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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Slovo starosty
Vážení občané,
rok se sešel s rokem, a tak mi
dovolte, abych Vám sdělil, co se
za uplynulé období podařilo zrealizovat a na co se chystáme v roce
příštím.
V letošním roce se prodloužil
chodník v Chaloupkách od Borovičkových č. p. 310 směrem k lokalitě výstavby nových rodinných
domů v délce asi 200 metrů. Při
realizaci jsme se museli vypořádat s nestandardními výškovými
rozdíly i s překlenutím dvou lapačů na zachycování povrchových
srážkových vod. Celková cena činila asi 350 000,- Kč.
Za účelem zvětšení kapacity
skladových ploch pro ukládání různého materiálu a také parkování
naší nové zametací techniky jsme
prostory bývalé strojovny filtrační

stanice na koupališti přebudovali
na velký sklad. Náklady na opravu a potřebné úpravy činily včetně
pořízení přívodu elektrického kabelu s vnitřní elektroinstalací asi
75 000,-Kč.
V současné době se dokončuje
rekonstrukce ústředního vytápění
v budově hasičské zbrojnice z původních plynových přímotopů na
standardní ústřední vytápění. Rekonstrukce otopného systému stála celkem asi 270 000,-Kč, z toho
je dotace z prostředků Krajského
úřadu Jihomoravského kraje ve
výši 200 000,-Kč.
Z připravovaných akcí bych
chtěl uvézt třeba rekonstrukci chodníků, které se nacházejí
u silnic v majetku Jihomoravského
kraje. To znamená hlavní silnice
přes obec a silnice na Bohumilice.

Realizace rekonstrukce v plném
rozsahu je podmíněna přidělením
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o kterou budeme
žádat.
Před dokončením je také projektová dokumentace na rekonstrukci budovy bývalého „Kina“,
ze které by se měl stát víceúčelový prostor určený hlavně k tělovýchovným činnostem.
Protože už nám začal adventní
čas a blíží se konec roku, chtěl
bych Vám popřát klidné prožití
svátků vánočních, dětem bohatou nadílku pod stromečkem a do
nového roku hodně zdraví, štěstí,
lásky a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Jaroslav Komosný

Z jednání OZ Krumvíř
27.10. 2015
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Zdeněk Miklík, Tomáš Vostřák
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 přítomných
Bod č. 1.
Smlouva o prodeji pozemku p. č. 1930/43 za účelem
výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
* Slečna Burýšková Monika žádá o koupi pozemku
p. č. 1930/43 za účelem výstavby rodinného domu.
Usnesení č. 23/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji pozemku p. č. 1930/43 slečně Monice Burýškové za účelem výstavby rodinného domu s dodržením původní
podmínky výstavby rodinného domu do 5 let a kupní
cenou 350,- Kč/m2.
Hlasování č. 3.: 11-0-0

Bod č. 3.
Smlouva o prodeji pozemku p. č. st. 594 pod byt. domem č. p. 384 a pozemku p. č. 1930/258 za účelem
narovnání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
* Majitel bytového domu č. p. 384 bytové družstvo Pálava žádá o koupi pozemku p. č. st. 594 pod bytovým
domem č. p. 384 a pozemku p. č. 1930/258 za účelem
narovnání vlastnických vztahů.
Usnesení č. 25/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji pozemku p. č. st. 594 pod bytovým domem č. p. 384
a pozemku p. č. 1930/258 bytovému družstvu Pálava
pod podmínkou udělání odhadu. Pozemky se prodají
za cenu 350,-Kč/m2 nebo, pokud bude odhadní cena
vyšší, prodá se za cenu odhadu. Cena pozemků bude
schválena na dalším zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 5.: 11-0-0

Bod č. 2.
Smlouva o prodeji pozemku p. č. 914/31 za účelem narovnání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
* Pan Luskač Zdeněk žádá o koupi pozemku p. č. 914/31
za účelem narovnání vlastnických vztahů.
Usnesení č. 24/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji pozemku p. č. 914/31 panu Zdeňku Luskačovi za účelem
narovnání vlastnických vztahů za cenu v místě obvyklou
– ve výši úřední ceny.
Hlasování č. 4.: 10-0-1

Bod č. 4.
Smlouva o prodeji části pozemku (1/4) p. č. 1930/3 za
účelem narovnání vlastnických vztahů – zahrádky za
byt. domem č. p. 384
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
* Pan Zvonič Petr žádá o koupi části pozemku (1/4)
p. č. 1930/3 za účelem narovnání vlastnických vztahů –
zahrádky za bytovým domem č. p. 384.
Usnesení č. 26/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji části pozemku (1/4) p. č. 1930/3 panu Petru Zvoničovi za
účelem narovnání vlastnických vztahů – zahrádky za
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bytovým domem č. p. 384 za odhadní cenu 15,-Kč/m2.
Provede se geometrický plán. Všechny náklady hradí
žadatel.
Hlasování č. 6.: 11-0-0
Bod č. 5.
Smlouva o prodeji části pozemku (1/4) p. č. 1930/3 za
účelem narovnání vlastnických vztahů – zahrádky za
byt. domem č. p. 384
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
* Paní Slancová Jiřina žádá o koupi části pozemku (1/4)
p. č. 1930/3 za účelem narovnání vlastnických vztahů –
zahrádky za bytovým domem č. p. 384.
Usnesení č. 27/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji části pozemku (1/4) p. č. 1930/3 paní Jiřině Slancové za
účelem narovnání vlastnických vztahů – zahrádky za
bytovým
domem č. p. 384 za odhadní cenu 15,-Kč/m2. Provede
se geometrický plán. Všechny náklady hradí žadatelka.
Hlasování č. 7.: 11-0-0
Bod č. 6.
Smlouva o prodeji části pozemku (1/4) p. č. 1930/3 za
účelem narovnání vlastnických vztahů – zahrádky za
byt. domem č. p. 384
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
* Paní Králová Vlasta žádá o koupi části pozemku (1/4)
p. č. 1930/3 za účelem narovnání vlastnických vztahů –
zahrádky za bytovým domem č. p. 384.
Usnesení č. 28/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji části pozemku (1/4) p. č. 1930/3 paní Vlastě Králové za
účelem narovnání vlastnických vztahů – zahrádky za
bytovým domem č. p. 384 za odhadní cenu 15,-Kč/m2.
Provede se geometrický plán. Všechny náklady hradí
žadatelka.
Hlasování č. 8.: 11-0-0
Bod č. 7.
Smlouva o prodeji části pozemku (1/4) p. č. 1930/3 za
účelem narovnání vlastnických vztahů – zahrádky za
byt. domem č. p. 384
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
* Paní Planá Michaela žádá o koupi části pozemku (1/4)
p. č. 1930/3 za účelem narovnání vlastnických vztahů –
zahrádky za bytovým domem č. p. 384.
Usnesení č. 29/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji části pozemku (1/4) p. č. 1930/3 paní Michaele Plané za
účelem narovnání vlastnických vztahů – zahrádky za
bytovým domem č. p. 384 za odhadní cenu 15,-Kč/m2.
Provede se geometrický plán. Všechny náklady hradí
žadatelka.
Hlasování č. 9.: 11-0-0
Bod č. 8.
Smlouva o koupi pozemků s MěÚ Klobouky u Brna –
p. č. 920/28, 920/31, 920/32, 920/33, 920/35, 920/34
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
* Jde o veřejný záměr prodeje pozemků Městského úřadu Klobouky u Brna o rozměrech:
p. č. 920/28 2 733 m2
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p. č. 920/31 1 982 m2
p. č. 920/32 1 967 m2
p. č. 920/33 102 m2
p. č. 920/35 1 945 m2
p. č. 920/34 120 m2
V územním plánu jsou pozemky vedeny jako biotop. Původně byly v majetku občanů Kašnice. Pozemky nikdo
neobdělává. Vedeno jako orná půda.
Usnesení č. 30/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků od Městského úřadu Klobouky u Brna za účelem výměn. Na
Městský úřad Klobouky u Brna se podá cenová nabídka
obálkovou metodou. Pokud bude Obec Krumvíř vybrána
– kupní smlouva pozemků bude schválena na dalším
zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 10.: 11-0-0
Bod č. 9.
Smlouva o koupi pozemků v k. ú. Krumvíř – p. č. 370/12,
384/29, 387/8, 387/49, 920/54, 920/55, 1048/483
Materiál uvedl Jaroslav Komosný.
* Nabídka prodeje pozemků v k. ú. Krumvíř – p. č. 370/12,
384/29, 387/8, 387/49, 920/54, 920/55, 1048/483 od pí
Ludvíkové z Uherského Brodu
Usnesení č. 31/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce neschvalovalo smlouvu o koupi
pozemků v k. ú. Krumvíř - p. č. 370/12, 384/29, 387/8,
387/49, 920/54, 920/55, 1048/483 od pí Ludvíkové
z Uherského Brodu, protože bylo během zasedání zastupitelstva obce zjištěno, že pozemky jsou již prodány
AGRU D.U. Dambořice.
Bod č. 10.
Smlouva o zřízení věcného břemene s E-ON a.s. č. HO014330034723/001 – domovní přípojka NN pí. Urbanová
Materiál uvedl Jaroslav Komosný.
* Jedná se o domovní přípojku NN pí. Urbanové, která
bude vedena zemí. Nabídka E-ON a.s. za věcné břemeno je 500,-Kč.
Usnesení č. 32/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s E-ON a.s. č. HO-014330034723/001
– domovní přípojka NN pí Urbanové.
Hlasování č. 11.: 11-0-0
Bod č. 11.
Rozpočtové opatření č. 7.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
* Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 950 200,-Kč na
15 470 200,-Kč.
* Rozpočtové výdaje se zvyšují z 16 857 900,-Kč na
17 099 300,-Kč.
* Financování se 1 629 100,-Kč.
Usnesení č. 32/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.
7. Hlasování č. 12.: 11-0-0
Bod č. 12.
Žádost p. Radka Kopeckého o vyjádření k předkupnímu
právu Obce Krumvíř k pozemku p. č. 1930/39
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
* Pan Radek Kopecký žádá o vyjádření k předkupnímu
právu Obce Krumvíř k pozemku p. č. 1930/39 + hrubá
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stavba. Obec Krumvíř má vyhrazeno předkupní právo.
Usnesení č. 33/15/Z 3
* Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Kopeckého
o prodeji pozemku p. č. 1930/39 + hrubá stavba a pověřilo p. starostu k dalšímu jednání s p. Kopeckým. Podmínky smlouvy přejdou na nabyvatele. Nabyvatel musí
od doby odkoupení pozemku p. Kopeckým zkolaudovat
do 5 let. Pan starosta zjistí od p. Kopeckého – jakou
požaduje cenu, zdali už nemá zájemce, zda nemá jiné
návrhy. Zastupitelstvo o uplatnění svého předkupního
práva zatím nerozhodlo.
Hlasování č. 13.: 11-0-0
Informativní zprávy
* Pan starosta informoval zastupitele o nacenění nového povrchu pódia na stadioně – odhad asi 350 000,a plochy před KD u máje (leštěný beton) – odhad asi
150 000,-.
* Oprava chodníků v Chaloupkách – 85% dotace, 1. výzva bude v lednu 2016. Do května 2016 by to mělo být
vyhlášené. Povede tam odvodňovací žlab s mřížkou.
* Pan Ondřej Luskač – zastupitel informoval o organizaci zahájení adventu, který

proběhne dne 29. 11. 2015 u KD. Součástí bude jarmark
se stánky, vystoupení žáků Základní školy Krumvíř,
zpívání s mužským sborem, vypouštění balonků štěstí s přáním Ježíškovi a košt svařáků a punčů. Vstupné
bude dobrovolné.
Dotazy, podněty a připomínky
* Pan Ladislav Foretník – zastupitel vznesl dotaz ohledně zasíťování pozemků za humny. Elektřina a voda tam
je. Plyn není. Je to na zvážení.
* Paní Dana Hečová – zastupitelka vznesla dotaz ohledně kina. Dodělává se projekt. Dělaly se sondy do stropu.
MŠMT – výuka tělesné výchovy pro ZŠ a MŠ.
* Pan Ladislav Foretník – zastupitel vznesl dotaz ohledně koupaliště. Zatím se neví, jaké budou dotační programy.
* Pan Zdeněk Miklík – zastupitel vznesl dotaz ohledně
koupaliště. Zda by se mohlo vyčistit a napustit vodou,
aby se tam mohlo v zimě bruslit. Koupaliště vyčistí pracovníci.
* Pan Martin Valihrach – zastupitel vznesl dotaz ohledně tříděného odpadu. Kontejnery na plechovky – pan
starosta zjistí.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Pálava card

nutou službu, má právo čerpat službu za zvýhodněných
podmínek.

Poznáváte rádi krásy naší jižní Moravy? S Pálava
card můžete ušetřit např. za vstupné do Aqulandu Moravia nebo jihomoravských zámků.
Co vlastně Pálava card je?
Pálava card je bonusová karta, se kterou získáváte
bonusy a slevy u více než 100 partnerů v oblasti cestovního ruchu. Partneři Pálava card Vám nabídnou
nespočet výhod nejen při ubytování, ale i při návštěvě
vinařských, kulturních a společenských akcí. Navštívit
můžete také sportovní a vodní atrakce, wellness, půjčovny kol nebo se nechat svést na lodi či povozit kočárem.
Jak a kde slevu uplatnit?
Kompletní seznam partnerů, který slevy poskytují,
najdete na internetových stránkách www.palava-card.cz
nebo v informačních centrech.
Každý držitel karty, který ji předloží při sjednávání poskytnutí služby u partnerů nebo při placení za poskyt-

Kde si můžu kartu pořídit?
• On-line na webu www.palava-card.cz (možnost
platby platební kartou).
• V turistických informačních centrech – TIC Mikulov, TIC Břeclav, TIC Hustopeče, TIC Velké Pavlovice,
TIC Pasohlávky, TIC Valtice, TIC Židlochovice, TIC Lednice, TIC Velké Bílovice, TIC Zámek Slavkov – Austerlitz. U vybraných partnerů Pálava – Card. Seznam najdete na www.palava-card.cz.
Kolik pořízení Pálava card bude stát?
Vybrat si můžete ze dvou variant:
• Pro JEDNOTLIVCE - 1 dospělá osoba (od 15 let),
na jeden rok např. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Cena
199 Kč (neomezené využití slev).
• Pro RODINY „FAMILY“ - 2 dospělé osoby a 2 děti
(děti do 15 let), na jeden rok např. od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016. Cena 399 Kč (neomezené využití slev).
Zdroj: www.palava-card.cz (red)

RUBRIKA ŠKOLÁČEK
Mateřská škola
S příchodem nového roku si stále
víc uvědomujeme, jak ten čas letí…
Není tak dlouho, co jsme přivítaly
nové děti, utěšovaly je, aby neplakaly, dnes jsou z nich ostřílení školčáci.
V září 30. 9. jsme se sešli na poli
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za vesnicí na Drakiádě. Nad Krumvířem se třepotala opravdu velká
skupina různých draků.
Při sběru papíru 21. 10. jsme se
v pochmurném počasí zahřály, pro
MŠ rodiče nasbírali 3 100 kg papíru.

Moc děkujeme několika málo rodičům, kteří přiložili ruku k dílu a moc
nám pomohli přenosit ty hromady
do kontejneru.
Pozvali jsme si 4. 11. do MŠ hudební pořad Plavba po oceánu –
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děti se seznámily při cestě po moři
hudby se spoustou rytmických hudebních nástrojů a mohly si na ně
taky zahrát.
Sférické kino jsme měli u nás poprvé 11. 11. a moc se nám líbilo. Pro
děti MŠ jsme vybraly pohádku s názvem „Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu“. Děti seděly v „kulatém stanu“, který byl postavený
v KD a na strop se promítal příběh
Měsíce, který cestou potkával měsíční znamení.
Moc hezkou neděli jsme prožili
29. 11. při zahájení adventu. Naše
paní učitelky ze školky připravily
na prodej malé vánoční dekorace.
Pokud jste si koupili, přispěli jste
na zaplacení pohádky pro děti. A už
máme vybráno – 8.12 pojedeme do
Hustopečí. Bude se hrát a zpívat
s kapelou P. Nováka ml. Od čerta
k Ježíškovi.
Mikuláš s andělem a hodným
čertem přišel do školky a přinesl každému dáreček. Děti byly statečné,
zazpívaly a zatancovaly. Mají velkou pochvalu.
Pro rodiče připravujeme malé
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vystoupení ve školce 17. 12., ukážeme, jak jsme šikovní, a navodíme
trochu vánoční atmosféru.
Od září se „roztrhl pytel“ s vyhlášenými výtvarnými soutěžemi.
My jsme se zapojili do soutěže vyhlášené SVČ Lužánky: Ahoj z prázdnin. Tam jsme poslali 6 výkresů.
Firma Goodyr,bezpečná školka
chtěla jenom jednu práci za školku,
téma: O nejpestřejší podzimní strom.
Ze SVČ Duhovka Břeclav máme
už výsledky v soutěži: Podzim
a zima na Slovácku.
V kategorii MŠ získala 7. místo
Barunka Němečková. Namalovala
naše hody.
Poděkování patří dětem i pí učitelkám. Gratulujeme.

Ještě praktická informace: Mateřská škola Krumvíř bude od 23.12.
/středa/ do 3.1. /neděle/ uzavřena.
Za Mateřskou školu Krumvíř
přejeme všem klidné prožití svátků
a hodně sil, energie a optimismu do
nového roku.
Jana Báňová
vedoucí učitelka MŠ Krumvíř

vítězný obrázek z výtvarné soutěže
Barunky Němečkové
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Základní škola
ZŠ se zúčastnila 12. ročníku výtvarné soutěže „Moje město, můj kraj“ pořádané střediskem volného času Břeclav - Duhovka, a někteří byli vylosováni a oceněni. Děti malovaly obrázky na téma „Podzima a zima na Slovácku“.
Gratulujeme Marušce Chovancové z 1. ročníku za obrázek „Prababička nám jde vyprávět pohádku“, Simonce Trbolové ze 3. ročníku za práci „Mikulášská návštěva u nás doma“ a Vojtovi Samsonovi z 5. ročníku za obrázek stárky.

Halloweenské nocování ve škole očima našich žáků:
Halloweenská noc ve škole se konala 27. října v 18 hodin v naší Základní škole v Krumvíři. Halloween je anglický i americký svátek, kdy se děti oblékají do kostýmů
a chodí na koledu. Při akci jsme hráli hry, pekli čarodějnické prsty, spali jsme ve spacákách ve třídě a měli stezku odvahy. Halloweenská akce se mi líbila a rád bych se
účastnil i příští rok. Ráno jsme si pochutnali na dobrotách
od našich maminek. Nakonec nám paní učitelky rozdaly
odměny za soutěže. (Marian Straka)
V úterý 27. října, před podzimními prázdninami, nám
ve škole přichystali halloweenskou noc.
Paní učitelky nám pustily film o Halloweenu a připravily pro nás soutěže.
Prošli jsme stezku odvahy ve školním sklepě. Tajemné zvuky některé z nás vylekaly. U soutěže v lovení
jablíček jsme se zmáčeli. Také proběhla přehlídka strašidelných masek.
Halloweenská párty se nám moc líbila, až na brzké
ranní probuzení. Z nočních běsů se nám třesou kolena
ještě dnes. (Daniel Živěla)
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Literární pokusy žáků
3. ročníku ZŠ Krumvíř na téma
„O zatoulaných zvířátkách“

Divadelní představení
Doktorská pohádka
a Mikulášská nadílka

Příběh o papouškovi
V Jedné evropské zoologické zahradě žil vzácný druh papouška Ara arakanga. Měl krásnou voliéru
s palmami, hezkým jezírkem a spoustou květin. Jeho
ošetřovatel mu nosil samé dobroty. Byli spolu velcí kamarádi a ošetřovatel mu dal jméno Skipper.
Jednou v noci hlídači v ZOO usnuli a přes bránu do
ZOO vnikl lupič. Dostal se do voliéry a papouška ukradl. Bednu se Skipprem zavřel do kufru auta a ujel pryč.
Chtěl Skippera prodat bohatému pánovi.
Když jel ve městě, všiml si, že mu dochází benzín.
Zastavil se na benzince. Když šel zaplatit, Skipper zavřený v kufru začal volat „POMÓÓC“. Uslyšel ho kolemjdoucí pán. Vzal telefon a zavolal policii. Policie přijela,
Skippera osvobodila, odvezla do ZOO a lupiče zatkla.
Jeho ošetřovatel byl šťastný. (Matěj Široký)
Příběh o Kukulovi
Žil byl kdysi pandí kluk, jmenoval se Kukula. Bydlel se
svou maminkou Kuličkou v hustém bambusovém lese.
Kukula byl neposedný a zvědavý medvídek. Pořád
se o něco zajímal, chtěl poznat něco jiného. Chtěl se
stát sportovcem a tak se přihlásil na olympiádu. Byl
zvyklý lézt pro bambusové výhonky vysoko do korun
stromů, a proto si vybral lezení na tyč. Olympiáda se
konala už za několik dní, a tak Kukula trénoval každý
den co nejvíc.
Jednou vyšplhal skoro na špičku stromu, sklouzla se
mu noha a bác, Kukula spadl dolů. Byl samá modřina,
bolela ho noha a tak byl smutný, že se mu přání asi nesplní. Ale byl tak silný, že se dokázal uzdravit a dočkal
se olympiády. Soutěžili tam šimpanz Tulda, gorilí obr
Goris a hnědý medvěd Grizly. Šplhalo se dvakrát nahoru
a dolů. Pokusy byly tři. A tak se odstartovalo – 3,2,1, start.
Po prvním pokusu byl Kukula třetí, ale jeho touha byla
tak velká, že do posledního pokusu dal všechnu svou
sílu a stal se olympijským vítězem. Dostal zlatou medaili,
šampus a vydal se šťastný zpátky domů ke své mámě.
A pak jí Kukula vyprávěl svůj příběh. (Radim Němeček)

Základní umělecká škola Klobouky
Amadeus a úspěšné kloboucké klavíristky
Mezinárodní klavírní soutěž
Amadeus je určena dětem do 11
let, která vznikla z iniciativy dvou
ředitelů brněnských ZUŠ pana Jaroslava Fuksy a paní Evy Chlebníčkové, jako vzpomínka na Wolfganga Amadea Mozarta, který
v 11 letech koncertoval v brněnské
Redutě. Letošního XXII. ročníku
se v Besedním domě ve dnech od
22. do 24. října zúčastnilo soutěže
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celkem 86 dětí z České republiky,
Běloruska, Bulharska, Francie, Japonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska,
Makedonie, Malajsie, Moldavska,
Německa, Polska, Rakousko, Rumunska, Ruska, Slovenska, Singapuru, Turecka a Ukrajiny.
Základní uměleckou školu v Kloboukách u Brna reprezentovaly ve
IV. kategorii v této soutěži 9letá
dvojčátka Eliška a Tereza Horákovy

z Klobouk u Brna. Celkem v této kategorii soutěžilo 14 dětí, z toho jen
6 z České republiky. Eliška a Terezka se jako jediné podělily o krásné
2. místo. Eliška pak ještě obdržela
jako jediná ze všech soutěžících
zvláštní cenu poroty – Cenu za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta. Za jejich klavírními úspěchy
stojí jejich paní učitelka Bc. Lenka
Koudelková.
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Mozart opět v Olomouci
Mozart opět v Olomouci je název
klavírní soutěže, která se vztahuje
k období, kdy 11letý Mozart koncertoval v Brně a Olomouci. Soutěžního klání se na ZUŠ Žerotín v Olomouci ve dnech 10. a 11. listopadu
zúčastnilo celkem 94 dětí z celé
České republiky.
ZUŠ v Kloboukách u Brna reprezentovaly 4 dívky. Ve II. kategorii

získala Veronika Herzánová ze třídy pí uč. Mgr. Jarmily Babáčkové
2. místo a Kamila Urbánková místo
1. ve III. kategorii. Karolína Holásková získala 2. místo a Aneta Horáková 1. místo a ještě získala cenu
poroty za interpretaci skladby českého autora. Všechny tři jmenované navštěvují třídu pí uč. Bc. Lenky
Koudelkové.

Mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska
v Brně pro klavírní dua
V tomtéž týdnu jako soutěž v Olomouci, probíhal
13. 11. na brněnské konzervatoři 1. ročník soutěže,
pojmenované po Vlastimilu Lejskovi. Vlastimil Lejsek
(1927-2010) byl pianista, skladatel, pedagog a zakladatel klavírního dua (se svou manželkou Věrou, roz.
Královou). V tomto oboru byli oba u nás doslova průkopníky.
Soutěže se zúčastnilo 14 dvojic z České a Sloven-

ské republiky, Rakouska, Kazachstánu a Vietnamu.
V nejmladší kategorii získaly 1. místo sestry Eliška a Tereza Horákovy a získaly ještě Cenu nejlepší
české duo a Cenu za skladbu P. Ebena „Žádnyj neví
jako já“. Krásné 2. místo obsadily Pavla Nováková
a Klára Horáková. Obě dvojice na soutěž připravila
pí uč. Bc. Lenka Koudelková.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
ČZS – Sdružení vinařů Krumvíř
Vážení vinaři,
chci vás informovat o situaci při hlídání vinic Díly, Sádliska, Barany. Je nutná schůzka, kde by se mělo projednat,
jak se bude dál postupovat při hlídání vinic. Je nutná investice do nákupu děla, poplašných pistolí, možná trochu
upravit systém hlídání. Špatný je také výběr poplatků za hlídání, protože v současné době není možné zaplatit v plné
výši odměny hlídačům.
Schůzka by měla proběhnout začátkem ledna a bude včas oznámena. Jsou to vaše vinohrady a vy si musíte
rozhodnout, jakým způsobem se budou nebo nebudou hlídat. Ve stavu, jaký nyní panuje, se nemusí příští rok hlídat
vůbec. Neberte to jako strašení, ale jako situaci, která může nastat. Konečný Antonín st.

TJ Sokol Krumvíř
Píšťalky fotbalových rozhodčích
utichly a s nimi i hlahol místních
sportovců na fotbalovém hřišti. Přišla doba zaslouženého odpočinku
a nabírání sil na nadcházející rok.
Je tedy na čase shrnout si podzimní
část sezóny 2015/2016, v níž bojovala celkem čtyři naše družstva
- muži, dorost, žáci a přípravka.
Nutno podotknout, že při pohledu
na postavení v tabulce si na tom
krumvířští fotbalisté nestojí vůbec
špatně. Muži okupují v 1. B třídě třetí místo, dorostenci jsou v našlapané skupině okresního přeboru pátí,
žáci dýchají na záda vedoucí Ivani
se ztrátou pouhých dvou bodů a přípravka je v neoficiální tabulce těsně
druhá.
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Bližší informace doplňují v následujících řádcích trenéři jednotlivých
družstev Sokola Krumvíř.
Muži
trenér Viktor Linhart
Do sezony 2015/16 jsme vstupovali se značnými změnami v kádru.
Nemohli jsme počítat s těmito hráči: Doležal, Drápal, Marek a Radim
Hečovi, Kobylka (nastoupil do tří zápasů). Naopak přišli Dobeš, Valenta,
Bíza, Strnad a staronový Koníček.
Nechám na našich fanoušcích, ať si
sami vyhodnotí, zda-li došlo k adekvátním náhradám, či nikoliv. Při výběru nových posil jsme upřednostnili
kluky z okolí, co nejdou s nataženou
rukou, ale jde jim především o fot-

bal. Z toho pohledu jsem jako trenér s výběrem spokojen. Vyšel nám
úvod sezony, a i když hra nebyla
ideální, sbíraly se body, což byl opak
předešlé sezony. Naše výkony byly
kolísavé. Zahráli jsme solidně jeden
zápas, další dva byly utrápené, a tak
to s námi šlo celou podzimní část.
Klasicky tragicky jsme zahráli se
Žarošicemi (pro mě z nepochopitelných důvodů), protože jsou v soutěži mnohem lepší, fotbalovější celky.
Kluci k tomuto derby nastupují, nebojím se říct „připosraní“, a zaslouženě nebodují naplno. Lepší výkony
jsme podali v zápasech s Velkou,
Podivínem, Hlohovcem, v Lovčicích
a s Nikolčicemi, jinak to bylo střídavě oblačno. Takže sečteno pod-
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trženo s celkovým třetím místem
a minimálním bodovým odstupem
jsem vzhledem ke změnám v týmu
spokojen. Zlepšila se také tréninková docházka, za což klukům děkuji.
Ono se pracuje lépe s dvanácti jak
se šesti lidmi. Za podzimní část těžko hodnotit nejlepší tři hráče. Když
už nám vyšel zápas, tak jako týmu.
Jinak jednou vyletěl Michna, podruhé Zvonič anebo někdo další. Přesto
zmíním tři jména a to Dobeš Milan,
který mě hodně překvapil a patřil
mezi nejlepší zadáky v soutěži, Hoša
Pavel je stálice, která, když má den,
je k neudržení (letos jich žel bylo po
skromnu :-), a Valenta Jaromír, který se rozjížděl pomalu, ale ve druhé
polovině podzimu šel výkonnostně
nahoru. Musím zmínit také to, že se
nám po delší pauze zaviněné zraněním vrátil Kmeť Martin, jehož zkušenosti nám scházely. Teď přichází pro
všechny zasloužené volno. Budeme
se snažit udržet stávající kádr a zapracovat na lepším herním projevu,
abychom v jarních odvetách předvedli fanouškům, kterým za podporu
děkujeme, lepší fotbal. Zůstali jsme
jim dost dlužni.

ročníků 2000 a 2001, kteří zatím
pravidelně vyhrávají soutěže ve
svých věkových kategoriích. Důležitější je ovšem skutečnost, že
se stále více začínají prosazovat
i mladší kluci, jimž souhra s ostřílenějšími spoluhráči velice prospívá
jejich růstu. Krumvířští žáci nastříleli v podzimní části nejvíce branek
ze všech a největší podíl na tomto
přídělu do soupeřových branek má
duo Tomáš Němeček, Šimon Kovačík. Z devíti odehraných zápasů
sedm vyhráli, jeden prohráli a jeden
skončil remízou. Věřme, že se na
jaře ještě pořádně poperou o první
místo, které mají v těsném dohledu.
Přípravka
Ondřej Luskač
Jako první začala přípravu na
jarní část sezóny přípravka! Po
jednoměsíční pauze se naši nejmladší začali opět scházet v míst-

ním kulturním domě, kde kromě
fotbalových dovedností zdokonalují
i všeobecnou pohyblivost, která je
důležitá pro jejich (nejen) fotbalový
rozvoj. Pokud se ve zkratce vrátíme k podzimní části, rozhodně se
chlapci nemusí za svá vystoupení
na hřišti vůbec stydět. Jestliže pomineme výsledky, které nejsou v této
věkové kategorii prvořadé, můžeme si všimnout obrovského pokroku u některých jedinců, což je náš
hlavní cíl, který nám dělá velikou
radost. Tradiční opory A. Húšek,
F. Chotovinský a další si už zvykají
i na žákovskou kategorii a pro příští
sezónu už s nimi nemůžeme počítat. A proto je na čase hledat jejich
náhrady. Při pohledu na mladší ročníky se toho ovšem vůbec bát nemusíme. Máme v Krumvíři spoustu
talentovaných chlapců, s nimiž se
dá velmi dobře pracovat... jen musí
dorazit na hřiště!

Dorost
trenér Ladislav Luskač nejml.
Po dlouhé době se nám podařilo alespoň částečně obnovit soutěž
dorostu. Pro malý počet Krumvířkých chlapců (7) jsem oslovil okolní
vesnice. Největší počet (7) se podařilo domluvit z Brumovic, společně
s trenérem. Dále máme kluky z Boleradic (4), Horních Bojanovic (1)
Němčiček (1) a Újezdu u Brna (1).
Lze těžko předpokládat, jaký počet
chlapců se podaří poskládat pro příští sezónu. Po podzimní části jsme
se umístili na 5. místě s tříbodovou
ztrátou na prvního. Hodně mrzí prohry ve Valticích (1:0) a Kloboukách
(3:2), kdy nás porazil horší tým. Na
domácím hřišti mohli diváci vidět
převážně vítězné zápasy, až na
prohru s Lanžhotem (0:2). Jarní zápasy na domácí půdě budeme hrát
v Brumovicích. Chtěl bych poděkovat všem, co mi vychází vstříc, hlavně Jarovi Hrabcovi za pomoc při
administrativních věcech a Robertu
Petrášovi za spolutrénování.
Žáci
Jaroslav Hrabec
Družstvo žáků i pro tuto sezónu
může počítat s chlapci ze silných
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Spolek pro muzeum
Co se v muzeu dělo od doby vydání posledního Zpravodaje? Opravovalo se. Díky panu Pavlu Veselému máme hotovou další část nových
rozvodů el. energie – tentokrát po
celé budově muzea. Díky Tomáši
a Milanu Jakubčíkovým máme odvezeny všechny vybourané betony
a nefunkční dlažby a díky OÚ bylo
co odvážet! Finančně nás podpořil:
AGRO Krumvíř, Brumovice - Výtahy a Mgr. Lucia Talarovičová. Nyní
jenom čekáme na nové dubové zárubně a historizující dlažbu. Ta se
pro nás vyráběla až na Slovensku.
Nebylo jednoduché skloubit peníze
z grantu, potřebný počet dlaždic
a kvalitu, kterou hlídali pracovníci
Památkového ústavu v Brně. Starou vanu na míchání hliněné malty,
za kterou jsme opravdu moc vděč-

Zahájení adventu

ni, nám věnoval pan Rozínek.
Jak vyplývá z předchozích řádků,
kromě ojedinělých brigád jsme se
jako členové sešli pouze na zahájení adventu u punče a langošů. Ještě nás do konce roku čeká výzdoba
sálu pro koncert mužského sboru.
Protože muzejní činnost díky
opravám není zrovna bohatá, sbíráme a pozor! i předáváme zkušenosti. Navštívili jsme nově budované muzeum v Mikulčicích, které se
bude především věnovat slavnému
rodákovi – Fanoši Mikuleckému
a Selský dvůr v Kněždubu. Ten
zvláště doporučujeme navštívit rodičům s dětmi nebo MŠ a ZŠ.
Také jsme se zúčastnili metodického dne pořádaného Památkovým
ústavem na téma „Cihla a její matka hlína“. Nejenom že jsme předali

Zahájení adventu

nabyté zkušenosti získané opravou
muzea, ale domluvili jsme i několik
odborných návštěv. Pokud si chcete přečíst náš příspěvek, najdete jej
v odkazu www.promuzeum.cz/muzeum/fasada-postupoprav.
Velkou radostí spojenou s uznáním naší dosavadní činnosti bylo také
získání grantu od Nadace Občanského fóra Dagmary a Ivana Havlových.
Osobně jsme se s nimi setkali v rezidenci velvyslance USA, který byl také
přítomen. Pan velvyslanec Andrew
Schapiro se velmi pochvalně vyjádřil
o snaze neziskových organizací zachraňovat malé, povětšinou sakrální
památky, stejně jako doklady života
našich předků. Překvapil nás tím, že
jeho maminka pochází z české židovské rodiny, která odešla ihned na počátku války do USA.

Naše plány na příští rok:
*pokračovat v opravách tak, abychom mohli otevřít 18. května
na Mezinárodní den muzeí
*zapojit se 19. června do celostátní akce Cimbály na ulici,
*uspořádat koncert v kostele při další Noci kostelů (květen),
*výstavy na hody, Vánoce, Turkyňobraní…,
*dokončit opravy omítek na dvoře.
Děkujeme všem za přízeň a podporu v roce 2015 a těšíme se
na Vás všechny při našich akcích v dalším, pro muzeum již
pátém roce! Věra Colledani

Kněždub

Vybourání dlažby
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Odvoz suti

Okapový chodník kolem
rodného domu F.Mikuleckého
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Šťastné Vánoce?
Zatímco mnohé obchody a obchodníci tradičně nabízejí od listopadu
idylicko-kýčovito-brakové
zboží k vánočním svátkům, letošní
předvánoční čas idylicky nezačal.
Začalo to v Paříži teroristickými
útoky s desítkami nevinně usmrcených a pokračuje dalšími skutky
a hrozbami ze strany těch, kteří si
myslí, že jako jediní mají pravdu
v nefilosofičtějších otázkách světa, a na druhé straně oprávněným
strachem, obavami a úzkostmi mezi
těmi, kteří v podstatě za nich nemohou, opomeneme-li hlubší dějinné
souvislosti. Pro Evropu, která přece
jen, někde více, jinde méně, uznává
Boha, který je Láska, je nestravitelné, aby někdo jiný, ve jménu téhož
Boha, jen jinak nazvaného, šířil nenávist a zabíjel bezbranné a nevinné. A když ještě v listopadu sdělovací prostředky sdělují, že ruské
rakety a bomby zasáhly už několik
tisíc cílů v zemích původu terorismu
a přidávají se i letecké útoky jiných
Západních mocností, můžeme jen
konstatovat, že žijeme ve válce,
byť nebyla oficiálně vyhlášena. Ale
vyhánět čerta ďáblem, jak se říká,
nevím, nevím. Lidé mají strach
cestovat, nakupovat ve velkých obchodních centrech po celé Evropě.
Jediné pozitivum toho všeho může
být, že tato drsná realita se dotkne
idyličnosti a nepravdivosti Vánoc
v jejich prožívání.
Když se díváme na Vánoce podle
evangelií, tak narození Spasitele
v tom nejubožejším prostředí chléva, nemá s idylkou nic společného.
A brzy taky zasáhnou teroristé teh-

dejší doby. Herodovi vojáci vyvraždí v Betlémě a jeho okolí všechny
chlapečky do stáří dvou let, protože
tehdejší Mocipán má strach, že by
ho ten nový král, jak ho označili astronomové a astrologové z Východu, mohl ohrozit a nastoupit na trůn
místo něho. To už je ale Svatá Rodina na andělův pokyn na cestě do
bezpečí Egypta, aby se z něho asi
za dva roky mohla vrátit, když král
Strašpytel opustí tento svět. Mimochodem těch zavražděných Betlémských neviňátek bylo pár desítek, co
je to proti dnešní moderní genocidě
nenarozených dětí po celém světě,

ta je nevyčíslitelná.
Omlouvám se, pokud vám beru
něco z vánoční idyly. To bych ale
viděl spíše jako pozitivní prvek. Samozřejmě přeji a přejme si navzájem, abychom Vánoce, ale nejen
je, mohli prožívat v určité pohodě,
rodinném společenství, přejícnosti
a vzájemné lásce. Protože bez ní by
náš život ztrácel smysl a opodstatnění. Bez ní bychom zařadili evoluční zpátečku a dospěli k destrukci
všech lidských úžasností a hodnot,
které člověk za mnohá tisíciletí vytvořil. A to určitě nikdo nechceme.
František Trtílek

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
Štědrý den 24. 12.

21.00
22.30
24.00

Krumvíř (zpěv Laštůvkovy Vánoční mše)
Klobouky
Borkovany

Boží hod 25. 12.

7.30
9.00
10.30

Klobouky
Krumvíř (zpěv Laštůvkovy Vánoční mše)
Borkovany

Svátek sv. Štěpána 26. 12.

7.30
9.00
10.30

Klobouky
Krumvíř
Borkovany

Silvestr 31. 12.

17.00
18.00
19.00

Krumvíř
Klobouky
Borkovany

Nový rok 1. 1.

7.30
9.00
10.30

Klobouky
Krumvíř
Borkovany

NA CESTÁCH
Gurmánská Itálie
Ačkoli většina cestovatelských
zážitků je spojena především s poznávání kulturních památek nebo
přírodních krás, to naše poznávání
bylo zaměřeno spíše degustačně
a gurmánsky. I když se vlastně také
jedná o dary přírody! Našim cílem
byl totiž italský Piemont, jeho světově proslulé odrůdy červených vín
a místní kulinářská pochoutka – bílý
lanýž. Tato vzácná podzemní houba
roste pod zemí a je k nalezení jen
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na některých místech naší planety.
Piemontské dubové háje s vápenitou půdou představují pro tuto delikatesu ideální podmínky. Takže jak
to vlastně všechno začalo?
Naše parta milovníků vína se
rozhodla zajet ochutnat to nejlepší, co sever Itálie nabízí. Plán zněl
jasně: v jednom prodlouženém víkendu navštívit kopcovité italské
vinice v mikroregionu Barolo, ochutnat místní vyhlášené víno, projít si

město Alba a jeho okolí, navštívit trh
s lanýži a jednoduše náležitě ocenit
všechny pochoutky regionu. Vyrazili
jsme ve čtvrtek večer z Brna minibusem a v pátek brzy ráno nás už
vítala slunná krajina, kde se v dolinách líně povaloval mlžný opar, pro
tuto oblast tak typický.
Naše první zastávka vedla do
malého rodinného vinařství Guido
Porro v Serralunga D‘Alba, malé
vesničky, které dominoval kamenný
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hrad shlížející na malé domky pod
ním. Po krátké prohlídce výrobních
prostor jsme začali degustovat typická vína pro tento region – Dolcetto, Barbera, Nebbiolo a kultovní
Barolo. Piemont patří k nejvýznamnějším regionům Itálie pro vína
špičkové kvality, a proto tady lze jen
těžko sáhnout vedle. Ochutnávka
lokálních specialit, sýrů a uzenin
skvěle doplnila naše první degustační dopoledne. Následnou prohlídku malých uliček jsme zakončili
zastávkou v kavárně a mohli jsme
se posunout zase dál. V Monforte
d´Alba nás další vinař, Simone Scaletta, seznámil se svým královstvím.
Na jeho vínech nás kromě chuti zaujaly také originálně ilustrované etikety. Obal přece také prodává, ne?
Po této návštěvě proběhl přesun do
městečka Barolo, které dává název
celému mikroregionu i legendárnímu vínu. Ještě než jsme se zde stihli ubytovat, naskytla se možnost navštívit další tradiční vinařství přímo
v Barolu. Možnost jsme samozřejmě využili a čekal velmi zajímavý
zážitek. Rodinné vinařství Cagliero
vlastní starší pán (nejmladší ze 17
dětí!!!) se svou velmi energickou
manželkou. Kromě tradičních vín
vynikající kvality zde vyráběli i speciální víno Barolo Chinato. Jedná se
o fortifikované víno, které díky obsahu velké řady bylinek místní obyvatelé pijí pro lepší zažívání i proti
dalším neduhům. Toto netradiční
víno se i netradičně pije - před samotným napitím je třeba v ústech
rozpustit kostičku čokolády. V kombinaci s čokoládou zanechává víno
v ústech nezapomenutou chuť.
První den jsme zakončili lahodnou večeří specialit z místní kuchyně a poté už bylo jít třeba spát,
abychom nabrali sílu na další den.
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Ráno nás totiž čekal hon na bílé lanýže - jednu z největších gurmánských vzácností na světě.
Kolem desáté hodiny jsme stáli
nastoupení před ubytováním, kde si
nás měl vyzvedávat náš průvodce.
Upřímně jsme vlastně vůbec netušili, co přesně nás čeká. Jak asi bude
náš lanýžový guru vypadat? Neztratíme se někde v dubovém lese?
Odpovědí jsme se záhy dočkali.
V džípu dorazil chlapík v maskáčové soupravě a vezl si s sebou svůj
poklad – psa hledače. Plemeno nešlo blíže určit, náš skromný odhad
byl pouliční směs. Pán s voříškem
párkrát zapózoval pro objektivy
a vydali jsme se vstříc dobrodružství. Moje představy o lese byly očividně mimo. Mezi vinicemi by taky
větší les jen těžko pohledal. Malý
remízek v úpatí vinice, u kterého
jsme zastavili, obsahoval jen pár
dubů a lískových keřů. Pes vyběhl
do terénu a my ho okamžitě následovali. Povely v italštině, voříškovo
čmuchání. Stále nic. Ital nám dává
výklad o lanýžích a my začínáme
mít podezření, že zůstane jen u teorie. Po jednom planém poplachu
však vořech něco v hlíně zavětřil.
Dříve lanýže hledali
s prasetem, které hlínu rozrylo.
Problém však byl, že nejen, že lanýž našlo, ale také ho rovnou spořádalo. Od prasat se tedy opustilo
a nyní se hledá se psy, kteří jsou od
malička vycvičeni, aby lanýže nesnědli. Kousek, který jsme našli, měl
podle našeho průvodce hodnotu asi
80 EUR. Za dobu dvou hodin jsme
úspěšně našli dva lanýže a náš hon
byl zdárně u konce. Aroma těchto
hub je víc než výrazné a osobně mě
ani trochu neláká. Zážitek to však
byl pro všechny členy výpravy bezesporu výjimečný!

Na sobotní odpoledne byly naplánovány další dvě návštěvy. Jedna
ve vyhlášeném vinařství Marchesi di Barolo a poté ve vesničce La
Morra vinařství Rocche Castamagna. V obou vinařstvích jsme měli
možnost ochutnat vynikající vína
odrůd Nebbiolo, které dominují této
oblasti. Název této odrůdy je odvozen od slova Nebbia, které v italštině znamená mlha a je pro tato údolí
velmi typická. Odrůda však není
pojmenována primárně podle vláhy,
ale podle lehkého ojínění, které se
díky ní na hroznech vytváří.
V neděli, poslední den našeho
výletu, jsme započali návštěvou
muzea vína, kde jsme nakoupili suvenýry a vydali se do města Alba
na veletrh lanýžů. Město je známo
nejen pro svůj tento každoroční veletrh, do kterého se sjíždějí gurmáni z celého světa, ale i pro „továrnu“ společnosti Ferrero, vyrábějící
všem jistě známou Nutellu. Už samotná procházka po městě je neopakovatelným zážitkem, protože
kromě velkého množství lidí korzujících ulicemi, jsou na každém rohu
prodejci pečených kaštanů, lanýžů,
sýrů, lískových oříšků a dalších
dobrot. Jakožto lovci zážitků jsme
nemohli vynechat návštěvu pavilónu, kde se prodávali ty největší lanýže. Při vstupu vás do nosu
trefila koncentrovaná vůně těchto
hub, která se dá jen těžko popsat.
Kromě samotných lanýžů zde můžete nakoupit i dílčí produkty jako
například lanýžové oleje, lanýžové
máslo nebo třeba těstoviny s jejich
příchutí.

Krumvířský zpravodaj
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Čas věnovaný návštěvě města
utekl jako voda v řece Tanaro, která
Albou protéká, a bylo třeba se vydat
zase na zpáteční cestu domů. Tento
krátký, ale zato velmi intenzivní vý-

let, v nás zanechal krásné vzpomínky. Díky přivezeným zásobám vín
se můžeme pravidelně do Piemontu
v duchu opakovaně vracet. Stačí otevřít víno, zavřít oči a přivonět. Dýchne

na Vás nezapomenutelná atmosféra
Itálie, vybaví se malebné kopce poseté vinicemi a ucítíte všudypřítomnou
vůni lanýžů a lískových oříšků.
Adéla Dufková

REPORTÁŽE Z AKCÍ
Hubertova
jízda

strana 14

Krumvířský zpravodaj

4/2015

Vítání občánků
Na posledním letošním vítání občánků přišli do řad
Krumvířáků přivítat svá miminka tito rodiče:
Lenka a Martin Kmeť s dcerou Nelou
Lucie Šimáčková a Roman Zelený se synem Šimonem
Soňa a Ján Perháčovi se synem Václavem

4/2015
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Burza v KD
Letošní burza se sice konala až v pozdějším listopadovém termínu, ale i přesto jsme byli potěšeni hojnou
účastí prodávajících i nakupujících. Kapacita prodejních
míst se pohybuje okolo 20, a proto jsme byli nuceni
odmítnout téměř desítku zájemců o prodej. I tak jsme
zjistili, že chybí zboží od vel. 128 chlapecké i dívčí, po
kterém byla velká poptávka. Doufáme, že na příští akci
se přihlásí i prodejci s tímto „horkým“ zbožím.
Po třetí organizované akci shledáváme, že struktura
prodejců se nám stále obměňuje. Aktivně se zúčastňují
tyto města a obce: Krumvíř, Kašnice, Bošovice, Dambořice, Chropyně, Moutnice, Kobylí, Těšany a Brno.
Ve spolupráci s telnickým starostou panem Fr. Kroutilem jsme se letos zapojili do humanitární sbírky na pomoc dětem na Ukrajině v oblasti sužované nepokoji.
Taktéž je nutno vzdát velký hold těm, kteří si přivstali
a přišli nám pomoci s nachystáním prostorů po pátečním koncertu. Děkujeme!
Těšíme se na další společnou akci.
Tým pro organizaci – Řeháková, Zichová

VELKÁ BURZA aneb blešák
Sobota 20. 2. 2016 v KD Krumvíř
8.10 - 11.00

Dívčí a chlapecká obuv a oděvy (do vel. 160)
Dámské, pánské a těhotenské oděvy
Příslušenství pro děti a miminka
Benefity pro nakupující
Dětský koutek
Káva/čaj zdarma

Zahájení adventu
Letošní advent jsme zahájili na
první adventní neděli jarmarkem
s doprovodným programem, který
se konal na prostranství před kulturním domem. Pořadatel, kterým byla
Obec Krumvíř, se pokusil navodit
předvánoční atmosféru podobným
způsobem, jako jsme na to zvyklí z větších měst. Na zahájení vystoupil pěvecký sbor tvořený dětmi
z místní základní školy a také děvčata z kroužku zumby. Poté si děti
měly možnost napsat nebo namalovat přání, které přivázané k balónku
hromadně poslaly do oblak Ježíškovi.
Během celého odpoledne probíhal soutěžní košt svařáků. Vzhledem k tomu, že šlo o první ročník
této soutěže, tak se sešlo pouze
osm soutěžních vzorků, o to větší
však byl zájem o jejich hodnocení.
Vítězkou se stala Štěpánka Ledahudcová, na druhém místě byla
Adéla Dufková a třetí se umístila
Dana Hečová. Věříme, že příště se
do soutěže zapojí více z obyvatel
naší obce. Motivací mohou být třeba pěkné ceny, které si odnesly autorky vítězných nápojů. A jaký by to
byl zahájený advent bez rozsvěcení
stromečku, u kterého zazpíval několik tradičních koled mužský sbor.
Velkým potěšením pro pořadatele byly kladné odezvy na tuto akci,
proto by ji rádi zopakovali i v příštím
roce a podle možnosti rozšířili o dal-
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ší prodejce, vánoční dílny či další
kulturní program. Toto slavnostní
odpoledne by nebylo možné uspořádat bez pomoci dalších subjektů
a lidí, kterým patří poděkování, jsou
to především ZŠ Krumvíř, místní
hasiči, mužský sbor, Matěj Ostřížek
a další.
(red)
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Adventní koncert
Již druhý ročník Adventního koncertu přinesl třetí adventní neděli krásnou sváteční náladu. Měli jsme možnost vidět vystoupení
Dívčího sboru OK Vocal z Brna pod vedením dlouholetého člena
Filharmonie Brno J. Chlebníčka, Mužského Krumvířského sboru,
vystoupení Martina Foretníka - vše za doprovodu filharmonických
kolegů Vítězslava Charváta.

4/2015
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Z HISTORIE
Vánoce, vánoční zvyky, Štědrý den
Vánoce! Při tomto slově zajiskří dětem očička očekáváním, dospělým se mnohdy vybaví předvánoční
„šílenství“ v nákupních centrech, pečení cukroví,
stres s úklidem atd. A přece by to měly být svátky
klidu! V naší uspěchané době jsou to ale i přes tohle
všechno dny, kdy se většina lidí zastaví a stráví sváteční chvíle v kruhu rodinném a přátel.
Původně byly Vánoce oslavami zimního slunovratu, vlivem křesťanství se postupně přeměnily ve
svátky narození Ježíše Krista. Vánočním svátkům
předchází čtyřtýdenní období půstu, rozjímání a příprav. Tomuto období říkáme advent. Ten se zahajuje
v noci ze 30. listopadu na 1. prosince, tedy na svátek
sv. Ondřeje. Určitě se shodneme na tom, že vánoční
svátky jsou tajuplným obdobím, proto také lidé dříve
věřili, že v tuto noc rejdí všichni zlí duchové a hodně
se věštila budoucnost. Jelikož je sv. Ondřej patronem
nevěst, byla tato noc příhodná především k věštění
budoucích vdavků (např. dívky tahaly z hromady dříví polínka – rovné znamenalo urostlého ženicha, křivé hrbatého a hodně sukovité muže surovce apod.)
V mnohých domácnostech se dodnes dodržuje
zvyk řezání tzv. barborek. Jestli vám taková větvička,
zpravidla třešňová, uříznutá 4. prosince do Štědrého
dne vykvete, znamená to pro vás sňatek nebo štěstí.
Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších dnů
v roce. Také tento den byl vždy provázen řadou pověr a zvyků. Některé z nich možná dodržuje i vy dodnes.
Např. – házení střevícem (ukazuje-li špičkou ke
dveřím, znamená to odchod z domu, svatbu),
- opět tahání polének z hromady dříví,
- pouštění lodiček ze skořápek ořechů (drží-li se
pohromadě, zůstane rodina pospolu),
- lití olova – věštění budoucnosti podle vzniklého tvaru odlitku,
- rozkrajování jablíčka,
- odklápění hrnečků, pod které se ukryly drobné předměty a pak se poslepu jeden odklopil (uhlí =
smutek, peníze = bohatství, chléb = dostatek, prsten
= svatba, panenka = mateřství, cibule = smutek, koudel = dítě před svatbou).
Kromě toho si dnes např. schováváme šupinu
z vánočního kapra do peněženky nebo se dává pod
talíř, také mnozí chystáme ke stolu talíř navíc pro
nezvaného hosta atd.
Co se týče vánočního stromečku, v Čechách se
tento zvyk začal rozšiřovat až v 19. století. Dříve
býval hlavní vánoční výzdobou betlém, který se ozdobil jedlovými větvičkami. Ještě před tím, než se
v domácnostech začaly zdobit vánoční stromečky,
představovala vánoční výzdobu také tzv. chvojka –
vrcholek jehličnatého stromku ozdobený ovocem,
perníčky apod. Ta visela zavěšena „hlavou dolů“ nad
stolem.
Na Štědrý den také dospělí držívali půst. Dětem
bylo slibováno, že budou-li se postit, uvidí zlaté pra-
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sátko, které jim dospělí za slunného dne dělali zrcátkem na stěnu. Celý den byl ve znamení příprav
na večeři a chvíle po ní. Štědrý večer nebyl spojen s nadílkou jako dnes. Večeře byla bohatá podle
hmotných poměrů každé rodiny. Kapr jako hlavní
jídlo byl výjimkou. Na dnešní poměry byla večeře
velmi prostá. Například: krupičná kaše potřená medem, káva s koláči, nebo čočková a fazolová polévka, houbová omáčka s knedlíky či krupičná kaše
a pšeničné koláče, k tomu víno. Na štědrovečerním
stole bylo různé ovoce - sušené švestky, třešně,
hrušky, vlašské ořechy a jablka. Velkou pochoutkou
byly na štědrovečerní tabuli hrozny, které zůstaly
od sklizně v lisovně. Vedle vánoční idyly v každém
domě však panoval čilý ruch po celé vesnici. Střílelo se z hmoždířů, dřevěných děl i pušek. Také
obecní pastýř troubil na svůj roh a střídavě práskal karabáčem. Veškeré dění bylo velkým zážitkem
především pro děti. Po sváteční koledě se chodilo
v hanáckoslováckých obcích až na den sv. Štěpána. Někde však chodily děti po koledě i na Štědrý
den s papírovým betlémem. Měly jej zavěšený na
krku a zpívaly koledy.
Na první svátek vánoční mládež oblékala sváteční
zimní kroj. Chlapci si své klobouky opět ozdobili voničkou a kosárkem, které o adventu odložili. V tento den - v roce „nejsvátečnější“ - lidé ctili soukromí
svých příbytků. Nehodilo se jít k sousedům na besedu či do hospody. Druhý svátek vánoční, den sv.
Štěpána, byl dnem všeobecného veselí. Lidé si přáli „šťastný vánoce aj nástávající novej rok“. V tento
den vycházeli starší chlapci, ale i chudé děti na koledu. Pacholci účtovali s hospodářem svou službu za
uplynulý rok a odcházeli na dovolenou, která trvala
až do Nového roku.
V každé zemi probíhají Vánoce podle určitých tradic, někde naděluje dárečky vánoční skřítek, jinde
Santa Claus a v někde třeba Vánoce neslaví vůbec.
V Rusku byly např. Vánoce v roce 1918 zakázány
a většina Rusů slaví spíše Nový rok, kdy jim dárky
naděluje Děda Mráz. Osobně jsem ráda, že se u nás
po dlouhé době napodobování amerického Santa
Clause vrací náš Ježíšek, který už má také svou podobu.
Poznáte, kdo na obrázcích naděluje dárečky pod
stromeček?
Děda Mráz, Ježíšek, Santa Claus
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Jak slavily adventní období a Vánoce v Krumvíři před 70. lety např. naše babičky a prababičky? Zeptali jsme se několika pamětníků.
„Dětem před 70. a více lety po všem, co je zaujalo, zůstalo velké nadšení a všeho, co měly kolem
sebe, si velice vážily. Proto se na Vánoce dovedly
připravovat dlouho dopředu. Doba adventní jim byla
také zvlášť vzácná. Brzy ráno ještě za tmy se šlo
do kostela na roráty. Těšilo je, že mohou před začátkem bohoslužby zpívat s dospělými píseň, která
pro ně měla tu nejkrásnější melodii na světě. Slova
se také naučily a ani neposmrkovaly, aby jejich zpěv
byl vítězný a slavný. Znělo to krásně:Ejhle, Hospodin
přijde a všichni svatí jeho s ním a bude v onen den
světlo velké. Aleluja! Rosu dejte nebesa shůry a oblakové, dštěte Spravedlivého. Otevři se země a vydej Spasitele. Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. Sláva Otci i Synu i Duchu
svatému!“
„U nás jsme měli vždycky vánoční stromeček. Na
Štědrý den jsme si také mohli do uvařené bílé kávy
slavnostně přihodit pár pravých kávových zrnek a pochutnali jsme si na upečených koláčích a vánočce.
Ryby jsme na štědrovečerní večeři nemívali. Rodi-

Kam o svátcích?
Vánoční koncert
25. 12. 2015, Šakvice. Účinkuje křesťanská folková
skupina Srdce ze Šakvic.

če se snažili vystačit s tím, co máme doma a co lze
uvařit, upéct z domácích surovin. Večer jsme doma
zpívali koledy a potom jsme spolu se sourozenci šli
na koledu k příbuzným. Za zpívání jsme si odnášeli
většinou jablka, hrušky, ořechy, prostě to, co měli lidé
doma. Žádné cukrovinky jsme nedostávali. Ani dárky
se u nás nedávaly. Přesto to byly krásné Vánoce.“
„ V ložnici jsme měli stromeček nazdobený papírovými řetězy, které jsme každoročně vyráběli.
Na štědrý večer jsme nejdříve obešli hospodářství,
popravili, až poté jsme večeřeli. Na stole nesměla
chybět ryba, i když jsme se někdy museli kvůli tomu
před Vánoci uskromnit, bramborový salát, křížaly
i trdelníky. Než jsme si rozbalili dárečky, dlouho jsme
u stromečku zpívali koledy. Chodívali koledníci.“
Za zamyšlení stojí, zda bychom si z těch dřívějších dob neměli vzít ponaučení. Spousta z nás má
pod stromečkem kupu dárků, stoly se prohýbají pod
talíři s jídlem a zákusky a přece nám u toho svátečního stolu něco chybí…
Zdroje některých informací:
Občanská výchova pro 6. ročník
Jaroslav Kovařík, Petr Hudeček: Krajem zavádky

Společenské a kulturní akce
v Krumvíři

Živý Betlém
25. 12. 2015, Mutěnice, u radnice

26. 12. 2015 Štěpánská ochutnávka mladých vín
Od 14 hodin na Vinařském domě

Štěpánský turnaj v mariáši
26. 12. 2015, Brumovice

27. 12. 2015 Silvestrovský běh

Štěpánské zpívání v Kaštance
26. 12. 2015 v 15:00, Morkůvky. Sváteční setkání
a společné zpívání s mužáky. K zakousnutí topinky,
pro zahřátí čaj a svařák. Další vzorky vítány...
Svěcení vína
27. 12. 2015, Kobylí – sokolovna. Vína posvětí otec
Ondřej, vystoupí Mužáci z Kobylí a Sklepanka.
Besídka u jesliček
27. 12. 2015 v 15 hodin, Čejkovice, kostel sv. Kunhuty.
Pořádá FS Čejkovjan a dětský sbor.
Žehnání mladého vína
27. 12. 2015 v 17:00, Bořetice

23. ledna 2016 Krojovaný ples
Předtančení Moravské besedy místní a přespolní chasou, k tanci a poslechu hraje DH Zlaťanka a cimbálová
muzika.
7. 2. 2016 Dětský maškarní ples
13. 2. 2016 Zahrádkářský ples
Hraje Pálavanka.
27. 2. 2016 Maškarní ples pro dospělé
19. 3. 2016 Výstava vín – Josefský košt
Od 13 hodin v kulturním domě.
Degustace v neděli 13. března od 9.30 hodin v KD.

10. ročník Koštu svařáků
15. 1. 2016 v 19 hodin, Brumovice. V sokolovně mj.
vystoupí Daniel Křižka
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VÍTE, ŽE…

- 15. října oslavil známý lidový zpěvák a moderátor
Jožka Šmukař své šedesáté narozeniny? V rámci oslav
se koncem října konal v Hodoníně koncert pořádaný ve
spolupráci s Českým rozhlasem Brno. Na podiu hodonínského kulturního domu si spolu s Jožkou zazpívali
také další slavní krumvířští rodáci - bratr Zdeněk Šmukař, Josef Hanák a jeho dlouholetá pěvecká partnerka
Jarka Kachyňová. Oslavenci posíláme i my velké gratulace a přejme do dalších let především pevné zdraví
a ještě mnoho krásných písniček.
(Zdroj: Český rozhlas Brno)

ky, drobné dárkové předměty, tašky a krabice. Majitelčinou snahou je podpořit poctivé produkty. Zakládá si na
tom, aby výrobky prodávané v prodejně byly bez přidaných látek, cukrů, barviv, pesticidů a ropných derivátů.
Prodejna se nachází přímo u hlavní cesty - ve dvoře
v budově bývalé fary.
„Myslím, že po pár měsících už můžu říci, že se mi
podařilo vytvořit si okruh stálých zákazníků, který se
bude doufám, ještě rozšiřovat. Mým typickým zákazníkem je člověk, kterému není jedno, co jí, a považuje dobré jídlo za nedílnou součástí kvality života. Ráda
bych Vám popřála harmonické prožití vánočních svátků
a rok 2016 naplněný štěstím, zdravím, porozuměním
a úspěchy v osobním i profesním životě. Dovolte mi
také, abych Vám poděkovala, že jste se mnou těch pár
uplynulých měsíců byli a nejen svými nákupy mne podporovali. Vaší přízně si hluboce vážím, neboť dobře vím,
že bez stálých a věrných zákazníků bych nemohla existovat. Moc všem děkuji a těším se na další milá setkání.“
Se srdečným pozdravem Jana Špánková

- pravidelně každé pondělí a čtvrtek probíhá v klubovně kulturního domu od 19 do 20 hodin cvičení pro ženy?
Přijďte si zacvičit. Kontaktovat můžete paní Janu Húškovou, tel. 732 769 255
- Na začátku září se v Krumvíři otevřel „Krámek plný
pohody“? Najdete v něm široký výběr bio i nebio potravin, bylinkové čaje, bylinné kapky a sirupy, přírodní sladidla, těstoviny, obiloviny, luštěniny, mléčné výrobky, domácí paštiky, sójové produkty, dětské výživy, polotovary
pro vegetariány, „bezlepkáře“, ale i pamlsky pro mlsné
jazýčky, přírodní kosmetiku, ekologické čistící prostřed- NÚLK Strážnice požádal Spolek pro muzeum
o pomoc při sestavování
publikace týkající se úpravy vlasů a vlasové pokrývky našich babiček? Praktickou část absolvovala
paní Jožena Vytrhlíková,
teoretickou část za vydatné
pomoci tetiček paní Draha
Novotná. Celé povídání si
můžete přečíst na www.
promuzeum.cz/publikujeme.
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- se při úklidu muzea našly na půdě noviny Krasnaja
zvězda psané azbukou z 11. a 13. dubna 1945? Za sovětskými vojáky je přivezlo letadlo, které přistávalo na
improvizovaném letišti u bývalého statku Rovinky.

- Martina Konečná a pejsek Inch opět vezou medaile? Letos tu nejcennější, stali se mistry světa agility
družstev kategorie small. Letošní mistrovství světa agility se konalo v italské Boloni. Agility se skládá ze dvou
běhů - Agility a Jumping. První běh Jumping vyhovuje
hodně rychlým pejskům a naše družstvo skončilo na 6.
místě, jen díky mírně pomalejším časům. Pořád měli
naději zaútočit na stupně vítězů. Ono je někdy lepší
útočit ze zadních pozic, jak z „prvního“ místa. Nervozita a zodpovědnost dělá divy. Druhý běh Agility je
o zdolávání zónových překážek, tady si pejsek musí
dát pozor, kam položí své tlapky. A vyšlo to. V tomto
běhu naše družstvo vyhrálo, opět bez trestného bodu
a v nejlepším čase. Po sečtení obou běhů skončilo na
prvním místě a stali se mistry světa. Příští rok je mistrovství ve Španělské Zaragoze...

- Paní Šindelářová zahajuje dne 4. 1. 2016 v Domě
s pečovatelskou službou v Kloboukách u Brna, Polní 10,
mokrou a přístrojovou pedikúru? Provozní doba každé
úterý od 8.00 hod. do 18.00 hod, ostatní dny dle předchozí domluvy. Objednávky na telefonu 777 649 903.
- parkováním na chodníku především u hlavní silnice
ohrožujete bezpečnost chodců, zejména malých děti,
maminek s kočárky, starších a invalidních osob? V pří-
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padě, že je chodník úplně neprůchozí nebo je tam málo
místa pro průjezd s kočárkem či invalidním vozíkem,
jsou chodci nuceni obcházet auto po frekventované silnici. Myslete na lidi, než zaparkujete své auto!
- Staňa Prokop natočil a zveřejnil i letos video z Bartolomějských hodů? A zde je pár slov přímo od autora:
„Tak jako loni jsem se i letos pustil do dokumentace
hodů fotem i videem. Fotky jste už mohli vidět v minulém Zpravodaji nebo na mém „rajčeti“. Video se do světa
dostalo až v těchto dnech. Oproti loňsku na něj nebylo
tolik času, vznikalo při volných chvílích a letos jich bylo
méně. K videu se dostanete stejně jako loni – ve vašem
internetovém prohlížeči do adresního řádku napíšete
www.youtube.com, na stránce Youtube do vyhledávání
napíšete bez uvozovek „Hody Krumvíř 2015 upoutávka“, kliknete na „lupu“ a měla by vám vyskočit má upoutávka na video z hodů jako první odkaz. V popisku videa
jsou odkazy na stažení a stačí si pouze vybrat délku
a rozlišení. Videa mají 2 různé délky – 2 hodinová verze
a obsáhlejší, skoro 3 hodinová verze. Co se týče rozlišení tak ke stažení je na výběr od klasického rozlišení
PAL, které přehraje asi každý DVD přehrávač a každá
televize, přes HD Ready (720p) až po FullHD (1080p).
Při natáčení jsem se snažil účastnit se všech aktivit
spojených s hody. Se stárky a chasou jsem chodil na
schůze do kulturního domu, chystal stárkovský sklep na
kopci, byl u výběru máje a přes 4 dny „stárkáče“ na kopci,
cestu pro máju a stavění se pronatáčel a profotil až do
odehrávek. Ve videu jsem se tudíž snažil zachytit všechny tyto události a to podstatné, co se při nich dělo. Vzniklo obrovské množství materiálu, který jsem do prosince
zpracovával, a výsledek je na vašem posouzení. Během
deštivé cesty pro máju mi bohužel nateklo do foťáku, který se ten den odmlčel, a i když se za 2 dny „probudil“, tak
na videích z něj pořízených jdou vidět následky.
Ve videu jsem nepoužil jen mé záběry, ale i záběry
několika dalších lidí, jmenovitě od pana Sýkory, který na
máji v silném dešti riskoval vlastní techniku, od Martina
Sýkory, Dendy Veselé, sester Foretníkových, Báry Řezáčové a mé mamky a bratra, kteří natáčeli na sklepech.
Chtěl bych poděkovat i Marku Topolářovi, který mi zapůjčil mikrofon na natáčení rozhovorů, panu starostovi za
vypůjčení kulturního domu, stárkám, stárkům, jejich rodinám a všem, kteří jakkoli pomohli nejen mě, ale i stárkům
při pořádání hodů. Doufám, že se Vám video bude líbit
a nebude litovat času, který mu budete věnovat.“
Staňa Prokop
- ulice k nádraží zvaná „Chmacov“ je už několik let nejvíce vánočně nazdobenou ulicí v Krumvíři? Po setmění
se rozzáří barevná světýlka u více než poloviny domů. Při
vánočních procházkách ji určitě nevynechejte.
- krumvířský gólman Milan Heča kraluje tabulkám?
Vede brankářskou tabulku se zásahy (67) a také tabulku
přihrávek (677). V zápasech prvoligového klubu 1. FC
Slovácko navíc bez přerušení nastupoval k zápasům od
února 2013 až do letošního listopadu, kdy jej zranění na
chvíli vyřadilo ze sestavy.
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V červnu 2009 jsme z redakce vypustily „naše“
první číslo Krumvířského zpravodaje. Dnes, o šest let
a 27 čísel později, si můžete přečíst poslední. Některé
číslo se nám vydařilo více, jiné zase méně, ale vždy
jsme se snažily, abychom Vás informovaly o všem,
co se v Krumvíři právě děje. Vznikly nové rubriky, jiné
naopak upadly v zapomnění, změnila se grafika, ale
hlavní novinkou byla čtvrtletní četnost vydávání zpravodaje. Přestože nás práce bavila, v poslední době
nás naše rodičovské, profesní a jiné povinnosti zaměstnávaly natolik, že jsme na ni měly méně a méně
času. Navíc míváme pocit, že jsme už všechno napsaly, vyfotily, všude byly… Proto jsme se dohodly, že je
ta správná doba předat zpravodaj dalším redaktorům.
Nová redakce bude mít zase nový a jiný pohled na věc.
Děkujeme všem, kteří za ty roky pilně posílali příspěvky za své spolky a sdružení a ještě o trošičku více
děkujeme Vám ostatním, kteří jste své příspěvky posílali „dobrovolně“ a pomáhali nám tak tvořit Historii,

oblíbené Na cestách nebo i cokoliv jiného. Děkujeme
také našim fotografům, protože bez Vašich fotek by
zpravodaj byl jen poloviční. Děkujeme všem, kteří nám
dodávali nápady i inspiraci, povzbuzovali nás a dávali nám zpětnou vazbu, ať už pozitivní nebo negativní.
A nesmíme zapomenout poděkovat i našim rodinám,
díky kterým jsme si mohly hrát na novinářky, když oni
doma hlídali naše děti.
Snad jste si všimli už v minulém čísle naší výzvy
a tu teď opakujeme ještě naléhavěji. Pokud máte chuť
a čas se zapojit do redakce Krumvířského zpravodaje, ozvěte se buď na email krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo se domluvte přímo na obecním úřadě.
Naposled Vám tedy prostřednictvím těchto stránek
přejeme krásné a klidné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2016.
Veronika Procházková, Kristýna Vlasáková,
Božena Svobodová, Petra Konečná

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
1. 6. 2015 – 30. 11. 2015
PŘIHLÁŠENÍ
Václav Procházka
Karel Němeček
Jiřina Klučková
Michal Barfus
Klára Barfusová
Marian Černý
Tadeáš Gábor
Kristýna Kulhánková
Václav Kulhánek
Zachariáš Kulhánek
Dorota Kulhánková
Jaroslav Esterka
Klára Henešová
Sofie Henešová
Kateřina Valihrachová
Jaroslav Filipi
Zuzana Filipi
Lukáš Kirchner
Pavlína Dobešová
Zdeňka Nestrojilová
Tomáš Kuchta
Šárka Kuchtová
Ondřej Kuchta

č. p. 233
č. p. 245
č. p. 293
č. p. 293
č. p. 293
č. p. 37
č. p. 77
č. p. 152
č. p. 152
č. p. 152
č. p. 152
č. p. 384
č. p. 423
č. p. 423
č. p. 204
č. p. 474
č. p. 474
č. p. 26
č. p. 37
č. p. 22
č. p. 75
č. p. 75
č. p. 75

NAROZENÍ
Václav Procházka
Karel Němeček
Tadeáš Gábor
Lukáš Kirchner

č. p. 233
č. p. 245
č. p. 77
č. p. 26

ODHLÁŠENÍ
František Miklík
Jitka Foretníková
Eliška Nováková
Petr Synek
Dana Štulrajterová
David Štulrajter
Marek Štulrajter
Zuzana Klimovič
Marie Drápelová
Adéla Dufková

č. p. 28
č. p. 19
č. p. 19
č. p. 176
č. p. 293
č. p. 293
č. p. 293
č. p. 302
č. p. 126
č. p. 315

JUBILANTI
za období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
Emilie Havelková
90 let
Anežka Pichlerová
85 let
Františka Peroutková
89 let
František Peterka
88 let
Drahoslava Lexová
88 let
Marie Valihrachová
87 let
Marie Šebestová
86 let
Josef Sladký
86 let

ÚMRTÍ
Stanislava Vojtasová
Miloslav Beníšek

č. p. 264
č. p. 184

Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit a upravovat. Neprošlo jazykovou úpravou.
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Ze života školy
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