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v tomto čísle:
• Z obecního úřadu 

• Výsledky voleb 

• Pošta Partner

• Plavba lodí po Baltu

• Vítání občánků

• Zahájení adventu

• Mikulášská zábava

• Adventní koncert

• Opařený Franta

• Vánoční cukroví

• Plán kulturních akcí
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Dýňohraní
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Z jednání OZ Krumvíř

Slovo starosty

25.10. 2016
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Martin Valihrach, Ondřej Luskač
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 přítomných

Bod č. 1
Rozpočtové opatření č. 5
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 839 100,-Kč na 

14 879 100,-Kč
- Rozpočtové výdaje zůstávají v původní výši 21 461 400,-Kč
- Financování je 6 582 300,-Kč viz. příloha zápisu ZO 

Usnesení č. 38/16/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
 Hlasování č. 3:  11-0-0

Bod č. 2
Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330039105/001 
s E.ON Distribuce, a.s. (přípojka kNN – p. Houšť)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jedná se o přípojku kNN – p. Houšť asi o 2m2. Jde o rohový 

dům na Starexu. Podle nového Občanského zákoníku se 
musí záměr zveřejnit a poté schválit zastupitelstvem obce 

Usnesení č. 39/16/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. HO-014330039105/001 s E.ON Distribuce, 
a.s. (přípojka kNN – p. Houšť)

Hlasování č. 4.: 11-0-0

Vážení občané,
v mém příspěvku do tohoto čísla 

Krumvířského zpravodaje se budu vě-
novat hlavně tématu, které má pro naši 
obec značný význam a výrazně ovliv-
ní chod obce, ale také se dotkne i Vás 
všech. Tím tématem je výstavba splaš-
kové kanalizace a čistírny odpadních 
vod (ČOV). Do nedávna byla taková vý-
stavba podporována u obcí a měst nad 
2000 obyvatel nebo tam, kde vypouštění 
splaškové vody ohrožovalo zdroje pitné 
vody a významné (chráněné) přírodní 
lokality. V poslední době je zvyšován 
tlak České inspekce životního prostředí 
(ČIŽP) mimo jiné i na problematiku ne-
povoleného vypouštění odpadních vod. 
Získat povolení k vypouštění odpadních 
vod je pro obec naší velikosti na základě 
laboratorních rozborů takřka nemožné a 
tak či tak je vyřizování povolení jen od-
dalování problému, který se tím nevyře-
ší. V případě, že bychom hráli takzvaně 
mrtvého brouka, čekala by nás každý 
rok kontrola ČIŽP, kterou by následova-

Bod č. 3
Inventarizace majetku obce Krumvíř za rok 2016
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Pan starosta navrhl: 
INVENTARIZAČNÍ KOMISE:
Předseda: Ing. František Foretník
Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková
Dílčí inventarizační komise DIK:
- Základní škola a Mateřská škola: Martin Valihrach, Mgr. 

Ivana Lexová
- Obecní úřad, knihovna a kino: Zdeněk Luskač, Alena Ši-

dlíková, Jana Komosná
- Hasiči: Ing. Miroslav Ledahudec, Ondřej Němeček
- Kulturní dům a objekt na stadioně: Mgr. Michaela Pro-

cházková, Romana Boháčová
- Místní hospodářství: Jaroslav Hrabec, Stanislav Hrnčíř

Usnesení č. 40/16/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce 

Krumvíř za rok 2016
Hlasování č. 5.: 11-0-0

Bod č. 4
Čistírna odpadních vod (ČOV) – zahájení realizace příprav-
ných prací
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- pan starosta informoval o zahájení přípravných projekto-

vých prací. Bude to stát asi 1 000 000,-Kč. Asi za jeden 
měsíc proběhne veřejná schůze v KD za účasti projektan-
ta a zástupce dotačních programů. Pan projektant zpracu-

la pokuta zprvu v řádu statisíců a pak 
možná milionů korun. Další skutečností 
je, že možnost získání dotace se bude 
postupem času snižovat stejně jako 
výše poskytnuté dotace (bez dotace je 
realizace výstavby ČOV a kanalizace, 
v předběžně odhadovaných nákladech 
asi 100 milionů korun, neproveditelná). 
V současné době začaly přípravné pro-
jektové práce, které s ohledem na roz-
sáhlost akce, budou i s vyřízením všech 
potřebných povolení, probíhat asi dva 
roky, tedy do konce roku 2018. Na zá-
kladě technicko-ekonomické studie od-
kanalizování, která je na samém začátku 
příprav, se rozhodne, jaká technologie je 
pro naši obec nejoptimálnější. V případě, 
že to bude varianta splaškové kanali-
zace, si budou muset všechny rodinné 
domy a bytové jednotky (všechny napo-
jované subjekty) oddělit svoje splaškové 
vody (které se napojí do nové splaškové 
kanalizace) a dešťové vody (ty zůsta-
nou napojeny na stávající kanalizaci).
K přípravným pracím za účelem výstav-

by kanalizace a čistírny odpadních vod 
(ČOV) se zastupitelstvo obce rozhodlo 
také proto, že naši zákonodárci pracují 
na novele vodního zákona, na zákla-
dě kterého musí předložit pracovníkům 
české inspekce životního prostředí kaž-
dá domácnost, jak nakládá s odpadními 
vodami. V našem případě to znamená, 
že musí doložit vyvážení jímek fekálními 
vozy na nějakou ČOV (množství splaš-
kové vody se počítá dle vyhlášky na 
osoby žijící v domácnosti). Pokud se vy-
vážení splaškových vod nedoloží, bude 
následovat zase pokuta, která se bude v 
případě opakování navyšovat.

Doufám, že se nám podaří ČOV a 
kanalizaci vybudovat a tím předejít tako-
vým problémům.

Protože se blíží Vánoce a Nový rok, 
chtěl bych Vám všem popřát hodně 
zdraví, štěstí a mnoho osobních i pra-
covních úspěchů do nového roku. Dě-
tem pod stromeček bohatou nadílku a 
dospělým šťastné a klidné prožití svátků 
vánočních.

Jaroslav Komosný
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je studie pro obě varianty – čistička odpadních vod pro ce-
lou obec nebo domovní čističky (doporučení, projednání 
plusů a mínusů od každé varianty). Bez dotace je čistička 
nereálná. Musí jít o čistírnu odpadních vod na splaškovou 
vodu. Oddělení splaškové a dešťové vody. Smíšená čis-
tička se nedoporučuje.

Bod č. 5
Pošta Partner
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o program České pošty. Obec Krumvíř oslovil mana-

žer České pošty Ing. Bošanský. Do roku 2025 chtějí zrušit 
malé pošty (okrsky). Budou zachovány jen řídící pošty. 
Pro obec Krumvíř je řídící pošta v Kloboukách u Brna. 
Pan starosta se informoval po okolních pobočkách České 
pošty. Místní pošta Krumvíř není ztrátová. O provozová-
ní pošty s obchůdkem zdravé výživy v prostorách Obce 
Krumvíř projevila zájem p. Špánková. Platila by nájem za 
symbolickou cenu. Šlo by o pracovně právní vztah mezi 
p. Špánkovou a Českou poštou. 

Usnesení č. 41/16/Z 4
- Zastupitelstvo obce navrhuje zachování stávající poboč-

ky České pošty Krumvíř. Nesouhlasí s programem Pošty 
Partner. Pan starosta napíše vyjádření České poště pro 
zachování místní pošty.

Bod č. 6.
Sběrný dvůr
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o vybudování sběrného dvora na veškeré odpady. 

Pan starosta navrhuje zbudovat sběrný dvůr v areálu 
bývalého JZD. Je potřeba zpracovat projekt z důvodu 
funkčnosti (rozmístění boxů na třídění odpadu, odvoz, 
atd.). Sepsání nájemní smlouvy na užívání nové cesty do 
Barka na 25 let. Pan Ambrož souhlasí. Bude požádáno o 
dotaci – podmínkou je doba udržitelnosti (užívání).

Usnesení č. 42/16/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování sběrného dvo-

ra. Pan starosta navrhne panu Ambrožovi možnost pro-
deje pozemku Obci Krumvíř pro potřeby sběrného dvora.

Hlasování č. 6.: 11-0-0

Bod č. 7
Pozůstalost pan Šebesta Josef, č. p. 161
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Pan starosta informoval o kontaktu s paní notářkou JUDr. 

Jančaříkovou, která projednává pozůstalost po panu Še-
bestovi Josefovi, č. p. 161. V případě prodeje nemovitosti 
má Obec Krumvíř zájem o odkoupení.

Usnesení č. 43/16/Z 4
- Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením nemovitosti č. 

p. 161 po panu Šebestovi Josefovi v případě prodeje.
Dotazy, podněty a připomínky
- Paní Mgr. Lexová Ivana – vznesla dotaz ohledně třídění 

odpadů. Škola by měla mít směrnici. Třídění odpadů – 
kontejnery (plast, papír, textil atd.) Potravinové zbytky by 
se měly udržovat při 8°C a odvážet.
- Dále se paní ředitelka informovala na přestavbu kina. 

Realizace proběhne až příští rok.
- Informovala o plánované přístavbě a vestavbě. Jde 

opřístavbu třídy a družiny. Příští týden do školy přijede 
pan projektant. Paní ředitelka mu ukáže již navržený 
projekt.

- Oprava kotelny – osloveni byli panWinkler, pan Vindiš,-
pan Požár a fi rma Getec. Obec Krumvíř doplatí potřeb-
nou částku na opravu kotelny.

- Parkování u školy – oprava parkoviště a chodníku.
- Paní Procházková Veronika – vznesla dotaz ohledně řeše-

ní dopravní situace v obci.
 Byl navržen ostrůvek na hlavní silnici u Mateřské školy.   To 

nelze zrealizovat – není tam místo. Přechod pro chodce 
u Mateřské školy by měl být dál od křižovatky. Je to tam 
nebezpečné.

 Chodník na křižovatce u č. p. 29 p. Čálek bude prodlou-
žen, aby se nepřecházelo v křižovatce.

- Pan Ing. Ledahudec Miroslav – navrhl zažádat o radar. Byl 
by nejúčinnější. 

 Realizace by stála asi 2 000 000,-Kč.
 Parkování aut na silnici u školy, v Chaloupkách, na Bru-

movice. Majitelé těchto aut porušují zákon. Měla by být 
přivolána Policie ČR.

 Upozornění na parkování aut na chodnících u hlavní 
 silnice. Nelze tam projít ani s kočárkem.
- Paní Němečková Eliška -  informovala o špatném zábradlí 

na mostku u Keramičky.
 Málem tam spadlo dítě. Zábradlí bude opraveno. Pan Mar-

tin
 Valihrach – návrh -  zkusit zahrnout mostek do pozemko-

vých úprav.
- Paní Mgr. Procházková Michaela – vznesla dotaz ohledně 

parkoviště u hřbitova. Nelze se domluvit. To se upraví s 
pozemkovými úpravami.
- Nové chodníky pod humny nejsou dosypané.
- Parkování na chodníku u č. p. 417 p. Zich a u č. p. 49 

p. Grygar. Nedá se tam projít.
- Pan Valihrach Martin – vznesl dotaz ohledně úprav mokřad.

Výzva 
Sboru pro občanské záležitosti:

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 ob-
řad zájem musí vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely vítání občánků“, který je k dis-
pozici na webu www.krumvir.cz a na podatelně Obecního 
úřadu Krumvíř.
Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu 
nebo u p. Michaely Procházkové.

Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce – 
jubilanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let s blahopřá-
ním k jejich výročí. Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, 
v roce 2016 dovrší výše uvedené jubileum a mají zájem 
o osobní návštěvy členů Sboru pro občanské záležitosti 
spojené s gratulací a předáním dárkového balíčku, mu-
sejí 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 p. Michaely Procházkové
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Volby do zastupitelstev krajů 2016
Volby do zastupitelstev krajů v roce 2016 se z rozhodnu-

tí prezidenta Miloše Zemana konaly 7. a 8. října 2016. Volili 
se krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní město Pra-
hu. Volby proběhly ve třetině volebních obvodů souběžně 
s volbami do Senátu.

V naší obci k volbám přišlo necelých 32% voličů, tj. 311 
občanů, pouze 2 hlasy byly neplatné. Volební účast v kraji 
byla 36,84%.

Výsledky hlasování v Krumvíři
Kandidátní listina Platné hlasy
číslo Název celkem %
1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
2 Občanská demokratická strana 13 4,20
12 Česká str.sociálně demokrat. 45 14,56
19 Svoboda a síla 0 0,00
21 Zelení a Piráti 6 1,94
23 Starostové pro Jižní Moravu 25 8,09
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 78 25,24
26 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,32
30 ANO 2011 61 19,74
37 Komunistická str.Čech a Moravy 31 10,03
41 Národní demokracie 0 0,00
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 0 0,00

45 Moravané 8 2,58
52 Svobodní a Soukromníci 5 1,61
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 0 0,00
69 Konzervativní strana 0 0,00
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 2 0,64
75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 0 0,00
78 Koalice SPD a SPO 16 5,17
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY, 

SLEZ.
0 0,00

87 Koalice TOP 09 a „Žít Brno“ 18 5,82

PRAKTICKÉ INFORMACE
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Pošta Partner
Česká pošta má zatím na jihu 

Moravy 23 poboček provozovaných 
partnery. Jedná se především o men-
ší obce. Nejvíc se do projektu zapojily 
ty z okolí Brna, kterých je osm. Na 
projekt Pošta Partner po republice 
kývlo doposud 231 radnic a dalších 
provozovatelů. 

Podle ředitele jihomoravské po-
bočkové sítě České pošty Jaroslava 
Navrátila se pošta snaží nejdřív do-
mluvit s místní radnicí. „Pokud obec 
neprojeví zájem o spolupráci, hledá-
me dalšího partnera,“ uvedl. Tím se 
na pěti místech jižní Moravy stala 
maloobchodní síť COOP, ve většině 
případů ale na partnerství kývla obec.

Po květnovém zápisu dětí do Mateřské školy Krumvíř 
na školní rok 2016/2017 jsme byli potěšeny zájmem o naši 
MŠ, která má 2 třídy. Ve žluté třídě v září nastoupilo 28 
dětí a v zelené třídě 21, od ledna přibude ještě 7 dětí. Tím 
se naše povolená kapacita zcela naplní. V tomto školním 
roce je 17 předškoláků. 

Koncem září (22. 9.) jsme se sešli s dětmi a rodiči na 
„Dýňohraní“. Od rána přibývali na zahrádce před školkou 
vydlabaní a vyzdobení dýňáci. Opět nezklamala kreativita 
rodičů, výrobky byly nápadité a vtipné. Odpoledne na škol-
ní zahradě děti plnily úkoly a za snahu a odvážnost čekal 
na děti teplý čaj, pečené brambory i špekáček. Po setmění 
nám dýňová světýlka ukázala cestu za pokladem, na konci 
cesty byla sladká odměna. 

Od října do května nabízíme pro děti od 4 let kroužek 
Hýbánky, který je každé úterý odpoledne, zapsáno je 19 
dětí. V kroužku se děti mohou více věnovat pohybu, to 
znamená cvičení a tanečky s hudbou, opičí dráha, prota-
hovací a zdravotní cviky, honičky. 

První říjnový týden probíhal jako zdravý týden, povídali 
jsme si o tom jak se zdravě stravovat, jak rozlišit ovoce 
od zeleniny a nejlepší zkoumání bylo vlastním jazýčkem. 
Vlastnoručně vyrobená pomazánka se čtvero příchutěmi 
chutnala nejvíc…. 

Podzimní sběr starého papíru 11. 10. probíhal klasicky 
celé odpoledne u školy, ovšem tentokrát s o polovinu men- 
ším množstvím než loni – 1782 kg pro MŠ. 

Hezká tradice pořádaná obcí – rozsvěcení vánočního 
stromu a jarmark – nám připomněla, jak ten čas rychle utí-
ká a že brzy budou Vánoce. Na jarmarku opět paní učitel-
ky MŠ prodávaly drobné výrobky, které tvořily za pomoci 
dětí. Za získané penízky dostaly děti od Mikuláše, anděla 
a čertíka, který přišel 5. 12. do školky, balíček ovoce a slad-
kosti. Fotky na stránkách: skolakrumvir.webnode.cz Vás 
přesvědčí o tom, že nikdo neplakal. 

Pošta má mít v cílovém stavu v 
roce 2025 asi 700 vlastních provozo-
ven a zhruba 2500 pošt Partner, které 
považuje za plnohodnotnou alternati-
vu pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je 
provozována třetí osobou, nikoli Čes-
kou poštou.

Pošta Partner poskytuje všechny 
základní služby, tedy příjem a výdej 
listovních a balíkových zásilek, pří-
jem a výplatu poštovních poukázek, 
vybrané bankovní služby, výplatu dů-
chodů, SIPO, prodej poštovních cenin 
a zboží, prodej kolkových známek a 
vybrané služby jako například on-line 
dobíjení předplacených SIM karet, 
prodej stíracích losů a prodej tisku.

Sdružení místních samospráv 
projekt na jaře kritizovalo. Nemá po-
dle něj vyvážené podmínky a někte-
ré obce na to doplácejí. Pošta tvrdí, 
že revidovaný projekt nabízí provo-
zovatelům vyšší fi nanční motivaci, 
třeba v podobě bonusů za rozšíření 
hodin pro veřejnost. Výrazně se sní-
žily sankce za nedodržení podmí-
nek, například za jednotný design. 
Zástupci pošty dnes uvedli, že do 
obcí za provoz pošty směřují dese-
titisíce korun měsíčně, dál má part-
nerská pošta peníze za jednotlivé 
transakce, záleží tedy i na tom, kolik 
si udrží klientů.

Zdroj: Brněnský deník

CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH

Mateřská škola

Děti ze žluté třídy si užily předvánoční koncert Musica 
Animace z Velkých Pavlovic, který byl tentokrát ve škole. 

Pro rodiče chystáme krátké společné vystoupení dětí 
v MŠ 15.12. 

Provoz Mateřské školy končí ve čtvrtek 22. 12. a sejde-
me se zase v pondělí 2. 1. 2017 Druhý týden v lednu, spo-
lečně se školou, se chystají přihlášené děti s doprovodem 
rodičů na lyžování do Němčiček. 

Klidné prožití vánočních svátků všem přeje 
Mateřská škola Krumvíř
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V říjnu jsme měli zdravý týden. Od pondělí až do 
pátku jsme si hodnotili svačiny. V úterý jsme měli 
program Není bašta jako bašta. A tam jsme se do-
zvěděli, co máme jíst, aby jsme byli zdraví. Ale také 
jsme si zahráli hry. Měli jsme také zdravou ochut-
návku. Třetí den jsme dělali zdravé pomazánky, 
špízy a saláty. Já s kamarádem jsme dělali ovocné 
špízy. Potom přišli paní učitelky a zdravá jídla nám 
ohodnotily. V pátek jsme měli program Barbie je 
jenom hračka. Přijela k nám paní, která nám vy-
právěla o tom, jak máme jíst, abychom byli zdraví. 
Mluvila o tom, že některá děvčata chtějí být štíhlá 
jako modelky a vůbec nejí. Pak jim hrozí onemoc-
nění, kterému se říká anorexie. Potom jsme psali 
test z toho co jsme si zapamatovali. Zdravý týden 
se mi moc líbil.

Matěj Široký

Základní škola

Slavnostní zahájení školního roku

Zdravý týden ve škole
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V úterý k nám do školy přijely paní a vyprávěly nám o 
zdraví, hráli jsme hry a měli jsme ochutnávku. V pátek k 
nám přijela paní a vyprávěla nám o tom, jak bychom mohli 
dopadnout kdyby jsme:

1. Nejedli zdravě
2. Kdyby jsme málo jedli
A v pondělí 10. října jsme psali testík. Ve středu 5. října 

jsme dělali saláty nebo pomazánky. Já a Kája Kratochvílo-
vá jsme dělali jablečný salát.

Myslím si, že je dobré jíst zdravě a nejíst hodně uzenin 
a sladkostí! 

Eliška Valihrachová

Školní rok 

Začíná nám škola,
doma je to nuda.
Těšíme se do školy
píšeme si úkoly.

Všechno se tam naučíme,
a jedničky dostaneme.
A když bude pětka, 
opravím jí hnedka.

Eva Húšková, Karolína Knapcová

Básničky Recyklohraní

Návštěva Mikuláše ve škole

Škola 

Škola to je dobrá věc
není to však žádná klec.
Naučíš se číst a psát,
nemusíš se toho bát.
Kdo chce mít jedničku
ať napíše básničku.

Adéla Škrabková
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Výlet do skanzenu ve  Strážnici, 
program Radujme se, veselme se

ZUŠ Klobouky u Brna

Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016
Školní rok 2015/2016 se kromě 

obvyklé pedagogicko-umělecké čin-
nosti nesl v rámci příprav na velké 
stěhování do nových prostor pro výu-
ku hudebního oboru, které naší škole 
nabídlo k pronájmu město Klobouky 
u Brna. Jedná se o bývalé ubytovací 
zařízení pro studenty Městské střed-
ní odborné školy, které MěSOŠ v 
Kloboukách u Brna už jako ubytovací 
zařízení dále nevyužívá. Jelikož se 
nepodařilo v dostatečném předstihu 
připravit nájemní smlouvy, závislé 
na projektovém řízení, bylo nutné po 
dohodě se starostou města příprav-
né práce a celé stěhování o další rok 
odložit.

Ve školním roce 2015/2016 ZUŠ 
uspořádala anebo se podílela na 

30-ti veřejných koncertech a vystou-
peních. Kromě toho se žáci a jejich 
pedagogové zúčastnili jednoho škol-
ního kola národní soutěže ZUŠ, jed-
né celostátní pěvecké soutěže a ješ-
tě šesti klavírních soutěží, ve kterých 
žáci, ale i pedagogové školy získali 
mnohá významná ocenění. K nejú-
spěšnějším žákům školy ve školním 
roce 2015/2016 patřily sestry Eliška, 
Tereza a Aneta Horákovy, klavíristky 
ze třídy p. uč. Bc. Lenky Koudelkové.

V lednu 2016 byla žákyně Aneta 
Horáková přijata ke studiu hry na kla-
vír na brněnskou konzervatoř a žák 
Robin Sevránek ke studiu hry na bicí 
nástroje.

V personální oblasti v roce 
2015/2016 nedošlo v pedagogickém 

sboru k žádným změnám. Pedago-
gický sbor se začíná stabilizovat a 
průměrný věk všech pedagogů školy 
byl 33,86 let.

Počet žáků školy je již několik let 
stabilní a opět byla zcela naplně-
na kapacita školy. Celkem má ZUŠ 
Klobouky u Brna kapacitu 212 žáků, 
z toho 172 v hudebním oboru a 40 
žákyň v oboru tanečním. Zájem o 
studium na ZUŠ v Kloboukách je vel-
ký a není možné přijmout ke studiu 
všechny přihlášené zájemce. Žáci 
jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na 
základě úspěšně vykonané talentové 
zkoušky a na základě volné kapacity 
v jednotlivých uměleckých oborech.

Jindřich Demela 
ředitel ZUŠ Klobouky u Brna
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

DFS Pantlička – Znovu po roce
V říjnu obnovila po roční pauze Pantlička svou 

činnost. Petra Huspeninová nám předala „otěže“, 
ale je pořád naší poradkyní a pomocnicí. I když 
počty krojovaných dětí na různých kulturních ak-
cích v posledních letech dávaly tušit, že by se 
snad mohlo najít dost zájemců o folklór, tolik dětí 
jsme opravdu nečekaly. Jsme moc rády, že až do 
dneška nám vydrželo v souboru 25 dětí! Máme 21 
děvčat a 4 chlapce, které si ale hýčkáme, aby ná-
hodou té dívčí přesile neutekli.

Scházíme se jednou týdně na hodinu a půl. S 
příchodem chladnějšího počasí jsme se z kultur-
ního domu přesunuli do vyhřátých tříd základní 
školy. Tímto děkujeme vedení školy za ochotu a 
zapůjčení prostor.

Jsme rády, že na tak silnou skupinu dětí nejsme 
pouze dvě, ale máme ještě skvělé „kolegyně – po-
mocnice“. Na klavír nás doprovází paní učitelka z 
naší mateřské školy Blanka Šefferová a v krouž-
ku nám velmi pomáhá i Jana Ostřížková. Oběma 
posilám děkujeme, že svůj volný čas tráví s námi.

Začátkem školního roku jsme si hráli a zpíva-
li jen tak pro radost, abychom zjistili, co všechno 
děti umí a jakým směrem se ubírat, aby je náplň 
kroužku zaujala a bavila. Koncem října jsme však 
pomalu začali nacvičovat vánoční pásmo. Původ-
ní datum našeho vystoupení bylo 18. prosince, ale 
z důvodů opravy kostela jsme naše vánoční kole-
dování přesunuli až na sváteční mezidobí. Tímto 
Vás jménem dětí srdečně zveme 27. prosince od 
15 hodin do kostela svatého Bartoloměje v Krum-
víři. Přijďte povzbudit Vaše ratolesti a společně 
podpořit rodinnou vánoční atmosféru.

Amadeus 2016 a kloboucké 
klavíristky

Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus je určena dětem 
do 11 let, která vznikla z iniciativy dvou ředitelů brněn-
ských ZUŠ pana Jaroslava Fuksy a paní Evy Chlebníč-
kové, jako vzpomínka na Wolfganga Amadea Mozarta, 
který v 11 letech koncertoval v brněnské Redutě. Letoš-
ního XXIII. ročníku se v Besedním domě ve dnech od 14. 
do 16. října zúčastnilo soutěže celkem 67 dětí z České 
republiky, Běloruska, Bulharska, Litvy, Lotyšska, Němec-
ka, Polska, Rakousko, Rumunska, Ruska, Slovenska a 
Ukrajiny. 

Základní uměleckou školu v Kloboukách u Brna repre-
zentovaly v V. kategorii 10-ti leté Eliška a Tereza Horáko-
vy z Klobouk u Brna. Celkem v této kategorii soutěžilo 11 
dětí, z toho 6 z České republiky. Eliška získala stejně jako 
v loňském ročníku krásné 2. místo a její sestra Terezka se 
stala v této kategorii vítězem. Zároveň byla porotou od-
měněna cenou Nejlepší český účastník. Za jejich přípra-
vou a výbornými klavírními úspěchy stojí jejich učitelka, 
paní Bc. Lenka Koudelková.

KONCERTNÍ KALENDÁŘ 
2017

čtvrtek 26. 1. 2017  18,00  VI. Interní večírek

středa 22. 2. 2017  18,30  VII. Interní večírek

úterý 28. 3. 2017  18,00  VIII. Interní večírek

úterý 11. 4. 2017  18,00  IX. Interní večírek

čtvrtek 27. 4. 2017  18,00  JARNÍ KONCERT

čtvrtek 11. 5. 2017  18,00  X. Interní večírek

úterý 30. 5. 2017  18,00  ABSOLVENTSKÝ 

    KONCERT
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TJ Sokol Krumvíř
Krumvířští fotbalisté opět posunují své hranice. Ti z vás, 

kteří se alespoň trochu zajímáte o dění na místním hřišti, 
víte, že se našim družstvům daří nad očekávání dobře. Ze-
jména výkony mužů a dorostenců, kteří vládnou tabulkám 
svých soutěží, musí hřát na srdci nejednoho krumvířáka. 
Více se o jednotlivých týmech dočtete v hodnocení trenérů 
dále. 

Samozřejmě jsme nezaháleli ani na mimosportovním 
poli. 17. září jsme v místním kulturním domě uspořádali 
tradiční Burčákovou zábavu, kde pod taktovkou mutěnické 
kapely Žízeň a hlad tančilo a zpívalo téměř 300 návštěvní-
ků. 10. prosinec zase patří Mikulášské zábavě s další skvě-
lou kapelou Roxy. Kdo občas chodívá kolem hřiště, zajisté 
si všiml čtyř sloupů na osvětlení, které by měly během zimy 
vyrůst na podélných stranách hrací plochy a pomoci vyřešit 
otázku trénování v pozdějších večerních hodinách. Opět 
nás čeká Silvestrovský běh 31. prosince a nejbližší akcí v 
příštím roce je maškarní ples 4. 3.,  následovaný volební 
výborovou schůzí o den později. Máme se tak jistě na co 
těšit.

Jak jsme zmínili v úvodu, o zhodnocení fotbalového 
podzimu jsme poprosili trenéry jednotlivých družstev...

Viktor Linhart - A mužsvo
První listopadový víkend jsme ukončili podzimní část se-

zony 2016/17. Pojďme se ve zkratce ohlédnout a zhodnotit 
první polovinu sezony. V létě, kdy jsme kývnuli na mimo-

Ani po novém roce nebudeme 
zahálet. Hned 28. ledna nás čeká 
předtančení na „dospěláckém“ krojo-
vaném plese. Ples zahájíme poněkud 
upraveným úryvkem z moravské be-
sedy. Děti už se moc těší na sváteční 
velké kroje i na to, že se jim protáhne 
večerka…

Kromě tance a zpěvu bychom se 
v Pantličce chtěli věnovat také udržo-
vání zvyků a tradic. Malé děti už ob-
čas neví, proč slavíme různé svátky a 
jaké lidové obyčeje k nim patří. Snad 
se nám o Velikonocích podaří něco z 
toho připomenout a obnovit.

Božena Svobodová, Kateřina Vali-
hrachová

vedoucí souboru

řádný postup ze druhého místa, došlo v kádru k jistým změ-
nám. Odešli Milan Dobeš, Ondřej Strnad a Tomáš Koníček, 
kterým bych chtěl ještě touto cestou poděkovat. Naopak 
přišli Štěpán Rozkydal, Martin Doležal a Dalibor Adamec. 
Výsledky z přípravných zápasů sice nebyly nijak přesvědči-
vé (především co se týká obdržených branek), ale způsob 
hry a rozestavení, které jsme změnili oproti uplynulé sezo-
ně, dával tušit, že jsme se vydali správnou cestou. 

Všichni nově příchozí se velmi rychle začlenili do ko-
lektivu, vytvořili zdravou konkurenci, která, jak se později 
ukázalo, byla ku prospěchu celému týmu. Nebudu se vra-
cet k jednotlivým zápasům. Nejvíce vstřelených, nejméně 
inkasovaných branek a především první místo po podzimu 
coby nováček soutěže... s tím musíme být maximálně spo-
kojeni. Chtěl bych klukům poděkovat. Vždyť někteří hráli 
před pár lety třetí třídu a teď vedou druhou nejvyšší kraj-
skou soutěž!!! Takže pánové, za mě klobouk dolů. I když 
nám to občas skřípe, tak vám děkuji, bavilo mě se na vás 
dívat... 

Fanouškům chci poděkovat za úžasnou podporu po ce-
lou podzimní část a buďte trpěliví, kdyby to třeba za nějaký 
čas nešlo. Ono si až časem uvědomíme, co se tady klukům 
podařilo a jakým způsobem toho dosáhli (hezkou kopa-
nou). Samozřejmě chci poděkovat všem, co se jakýmkoliv 
způsobem přičinili a pomáhají fotbalu v Krumvíři, děkujeme 
obci (pane starosto), celému výboru, místním podnikate-
lům, fanouškům a především ještě jednou VÁM fotbalistům 
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za skvělou podívanou. Nastává čas zaslouženého odpo-
činku. 

Všem Vám přeji hezké prožití svátků vánočních, které 
jsou tu cobydup a ať se všichni ve zdraví setkáme v jarní 
části, která, jak už to tak bývá, přinese úplně jinou soutěž. 
Příprava ještě není doladěna, ale měli bychom začít v polo-
vině ledna. Připravovat bychom se měli (anebo chtěli) ten-
tokráte výhradně doma, budeme-li svítit, plus hala Žarošice. 
Nasmlouvané zápasy máme s týmy Iskra Holíč (SVK), MS 
Brno, Rajhrad, Mutěnice, Hovorany a ještě jeden soupeř v 
jednání. Toliko k hodnocení podzimu a předběžný přehled 
toho, co nás čeká.

1. Krumvíř 13 9 3 1 37:13 30
2. Veselí n. Moravou 13 9 1 3 35:17 28
3. Dubňany 13 6 4 3 23:13 22
4. Velká nad Veličkou 13 5 5 3 21:15 20
5. Lednice 13 6 1 6 31:29 19
6. Rakvice 13 6 1 6 24:22 19
7. Vyškov B 13 5 4 4 19:17 19
8. Rohatec 13 5 3 5 33:29 18
9. Ratíškovice 13 5 2 6 22:22 17
10. Blatnice 13 5 1 7 23:27 16
11. Kyjov                 13 4 3 6 20:28 15
12. Dražovice        13 4 2 7 14:23 14
13. Velké Pavlovice 13 4 2 7 17:34 14
14. Břeclav B 13 2 0 11 28:58 6

Ladislav Luskač - dorost
Pro letošní sezónu jsme spojili mužstvo dorostu s týmem 

Klobouk. Mužstva mohou být podle pravidel spojena dvě, 
proto kluci z Brumovic a Boleradic jsou u nás na přestup 
(podle dohody do konce dorosteneckého věku). Do naší 
skupiny se přihlásilo pouze 5 týmů včetně nás. Proto si s 
každým týmem zahrajeme 4x (2x na podzim a 2x na jaře). 
Po podzimní části jsme na prvním místě bez ztráty bodu 
s 8 výhrami, 39 vstřelenými góly a 5 obdrženými. Nejlepší 
střelci jsou s 6 brankami Tomáš Němeček a Jindra Deme-
la. Ve všech zápasech jsme diktovali tempo a byli lepším 
týmem, ale k dokonalosti chybí ještě hodně. V jarní části 
budeme více zapojovat do zápasů kluky, kteří budou končit 
u žáků a naopak starší kluci budou vypomáhat u A týmů. 
Pokud klukům vydrží chuť a zápal, tak bychom chtěli od 
příští sezóny následovat náš A tým do krajských soutěží. 

1. Krumvíř/Klobouky 8 8 0 0 39:5 24
2. Podivín 8 5 1 2 28:10 16
3. Rakvice 8 3 1 4 36:14 10
4. Kobylí/Vrbice 8 2 0 6 10:46 6
5. Hlohovec 8 1 0 7 8:46 3

Josef Brychta - žáci
Přípravu na sezónu 2016/17 jsme zahájili 5.8. První tré-

ninky byly zaměřeny na kondici a obratnost. Trénovali jsme 
dvakrát týdně a hráči chodili a poctivě trénovali. Po čtrnácti 
dnech se k nám připojili kluci z Klobouk, kde se žákovská 
kategorie zrušila. Odehráli jsme pouze jedno přípravné 
utkání v Dambořicích.

Během sezóny jsme do tréninků zapojili i herní prvky a 
na hráčích bylo vidět, že chtějí pracovat a zlepšovat náš 
herní projev. Výsledkem byla mimo jiné výhra v posledním 
zápase nad dosud neporaženou Nosislaví a to po dobré 
kombinační hře.

1. Nosislav 8 6 1 1 32:8 19
2. Vrbice/Kobylí 8 5 1 2 19:8 16
3. Krumvíř 8 5 0 3 24:13 15
4. Nikolčice 8 1 2 5 8:25 5
5. Velké Němčice 8 0 2 6 5:34 2
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Ondřej Luskač – přípravka
Jako obvykle jsme si i letos dali s přípravkou ty (pro nás) 

nejvyšší cíle - nesledovat tabulky, ale především výkony 
hráčů, snažit se rozvíjet jejich fotbalový růst a především v 
nich probudit touhu se zlepšovat ve spolupráci s ostatními.  
V letní přestávce jsme kromě poctivého trénování odehráli 
přípravná utkání s Čejčem, Rakvicemi a Křepicemi. 4. října 
jsme pro kluky uspořádali fotbalový trénink s „létajícími tre-
néry“ L. Chaloupkou, S. Schwarzem a V. Dvořákem, kteří 
nám ukázali různé metody vedení tréninkové jednotky a 
další vychytávky. 

První listopadová sobota patřila výletu na zápas Zbro-
jovky Brno s Karvinou, kde se chlapci nejen podívali naži-
vo na prvoligový zápas, ale byli jeho součástí. Dostali totiž 
možnost přijít na hřiště s hráči na úvodní nástup a poté si 
o poločase zahrát před zraky bezmála tří tisíc diváků na 
ligovém trávníku.

Zimní přestávku budeme společně trávit především v 
našem kulturáku, ale také na turnajích v Těšanech (28.1., 
4.2. a 4.3.), nebo v hale v Šardicích při společných trénin-
cích s Čejčem.

Předběžně na velikonoční prázdniny plánujeme uspořá-
dat pro žáky a přípravku společné třídenní soustředění v 
Luhačovicích.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří 
své děti nejen že vyženou od počítače na hřiště, ale vozí a 
podporují je na každém mistrovském utkání. Za umožnění 
účasti na výše uvedených akcích a také za nákup nových 
fotbalových míčů pro naši mládež děkuju Romanovi Širo-
kému, bez kterého by se chlapci oblékali do zbrojováckého 
dresu v těsné blízkosti A mužstva jen stěží. 

Zápas na ZbrojovceZápas na Zbrojovce

Zápas na ZbrojovceZápas na Zbrojovce
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Spolek pro muzeum
Od poslední uzávěrky Krumvířské-

ho zpravodaje jsme stačili slavnostně 
otevřít muzeum. Přišli nám zazpívat 
naši muži, pojídali se úplně čerstvé 
frgále a popíjelo vínko od pana Jožky 
Valihracha. V řadách členů, sympati-
zantů i dobrovolníků panovala oprav-
du výborná nálada. A hlavně velká 
úleva.

Znovuotevřené expozice přichá-
zeli obdivovat naši spoluobčané i 
obyvatelé vzdálenějších obcí a měst. 
Měli jsme radostné návštěvy ze Zlí-
na, Karviné, z Opavy i Prahy. Přišli za 
námi žáčci místní školy i školky a na 
podzimní dílničku přijel i DFS Potůček 
z Hovoran. K vidění byla především 
kolekce ženských a dívčích kordulí, 
která teď putuje k restaurování.

Ne všechny plánované akce se 
nám ale podařilo uskutečnit. Dáme 
kroj, na který jsme se hodně dlouho 
připravovali a moc těšili, nám překa-
zila viróza téměř všech členů. Část 
akce jsme přesunuli na Turkyňobraní, 
kdy jsme kromě výroby strašidýlek z 
přírodního i barveného šustí stříleli z 
luku s Tomášem Jančou, malovali si 
ozdobně nehtíčky (abychom vypada-
ly jako malé kukuřičky) s Veronicou 
Garufi  nebo si nechávali malovat na 
obličej. Při každé akci se snažíme 
kromě nabídky výtvarných činnos-
tí pohostit naše návštěvníky čajem, 
čokomufi ny, domácí zcela bezlepko-
vou buchtou se švestkami, výborným 
ovocným čajem (jehož komponenty 
zčásti pochází z naší muzejní zahra-
dy) a nově i medovinou nebo bezo-
vým likérem od Alenky Partykové. 
Návštěvníci se nám odvděčují tím, že 
se vrací.

Z výtvarných dílniček jsme na pod-
zim stihli ještě zdobení perníků s paní 
Kolaříkovou z Hovoran, výzdobu su-
šených vánočních ozdob ze slaného 
těsta s Janou Špánkovou, skořápko-
vé lodičky z vosku se Zuzkou Požáro-
vou a v sobotu 10. 12. proběhla letos 

již poslední akce – výroba světýlek 
– lampiček a to nejenom vánočních.

Kromě těchto činností postupuje-
me v dalších opravách. Musíme - a to 
opravdu naléhavě – dokončit opravu 
mlatu. Víme, že prostory pro činnost 
musíme situovat mimo expozice, ve 
kterých je opravdu málo místa. Takže 
nás na jaře čeká zateplení vrat (do uli-
ce i do dvora), oprava a úprava trámo-
ví, nátěr stěn a další 1000 a 1 drobná 
činnost. Také bychom rádi vybudovali 
sociální zázemí. Jenže teď, když tady 
tak sedím pěkně v teple u počítače a 
v duchu si plánuji, co všechno zvlád-
neme, podléhám svému neutuchají-
címu optimismu. Občas nás všechny 
zazlobí zdraví, občas se proti nám 
spikne „vyšší moc“- tak všeho raděj 
„pomálu“. Každopádně bychom mu-
zeum rádi otevřeli na počátku jara s 
novou výstavou. Dále připravujeme 
doprovodné akce ke Kraji beze stínu 
a v létě se nám snad podaří zrealizo-
vat další muzejní tábor.

Velkou novinkou, která nás všech-
ny těší a návštěvníky muzea i pěkně 

hřeje, jsou zprovozněná kamna v ku-
chyni. Věřte nevěřte - v dnešní legis-
lativě zprovoznit ve veřejné památ-
kově chráněné budově 100 let stará 
kamna je koncert pro tři kominíky, jed-
noho klempíře, jednu stavební fi rmu, 
jednoho všeuměla a Oksu Mandelí-
kovou – vytrvalou optimistku.

I tentokrát se o nás hojně psalo 
– v časopise Masarykovy univerzity, 
v Malovaném kraji nebo v časopise 
FF MU, kde proběhla i celodenní pre-
zentace. A mládež z Bohumělic u nás 
nafotila svůj kalendář. No, a muzeum 
opět bylo zastoupeno na konferenci 
Živý folklor.

A ještě se na závěr musíme po-
chlubit jednou věcí – spolupráce s 
ilustrátorkou a designérkou značky 
TRADICE Zuzkou Osako nese svoje 
plody. Podle našich exponátů navrhla 
kolekci oblečení Hanácké Slovácko, 
které poprvé představila na Benefi č-
ním večeru Jihomoravské komunitní 
nadace.

Přejeme Vám všem pěkné VÁ-
NOCE, úspěšný start do roku 2017. 
Zvláště děkujeme všem našim dár-
cům – je úžasné, jaké perly se k nám 
stále dostávají. Všeho si moc váží-
me. A pokud Vám bude chybět něja-
ký malý dáreček, přijďte za námi do 
Komory k naší stařence, určitě něco 
vymyslíme.

Za SPM
Věra Colledani
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Mužský sbor Krumvíř
V sobotu 10. 12. jsme se v Nové Lhotě zúčastnili 

adventního koncertu sborů z širokého okolí, kde se 
představili soubory z Hanácka, Slovácka, Podluží i 
jiných částí Moravy. Každý účastník zazpíval píseň 
z místa, odkud pochází a nějakou vánoční koledu. 
My jsme zazpívali Krumvířskou dědinu, Krumvíř-
skou máju a u nás dobře známou latinskou koledu 
Adeste fi deles. Byl to zajímavý zážitek, srovnání s 
jinými sbory, písněmi i nářečím.

V neděli 11.12. jsme u nás v Krumvíři uspořá-
dali již tradiční Adventní koncert. Letos nás prová-
zela smůla, onemocněli nám dva sólisté a nemoci 
se nevyhnuly ani sboru. Sólisté zpívali výborně a 
sboru vypomohli fi lharmonici. Koncert jsme letos 
rozdělili na 4 části – v první zahráli fi lharmonici, ve 
druhé zpíval sbor, po přestávce nastoupili sólisté a 
na závěr opět sbor s dětmi. Na koncert přišlo ne-
čekaně velké množství lidí, kterým děkujeme za 
návštěvu. Děkujeme též sólistům Martinovi Foret-
níkovi, Jožovi Šmukařovi a Viktorce Šurýnové a v 
neposlední řadě také sponzorům, kteří se zaslou-
žili i o pohoštění našich návštěvníků. Těšíme se na 
vaši další návštěvu při našich vystoupeních.

Vítězslav Charvát
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NA CESTÁCH

Plavba lodí po Baltu
Koncem července nám začala cesta za dobrodružstvím 

a poznáním. Plavba začínala v německém přístavu Kiel, 
kde nás čekal naprosto nečekaný kolos, obrovská výletní 
loď MSC MUSICA dlouhá 294m a široká 32m, která poj-
me až 2500 pasažérů, o které se stará téměř 1000 členů 
posádky. Na lodi během plavby můžete využívat nespočet 
kaváren, restaurací a barů a k dispozici jsou i bazény, vířiv-
ky a posilovna. Za zmínku také stojí divadelní představení 
s neskutečnými akrobatickými výkony, které Vás provází 
každým večerem.

Během sedmidenní plavby jsme navštívily státy Dán-
sko, Finsko, Estonsko a Rusko. V  neděli nás přivítala 
prosluněná Kodaň, kde byla krásná procházka po nábřeží, 
plavební kanály, radnice města a zábavní park Tivoli. Další 
den jsme strávili na lodi, protože jsme se přesunovali do 
fi nského hlavního města - do Helsinek.

Moderně střižené Helsinky působily velmi vzdušně a 
prostorně. V zálivu bylo k vidění několik malebných ost-

růvků, v centru jsme navštívili krásnou katedrálu a kostel 
Sv. Jana. 

Ve středu ráno jsme se probudili v estonském Tallinu, 
kde nás doslova lákala procházka historickým centrem. 
Všude byla spousta malebných kaváren a vyhlídek na celý 
Tallin.

Následoval zlatý hřeb celé dovolené, protože ve čtvrtek 
jsme dopluli do Petrohradu. Velké město s více než pěti 
miliony obyvatel nabízelo vedle obrovských doků a rozleh-
lých sídlišť i nádherný střed s řadou ojedinělých památek. 
Viděli jsme např. Petropavlovskou pevnost, opravenou bi-
tevní loď Auroru a chrám Sv. Izáka, který je jednou z nej-
větších katedrál na světě. Navštívili jsme také Zimní palác, 
kde je slavná petrohradská Ermitáž s více než 3 miliony 
exponátů, které jsme prošli se zkušenou průvodkyní žijící 
v Petrohradu celý svůj život. Byl to neskutečný zážitek a 
Petrohrad je opravdu úžasné město.

Eliška Valihrachová

TallinTallin

PetrohradPetrohrad

HelsinkyHelsinky

PetrohradPetrohrad

PetrohradPetrohrad

DánskoDánsko PetrohradPetrohrad PetrohradPetrohrad
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Fotoreportáž 
Burčáková 
zábava

Fotoreportáž z Mikulášské zábavy

REPORTÁŽE Z AKCÍ
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Vítání občánků
2. října se na slavnostním vítání sešlo hned osm nově na-
rozených občánků. 

Kristýna a Václav Kulhánkovi s dcerou Alžbětou
Michaela a David Ševčíkovi s dcerou Anetou 
Lucie Šabová a Juraj Ďurana s dcerou Lily
Jitka a Pavel Vytrhlíkovi se synem Pavlem
Petra a Tomáš Koneční s dcerou Terezou 
Adéla a Jakub Dufkovi se synem Jáchymem 
Martina Pallová a Zbyněk Polák se synem Matějem 
Monika a Ivo Grégrovi s dcerou Anetou

(red)
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Koncert kapel The Pant, Limetal a Traktor
V pátek 18. 11. uspořádala agentura Live music Agenci v 

Krumvíři rockově metalový koncert.
Koncert začala kapela The Pant, následovala energic-

ká kapela Limetal a koncert uzavřela skupina Traktor. Hu-
dební projev všech kapel byl čistý a doplňovala jej bohatá 
světelná šou s umělou mlhou. I přes kvalitní výkony všech 
zúčastněných bohužel nedorazilo tolik posluchačů, kolik by 
si kapely zasloužily.

Součástí koncertu byla i dobročinná akce s názvem „Víč-
ka pro Terezku“ na podporu nemocné Terezky s mozkovou 
obrnou. Návštěvníci akce mohli přinést plastová víčka od 
pet lahví, případně přispět fi nančně.

Agentura, která sem již po několikáté přivedla dobrou 
hudbu, k nám v únoru přivede jistě neméně kvalitní diva-
delní hru Kšanda – divadelní komedie v podání herců z 
pražských divadel jako jsou Jaroslav Sypal, Martin Maxa, 
Miluše Bittnerová, Tereza Šefrnová, Rostislav Kuba, Mi-
chaela Kuklová, Milan Pitkin, Miroslav Šimůnek nebo Petr 
Jančařík. Určitě si toto divadlo nenechte ujít.

(red)
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Divadelní hra Lakomec

Zahájení adventu

Kulturní program obce Krumvíř v listopadu obohatil také 
Divadelní spolek Slavkov u Brna. Tento amatérský soubor, 
který v současné době čítá asi 40 členů, nazkouší ročně 
dvě až tři hry. V rámci spolku fungují tvůrčí skupiny připravu-
jící repertoár zaměřený nyní hlavně na činohru pro dospělé 
a pohádky pro děti. V kulturním domě v Krumvíři jste mohli 
zhlédnout Moliérovu komedii “Lakomec”. Že jejich vystou-
pení stálo za vidění, dokazoval i sál nabitý diváky.

(red)

Poslední listopadová neděle patřila v Krumvíři druhému ročníku Zahájení 
adventu. V průběhu necelých tří hodin měla početná návštěva místních i přes-
polních občanů možnost prohlédnout si, popřípadě nakoupit různé zboží v pro-
dejních stáncích, shlédnout vánoční besídku v podání žáků místní základní 
školy, poslechnout si zdejší mužský pěvecký sbor nebo talentovanou Viktorii 
Šurýnovou při rozsvěcování vánočního stromu. Děti nejvíce zajímaly Ježíškovy 
a korálkové dílny a následné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, kdy se v 
jeden okamžik vznesl k obloze barevný oblak s více než stem přání. Dospělí 
si zase přišli na své mimo jiné u koštu punčů. Po celou dobu vyhrávaly koledy, 
které dodaly této akci příjemnou předvánoční atmosféru.

Za pořadatele Ondřej Luskač
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Z HISTORIE
Opařený Franta

Grumvířskéj Rybníček Za Humnama, Pod humnama

(Tato událost se stala v Krumvíři za druhé světové války, 
kdy pálení slivovice „na černo“ bylo přísně trestáno.)

Franta žil sám. Jedl málo, jeho hlavní tělesnou posilou 
bylo pití. Peníze, které vydělal, „utopil“ ve slivovici. Lidé ho 
po kládali za podivína a ožralu.

Jednoho roku se mimořádně urodily trnky. Chlapi, kteří 
každý rok vyráběli slivovici, měli už tolik mače, že o další 
trnky nestáli. I ženy měly již navařeno nadmíru povidel.

Frantovi se v otupělé hlavě zrodil nápad. Slivovici si vy-
pálí sám. Zkušenosti sice neměl a „vercajk“ k pálení ne-
vlastnil, ale proč by to nemohl dokázat jako jiní? Lezl po 
mezích, kde bylo ještě dost neobraných stromů, třepal 
s větvemi a trnky sbíral do kbelíků. Na trakaři přepravil tolik 
trnek, že naplnil dva velké škopky. Zakryl je starými pytly 
a denně chodil kontrolovat, zda-li mač dostatečně kvasí. 
Byl tak netrpětlivý, že škopky přemístil ze šopy do teplé ku-
chyně. Ani mu nevadilo, že ho obtěžovalo plno mušek a že 
kvasinkami páchl jako celá palírna.

Když byl mač zralý k vypálení, Franta začal připravovat 
výrobní zařízení. Na dvorku stál chlívek po kdysi chovaném 
praseti. Ten pře mění v palírnu. Kotel „pařák“ pro vaření 
brambor a křidlu na zakrytí měl. Měděnou trubičku - hada si 
vypůjčil od souseda. Ten z počátku dělal drahoty, ale když 
mu Franta dal najevo, že on také pálil „na černo“, hada půj-
čil. Dokonce k tomu přidal i upravenou nádobu na stu denou 
vodu pro ochlazování a přeměny páry na lahodný mok.

Franta se rozhodl začít pálit v neděli brzy ráno. V so-
botu ve čer nachystal zařízení, dostatek dřeva a uhlí. Od 
studny v ulici při nesl několik kbelíků vody. Noc měl neklid-

Grumvířskéj Rybníček
 je bez vody, bez rybiček. 
Pěkný domy tady stójí, 
předzahrádka každéj strójí.

Je to dávno co sem tady s kamarády „válčil“.
Plno slípek, hus a kačen lecjakéj‘ pes plašil.
Přes Rybníček občas taky krávy s vozem projely, 
gdyž na pole hnůj a z pole futro vozit musely. 
Tragač býval každodenním služebníkem, 
stával na furt připravenéj před každým domkem. 
Strýc Kašpar nám sladký dřevo prodával.
Za šesťák aji s hlinú každéj si rád zažvýkal. 
Tonda, Cyril, Fanoš, Joža aji eště další, 
byli dycky bezva kluci jak se sluší, jak se patří. 
Je to dávno co sem tady s kamarády „válčil“. 
Zapsala se v srdci místa, gde sem dětství prožil.

Rybníček je část Grumvířa,
gde je klidný bydlení.
Enom občas ozve se tu
motor auta, trúbení.

Za humnama, pod humnama 
polní cesty, kolem škarpy, 
bývalo Grumvířa kus.
U mlatů, pod topoly 
hrabačky a polní vály, 
mezi nima hejna hus.
To je obraz pamětníků, 
sedláků a chalupníků.

Dnešní pohled je už iný. 
Místo blata asfalt černý, 
chodníky kolem silnice.
Řady domů sú ulice:
Za Humnama, Pod Humnama.

Domy se novotu svítí, 
roste tady plno kvítí, 
stromy, keré plody rodí.
Tak už to v Grumvířu chodí.

Staňa Ševčík

nou. Časně ráno dokutálel škopky s mačem do chlívku. Do 
kotlů přemístil část mačů, zakryl křid lou, středem prostrčil 
trubici a protáhl ji nádobou s chladící vodou. Pro odkapá-
vání slivovice přistrčil větší hrnec. Chvíli se na něj za díval 
a představoval si jak plave v kouzelném jezeru naplněném 
sli vovicí. Až se vzpamatoval, namíchal řídké těsto a zama-
zal jim všech ny škvíry, kterými by mohla pára z vařícího 
mače unikat. Zatopil pod kotlem a netrpětlivě očekával prv-
ní kapky slivovice. Když se konečně dočkal, nastavil dlaň 
a srkáním z ní tekutinu ochutnal. Věděl, že je to první fáze 
procesu, po které vznikne surová tekutina, která se mu sí 
přepálit. Netrpětlivost narůstala.

„Cvrká to jako by se tomu nechcelo“, bručel Franta. Roz-
hodl se pod kotlem přitopit. Do ohniště nacpal několik po-
len. Za chvíli se z kotle ozývalo silné bublání, chlebový maz 
praskal a pára začala z kotle otvory unikat. Franta chtěl 
křidlu ke kotlu přitlačit, ale ta tlakem vylétla a vařící mač 
vystříkl na Frantu.

Opařený Franta vyběhl na ulici a křičel bolestí. Soused, 
který právě vstával, ho uviděl oknem. Nedbal na to, že má 
oblečeny jenom podvlékačky a běžel Frantovi pomoci. Po-
padl kbelík se studenou vo dou a chrstl ji na Frantu. Druhým 
kbelíkem vody uhasil oheň. Smrad z páleného mače se šířil 
ulicí. Naplnil také ordinaci lékaře v Klo boukách, kam Frantu 
přivezli koňským povozem.

Lékař Frantu nejen dobře ošetřil, ale pravou příčinu jeho 
opa ření do lékařské zprávy neuvedl. V záznamu bylo na-
psáno, že pacient zakopl g schodek, když nesl vařící vodu 
na spaření krmivá pro prase a opařil se.

Staňa Ševčík
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Vánoční cukroví
Původ každoročního pečení vánočního cukroví hle-

dejme v dávné pohanské minulosti a v oslavách zimního 
slunovratu, který byl považován za nejmocnější noc roku. 
O tom svědčí třeba kulatý tvar odkazující na tvar slunce 
některého pečiva - například koláčů, které se dříve na svát-
ky pekly a rozdávaly koledníkům. Vykrajované symbolické 
tvary se také zavěšovaly na domy nebo na stromy v zahra-
dách, aby odehnaly zlé síly. Později se „čarodějné“ pečivo 
proměnilo ve vánoční cukroví pro mlsné jazýčky. Nejdříve 
se vyráběly fi gurky z ovoce, se kterými si děti mohly hrát a 
později je sníst. Také se cukroví věšelo přímo na strome-
ček. 

Novodobá historie vánočního cukroví se začala psát v 
19. století. Recept na „piškoty den a noc“ pochází od nej-
slavnější české kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. 

Dej na misku osm lotů tlučeného, prosátého cukru, vraz 
do něj čtyři žloutky, míchej tím čtvrt hodiny, dej k tomu čty-
ři loty strouhané, prosáté čokolády, zamíchej do toho po 
čtyrech bílkách tuhého sněhu a nasyp konečně čtyři loty 
pěkné suché mouky do toho; nyní, jen co se mouka zamí-
chá, míchej a vlej to do máslem rozpuštěným vymazané 
cvípochové formy, nech to pect, pak vyklop, nech to přes 
noc stát, pak to na dvě stébla tlusté řízky ostrým nožem 
pokrájej, urovnej na papír na plechu položený, pomaž ci-
tronovým ledem, nech to ve vlahé troubě osušit a dej to 
mezi cukrovinky.

Vanilkové rohlíčky nebo vosí hnízda se na sváteční sto-
ly dostaly až později. Jemné druhy cukroví se objevují o 
Vánocích až od druhé poloviny 19. století. V té době si ale 
na nich pochutnávala jen bohatá šlechta a měšťané. Na 
chudším venkově se na svátky mlsalo hlavně sušené ovo-
ce nebo ořechy. Cukroví bylo příliš nákladné, ještě na konci 
19. století bylo málo cukrovarů, třtinový cukr byl drahý a 
řepného bylo málo. Místo něj se dlouhou dobu sladilo me-
dem, kterého byl na venkově dostatek. 

Rozmanité druhy cukroví, které rádi jíme dnes, jsou pro-

to typické až pro 20. století. Krumvířská rodačka vzpomíná 
na vánoční pečení v Krumvíři zhruba před 80-ti lety:

„Před Vánoce se pekla Vánočka. U nás doma se pak 
pekly asi tři druhy cukroví – rohlíčky, vykrajované linecké 
a ořechové tyčinky. Jako děti jsme moc rádi pomáhaly. Za 
války doma nesměla být žádná marmeláda, vše zabavili vo-
jáci, takže linecké se slepovalo nastavovaným máslovým 
krémem s troškou cukru. Cukroví rozhodně nebývaly plné 
krabice jako dnes, maximálně pár plechů. Byly ale i domác-
nosti, které na Štědrý den měly po večeři jenom čerstvý 
chleba. Kromě cukroví jsme měli i sušené ovoce a oříšky. 
Na Štěpána se pekla bábovka, kterou dostal pacholek nebo 
děvečka s sebou jako výslužku, když odcházel domů.“

(red), Zdroj: http://www.lidovky.cz

VÍTE, ŽE…
- krumvířská krojovaná chasa navštívila na podzim 

přespolní hody na Vrbici, babské v Pozořicích, burčá-
kové v Morkůvkách, Velkých Hostěrádkách, Násedlo-
vicích a Dambořicích?

- můžete sledovat novinky a informace z dění okolo 
naší krojované chasy také na facebookové strán-
ce Krumvířská chasa (www.facebook.com/krumvir-
skachasa)?

- tak jako v předchozích letech můžete shlédnout 
video z hodů od Staně Prokopa? Stačí na stránce 
www.youtube.com vyhledat „Bartolomějské hody 
Krumvíř 2016“. Video je včetně příprav, máje i záku-
lisí hodů.

- další krumvířské vinařství bylo oceněno ve světové 
soutěži vín? Vinařství Pod Kumstátem získalo v izrael-
ské TERRAVINO dvě stříbrné medaile.

- v současné době právě končí rozsáhlá oprava kos-
tela sv. Bartoloměje? Kromě opravných prací dostal 
náš kostel i nový kabát. Výmalbu vnitřních prostor 
můžete zhlédnout například při některé z vánočních 
mší.
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Štědrý den   24. 12.   21.00 hodin
Boží hod   25. 12.   9.00 hodin
Svátek sv. Štěpána  26. 12.   9.00 hodin
Silvestr   31. 12.   17.00 hodin 
Nový rok  1. 1. 2017 9.00 hodin

Vánoční
mše

Z REDAKČNÍ POŠTY
The little bodyguard

Pasení
Koncem roku 2015 jsem se od přátel dozvě-

děla, že na jižní Moravě nejsou kvalitní trenéři pasení. Zá-
jemci o tuto aktivitu tak musí dojíždět  na velké vzdálenosti, 
např. až do Libereckého kraje. Nabídla jsem jim proto, že 
se zeptám majitelů zdejší pastviny, jestli by byli ochotni po-
skytnout plochu pro trénink pasení. Rodina Valihrachů nám 
vyšla vstříc a první trénink se zde uskutečnil ve dnech 5. až 
6. března. Pozvaným trenérem byl Roman Mačko a sešlo se 
zde 8 lidí s ovčáckými psy. Druhý trénink se konal o měsíc 
později, tedy 2. – 3. 4. Trenérem na této akci byl Roman Ho-
leček a pozváno bylo 12 lidí. Oba trenéři jsou profesionálové 
ve svém oboru, úspěšné se účastní vrcholových národních 
i mezinárodních akcí a věnují se tréninku pasteveckých psů 
všech plemen, od začátečníků až po přípravu pokročilých 
závodníků. Trenéři si dovezli své vlastní ovce pro pasení. 
Oni i část účastníků měli poskytnuté zázemí u mě doma. 
Počasí vyšlo dobře a všichni zájemci získali spoustu nových 
informací i cenných rad. Velké díky patří za zapůjčení past-
viny rodině Valihrachů a v případě oboustranné spokojenosti 
se můžeme těšit na další tréninky.

Kvalifi kační závody dospělých
Kvalifi kační závody jsou rozděleny na 3 části, běhají se v 

dubnu, květnu a červnu na umělé trávě. Jsou otevřené pro 
všechny závodníky, v případě zájmu o nominaci na některou 
z vrcholových akcí je třeba toto uvést v přihlášce. Kvalifi kač-
ní závody umožňují nominaci na Mistrovství světa, Evropský 
pohár a Mistrovství světa kříženců a psů bez PP (IMCA) a 
Mistrovství republiky. Letos se konaly v Děčíně, Přerově a 
Dobříši, účastnilo se jich přes 400 týmů a byli pozváni me-
zinárodní rozhodčí, kteří následně budou hodnotit tyto vr-
cholové akce. Na závody jsem připravovala 14 týmů včetně 
sebe, účastnila jsem se tedy nejenom jako závodník, ale i 
jako team leader. Pomáhala jsem svým svěřencům při pro-
hlídkách a snažila jsem se jim být oporou při vstupu na start. 
Nehledě na počasí a občasné kolísající výkony tak vládla vý-
borná atmosféra. Parkury měly prověřit připravenost daných 
týmů a jejich schopnost zvládnout čistý a rychlý běh. Na Mis-
trovství republiky se mi nominovalo 8 svěřenců, na IMCA je-
den a já s Inečkem budu reprezentovat Českou republiku na 
Evropském poháru (červenec, Francie) a Mistrovství světa 
(září, Španělsko).

Martina Konečná
Pozn. Martina a Inch se nezalekli horkého španělského 

podnebí a vybojovali na mistrovství světa agility krásné třetí 
místo v běhu agility družstev.
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Tuto sezonu jsem odjel tři seriály závodů 
motocrossu s následujícím umístěním. Získal 
jsem dva tituly  ve skupině veterán, které již 
jedu šestnáctou sezonu bez přestávky. Tímto 

bych rád poděkoval svému sponzorovi a hlavně rodině za 
jejich  pochopení a nervy, které prožívají, jestli dojedu celý a 
zdravý domů. Moc Vám děkuji a doufám, že i sezona 2017 
bude úspěšná.

1. místo Mistrovství Moravy 
1. místo Meteorit Cup (J. Morava)
3. místo Vysočina Cup

Miroslav Ilčík

Jak jsme stavěli májky stárkám

Malé májky před domy stárek nejsou 
v Krumvíři tradicí, letos jsme se je však rozhodli 

postavit. Byla to náročná a dlouhá práce nejen během noci, 
ale za ten výsledek to stálo!

Jak to celé vzniklo?
Před několika lety jsem své stárce Báře slíbil, že kdyby-

chom byli jednou první stárkovský pár, tak ji před dům po-
stavím malou májku. Před dvěma roky jsme to sice v plánu 
měli, ale kvůli různým okolnostem jsme tento plán nemohli 
uskutečnit. Letos, krátce poté, co jsem se dozvěděl, že budu 
už podruhé prvním stárkem, jsem si na tento slib vzpomněl 
a uvědomil si, že mi byla dána druhá, a zároveň asi posled-
ní, šance tento slib splnit. Domluvil jsem se tedy se zbytkem 
stárků na „tajné operaci“, o které jsme měli vědět jen my čtyři.

Mělo to pár háčků
Aby se to stárky nedozvěděly, museli jsme vyřešit pár 

záludností. Tou první byly trikolory, ty mají holky vždycky u 
sebe a nemohli jsme si o ně říct, aby to nebylo podezřelé. 
Proto jsme se dvakrát tajně sešli u sklepníka Davida a tri-
kolory na ozdobení májek jsme udělali. Dalo to práci, ale 

měli jsme je. Druhým problémem bylo, kdy májky očistit a 
nazdobit, aniž by se o tom holky dozvěděly. S řešením přišel 
Vojta, kterému jsme se s naším plánem svěřili. Provedeme 
to všechno v noci ze čtvrtka na pátek. Ale to jsme nevěděli, 
co jsme si na sebe ušili. Třetím háčkem bylo, kam májky 
před domy postavit. Řešení jsme odložili až na den stavění 
- dobře jsme udělali.

Jdeme na to!
Ve čtvrtek, zhruba o půlnoci, odešla domů Míša - poslední 

ze stárek, která u máje zůstala. „Jdeme na to!“ Dlouhá noc 
právě začala.

Jelikož jsme byli ze stárků vzhůru jen já a David, vybrali 
jsme dvě májky a rozhodli se, že začneme u Řezáčů. Začali 
jsme čistit. Mezitím jsem šel domů pro pilu, Vojta pro vrták 
a já podruhé pro rýč. O půl třetí (nepočítali jsme, že to bude 
až tak pozdě) jsme s májkami, vínem a dalším potřebným 
vybavením vyšli k Řezáčům.

Čekali jsme, že u Řezáčů to bude nejhorší a nejdelší. Máj-
ky jsme postavili za třičtvrtě hodiny. Po postavení a odejití k 
máji jsem poslal Báře smsku: „Jednou jsem ti něco slíbil a 
teď to plním. P.S. Podívej se před barák.“ David poslal Katce 
toto: „Jede vám elektrika? P.S. Sorry za ten randál“.

Další etapou byla Míšina májka. Májku jsme očistili, od-
nesli k Foretníkům a začali kopat hned vedle silnice. Po 
chvíli kopání se nám v hlíně ukázala nějaká síťka. Navážka, 
říkali jsme si. Po chvíli se objevila další síťka, to už začalo 
být podezřelé. Když se objevila položená cihla asi 30 cm po 
zemí, tak už nám vše došlo, narazili jsme na vedení elektriky 
a plynu. V tu chvíli se otevřely dveře domu a v něm Míšina 
mamka: „Kluci, májky se staví sem, hned pod okno.“ A bylo 
jasno, musíme kopat znovu. Májku jsme nakonec postavili a 
Tomáš mohl Míši poslat: „Doufám, že vám jede plyn. Jinak, 
podívej se před barák“.

Poslední májkou byla ta u Tibenských. Tentokrát jsme při 
kopání narazili na pařez, a proto jsme vykopali spíše studnu 
než jamu na májku. Nakonec jsme ale poslední májku po-
stavili a Patrik mohl Natce poslat: „Mlýn je pod májou. P.S. 
Podívej se z okna“.

Ježíšek nechodí jen o Vánocích
Ranní pocity byly kouzelné. Naše stárky se krásně usmí-

valy a bylo na nich vědět, jak jsou šťastné. Nejen stárky, 
ale asi všichni v Krumvíři byli májkami překvapeni. Většina 
vzpomínek na májky začíná slovy: „Když jsme šli ráno do ob-
chodu“. To beru asi jako nejhezčí část této „tajné operace“. 
Překvapení a radost. Vzpomínky jsou krásné, ale radost a 
překvapení ostatních je ještě krásnější. Na konec bych rád 
poděkoval všem, kteří nám s realizací tohoto plánu jakkoliv 
pomohli. Děkuji moc!

Martin Sýkora
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

26. 12. 2016 Štěpánská ochutnávka mladých vín na Vinařském domě
27. 12. 2016 Vánoční koledování DFS Pantlička v kostele sv. Bartoloměje
31. 12. 2016 Silvestrovský běh 
21. 1. 2017 Ples Terezínských vinařů v KD
28. 1. 2017 Krojový ples v KD
11. 2. 2017 Zahrádkářský ples s DH Pálavanka
17. 2. 2017 Divadelní představení Kšanda 
26. 2. 2017 Dětský maškarní ples ZŠ a MŠ Krumvíř v KD
4. 3. 2017 Maškarní ples v KD
12. 3. 2017 Degustace vín v KD od 9:30
18. 3. 2017 Josefský košt v KD od 13 hodin s CM Strunka

Pozvánka na ples
Stárci, stárky a krojovaná chasa Vás srdečně zvou na krojovaný ples, který se bude 
konat 28. ledna 2017. Večerem Vás bude provázet DH Zlaťanka. Přijďte se 

pobavit, zatancovat si a taky zazpívat. Těšíme se na Vaši hojnou účast.



Krumvířský zpravodaj 3/2016strana  26

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
za období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017
Jurasová Ludmila  82 let
Luskač Ladislav  82 let
Luskačová Růžena  81 let
Sladký Zdeněk  81 let
Pichlerová Anežka  86 let
Peroutková Františka  90 let
Šebestová Marie  87 let
Kulíšková Věra  84 let
Škrhová Vlasta  84 let
Lexová Drahoslava  89 let
Valihrachová Marie  88 let
Šaněk Josef   85 let
Sladký Josef   87 let
Kocourek Jaroslav  80 let
Kobylková Marie  90 let
Frýdlová Alžběta  93 let
Hladká Květoslava  83 let
Bednaříková Anežka  103 let
Valihrachová Františka  88 let

Přihlášení
za období od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016
Vlasák Teodor   č. p. 391
Polák Matěj   č. p. 43
Juránková Libuše  č. p. 247
Urbanová Dagmar  č. p. 482
Urban Daniel   č. p. 482
Grégrová Aneta  č. p. 470
Šurýnová Lucie  č. p. 163
Šurýnová Viktorie  č. p. 163
Šurýn František  č. p. 163
Floriánová Martina  č. p. 375
Florián Viktor  č. p. 375
Javora Martin   č. p. 28
Kordula Ondřej  č. p. 418
Trnková Miroslava  č. p. 146
Jankůj Vít   č. p. 146
Němečková Marika  č. p. 460
Drápalová Kristýna  č. p. 131
Čermák Mateo  č. p. 40
Kobská Kamila  č. p. 284
Šimek David   č. p. 284
Bismaková Olesja  č. p. 190
Czyž Vojtěch   č. p. 190
Král Lukáš   č. p. 160

Odhlášení
za období od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016
Bláhová Radka  č. p. 163
Trbolová Darina  č. p. 163
Trbolová Simona  č. p. 163
Miklík Pavel   č. p. 211
Brázdil Michael  č. p. 10
Dobešová Magdaléna  č. p. 396
Jestřebecká Alena  č. p. 172

Narození
za období od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016
Vlasák Teodor   č. p. 391
Polák Matěj   č. p. 43
Grégrová Aneta  č. p. 470
Kordula Ondřej  č. p. 418
Němečková Marika  č. p. 460
Čermák Mateo  č. p. 40

Úmrtí
za období od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016
Peterka František  č. p. 192
Věžník Miroslav  č. p. 92
Sladká Eva   č. p. 295
Ledahudec Bartoloměj  č. p. 203
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Dílničky na muzeuDílničky na muzeu
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Zahájení adventuZahájení adventu
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