prostornou stáj,
když skončena je denní práce.
Mluv se mnou, neboť Tvůj hlas mi nahrazuje otěže.
Budeš-li ke mně laskavý, budu ti sloužit s radostí
a najdeš místo v mém srdci.
Netrhej otěžemi, prosím, nesahej po biči, jdem-li kupředu.
Dej mi čas, abych pochopil Tvůj záměr.
Nebij mne, když Ti nerozumím.
Neměj mne za nepozorného, když nesplním Tvou vůli – možná,
že sedlo nebo podkovy nejsou v pořádku.
Neuvazuj mne příliš krátce a nestříhej mi ocas,
který je mou jedinou zbraní proti mouchám a komárům.
Až poznáš, že se mé dny krátí, až Ti již nebudu moci sloužit,
můj milovaný pane, nenech mne, prosím,
hladovět a mrznout, neprodávej mne.
Buď tak dobrotivý a připrav mi rychlou, milosrdnou smrt
a Bůh se Ti odmění zde i na věčnosti.

Jak byla na Rybníčku pod kostelem málem slavnost

A to díky stále mediálně zná-
mějšímu rodákovi Jožinovi Šmu-
kařovi.

V srpnu natáčel režisér Dušan 
Klein ve Starovičkách novou čes-
kou komedii s pracovním názvem 
„Svatba na bitevním poli“. Na do-
točení některých interiérových 
scén je Jožin přivezl na náš konec 
do Krumvíře. Na dvoře u Šmukařů 
nainstalovali  zahradnictví, naproti 
u Hošů zařídili ložnici. Přípravný 
štáb pracoval na vytvoření scén 
celý týden, a protože jeho členové 

(milí a vstřícní) vůbec nebyli „nafr-
nění“ že jsou z Prahy a od fi lmu, 
tak jsme se spřátelili.

Filmovací den byl v úterý 
14.srpna 2007 po obědě.

Přijeli herci Jan Budař, Sloven-
ka Monika Hilmerová a Jaroslava 
Obermeierová. Ta už u nás jednou 
byla a chtěla se setkat s paní Lud-
milou Charvátovou, která ji při na-
táčení Maryše oblékala do krum-
vířského kroje. A také se setkaly.

Štáb se rozrostl o kamerama-
ny, osvětlovače a všichni se snažili 
vyhovět ve všem režisérovi.

My, přihlížející čumilové, jsme 
se do té chvíle domnívali, že tak 
jsou obskakovány pouze hlavy ko-
runované.

Jožin Šmukař chtěl uvolnit na-
pětí, a proto nám vyprávěl přího-
du z natáčení ve Starovičkách. 
Účastnil se ho jako voják ve fran-

couzské uniformě. Na posečeném 
poli připravoval štáb bitevní pro-
středí z dob napoleonských válek. 
Herci měli přijít brzy po svítání na-
táčet. Posilňovali se před „bitvou“  
u Jožina ve sklípku, zvláště pak 
herec Bolek Polívka, který právě 
oslavoval své narozeniny. Když 
ráno před pátou hodinou Bolek s 
Jožinem přicházeli na bitevní pole, 
uviděl je režisér a hned se zlobil.

Bolek vyřešil situaci jemu vlast-
ním způsobem. Ze své výšky se 
naklonil k malému Dušanovi Klei-
novi a domlouvavým hlasem pra-
vil: „No, no, přece nebudeme na 
moje narozeniny měnit režiséra!“

Celé natáčení v Krumvíři se 
protáhlo až do časných ranních 
hodin příštího dne a my jsme 
zjistili, že fi lmování není žád-
ná legrace, ale úmorná dřina.                                             
Jana Ondrůjová
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Tipy pro Vás
Již několikátý podzim jsme obdivovali překrásné 

kateřinky na terasách před domy paní Lajgotové a 
Kopřivové. Zeptali jsme se na postup pěstování a 
dostalo se nám ochotné odpovědi. Tady je.

Na zimu se kateřinky v květináčích ostříhají a 
uskladní ve sklepě. Zalijí se jen občas. Zjara, když 
začínají rašit, vyndají se z květináčů a rozeberou 
se na jednotlivé sazeničky. Ty se sadí přímo na 
záhony asi 75 cm od sebe, aby se mohly bohatě 
rozkošatit. Musí se zalévat. Potom se dají zpět do 
květináčů a jsou připraveny k výzdobě.

  KRUMVÍŘSKÝ SPOLEČENSKÝ ROK 2008
Přehled tradičních akcí:

LEDEN:          12.Krojovaný ples, DH Ištvánci, CM Primáš
   19.Zahrádkářský ples
   26.Hasičský bál, DH Lácaranka
      
ÚNOR:  23.Sportovní ples
   Fašanková obchůzka

BŘEZEN:   1. Maškarní ples ZŠ a MŠ

DUBEN:  20.Svátek matek ZŠ a MŠ, Pantlička 
   30.Pálení čarodějnic

KVĚTEN:  

ČERVEN:  koncert ZUŠ Klobouky u Brna
                      Zpravodaj 1/2008
   Memoriál Jaroslava Macháčka - kopaná

ČERVENEC:  5.Pouť ke kapličce sv.Cyrila a Metoděje
   12.Benátská noc, hraje MODUL

SRPEN:  Tradiční Bartolomějské hody

ZÁŘÍ:  Drakiáda
       
ŘÍJEN:  Dýňový večer

LISTOPAD:  

PROSINEC: Zpravodaj 2/2008
   Advent v Krumvíři 
   – koncert ZŠ a MŠ, Pantlička, rozsvěcení Vánočního stromu
   - Charitativní koncert
   - Silvestrovský běh
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Víte, že 
- přesně před 150 lety byl Krumvíř znovu osídlen? V průběhu 30.leté války byla 
obec totiž zcela zničena.

- uplyne 150 let od výstavby první zpevněné silnice, která vedla dědinou?

- si na obecním úřadě můžete prohlédnout fotografi e Jardy Křikavy. Jsou barevné 
ve formátu A3?

- si můžete na obecním úřadě zakoupit velmi reprezentativní třinácti stránkový 
 kalendář s reprodukcemi pastelů pana Václava Demely? Stojí 100,-Kč, část 
 nákladů hradila obec.

- výstavu pana Staně Ševčíka navštívilo v prvních dnech přes 300 návštěvníků. 
Publikace, kterou na své náklady vydal, se těšila velkému zájmu místních i přes-
polních obyvatel a stala se jakýmsi výletem do minulosti Krumvíře. Pokud ji ještě 
nemáte ve své knihovně, objednat si ji můžete přes obecní úřad.

- se letos konalo již třikrát vítání občánků? Máme radost, že se o ně naše obec 
„radostně rozrůstá“.

- se opět přemnožili špačci? Vyfotil si je Jarda Křikava, kdyby nám opět někdo 
nevěřil. Tak trochu to připomíná slavný horor „Ptáci“.

- soukromá vysoká škola
 Evropský polytechnický in-
 stitut s.r.o., zahájila svoji 
 práci v Hodoníně v akade-
 mickém roce 2002/03?
 Pokud máte maturitu, mů-
 žete vystudovat vysokou
 školu  Evropský polytechnický institut– bakalářský tříletý studijní program
 Studium je přibližně dvakrát o víkendu v měsíci. Je založeno na internetových technologiích, takže pří-
 stup k počítači a internetu (doma, v zaměstnání, atd.) je nutností..
 Bližší informace na www.epihodonin.cz
 
- se v letošním roce změnil obchod s průmyslovým zbožím. Přešel do rukou nového majitele a věříme, 
 že bude dál sloužit ke stále větší spokojenosti nás, zákazníků. 

- k bezpečnému zdolání trasy od hrnčírny k bývalému státním statku bude sloužit nově zbudovaný chodník?

-  se nám z článku o krumvířských křížích ve Zpravodaji 1/2007 ztratily dvě fotografi e? Přinášíme je tedy až
 nyní. Jako omluvu za tiskařského šotka uveřejňujeme i fotografi i současného stavu kříže na Drahách. 
 (Detail dřevěného kříže u dvora 
 a č.11 - kříž na Drahách, za kterým 
 bylo vidět nádraží).

-  je článek o křížích, včetně všech
 pořízených fotografi í a kreseb, uve-
 řejněn na www.krumvir.cz.
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Zklamaný koledníček
Štědré dny, jaké jsme před lety proží-

vali, se těžko někdy vrátí. Ale my, starší, 
na ně rádi vzpomínáme. Už od časného 
božího rána si děti představovaly strome-
ček a dárečky pod ním. Celý den se pos-
tily, aby na něm viděly také zlaté prasátko, 
jak jim rodiče slibovali. A přitom se moc 
těšily na koledování. Navečer se začaly 
scházet skupinky děvčat a chlapců a po-
stupně se rozešly po domech, aby přede 
dveřmi zazpívaly koledy, které znaly. Za 
to jim panímáma nebo jejich děvče po-
darovalo do uzlíčku něco dobrého. Dnes 
se nad tím můžeme jenom pousmát, ale 
dříve to bylo především sušené ovoce, 
ořech, někdy dobrá buchta a radost udě-
lalo i pěkné jablíčko. Málo bylo dveří, u 
kterých by koledníčci dostali i malý kulatý 
pětníček. Ale to nic neměnilo na  radosti 
jak darujících tak i obdarovaných z krásné 
a kouzelné atmosféry vánoc.

A  tady se stal i dávný příběh malého 
koledníčka. Dávný proto, že to bylo někdy 
kolem roku 1920 a našemu koledníčkovi 
mohlo být tak šest nebo sedm let. Naro-
dil se v roce 1914. Koledovat šel s hlouč-
kem starších chlapců, mezi kterými byl 
ale nejmenší a tak zůstával pozadu. Brzy 
poznal, že koledy dostává málo a tak si 
řekl: „Zpívat umím, tož se nenechám po-
řád odstrkovat. Budu chodit po koledě 
sám.“  Dobře udělal, protože jeho uzlí-
ček se rychle plnil a ve všech domech ho 
chválili jak je odvážný a šikovný. Byla taky 
pořádná zima a tak si řekl, že když obe-
jde s koledou ještě dva domy, bude na 
rozcestí a půjde s těmi dobrotami domů. 
A hned v tom prvním domku ho čekalo milé 
překvapení. Otevřeli mu strýček – hospo-
dář, pochválili ho za krásný zpěv a odva-
hu a do ranečku mu položili krásné velké 
červené jabko. Koledníčkovi zazářily oči 
radostí. Takové krásné jablíčko od niko-
ho ještě nedostal. Tak ještě honem vedle 
k sousedům a potom domů. Vedle mu 
otevřela dcerka, jen o málo starší než byl 
on sám a úsměvem mu do uzlíčku vložila 
tři ořechy. S velkým nadšením a spokoje-
ný utíkal koledníček domů. Těšil se, jak se 
s jablíčkem doma pochlubí. Ale velké bylo 
jeho zklamání. Jablíčko v uzlíčku nebylo. 
Najednou byla všechna radost pryč a dět-
skou duši zalil smutek. Proto se děvče na 
něj tak usmívalo a v přítmí předsíně, jak 
mu vkládalo ořechy do šátku, nahmátlo 

velké jablko a to si vzalo.  Bylo větší chlapcovo zklamání nebo ra-
dost malé ubohé zlodějky?  Ta se z toho těšila možná jen chvíli, ale 
malý koledníček na tento neradostný zážitek nikdy nezapomněl.           

                                                 F.V.

Ať radost, štěstí, pohoda a dobří lidé kolem provází 

Vás v celém období letošních vánoc. To Vám přeje  re-

dakce Krumvířského zpravodaje.
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NAROZENÍ od  11/06-10/07

Matěj Široký   č.312
Ondřej Vajčner  č.230
Lukáš Tibenský  č.241
Eva Húšková  č.365
Jonáš Voráč   č.286
Ondřej Pokorný  č.372
Radim Němeček  č.357
Marian Straka  č.21
František Schindler  č.130
Adéla Škrabková  č.53
Daniel Živěla  č.24
Adam Bravenec  č.363
David Húšek   č.372
Leona Hrnčířová  č.430
Eliška Samsonová  č.116
Matěj Riedl   č.131
 

ÚMRTÍ od 11/06-10/07

Jiří Štaud  ročník nar.  1953
Květoslava Macharáčková  1924
Petr Málek    1920
Františka Slezáčková  1930
Marie Závodská   1931
Stanislav Vytrhlík   1922
Jaroslav Krapka   1942
Antonín Valihrach   1927
Věra Vytrhlíková   1926

SŇATKY od 11/06-10/07

Marina Nagnojnaja-Jiří Pokorný  
Hana Malá-Lukáš Chotovinský  
Lenka Bíbová-Michal Poláček
Kristýna Slancová-Tomáš Hanzal
Jana Vytrhlíková-Aleš Ostřížek
Kristýna Kachyňová-Petr Vlasák
Lenka Demelová-Milan Bohatec
Kateřina Drápalová- Roman Riedl

Společenská kronika 

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU  POBYTU 
od 11/06-10/07

Marie Jarolímová  č.129
Jaroslav Ludvík  č.129
Věra Ludvíková  č.129
Patrik Šrank   č.129
Martina Konečná  č.322
Adam Stehlík  č.226
Jindřich Stehlík  č.226
Ludmila Stehlíková  č.226
Yuriy Fito   č.19
Pavlína Bečková  č.59
Aleš Ostřížek  č.158

      

ODHLÁŠENÍ  Z TRVALÉHO POBYTU 
od 1/07-10/07

Ludmila Herzánová  č.178
Petr Sovadina  č.327
Dagmar Sovadinová  č.327
Klára Sovadinová  č.327
Jana Bělíková  č.372
Kristýna Bělíková  č.372
Markéta Krbušková  č.286
Lenka Poláčková  č.165
Jan Horák   č.301
Leoš Trávníček  č.46
Kateřina Riedlová  č.131
Matěj Riedl   č.131

Nejstarší jubilanti Krumvíře v tomto roce:

Anděla Krčmová  93let
Anežka Bednaříková 93let
Karel Kopřiva  93let
Jindřich Křikava  92let

V posledních listopadových dnech oslavili manželé Kvě-
toslava a Ladislav Foretníkovi 50. výročí svatby. 
K zástupu gratulantů se připojuje i redakce Zpravodaje.
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A s úsměvem 
do nového 
roku 2008


