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Westernové a vozatajské závody
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výzva Sboru pro občanské záležitosti – Vítání občánků

Maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), přihlaste se na Obecní úřad na obřad Vítání občánků, 
telefonní číslo 519 419 321, e-mail: podatelna@krumvir.cz. Kdo má o obřad zájem musí vyplnit formulář 
„Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vítání občánků“, který je k dispozici na webu www.
krumvir.cz a na podatelně Obecního úřadu Krumvíř.

Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo u pí Michaely Procházkové.

Výzva Sboru pro občanské záležitosti – Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce – jubilanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let s blahopřáním 

k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 2015 dovrší výše uvedené jubileum a mají zájem o osobní návštěvy členů 

Sboru pro občanské záležitosti spojené s gratulací a předáním dárkového balíčku, musejí vyplnit formulář „Souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro účely blahopřání jubilantům“. Ten je k dispozici na webu www.krumvir.cz a na podatelně 
Obecního úřadu Krumvíř.

Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo u pí Michaely Procházkové.

Fotografi e do kalendáře 
Prosíme občany („fotografy laiky“), kteří by se chtěli spolupodílet svými fotografi emi na tvorbě nového krumvířského 

kalendáře, aby své fotografi e s tematikou naší přírodní rezervace („lesík“ a „sklenářák“) posílali v průběhu roku na email 
obecního úřadu.

Ke konci tohoto roku se rozhodla ukončit svoji několikaletou činnost v redakci Krumvířského 
zpravodaje většina členek redakční rady. Hledáme nové redaktory! Pokud máte chuť přispět 
svým dílem k vytváření oblíbeného občasníku, můžete nás kontaktovat osobně, na emailu 
krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo prostřednictvím obecního úřadu.
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PRAKTICKÉ INFORMACE 

Co mám dělat, když se přestěhuji?
Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na 

tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obí-
hat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. 
Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky regist-
rům mezi sebou automaticky. 

Následujícím textem nás provede Jan Novák. 

První krok – místně příslušný obecní úřad
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je 

obecní úřad v místě nového trvalého pobytu. Vyplní tam 
a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předlo-
ží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje 
užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, 
kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené 
písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemo-
vitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého po-
bytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katas-
tru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje 
v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na 
přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad 
o oprávněnosti užívání bytu či domu. 

Katastrální úřad 
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. 

Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové 
adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do ka-
tastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 

Zdravotní pojišťovna
I když jsou k základním registrům připojeny všechny 

tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana 
Nováka oznamovací povinnost dle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování 
tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda 
pojišťovna provede změnu sama. 

Finanční úřad 
Všechny fi nanční úřady jsou k základním registrům na-

pojeny. Dejte ale pozor na to, že fi nanční úřady rozlišují, 
zda v daňovém řízení je daňový subjekt (v našem případě 
Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není 
registrován, postupuje fi nanční úřad podle daňového řádu. 
Tedy původně místně příslušný fi nanční úřad zašle Janu 
Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, 
u kterého územního pracoviště příslušného fi nančního úřa-
du bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná 
o registrovaný daňový subjekt, vydá fi nanční úřad rozhod-
nutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve 
tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto roz-
hodnutí, přechází místní příslušnost na fi nanční úřad podle 
nové adresy trvalého pobytu. 

Řidičský průkaz
Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci 

jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat. Jestli 

se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi 
častější případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních 
dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působ-
ností tam, kam se přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském 
průkaze zaplatí správní poplatek ve výši padesáti korun. 

Co s sebou? Starý řidičský průkaz, občanský průkaz, pa-
sovou fotografi i.

Registr vozidel 
Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také 

cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kra-
je i výměna registračních značek. Změnu je potřeba nahlá-
sit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy 
trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá pa-
desát korun. Následně bude vydáno nové osvědčení o re-
gistraci vozidla. 

Co s sebou? Velký i malý technický průkaz, potvrzení 
o pojištění (zelenou kartu), potvrzení o technické kontrole, 
obě registrační značky z vozidla (v případě stěhování do 
jiného kraje). 

Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové regist-
rační značky s danou krajskou příslušností. Správní poplat-
ky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč za změnu 
registrační značky). Samotné vydání registračních značek 
je pak zdarma. 

Úřad práce
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; 

přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; 
dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se zdravotním 
postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – 
vše si zkontrolují a evidují sami. 

Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; 
podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických 
důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému 
kontaktnímu pracovišti úřadu práce. 

Živnostenský úřad
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud pod-

niká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může 
Jan Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmys-
lu a obchodu České republiky.

Česká správa sociálního zabezpečení
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu 

nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu 
závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na 
pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu. 

1. Jan Novák pobírá důchod na poště 
Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednic-

tvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede 
výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu 
a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ. 

2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky 
Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou 

vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svo-
je rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí 
poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. 
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Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na 
webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách 
sociálního zabezpečení. 

Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické 
podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem 
na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprá-
vou přes informační systém datových schránek do datové 
schránky ČSSZ: ID 49kaiq3. 

Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí 
oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastno-
ručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou 
adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat 
důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), 
nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku. 

Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu 
trvalého pobytu hlásit. 

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především 
nestátním (komerčním) subjektům. 

Jde především o: 
• banky (či jiné fi nanční společnosti, kde má Jan
 Novák např. úvěr), 
• dodavatele elektrické energie, 
• plynárny, 
• komerční pojišťovny, u kterých má pojistku, 
• ošetřujícího lékaře, zubaře, 
• zaměstnavatele či školu, 
• poštu (v případě SIPO, placení televizních 
 a rozhlasových poplatků), 
• telefonního operátora, atd. 
Připravuje se možnost, že i komerční subjekty budou 

napojeny na základní registry a občanům se tak v přípa-
dě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší 
komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž i s 
komerčními subjekty. 

 Zdroj: http://www.szrcr.cz/
 (red) 

Mateřská škola

RUBRIKA ŠKOLÁČEK

Kroužek Angličtina hrou, vedla Blanka Šefferová 

Kroužek Tvořivá dílna, vedla Šárka Boťánková ,Dis.

tentokrát zařadila na výcvik už od 
8. 9. a proběhne 10 lekcí. Děti jsou 
moc šikovné, podívejte se na web, 
kde máme fotky, jak jim to jde. Za 
každou lekci, ve které zvládnou úkol, 
dostanou nálepku na svůj plavecký 
diplom. Už mají všichni splněno: vý-
dech do vody, skok do vody.

Ve středu 16. 9. nás navštívilo Di-
vadélko pro školy z Hradce Králové 
s vystoupením nazvaným Pohádky 
z našeho statku.

V novém školním roce 2015 - 2016 
je v naší mateřské škole provoz ve 
dvou třídách . Žlutá třída má zapsáno 
26 dětí a zelená 27 dětí. Z tohoto počtu 
je 14 předškoláků. Do MŠ se zapsa-
lo i několik dětí ze sousední Kašnice 
a Klobouk, jsou to mladší sourozenci 
našich prvňáčků. Přijali jsme všechny 
přihlášené děti. S dětmi opět pracují 
4 pí učitelky, které jsou kvalifi kované 
pro práci v mateřské škole.

Plavecká škola Hustopeče nás 

 Kroužek Angličtina hrou navštěvovalo v první polo-
vině školního roku 2014/2015 7 dětí, v druhé polovině 
6 dětí z řad předškoláků. Scházeli jsme se každou stře-
du odpoledne. 

Anglická slůvka i věty jsme využívali při pohybových 
hrách, hudebně pohybových hrách, výtvarných činnos-
tech i různých drobných soutěžích. Naučili jsme se také 
anglicky počítat do deseti, pojmenovat barvy i zvířata. 
Děti si vždy odnesly domů odměnu v podobě obrázku 
se “smajlíkem“, který mohl mít různé výrazy tváře, aby 
rodičům ukázaly, jak se na kroužku snažily. S naší oblí-
benou písní Old Mac Donald jsme se také předvedli ma-
minkám při vystoupení v mateřské škole k jejich svátku.

Kroužek Tvořivé dílny navštěvovalo 15 dětí ve věku 
4 - 6 let, scházeli jsme se v úterý odpoledne. Děti vy-
ráběly z papíru, plastu, přírodnin, látky, keramiky (na-
příklad přáníčka, zápichy, ozdobné kelímky, zvířátka).

 Na závěr jsme si vyzdobili trička barvami na pa-
mátku.

 Jana Báňová, vedoucí učitelka MŠ

Moc se těšíme také na tradiční 
Drakiádu 30. 9. 2015.

Od října nabízíme v rámci mimo-
školních aktivit kroužky Angličtina 
hrou pro předškoláky a pro děti od 
4 let Tvořivou dílnu.

Už tradičně sbíráme starý papír. 
Podzimní sběr proběhne dne 14. 10. 
od 13.30 do 17 hod. u základní školy.

Průběžně mohou rodiče opět nosit 
usušenou pomerančovou a citróno-
vou kůru a vršky z PET lahví.
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Počasí, které nás téměř celé 
prázdniny těšilo (nebo trápilo?) oprav-
du super letními teplotami, nám letos 
dovolilo zahájit nový školní rok před 
budovou školy za účasti rodičů, pra-
rodičů a veřejnosti. Scházel jen pan 
starosta, kterému to už pár let nějak 
časově nevychází. Je to jistě škoda. 
Ve škole se během prázdnin opět 
bouralo, stavělo a uklízelo! 

Co se nám podařilo?
Jednak se dělaly nové rozvody 

vody ve třídách, což potom vyžado-
valo nové obklady a umyvadla. To 
stejné i ve sborovně a spojovací míst-
nosti do ŠJ. Rozvody vody a práce 
s nimi spojené zajišťovala fi rma Petra 
Winklera.

Všechny obklady, díry a výseky, 
dále opravu vlhkého zdiva ve sklepě 
a 1. třídě nám zhotovila stavební fi r-
ma pana Filipiho z Klobouk u Brna. 
Stejná fi rma provedla i zcela novou 
podlahu v jedné ze tříd (původní po-
dlaha byla prasklá), pan Řezáč na ni 
položil linoleum. Postupně tak opra-
vujeme podlahy ve všech třídách. 
Na příští rok je v plánu poslední třída 
- školní družina, která je také popras-
kaná a tedy nevyhovující. 

Do školní družiny byla zakoupena 
poslední nová tabule s interaktivním 
dataprojektorem. V současné době 
tak máme všechny učebny vybavené 

Školní rok 2015/2016 na Základní škole
moderní IT technikou. 

Následoval úklid, který paní Petře 
Dvořákové, naší školnici, nikdo nezá-
viděl a která vše zvládla na jedničku. 

Ve školní kuchyni se zase malova-
lo a natíralo, takže i tam se paní ku-
chařky měly co otáčet.

1. září 2015 bylo tedy všechno při-
chystané pro 51 školáků. Do 1. roč-
níku ZŠ nastoupilo 12 prvňáčků, 
které vyučuje pí uč. Mgr. Dana Gratc-
lová. Třídní učitelkou 11 žáků 2. roč-
níku je pí uč. Mgr. Pavla Úlehlová, 
která do naší školy nastoupila nově. 
15 žáků 3. ročníku vede pí uč. Mgr. 
Ivana Lexová. Třídu 4. a 5. ročníku 
v celkovém počtu 13 vyučuje pí uč. 
Mgr. Michaela Procházková. Anglický 
jazyk vyučuje Mgr. Aneta Němečko-
vá. 

Těší nás, že je počet žáků letos 
zase o něco vyšší! Žáci 1., 2. a 3. 
ročníku jsou tedy v samostatných 
třídách. Navíc nám zřizovatel (Obec 
Krumvíř) schválil, že v případě ne-
pokrytí úvazků učitelů z prostředků 
JMK OŠ dofi nancuje nutné výdaje 
z vlastních prostředků. Stejnou zku-
šenost mají ve většině malých škol 
v okolí, kde se už pár let neobejdou 
bez fi nanční podpory obcí, což ocení 
především rodiče žáků. 

Ve školní družině, kterou navštěvují 
ve většině žáci mladší (1. – 3. ročník), 

je vychovatelkou Jana Fibichová. 
Svůj provoz zahajuje po vyučování 
a dochází do ní maximálně 30 dětí. 
Zaměření družiny je všestranné, nej-
více však sportovní a pohybové.

Děti od 1. do 5. ročníku mohou le-
tos navštěvovat kroužek anglického 
jazyka, taneční, sportovní, dyslektic-
ký a náboženství. 

Dokonce se našel i sponzor, kte-
rý za rodiče žáků jedné třídy uhradil 
nemalou částku za kurz angličtiny na 
celý školní rok! Moc děkujeme.

Hodiny s mluvčím v anglickém ja-
zyce pro 4. a 5. ročník se opět dojed-
návají s jazykovou školou Hodonín 
a možná otevřeme i kurz angličtiny 
pro dospělé.

Škola je zapojena do projektu 
Školní mléko, Ovoce do škol a pro-
jektu EU a MŠMT pod zjednoduše-
ným názvem „Tablety do škol“.

Během školního roku nás čeká 
učení i zábava. Celoročně sbíráme 
uzávěry od PET lahví, baterie a drob-
né elektrozařízení, sezónně bylinky 
– truskavec, kopřivu, dvakrát ročně 
starý papír a vyřazené elektrozaříze-
ní, pomerančovou a citronovou kůru 
(říjen – duben).

Třídíme odpad, vedeme děti k eko-
logii a šetrnosti.

Každou snahu dětí podporujeme 
a odměňujeme! 

Slavnostní zahájení školního rokuSlavnostní zahájení školního roku
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Letošní školní rok jsme zahájili exkurzí po známých 
památkách našeho hlavního města. Dne 19. září jsme 
v šest ráno vyrazili zcela zaplněným autobusem do Pra-
hy. Cílem bylo dětem umožnit vidět na vlastní oči histo-
rické památky. To, o čem se zejména naši čtvrťáci a pá-
ťáci učí v hodinách vlastivědy. Na náročnou pěší túru 
po matičce Praze se však nevydali jen zmínění žáci, ale 
i jejich maminky, babičky i děti poměrně mladší. Prahou 

Výlet do Prahy
Se školou jsme jeli na výlet do Prahy. Naše první zastávka byla na Vyšehra-

dě. Tam nám naše skvělá průvodkyně řekla pár pověstí, které s ním souvisely, 
například Horymír a Šemík. Pak jsme si ještě prošli Vyšehradský hřbitov, kde 
jsme našli pomníky známých osobností. Potom jsme prošli kolem Obecního 
domu směrem na Staroměstské náměstí. Počkali jsme, až se rozezněl orloj 
a dál jsme pokračovali ke kapli Betlémské. V kapli jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavých věcí k učivu o Janu Husovi. Od kaple Betlémské se šlo uličkou 
plnou obchůdků ke Karlovu mostu. Karlův most byl velice pěkný až na velkou 
spoustu lidí. Poté následovala další ulička tentokrát Nerudova, kterou jsme vy-
šli až nahoru k Pražskému hradu. Hradní stráž stála v uniformě a v pozoru před 
hlavní bránou a my stihli jejich střídání. Prošli jsme všechna nádvoří Pražského 
hradu a dokonce jsme vstoupili i do obrovského Chrámu Sv. Víta. A na závěr 
naší prohlídky jsme si prošli královské zahrady až ke Svatováclavské vinici, kde 
právě probíhaly slavnosti vinobraní. Po zámeckých schodech jsme pak sešli 
k autobusu. Celý výlet s námi kromě našich bezvadných učitelek strávila i paní 
průvodkyně. Její povídání bylo zajímavé. Celý výlet do Prahy byl moc fajn.

 Karolína Macháčková

nás provedla průvodkyně paní I. Padalíková, jejíž zna-
losti z historie Prahy jsou bohaté.

Viděli jsme toho spoustu a lepší počasí jsme si snad 
ani nemohli přát! 

Za organizaci zájezdu patří poděkování pí uč. Micha-
ele Procházkové. 

Za rok možná v Praze nashledanou!
 Ivana Lexová

Exkurze do Prahy

Písnička pro Báru

Ty moje slunce zářící,
děláš mě šťastnou,
když obloha je černě zatažená.
Já půjdu za tebou
a ty půjdeš za mnou,
půjdeme oba dva společnou cestou.

Ty moje hvězdo zářící,
 děláš mě šťastnou,
když obloha je černě zatažená.
Ty jsi ta moje pravá hvězda
A já ta tvoje, blikající.

(Darina Trbolová, 
Anna Chovancová)
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Již několik let probíhá v základní škole projekt Zdra-
vý týden, při němž si každoročně připomínáme, co vše 
bychom měli dělat pro své zdraví a čemu se raději vy-
hnout.

Letos jsme zahájili programem Zdravá pětka z Na-
dačního fondu ALBERT, ve kterém se lektorka p. Mitáč-
ková zaměřila na správnou výživu. Žáci si vyzkoušeli 
spolupráci ve skupinách, zasoutěžili si a vyrobili z ovo-
ce a zeleniny zajímavé obrázky, které si mohli nakonec 
sníst.

Žáci 3. -5. ročníku připravili v rámci pracovní výcho-
vy výborné pomazánky a ovocné saláty. Mladší žáci 
1. a 2. ročníku vytvořili z cereálního chleba, cizrnové 
pomazánky a různých druhů zeleniny lákavé svačinky 
nejen na chuť, ale i pro potěchu oka. Ovocné špízy se 
jim také povedly, ale největší úspěch měly šišky připra-
vené z cereálních mušliček. I mlsat se dá zdravě.

Strava má na naše zdraví velký vliv, ale my se sna-
žíme upozorňovat i na ostatní složky životního stylu: 
pohyb, prevenci úrazů a nemocí, dostatek spánku, du-
ševní pohodu atd.

V hudební výchově jsme zpívali vtipné a zároveň 
poučné písničky (např. Jablečná, Za zeleninou, Vitamí-
ny, Všechny švestky mají pecky apod.) v karaoke verzi 
a pořádně se u toho tanečně vyřádili.

Mohlo by se zdát, že se tématu zdraví věnujeme 
pouze jeden týden v roce, ale není tomu tak. V tomto 
týdnu je téma zdraví jen více intenzivní a prolíná vše-
mi vyučovacími předměty. Zapojujeme do něj i paní 
kuchařky, která nám vaří ještě zdravější či netradiční 
pokrmy.

Ani školní družině se téma zdraví nevyhne – každý 
den sportují na čerstvém vzduchu, chodí na procházky 
nebo si něco dobrého upečou.

Děkujeme také rodičům, kteří podporují celý projekt 
tím, že chystají dětem zdravé svačinky, darují ze svých 
zahrádek pár kousků ovoce a zeleniny, přispějí zajíma-
vým receptem a snaží se převést teoretické poznatky 
do praxe (ono některé dětí naučit jíst třeba zeleninu, 
bývá někdy i nadlidský výkon).

Děkujeme a ještě vydržte.
Pevné zdraví za celý kolektiv ZŠ 

přeje Dana Gratclová

„Týden plný zdraví“ v ZŠ Krumvíř

Příprava zdravých salátů a pomazánekPříprava zdravých salátů a pomazánek Pečení brambor ve školní družině Pečení brambor ve školní družině 
v rámci Zdravého týdnev rámci Zdravého týdne
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Orientační plán akcí školy 2015/2016:

září

Divadlo z Hradce Králové 16. 9. 2015

Exkurze do Prahy 19. 9. 

Zdravý týden ve škole 21. 9. – 25. 9. 

Týmové hry 4. a 5. Ročník 30. 9.

Drakiáda 30. 9. 

říjen

Vítání občánků na OÚ 4. 10.

Dopravní výchova s Besipem 4. a 5. ročníku 13. 10.

Sběr papíru a kartonu, elektro. 14. 10.

listopad

Divadelní představení

Mobilní planetárium v KD 11. 11. 

Zahájení adventu, jarmark 29. 11.

prosinec Divadlo Polárka Brno
Doktorská pohádka, Mikulášská nadílka 4. 12. 

leden
Lyžařský kurz v Němčičkách 4. - 8. 1. 2016

Zápis do 1. ročníku ZŠ 19. 1.

únor
Dětský maškarní ples v KD 7. 2. 

Plavání 1. a 2. Ročníku 22. 2. – 14. 5.

březen
Projekt k LV – recitační soutěž, besedy o knize, fi lmu. 
Výstavy knih, literární soutěž. 
Knihovna Břeclav

duben

Den Země návštěva Ekovesnice Hostětín
Soutěž žáků – výrobek z odpad. materiálu

Pálení čarodějnic 29. 4. 

květen

Dopravní výchova s Besipem, dopravní hřiště Hustopeče 
1. - 5. roč.

Vystoupení souboru Ondráš v KD 6. 5.

Den matek – veřejné vystoupení v KD 15. 5.

Sběr tříděného papíru a kartonu, elektro. 18. 5. 

červen

Poznávání bylin z našeho okolí 

Den dětí – VIDAsciencentrum 1. 6. 

Den dětí s SDH Krumvíř 4.6.

Celoškolní výlet do Jihlavy, Třebíče 24. 6. 
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BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2015

Fotoreportáž z příprav hodů
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Jak to vidí stárci…
Vojta - Největ-

ší radostí pro mě 
je, když vidím, že 
o hody začíná mít 
zájem opět i mlad-
ší generace, která 
nám pomáhala 
nejen při celkové 
přípravě hodů, 
ale zúčastnila 

se i v kroji, doufám, že jí to vydr-
ží. Tímto bych jí chtěl poděkovat 
a samozřejmě i panu starostovi, 
rodičům stárků a stárek, krojované 
chase a všem, kteří nám jakkoliv 
pomáhali nebo nás přišli na hody 
podpořit. Děkujeme! 

Jitka - Hody 
jsou pro mě ra-
dostí i starostí jako 
pro většinu stárku-
jících, ale i přesto 
mě to baví. Ráda 
chodím v kroji 
a líbí se mi ho-
dovní atmosféra. 
Myslím, že každý, 

kdo jde v kroji, mi dá za pravdu, že 
to jsou nejlepší hody.

Martin - Hody, deset dní, kdy 
zapomenu na všechny problémy 
a starosti a užívám si vše, co k ho-
dům patří, setkávám se se svými 

přáteli nebo nové 
poznávám. Na 
hodech se mi libí 
i to, že lidé se baví 
společně napříč 
generacemi. Ho-
dovní vzpomínky 
nám pak zůstanou 
navždy.

Bára Ř. - Hody 
přinášejí každému 
z nás něco. Něko-
mu radost, že se 
potká s přáteli, ně-
komu vzpomínky 
a někomu trochu 
bolesti... Mě třeba 
vždycky bolí nohy, 
ale taky u srdíčka, 

že už nám to končí. I přes tohle 
všechno si je vždycky užívám na-
plno.

Tonda - Hody. 
Jedenáct idenní 
období zahoze-
ní všech starosti 
za hlavu, navrátit 
se zpět k tradi-
cím a především 
poznat a bavit se 
ať už s novými či 
starými známými 

a užívat života. Co víc si přát. 

Barča K. - Le-
tošním hodům po 
dlouhé době přálo 
i počasí, a tak jsme 
si to mohli užít pl-
nými doušky... 
Doufám, že se tato 
tradice bude na-
dále držet a bude 
tady stále tolik lidí, 

kteří podporují hody jak materiálně, 
tak i svou účastí, jako je tomu do-
posud.

 
Tomáš - Za mě 

i za moji sklepnicu 
můžu říct, že se 
nám hody líbily, 
byla krásná ho-
dovní atmosféra, 
žádné konfl ikty. Byl 
to krásný pohodo-
vý víkend a na rok 
znovu.

Míša - Letošní 
rok jsem stárkova-
la poprvé. Myslím, 
že se nám hody 
vydařily, že jste si 
je užili tak jako my 
a těšíme se na vás 
příští rok znovu.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Stáj Hubi Kelly

Stáj Hubi Kelly Krumvíř pořádala 8. srpna již potře-
tí Vozatajské závody v Krumvíři. Letošního ročníku se 
zúčastnilo celkem 5 jednospřeží a 10 dvojspřeží. I přes 
celkem velké vedro se sjeli závodníci například z Miku-
lova, Blučiny, Brna ale také i ze Slovenska. Soutěžilo se 
v jednotlivých disciplínách jako jednospřeží, dvojspřeží 
a štafeta. Ukázku práce ovladatelnosti v kládě divákům 
předvedl Ladislav Kratochvíl a Květoslav Adler. 

Na konci prázdnin v sobotu 29. srpna se konal již 
5. ročník Westernových her v Krumvíři, který uspořá-
dala opět stáj Hubi Kelly. Zúčastnilo se 24 jezdců, kteří 
soutěžili v 7 rychlostních disciplínách: barely, tyče, vlaj-
kový závod, klíčová dírka, stužkový závod, kloboukový 
závod a speed barrels.

Všichni jsme si den perfektně užili, diváci byli dobře 
naladěni a fandili z plných plic. Jako každý rok jsme 
o přestávce zapili již 4. narozeniny našeho Citruska. 
Byla připravena soutěž jak pro dospělé, tak pro děti. 
V přestávce vystoupili bratři Krčmáři společně s To-

mášem Kratochvílem a ukázali nám práci s honáckým 
bičem a lasem. Závěrem dne bylo vyhlášení celkového 
vítěze krumvířských závodů, tou se stala Radka Dohna-
lová, a také vyhlášení celkových vítězů Sdružení wes-
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Spolek PRO MUZEUM: Opravy pokračují…

ternových jezdců Ždánického lesa a Politaví. Celkovou 
vítězkou se stala Višňovská Jana, která si obhájila svoje 
vítězství z loňského roku, na druhém místě se umístil 
Květoslav Adler z ranče Podluží Moravská Nová Ves 
a na třetím místě se umístil Tomáš Kratochvíl z domácí 
stáje Hubi Kelly Krumvíř. Děkujeme všem zúčastněným, 
všem sponzorům, kterými byla obec Krumvíř, vinařství 

Pavlovín Bohumilice, vinařství Prokop Krumvíř, jezdec-
ké potřeby Kalenda a Sedlařství Libor Krčmář, dále dě-
kujeme fandům a divákům a těšíme se na další ročníky 
obou závodů.

Za stáj Hubi Kelly Krumvíř 
Irena Knotková

foto Blanka Freharová

Vzhledem k probíhajícím opra-
vám jsme museli přistoupit k celko-
vému uzavření muzea. Co tomu ale 
předcházelo? Jak už víte, budova 
muzea byla v lednu letošního roku 
prohlášena kulturní památkou. Ihned 
jsme vstoupili do jednání s pracov-
níky MěÚ v Hustopečích (Mgr. S. 
Strbík) a NPÚ v Brně (Mgr. A. Duna-
jová) a požádali o odborné posouze-
ní připravovaných oprav. Současně 
jsme vyvolali diskuzi týkající se jeho 
budoucí podoby. 

Větší část domu byla postave-
na z nepálených cihel se základy 
v hloubce 35 cm. Zdi až do výšky 
75 cm byly vlhké, pokryté cemento-
vo-betonovou omítkou. Na pozdější 

opravy byly postupně použity střešní 
tašky i pálené cihly. Všichni oslovení 
se shodli na tom, že by bylo vhod-
né dům těchto nánosů zbavit a pře-
devším vyměnit dlažbu v centrální 
chodbě tak, aby se obnovila přiroze-
ná cirkulace vzduchu a vlhkosti.

Bouracích prací se ujali naši milí 
dobrovolníci: Jenda Pavlas, Pavel 
Colledani ml., Lukáš Doležal, Ter-
ka Hájková, Mgr. Dáša Urbanová 
(s kupou prasynovců a praneteří) 
a Jarda Šalplachta. Brigádám velela 
správkyně budovy Oksana Mandelí-
ková. Ta zároveň umíchala výbornou 
a všemi chválenou směs hlíny s pís-
kem a slámovými odštěpky. Hlínu 
v podobě cihel nám laskavě poskytli 
pánové Kolečkář a Rozínek. Dále 
nám hliněný materiál nabídla paní 
Šurýnová a paní Šťastná. Prozatím 
jsme jejich nezištnou nabídku nevy-
užili, ale s postupujícími opravami je 
tato možnost stále reálná. 

O hliněné cihličky, kterými se vy-
plňovaly větší díry, se zasloužili prv-
ňáčci ze ZŠ Klobouky.

Projekt pro stavební úřad vypra-
coval Ing. arch. Koliba, se kterým 
jsme spolupracovali již na přepisu 
domu.

NPÚ nám poskytl kontakt na pana 
Aleše Dorazila – specialistu na hlině-
né domy. Nejprve se přijel domluvit 
a celý prostor důkladně prozkoumal. 
Podruhé už přijel v pracovním a spolu 
s našimi dobrovolníky očistil fasádu, 
pochválil nás za opravu sýpky a po-
radil s postupujícími pracemi uvnitř 
domu. Tyto práce fi nančně podpoři-
la Jihomoravská komunitní nadace. 
Právě na základě jeho doporučení 
jsme po důkladném zvážení muzeum 
uzavřeli a věnujeme se pouze opra-
vám. 

Cihla k cihleCihla k cihle Do děr se vlez celý smetákDo děr se vlez celý smeták Hlína špiní, paní učitelko!Hlína špiní, paní učitelko!



Krumvířský zpravodaj 3/2015strana  14

Do konce roku nás ještě čeká: 
- výměna dlažby, kterou fi nančně 

podpořilo ministerstvo kultury, výmě-
na dřevěných zárubní, které nám do-
slova sežrala plíseň, komín (podali 
jsme žádost o grant, na odpověď se 
teprve čeká).

Očištěný prostor musí vždy po 
odstranění nesourodých materiálů 
vyschnout, teprve pak můžeme do-
plňovat vzniklé díry nepálenými cih-
lami a hliněnou maltou se slámou.

Proces je velmi pomalý, chceme 
práci odvést důkladně, abychom 
zamezili postupující vlhkosti. Navíc 
jsme se přesvědčili, že nic se nedá 
uspěchat. Mějte s námi, prosím, tr-

pělivost. Věřte, že budova bude k ra-
dosti nás všech.

V době, kdy píši tyto řádky, pracu-
je na muzeu náš milý pan Ivan, dal-
ší odborník na hliněnou technologii. 
Pod jeho rukama dostává dům svoji 
prozatím „hrubou“ omítku. Ta bude 
celou zimu dozrávat a na jaře se do-
končí, nabarví a dům se zaleskne ve 
své bývalé kráse.

O prázdninách také brigádničily 
Natka Colledani a Kája Hynštová. 
Natíraly, uklízely a hrály se s koč-
kami (dva černí kocouři se jmenují 
Sirius a Hagrid).

Pokud budete chtít opravy muzea 
jednorázově podpořit – budeme vel-

mi rádi. V současném stavu je každá 
koruna dobrá. Tím, že jsme uzavřeli 
muzeum, jsme na jedné straně při-
šli o příjem ze vstupného, na druhé 
straně je vše zlé ale k něčemu dob-
ré! Práce probíhají plynuleji, nemusí-
me před akcemi uklízet a velkou část 
depozitu stále stěhovat.

V letošním roce tedy nebude na 
muzeu probíhat již žádná akce pro 
veřejnost. Děkujeme za pochopení.

Dále bych chtěla poděkovat všem, 
kteří ještě doma nacházejí krásné 
a hodnotné staré věci a nosí nám je 
do muzea. 

Za Spolek
Věra Colledani

I tak se dají vozit tihleI tak se dají vozit tihle

Pan DorazilPan Dorazil To se to vozí!To se to vozí!

Mazlení s kočkamiMazlení s kočkamiNejdříve probíhal úklidNejdříve probíhal úklid

Skřich před opravouSkřich před opravou

Skřich po opravěSkřich po opravě Muzeum má nový chodníkMuzeum má nový chodník
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Zájezd do lázní Mošoň 
v sobotu 14. listopadu 2015

Štěpánská ochutnávka mladých vín 
26. prosince 2015 od 14 hodin na Vinařském domě

Zahrádkářský ples 
v sobotu 13. února 2016
Hraje Pálavanka

Výstava vín – Josefský košt
v sobotu 19. března 2016 od 13 hodin v kulturním domě
Degustace v neděli 13. Března od 9.30 hodin v KD

Český zahrádkářský svaz – sdružení vinařů Krumvíř

TJ Sokol Krumvíř - Burčáková zábava
Druhou zářijovou ne-

děli pořádali krumvířští 
fotbalisti tradiční burčáko-
vou zábavu. V prostorách 
místního kulturního domu 
se letos sešlo téměř 250 
návštěvníků, kteří kro-
mě degustování burčáku, 
vína a dalších pochutin, 
měli možnost zatančit si 
na osvědčené písničky 
z minulého tisíciletí i na 
nejnovější současné hity. 
Kromě toho na přítomné 
čekalo zápolení ve dvou 
soutěžích, do nichž se 
mohl přihlásit úplně každý. 
Jedinou podmínkou šta-
fety zvané Balónky bylo 
složit čtyřčlenné družstvo. 
Druhý závod, tentokrát 
jednotlivců, s názvem 
Koloběžka prověřil nejen 
rychlostní, ale i ty koordi-
nační schopnosti účast-
níků. Po tomto zpestření 
programu již opět násle-
dovala muzika, na niž se 
tancovalo až do brzkých 
ranních hodin. 

 Ondřej Luskač
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NA CESTÁCH

Kostarika aneb PURA VIDA
Po úžasném výletě do Číny 

(2013) se nám v březnu s folklor-
ním souborem Salajka z Dambořic 
naskytla možnost poznat kousek 
světa. Tentokrát jsme se vydali na 
opačnou stranu, a to až do samé 
perly Karibiku – Kostariky. Kostari-
ka je malý stát střední Ameriky. Žije 
zde asi 4,8 milionů obyvatel. Stala 
se první středoamerickou zemí, kte-
rá začala vyvážet do světa banány 
a kávu, což dodnes táhne kostaric-
ké hospodářství. Hlavním městem 
Kostariky je San José, kde jsme 
strávili většinu času, ale nepředbí-
hejme.

Je ráno 5. března 2015. Společně 
přijíždíme na letiště Václava Havla 
v Praze. Nyní se však musíme roz-
dělit na 3 skupiny. Každá skupina 
letí odlišnou trasou. Všichni bychom 
se měli potkat až v San José. Mě 
čeká dlouhá cesta Praha – Am-
sterdam – Detroit – Atlanta – San 
José… Čekáme v Detroitu na let do 
Atlanty. Právě je nám sděleno, že 
náš let do Atlanty bude kvůli sněho-
vé bouři opožděn. Přilétáme do At-
lanty a doufáme, že letadlo do San 
José zázrakem stihneme…nepoda-
řilo se. Bezradně sedíme na zemi 
na letišti v Atlantě. Většina z nás 
má jen doklady a to, co si zrovna 
oblékla – teplo nám rozhodně není. 
Shodou nešťastných okolností jsme 
si příruční zavazadla nemohli vzít 
s sebou do letadla, takže se s nimi 
setkáme až v Kostarice. Kdy? To 
zatím nikdo netuší…Pobyt v USA 
si musíme nedobrovolně prodloužit 
o 2 dny. Příliš nerozumíme vzkazům 
druhé skupiny (která dorazila na 

Kostariku bez problémů): „Užívejte 
komfortu, dokud můžete…“.

Konečně i my přilétáme do San 
José. Jaké jsou první dojmy? Fou-
ká příjemný vítr, kopce kolem jsou 
zahaleny v oblacích, nádherná po-
dívaná. Nasedáme do auta a vy-
dáváme se směrem k našemu ho-
telu. Vůbec mi nepřipadá, že jsem 
v hlavním městě. Spíš si připadám 
jako v nekonečné vesnici. Vyso-
ké budovy nejsou příliš časté. San 
José nevypadá jako klasické ev-
ropské město, jak znáte. Rodinné 
domy jsou obehnány vysokým plo-
tem s ostnatým drátem – to vše kvů-
li vysoké kriminalitě. Sehnat drogy 
zde není problém a prý nám je jistě 
i někdo nabídne (měli pravdu). Při-
padám si jako v jiném světě…, jsem 
v jiném světě.

Přijíždíme do našeho „hotelu“. 
Slovo hotel má u nás asi v detailu 
odlišný význam. Jsme ubytováni asi 
po 9, kufry zabírají poslední volná 
místa v pokoji, poličky ani skříně 
zde nevedou. Nejsme zas tak zhýč-
kaní, takže to je ten poslední pro-
blém (trochu jsme s tím i počítali). 
Teplá voda většinou neteče, hlavně 
že vůbec teče. Nejhorší je to zde 
s čistotou. Zaručený způsob jak se 
vyhnout nevolnostem, je jediný: pít 
pouze balenou vodu a každé ráno 
minimálně 1 štampelka kvalitní sli-
vovice. Menší problém představuje 
jazyková bariéra. S angličtinou vět-
šinou nepochodíte, úředním jazy-
kem je španělština. Na druhé straně 
jsou zde lidé milí a usměvaví, jed-
noduše PURA VIDA.

K večeři jsme dostali rýži, maso, 

vařené fazole a chipsy. Rýži máme 
každý den. Jídelníček rozhodně 
není tak pestrý, jak by si někte-
ří představovali a jak jsme zvyklí 
u nás doma. Ráno se vydáváme 
ukázat náš folklor do několika škol. 
Školy vypadají na první pohled jako 
vězení. Budovy jsou oploceny a na 
některých nechybí ani ostnatý drát. 
Děti jsou z vystoupení nadšeny, což 
nám dělá radost. Večer nás čeka-
jí 2 vystoupení v divadle společně 
se souborem z Mexika a Kostariky. 
Obě představení jsou beznaděj-
ně vyprodaná. Podobný scénář se 
opakuje každý den.

I když je pod mrakem vydáváme 
se k moři. Pláž je nádherná, žádné 
slunečníky jak je v Evropě obvyklé. 
Přesně jako ve fi lmu Piráti z Karibi-
ku. Písek má neobvykle černou bar-
vu, důvodem je vulkanická činnost. 
Takovou pláž vidíme snad poprvé 
v životě. V Evropě bychom ji hledali 
asi už velmi těžko, ale naštěstí ne-
jsme v Evropě.

Náš pobyt se pomalu krátí. Je to 
zvláštní, ale dnes nám připadá, že 
se tu poměrně hodně práší. Má to 
bohužel svůj důvod. Večer se dozví-
dáme, že došlo k výbuchu sopky… 
Letiště bude minimálně 4 dny uza-
vřené. Doufáme, že to budou jen 
4 dny. V případě přírodních událostí 
nemáme na náhradní let nárok… 
Opravdu nepříjemná situace, ale 
nezbývá než čekat.

Opouštíme San José a odjíždí-
me do malého městečka San Mar-
cos de Tarrazú. Je hezčí než hlavní 
město. Především zde dbají více 
o čistotu a cítíme se zde i bezpeč-
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Z HISTORIE

Franta Čeplin

něji. Obyvatelé tohoto městečka 
jsou původní obyvatelé Kostariky, 
zatímco v San José žijí především 
potomci Evropanů. Škoda, že jsme 
zde nestrávili víc než 4 dny…

Je tu poslední večer z celkových 
2 týdnů a my odjíždíme na letiště. 
I když nás potkalo hodně nepříjem-

Kdo byl Charles Chaplin, každý ví, ale že měl „dvoj-
níka“, ví jen Krumvířáci. Do obce se přiženil. Pocházel 
z vedlejších Klobouk, což bylo patrné i v jeho řeči. I po 
letech bydlení v Krumvíři se na „ú“ nepřizpůsobil.

František Šebesta byl drobnější postavy s charakte-
ristickými rysy geniálního Chaplina. Při chůzi měl krat-
ší kroky, paty kladl těsně k sobě a špičky větších bot 
nápadně od sebe. Škubavým pohybem v ramenou při-
pomínal kráčejícího housera. Mluvil rychle, přičemž se 
zadýchával, funěl nosem a často chrchlal. Odkašlávání 
způsobovalo téměř nepřetržité kouření cigaret, které si 
většinou sám připravoval z levného tabáku. Málokdy si 
oblékl sváteční šaty. Hlavu kryl čepicí kšiltovkou nebo 
starým deformovaným kloboukem. Nerozlučným part-
nerem mu bylo stařičké odřené kolo, jehož části sotva 
držely pohromadě. Často je někde zapomněl. Ukrade-
ní takového „vzácného“ dopravního prostředku by bylo 
velkým hříchem, a tak kolo někdy u hospody stálo i ně-

ností, každý z nás si s sebou odváží 
spousty skvělých zážitků. Na závěr 
dlužím jedno vysvětlení. Co vlastně 
znamená výraz PURA VIDA? V Kos-
tarice má mnoho významů, od roku 
1956 se používá jako pozdrav při 
setkání i při loučení. V doslovném 
překladu jako „ryzí život“ se často 

používá v případě, že chcete říct, že 
je něco nebo někdo „v pohodě“. Ně-
kdy bychom si z toho měli vzít příklad 
a vážit si toho, co v ČR máme. Tak 
tedy jen PURA VIDA a snad někdy 
příště… třeba příští rok ze soutěžního 
festivalu v Jižní Koreji?

 Denisa Veselá
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kolik dní. Říkal mu „stará plečka“.
Historky ze svého života Franta Čeplin vyprávěl opa-

kovaně, některé i několikrát za den. Byly směšné až 
neuvěřitelné. Jeho slovnímu vyjadřování a způsobu 
gestikulace se musel každý smát. Nejčastěji sedával na 
schodku před brankou do domu a bavil kolemjdoucí.

Rejstřík Frantových zaměstnání snad předčil počet 
rolí jeho fi lmového „kolegy“. Byl námořníkem, cirkusá-
kem, kuchařem, montážníkem, cestovatelem, atd. Za 
druhé světové války pracoval v Rakousku. Říkal, že 
se měl dobře, protože uměl hrát na harmoniku. Nikdo 
z Krumvíře ho sice hrát neviděl, ale jeho vyprávění bylo 
tak přesvědčivé, že tomu každý uvěřil. Líčil, jak si koupil 
starou heligonku a za teplých letních večerů vídeňským 
ženám hrával pod okny. Opuštěné paničky a slečinky 
měly muže na frontě, a tak toužily po romantickém pro-
žitku. Nahýbaly se z oken oděny jen v průhledných ha-
lenkách bez podprsenek a lákaly ho dovnitř. „Já sem bél 
opatrnéj, tu šlo o kejvák. Stačilo mně, gdyž nekterá ho-
dila kósek čokolády nebo lepšího žrádla. Jen jednó sem 
se nechal slákat do bytu. Taková macatá Vídeňačka ob-
lečená enom v průsvitném župánku se na mě vrhla, že 
sem si najednó připadal jako tonócí v mořských vlnách. 
Dostal sem strach a utekl sem. Dělat kokrhajícího kohó-
ta Romea pod balkónem bylo jistější.“

Přiženění do Krumvíře Franta Čeplin líčil jako „osudo-
vó náhodo“. Když se vrátil po válce z Rakouska, neměl 
kde „bévat“. Seznámil se „náhodó s babó, keréj už zaséj 
chyběl chlap.“ Říkal: „Viděla šikovnýho fešáka, tak to va-
zala hopem. Musí mě, prý, představit krumvířské rodině. 
Čtyři podvyživený děcka se na mě dívaly vytřištěnýma 
očima. No sakra, řekl sem si. Ešče sem ju ani neohledal, 
už mám čtyři parchanty. Řekl sem jim, já budo váš no-
véj tata. Stópnite si do řady a řeknite, jak se jmenujete. 
Potom jsem z kapse vytáhl sáček cumlavých bombónů 
a rozdal je. Každý dostal dva i baba a já. Vyšlo to akorát. 
Potom sem je zavedl do hospody U Pepika. Kópil sem 
jim dohromady jednu sodovku a sobě frťana pro zpama-
tování. Na víc sem už neměl. Za krátké čas byla svatba, 
na které sem se ožral. Hrnčiřica, tak se jmenovala moja 
stará před svatbó, mně to tentkrát odpustila. Fčíl mně za 
ožrání nadává. Časem nám přibyly ešče tři děcka. Karel 
je po mně, taky rád chlastá.“

Franta neměl kvalifi kaci, a tak vyhledával jakoukoliv 

práci s vyšším výdělkem. Stávalo se také, že musel dob-
ré místo opustit pro časté požívání alkoholu. Za vlastní 
peníze si však „kópil“ jen pivo. K účinnějšímu alkoholu 
se dostával, jak říkal „po čuchu“. Kde se konala nějaká 
oslava, tam se „náhodó“ objevil i Franta Čeplin. Nejví-
ce příležitostí měl v hody. Když stárci vezli máji z lesa, 
čekal na ně před Krumvířem, vyskočil na vůz s chvojím 
a vínem, a to byl počátek jeho hodového „tahu“, který 
trval téměř týden.

Manželce Pepině bylo divné, že se jí ztrácejí skleni-
ce „hořčičáky“ a hrnky na kávu. Střepy po rozbití nikde 
nenacházela a Čeplin na dotazy nereagoval. Jednou, 
když soused rozebíral štosy starých cihel pro opravu 
chalupy, v mezerách skládek nacházel pohřešované ná-
doby a v některých ještě nedopité zbytky již zvětralého 
vína. Franta je tam před manželčiným „brbláním“ ukryl, 
a když neměl možnost pití zakrátko dokončit, na úkryt 
zapomněl.

Někdy byl v ožralství velmi sprostý a hrubý. V ta-
kovém případě manželka Pepina spávala u známých. 
Franta ji hledal, chodil stále z místnosti do místnosti, třís-
kal dveřmi a vykřikoval, že „stará ho chce umučit hlady.“ 
Ze sprosté mluvy ho uměla vyvést sousedka „chalupář-
ka“, před kterou měl velký respekt. Stalo se například, 
že zakřičel „do prdele“, a v zápětí „promiňte milostivá 
paní!“

Jednoho dne pro opilého Frantu přijela policie. Už 
tvrdě spal oblečený v posteli. Příslušník SNB, jak se 
ofi ciálně nazývali, Frantou zacloumal, aby ho probudil. 
Ten vyskočil a policistu praštil do obličeje. Za komuni-
stického režimu to byl ohromující přestupek. Při vyšet-
řování incidentu ve stanici VB se provinilec obhajoval 
takto: „Podle té brigadýrky, jakó máte vy, sem myslél, 
že mě budí vrátnéj z Tokosu. A já tu kurvu nesnáším.“ 
Policistům celý případ, včetně jakéhosi udání loupeže, 
se jevil jako groteskně usměvavý, a tak Frantu pustili 
bez jakéhokoliv postihu.

Krumvířský Franta Čeplin už řadu let není mezi námi. 
I jeho domek zmizel pod silou demoličních strojů, takže 
bouchání dveřních křídel doprovázené „vybranými“ slo-
víčky, nebo k úsměvu vymyšlené příběhy hrdiny světo-
běžníka, již neuslyšíme. Avšak vzpomínky na něho jsou 
stále jako živé.

 Staňa Ševčík

VÍTE, ŽE…
-  existují webové stránky www.fotbalunas.cz? Na těch-

to stránkách můžete nalézt nejnovější fotbalové vý-
sledky a různé zajímavé rozhovory s fotbalisty. Na 
webu probíhá také pravidelná anketa Hráč kola. 
Hráčem 6. kola Jihomoravského kraje 1. B třídy sku-
piny C se stal Petr Zvonič ml. 

-  se nového chodníku dočkala i část obce směrem na 
Bohumilice?

-  Vinařství Josef Valihrach si již potřetí po sobě přivezlo 
domů do Krumvíře titul šampiona v kategorii suchých 
bilých vín ze soutěže Muvina?
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Z REDAKČNÍ POŠTY

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

„Není na světě 
člověk ten, co by se 
zalíbil lidem všem.“ 

To je snad výstiž-
né motto, kterým 
uvádím svůj článek 

týkající se mé úpravy Zavádky. 
Předně vysvětlím, proč k ní došlo. 
Zvykem je, že mě stárci požáda-
jí, abych Zavádku dirigoval. V tom 
není problém. Ale musím zjistit, 
která kapela hraje, protože se s ní 
musím domluvit, jestli vůbec Za-
vádku znají. Odpověděli-li že ano, 
nechal jsem tomu volný průběh 
a oni to „nějak“ zahráli. Pokud řek-
li ne, musel jsem jim rychle napsat 
velmi jednoduše noty a oni to pak 
zase „nějak“ zahráli. S přibývající-
mi léty ve mně zrála myšlenka tuto 
praxi napravit a to tak, že Zavádku 
napíšu do not pořádně a bude to 
v budoucnosti bez problému. Za-
žitá praxe byla, že se střídal sbor 
s kapelou v jednotlivých slokách 
a pokud to tanečníkům nevyšlo, 
tak muzikanti poslední sloku zo-
pakovali. Jenže mě to připadalo 
jako fotbalové utkání dvou jede-
náctek, které se ale na hřišti nikdy 
nepotkají, protože každá hraje je-
nom chvíli. A to se mi zdálo troš-
ku málo. Vždyť tady máme sbor 
(tím nemyslím mužský sbor, který 
vedu, ale ten velký hodovní), který 
nám může celé okolí jen závidět. 
Tak proč si nezazpívat i s orches-

trem? Je mi vyčítáno, že porušuji 
tradice, ale kdo z nás dnes ví, jak 
vypadala Zavádka před 100 lety? 
Svět se mění a vyvíjí a ať se to 
někomu líbí nebo ne, tradice také. 
Ostatně, nemyslím si, že bych 
Zavádku změnil nějak zásadně. 
Vrátil jsem 3. sloku, která se dřív 
běžně zpívávala a v páté zpíváme 
s kapelou. Chápu, že to co dnes 
hraje, může někomu připadat ne-
zvyklé, ale na druhé straně se ne-
mohu zpronevěřit svému povolání 
a napsat něco, za co bych se sám 
styděl. Takže jsem opustil stereo-
typ a snažil se to udělat zajíma-
vé. V první sloce hrají trojhlasně 
3trumpety, ve druhé baskřídlovky 
s doprovodem tuby a přiznávek. 
Ve třetí opět trumpety s protihla-
sem baskřídlovek a ve čtvrté se 
přidají klarinety. A pátou, o tón výš 
a se sborem Zavádka vrcholí.

Byl jsem také dotázán, proč ta 
úprava až dnes, když Zavádku 
vedu už léta? Přiznám se, že jsem 
o tom uvažoval již dlouho, ale te-
prve nyní našel odvahu k realizaci. 
Není jednoduché nést svou kůži na 
trh. Kdybych narazil na jednoznač-
ný odpor, asi bych to vzdal, ale 
sil mi dodávají ti, kteří mě za tuto 
úpravu pochválili. Pevně věřím, že 
si na nové znění Zavádky zvyknete 
a bude se časem líbit i těm, od kte-
rých dnes sklízím kritiku.

 Mgr. Vítězslav Charvát

Vážená redakce, 
jsem rodačka 

z Krumvíře, která 
se sem za rodinou 
a přáteli pravidelně 
vrací. Letos jsem po 

návštěvě tradičních hodů byla natolik 
zklamaná a rozladěna, že jsem se 
rozhodla pro tuto reakci. V naší rodině 
se hody vždy velmi prožívaly a držely, 
všechny děti mé sestry několikrát stár-
kovaly. Hody v Krumvíři byly pro mě 
srdeční záležitostí a měly i své jméno 
v okolí. To, co se z nich v posledních 
letech stalo a co jsem letos viděla, se 
jim podobá už jen velmi vzdáleně.

Je pěkné, že je zájem o stárková-
ní, nádherný byl krojovaný průvod se 
spoustou chasy a malých dětí. Ovšem 
z toho všeho jsem moc neviděla, proto-
že jsem proseděla téměř celé odpoled-
ne pod majú bez muziky a stárků, kteří 
se vítězoslavně dostavili mezi 17. - 18. 
hodinou. Mé překvapení pokračovalo 
i na večerní zábavě, kdy se stárci před 
nástupem na sál (maršem) normálně 
pohybovali na sále, dokonce i na ta-
nečním parketu, posléze seděli znave-
ni u stolu, netančili, nejuchali ani příliš 
nezaváděli tanečnice na „sólo všecí“ 
apod. Nebýt máje na sále, snad bych 
ani nepoznala, že jsem na hodech.

Je smutné, že se mladí stárci ne-
snaží hody udržovat se vším, co k nim 
patří. Já osobně už na takové hody 
nepřijedu.

 MŠ

Poděkování
Touto cestou bychom 

rády poděkovaly panu 
starostovi a obci Krumvíř 
za podporu a poskytnu-
tí obecních prostorů KD 
k organizaci akcí v uplynu-
lém roce. Naším zájmem 
je, aby se „Burza v Krum-
víři“ stala místní tradicí 
a vepsala se do povědomí 
místních i obyvatel ze ši-
rokého okolí. Doufáme, že 
v nastávajících letech se 
bude „Burza v Krumvíři“ 
těšit vysoké návštěvnosti.

Tým pro organizaci - 
Řeháková, Zichová
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DIVADELNÍ ODBOR SOKOLA ŽIDLOCHOVICE
VÁS ZVE NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

POPRASK
NA LAGUNĚ

CARLO GOLDONI
REŽIE: LUBOMÍR SPÁČIL

KULTURNÍ DŮM KRUMVÍŘ
17.ŘÍJNA

V 19:00 HOD.

Akce pro rodiče s dětmi aneb S dětmi za kulturou

Máša a medvěd na ledě – 14. listopadu 2015 Brno
Animovaná pohádka i Vám jistě 

známá např. z nedělního Studia Ka-
marád MÁŠA A MEDVĚD přichází 
na české zimní stadiony v podobě 
ledové show. Originální příběh, skvě-
lé krasobruslařské výkony, barevné 
kostýmy, vtipné dialogy a 3D projekce 
Vás i Vaše děti určitě nadchnou. Hud-
bu pro tuto show obstaral Ondřej Sou-
kup, který je známý také jako porotce 

ČeskoSlovenské SuperStar. České 
texty písní napsala jeho kolegyně 
Gabriela Osvaldová a slovenské tex-
ty jsou z pera Romana Olekšáka. 

Show Máša a medvěd na ledě do-
hromady spojila jedenáct výjimečných 
českých umělců, kteří jsou zárukou 
nejvyšší kvality. V postavách uslyšíte 
například hlas Vladimíra Kratiny, Lu-
cie Bílé, Václava Noida Bárty, Jakuba 

Prachaře, Ondřeje Soukupa, Františ-
ka Soukupa, Richarda Genzera, Mi-
chala Suchánka aj. Nicméně bruslit na 
ledě tito herci a zpěváci samozřejmě 
nebudou. O to se postarají současní 
i bývalí krasobruslařští reprezentanti 
České republiky a Slovenska.

Více informací najdete na ofi ciální 
stránce lední show www.masamed-
ved.cz.
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Jindřich Křikava se narodil 
21. 9. 1915 jako pohrobek (měsíc po 
smrti svého tatínka Jindřicha). Rodiče 
se poznali ve Vídni, kde se maminka 
Růžena Navrátilová učila a pozdě-
ji pracovala jako švadlena a tatínek 
pracoval u státních drah. Vzali se 
v roce 1912 ve Vídni a tam se jim po 
roce narodil první syn, který však při 
porodu zemřel. Pak musel tatínek na-
rukovat do války. Zemřel však někde 
na rusko – polské hranici na tyfus, 
a tak se těhotná maminka vrátila do 
rodného Krumvíře ke svým rodičům, 
kde se malý Jindřich narodil.

Dětství neměl radostné. Maminka 
se už nikdy nevdala, proto se bez otce 
a sourozenců cítil opuštěný. Často 
vzpomíná, jak záviděl třem chlapcům 
Charvátovým (svým bratrancům), 
když je tatínek houpal na noze.

Maminka jako poválečná vdova 
„dostala“ coby živnost trafi ku. Vyčle-
nila jednu místnost do ulice k tomu 
účelu a tam, u okýnka prodávala ku-
řivo, noviny i časopisy. Na syna moc 
času ani lásky nezbylo. Když vyšel 
mladý Jindřich z měšťanky, musel se 
jít učit pekařem ke svému strýci do 
Březníku. Tam byl chlapec pro všech-

no. Nanosil dříví, roztopil pec, mísil 
těsto a pak obstaral dobytek. Brzy 
ráno nasedl na kolo a čerstvé rohlíky 
rozvážel v koši na zádech. Po vyuče-
ní však nikdy pekařinu nedělal.

Na vojnu narukoval do Znojma, 
pak se dostal do Jihlavy. Své štěstí 
v životě našel, až se seznámil s Ma-
řenkou Frídlovou „z kopce“. Ta se 
roku 1946 stala jeho vzornou a obě-
tavou manželkou na celých 66 let. Po 
svatbě odjeli do Děčína za prací a by-
dlením. Pronajali si malou podkrovní 
světničku, Jindřich našel práci jako 
řidič náklaďáku, rozvážel zboží. Tam 

Popelka - muzikál na ledě - 28. listopadu 2015 Brno

Další stoletý Krumvířák

Kdo by neznal krásný poetický příběh 
o Popelce. I on byl zpracován jako muzikál na 
ledě. Popelka měla svoji premiéru již v roce 
2011 a za tu dobu ji shlédlo více než 750 tisíc 
diváků po celé ČR, na Slovensku a Ukrajině. 
Tento muzikál na ledě se řadí mezi nejlepší 
projekty na ledě v ČR, účinkují zde krasobrus-
laři ze 7 zemí světa. Variabilní scéna a otá-
čivé jeviště, LED obrazovka 16 x 6 m, která 
je součástí scény, hudba Petra Maláska, tex-
ty Václava Kopty, zpěv Lucie Bílé, Ondřeje 
Rumla, Tomáše Savky, Hanky Křížkové, Dany 

Morávkové aj. Vám zaručí nezapomenutel-
ný zážitek.

POZOR! 
DĚTI, KTERÉ NEDOSÁHLY VĚKU 

6 LET, VSTUP ZDARMA BEZ VSTU-
PENKY A BEZ NÁROKU NA MÍSTO. 
Platí pouze v doprovodu dospělé osoby 
s platnou vstupenkou! Jeden dospělý 
může přivést zdarma maximálně jedno 
dítě, jež nedosáhlo věku 6 let a posadit 
si jej na klín.

Více informací můžete nalézt např. na 
http://www.popelkanalede.cz/

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Jubilanti 
za období 1. 10. 2015 - 31. 12. 2015

Antonie Prokopová   94 let
Božena Koníčková   91 let
Josefa Vejvančická   88 let
Bohumila Šišáková   87 let
Svatopluk Válek   86 let
Marie Drápelová   86 let
Marie Kolouchová   86 let
František Hladký   86 let
Františka Kulíšková  85 let

 Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit a upravovat. Neprošlo jazykovou úpravou. 
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se jim narodila dcera Jindřiška. Rádi 
vzpomínali na ty čtyři roky prožité 
v Děčíně. Byly těžké, přesto krásné. 
Ale touha po domově a taky zdravot-
ní problémy maminky je vrátily nazpět 
do Krumvíře. Tam se jim v roce 1951 
narodil syn Jaroslav (který pak bohu-
žel zemřel v 54 letech, což staré rodi-
če hluboce zasáhlo).

Jindřich pracoval chvíli ve Zlíně, 
pak v Brně – Královopolské a pak 

Ač se Vám to může zdát koncem září vtipné, rozhodly 
jsme se už v tomto čísle vyhlásit tuto soutěž. Je to proto, 
že další číslo Krumvířského zpravodaje bude vycházet 
před Vánocemi a do té doby už nás snad navštíví i dětmi 
vždy nadšeně očekávaná sněhová nadílka.

Jelikož je v Krumvíři stále více dětí, měli jsme všichni 
možnost v loňském roce vidět před domy různé sněhuláky 
(sněhové postavy atd.). To nás přivedlo na myšlenku vy-
hlásit tuto soutěž.

Pravidla soutěže: Fotografi e svých sněhuláků (sněho-
vých postav, staveb) můžete posílat do uzávěrky příštího 

se mu podařilo sehnat místo řidiče 
u ČSAD Hodonín. Dlouhá léta, až 
do důchodu, rozvážel uhlí z dolů do 
domácností po okolních vesnicích. 
Starý domek zbořili a na jeho místě 
postavili svépomocí nový.

Po odchodu do důchodu pomáhal 
dceři při stavbě rodinného domu, ně-
jaký čas dojížděl do Klobouk do dět-
ského domova, kde bylo třeba údrž-
báře, vypomáhal na koupališti i jako 

čísla na adresu krumvirskyzpravodaj@seznam.cz. Všech-
ny fotografi e zhlédneme a budeme se snažit o objektivní 
vyhodnocení vítěze. Vítěz se může těšit na pěknou cenu.

Na zaslané fotografi e a vyhlášení vítěze se můžete těšit 
v příštím čísle Krumvířského zpravodaje. Doufáme, že nás 
počasí nezklame a nejen 11. 11. Krumvíř zahalí sněhová 
peřina.

V případě nepříznivého počasí nebo nezájmu občanů 
soutěž neproběhne, popřípadě se posune datum uzávěr-
ky soutěže až do jarního čísla.

 (red)

dozor. Účastnil se různých brigád 
v obci – při budování smuteční ob-
řadní síně, kulturního domu apod. O 
zemědělství nejevil nikdy zájem, za to 
montoval, opravoval, to byl jeho koní-
ček. I ve vysokém věku nejraději se-
dával dlouhé hodiny ve své dílničce, 
spokojený, že může něco kutit. I když 
to nebylo k ničemu, on to viděl jinak.

Nyní žije u své dcery „Na Rybníč-
ku“. Špatně se vyrovnává se svým 
hendikepem – neslyší a téměř ne-
vidí. Nemůže už dávno číst a sledo-
vat televizi. Ani rádio přes sluchátka. 
A tak se mu nyní zdají dny hrozně 
dlouhé, protože mu to stále výborně 
myslí a paměť slouží. Rád vzpomíná 
na zakládání sokola, je mu líto soko-
lovny, že tak skončila. Stále se zají-
má o dění v obci, nechává si předčí-
tat celý Krumvířský zpravodaj. Těší 
se ze čtyř vnuků a pěti pravnuček, 
které ho vždy rozveselí a on s nimi 
rád špásuje. I ve 100 letech nás 
udivuje svými vtipnými výroky a po-
známkami.

 za rodinu Jindřiška Benáčková

Soutěž o nejoriginálnějšího (nejlepšího) sněhuláka
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