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3/2018

v tomto čísle:
• Volby do zastupitelstva 

obce

• Otázka pro zastupitele

• Co se děje ve školách

• Vánoce

• 5 otázek pro...

• Vítání občánků

• Hrátky s dětátky

• Zahájení adventu

• Z historie - Zima na dědině

• Čestné občanství pro Františka 
Trtílka
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Burčáková zábava a Punkový koncert
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Fotbal - žáci
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Hubertova jízda
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Slovo starostySlovo starosty

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř

Vážení spoluobčané,
toto slovo starosty, které píši na 

začátku nového volebního období 
2018-2022 bude současně i od-
povědí na otázku, kterou dostali i 
všichni členové zastupitelstva naší 
obce: „Co konkrétně bych chtěl 
zlepšit a jak přesně v naší obci v 
nadcházejícím volebním období?“ 
Na tuto zdánlivě jednoduchou a 
stručnou otázku není asi stejně jed-
noduchá a stručná odpověď.

Všechno, co bych chtěl v tomto 
volebním období zlepšit, je vlastně 
již uvedeno ve volebním programu 
Sdružení nezávislých kandidátů. 
První z těch významnějších je  vy-
budování Sběrného dvora odpadů 

a tím vytvoření lepších podmínek 
našeho odpadového hospodář-
ství.

Zlepšení situace vypouštění od-
padních vod nastane vybudování 
čistírny (ČOV) a splaškové kanali-
zace, jejichž výstavba bude nejná-
ročnější investiční akcí v dějinách 
obce. K této akci se rozhodlo zastu-
pitelstvo obce také na základě plat-
ných zákonů a požadavků  orgánů 
životního prostředí.

Další zlepšení by se mělo týkat 
bytové otázky, a to výstavbou so-
ciálních – startovacích bytů.  Tyto 
byty by měly pomoci zejména mla-
dým začínajícím rodinám vyřešit 
počáteční problémy s bydlením.

Zrealizováním přístavby – nad-
stavby základní školy se určitě zlep-
ší situace s navýšením kapacity dle 
požadavků vedení ZŠ a MŠ Krum-
víř. 

Všechny tyto náročné investiční 
akce jsou však realizovatelné pou-
ze s využitím dotačních prostředků, 
o jejichž získání budeme samozřej-
mě usilovat.

Protože nám již nastal adventní 
čas a za chvíli nás čekají svátky 
vánoční a nový rok, chtěl bych vám 
všem popřát jejich klidné a příjemné 
prožití, dětem pod stromeček hod-
ně dárků a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a lásky.

Jaroslav Komosný

29. 10.  2018 
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Mgr. Michaela Procházková, 
Ladislav Foretník
Přítomni: dle prezenční listiny – 15 přítomných

Bod č. 2
Kontrola osvědčení o zvolení 
- Pan Radim Heča provedl ověření platnosti voleb 

členů zastupitelstva (kontrolu osvědčení o zvolení 
vydaného registračním úřadem) a podal zprávu o 
výsledku voleb. V seznamu bylo zapsáno 992 voli-
čů, bylo vydáno 587 obálek, odevzdaných platných 
obálek bylo 583. Z patnáctičlenného zastupitelstva 
bylo zvoleno 10 členů ze Sdružení nezávislých kan-
didátů, 5 členů z Koalice politických stran KDU-ČSL 
a ODS

- Proti hlasování ani proti výsledkům voleb nebyly po-
dány námitky k soudu pro jejich neplatnost

Bod č. 3
Složení slibu členů zastupitelstva obce   
- Pan starosta vyzval pana Jaroslava Hrabce k přečte-

ní textu slibu zastupitelů obce. Po pronesení slova 
„slibuji“ všichni členové zastupitelstva potvrdili slib 
podpisem.

Bod č. 4
Volba starosty, místostarosty a členů rady obce
- volba starosty:        

návrh
Sdružení nezávislých kandidátů
 Jaroslav Komosný

Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS       
 Tomáš Vostřák        

Usnesení č. 36/18/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje starostu Jaroslava Ko-

mosného.
Hlasování č. 3:        10-4-1

- volba místostarosty
Sdružení nezávislých kandidátů           

Mgr. Ondřej Luskač
Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS    
 Mgr. Ondřej Luskač

Usnesení č. 37/18/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje místostarostu Mgr. 

Ondřeje Luskače.
Hlasování č.4:        14-0-1

- první radní:
Sdružení nezávislých kandidátů           
 Jaroslav Hrabec
Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS  

Martin Valihrach

Usnesení č. 38/18/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje prvního radního Jaro-

slava Hrabce.
Hlasování č. 5:        9-5-1

- druhý radní:
Sdružení nezávislých kandidátů          
 Ing. Radim Heča
Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS  

Martin Valihrach

Usnesení č. 39/18/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje druhého radního Ing. 

Radima Heču.
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Hlasování č.6:        11-3-1

- třetí radní: 
Sdružení nezávislých kandidátů          
 Martin Valihrach
Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS  

Martin Valihrach

Usnesení č. 40/18/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje třetího radního Marti-

na Valihracha.
Hlasování č.7:        14-0-1

STAROSTA:   Jaroslav Komosný
MÍSTOSTAROSTA:  Mgr. Ondřej Luskač
1. RADNÍ                     Jaroslav Hrabec
2. RADNÍ                     Ing. Radim Heča
3. RADNÍ   Martin Valihrach

Bod č. 5
Volba fi nančního výboru  
Pan starosta přednesl návrh na složení fi nančního výboru:
- předseda: Tomáš Vostřák
- člen: Petra Hečová
- člen: Ilona Jakubčíková

Usnesení č. 41/18/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje složení fi nančního vý-

boru.
Hlasování č.8:       12-0-3

Bod č. 6
Volba kontrolního výboru  
Pan starosta přednesl návrh na složení kontrolního výboru:
- předsedkyně: Ilona Jakubčíková
- člen: Lukáš Kobylka
- člen: Zdeněk Burýšek

Usnesení č. 42/18/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje složení kontrolního výboru.
Hlasování č. 9:       12-0-3

Bod č. 7
Určení odměn neuvolněným statutárním zástupcům 
obce a zastupitelům obce
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o schválení odměn členů zastupitelstva obce dle 

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za vý-
kon funkce členů zastupitelstev ÚSC s účinností od 
1.1.2018, kterým se k tomuto datu zrušuje nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb.

- zastupitelé navrhli, aby odměny byly vypláceny jen 
Radě obce jako doposud

- odměny budou vypláceny od 1. 11. 2018 Radě obce ve 
výši 1/3 z max. částky 6 136,- Kč, tj. 2 045,- Kč/měsíčně

Usnesení č. 43/18/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů zastu-

pitelstva obce dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ÚSC. 
Odměny budou vypláceny od 1.11.2018 Radě obce ve 
výši 1/3 z max. částky 6136,-Kč, tj. 2 045,-Kč/měsíčně.

Hlasování č. 10: 11-0-4

Bod č. 8
Rozpočtové opatření č. 6
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 16 045 400,- Kč na 

18 337 000,- Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 23 783 103,- Kč na 

24 011 603,- Kč
- Financování je 5 674 603,- Kč
viz. příloha zápisu ZO 

Usnesení č. 44/18/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 6
Hlasování č. 11.:  15-0-0

Bod č. 9
Smlouva o zřízení práva stavby – Sběrný dvůr od-
padů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o Smlouvu o zřízení práva stavby mezi manželi 

p. Pavlem Ambrožem, p. Ivanou Ambrožovou (ma-
jiteli pozemků parc. č. 2795/85 a 2781/7) a Obcí 
Krumvíř pro stavbu sběrného dvora odpadů. Obec 
Krumvíř se touto Smlouvou zavazuje po dobu 15 let 
platit nájem ve výši 3 673,- Kč měsíčně. 

- realizace stavby Sběrného dvora musí proběhnout 
do 4/2019. Musí se jednat rychle.

- osloveny byly 3 fi rmy na stavební část – ElitBau, Do-
pravní stavby Brno, s.r.o., FCS, s.r.o. a 3 fi rmy na dodáv-
ky – ELKOPLAST CZ, s.r.o., SAK ČR, MEVA-BRNO, 
s.r.o. Byly podány dvě nabídky. Jedna na stavební část 
fi  ElitBau a jedna na dodávky fi  MEVA-BRNO, s.r.o.

Usnesení č. 45/18/Z 5
- Zastupitelstvo obce pověřilo pana starostu projed-

nat s majiteli pozemků, parc. č. 2795/85 a 2781/7, p. 
Pavlem Ambrožem a p. Ivanou Ambrožovou, zda by 
Obci Krumvíř pozemky neprodali. Bylo by pro obec 
výhodnější, kdyby se stavba Sběrného dvora odpa-
dů realizovala na obecních pozemcích.

Dotazy, podněty a připomínky
Ing. Radim Heča – seznámil zastupitele se zamýšleným 

záměrem na oplocení fotbalového hřiště (stadionu). 
Branky u nového oplocení by byly za normálního 
provozu otevřeny. V případě fotbalového utkání, akcí 
jako je např. KBS byly branky uzavřeny. Chtějí docílit 
uzavření areálu. Pokud by Obec Krumvíř zainvesto-
vala do materiálu, fotbalisté plot svépomocí postaví. 
Realizace bude provedena spíše až na jaře 2019. 
Dalo by se to do rozpočtu obce roku 2019.

Tomáš Vostřák – navrhl udělit čestné občanství p. Fran-
tiškovi Trtílkovi, římsko-katolickému knězi. František 
Trtílek v katolické farnosti v Krumvíři působil téměř 
38 let až do června roku 2018. Za dlouhou dobu své 
služby pokřtil mnoho  krumvířských dětí a přivedl je 
ke svátostem, oddal mnoho párů snoubenců, na-
vštěvoval nemocné, utěšoval umírající a mnoho ze-
mřelých doprovodil na poslední cestě. František Trtí-
lek je znám jako básník a fotograf, častým námětem 
jeho tvorby jsou lidové zvyky a folklorní tradice.

Martin Valihrach – vznesl dotaz, zda by nebylo dobré mít 
zřízeny komise (kulturní, stavební). Pan starosta kon-
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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. Obřad Vítání občánků proběhne nejdříve 
na přelomu měsíců března a dubna 2019. Bližší informace 
získáte na podatelně Obecního úřadu nebo u p. Michaely 
Procházkové.

Jubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulář
Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce – ju-
bilanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let s blahopřáním k 
jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 2019 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 zpra-
cováním osobních údajů pro účely blahopřání jubilantům“. Ten 
je k dispozici na webu www.krumvir.cz a na podatelně Obec-
ního úřadu Krumvíř. Bližší informace získáte na podatelně 
Obecního úřadu nebo u p. Michaely Procházkové.

Výzva SboVýzva Sboru 
ro občanské záležitopro občanské záležitosti

statoval, že v těchto komisích by měli být lidé, kteří 
jsou tímto směrem vzdělaní. A dále se vzdělávají.

     – dále upozornil na nepořádek okolo kontejnerů. Bylo 
by potřeba zaúkolovat obecní zaměstnance, aby 
alespoň 1x týdně stav okolo kontejnerů kontrolova-
li. Zda by nebylo možné kontejnery častěji vyvážet. 
Chtěli by docílit zavedení systému odvážení odpadu 
od domů. Bylo by potřeba odpady řešit komplexně.

Zastupitelé vznesli dotaz na konání dalšího zasedání 
Zastupitelstva obce a aby byly zasedání předvída-
telné, bylo by dobré vytvořit Plán zasedání ZO. Další 

zasedání se bude konat asi za měsíc.
Ilona Jakubčíková – jde o stavební pozemky p. Jakub-

číka Milana. Chce pozemky převést na dceru Ilonu 
Jakubčíkovou a syna Milana Jakubčíka. Půjde o 
změnu vlastníka. Obec má na pozemky předkupní 
právo. Pan starosta zkonzultuje způsob provedení 
(zvěřejňování) s právním poradenstvím.

Kateřina Valihrachová – vznesla dotaz ohledně domu č. 
p. 161 vedle COOP Jednoty. Na projektech se pra-
cuje. Projekt je před vydáním stavebního povolení.

V letošním volbami nabitém roce 
jsme si také volili nové zastupitelstvo. 
Pozitivní věcí na těchto volbách byla 
přítomnost mnoha nových, mladých lidí 
v kandidátkách stran. V naší obci se do 
voleb přihlásily 3 uskupení – Sdružení 
nezávislých kandidátů, Koalice KDU - 
ČSL + ODS a Komunistická strana Čech 
a Moravy. Každé z uskupení mělo 15 
kandidátů.

Nejúspěšnější bylo Sdružení nezá-
vislých kandidátů, které získalo 64,8% 
hlasů, jako druhá se umístila koalice 
KDU - ČSL a ODS s 30,17% a jako tře-

Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů byly seřazeni takto:
Kandidát Navrhující strana Počet hlasů
Luskač Ondřej Mgr. Sdružení nezávislých kandidátů 406
Heča Radim Ing. Sdružení nezávislých kandidátů 373
Komosný Jaroslav Sdružení nezávislých kandidátů 372
Hrabec Jaroslav Sdružení nezávislých kandidátů 366
Ledahudec Miroslav Ing. Sdružení nezávislých kandidátů 344
Kobylka Lukáš Sdružení nezávislých kandidátů 341
Foretník Ladislav Sdružení nezávislých kandidátů 340
Luskač Zdeněk Sdružení nezávislých kandidátů 338
Jakubčíková Ilona Sdružení nezávislých kandidátů 331
Hečová Petra Bc. Sdružení nezávislých kandidátů 327
Procházková Michaela Mgr. Koalice KDU-ČSL, ODS 201
Valihrach Martin Koalice KDU-ČSL, ODS 191
Vostřák Tomáš Koalice KDU-ČSL, ODS 176
Burýšek Zdeněk Bc. Koalice KDU-ČSL, ODS 156
Svoboda Petr Koalice KDU-ČSL, ODS 149

(red)

tí skončila Komunistická strana Čech a 
Moravy s 5,01%. Kdo za jakou stranu se 
dostal přímo do zastupitelstva si najdete 
v článku od obce – Ustavující zasedání 
zastupitelstva obce. 

Jako klasickou negativní věc na vol-
bách lze označit účast občanů v nich. V 
Krumvíři volilo 59,17 % lidí, což v řeči čí-
sel dělá jen 583 hlasujících (z 992 mož-
ných). Jde sice o vyšší číslo než v jiných 
letošních volbách, ale i tak se jen malá 
nadpoloviční část občanů Krumvíře roz-
hodla, že si zvolí ty, jenž za ně budou 
hlasovat o životě a existenci obce. 

Volby do zastupitelstva obceVolby do zastupitelstva obce
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Na svém prvním, ustavujícím za-
sedání dostali všichni zastupitelé 
jednu otázku. Zda ji zodpoví bylo jen 
a jen na nich. Tak tedy: Co konkrét-
ně byste chtěl/a zlepšit a jak přes-
ně v naší obci v nadcházejícím vo-
lebním období?

Mgr. Ondřej Luskač
Přesto, že jsou zde pro chod obce 

zásadnější otázky typu ČOV nebo 
sběrného dvora, o jejichž vybudová-
ní se budou zasazovat všichni zastu-
pitelé, osobně bych se chtěl zaměřit 
na zvýšení, nebo alespoň udržení 
stávající úrovně kulturních a sportov-
ních akcí a projektů v Krumvíři. S tím 
souvisí dobrá spolupráce mezi vše-
mi spolky, ale hlavně aktivní zapojení 
jednotlivých občanů. V tomto ohledu 
je v Krumvíři potenciál ke zlepšení 
hodně veliký.     

Ing. Radim Heča
V první řadě bych chtěl poděkovat 

občanům - voličům za projevenou 
důvěru. Jako radní a zastupitel se 
budu s kolegy plně snažit a pracovat 
pro obec, aby se nám tady všem dob-
ře žilo. Jelikož jsem v zastupitelstvu 
nově, řadu věcí teprve poznám - v 
jakém stavu jsou rozpracované pro-
jekty, jak funguje spolupráce obce s 
místními organizacemi, školou, pod-
nikateli, zajištění fungování lékařské 
péče, péče o seniory, možnost rozší-
ření stavebních míst atd.

Každý, kdo mě zná, ví, že velký 
vztah mám ke sportu, který je třeba 
i nadále podporovat a rozvíjet. Ač 
máme jen jedno hřiště, zázemí je 
dobré, máme ochotné lidi a trenéry, 
kteří pracují s mládeží a takovou zá-
kladnu nám můžou závidět i leckterá 
města. Určitě je dobře, že se opravilo 
kino na tělocvičnu a teď to bude jak 
na nás zastupitelích, tak i místních 
organizacích a škole, aby byla hojně 
využívaná a děti se vedly ke sportu 
již od mala. Sport se musí určitě pod-
porovat. 

V obci je ale celá řada dalších 
věcí, které se musí dořešit či nově 
začít řešit. Mimo podnětů od obča-
nů prioritou určitě musí být dostav-
ba čističky odpadních vod, dořešení 
fungování sběrného dvoru, zajištění 
lepšího nakládání s odpadky, oprava 
chodníků, kde jsou ještě potřeba. 

Široko daleko máme jeden z nej-
hezčích a kapacitně největších kul-

Otázka pro zastupiteleOtázka pro zastupitele
turních domů a osobně mi vadí, že 
není navázána spolupráce s agen-
turami a není častěji využíván ať už 
pro různá komerční představení pro 
děti, divadla, besedy a koncerty pro 
dospělé. Určitě by to byl přínos pro 
obecní rozpočet. To stejné platí o 
areálu národopisného stadionu. 

Určitě se také budu zajímat o 
stav areálu místního koupaliště a 
řešením jeho budoucnosti, zda jsou 
reálné fi nanční prostředky z EU pro 
jeho opravu. Otázkou je, zda je to 
vhodné. Je otázkou času, kdy bude 
provoz takovýchto zařízení omezen 
v důsledku nedostatku vody, to si 
mnozí z nás neuvědomují. Možná by 
bylo vhodné tento areál využít úplně 
jinak - pozemek srovnat a udělat tam 
zábavní centrum se zázemím pro 
děti, beach volejbalové hřiště, antu-
ku, malé relaxační centrum se sau-
nou či vířivkou, či jen opravdu nějaký 
malý bazén jako součást centra pro 
děti i dospělé. V letních měsících by 
se dalo k tomuto provozovat i nějaké 
občerstvení. Samozřejmě vše bude 
odvislé od faktu, zda má obec ve 
vlastnictví pozemky v dané lokalitě. 

V zastupitelstvu je dost lidí a za 
všechny můžu říci, že se určitě bu-
deme snažit v rámci fi nančních mož-
ností udělat naši obec lepší. 

Ing. Miroslav Ledahudec
Přemýšlel jsem nad položenou 

otázkou a napadlo mě, že je to spí-
še otázka pro nové zastupitele, kte-
ří do zastupitelstva přišli s novými 
nápady, co by chtěli v obci Krumvíř 
zlepšit. Já jsem v zastupitelstvu již 
páté volební období, a proto jsem se 
podílel na chodu obce a rozhodová-
ní vedení obce již v minulých voleb-
ních obdobích. Pro mě osobně je v 
následujícím volebním období důle-
žité pokračovat v již rozpracovaných 
projektech a to zejména realizace 
výstavby čističky odpadních vod a 
stavba sociálních bytů a kulturního 
centra a s tím spojeného vybudování 
průchodu. Důležité budou také po-
zemkové úpravy. Zejména aby pro-
běhly pokud možno ke spokojenosti 
všech občanů Krumvíře. Důležitá 
bude také výstavba sběrného dvora. 
Samozřejmě je spousta názorů a ná-
padů co by šlo v Krumvíři zlepšit, ale 
tyto názory se různí podle toho, co 
jednotlivé skupiny obyvatel preferují. 
Je celkem logické, že např. sportovci 

budou mít jiné nápady co v obci zlep-
šit než zahrádkáři, myslivci, folkloris-
té a podobně. Názory na to, co je pro 
obec prospěšné, se mění také s vě-
kem obyvatel. Já bych chtěl, abych 
tyto názory a nápady dokázal objek-
tivně posoudit a pomohl je prosadit 
tak, aby z realizace projektů vychá-
zejících z těchto podnětů, měli po-
kud možno prospěch všichni občané 
Krumvíře. V neposlední řadě je však 
nutné brát ohled na fi nanční mož-
nosti obce a v případě, že se bude 
realizovat čistička odpadních vod, 
moc volných fi nančních prostředků 
na jiné projekty obci nezbude.

Vzhledem k blížícímu se kon-
ci roku bych chtěl na závěr popřát 
všem občanům Krumvíře klidné pro-
žití vánočních svátků a do roku 2019 
hodně zdraví a štěstí.

Lukáš Kobylka
Vždycky jsem se snažil být v obra-

ze o tom, co se v Krumvíři děje. Za-
jímalo mě, co nového se plánuje. Od 
kulturních akcí, fungování spolků, až 
k novým nebo probíhajícím staveb-
ním úpravám v obci. Chtěl bych, aby 
naši občané byli co nejlépe informo-
vaní o chodu obce ať už vývěskou, 
nebo internetovými stránkami, tak i 
vlastní iniciativou. Věřím, že některý 
ze zastupitelů, který vám velmi rád 
odpoví, bude vědět o věcech týkají-
cích se obce daleko víc než soused, 
který to slyšel od tetičky někde v ob-
chodě u rohlíků. 

Ilona Jakubčíková
Myslím si, že s klidným srdcem 

mohu naši obec označit za skvělé 
místo pro život. Za její podobu vdě-
číme pravděpodobně mnoha fakto-
rům jako je historie, poloha, ale také 
povaha jejího obyvatelstva i vedení 
obce. Vždycky se ale najde něco, 
co můžeme zlepšit, co nám život v 
obci o stupeň zpříjemní. Pro někoho 
to mohou být maličkosti, pro někoho 
zásadní věci. To, jak se každý z nás 
liší a že se ne vždy na všem shodne-
me ale nemůžeme brát jako negati-
vum, které nám život znepříjemňuje, 
nýbrž jako přínos pro diskuzi ve ve-
řejném prostoru. Často se může stát, 
že na první pohled nepříjemné připo-
mínky dopomohou k tomu, aby byl 
záměr doveden k dokonalosti. Ráda 
bych proto podpořila větší informo-
vanost občanů o činnosti vedení 
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obce a jeho záměrech, více otevřela 
prostor pro připomínky k fungování 
obce, pro návrhy k jeho vylepšení a 
pro následnou diskuzi o nich všem 
občanům. Stejně tak by se měly tyto 
návrhy dostat ke všem zastupitelům, 
kteří by mohli následně zvážit jejich 
relevanci a měli by tak mít možnost 
je prosadit ve vedení obce. Toto by 
se mohlo dít formou pravidelných 
shromáždění, na kterých by občané 
mohli přednášet a diskutovat své ná-
vrhy, případně v modernější podobě 
například formou e-mailového účtu, 
který by byl určen výhradně pro tyto 
účely a do nějž by měli přístup všich-
ni zastupitelé. 

Mimo to se nebudu tajit tím, že 
bych chtěla, aby naše obec pře-
mýšlela trochu „zeleněji“ a dívala se 
na svou činnost z dlouhodobějšího 
hlediska. To je ale poněkud obecná 
formulace. Její konkretizaci bych 
pro začátek viděla mimo jiné v pro-
sazení změny fungování systému 
sběru tříděného odpadu, ať už ales-
poň častějším vyvážením barevných 
popelnic, nebo přijmutím modelu z 
některých okolních vesnic v podobě 
popelnic přidělených k jednotlivým 
domům, u kterých by tak bylo možné 
sledovat objem vytříděného odpa-
du a pozitivně motivovat ke třídění 
úměrným snížením poplatku za sběr 
odpadu smíšeného komunálního. 
Další otázkou související se zdravím 
občanů Krumvíře je problém děl po-
užívaných k plašení špačků. Ačkoliv 
na území naší obce platí již od kon-
ce roku obecně závazná vyhláška 
obce č. 2/2012, o regulaci hlučných 
činností spočívající v provozu ply-
nových děl pro plašení špačků ve 
vinicích v obci Krumvíř, její ignoro-
vání můžeme každoročně pociťovat 
zejména v nejvýše položené části 
Krumvíře. Nejen překračování po-
volených časů, ale i intenzita ran z 
děl, která dle mého názoru nemůže 
splňovat hygienické limity, zasahuje 
nejen psychické zdraví zde žijících 
lidí. K vyřešení tohoto problému 
bych chtěla přispět zesílenou komu-
nikací s pravděpodobnými původci a 
případnou kontrolou ze strany kont-
rolního výboru. 

Kontrolní výbor by mohl rovněž 
přispět k větší transparentnosti čin-
nosti obecních terénních pracovní-
ků, konkrétní podobu opatření však 
budeme projednávat na zasedání 
výboru, které proběhne v prosinci. 
Jako poslední bod bych zde uvedla 

potřebu vyřešení dopravní situace 
na „Komárově“ a v okolí bytovek. 
Domnívám se, že tato zčásti nově 
zastavěná lokalita přímo vybízí k 
tomu, aby byla ohraničena doprav-
ním značením obytná zóna, což by 
mohlo omezit rychlost, kterou zde 
řidiči projíždějí, a zvýšit bezpečnost 
volně se pohybujících dětí. A když už 
bude v řešení tato otázka, stálo by 
za zvážení i jasné vymezení toho, 
zda v nově zbudované ulici ostrůvek 
odděluje dva proudy silnice, nebo se 
po jeho levé straně při pohledu ze 
spodu jedná o místa určená k par-
kování. 

Další návrhy na zlepšení života v 
obci zatím klíčí v mé hlavě, nemají 
však prozatím jasné obrysy. Ty by 
jim mohlo dát další rozhodování v 
rámci zastupitelstva. Vyvaruji se tedy 
obecně formulovaných myšlenek a 
na závěr svého vyjádření vyzvu oby-
vatele Krumvíře, aby mě s jakýmiko-
liv dalšími návrhy neváhali oslovit. 
Mlčení změnu nepřinese a komuni-
kace je základem fungování všech 
mezilidských vztahů. Tak ať se nám 
tu žije tak, jak chceme my.

Bc. Petra Hečová
Jako prioritní a hlavní problém vi-

dím ve způsobu ukládání tříděného 
odpadu. Budu usilovat o vybudování 
sběrného dvora, který bude vyhovu-
jící jak z pohledu občanů, tak i obce 
samotné.  Další problém spatřuji v 
areálu bývalého koupaliště. Pokud 
není možné na tomto místě vybu-
dovat opět koupaliště či  biotop, měl 
by se areál upravit na místo s jiným 
účelem a nenechávat ho zbytečně 
dál chátrat. Areál není zabezpečený 
proti neoprávněnému vstupu a hrozí 
tam různá zranění. 

Martin Valihrach
Protože děti jsou naše budouc-

nost, považuji za velmi důležité za-
sadit se o rozvoj školy i školky. Kvalit-
ní školu nedělají jenom dobří učitelé, 
ale taky vhodné podmínky. Ve škole 
chybí prostor pro družinu, učitelé ne-
mají kabinety a odpovídající sborov-
nu. Ve škole nejsou specializované 
učebny. Budu podporovat projekty, 
které budou směřovat k rozšíření 
školy i školky. Také budu podporovat 
dovybavení školní jídelny a možnost 
odebírání obědů ze školní jídelny pro 
všechny občany obce.

Dále bych jménem koalice KDU-
-ČSL a ODS poděkovat všem voli-

čům za jejich podporu. Budeme se 
snažit nezklamat vaši důvěru a do-
stát svým slibům.

Mgr. Michaela Procházková
Vzhledem ke skutečnosti, že již 

bezmála 20 let působím na zdejší 
škole, vím, že je v ní stále co zlepšo-
vat, proto budu podporovat projekty 
a aktivity, které zlepší podmínky pro 
výuku ve škole a také v mateřské 
školce. Budu také usilovat o úpravu 
okolí školy a školky, parkování u ško-
ly, bezbariérový vstup do MŠ…

Samozřejmě, že jako občana 
Krumvíře se mě dotýká také proble-
matika třídění odpadů – a současný 
neutěšený stav míst tříděného odpa-
du…. proto budu podporovat výstav-
bu sběrného dvora a nové řešení 
odvozu odpadu přímo od domů.

V neposlední řadě budu usilovat 
o to, aby se ze zdejšího „kraje beze 
stínu“ stal pomocí probíhajících po-
zemkových úprav kraj s příjemným 
stínem – prostřednictvím krajinných 
prvků a také prostřednictvím uvažo-
vané vodní plochy v nivě Spáleného 
potoka….

Tomáš Vostřák
Považuji za důležité, že v obci 

probíhají komplexní pozemkové 
úpravy. Kromě toho, že pozemkové 
úpravy přinesou zpřehlednění vlast-
nictví pozemků, mohou být příleži-
tostí pro kultivaci a úpravu krajiny 
jak po stránce estetické, tak funkč-
ní. Chybějící stromy, velké scelené 
plochy, zhutněná půda, splavená 
ornice jsou problémy, které nás ne-
mohou nechávat chladnými. Jako 
zastupitel budu podporovat násle-
dující opatření. Chci usilovat o to, 
aby se v krajině podařilo vybudovat 
protierozní opatření - zelené pásy 
s výsadbou stromů. Aby se kvalit-
ní půda nezplavovala. Zároveň se 
tak podpoří lepší udržení srážko-
vé vody v krajině. Velkou výzvou 
je vybudování větší vodní plochy v 
nivě Spáleného potoka, která bude 
sloužit jako zásobník na vodu, ale 
i jako krajinotvorný prvek. Součástí 
pozemkových úprav je i obnova pol-
ních cest tak, aby všechny pozemky 
byly dosažitelné a vlastníci pozem-
ků tak mohli snadněji na svých po-
zemcích hospodařit. Myslím, že by 
bylo dobré, pokud by se podařilo vy-
budovat účelovou asfaltovou komu-
nikaci Krumvíř - Násedlovice, která 
by se jistě stala důležitou spojnicí 
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CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH

Mateřská škola 

těchto dvou blízkých a přesto vzdá-
lených obcí.

Bc. Zdeněk Burýšek
Samozřejmě se budu snažit pro-

sadit body z volebního programu. 
Jedním z důležitých bodů je třídění 
odpadu. To, že v Krumvíři nefungu-
je sběrný dvůr, kam by bylo možné 
odevzdávat různorodý využitelný 
odpad, je problém. Snad se ale 
brzy podaří sběrný dvůr vybudovat 
(je zpracovaný projekt a přislíbená 
dotace), ačkoliv se zatím počítá s 
umístěním dvora na cizím pozem-

Dílnička začala v říjnu a bude 
probíhat až do května. Pro velký 
zájem jsme rozděleni na dvě sku-
piny. Scházíme se s každou skupi-
nou vždy jednou za 14 dní, každé 

V tomto školním roce 2018 / 2019, který začal v září, 
máme v Mateřské škole opět dvě třídy. V přízemí  Zelená 
třída má 27 dětí a 2 učitelky, v patře Žlutá třída má také 
27 dětí, 2 učitelky a asistentku pedagoga. Nabízíme tyto 
mimoškolní aktivity: Angličtinu pro děti od 4 let vede p. 
Thompson, zumbu pro předškolačky vede Mgr. Němečko-
vá a dílničku p. Kvasnovská, Dis. 

Koncem září se děti učily a vyzkoušely si: co je a není 
ve stravě zdravé a proč, rozlišit ovoce a zeleninu – jak 
chutná,voní, jaké je to na omak…

S příchodem podzimu souvisí i pohádka O veliké řepě. 
Pohádku jsme hráli, dělali jsme s dětmi pokusy, také pozo-
rovali co se stane s řepou, když nemá vodu - naše uschla 
na kámen. Moc dobrá motivace na pitný režim dětí, krásně 
to funguje.

Společně se školáky jsme vítali podzim 26. 9. odpole-
dne u školy. Děti plnily úkoly, lepily mozaiku plodu stromu 
dub /žalud/ a průvod s lampiony nás zavedl k fotbalovému 
hřišti, kde čekalo překvapení. Každý si mohl poslat lampi-
on štěstí s přáníčkem. 

V říjnu 2. 10. jsme si pozvali kouzelníka se zvířátky a 
potom jsme si o zvířatech hodně povídali – děti rozlišovaly 
domácí a lesní zvířata, kdo a jak se o ně stará, který ptáček 
odletí, které zvíře přezimuje… A taky, že zvířatům a přírodě 
lidé pomáhají a chrání je. 

Na podzim máme tradičně sběr starého papíru, který 
proběhl 16.10. u školy. My jsme potom ve školce předali 
sběračům diplom. Snad na jaře se posbírá starého papíru 
víc, abychom mohli budoucím prvňákům na rozloučenou s 
MŠ koupit tradičně knihu, pytlík na přezůvky a šerpu. 

ku, což dle mě není úplně nejlepší 
řešení. Potom by bylo možné od-
stranit kontejnery rozmístěné po 
obci a základní druhy odpadu odvá-
žet přímo od domů. Čím víc odpadu 
vytřídíme, tím to budeme mít u nás 
v Krumvíři hezčí.

Petr Svoboda
Nejprve chci poděkovat za proje-

venou důvěru a zvolení do zastupi-
telstva, což mi dává možnost, abych 
se zasadil o opravení všech chodní-
ků v obci. Samozřejmě vím, že je to 
spojeno s vybudováním čističky od-

pondělí. První skupina je tvořena z 
předškoláků a druhá ze středňáků. 
Moc si to užíváme a spolu tvoří-
me. Vyrábíme si ozdoby, dárečky, 
zvířátka, zápichy. Čeká nás tvoře-

S brněnskými Písničkovými Tetinami jsme ještě 12. 10. 
cestovali po světě, viděli jsme světadíly, to jak lidé vypada-
jí, co si oblékají, jakou řečí mluví…

Uteklo to, blíží se Vánoce. A Vánoce tu budou hnedle 
hnedle, v předsíni už stojí jedle…/úryvek z dětské říkanky/ 

Ve Velkých Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka mají 
hezké dílničky a povídání: Tajemství Vánoc.  Byli jsme tam 
29. 11., děti vyráběly stromečky z větviček, zdobily perníč-
ky, zpívaly vánoční písničky a pouštěly ořechové lodičky. 
Bylo to moc příjemné navození předvánoční atmosféry. 

Super bylo vystoupení dětí, dílničky, rozsvícení vánoč-
ního stromku a  jarmark v neděli 2. 12. u KD v Krumvíři. 
Naše ZŠ a MŠ  má tradičně stánek s výrobky – vyrábí 
paní učitelky s velkými pomocníky – dětmi. Zakoupením 
jste nás podpořili, děkujeme.  

Ještě nás čeká mikulášské nadělování 6. 12. a cesta do 
Brna do divadla 7. 12. na Zimní pohádku. 

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům za spolupráci, 
za podporu a pomoc při různých aktivitách. Také za pří-
spěvek třeba balíkem papírů, ušitím návleků na boty (ma-
minka Patrička a Martínka), poděkovat musíme také panu 
prodavači u Burešů – kdykoliv jedeme s dětmi linkovým 
autobusem, zaběhne do obchodu a přinese dětem několik 
balíčků bonbonů na cestu...a v prosinci dostaneme živý 
stromeček. Moc nám také pomáhají manželé Šurýnovi 
vstřícností, ochotou. Díky patří také “nové kolegyni” p. Fo-
retníkové za pomoc při zastupování za p. učitelku, kterou 
čekají mateřské radosti.

Přejeme Vám všem  krásné a klidné svátky vánoční. 
Zaměstnanci MŠ Krumvíř

padních vod, proto se budu snažit, 
aby byla její výstavba zrealizována 
co nejdříve.

V obci je neustále zájem o nová 
stavební místa, je tedy potřeba vy-
tvořit a zasíťovat nové stavební par-
cely.

V neposlední řadě bych se rád vě-
noval i rozšiřování kulturního a spole-
čenského dění v obci. Celý svůj život 
se aktivně účastním folklorních, ale i 
dalších akcí. Myslím si, že Krumvíř 
je místem, kde se po celý rok něco 
děje a je tu dostatek kulturního vyžití. 
Vždy je ale prostor pro zlepšení. 

ní všeho druhu a různých materi-
álů (látka, keramika, papír, plast, 
přírodniny). Snažíme se o tvoření 
k danému ročnímu období a i dle 
nápadů dětí.

Kroužek Dílnička, vede Šárka Kvasnovská, Dis.Kroužek Dílnička, vede Šárka Kvasnovská, Dis.
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Základní škola

Slavnostní zahájení školního rokuSlavnostní zahájení školního roku

Zdravý týden na naší školeZdravý týden na naší škole

Vítej podzime!Vítej podzime!

Ve dnech 24. září až 27. září 
proběhl na naší škole týden zdravé 
stravy, kde jsme si s našimi žáky při-
pomínali, vyprávěli, vyráběli, kreslili 
i ochutnávali všechno, co je zdraví 
prospěšné.

Žáci ve školní družině otiskovali 
jablíčka, hráli pohybové hry na ovoce 
a zeleninu, vyhledávali obrázky a při-
řazovali ke slovům luštěnina, obilovi-
na, ovoce, zelenina, mléčné výrobky, 
ryby. Při výtvarných činnostech vyrá-
běli zdravý talíř z vystřihovaných ob-
rázků a k tomu si zpívali písničky, kde 
se vyskytují zdravé potraviny, napří-

Dne 27. září se uskutečnila akce, pořádaná základ-
ní a mateřskou školou „Vítej podzime“. V 17 hodin děti 
zahájily program zpíváním na schodech školy písněmi 
„Zlaté listí,“ „Září“ a „Do které jdeš třídy“? Poté jsme se 
všichni přesunuli na školní zahradu, kde byly přichystány 
úkoly pro děti s podzimní tématikou, jako např. házení 
kaštanem, foukání do kornoutu, chůze po stopách, sla-
lom s bramborami, Kimova hra atd. Za každý splněný 
úkol děti obdržely dílek puzzle. Po nalepení všech dílků 
vznikl podzimní obrázek. Po všech disciplínách čekalo 
všechny příjemné občerstvení v podobě pečených bram-
bor a teplého čaje, které nám připravily paní kuchařky. 
Posilněni jsme rozsvítili lampiony a vydali se společně 
k areálu hřiště. Pro každé dítě byl připraven dárek v po-
době „lampionu štěstí“, který po zapálení vzlétl k obloze. 
Bylo krásné pozorovat, jak se svítící lampiony po setmě-
ní pomalu vznášely vysoko nad námi někam do dáli a vy-
kouzlily úsměv na tvářích dětí. Tak jsme společně přivítali 
podzim! Těšíme se na další společné setkání.

Za kolektiv ZŠ Mgr. Hana Vindišová

klad Šla Nanynka do zelí, Cib, cib, ci-
bulenka. Jako pochoutku si nakonec 
upekli brambory a jablíčka. Při pečení 
to ve škole vonělo jako o Vánocích.

Žáci 1. a 2. ročníku zpívali písně 
o ovoci a zelenině s pohybovým do-
provodem, v tělesné výchově si hráli 
na bacily a bílé krvinky. V pracovní a 
výtvarné výchově obtiskovali jablka 
a hrušky, vyráběli ananas ze šišky. 
Nejlepší však byla ochutnávka ovo-
ce, zeleniny a cereálií.

Ve 3.,4., a 5. ročníku vyráběli na-
víc ovocné špízy z jablek, hrušek, 
švestek, pomerančů, banánů, man-

darinek. Nechyběly ani zeleninové 
saláty, okurkový s česnekem i bez 
česneku a rajčatový s cibulí. Pusti-
li se i do pomazánek, (tvarohová, 
chlebíčková), které pak na celozrn-
ném pečivu s velkou chutí spořádali.

Od onoho týdne každý den sou-
těžíme v tom, kdo má zdravější sva-
činku.

Naším cílem nebylo věnovat se 
zdraví jenom týden, ale naučit a mo-
tivovat žáky ke zdravému životnímu 
stylu.

Za kolektiv ZŠ
Mgr. Ivan Matějíček



Krumvířský zpravodaj3/2018 strana  13

Dopravní výchova na hřišti v HustopečíchDopravní výchova na hřišti v Hustopečích



Krumvířský zpravodaj 3/2018strana  14

100 leté kořeny - výukový program100 leté kořeny - výukový program

100. výročí vzniku ČSR100. výročí vzniku ČSR

Halloween ve školeHalloween ve škole
V hodinách anglického jazyka se neučíme pouze nová slovíčka a 

fráze. Poznáváme také zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích. 
Poslední den v říjnu se u nás sice žádný svátek neslaví, ale slovo 
HALLOWEEN zná už asi každý. Právě takové téma měli třeťáci v 
jedné z hodin angličtiny. Každý se nastrojil do strašidelného kostý-
mu a Halloween mohl začít. A co jsme dělali? Nejdříve jsme si pustili 
video, ve kterém jsme se podívali do jedné britské rodiny, kde se 
právě slavil Halloween. Dozvěděli jsme se také (mimo jiné), že tento 
svátek slavili už Keltové. Loučili se tak s létem – obdobím hojnosti, 
které vystřídala zima. A pak už na nás čekala zábava v podobě růz-
ných soutěží. Stihli jsme si zatančit i s kostlivcem. Halloweenskou 
hodinu jsme ukončili vyhodnocením soutěží, za které jsme byli od-
měneni hezkými cenami. Na závěr jsme si pochutnali na občerst-
vení, o které se postaraly nejenom děti, ale také šikovné maminky.

Mgr. Aneta Němečková
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Youtubering a sociální sítě - preventivní programYoutubering a sociální sítě - preventivní program
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Mikuláš, Mikuláš, 
čert a anděl čert a anděl 
ve školeve škole
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Vánoční dobrodružství a Kouzlo Vánoc v HostětíněVánoční dobrodružství a Kouzlo Vánoc v Hostětíně
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Co plánujeme ve školním roce 2018/2019?Co plánujeme ve školním roce 2018/2019?

ZUŠ Klobouky
Zřejmě nejdůležitější událostí uply-

nulého školního roku bylo stěhování 
sídla ZUŠ z budovy města na ad-
rese Bří. Mrštíků 2 do nebytových 
prostor bývalého domova mládeže 
MěSOŠ. ZUŠ Klobouky u Brna změ-
nila se začátkem nového školního 
roku 2017/2018 po 32 letech své 
sídlo. Tyto nebytové prostory 1. a 
2. poschodí bývalého domova mlá-
deže MěSOŠ naší škole nabídlo k 
pronájmu město Klobouky u Brna 
v zastoupení jeho starosty, které je 
zřizovatelem MěSOŠ. Jedná se o bý-
valé ubytovací zařízení pro studenty 
Městské střední odborné školy, které 
už tato škola jako ubytovací zařízení 
dále nevyužívá. Stavební úpravy ce-
lého projektu na přestavbu internátu 
MěSOŠ  pro účel činnosti ZUŠ hra-
dilo město Klobouky u Brna, za což 

září Zdravý týden ve škole 24. – 27. 9.
„Vítej podzime“ – podzimní hry 26. 9. 2018

říjen Dopravní výchova 4. a 5. ročník 10. 10.
Sběr papíru a kartonu 16. 10.
Beseda k 100. výročí vzniku ČSR 12. 10. 
Vítání občánků 21. 10.

listopad Plavání 1. a 2. ročník 26.11.
prosinec Vánoční besídka, jarmark 2.12.

Mikulášská nadílka v ZŠ 5. 12.
Vánoce a zvyky v Hostětíně 6.12. 
Planetárium Brno 2. – 5. ročník 13. 12.

leden Lyžařský kurz v Němčičkách 7. - 11.1. 
únor Dětský maškarní ples v KD - Tetiny 23. 2. 
březen Projekt k LV: recitační soutěž, besedy o knize, výstavy knih, literární soutěž, divadelní 

představení (dle nabídky divadel)
Aprílové básnění v ZŠ Klobouky – recitační soutěž okolních škol
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

duben Zápis do 1. ročníku 3. 4. 2019
Divadélko pro školy H. Králové - 
„Z Devatera pohádek podle Karla Čapka“ 4.
Den Země – návštěva ekocentra
Dopravní výchova s Besipem, dopravní hřiště Hustopeče 4.a 5. roč. 24. 4.
Slet čarodějnic 30. 4. 

květen Dopravní soutěž – okrskové kolo
Sběr  tříděného papíru a kartonu 21. 5. 
Poznávání bylin z našeho okolí – školní soutěž

červen Den dětí – sportovní olympiáda 31. 5. 
Celoškolní výlet  21. 6.

celému zastupitelstvu města Klobou-
ky u Brna v čele s panem starostou 
Ing. Zdeňkem Lobpreisem všichni za-
městnanci školy vřele děkují. Kromě 
náročných stěhovacích prací velkých 
hudebních nástrojů, které prováděla 
stěhovací fi rma B+E z Brna (klavírní 
křídla a pianina), se na dalším stěho-
vání nábytku a ostatního materiálu 
podíleli všichni zaměstnanci školy. 
Školní rok 2017/2018 byl tedy již za-
hájen v nové a moderní škole. Všich-
ni zaměstnanci ZUŠ, ale i žáci a jejich 
rodiče jsou z nového prostředí školy 
doslova nadšeni. Máme v novém 
působišti výborné prostorové i mate-
riální podmínky pro kvalitní pedago-
gicko-uměleckou práci k rozvíjení hu-
debních schopností našich žáků. Náš 
zřizovatel JMK nám poskytl fi nanční 
příspěvek na stěhování do nových 

prostor, který nám pokryl úhradu za 
stěhovací fi rmu. Zřizovatel nám ješ-
tě poskytl nemalý fi nanční příspě-
vek na pořízení nového nábytku do 
prázdných a nezařízených učeben. 
Díky tomu jsme mohli školu dovyba-
vit veškerým potřebným nábytkem 
a zařízením a zastaralý nepotřebný 
nábytek jsme mohli vyřadit. Našemu 
zřizovateli za tuto fi nanční podporu 
velmi děkujeme. 

Ve středu 18. října 2017 jsme 
uspořádali slavnostní otevření nové 
školy, za účasti zástupců města Klo-
bouky u Brna, zástupců MěSOŠ, 
starostů okolních obcí a zástupců 
zřizovatele JMK. O slavnostní přestři-
žení pásky byla požádána paní Mgr. 
Kateřina Pernicová z odboru školství 
JMK a tím jsme ofi ciálně nové škole 
vdechli život. 



Krumvířský zpravodaj3/2018 strana  19

SK KRUMVÍŘSK KRUMVÍŘ

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Slunečný podzim dovolil fotbalis-
tům hrát dlouhou dobu na krásně 
upravených trávnících bez nutnosti 
oblékat se do teplejšího oděvu. Te-
prve poslední zápasy zastihly mlhy a 
plískanice, které však našim borcům 
podle předvedených výkonů tolik ne-
vadily.

Vraťme se ale do horkých letních 
měsíců, kdy slunce naše kluky ne-
hřálo, ale spíš pražilo. 

Zahajovala se sezóna plná oče-
kávání. V mužských kategoriích 
nové soutěže, v dorostu obhajoba 
či vylepšení loňského umístění bez 
několika opor a naopak vzestup ta-
bulkou v podání žáků.

„A“ mužstvo nastartovalo svou 
pouť Krajským přeborem na domá-
cím hřišti proti Boskovicím. Před zra-
ky natěšených diváků a před kame-
rou, která musí v této soutěži natáčet 
všechna utkání, se krumvířští snažili 
o zisk svých prvních bodů. Vyrov-
naný zápas nakonec rozhodl jediný 
gól, bohužel do naší sítě. Nicméně 
místní kluci poznali, že hrát půjde s 
jakýmkoliv soupeřem i v této soutěži. 
Kdo mohl už tehdy vědět, že právě 
Boskovice budou patřit k hlavním 
adeptům na postup do divize, neboť 
se od našeho vzájemného zápasu 

usadily na prvním místě, které drží i 
teď po polovině sezóny. Nebudeme 
se zde rozepisovat o každém zá-
pase. Většinou vyrovnané souboje 
však zpočátku limitovala hlavně čas-
tá vyloučení, později doprovázená 
i zraněními. Nicméně po odpykání 
trestů a vyléčení marodů se ihned 
ukázalo, jak silný umí Krumvíř být. 
Ukázkou toho je hlavně závěrečná 
čtyřzápasová šňůra bez ztráty bodu, 
díky níž se chlapcům bude na jaře 
dýchat o poznání lépe. Pro úplnost 
dodejme, že se Áčko nachází v ta-
bulce na 10. místě s pouze pětibodo-
vou ztrátou na čtvrtou Spartu Brno.

Po osmi letech se v Krumvíři 
opět hraje třetí třída, a to zásluhou 
našeho Béčka. Přibylo nejen sou-
peřů v tabulce, ale i hráčů v kádru. 
Díky tomu se kluci drží v tabulce na 
možná překvapivém třetím místě 
se ztrátou šesti bodů na první mís-
to a cílem prohnat na jaře vedoucí 
duo Bořetice, Velké Bílovice. Muž-
stvo je ovšem limitováno především 
venkovními zápasy, kam se hráči 
přemlouvají k účasti, aby složili ale-
spoň základní jedenáctku. Za to na 
domácích utkáních bývá střídačka 
nacpaná k prasknutí. Pro zisk další-
ho titulu je třeba tento nepoměr pat-

řičně upravit. Nicméně, kdo z vás na 
některé domácí utkání přišel, určitě 
si užil na třetí třídu pěknou podíva-
nou s pohlednými útočnými akcemi. 
Je dobře, že v Béčku dostávají stále 
více příležitostí mladí kluci z dorostu, 
kteří si tak postupně zvykají na muž-
skou kategorii.

Dorostenci ve své druhé sezóně v 
krajských soutěžích okupují po pod-
zimu osmou příčku. Nebýt několika 
smolných utkání, v nichž prohráli o 
jediný gól, jistě by se mohli chlubit i 
lepším postavením v tabulce. Patrná 
je nepřítomnost vysloužilých opor z 
loňské sezóny. Družstvo bohužel do-
plácí i na nízký počet hráčů v kádru. 
Nejdiskutovanější otázkou zůstává 
častá absence Tomáše Němečka, 
který i vlivem zranění několika stře-
dopolařů dostal šanci nastoupit za 
Áčko, kde své kvality prodával po 
celý podzim na svůj věk s velkým 
přehledem a jistě mu to v jeho fotba-
lovém rozvoji velmi pomohlo. Názo-
ry na jeho vytížení v dorosteneckém 
týmu se ovšem různí. Činovníci klu-
bu mají v tuto chvíli další práci na-
víc, neboť musí najít klukům nového 
trenéra, poněvadž Laďa Luskač ml. 
se rozhodl v této činnosti nepokračo-
vat. Zda se do role trenéra vrátí po 

Ve školním roce 2017/2018 ZUŠ 
uspořádala anebo se podílela na 27 
veřejných koncertech a vystoupe-
ních, které se odehrávaly převážně v 
prostorách KICu (kulturní a informač-
ní centrum) v Kloboukách, dále naši 
žáci vystupovali v KD v Morkůvkách, v 
sokolovně v Kloboukách a v divadle v 
Boleradicích. Kromě toho se žáci a je-
jich pedagogové zúčastnili čtyř okres-
ních kol národní soutěže ZUŠ, čtyř 
krajských kol národní soutěže ZUŠ 
a tří ústředních kol národní soutěže 
ZUŠ, dvou celostátních klavírních 
soutěží a jedné mezinárodní klavírní 
soutěže. V těchto všech soutěžích 
získali naši žáci mnohá významná 
ocenění. Školní rok 2017/2018 byl 
prozatím nejúspěšnějším ve výčtu 
umístění. K nejúspěšnějším žákům 
školy patřily sestry Eliška a Tereza 
Horákovy, klavíristky ze třídy pí. uč. 
Lenky Koudelkové, zpěvačka Viktorie 

Šurýnová ze třídy pí. učitelky Ludmily 
Novákové, klarinetista Vojtěch Vrba 
ze třídy p. uč. Petr Hujňáka a cimba-
listka Karolína Jurečková ze třídy pí. 
uč. Bronislavy Schoříkové. Výborně 
pracuje stále se rozrůstající pěvecký 
sbor pod vedením pí. učitelky Ludmily 
Novákové. 

Pí. uč. Schoříková po 20-ti letém 
působení v Kloboukách ukončila na 
naší škole pracovní poměr a nastou-
pila od 1. 8. 2018 na pozici ředitel-
ky ZUŠ Vranovská v Brně. Tímto jí 
chceme za její pedagogickou činnost 
na ZUŠ v Kloboukách srdečně podě-
kovat a popřát jí v nové roli ředitelky 
ZUŠ hodně úspěchů.

V personální oblasti došlo v peda-
gogickém sboru k několika změnám. 
Pedagogický sbor od nového školní-
ho roku doplnily dvě klavíristky: pí. uč. 
Lucie Škrháková z Dolních Bojanovic 
a studentka brněnské konzervatoře, 

perspektivní a nadějná Eva Grundo-
vá. Od 1. 4. 2018 nastoupila na ma-
teřskou dovolenou zpěvačka pí. uč. 
Jitka Balátová. Na její pracovní pozici 
byla přijata pí. uč. Bohdana Hlaváč-
ková. Průměrný věk pedagogického 
sboru školy je nyní 35,94 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 talen-
tové zkoušky a na základě volné 
kapacity v jednotlivých uměleckých 
oborech. 

Jindřich Demela
ředitel ZUŠ Klobouky u Brna
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stavbě domu, je otázkou. Za jeho 
dosavadní práci mu za celý oddíl dě-
kujeme.

Možná největší překvapení je v 
obou žákovských kategoriích, kde si 
měl pro první místo a tím i postup do 
krajských soutěží dojít bez vážnějších 
problémů oddíl FKM Podluží. Tento 
ambiciózní celek složený z několi-
ka vesnic v okolí Břeclavi se ovšem 
po podzimní části musí sklonit před 
Krumvířem, který zatím kráčí oběmi 
soutěžemi bez ztráty jediného bodu 
a s docela luxusním náskokem právě 
před jejich největším rivalem. Starší 
žáci si po protrpěné loňské sezóně 
tu letošní vyloženě užívají a vhodným 
doplněním kádru spolu s kvalitní pra-
cí trenérů Martina Krybuse a Radima 
Vintrlíka se jejich hra dostala na velmi 
dobrou úroveň. Mladší žáci pod ve-
dením Jožky Brychty a Romana Širo-
kého pokračují v nastoleném trendu 
z minulého roku. Nyní mají podobně 
jako jejich starší kolegové našlápnuto 
k prvnímu místu. Je opravdu nesku-
tečné, že můžeme pomýšlet na to, 
že bychom v případě vítězství star-
ších žáků mohli hrát krajskou soutěž 
i v této kategorii. Nebudeme ovšem 
předbíhat. Co nás jistě těší, je také 
účast Matěje Širokého na okresních 
výběrech, kde skvěle reprezentuje 
celý náš oddíl.

Přestože přípravka pokračovala 
v zaběhnutých kolejích od poslední 

sezóny, byl především u družstva 
starších patrný odliv silného roční-
ku, který nyní válí v mladších žácích. 
Nesouhra se projevovala zejména 
v úvodu sezóny, kdy najednou kluci 
zjistili, že se již nemůžou spolehnout 
na své bývalé spoluhráče, nýbrž 
pouze na sebe. Mladší přípravka 
své výkony také stabilizovala a pře-
devším v hojné míře doplnila kádr. 
Nyní se ovšem musí obejít bez své 
největší opory, kterou byl rok a půl 
trenér Honza Pilát. Kdo jste někdy 
přišli prozkoumat krumvířské hřiště 
během tréninku, mohli jste vidět, jak 
s nasazením všech sil pobíhá mezi 
prcky, které se snaží přimět k plnění 
dané aktivity. Jak sám uvedl, odchá-
zí především kvůli pracovní vytíže-
nosti a vysílení z trenérské činnosti 
s malými fotbalisty. Za jeho účinko-
vání v našem klubu mu chceme moc 
poděkovat. Jeho funkci od nynějška 
přebírá Michal Škrabko, jenž si tak 
bude pěstovat od malinka nové hrá-
če do A mužstva (u kterého také sa-
mozřejmě zůstává).

Nejbližšími akcemi SK Krumvíř 
jsou 9. prosince Mikulášská zába-
va, a Silvestrovský běh, který letos 
organizátoři uspořádají v sobotu 29. 
prosince. Na začátku března nás 
pak čeká Maškarní ples, jehož téma 
je zatím zahaleno v mlze. 

Než se dočkáme rozmrznutí tráv-
níků a zahájení jarní části sezóny, 

chtěli bychom vybavit další kabinu 
nábytkem pro hráče a, pokud to fi -
nance dovolí, ozdobit hřiště tribunou 
pro alespoň 60 lidí. Kromě těchto 
výdajů nás čekají též soustředění 
družstev. Muži si po loňských pozi-
tivních ohlasech zpestří přípravu v 
boskovickém areálu a přípravka se 
žáky by měli opět zavítat do Luha-
čovic. Kromě toho chceme v hojné 
míře využívat zázemí místní nové 
tělocvičny, popřípadě umělé trávy v 
Dambořicích. Mladší žáci odehrají 
také několik halových turnajů ve Val-
ticích.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat Kamilu Popelkovi, který se 
chopil péče o naše brankáře napříč 
kategoriemi. Kluci si tuto spolupráci 
velmi vychvalují a výkony, jimiž se v 
zápasech prezentují, jim dávají za 
pravdu. Druhé poděkování patří Mi-
chalu Škrabkovi za práci s fotbalový-
mi zpravodaji. Jeho zásluhou máte 
možnost si během každého domácí-
ho zápasu přečíst novinky z  oddílu 
i informace o našich soupeřích. Kdo 
této možnosti využívá, určitě uzná, 
kolik času musí jeden člověk této 
práci věnovat.

Za celý klub SK Krumvíř vám pře-
jeme klidné prožití svátků Vánočních 
a úspěšné shledání v novém roce, 
nejen na fotbalovém hřišti.

Za SK Krumvíř
Ondřej Luskač

Spolek pro muzeumSpolek pro muzeum
V září se muzeum připojilo k oslavám 100. výročí 

vzniku republiky. Společně s obecním úřadem, dětským 
folklorním souborem Pantlička, Pavlem Colledani jr., paní 
Ludmilou Charvátovou, Annou Strakovou, VHS Apšeron, 
zástupci chasy  a především mužským pěveckým sbo-
rem připravilo slavnostní vysazení Lípy svobody, které 
bylo doplněno výstavou sokolských krojů. Milým překva-
pením bylo i loutkové divadelní představení pro naše nej-
menší obyvatele. 

V říjnu se konala v budově muzeu beseda s Mgr. Fran-
tiškem Trávníčkem o místních legionářích, při Zahájení 
adventu se muzeum prezentovalo ručně šitými dárečky a 
pégnami, mosty z mandlového těsta, obřadním a hlavně 
výborným pečivem, které pochází z rukou šikovné Ire-
ny Buchtové.  Poslední akcí, která připomene významné 
výročí, bude 16. 12. „Stříbrná neděle v muzeu“. Kromě 
minijarmarku uvidí návštěvníci dvě malé výstavy o prvo-
republikovém  vánočním stolování a sportování. 

V lednu se pak opětovně rádi zapojíme do Tříkrálové 
sbírky. Další akci připravujeme až před Velikonoce. 

Také na tomto místě chceme poděkovat všem dár-
cům, kteří neustále nosí do muzea exponáty. Díky nim 
nám přibyla v muzeu krásná dřevěná pračka, proutěný 
kočárek, vzácná podmalba na skle s velikonoční tema-
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tikou a třeba sametový památník z roku 1917. Všechny 
exponáty postupně uvidíte na našich tematických výsta-
vách.

Neopakovatelnou atmosféru muzea využila Eliška Ax-
mannová při focení podzimních a vánočních rodinných 
fotografi í, TRADICE Zuzky Osako při focení katalogu ori-
ginálních bytových doplňků z přírodních materiálů nebo 
studenti SSUD z Brna, při vzniku jejich vánočního stu-
dentského fi lmu.

Za sebe děkuji členům a sympatizantům muzea za 
přípravu mnoha krásných akcí a vám všem přeji hodně 
zdraví do roku 2019.

Věra Colledani
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VÁNOCE

DFS PantličkaDFS Pantlička

Betlémské světlo v KrumvířiBetlémské světlo v Krumvíři

Letošní školní rok jsme zahájili 
opravdu aktivně. Zkoušet jsme ža-
čali hned se začátkem nového škol-
ního roku a už třetí neděli v září jsme 
s dětmi vystupovali u příležitosti 100. 
výročí vzniku Československa na 
místním stadionu, kde proběhlo slav-
nostní sázení Lípy svobody.

 Další událostí, které jsme se rádi 
zúčastnili, bylo otevření nové tělo-
cvičny. Aktuálně je to každý čtvrtek 
od 16.30 do 18.00 hodin naše útoči-
ště, kde pilně zpíváme a tancujeme. 
Nové prostory se nám velmi líbí a 
jsme za ně moc rádi.

Velmi mladou, ale krásnou tradicí je šíření betlémské-
ho světla o Vánocích mezi lidmi. Tato akce navazující na 
prastarý příběh z hlubokého středověku poprvé proběhla 
v Rakousku v roce 1986 jako charitativní počin pro radost 
postiženým dětem. Světlo zažehnuté v Betlémě každo-
ročně přiváží chlapec nebo dívka do Vídně. Odtud jej v 
90. letech začali do Brna přivážet brněnští skauti a z Brna 
dál plamínek putoval do dalších obcí a měst. V Krumvíři 
se doposud šířilo jen privátně, takže se dostalo pouze do 

Dlouho jsme neotáleli a začali 
s nacvičováním vánočních písní 
a koled, protože se již potřetí bu-
deme na Vás těšit 27. prosince od 
15.00 v kostele sv. Bartoměleje, 
kde i s cimbálovou muzikou Primáš 
zahřejeme Vaše srdíčka vánočními 
melodiemi. Tímto Vás všechny sr-
dečně zveme. 

V letošním roce jsme měli velkou 
radost, že jsme mohli pomoci při ko-
nání Tříkrálové sbírky v naší obci a 
udělat tak něco dobrého pro ty, kteří 
to potřebují. Začátkem ledna nového 
roku Vás opět navštívíme s koruna-

několika rodin, a to je velká škoda. Letos, a doufejme, 
že i další roky, budete mít možnost si díky ekumenické 
spolupráci pro betlémské světlo přijít do našeho kostela, 
kde bude v předsíni k dispozici na Štedrý den od 13 do 15 
hodin. Může to být příležitost třeba pro pěknou vycházku 
s dětmi před svátečním večerem. K přenosu je vhodná 
čajová svíčka - kalíšek a lucernička nebo i obyčejná za-
vařovací sklenice. Přijďte a odneste si tento symbol lásky 
a pokoje do svých domovů. 

mi na hlavě a budeme rádi, když se 
zapojíte a přispějete nám nějakou 
drobnou částkou do určené poklad-
ničky.   

Nejvíce se však s dětmi těšíme na 
19. ledna, kdy se opět zúčastníme 
„dospěláckého“ krojovaného plesu, 
kde Vám zatančíme moravskou be-
sedu a určitě i něco navíc. 

Budeme moc rádi, když nás na 
našich akcích budete doprovázet a 
přejeme Vám nejen krásný advent-
ní čas, ale i požehnané Vánoce plné 
klidu a rodinné pohody.

vedoucí a děti z Pantličky
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Sen mudrcůSen mudrců
K vánočnímu příběhu patří vyprávění o putování mudr-

ců. Na cestu k nově narozenému mesiáši jim svítí hvěz-
da, ukazuje správný směr a cíl. Mudrci podle ní opravdu 
nového krále králů najdou, pokloní se a dají mu své dary. 
Zdálo by se, že příběh má radostný konec. Dobrodružství 
však ještě nekončí. Na zpáteční cestě mají mudrci podat 
zprávu králi Herodovi, který chce nového krále zabít. K 
tomu nakonec nedojde. Ve snu se mudrcům zjeví anděl a 
varuje je: „Jděte zpátky domů jinou cestou!“ 

Na reliéfu jednoho ze sloupů románské katedrály fran-
couzského města Autun je vytesán právě tento výjev. Jed-
ná se o kamenný reliéf mistra Gisleberta z let 1120/1130.

Tři muži jsou na něm uloženi k odpočinku. I ve spánku 
mají na hlavách koruny, neztrácejí svou důstojnost. Při-
kryti zdobenou dekou, s mnoha rovnoběžnými záhyby, 
podobajícími se letokruhům stromu, poklidně spí, až na 
jednoho. 

Každý z králů je jedinečný, má jinou korunu, jinou tvář. 
Jeden je oholen hladce, druhý má knír, třetí plnovous. 

Snad nám to má ukázat, že příběh vypráví o člověku 
obecně, ať se nachází v kterékoli fázi života, ať je mladý 
nebo starý. 

Z celé scény vyzařuje pokoj, klid a přece se tu odehrá-
vá něco důležitého. Anděl se jemně dotýká ruky jednoho 
z králů. I to stačí, aby se král probudil a naslouchal. Anděl 
současně ukazuje druhou rukou na hvězdu. Jeho výraz 
říká: „Pozor! Probuď se! Znovu následuj hvězdu!“ A z reli-
éfu oslovuje anděl i nás: „Neřiďte se tím, co chtějí králové 
tohoto světa, ale naslouchejte hlasu moudřejšímu, tomu, 
který k vám promlouvá skrze vaše nitro. Učte se naslou-
chat poselství, které vystupuje z hloubi vaší duše! Buďte 
citliví vůči Bohu.“

Přestože má anděl tak důležité sdělení, nebudí násil-
ně všechny tři krále najednou, necloumá jimi. Dotýká se 
jen jednoho a tak ohleduplně, že se král neleká. Dotek je 
však tak důrazný, aby se král probudil a otevřel oči. Nyní 
po tom, co vyslechl varování anděla, může se sám stát 
poslem, andělem ukazujícím cestu svým druhům. 

Co nám může tento výjev říci o nás?
My lidé jsme v první řadě přijímači – naším úkolem 

je vnímat, naslouchat. A máme do toho zapojit všechny 
smysly: oči, uši, ruce, mysl, srdce. Než začneme jed-
nat, potřebujeme chvíli ticha, abychom mohli naslouchat 
vlastnímu nitru, skrze které nás Bůh oslovuje. Vnímání 
toho, co je opravdu důležité, by mělo předcházet každé-
mu činu, každému vyjití na cestu. 

V adventu a o Vánocích máme opět příležitost zastavit 
se a vyladit své přijímače k naslouchání. 

Co mě oslovuje, co se mě dotýká? 
V čem vnímám pozvání na cestu a v čem její nárok? 
Jsem tomu důležitému ve svém životě na stopě?

Bůh nás oslovuje skrze přírodu, druhé lidi a jejich život-
ní příběhy, skrze to, co sami prožíváme. A mluví přitom 
tiše. Nekřičí, dotýká se jemně a ukazuje přitom dobrou 
cestu životem. Když se na něj znovu vyladíme, můžeme 
se pak stát i my anděly pro druhé. 

Jménem farního sboru Českobratrské církve evangelické 
Vám přejeme požehnané vánoční svátky a nadějeplné 
očekávání věcí příštích.

Martina Zuštinová, farářka a Tomáš Vostřák, kurátor

24. prosince – Štědrý den
9.30 Klobouky – vánoční slavnost s dětskou vánoční 
hrou 

25. prosince – Boží hod vánoční
9.30 Klobouky – Bohoslužba se slavením sv. Večeře 
Páně
18.00 Vánoční koncert pěveckého sboru Izmael s 
hosty

30. prosince – neděle v oktávu vánočním
9.30 Klobouky – rodinná bohoslužba

1. ledna – Nový rok, ekumenická bohoslužba
15.00 evangelický kostel – káže P. Petr Šikula

 Sen tří mudrců. Zdroj Wikipedie.
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24. prosince - Štědrý den
21.00  Půlnoční bohoslužba

25. prosince - Boží narození
8.30 mše svatá

26. prosince - svátek sv. Štěpána
8.30  mše svatá

27. prosince - čtvrtek
17.30 mše svatá, na jejím závěru žehnání vína

31. prosince - Silvestr
16.30 mše svatá

1. ledna - Nový rok
8. 30 mše svatá

yVánoční bohoslužby v Krumvíři

Vánoční pečivoVánoční pečivo
Na letošním zahájení adventu 

se přesedlalo od soutěžního koštu 
punčů k něčemu sladšímu a voňa-
vějšímu. Byla to soutěž „O nejlepší 
vánoční moučník“. Do soutěže bylo 
možné přinést vánočku, biskupský 
chlebíček, štolu či jakýkoliv jiný vá-
noční moučník, domácí i zahraniční. 
Proto Vám přinášíme trochu toho 
vánočního pečiva od nás i ze světa,  
možná jako inspiraci pro příští ročník 
soutěže...

Vánočka
Pečení vánočky patří k nejstarším 

z českých vánočních zvyklostí. Její 
předchůdkyně calta, vlastně neplete-
ná vánočka, se na Vánoce pekla už 
ve 14. století. O dvě století později 
už měla tvar, který známe dnes. Vý-
roba vánočky byla dlouho výsadou 
pekařského cechu, doma ji lidé pekli 
až v 18. století.

Hospodyně pekla obvykle tolik vá-
noček, kolik měla rodina členů, a pak 
ještě jednu, největší, na štědrovečer-
ní stůl. První upečenou vánočku po-
dle tradice dostal hospodář, aby byla 
v novém roce dobrá úroda. A byl to 
opět hospodář, kdo v závěru štědro-
večerní večeře nakrojil největší vá-
nočku a podělil jí celou rodinu. Často 
z ní dostal krajíček i dobytek, aby na 
něj nemohly zlé síly a nemoci.

Vánočka, respektive její jednotlivé 
prameny, mají svoji symboliku. Čtyři 
spodní prameny představují zemi, 
slunce, vodu a vzduch. Prostřední 
cop ze tří pramenů spojuje rozum, 
vůli a cit. Ve vrchním, nejtenčím ple-
tenci se snoubí vědění a láska. 

Příprava vánočky není jednodu-
chá - kdo ji někdy pekl, určitě potvr-
dí. Při přípravě těsta se musí dbát na 
kvalitu kvasnic, dobře prosít mouku 
a v neposlední řadě použít surovi-

ny, které do vánočky tradičně patří. 
Tedy máslo, nikoliv margarín, a také 
sádlo, které je nutné pro dokonalou 
vláčnost. Vypracované těsto musí 
být hladké, spojité a nesmí se lepit 
na mísu. 

Protože příprava opravdu není 
jednoduchá, ženy v dřívějších do-
bách proti hrozbě nezdaru podnikaly 
zajímavá opatření. Aby se vánočka 
zdařila, nesměla hospodyně po ce-
lou dobu přípravy promluvit. Také 
nikdo neměl mluvit na ni. Při zadě-
lávání těsta musela mít na sobě bí-
lou zástěru a na hlavě šátek. Během 
kynutí pak vyskakovala do výšky, 
aby těsto dobře vyběhlo. Však také 
nešlo o málo: nepovedená vánočka 
znamenala nezdar v příštím roce.

Jak tedy na tradiční českou vá-
nočku?
Ingredience:

• 3 šálky polohrubé mouky
• 9 lžic cukru moučky
• 125g másla
• 1 lžíce droždí
• 1/2 šálku mléka
• 1 žloutek
• špetka soli
• vanilkový cukr
• citronová kůra
• muškátový oříšek
• badyán
• 3 lžíce rozinek
• 3 lžíce mandlí
• vejce na potření 

Připravíme kvásek - do mléka 
rozdrobíme droždí, přidáme 1 lžíci 
cukru, poprášíme hladkou moukou 
a necháme na teplém místě vyky-
nout. Do mísy nasypeme mouku, 
zbylý cukr, vanilkový cukr, špetku 
soli, citronovou kůru, nastrouhaný 
muškátový oříšek, žloutek a badyán. 

Vmícháme kvásek. Nakonec přidá-
me rozpuštěné vlažné máslo a dů-
kladně vypracujeme těsto. Vsypeme 
rozinky, oloupané a posekané man-
dle. Těsto ještě jednou promícháme. 
Vytvoříme bochník, který popráší-
me moukou, přikryjeme a necháme 
vykynout na teple. Vykynuté těsto 
rozdělíme na 9 dílů a upleteme vá-
nočku. Nejprve pleteme spodní vrst-
vu ze čtyř pramenů, druhou ze tří a 
nejvyšší ze dvou. Vánočku vrstvíme 
přímo na plechu vyloženém papírem 
na pečení, který potřeme tukem. 
Necháme znovu vykynout. Před pe-
čením potřeme vánočku vajíčkem a 
posypeme nasekanými mandlemi. 
Pečeme v mírně vyhřáté troubě asi 
45 minut. Před pečením můžeme 
vánočku propíchnout na obou kon-
cích a uprostřed špejlemi, aby jed-
notlivé vrstvy těsta držely při pečení 
pohromadě. 

Panettone
Ke vzniku tohoto tradičního vá-

nočního pečiva se váže rovnou 
několik příběhů. Některé tvrdí, že 
panettone vzniklo dokonce ve 2. 
století, ale podle nejznámější legen-
dy bylo první panettone upečeno v 
15. století v Miláně na dvoře vévo-
dy Ludvíka Mouřenína (Ludovico il 
Moro z rodu Sforzů). Na jedné z vá-
nočních oslav vévody měl být jako 
obvykle servírován dezert, který se 
ovšem v peci spálil a cukrář musel 
rychle vymyslet náhradní variantu. 
Jeho pomocník v kuchyni jménem 
Toni mu nabídnul těsto na chleba, 
které měl připravené pro sebe a 
bylo již nakynuté, hotové k pečení. 
Chlebové těsto osladili a navíc při-
dali ještě vajíčka, máslo, rozinky a 
kandované ovoce. Vévodovi a jeho 
hostům tento dezert natolik zachut-
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nal, že se zeptal cukráře, jak se 
sladký pokrm jmenuje a na to mu 
cukrář odpověděl, že to je il pan del 
Toni neboli Toniho chléb. A postu-
pem času se název zkrátil na dnes 
známé panettone a chutná lidem 
nejen v Itálii, kde dnes se dnes vy-
rábí nesčetně variant, ale už i u nás 
a v dalších zemích po celém světe.

Panettone - zjednodušený re-
cept 

Tak jak je pro Česko typická vá-
nočka, tak je pro Itálii typický vánoč-
ní moučník panettone. Panettone 
bychom mohli přirovnat k českému 
mazanci, ale panettone by měl ky-
nout několikrát. Proto je na rozdíl od 
mazance hodně nadýchaný, můžete 
z něj trhat kusy jako u cukrové vaty 
a v ústech se jen rozplývá. Kvůli ně-
kolikanásobnému kynutí je potřeba 
si na přípravu vyhradit asi 7 hodin, 
avšak většinu času kyne těsto samo, 
takže se můžete věnovat i jiným akti-
vitám. Ačkoliv to tak nevypadá, tento 
recept je zjednodušená varianta pra-
vého panettone, který se jinak ne-
chává kynout až 20 hodin v chladu 
a potom ještě 2 hodiny v pokojové 
teplotě. Jedná se o rodinný a léty vy-
zkoušený recept pro středně zdatné 
kuchaře a kuchařky. Délka přípravy 
včetně kynutí je 7 hodin, délka peče-
ní 45 minut. 

Ingredience:
• 500 g hladké mouky
• 200 g cukru
• 4 vajíčka
• 3 žloutky
• 160 g másla
• 25 g čerstvého droždí
• 1 lžička vanilkového extraktu
• 200 ml teplé vody
• 150 g rozinek (předem namočit do 

vody)
• 80 g kandovaného ovoce – nejlé-

pe citrón a pomeranč
• kůra z citrónu nebo pomeranče
• špetka soli

První část
Rozpusťte 20 gramů droždí v teplé 

vodě a přidejte jednu část mouky (asi 
150 gramů). Míchejte, dokud nezís-
káte jednotné těsto ve tvaru koule. 

Vezměte nůž a nařízněte s ním 
nahoře kříž. Dejte do moukou vysy-
pané mísy a překryjte potravinovou 
fólií. Nechte jej hodinu na teplém 
místě (asi 30 °), až zdvojnásobí svůj 
objem.

Druhá část
Až těsto zdvojnásobí svůj objem, 

dáme se opět do práce s těstem a 
přidáme 150 gramů mouky, 2 celá 
vejce a dalších 5 gramů kvasnic. 
Zpracujte v kuchyňském robotu 
hnětacím hákem nebo rukama. Jak-
mile získáte hutné a nelepivé těsto, 
přidejte 100 g cukru a nechte jej, ať 
se dobře vstřebá. Poté přidejte 60g 
změklého másla a hnětejte, dokud 
se nesmíchá. Opět těsto nechejte 
kynout, jako v první časti, v míse za-
kryté potravinovou fólií. Nechte těsto 
odpočívat další 2 hodiny.

Třetí část
V tomto okamžiku přidejte do 

těsta 2 vejce, 3 žloutky a zbývající 
mouku (200 gramů) a promíchejte. 
Potom do těsta přidejte zbylý cukr se 
špetkou soli a promíchejte. Poté při-
dáme zbývající změklé máslo a vše 
propojíme opět hnětením po dobu 
nejméně 10 minut.

Mezitím namočené rozinky pro-
pláchněte,kandované ovoce omyjte 
a nechte okapat. Vše přidáme do 
těsta i spolu s nastrouhanou citrono-
vou či pomerančovou kůrou a vanil-
kovým extraktem. Vše promíchejte 
a znovu nechte kynout zakryté fólií, 
dokud se směs opět nezdvojnásobí. 
Bude to trvat asi 2 nebo 3 hodiny.

Když těsto pojme všechny ingredi-
ence, vezměte dortovou formu o prů-
měru asi 20 cm nebo vetší a vylož-
te dno a dokola papírem na pečení. 
Papír by měl převyšovat okraje formy 
asi o 10 cm. Do formy vložte těsto a 
nechte znovu kynout, dokud těsto ne-
dosáhne hrany formy. Poté si na těstě 
opět nařízněte kříž a položte na něj 
kousek másla a dejte do trouby.

Pečte na 180 ° C v předehřáté 
troubě a na dno trouby položte ma-
lou misku plnou vody, aby se těsto 
příliš nevysušilo. Nechte péct po 
dobu 45 minut. Pomocí špejle zkon-
trolujte, zda je panettone upečeno i 
uvnitř a vyjměte jej z trouby.

Vasilopita
Vasilopita je tradiční řecký mouč-

ník. Nepeče se přímo na Vánoce, ale 
poslední den v roce a krájí se po půl-
noci na Nový rok. První ukrojený díl je 
věnován Kristovi, druhý díl Panence 
Marii nebo svatému Vasilovi, další 
kus pro dům a zbytek se rozkrojí po-
dle počtu přítomných. Uvnitř koláče je 
zapečena mince tzv. „fl uraki“ a kdo ji 
najde, ten bude mít po celý rok štěstí. 

Tento zvyk je podle legendy o sva-
tém Vasilovi - ve městě, kde žil Svatý 
Vasil měli tyrana a ten jednoho dne 
nakázal, aby bylo posbíráno všechno 
zlato z okolí. Lidé sbírali, ale nakonec 
se jim podařilo zlého tyrana vyhnat 
a všechno zlato po něm tak zůstalo. 
Vasil, který byl místní kněz, nechal 
upéct koláče a do každého dal minci. 
Tím spravedlivě rozdělil poklad mezi 
všechny obyvatele. 

Ingredience: 
• 300 g másla
• 350 g jemného krupicového cukru
• 6 vajec
• 600 g polohrubé mouky
• 1 kypřící prášek do pečiva
• 50 ml Metaxy
• šťáva z ½ pomeranče nebo ze 2 

mandarinek
• pomerančová kůra
• cca 200 ml mléka
• ¼ kávové lžičky machlepi (jemně 

mletá jádra z turecké višně)
• 1 kávová lžička mastichového 

prášku
• 100 g sekaných pistácií (nebo 

mandlí)
• mince zabalená v alobalu
• moučkový cukr na posypání (nebo 

mandlové plátky či sezamová se-
mínka)

Máslo utřeme s cukrem a postup-
ně zašleháme žloutky. Přidáme man-
darinkovou nebo pomerančovou 
šťávu, pomerančovou kůru, Metaxu, 
machlepi a mastichu. Vše prošlehá-
me. Do napěněné hmoty přidáváme 
po částech střídavě prosátou mouku 
a mléko. S poslední moukou vmí-
cháme prášek do pečiva nasekané 
pistácie. Nakonec přidáme pevný 
sníh z bílků vyšlehaný se lžící cukru. 
Těsto naplníme do dobře vymazané 
a hrubou moukou vysypané kulaté 
dortové formy o průměru 28 cm.

Vasilopitu pečeme při teplotě 175 
°C  45 až 55 minut. Po krátkém za-
pečení vtlačíme do těsta minci zaba-
lenou v alobalu. Upečenou Vasilopi-
tu necháme částečně prochladnout, 
vyklopíme z formy nejlépe na ku-
chyňskou mřížku a bohatě posype-
me vrstvou moučkového cukru.

Zdroj: http://www.czechspecials.
cz/news-articles/co-jste-mozna-ne-

vedeli-o-vanocce
http://www.reckonasbavi.cz/vasi-

lopita/
(red)
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5 OTÁZEK PRO...

...brankáře fotbalové Sparty Praha, Milana Heču...brankáře fotbalové Sparty Praha, Milana Heču

...ředitelku školy a školky, Ivanu Lexovou...ředitelku školy a školky, Ivanu Lexovou

1. Kdy jsi začal hrát fotbal a byl 
jsi od začátku brankář?

Začalo to asi s prvními krůčky. Za-
čínal jsem jako brankář, poté jsem 
vystřídal i několik dalších postů a na-
konec se vrátil zpět do brány, kde už 
jsem zůstal a kde jsem se cítil nejlé-
pe. Asi se mi nechtělo tolik běhat, a 
nebo jsem se nebál schytat nějakou 
tu ránu .

2. Co říkáš na postup Krumvíře 
do krajského přeboru?

Je to určitě velký úspěch a kluci si 
to zaslouží za píli a čas, který tomu 
obětují. Nejdůležitější je, aby z fotbalu 
měli stále radost. Přeji jim hodně vy-
hraných zápasů.

1. Ředitelkou školy jste od roku 2005. Co se za 
dobu Vašeho vedení školy změnilo a co považujete 
za největší úspěch?

Za úspěch považuji například přízeň a podporu rodi-
čů, že do krumvířské školy a školky přihlašují své děti. 
Úspěšné žáky na druhém stupni ZŠ a víceletém gym-
náziu. Také to, že občas naši práci někdo ocení, že se 
do školy přijdou podívat bývalí žáci, že mě toto povolání 
stále baví a určitě pracovitost a spolehlivost pedagogů.

Co se za dobu mého „ředitelování“ změnilo? Vzhled 
budovy, moderní vybavení ve třídách i školní jídelně, 
opravené podlahy v učebnách, sociální zařízení, nová 
kotelna, šatny...

2. Jaké vidíte nové příležitosti pro rozvoj školy v 
Krumvíři?

V plánu je přístavba základní školy - vybudování pro-
stor pro školní družinu, která zatím svoji činnost uskuteč-
ňuje ve třídě, dále jedné učebny a zázemí pro pedagogy.

V mateřské škole rekonstrukci a modernizaci sociál-
ního zařízení a zakoupení interaktivní tabule. To je ma-
teriální stránka, která je samozřejmě důležitá a má vliv 
na hlavní činnost školy – výchovu a vzdělávání.

Hlavní je však příznivé klima školy pro děti, žáky, rodi-
če a zaměstnance, lidský a citlivý přístup, spolupracující 
a spokojení rodiče. Škola a rodina = jednotný přístup.

3. Škola se zaregistrovala do projektu „Nenech to 
být”. Můžete nám jej blíže představit?

Je to projekt, jehož cílem je pomáhat dětem při řešení 
problémů ve vztazích.

Funguje jako anonymní online schránka důvěry mezi 
našimi žáky, jejich rodiči a školou.

Kromě školou pověřených osob mohou k případným 

3. Jak si zvykáš na život v Praze 
a na nové spoluhráče? Jak ti jde 
domluva s anglicky mluvícími spo-
luhráči?

Na Prahu si stále zvykám a asi 
si úplně nikdy nezvyknu, Morava to 
prostě není… V kabině žádný pro-
blém není, vycházíme spolu dobře 
a nějaké to slovíčko ze sebe už taky 
dostanu.

4. Plánuješ na fotbalový důchod 
návrat do Krumvíře?

Začínáme se stavbou domu v 
Krumvíři, takže návrat určitě plánuju a 
doufám, že nějaký ten start za Krum-
víř si taky připíšu.

nahlášením našich žáků přistupovat i odborní pracov-
níci, kteří se se školou v případě vážnějších nahlášení 
ve spolupráci s Linkou pro rodinu a školu spojí a po-
mohou s jejich řešením. V rámci této pomoci mohou po 
domluvě se školou kontaktovat orgány státní správy či 
zřizovatele.

4. Máte nějaký svůj pedagogický vzor – někoho, 
na koho si vzpomenete v náročných situacích a pře-
mýšlíte, jak by se rozhodl/rozhodla?

Samozřejmě často vzpomenu při své práci na paní uči-
telky a učitele, kteří mě během mé školní docházky vycho-
vávali a vzdělávali a také na metody, které uplatňovali a 
snažím se brát si z jejich působení to nejlepší a vyvarovat 
se toho, co jsem jako žákyně nepřijímala s nadšením.

Ráda vzpomínám na paní 
učitelku Marii Krčovou, jako na 
laskavou a hodnou učitelku 1. 
třídy. Také na moji třídní učitelku 
na Střední pedagogické škole v 
Kroměříži, která byla vůdčím ty-
pem - rázná, energická, přísná 
a spravedlivá.

5. Jak vy sama vzpomínáte 
na svá školní léta?

Vzpomínám na ně ráda a 
často. Třeba když se sejdu se 
spolužačkami na srazu, za-
vzpomínáme hlavně na ty ve-
selé příhody, které jsme jako 
bezstarostné děti prožily a 
školní léta si i přes povinnosti 
a úkoly, které jsme měly stejné 
jako ty dnešní děti, užívaly.

5. Červený nebo bílý? Sladký 
nebo suchý?

Jako sportovec alkohol samozřej-
mě nemůžu, ale musím myslet na 
své zdraví… Každý ví, že sklenička 
jakéhokoliv vína léčí. Už také mnoho 
spoluhráčů razí heslo: „Víno není al-
kohol.“ 
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REPORTÁŽE Z AKCÍ

Vítání občánkůVítání občánků
V měsíci říjnu proběhlo velké vítání nových občánků. 

Narozených dětí bylo tolik, že se do obřadní síně najed-
nou ani nevešly. Pan starosta a šikovné děti ze školy 
tedy vše zopakovaly hned dvakrát po sobě a přivítaly 
tyto nové Krumvířáky:

Ivona a Jaroslav Kalamenovi se synem Michalem
Klára a Martin Valihrachovi se synem Ondřejem 
Kateřina a Václav Brablcovi s dcerou Natálií 
Eliška a Jaroslav Mikulicovi se synem Jaroslavem
Jitka a Martin Vytrhlíkovi s dcerou Annou 
Kristýna a Petr Vlasákovi s dcerou Apolenou 

Romana Kačeriaková a Karel Šabo se synem Karlem 
Kristýna Hanzalová a Petr Bureš se synem Petrem

(red)
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Hrátky s děťátkyHrátky s děťátky

Zahájení adventuZahájení adventu

Od začátku listopadu se v nové 
tělocvičně schází rodiče (co si bude-
me nalhávat, maminky) s dětmi už 
od jednoho roku věku, aby si mohli 
spolu zacvičit a vybít nashromáždě-
nou energii. Vnitřní prostor pro cviče-
ní a pohyb malých dětí dosud v obci 
chyběl, a tak si novou tělocvičnu 
všichni moc pochvalují. 

Obecní úřad také do tělocvičny 
zakoupil pomůcky vhodné právě pro 
cvičení malých sportovců, které se 
dětem opravdu líbí.

Cvičení je neorganizované, o děti 
se starají a cvičí s nimi rodiče, ale je 
důležité zmínit, že záštitu a starost 
o organizaci hrátek si na svá bedra 
vzala Aneta Němečková.

(red)

“Dny v kalendáři se přehouply do měsíce prosince. Děti 
jsou jako vyměněné. Za pár dní totiž bude chodit Mikuláš.” 
Těmito slovy začínalo jedno z vystoupení na krumvířském 
čtvrtém Zahájení adventu. Rozsvěcení vánočního stromu 
s jarmarkem se stalo stálicí mezi místními akcemi a jsme 
moc rádi, že se těší velké oblibě.

Zahájení ve 14 hodin se neslo ve svátečním duchu - P. 
František Trtílek převzal z rukou pana starosty čestné ob-
čanství Krumvíře a doživotní vstupenku na akce pořádané 
obecním úřadem. Jak řekl sám pan farář, je rád, že bude 
moct říkat “my Krumvířáci”, protože po 37 letech služby se 
cítí jako jeden z nás.

Každý sudý rok je věnován místní škole a školce větší 
prostor pro jejich vánoční vystoupení a nejinak tomu bylo i 
letos. Sál “kulturáku” praskal ve švech - tolik rodičů, praro-
dičů i kamarádů přišlo shlédnout jedno vystoupení starších 
dětí z mateřské školy a tři vystoupení základní školy. Vá-
noční náladu navodilo i vystoupení dívek z kroužku zumby, 
které sklidilo největší potlesk.

Před kulturním domem probíhal po celou dobu adventní 
jarmark. Stánky jsme se snažili obsadit místními prodejci 
nabízejícími tématické zboží. Velký úspěch mělo všechno, 
co se dalo sníst nebo vypít :-) I nová soutěž byla o jídle. 
Punče jsme vyměnili za vánoční moučníky - vánočky, što-
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ly, biskupské chlebíčky a další. Počet soutěžních vzorků 
nebyl zrovna nejvyšší, ale my se nevzdáváme a pro příští 
rok doufáme v mnohem pestřejší ochutnávku.

Tradicí už se staly dílničky v kulturním domě. Hned po 
vystoupení obklopily děti stoly se zdobením perníčků, tvo-
řením perličkových ozdob a zdobením vánočních baněk. 
Letošní novinkou pak byla Ježíškova pošta. Děti si nama-
lovaly a napsaly své přání na dopis Ježíškovi, který pak 
vložily do baňky a pověsily na vánoční stromeček venku. 
Ti, kteří na přáníčko napsali svou adresu, se dočkali od 
Ježíška i odpovědi.

Se setměním jsme za zpěvu mužského sboru rozsvítili 
vánoční strom, pod kterým odpočíval v jesličkách Ježíšek 

obklopený Marií a Josefem. Krásné postavy vyrobila Jana 
Húšková a my už přemýšlíme, o co všechno příští rok jes-
ličky obohatíme... 

Charitativní “Krabice od bot”, jejímž mottem je děti darují 
dětem, opět ukázala, že v Krumvíři žijí lidé se srdcem na 
správném místě. V pondělí jsme do Brna odváželi 99 dá-
rečků, které udělají dětem krásnější Vánoce.

Na závěr, ale ne na posledním místě, bychom rádi po-
děkovali všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu ne-
dělního odpoledne ať už při jeho přípravách, při obsluze ve 
stáncích nebo dílničkách, při uklízení nebo jakkoliv jinak.

za organizátory 
Božena Svobodová
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Z HISTORIE

Zimní čas na dědiněZimní čas na dědině

Zima na SlováckuZima na Slovácku

Zima na dědině nebývala nikdy 
obdobím úplného klidu. Většina 
obyvatelstva se zabývala zeměděl-
stvím, a to znamená práci po celý 
rok. Jen toho shonu nebylo v tom-
to čase tolik, na práci byl větší klid. 
Úroda byla po celoročním lopocení 
sklizená a uložená na sýpkách a ve 
stodolách. Bylo však potřeba myslet 
dopředu a znovu se připravit na pří-
ští rok, aby hospodáři nebyli zasko-
čeni nadcházejícím jarem.

Práce v tomto čase měly své ur-
čité kouzlo, a proto se těšily oblibě 
jak dětí, tak i dospělých. Dá se říct, 
že byly zřetelněji rozdělené mezi 
muže a ženy. Dětem v zimě připadla 
spíš úloha naslouchajících a přihlí-
žejících, snad až na drobné domá-
cí práce. Jak také jinak. Bylo přece 
potřeba všechno dobře pozorovat, 
aby jednou mohly převzít štafetu po 
svých rodičích.

Mužská část rodiny se během 
dne rozešla po hospodářství, aby 
zaopatřila zvířectvo krmivem, pří-
padně se zabývala drobnými opra-
vami nářadí. Někteří si z režné 
slámy již chystali povřísla na vá-
zání snopů pro příští žně. Ženám 
zůstávala práce v domácnosti, vařit 

“Zima byla časem, kdy mráz zahnal všechny do tep-
la jizby a vsi se zahalily do rozjímavého klidu, který tu 
a tam přerušil výskot sáňkujících dětí, zpěv mládenců 
směřujících na besedu nebo ruch ze dvora, kde právě 
probíhala zabíjačka. V chalupách a světnicích se lidé 
věnovali domácím pracím a doplňkovým činnostem, 
chodilo se po besedách, draní peří i přástkách. Stejně 
jako jindy během roku se tak prolínal každodenní život 
se svátky a slavnostmi výročně obyčejového cyklu.”

Úvod, který jste si právě přečetli, je pozvánkou na 
výstavu Zima na Slovácku. Ta probíhá v břeclavském 
Muzeu Pod vodárnou a navštívit ji můžete až do 13. led-
na 2019. Jak už název napovídá, věnuje se všemu, co 
za časů našich babiček a prababiček patřilo k životu na 
dědině. Některé z těchto věcí jsou stále kolem nás, ně-
které z nich si pamatujeme jako děti, ale našim dětem 
o nich můžeme pouze vyprávět a něco známe opravdu 
jenom z vyprávění prarodičů. Schválně, kolik z nás po-
řádá doma zabíjačku, kolik z nás někdy dralo peří nebo 
kolik z nás “šůstalo turkyň a věšalo ju pod náspja”? Vě-
řím, že nás alespoň pár bude... Pokud se ale začneme 

a uklízet se muselo po celý rok. V 
zimě pak děvčata měla více času 
na ruční práce – zašívání, vyšívání.

Jakmile se zešeřilo, což je v zimě 
velmi brzy, nastal čas pro společné 
chvilky. Ani teď se však nezahálelo. 
Ženy měly připravené peří na draní 
a to byl ten správný čas, kdy i děti 
zalezly někam do koutka a ani ne-
dutaly. Na dračku se totiž scházely 
sousedky, aby si vzájemně vypo-
mohly. A jak jim rychle a šikovně 
kmitaly prsty odírající jemnou část 
peříčka od stonku, stejně rychle 
pracovaly jejich „vyřídilky.“ Při drač-
ce se vyprávěly různé příhody, po-
hádky, pověsti, zpívalo se, ale hlav-
ně se probrala celá dědina.

Pokud patřil k domu vinohrad, 
ovocný sad nebo i jen pár stromů, 
měli i muži v tomto směru své povin-
nosti. Ve sklepě bylo pořád co dělat, 
nejlépe spolu se sousedy občas 
zkontrolovat obsah každého sudu a 
pokud trnky v bečce už byly správ-
ně vykvašené, nastal čas udělat z 
nich v pálenici „lék“ pro každodenní 
užívání. V tomto se ani do dnešních 
dnů mnoho nezměnilo.

Své místo, a určitě právem, měla 
v zimním období zabíjačka. Nejen 

pro svou samozásobitelskou roli, 
což je její nesporná materiální hod-
nota, ale především také pro spole-
čenský a sociální význam. Bývala to 
jedna z událostí, kdy se ráda schá-
zela širší rodina.

Protože do zimního období při-
padá čas adventu, tj. období ztišení 
a očekávání, nekonaly se v tomto 
čase žádné zábavy. Lidé se v klidu 
připravovali na Vánoce, brzy ráno 
chodili do kostela na roráty, vyráběli 
si betlémy, jednoduché ozdoby na 
stromečky, peklo se cukroví. Velká 
škoda, kam až se chápání tohoto 
krásného času dostalo dnes. Kromě 
práce se věnovali i spolkové činnos-
ti, kam v zimě patřilo třeba nacvičo-
vání divadel. Dodržovaly se zvyky 
připadající na určité dny a svátky – 
např. svátek sv. Barbory, Mikuláše, 
Lucie, Štěpána, Nový rok a potom 
Hromnice a masopust.

Dnes se už s některými z těchto 
činností nesetkáváme, některé na-
opak zůstaly ve větší či menší míře 
zachovány. Ať už je to jakkoliv - jed-
no měly tyto dny a večery společ-
né – dýchala z nich pospolitost jak 
rodinná, tak i sousedská.

SA

bavit o výslužkovém koláči nebo pochůzkách “lucek”, 
tak z paměti nevylovíme téměř nic. Přijměte tedy pozvá-
ní na virtuální procházku břeclavským muzeem...
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Přaďte, přaďte, přadulenky,
budů nové košulenky,
bude bílé plátno na ně,
na rukávce vyšívané.

“Některé dny během adventu byly spojeny se zákazem 
předení. Zejména svátek svaté Lucie byl provázen také 
kontrolou tohoto zákazu a návštěvou mastkovaných po-
stav = “lucek”. Strašidelná podoba postav byla umocně-
na zamoučeným obličejem, někdy také zuby vyřeznými 
z řepy. V ruce nosily husí křídlo, vařečku, vřetánko nebo 
proutek a obcházely domy, klepaly ženy po prstech, po-
kud je přistihly při předení, a husím křídlem ometaly pa-
vučiny v koutech. Někde nosily lucky i metlu nebo štětku 
a naznačovaly úklid a bílení stěn, husím křídlem - perout-
kou ometaly rohy, okna a dveře. Ometání oken, dvěří a 
prostor jizby mělo svůj magický význam ochrany domu.”

Vinšujem vám štěstí, zdraví,

svaté Boží požehnání,
požehnání tomu domu,
co dobrého všecko k tomu.

“Ke starobylým zvykům spojeným s Vánocemi pat-
řilo koledování. Po koledě chodily děti z chudších ro-
din, ještě v první třetině 20. století také žebráci, cikání, 
pastýři i další ze sociálně slabých vrstev. Koledníci byli 
obdarováni sušeným ovocem, jablky, ořechy, někde pro 
ně hospodyně pekly menší buchty či buchtičky plněné 
mákem nebo povidly.”

Bože můj nebeský,
z vysokého neba,
nemožu sa najest
služebného chleba!

“O svátku svatého Štěpána měnili pacholci službu a 
ženy jim chystaly - podávaly šaty. Svátek byl hlučným 
dnem svobody pro všechny muže, připomínkou původ-
ního zvykového práva, kdy na svátek sv. Štěpána končila 
mužské čeledi roční služba u sedláka. Ten den nastupo-
vali pacholci týdenní dovolenou a na Nový rok se vraceli 
znovu do služby nebo uzavírali smlouvu u jiného sedlá-
ka. Proto ráno chodily děvečky podávat mládencům šaty. 
Dívky často ve skupině chodily brzy ráno budit chlapce, 
které napřed polévaly vodou, omývaly jim obličej mokrou 
hadrou a oblékaly je. V rovině žertovné obchůzky se udr-
žoval tento zvyk mezi svobodnou mládeží... 

Ještě před první světovou válkou patřil k výslužce ka-
ždého pacholka odcházejícího ze služby kromě předem 
dohodnuté odměny také výslužkový koláč, který upekla 
hospodyně. Ten si mlá-
denci odnášeli nebo od-
váželi na voze či saních 
domů. Byla to většinou 
kynutá buchta, později 
bábovka, ozdobená su-
šeným ovocem, ořechy, 
jablky i krušpánkem. 
Stejný koláč dostávaly 
také dívky, kterým kon-
čila služba na Nový rok. 
Mládenci tak přicházeli 
na Nový rok na besedu, 
říkalo se, že chodí načí-
nat koláč.”

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

“Poslední kolední obchůzka vánoční doby se konala 
šestého ledna o svátku Tří králů. Tříkrálová obchůzka 
znamenala konec vánočního času a začátek masopus-
tu, který ukončily až průvody maškar a fašaňkářů a roz-
jímaní Popeleční středy, jejíž datum se každým rokem 
řídí podle termínu blížících se Velikonoc. Na svátek Tří 
králů se v kostele světila voda, křída i kadidlo a všem 
těmto svěceninám přikládala lidová víra zvláštní moc. 

Tříkrálovou obchůzku obstarávali chlapci dům od 
domu s obecně známou koledou. Za tu dostávali drobnou 
naturální a později i pěnežní odměnu. Důležitým a vidi-
telným dokladem, že svátek Tří králů již uplynul, byl leto-
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VÍTE, ŽE…
- můžete vidět všechny zápasy Krumvířského 

„áčka“ na internetu? Stačí zadat video.jmkfs.cz a 
jako přihlašovací údaje použít slovo „host“ a pak si 
jen vyhledat Krumvíř.

- podle společnosti CRIF, která zkoumala fi nanční 
zdraví 672 obcí patří obec Krumvíř mezi menší 
obce, které mají minimální dluh a velkou fi nanč-
ní rezervu pro obecní projekty? Podobně jako my 
jsou na tom například Hradčany, Nové Bránice, Li-
půvka nebo Mikulčice.

- krumvířský býk Rodger, který k nám na jaře dopu-
toval až ze Skotska, získal ocenění jako absolutní 
šampion plemene aberdeen angus na Jihočeské 
Beef Show 2018?

počet s nápisem C M B 
psaný svěcenou křídou. 
Psal jej původně pan uči-
tel nebo kostelník, kteří v 
těchto dnech také konali 
za doprovodu ministran-
tů i chudších dětí ob-
chůzku nebo ji mohl psát 
také hospodář. Nápis 
znamená Christus man-
sionem benedicat - Kris-
te, požehnej toto obydlí. 
Požehnání mělo odehnal 
od domu všechno zlé a 
přinést jeho obyvatelům 
v dalším roce štěstí.”

(red)
Zdroj: výstava Zima 

na Slovácku v Městském muzeu a galerii Břeclav, 
Český rok - Zima
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Dne 6.11. t.r. jsem zjistil, že z před-
zahrádky u domu na hlavní ulici zmi-
zely dva těžké květináče se vzrost-
lými cca 70 cm vysokými kaktusy 
(nopály). Vzhledem k tomu, že je jen 
tak v náručí nelze odnést, zloděj si 
akci naplánoval na noční hodiny. Mu-
sel přijet autem až před dům. O jeho 
otrlosti svědčí i to, že mu nevadilo ani 
světlo na čidlo u vchodu.

Zavřeli ju
Měl sem pěknú děfčicu,
měla velkú travnicu.
Chodila s ňú na pole,
kradla lidem herteple.
Negdy taky turkyně,
oharky aji dyně.

Už ju nemám. Proč asi?
Zavřeli ju do basy.
Tři týdně si odsedí,
než z ní chútky vypudí.

Chtěla bych poděkovat za sebe a určitě i za další ob-
čany všem, kteří se podíleli na organizaci a pomoci při 
zahájení Adventu v Krumvíři 2. prosince 2018.  Myslím, 
že si každý mohl vybrat ze zajímavých nabídek stánků, 
kterých bylo letos opravdu hodně. Všichni si jistě rádi 
poslechli a někteří i zazpívali koledy s mužským sbo-

ZamyšleníZamyšlení

Básničky od Staně ŠevčíkaBásničky od Staně Ševčíka

PoděkováníPoděkování

Jsem zklamán, že naše snaha o 
zkrášlení veřejného prostranství pro 
všechny obyvatele, ne pouze pro 
sebe, takto vychází vniveč.

Když před několika lety někdo z 
předzahrádky vyryl kosatce a lilie, 
myslel jsem si, že je to ojedinělý ex-
ces. Teď mám pochybnosti, jestli zdo-
bit místa před domy, není ke škodě 
všech slušných lidí zbytečné, nehle-

rem. Pro děti byly opět připravené oblíbené činnosti jako 
je zdobení perníčků či baněk. Poděkování patří i dětem 
z mateřské a základní školy, které svými čertovskými a 
andělskými pohádkami, písněmi a tanci přispěly ke svá-
teční náladě.

Ivana Lexová

dě na to, že ani keramické květináče 
nejsou zrovna levné.

Je mi smutno z toho, že jsou lidé 
bez studu a morálky a heslo prvního 
prezidenta, rodáka ze zdejšího kraje 
„nebát se a nekrást“ je jim akorát pro 
smích. Vlastně se není co divit, když 
nejvyšší představitelé tohoto státu ne-
dávají svým konáním příklad a šanci 
na ozdravení morálky celého národa.

Pavel Samek

Pochútka
Já mám rád fazulu,
gdyž sú v ní oškvarky.
K ní si dám beleše
a z láku oharky.
Zapiju červeným
a starú polúbím.

Fazula
Fazula je tuze zdravá.
Gdoju nejí, marná sláva,
neví, co je zdravější
a z jídel nejchutnější.

Fazulová polívka
co vařily maminka,
na kyselo s huzeným
a s belešem pečeným.
Tyto jídla zpomínám
ráno, aji gdyž usínám.

Má to ale jeden háček:
Nepřecpi si břucha váček.
Nech v něm místo na trávení,
Předejdeš tak nadýmání.

Rezignace
V řeči koktám, prachy nemám.
Chalupu sem málem propil.
Proto sem se neoženil.

Tihlu si dám pod peřinu,
gdyž mě žádná ženská ne-
chce.
Mně to stačí na zahřátí,
ať si říká gdo chce, co chce.

26. 12. 2018 Štěpánský košt
27. 12. 2018 Vánoční koledování s DFS Pantlička a CM Primáš
29. 12. 2018 Silvestrovský běh
19. 1. 2019  Krojový ples
26. 1. 2019   Ples Terezínských vinařů
9. 2. 2019  Zahrádkářský ples
23. 2. 2019  Dětský maškarní ples
2. 3. 2019  Maškarní ples SK Krumvíř
10. 3. 2019  Degustace vín
16. 3. 2019  Josefský košt
23. 3. 2019  Bleší trh

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
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JUBILANTI
za období od 1. 1. 2019 
do 30. 4. 2019
Jurasová Ludmila 84 let
Jestřebecký Josef 81 let
Peloušek Bohumil 81 let
Luskač Ladislav 84 let
Luskačová Růžena 83 let
Sladký Zdeněk  83 let
Pichlerová Anežka 88 let
Pilařová Eva  80 let
Šebestová Marie 89 let
Kulíšková Věra 86 let
Škrhová Vlasta 86 let
Valihrachová Marie 90 let
Sladký Josef  89 let
Kocourek Jaroslav 82 let
Kobylková Marie 92 let
Frýdlová Alžběta 95 let
Hladká Květoslava 85 let
Valihrachová Františka 90 let
Charvát Jindřich 80 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zastupitelstvo obce Krumvíř jmenovalo čestným obča-
nem obce Františka Trtílka. Ačkoliv, zde v Krumvíři není 
nutné jej zvlášť představovat, dovolte přesto několik slov 
o jeho životě.

František Trtílek se narodil 28. 10. 1946 v obci Malhos-
tovice u Tišnova, vystudoval slévárenskou průmyslovku v 
Brně a absolvoval vojenskou službu. Až poté nastoupil do 
kněžského semináře v Olomouci. V roce 1973 byl vysvě-
cen na kněze a nastoupil do služby nejprve v Jaroměřicích 
nad Rokytnou, později působil v Brně – Židenicích a Tel-
nici.

V roce 1981 nastoupil do Borkovan a do Krumvíře, od 
roku 1993 mu přibyla ještě kloboucká farnost. Letos v červ-
nu jeho působení v krumvířské a kloboucké farnosti skon-
čilo. V Krumvíři působil v kněžské a pastorační službě 37 
let, více než polovinu svého dosavadního života.

Ačkoliv je František Trtílek známý především jako ka-

Čestné občanství pro pana Františka TrtílkaČestné občanství pro pana Františka Trtílka
tolický kněz, jeho zájmy jsou 
však různorodé. Místní kraj i 
jeho obyvatele a jejich zvy-
ky si zamiloval. Je autorem 
mnoha básní, které byly pu-
blikovány v několika básnic-
kých sbírkách. Spolupraco-
val s cimbálovou hudbou Vonica a uváděl v život její CD. 
Je autorem textů pro dechovou hudbu. Několikrát modero-
val v Krumvíři koncerty dechové hudbu a dechovku tu má 
hodně rád. Jeho fotografi e zachycují krásu a proměnlivost 
našeho kraje, ale i krásné abstraktní motivy slunce přes 
mrazem vymalovaná okna. V devadesátých letech spo-
lupracoval s Českým rozhlasem, kde 9 let uváděl pořad 
Cesta k lásce a pravdě. V Československé televizi mode-
roval první návštěvu papeže Jana Pavla II. v Českosloven-
sku. V roce 2010 posvětil prapor a znak obce.

NAROZENÍ
za období od 1. 8. 2018 
do 30. 11. 2018
Šabo Karel   č. p. 87
Bureš Petr  č. p. 384
Sirný Denis  č. p. 150
Houšťová Eliška č. p. 451
Smejkalová Zdena č. p. 184
Matejková Barbora č. p. 264
Zapletalová Barbora č. p. 401

ÚMRTÍ
za období od 1. 8. 2018 
do 30. 11. 2018
Rudnický Josef č. p. 94
Šaněk Josef  č. p. 349
Kučera Stanislav č. p. 370
Kopřiva Karel  č. p. 344
Hečová Marie  č. p. 53
Vytrhlíková Helena č. p. 158

PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1. 8. 2018 
do 30. 11. 2018
Šabo Karel  č. p. 87
Bureš Petr  č. p. 384

Sirný Denis  č. p. 150
Svobodová Marie č. p. 480
Jančová Jaroslava č. p. 493
Houšťová Eliška č. p. 451
Štefek Libor  č. p. 101
Kamenský Matyáš č. p. 390
Kamenská Thea č. p. 390
Smejkalová Zdena č. p. 184
Matejková Barbora č. p. 264
Polívka Dušan  č. p. 70
Rozkošný Radko č. p. 372
Maixnerová Jarmila č. p. 163
Zapletalová Barbora č. p. 401
Bláha Jindřich  č. p. 163
Vetr Adam  č. p. 163
Vetrová Michaela č. p. 163
Skalník Oldřich č. p. 163

ODHLÁŠENÍ
za období od 1. 8. 2018 
do 30. 11. 2018
Vlachová Dana č. p. 182
Floriánová Martina č. p. 375
Florián Daniel  č. p. 375

Foto: Václav Šálek, ČTK
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Mikulášské rojení v Krumvíři
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Oslava 100. založení republikyOslava 100. založení republiky
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Slavnostní otevření tělocvičny
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Zahájení adventu Krumvíř 2018Zahájení adventu Krumvíř 2018
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