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Burčáková open air
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Fotbalový zápas dorostu Krumvíř vs DambořiceFotbalový zápas dorostu Krumvíř vs Dambořice
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Podzim v KrumvířiPodzim v Krumvíři
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
v posledním letošním čísle Krum-

vířského zpravodaje bych vás rád se-
známil s realizací investičních akcí, 
které se nachází ve fázi před dokon-
čením, nebo které se budou realizovat 
v příštím roce. Jednou z těchto akcí je 
„Rekonstrukce ZŠ Krumvíř“. Cílem této 
rekonstrukce je zbudování nových pro-
stor nad objektem školní kuchyně a jí-
delny. Žáci i paní učitelky se mohou tě-
šit na novou třídu, školní družinu i kabi-
net pro pedagogy. Výběrové řízení, do 
kterého se přihlásily čtyři fi rmy, vyhrála 
fi rma Renova, stavební a obchodní 
společnost s.r.o. z Hodonína za cenu 
asi 5 200 000,-Kč bez DPH. V průběhu 
stavby vyvstaly na základě požadavků 
zejména Krajské hygienické stanice 
vícenáklady ve výši 622 000,-Kč. Na 
rekonstrukci jsme požádali o dotaci z 
Ministerstva fi nancí ve výši 90% uzna-
telných nákladů.

Další investiční akcí je „Výstavba 
bytového domu“ se šesti byty, které 
by měly sloužit jako „startovací byty“. 
O přidělení dotačních prostředků jsme 
byli informováni až v polovině letních 
prázdnin. Na výběr dodavatele a sa-
mostatnou výstavbu tak zbývá málo 
času. Nabídku podaly pouze dvě fi r-

Slovo starostySlovo starosty
my Prostavby a.s., Otnice a Renova, 
stavební a obchodní společnost s.r.o., 
Hodonín, která nabídla nejnižší cenu, 
asi 8 000 000,-Kč bez DPH. Po na-
cenění položek v rozpočtu, které se 
musely v průběhu stavby doplnit – ví-
cepráce, se cena navýšila asi o 1 000 
000,-Kč. Na výstavbu bytů nám byla 
přislíbena dotace z Ministerstva fi nan-
cí ve stejné výši uznatelných nákladů 
jako u dotace na „Rekonstrukci ZŠ 
Krumvíř“.  Kolaudace bytového domu 
by se měla uskutečnit v březnu příští-
ho roku.

V listopadu se započala „Oprava 
starého hřbitova“ u kostela. Nabídku 
na tuto akci podaly dvě fi rmy Petr Čej-
ka – specializované stavební činnosti 
Mutěnice a fi rma FCS s.r.o., Klobou-
ky u Brna. Byla vybrána fi rma FCS 
s.r.o., která nabídla nejnižší cenu asi 
820 000,-Kč. Projektovou dokumenta-
ci vypracovala Ing. Veronika Huková, 
Klobouky u Brna. Na opravu starého 
hřbitova jsme podali žádost o fi nanč-
ní podporu na Ministerstvo pro místní 
rozvoj (MMR). Přislíbená dotace je ve 
výši 70% uznatelných nákladů. 

Dlouho plánovaná akce, na kterou 
jsme již vícekrát žádali o fi nanční pod-
poru, je „Obnova povrchu víceúčelo-

vého a tenisového hřiště. Po obdržení 
Rozhodnutí o přidělení dotace jsme 
poptaly fi rmy o zpracování cenové na-
bídky, kterou doručily: fi  Pavlacký s.r.o., 
Luhačovice, Stavosport s.r.o., Fryšták 
a JM Demicarr s.r.o., Slavkov u Brna. 
Byla vybrána fi  JM Demicarr s.r.o. – s 
nejnižší cenou asi 2 360 000,-Kč. Na 
obnovu povrchů hřiště nám byla z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj přislíbena 
dotace ve výši 70%.

Ještě se zastavím u největší připra-
vované investice, kterou je bezesporu 
výstavba splaškové kanalizace a čis-
tírny odpadních vod (ČOV). Časový 
harmonogram by měl být následující: v 
lednu příštího roku by měla být hoto-
vá projektová dokumentace pro výběr 
technického dozoru investora (TDI) a 
dodavatele stavby. Na konci června 
už musí být znám vybraný dodavatel a 
pokud se neobjeví žádné komplikace, 
tak by se v létě mohlo začít se stavbou.

A protože se nám už zase kvapem 
blíží konec roku, který byl v mnoha 
ohledech jiný, díky všem těm opatře-
ním proti šíření Covid-19, chtěl bych 
vám všem popřát klidné a veselé pro-
žití svátků vánočních a do nového roku 
hodně zdraví, úspěchů a pohody.

Jaroslav  Komosný

1. 9. 2020

Zapisovatel: Jana Ko-
mosná
Ověřovatelé: Petr Svobo-

da, Jaroslav Hrabec
Přítomni: dle prezenční listiny – 14 pří-
tomných

Bod č. 1.
Smlouva o dílo na výstavbu „Novo-
stavba bytového domu pro sociální 
bydlení – Krumvíř“ mezi Obcí Krum-
víř a RENOVA stavební a obchodní 
společnost s.r.o.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- dostavil se pan Ing. Janečekz fi  RE-

NOVA stavební a obchodní společ-
nost s.r.o.

- Jde o výstavbu „Novostavba byto-
vého domu pro sociální bydlení – 
Krumvíř“, o 6 bytech. Stavba musí 
být dle dotačních podmínek hoto-

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř
va do 6 měsíců. Je naceněna na 
9 199 999,-Kč. Do 30.11.2020 musí 
být z dotace proinvestováno 90% 
celkové ceny díla. Fi RENOVA se 
snažit vše zvládnout jak technolo-
gicky, tak i časově. Jde o šibeniční 
termíny.

- Již bylo provedeno vytyčení stavby 
a odhumusování pozemku.

Zdeněk Luskač– co když se proinves-
tování nestihne v termínu?
Jaroslav Komosný – co se nestihne 
proinvestovat, to se musí vrátit. Fi-
nanční postihy a sankce v dotačních 
podmínkách nejsou.
Tomáš Vostřák – dotace je z národních 
nebo evropských zdrojů?
Jaroslav Komosný – dotace z MF je 
z národních zdrojů.
Petr Svoboda – co všechno jste schop-
ni do 30.11.2020 stihnout udělat?
Ing. Janeček – určitě hrubou stavbu se 

střechou, omítky, čerpadla, okna, před-
chystat vše, co půjde (asi 70%).
Martin Valihrach – takže říkáte, že se 
90% hodnoty neproinvestuje?
Ing. Janeček – budeme se snažit vše 
zvládnout
Komosný Jaroslav – stavební dozor 
bude dělat projektant Ing. Arch. Jakub 
Roleček (fi KEEO4DESIGN s.r.o.)

Usnesení č. 36/20/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlou-
vu o dílo na výstavbu „Novostavba 
bytového domu pro sociální bydlení 
– Krumvíř“ mezi Obcí Krumvíř a fi  RE-
NOVA stavební a obchodní společnost 
s.r.o.
Hlasování č. 3.: 14-0-0

Bod č. 2.
Řád veřejného pohřebiště Obce 
Krumvíř 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
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- jde o aktualizaci Řádu veřejného 
pohřebiště obce Krumvíř dle nové 
legislativy.

Bc. Petra Winklerová – otevírací doba 
je pouze do 18:00h
Jaroslav Komosný – otevírací doba se 
upraví do 22:00h

Zdeněk Burýšek – na hřbitově visela 
cedule Co jste vy, byli jsme i my. Kde 
je?
Jaroslav Komosný – asi ji někdo ukra-
dl. Může se nechat zhotovit nová.

Jaroslav Komosný – zbořený památník 
u školy byl naceněn na 27 000,- (jeho 
oprava). Vypadá to, že památník někdo 
povalil. Případ vyšetřuje Policie ČR.

Usnesení č. 37/20/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje Řád ve-
řejného pohřebiště Obce Krumvíř.
Hlas ování č. 4.: 14-0-0

Bod č. 3 
Rozpočtové opratření č. 3
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují 

z 24 629 100,-Kč na 26 686 300,-
Kč

- Rozpočtové výdaje se zvyšují 
z 27 303 000,-Kč na 36 624 000,-
Kč

- Financování je 9 937 700,-Kč.

Usnesení č. 38/20/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje Roz-
počtové opatření č. 3.
Hlasování č. 5: 14-0-0

Bod č. 4
Žádost Spolku pro muzeum o pro-
minutí důsledků nesplacení plné 
výše částky půjčky poskytnuté Obcí 
Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Spolek pro muzeum žádá o promi-

nutí penále, uvedený ve Smlouvě o 
půjčce 300 000,-Kč. Splatnost byla 
30.6.2020. Zatím vrátili 100 000,-
Kč. Pokud těch 200 000,-Kč ne-
bude vráceno – rozpustí se jim to 
během čtyř let do příspěvku.

- Splatnost se stanovuje do 
31.12.2020.

Usnesení č. 39/20/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje promi-
nutí důsledků nesplacení plné výše 
částky půjčky poskytnuté Obcí Krumvíř 
Spolku pro muzeum.
Hlasování č. 6: 14-0-0

Bod č. 5
Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř a 
E.ON Distribuce, a.s. na prodej po-
zemku p.č. 918/13 o výměře 23m2

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o Kupní smlouvu mezi Obcí 

Krumvíř a E.ON Distribuce, a.s. na 
prodej pozemku p. č. 918/13 o vý-
měře 23 m2v celkové hodnotě 736,-
Kč (32,-Kč za 1 m2). Jde o pozemek 
naproti hrnčírny. Půjde o výstavbu 
nové trafostanice k ČOV.

Usnesení č. 40/20/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní 
smlouvu mezi Obcí Krumvíř a E.ON 
Distribuce, a.s. na prodej pozemku p. 
č. 918/13 o výměře 23 m2 za celkovou 
částku 736,-Kč.
Hlasování č. 7: 14-0-0

Bod č. 6
Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o povole-
ní výjimky z nejvyššího počtu dětí 
v obou hernách MŠ Krumvíř a o po-
volení výjimky z nejnižšího počtu 
žáků ZŠ Krumvíř ve školním roce 
2020/2021
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o žádost ZŠ a MŠ Krumvíř dle 

zákona 561/2004 Sb. Žádají si ka-
ždý rok.

Usnesení č. 40/20/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost 
ZŠ a MŠ Krumvíř o povolení výjimky 
z nejvyššího počtu dětí v obou her-
nách MŠ Krumvíř ve školním roce 
2020/2021 z počtu 24 v §2 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdě-
lávání na 28 podle §23 odst. 5 záko-
na 561/2004 Sb., školský zákon a o 
povolení výjimky z nejnižšího počtu 
žáků ZŠ Krumvíř ve školním roce 
2020/2021 dle § 23 odst. 4 zákona 
č. 561/2004 Sb. školský zákon a dle 
vyhlášky 48/2005 Sb. o základním 
vzdělávání.
Hlasování č. 8: 14-0-0

Bod č. 7
Různé
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Byl poptán u fi  KEEO4DESIGN projekt 
na elektrofi kaci stadionu. Na pódiu je 
navržen oblouk + možné zastřešení 
pódia. Pro zavěšení světel by byl ob-
louk dostačující a pro zvukařskou apa-
raturu ne. Rozvody elektřiny jsou na 
prvním místě. Nacenění oblouků + roz-
vody elektřiny by vyšlo cca 1 500 000,-
Kč.

Dotazy, podněty a připomínky
Mgr. Michaela Procházková – vznesla 
dotaz, zda se bude pořádat Adventní 
jarmark.
Jaroslav Komosný – je to venkovní 
akce, tak proč ne. V KD akce být ne-
může.

Ladislav Foretník – v jakém stavu je 
ČOV (silnice)?
Petr Svoboda – kdy se začne s ČOV?
Zdeněk Luskač – může se začít s pra-
cemi na ČOV dřív?
Jaroslav Komosný – prováděcí projekt 
bude hotov do konce roku 2020. Poté 
bude probíhat výběrové řízení na sta-
vební dozor a na dodavatele.
Martin Valihrach – vše se časově stí-
há?
Jaroslav Komosný – projekty přípojek 
jsou podány na Stavebním úřadě.

Mgr. Ilona Jakubčíková – vznesla do-
taz ohledně protažení chodníku směr 
Bohumilice. Dále chodníku v zátočině 
u č. p. 129, zda může být opraven?
Jaroslav Komosný– povede tam kana-
lizace. Poté se bude řešit chodník. Sta-
rosta řekne p.Ludvíkovi, aby chodník 
opravil, protože jej rozjezdil.

Zdeněk Luskač – informoval se ohled-
ně vyhlášky na sečení trávy a na spa-
lování suchých rostlinných materiálů, 
v které dny se může toto provádět?
Jaroslav Komosný– vydaná Vyhláška 
je pouze na spalování suchých rostlin-
ných materiálů a to ze dne 22.11.2012 
č. 1/2012. Spalovat se může úterý, 
středa, sobota v čase od 9:00h do 
20:00h.

Martin Valihrach – vznesl dotaz ohled-
ně pozemkových úprav.
Jaroslav Komosný – zatím se mu ne-
podařilo se s nikým telefonicky zkon-
taktovat.

Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohled-
ně radaru, zda byla zaslána žádost na 
Policii ČR Hustopeče.
Jaroslav Komosný – Policie ČR při-
slíbila mobilní rozhlas (zvýšené hlídky 
v obci Krumvíř).

Mgr. Ilona Jakubčíková – vznesla do-
taz ohledně zavedení pytlového systé-
mu odpadů.
Jaroslav Komosný – zatím zaveden 
nebyl. Je potřeba najít člověka, který 
se postaví ke každé práci a bude na 
něj spolehnutí.
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Maminky narozených dětí (obča-
nů Krumvíře), přihlaste se na Obecní 
úřad na obřad Vítání občánků, tele-
fonní číslo 519 419 321, e-mail: po-
datelna@krumvir.cz. Kdo má o obřad 
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 je z důvodu 
pandemie Covid – 19 odložen na 
neurčito. 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 – jubilanty 
ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let 
s blahopřáním k jejich výročí.

Občané, kteří dosud nejsou 
v evidenci, v roce 2020 či 2021 
dovrší výše uvedené jubileum a 
mají zájem o osobní návštěvy čle-

Výzva Sboru pro občanské záležitostiVýzva Sboru pro občanské záležitosti

Vážení občané, 
dovolujeme si vás požádat o dary 

v podobě trvanlivých potravin a dro-
gerie do sbírky pro klienty organiza-
ce Práh jižní Morava. Ta nabízí lidem 
s duševním onemocněním z okresu 
Břeclav pomoc a podporu při jejich za-
čleňování do běžného života.

Vítány jsou trvanlivé potraviny např. 
mléko, konzervy, rýže, těstoviny, luště-
niny, zavařeniny, káva, čaj, cukr, dále 
pak drogerie jako šampony, sprchové 

gely, prací prostředky, mycí přípravky, 
dámské hygienické potřeby.

Za každý dar předem děkujeme.

V případě potřeby se prosím obrať-
te na vedoucí týmu 

tel.: 731 441 382
sabina.kanova@prah-brno.cz 

Dodání možné osobně na naší po-
bočce od pondělí do pátku od 8:00 – 
12:00 na adrese:

PRAKTICKÉ INFORMACE

Práh jižní Morava, terénní tým BřeclavskoPráh jižní Morava, terénní tým Břeclavsko

17. listopadu 2995/1a, Břeclav (bu-
dova bývalého školského úřadu, 1. pa-
tro chodba vpravo)

Případně možnost vyzvednutí u 
Vás v místě bydliště dle předchozí do-
mluvy.

Práh jižní Morava, z.ú. | Tuřanská 
12, 620 00 Brno | www.prah-brno.cz

ŠKOLÁČEK

Sbírám, sbíráš, sbíráme…
V každém školním roce pořádá škola sběr papíru, 

vždy na podzim a na jaře.  Za získané peníze můžeme 
dětem, ať už ve školce nebo ve škole přilepšit…Každou 
aktivitu dětí odměňujeme, za účast v soutěži dostanou 
drobnost apod. Oceníme snahu, zapojení. Motivujeme 
ostatní. Pravidelně hradíme nebo přispíváme na autobu-
sovou dopravu na výlet, na lyžařský výcvik, předškolá-
kům slavnostní ukončení a pasování apod. Je tedy zisk 
důvodem, proč to děláme(?) Co například ochrana život-
ního prostředí, vzácný čas rodičů strávený s dětmi, když 
alespoň dítě pomáhá vynášet papír z auta do kontejneru, 
setkání rodičů s vyučujícími jinak, než na třídních schůz-
kách…? Většina dětí (a samozřejmě rodičů) se zapojí do 
sběrových aktivit, mají zájem. Rodiče děti povzbuzují a 

pomáhají jim. To nás těší, tak proč bychom za to děti ne-
odměnili? V poslední době se ceny za starý papír snížily, 
dokonce se v určitém období ani nevykupoval. Přesto se 
snažíme od této aktivity neustoupit. Dlouhá léta jsme při-
vezený sběr každému zvážili a zapsali, poté vyhodnotili 
a účastníky a nejlepší sběrače odměnili. Tato dobrovolná 
činnost je pro náš pedagogický kolektiv (který nemládne) 
fyzicky čím dál náročnější a tak dnes už nevážíme ka-
ždému dítěti jeho sběr, ale evidujeme, kdo přispěl, kdo 
ne. U většiny dětí a jejich rodičů neměla tato změna vliv 
na ochotu přispět, ale bohužel se odrazila na množství 
papíru… Prý je to tím, že už sběr nevážíme! A tak se za-
mýšlíme, co nás učitele na tom vlastně nejvíc motivuje? 

Mgr. Ivana Lexová

nů Sboru pro občanské záležitos-
ti spojené s gratulací a předáním 
dárkového balíčku, musejí vyplnit 
formulář „Souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely blahopřá-
ní jubilantům“. Ten je k dispozici 
na webu www.krumvir.cz a na po-
datelně Obecního úřadu Krumvíř. 
Návštěvy jsou z důvodu pandemie 
Covid – 19 odloženy na neurčito. 
Bližší informace získáte na poda-
telně Obecního úřadu nebo u p. 
Michaely Procházkové.
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Plavání

Mikuláš, čert a anděl 
ve škole

Slabikářová slavnost

Letošní podzimní hrátky

S nástupem školního roku 2020/2021 zahájili žáci 2. 
a 3. ročníku kurz plavání v hustopečském bazénu. Výuka 
plavání dle MŠMT nebyla zakázána ani nedoporučena, a 
proto jsme dne 9. září 2020 odjížděli na 1. lekci.

V plavecké škole se maximálně snažili dodržovat hygi-
enická opatření a vyšli nám vstříc v našich požadavcích. 
Jako bonus jsme si užívali nově zrekonstruované prosto-
ry šaten, sprch a saun. Během cesty autobusem, kterou 
jsme sdíleli se ZŠ Brumovice, jsme používali roušky, do 
šaten i na výuku jsme chodili odděleně, vždy tak, aby-
chom nepřišli do styku s žádnou cizí školou, ani s brumo-
vickými žáky. Naši žáci byli rozděleni do dvou skupin dle 
plaveckých schopností a dovedností a vždy měli stejného 

 Netradičně, už v pátek 4. prosince, nás ve škole 
navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Vzhledem k epi-
demickým opatřením byli všichni „domácí“. Nejdříve na-
vštívili 1. třídu. Děti Mikulášovi přednesly svoje básničky 
a anděl je za odměnu obdaroval malovaným perníčkem. 
Protože jsme ve třídě všichni hodní, čert nakonec odchá-
zel s prázdnou. Nikdo peklu nepropadl. Potom pokračo-
vali Mikuláš s andělem a čertem do dalších tříd…ale ani 
tam čert nikoho neodnesl do pekla…uvidíme, jestli nás 
navštíví i příští rok a jestli si čert někoho s sebou odne-
se!!!

Mgr. M. Procházková, třídní učitelka 1. ročníku

Velkým svátkem všech prvňáčků byla 20. listopadu 
„Slabikářová slavnost.“ Právě tento den děti dostávaly 
novou knížku – SLABIKÁŘ, rozloučily se s ŽIVOU ABE-
CEDOU (někdo i se slzičkami v očích)  a vstoupily mezi 
„velké čtenáře“. Této události předcházely více než dva 
měsíce perné práce žáků, rodičů (při distanční výuce i při 
domácí přípravě během prezenční výuky) i paní učitelky 
a asistentky. Slavnost jsme zahájili poslechem písničky 
Abeceda, potom si děti zopakovaly básničky o všech 
písmenkách, která už se naučily, soutěžily ve skládání 
slov a vět a na závěr obdržely pamětní list a právě nový 
SLABIKÁŘ.  Přejeme dětem hodně přečtených knih!!!!

Mgr. M. Procházková, třídní učitelka 1. ročníku

Oblíbenými podzimními aktivitami 
jsou pouštění draků a hrátky s dýněmi. 
My (ve škole a školce) tyto dvě aktivity 
již každoročně střídáme. Na tento rok 
vyšlo dýňohraní, které se uskutečnilo 
23. září. Děti z místní školy a školky 
se s rodiči či prarodiči sešly na stadio-
nu, kde pro ně paní učitelky připravily 
hezký program. Po splnění zábavných 

plaveckého instruktora. Po každé skupině se desinfi ko-
valy všechny použité pomůcky (kruhy, desky…). Časově 
nám vycházelo nasvačit se ráno ve škole před odjezdem 
a po výuce plavání v prostorách plaveckého areálu.

Bohužel jsme museli vzhledem ke zhoršující se zdra-
votní situaci a následnému uzavření škol v polovině vý-
cvik plavání přerušit a část dotace k němu určenou vrátit. 
I přes různá bezpečnostní opatření, která nás mnohdy 
zdržovala nebo byla nepříjemná, si děti plavání užily a 
vždy se na něj těšily. Proto doufáme, že v červnu bude-
me moci kurz dokončit a třeba se i zúčastnit plaveckých 
závodů. 

Mgr. Dana Gratclová, třídní učitelka 3. ročníku

tematických úkolů dostaly děti nejen 
hezkou odměnu, ale také indicie k hle-
dání pokladu. Škoda jen, že jsme tuto 
příjemnou akci nemohli zakončit opé-
káním špekáčků, jak jsme měli v plánu. 
Snad se u ohýnku sejdeme v dubnu u 
tradičního sletu čarodějnic!     

Mgr. Aneta Němečková, třídní 
učitelka 2. ročníku
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Dopravní výchova v Hustopečích

Školní rok 2020/2021 v 
ZŠ:

Školní rok 
2020/2021 v MŠ:

Dopravní výchova dětí začíná již 
od útlého věku. Rodiče jsou prvními, 
kteří dávají dětem základní informace 
a svým příkladem ukazují, jak se cho-
vat v silničním provozu. Od mateřské 
školy se děti dále seznamují s pravidly 
bezpečnosti na silnici. Učí se poznávat 
dopravní značky a dopravní výchova je 
doprovází v dalších ročnících základní 
školy. V naší škole se pravidelně žáci 
4. a 5. ročníku účastní dopravní vý-
chovy v Hustopečích. Letos tomu ne-
bylo jinak. Dne 30. září jsme se tam 
brzy ráno vydali autobusem. Na děti 

- Na 2. stupeň ZŠ odešlo 9 žáků a na víceleté gymnázium 2 žáci.
- 1. září 2020 nastoupilo do 1. ročníku 14 prvňáčků.
- Celkový počet žáků je opět 59.
- Těšíme se v II. pololetí na novou třídu, školní družinu a sborovnu s 

kabinetem.

- Ve školce je letos 24 předškoláků!
- Celkový počet byl k 1. září 53 dětí, od led-

na nastoupí další dvě.

již čekali zkušení instruktoři. Ve výuko-
vé učebně se děti posilnily svačinou 
a následovala teoretická příprava pro 
jízdu na kolech v terénu. Poté se děti 
rozdělily do dvou skupin. První skupi-
na si vyzkoušela jízdu zručnosti. Druhá 
skupina se pohybovala na dopravním 
hřišti, které zastupovalo situaci na sil-
nici v běžném provozu s dopravními 
značkami a semafory. Bylo vidět, že 
všichni zúčastnění si i přes nepřízni-
vé počasí, kdy chvílemi pršelo, úkoly 
užívají. I když se jim třeba nepodařilo 
převézt kelímek s vodou, nebo zapo-

mněli na pravidlo pravé ruky, veškeré 
aktivity je moc bavily. Své znalosti tedy 
žáci obohatili nejen při jízdě na kolech, 
ale i na závěr při zkušebních testech 
z pravidel silničního provozu. Mnozí z 
nich si vedli opravdu výtečně. Dopole-
dní program na dopravním hřišti byl za-
končen vyhodnocením těch nejlepších. 
Věříme, že ti nejlepší budou úspěšně 
na jaře reprezentovat naši školu, neboť 
nás čeká soutěž v konkurenci žáků z 
okolních obcí. 

Mgr. Hana Vindišová, 
třídní učitelka 4. ročníku

…. do vlastního přišel, 
ale vlastní ho nepřijali….

Milí čtenáři Krumvířského zpravodaje, 
všechny Vás co nejsrdečněji zdravím na začátku doby 

adventní. Všichni víme, že slovo ADVENT znamená PŘÍ-
CHOD. Bůh, ve své lásce k nám, k lidem, vymyslel jedi-
nečnou věc – že na tento svět pošle svého Syna. Stalo se 
to skutečností před více než 2 tisíci roky. Z Jeho příchodu, 
z Jeho narození se mnozí radovali. A právě radost je prav-
divým atributem všech, kteří Ježíšovo narození s vírou 

Římskokatolická farnost KrumvířŘímskokatolická farnost Krumvíř
VÁNOČNÍ SVÁTKY

přijali. Každá éra v lidských dějinách je poznamenána ne-
sčetnými nepříjemnými událostmi. My také v současnosti 
nejsme ušetřeni toho, co přináší obavy, strach, nejistotu, 
úzkost. Bůh, který sestoupil na tuto zemi se rozhodl sdílet 
s námi vše, co žijeme my. Je dárcem jedinečné útěchy, ne-
boť neslibuje nějaké omezené životní jistoty, ale Útěchou 
je On sám.

Abychom požehnaně prožili dobu adventní a pak se 
mohli radovat z Kristova příchodu na svět

Vám všem žehná
P. Ivo Valášek
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Naše dary Ježíškovi – zamyšlení 
nad obrazem Beaty Heinen

Přemýšlím o dárcích. Jak těžko se 
tento rok některým rodinám shání. A 
při tom přemýšlení jsem našla obraz. 
Moc mě samotnou potěšil a tak se o 
něj s vámi chci podělit. 

Na první pohled máme před se-
bou typický obrázek Vánoc. Vidíme 
Ježíška, kolem něj tři krále oblečené 
v slavnostní roucha s korunami na 
hlavách. Dítě uprostřed obrazu oteví-
rá ruce. Jako by nás chtělo obejmout. 

A přece, když se zadíváme pozor-
něji, všimneme si několika zvláštních 
věcí. Chybí tu Marie, Josef, oslík. 
Chybí dokonce i jesličky. Jen nahoře 
na obraze svítí známá hvězda. 

Když se zadíváme ještě pozorněji, 
všimneme si zvláštních darů, které tři 
králové Ježíškovi přinášejí. Není tu 
zlato ani kadidlo nebo myrta.

První z králů (vlevo dole), nejmladší 
z nich, podává dítěti list papíru. Naho-
ře na něm stojí slovo „Vysvědčení“. 
Král ukazuje Ježíškovi, jak v životě 
prospěl. Dole na papíře stojí: „Nedo-
statečně“. To je tvrdé odsouzení. Kdo 
ho vyřkl? Lidé? Nějaká autorita? Od-
soudil král sám sebe? „Nedostateč-
ně“. Takové hodnocení znamená, že 
člověk ve svém životě něco nesplnil. 

Českobratrská církev evangelická Klobouky u BrnaČeskobratrská církev evangelická Klobouky u Brna
Nedosáhl cíle. Selhal. Takové zjištění 
člověka může srazit na kolena. Oči 
tohoto krále vypadají smutně, tvář je 
prázdná bez výrazu. 

Druhý král, středního věku (na pra-
vé straně), nabízí dítěti také dárek. 
Rozbitý pohár. Nádobka, kterou by 
člověk mohl uhasit vlastní žízeň nebo 
napojit druhé, je zničená. Představuje 
roztříštěné životní sny. Naděje, které 
se rozplynuly. Vztahy, které bolí a skří-
pou. Každý život zasáhnou zranění a 
rány. A přece i to se může stát dárkem 
pro toto zvláštní dítě, které má stále 
rozevřené ruce a vše přijímá. Dívám 
se na něj a přijde mi, jako by chtělo 
každého, kdo chce, obejmout a svou 
láskou utěšit. 

Třetí král (nahoře), nejstarší z těch 
tří, odkládá svou masku. Za ní, za 
spokojeným smějícím se výrazem, 
se objevuje šedivý obličej. Smutek. 
Je to odvaha sejmout masku, odhalit 
svou skutečnou tvář. Zvlášť když jde 
o krále. Ale před dítětem se nikdo 
nemusí schovávat. Tady může ka-
ždý ukázat sám sebe. Každý může 
být tím, kým ve skutečnosti je. A dítě 
mu věnuje pozornost, přijímá ho a 
miluje. 

Jsou to neobvyklé dary pro Ježíška. 
Mohly by se zdát bezcenné a při tom 
opak je pravdou. Dát někomu něco 
drahého je nakonec jednoduché, dá 
se to koupit. Tito tři králové však při-
nášejí něco ze sebe. Je to pravdivé 
a odvážné přinést a ukázat právě to, 
co se v jejich životech nepovedlo, co 
neskončilo dobře. Proč se to dá po-
važovat za dárek? Kdo to docení? No 
právě toto zvláštní dítě, které láskypl-
ně objímá i naše nedokonalosti. Pro-
tože na nás vidí v každé situaci něco 
hodného lásky. 

Přiznat své chyby a ukázat svá 
slabá místa, to není lehké. Ale právě 
před dítětem jménem Ježíš můžeme 
ukázat opravdu sebe. 

Zadívejme se na něj. Dítě na na-
šem obrázku je malé, nahé, zranitel-
né. Rozevírá své ruce, jako je jednou 

bude rozevírat na kříži. Jednou řekne: 
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namá-
háte a jste obtíženi břemeny, a já vám 
dám odpočinout.“ (Mt 11,28)

Namáhající se lidé, lidé obtížení 
břemeny, lidé přetížení a vyčerpaní – i 
takoví jsou tři králové, v nichž se mů-
žeme najít a poznat i my. 

Nejsme na tom vždycky dobře. Ne 
vždy je všechno v pořádku. Svět ko-
lem nás je nemocný. 

Nejsme vždycky spokojení, natož 
šťastní. Cítíme se stísněni, zbiti, bez 
šťávy, vyhořelí, prázdní. A Bůh k nám 
přece přichází. A co víc, to, co mu na-
bízíme, je v Jeho očích cenné.

Bůh přichází jako dítě. 
V tom spočívá tajemství Vánoc. 
Bůh přichází jako dítě,
bezbranný, zranitelný, s rozepjatý-

ma rukama. 
Bůh přichází jako dítě
a dotýká se nás v naší slabosti a ne-

dokonalosti. 
Bůh přichází jako dítě 
a přijímá nás. Se vším. Bez podmí-

nek.

Přijde mi to skvělé! Bůh nás miluje. 
I naši zranitelnost a touhu po životě a 
štěstí. Má nás rád s našimi úspěchy i 
bez nich. Za všech okolností. Vždyc-
ky.

V adventu se připravujeme na to, co 
pak o Vánocích slavíme. Že Bůh při-
šel jako dítě mezi nás. A my k Němu 
můžeme přicházet takoví, jací jsme. 
Všechno, co prožíváme, smíme vložit 
do jeho rukou. On se od nás neod-
vrací, s láskou to přijímá. Proto přišel, 
abychom u něj našli místo. Aby nás 
svým životem a svou smrtí uzdravil a 
dal nám život. 

Bože, Ty, který rozevíráš své ruce a 
přijímáš nás, vezmi všechno, co nás 
od Tebe vzdaluje. Přiváděj nás k sobě 
a pomoz nám žít s otevřenou náručí 
pro ostatní.

Požehnané prožití adventu a Vánoc 
vám přeje Martina Zuštinová
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1. Hned na začátek se určitě mu-
síme zeptat na státní ocenění, kte-
ré jste letos v říjnu dostal. Jak je 
to s jeho převzetím v této podivné 
době?

Zdravím všechny Krumvířáky! Vy-
znamenání, které jsem dostal, pře-
vezmu v Praze 28.10.2021. Byl jsem 
tak trochu překvapen, že k mým 65. 
narozeninám jsem dostal takový dá-
rek v podobě jednoho z nejvyšších 
státních vyznamenání.

2. Co pro Vás osobně medaile Za 
zásluhy reprezentuje?

Je to ocenění mé práce v kultuře. 
Tohoto vyznamenání si nesmírně vá-
žím a samozřejmě budu pokračovat 
ve své práci v televizi, rozhlasu a ve-
řejných vystoupení.

3. Dlouhé roky žijete v Hustope-
čích, přesto se všude o Vás píše 
jako o zpěvákovi z Krumvíře. Je 
pro Vás vazba na rodnou vesnici 
důležitá?

V Krumvíři jsem díky mé rodině a 

...Jožku Šmukaře - zpěváka, moderátora, milovníka vína ...Jožku Šmukaře - zpěváka, moderátora, milovníka vína 
a folklorních tradic a zároveň krumvířského rodáka.a folklorních tradic a zároveň krumvířského rodáka.

5 OTÁZEK PRO...

lidem, kteří kulturu milovali, začínal a 
tak nějak dostal pod kůži. Proto na to 
v životě nezapomenu.

4. Za ty roky jste určitě zpíval ti-
síce lidových písniček. Je některá, 
která Vám přirostla k srdci a má 
pro Vás speciální význam.

Písnička Ta Grumvířská mája ten-
ká patří k těm, které mám rád, ale zná 
ji docela slušný počet lidí, kteří ji rádi 
zpívají.

5. Momentální situace vystupo-
vání nepřeje, ale i přesto: kde všu-
de Vás budou moci Vaši příznivci 
slyšet?

Situace zatím moc nepřeje kultuře, 
věřím, že vše se brzy zlepší. V Čes-
ké televizi každou sobotu dopoledne 
reprízují můj pořad Putování za muzi-
kou. Na Vánoce bude pořád Vánoční 
posezení u muziky se spoustou zají-
mavých hostů a samozřejmě Silvest-
rovský pořad U muziky na Silvestra. 
Aby toho nebylo málo tak odpoledne 
na Silvestra s Českým rozhlasem 

Brno premiérový pořad Zajímavé his-
torky ze sklepa se zajímavými hosty. 

Přeju Vám všem krásné Vánoce a 
vše nej v roce 2021. Hlavně zdraví!!!! 

Jožka

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Zveme vás na Kraj beze stínu! 
Folklorní festival Hanáckého Slovácka Kraj beze stínu 

se uskuteční 12. – 13. 6. 2021 v národopisném areálu 
Krumvíř. 

Festivalem, který začne v sobotu v 18.00 hodin, vás 
budou provázet vinaři z Hanáckého Slovácka, pochutná-
te si a nakoupíte na jarmarku s regionálními potravinami 

Kraj beze stínuKraj beze stínu
i řemeslnými výrobky, zazpívat si můžete s mužskými a 
ženskými sbory. 

Spolu s námi oslavíte 40. výročí cimbálové muziky Voni-
ca, významného nositele lidové hudby na Hanáckém Slo-
vácku. Můžete se těšit na spoustu zajímavých hostů, tak 
jak je to u koncertů této muziky tradicí. Držet pěsti můžete 
svému favoritovi na soutěži verbířů, jejíž vítěz postoupí do 
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Díky spolku proKrumvíř se naše 
obec zapojila do projektu Mobilní roz-
hlas. Co to vlastně je a jaké benefi ty pro 
uživatele přináší? Informace získáte v 
následujícím článku. 

Naše obec zavádí Mobilní Rozhlas!

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním infor-

movanosti občanů, u nás zavádíme 
novou službu – Mobilní Rozhlas. Nově 
Vás budeme informovat o aktuálním 
dění pomocí různých komunikačních 
kanálů. 

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. čís-
lo a e-mail. Následně budete ZDARMA 
dostávat:
• SMS zprávy, hlasové zprávy, e-mai-

ly, zprávy do aplikace o důležitých 
aktualitách - upozornění na odstáv-
ky energií, čištění ulic, pozvánky na 
kulturní události a mnoho dalšího.

Registrujte se na: krumvir.mobilniroz-
hlas.cz nebo odevzdáním registrační-
ho formuláře na úřadě. Co Vás čeká za 
zprávy?
• Krizová komunikace
• Informace z úřadu
• Kulturní a sportovní akce
• Zpětná vazba

Užitečné funkce aplikace Mobilní 
Rozhlas:

Spolek proKrumvířSpolek proKrumvíř
Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce 

aplikace najdete všechny zprávy z úřa-
du. Aktuality, informace z úřední desky 
a fotografi e z událostí, stejně jako roz-
cestník do dalších sekcí aplikace. Kro-
mě novinek se také dozvíte, jaké je u 
nás zrovna počasí, kdo má svátek a na-
jdete tam upozornění na zprávy, které 
Vám budeme posílat.

Fotohlášky z mapujto: Funkce, díky 
které můžete vyfotit a poslat na úřad 
pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí 
přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, 
výmol na silnici, nesvítící lampu, zniče-
nou lavičku nebo například sraženou 
zvěř, označit místo a odeslat. Kompe-
tentní osoba se již postará o nápravu. 
Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní 
a pochvalné fotohlášky jako povedenou 
rekonstrukci, opravený chodník nebo 
hezkou vánoční výzdobu.

Tísňové linky: V aplikaci můžete jed-
noduše najít seznam nejdůležitějších 
tísňových linek a zavolat záchrannou 
službu, hasiče či policii. Součástí této 
funkce je také možnost zobrazit Vaši 
aktuální polohu a mapu okolí pro případ 
nenadálých událostí a nehod. Díky Tís-
ňovým linkám budete mít pocit bezpečí, 
ať půjdete kamkoliv.

Informace o místě Vašeho bydliš-
tě: V této sekci najdete demografi cké, 
geografi cké a historické údaje, stejně 
jako fotogalerii z kulturních či jiných ak-

Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na 
MFF ve Strážnici. V sobotu se také můžete těšit na noč-
ní besedu u cimbálu. Nedělní program uvedou regionální 
soubory dětí, které vystřídá představení vybrané obce Ha-
náckého Slovácka. V příštím roce poznáte vinařskou obec 
Čejkovice, která je známá množstvím prvků lidové kultury 
typických pro Hanácké Slovácko. Před zahájením hlavní-
ho regionálního pořadu můžete obdivovat krátkou ukázku 
rekonstruovaných krojů regionu.

„Ná a odkáť ty si?“ Nemusíte se přece takto ptát, abyste 
poznali, odkud váš nastávající kamarád je. Vždyť si stačí 
trošku poklábosit! A právě lidové mluvě a nářečí se bude 
věnovat tento pořad dospělých souborů, který začne ko-
lem 17:00 hodiny. 

Na pořady regionu Hanáckého Slovácka naváže o pozd-
ním nedělním odpoledni sousední významný region kyjov-
ské Dolňácko, který se představí v autorském pořadu paní 
Markéty Lukešové.

Folklorní festival Kraj beze stínu již tradičně v neděli ve-
čer zakončuje host, který originálním způsobem rozšiřuje 
folklorní tematiku. V roce 2021 uvítáme v Krumvíři sloven-
skou world music skupinu Banda, jejíž tvorba vychází se 
slovenské lidové hudby. 

Těšíme se na Vás a budeme doufat, že nás v příštím 
roce čekají lepší časy a všichni se ve zdraví na festivalu 
potkáme.

Za programovou radu Zuzana Martinková, 
Drahomíra Novotná

tivit, kontakty a otevírací dobu úřadů a 
tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v 
okolí. U každého tipu na výlet navíc na-
jdete jeho polohu, otevírací dobu a pří-
padně vstupné. Už si nebudete muset 
lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Stáhněte si aplikaci Mobilní Roz-
hlas!

Stáhnout aplikaci pro Android - bit.ly/
KrumvirAndroid

Stáhnout aplikaci pro iOS - bit.ly/
krumvirios
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou 

odkazů uvedených výše a nainsta-
lujte ji.

2. Otevřete aplikaci a vyberte místo 
Vašeho bydliště.

3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo 
možné Váš kontakt přiřadit k aplika-
ci.

4. A to je vše! Můžete začít využívat 
všechny funkce v aplikaci.
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Podzimní část nové fotbalové sezó-
ny zachytila krumvířské fotbalisty ve 
skvělé formě. Žáci vévodí bez ztráty 
bodu tabulce své soutěže, přípravka 
také nepoznala hořkost porážky a 
především výsledky A mužstva jsou 
pro mnohé překvapením.

Úvod sezóny jsme rozebírali už 
v minulém čísle zpravodaje, takže 
na něj nyní plynule navážeme. Po-
kud bychom měli začít od našich 
týmů v krajských soutěžích, zatím si 
lépe vedou muži. Tým kouče Michala 
Škrabka totiž na podzim patřil k tomu 
nejlepšímu, co krajský přebor nabídl. 
Minimálně výsledky týmu tomu výraz-
ně napovídají. Po průměrném startu 
totiž rozjelo naše áčko skvělou šňůru 
zejména na domácím hřišti, kde remi-
zovalo pouze v úvodním zápase s Bo-
skovicemi a pak pětkrát po sobě ne-
ztratilo ani bod. Společně s výhrou na 
Moravské Slavii to znamenalo skok 
na druhé místo tabulky za brněnskou 
Spartu, se kterou se Krumvíř dělí také 
o prvenství v počtu vstřelených bra-
nek. Bohužel právě pikantní souboj o 
první místo byl (podobně jako později 
další zápasy) odložen kvůli epidemii 
koronaviru. Tím pádem byla po deseti 
odehraných kolech sezóna přeruše-
na a nám nezbývá než věřit, že se 
všechny zápasy stihnou odehrát bě-
hem jarní sezóny. A především, že si 
chlapci udrží formu i v příštím roce a 
výrazně promluví do souboje o přední 
příčky krajského přeboru. Což by byl 
neskutečný úspěch.

Dorostenci zvládli z úvodních de-
seti kol urvat dvanáct bodů za čtyři 
výhry. Nutno podotknout, že zápasy, 
které kluci odehráli, ukázaly výborné 
předpoklady u nastupující genera-
ce hráčů, kteří často ještě patří do 

SK KrumvířSK Krumvíř
kategorie žáků. V kombinaci s ostří-
lenými mazáky, kteří již pokukují po 
mužských týmech, je patrné výrazné 
zlepšení hry tohoto týmu, byť se tito 
mladí fotbalisté často dopouštějí zby-
tečných chyb, které je pak stojí body. 
Na podzim se k hlavnímu trenérovi 
Petru Zvoničovi ml. a asistentovi Mar-
tinu Krybusovi přidal Martin Moškvan, 
který vnesl zejména do tréninkových 
jednotek nový nádech a na klucích jde 
vidět, jak je připravená cvičení baví.

Podobně jako u dorostu, věkové 
složení žákovského družstva je ve-
lice pestré. Co nezvládnou mladší 
kluci kvůli fyzickým parametrům, to 
dohánějí nasazením a bojovností. 
Odměnou tomuto družstvu, vede-
nému duem Brychta – Němeček, je 
šestibodový náskok na čele tabulky a 
především narůstající zájem místních 
i přespolních kluků o to, být součástí 
tohoto družstva. Zimní liga bohužel 
pro letošek pravděpodobně padá 
(asi všichni víme z jakého důvodu). 
Věříme ale, že se alespoň podaří pro 
chlapce uspořádat tradiční soustře-
dění, na které se vždy všichni velmi 
těší.

Přípravka má letos méně soupeřů 
než obvykle, takže se během podzi-
mu měla s každým soupeřem utkat 

dvakrát. Samozřejmě za normálních 
okolností. Podařilo se jim odehrát asi 
polovinu zápasů, z nichž už chlapci 
museli mít i vykřičené hlasivky z pra-
videlných bujarých oslav a pokřiků po 
vítězných zápasech. Pečlivá práce 
trenéra Michala Škrabka se proje-
vuje zejména u chlapců, kteří chodí 
na tréninky pravidelně. Bohužel to 
na podzim s docházkou nebylo vždy 
úplně ideální. Nicméně i tak se obje-
vilo kromě tradičních opor i několik 
nových tváří, kteří jistě do týmu také 
zapadnou.
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U nás na muzeu
Opravy i činnost muzea nám znovu narušila dřevomor-

ka. Veškeré aktivity jsme museli pozastavit, plány přepra-
covat. Do toho kolem nás všech zprávy a opatření kvůli 
covidu 19. Situace není vůbec jednoduchá. V nás, ve 
členkách muzejního spolku, však stále dřímá optimismus, 
že bude zase dobře.

Přestože nemůžeme věnovat své síly a pozornost vnitř-
ním prostorám muzea, venkovní část nás stále potřebuje. 
Příroda nepočká, žije si dál svým životem. Sekání trávy, 
úklid záhonků, sestříhání bylinek. Celé září a říjen muzej-
ní zahradu lemovaly a zdobily žluté kateřinky a modrofi a-
lové astřičky. Připomínaly nám blížící se Dušičky. Jabloně 
nám vydaly svá malá, ale šťavnatá jablíčka. Výborná na 
štrůdly a jiné koláče a později na křížaly. V listopadu za-
sypalo zahradu i dvůr, jako všude jinde, spadané listí. Aby 
se trávě ulevilo a velké množství listí nám nehnilo, při-
spěchaly na pomoc děti. Vyzbrojeni hráběmi, nůžkami a 
košťaty krásně dvůr i zahradu zazimovaly. Odměnou jim 
za to byl horký čaj, cukrovíčko od tety Lidy a samozřejmě 
vědomí, že na muzeu si mohou nejen hrát, bavit se a tvo-
řit, ale když je třeba, tak přidat také ruku k dílu. 

Konec roku 2020 jsme se, i přes všechna úskalí, roz-
hodly strávit s vámi. S příznivci Spolku pro muzeum. 
Uspořádaly jsme pro vás 6. prosince malý jarmark na 
dvoře. Prodávalo se jmelí a zdravé suvenýry z naší by-
linkové zahrádky nebo z okolních luk a remízků. Jsme 
moc rády, že jste si někteří z vás našli k nám cestu i přes 
nepřízeň počasí. A všem, kdo se na tomto nedělním pří-
jemném odpoledni podíleli, moc děkujeme. 

Přejme si všichni, aby rok 2021 probíhal již bez jakého-
koliv omezení, ve zdraví, klidu a pohodě. 

Za Spolek pro muzeum Dagmar Urbanová

Spolek pro muzeumSpolek pro muzeum

Mužské béčko si ve své první spo-
lečné sezóně s boleradským týmem 
vede určitě lépe než v minulé. V de-
seti zápasech se tomuto družstvu po-
dařilo vybojovat třináct bodů za čtyři 
výhry a jednu remízu, což mu zatím 
stačí na průběžné osmé místo. Tým 
vede Milan Víteček, který navíc patří 
k hlavním oporám týmu. Kde asi B 
mužstvo nejvíce tlačí bota, je ofen-
zivní síla týmu. Po několika zhlédnu-
tých utkáních jde vidět, jak pomůže 
občasný příchod některých z hráčů A 
týmu, zejména co se střílení branek a 

celkově útočných akcí týče. Nicméně 
celková sehranost hráčů se postupem 
času zlepšuje zejména díky společ-
ným tréninkům na boleradském hřišti.

Přesto, že tomu situace úplně ne-
nasvědčovala, nakonec se podařilo 
uspořádat burčákovou zábavu, ov-
šem vzhledem k zákazu pořádání 
akcí ve vnitřních prostorách výjimeč-
ně na fotbalovém hřišti. Přesto, že 
návštěva nebyla taková, jako v jiných 
letech, chtěli bychom všem věrným 
fanouškům poděkovat za účast a 
věříme, že podobnou akci v tomto 

prostoru zase uspořádáme. Mikuláš-
skou zábavu jsme ovšem museli jako 
ostatní tradiční prosincové kulturní 
akce zrušit. Nad uspořádáním Sil-
vestrovského běhu nebo Maškarního 
plesu visí také velký otazník. I přesto 
musíme zůstávat optimisty a doufat 
v brzký návrat normálního běhu živo-
ta. Za všechny hráče a funkcionáře 
SK Krumvíř bychom vám chtěli po-
přát pohodové vánoční svátky v ro-
dinném kruhu a vstup do roku 2021 
s očekáváním lepších zítřků.

Ondřej Luskač
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NA CESTÁCH

Adventní čas je stejně jako samotné vánoční svátky 
spojený s mnoha tradicemi. Každá rodina má ty své. I my 
máme s rodiči ty naše a v posledních letech jsme si vy-
tvořili jednu novou. Společně stráveného času je čím dál 
míň, tak se jsme se rozhodli alespoň jednou ročně strávit 
společný víkend na cestách. Adventní doba k tomu přímo 
vybízí, protože rozhodně nejsem zastáncem národního 
sportu zvaného mytí oken, pečení dvaceti druhů cukroví 
apod. Mám ráda předvánoční čas v klidu a pohodě, a to i 
přesto, že se obvykle řadím k těm hříšníkům, kteří shánějí 
dárky na poslední chvíli. V posledních pěti letech jsme se 
tak rozhodli strávit vždy jeden adventní víkend na před-
vánočních trzích, nicméně za hranicemi naší republiky. 
Protože jsme již navštívili celkem čtvery trhy v cizině, mů-
žeme srovnávat, což je však velmi obtížné, protože kaž-
dé jsou jiné a mají svoje kouzlo pro svoji historii a tradice 
dané země. Pokud tedy váháte, jestli nevyrazit někam dál 
než na brněnský Svoboďák, zde je několik tipů, kde by se 
Vám mohlo líbit. 

Norimberk (Německo)
Norimberský Christkindlesmarkt je nejen největším 

vánočním trhem ve střední Evropě, ale také jedním z nej-
starších. Pořádá se již od první poloviny 17. století. A po-
kud toužíte vidět skutečně typický vánoční trh, který znáte 
z romantických vánočních fi lmů, je Norimberk skutečně to 
pravé místo. Byl to vůbec první trh v zahraničí, který jsem 
navštívila a dojem je skutečně nezapomenutelný a nepo-
psatelný. Každý rok sem zavítá až 2 miliony návštěvníků, 
což samo o sobě něco vypovídá. Kromě nejrůznějších 
vánočních ozdob, z nichž nejvíce mě zaujaly ty ze suše-
ného ovoce, protože se vrací právě k těm nejpůvodnějším 
tradicím, je Norimberk opravdovým rájem pro milovníky 
punčů a svařáků (německy „glühwein“). Kromě nejrůzněj-
ších příchutí, které se stánek od stánku liší, je příjemným 
bonusem i nabídka hrnečků, do kterých se tyto horké ná-
poje prodávají. A protože je při tom množství fajn i něco 
zakousnout, jistě si nenechte ujít tradiční norimberské 
klobásky. Věřte, že oproti těm ze supermarketů je to úpl-
ně jiná liga. Nejvíce se 
mi líbila varianta mnou 
pojmenovaná „3 v 1“, 
kdy do jedné bagetky 
dostanete tři klobásky, 
které si sami zalijete 
libovolným množstvím 
hořčice. Praktické, 
snadno uchopitelné. 
V jedné ruce hrneček 
s teplým nápojem, 
v druhé něco do žalud-
ku. A komu by se zdála 
tato varianta přece jen 
trochu málo, vyberte si 
z nabídky půlmetrovou 
klobásu. Ano, skutečně 
to byl macek. 

Adventní trhy u našich sousedůAdventní trhy u našich sousedů

Krakov (Polsko)
Pokud váháte, jestli to opravdu risknout a vyjet někam 

do zahraničí, zároveň však máte rádi trhy v našich konči-
nách, Krakov pro vás bude správná volba. Tyto trhy jsou 
z těch, které jsme navštívili, nejvíce podobné těm našim 
třeba právě v Brně. A to nejen cenově, ale i nabídkou ob-
čerstvení, kde seženete kromě tradičních klobás na grilu, 
třeba i speciality ze zabíjačky nebo vepřová kolena. Ne-
chybí ale ani tradiční pochutiny z polské kuchyně, ať už 
jde o různé plněné taštičky, boršč, nebo oštiepky na grilu, 
které známe i od nás s tím rozdílem, že tady je koupíte 
skutečně za hubičku, takže jich během dne můžete jen tak 
na zakousnutí snít hned několik. Kdo by však nechtěl pod-
cenit sílu místního svařáku, může si pro jistotu dát pořád-
ný krajíc chleba se silnou vrstvou sádla, škvarky, uzeným, 
cibulí atd. Krakovský svařák („grzaniec“) je opravdu velmi 
silný, ale pokud chcete na zahřátí něco nealkoholického, 
zřejmě neseženete. Takže chcete-li něco nealkoholické, 
kupte si prostě a jednoduše klobásek. Pokud jsou pro vás 
Vánoce stále ještě spíše křesťanským svátkem, můžete 
navštívit některý z mnoha kostelů, které najdete v silně ka-
tolickém Polsku skutečně na každém kroku. Za návštěvu 
stojí i královský hrad Wawel, kde v klidu odpočívají všichni 
polští panovníci. 
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Salcburg (Rakousko)
Co se Vám vybaví, když se řekne Salcburg? Mozart a 

mozartovy koule. Tuto čokoládovou pochutinu zde spatříte 
snad ve všech výlohách, a to ve všech možných varian-
tách. Ty skutečně pravé jsou v modrém přebalu, ne ty, které 
známe s portrétem Mozarta i z českých obchodů. Originál 
je zkrátka originál. Koneckonců Mozart je opravdu tím nej-
větším lákadlem, na které salcburčané sázejí. Slavnějšího 
rodáka toto město hned tak mít nebude. A tak stojí zcela 
jistě za navštívení i rodný dům tohoto hudebního veliká-
na. Adventní trhy v Salcburgu nejsou nijak velké. Najdete 
na nich ale pestrou nabídku jak vánočních výrobků, tak 
občerstvení. Určitě zde najdete spoustu věcí, kterými mů-
žete potěšit své blízké pod vánočním stromečkem, ať už 
jde o nejrůznější dekorace z přírodnin, směsi koření nebo 
nějaký dobrý likér či pálenka ze všech možných surovin. 
Pokud by vám hlavní trhy ve městě nestačily, vyjeďte la-
novkou na pevnost Hohensalzburg, tyčící se nad městem. 
Nejen, že je zde krásný výhled do okolí, ale najdete zde 
i další malý trh s vánočními suvenýry. Za prohlídku stojí i 
samotná pevnost. 

Budapešť (Maďarsko)
Adventní trhy v hlavním městě Maďarska byly vyhlášeny 

nejlepšími vánočními trhy roku 2019 a musím říct, že zce-
la oprávněně. Možná vás odrazuje, že maďarština je pře-
ce jen trochu divoká řeč, že se nedomluvíte atd. Strach mít 
nemusíte. Koneckonců maďarštiny tu zase až tolik neusly-
šíte, protože na hlavních náměstích, kde se trhy pořádají 
se vyskytují především turisté z okolních zemí. I jízdenku 
na metro si v automatu koupíte v pohodě ve slovenštině. 
Zdejší trhy nás upoutali zcela jednoznačně nejpestřejší na-
bídkou jídla, která je založena především na jejich národní 
kuchyni a specialitách. Ochutnat můžete opravdu vše od 
langošů, přes všechny možné varianty zelí až po tradiční 
polévky. Nesmí chybět ani nám tolik známý trdelník (v origi-
nále kürtöskalács), jehož domovinou je právě tato uherská 
země. Co mě opravdu nejvíce potěšilo, je nabídka suvenýrů 
a řemeslných výrobků. A všechny jsou vyrobeny pouze na 
území Maďarska. Žádné asijské kýče a šunty tu tedy oprav-
du nečekejte, protože jejich prodej je na místních trzích vy-
hláškou zakázán. Pokud se chcete projít i k některým pa-
mátkám, za návštěvu určitě stojí Bazilika svatého Štěpána, 
kde vás vstup vyjde v přepočtu na symbolických 20 korun, 
hradní vrch nad řekou Dunaj, kde se v Matyášově chrámu 
konala korunovace posledních dvou uherských králů, ane-
bo maďarský parlament, kde jsou uloženy uherské koruno-
vační klenoty. I vzhledem k naší společné, byť již dávnější 
historii, za prohlídku určitě stojí. 

A kam příště? Letošní opětovná cesta do německého 
Norimberku se samozřejmě nekoná. Budeme doufat, že 
za rok se ale opět někam vydáme a získáme další zážitky 
a vzpomínky, kterých již máme nespočet. Pokud i vás láká 
nějaká taková zahraniční cesta, doporučuji jet alespoň na 
dva dny, na vlastní pěst a objednat si ubytování nejlépe již 
rok dopředu. A pokud nejste velcí cestovatelé a výletníci, 
snad se sejdeme za rok alespoň na zahájení adventu před 
krumvířským kulturákem. 

Hanka Sýkorová
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TIPY PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU S DĚTMI

Kdo má doma děti se zálibou ve 
tvoření, má docela vyhráno. Zrovna 
adventní a vánoční čas tvoření na-
hrává – na internetu najdete spous-
tu návodů. Můžete vystříhat vločky, 
udělat spolu vánoční výzdobu nebo 
si udělat ozdoby z fi lcu jako my loni 
ve tvořivé dílničce Pantličky. Stačí 
trochu zapátrat třeba na Pinteres-
tu, kde mimochodem najdete úplně 
všechno, a máte o zábavu na dlouhé 
hodiny vystaráno.

NÁVOD NA OZDOBY Z FILCU
- Nejdříve si vytiskneme nebo 

předkreslíme tvary, které budeme 
chtít tvořit. Můžou to být baňky, 
stromečky, hvězdičky…

- Tvary překreslíme na fi lc a vy-
střihneme. Nezapomeňte každý 
tvar vystřihnout dvakrát. Místo 
fi lcu můžete použít i zbytky látek, 
které máte doma, ale fi lc je pev-
nější a lépe se s ním pracuje.

- Způsobů zdobení je velké množ-
ství, můžete lepit tavnou pistolí 
nebo lepidlem, přišívat nebo i 

Teď z trochu jiného soudku. I v 
zimě musíme ven na čerstvý vzduch 
a i tisící procházka po stejných mís-
tech se dá trochu ozvláštnit. Pokud 
míříte do přírody, průvodcem Vám 
může být třeba kniha „Děti, jdeme 
ven!“, která obsahuje 100 nápadů, 
rad a tipů na aktivity v přírodě. Je 

V přírodě ještě chvíli zůstaneme. Průvodcem Vám i Vašim 
dětem se po Jihomoravském kraji může stát Kvido cestova-
tel. Červená chobotnička Vám v zážitkovém deníku ukáže 
30 zajímavých míst regionu a k tomu přidá i dvě cesty za 
pokladem a jak jistě víme, děti a poklad – to jde dohromady. 
Každý výlet v deníku obsahuje popis místa, 2 lehčí úkoly pro 
mladší děti a 2 těžší úkoly pro starší děti. V deníku je u kaž-
dého výletu také místo pro nalepení cestovatelské známky. 
Deník obsahuje přehlednou mapu kraje se všemi výlety. V 
každém deníku má Kvído připraveno i překvapení - schoval 
v přírodě dva tajné poklady. K jednomu z nich vede cesta z 

Tvoříme s dětmiTvoříme s dětmi

V příroděV přírodě

Kvido cestovatelKvido cestovatel

malovat fi xem na textil. Technik 
je opravdu hodně, ale většinou je 
lepší nejdříve ozdobit horní část 
ozdoby a pak teprve spojovat obě 
její části.

- Oba vystřižené tvary teď sešije-
me po obvodu k sobě. Nahoře 
necháme malý nesešitý otvor a 
ozdobu vyplníme vatou. Pokud 
chcete, aby byla těžší, naplňte ji 
rýží. Při došívání otvoru všijeme 
nahoru mašličku na zavěšení.

sice primárně určena na léto, ale 
mnoho z nich se dají využit při zimní 
procházce třeba právě po lese.

Dalším našim tipem je geocaching 
neboli hledání kešek, schránek, kte-
ré jsme Vám tu už v minulosti před-
stavovali. V posledních letech je síť 
kešek čím dál tím hustější, takže na-

místa vyznačeného v deníku. Druhou cestu za pokladem od 
Kvída získají děti jako dárek, až navštíví alespoň 10 míst z 
deníku a stanou se cestovatelem s hodností Objevitel. 

Cesty za pokladem se dají koupit i samostatně a nemusí-
te se omezovat na náš kraj. V celé republice jich najdete 30. 
My jsme v létě hledali poklad u zakletého mlýna na Sázavě. 
Připravte se na to, že cesta vede kolikrát i divokou přírodou. 
Hledání pokladů proto vyžaduje dobré oblečení a obuv, pří-
padně i gps navigaci (podařilo se nám i podle podrobného 
návodu zabloudit) a je asi vhodnější nechat do až na lepší 
počasí.

Všichni rodiče si za posledního více než půl roku vyzkoušeli, že zabavit (ideálně ještě smysluplně) děti doma při loc-
kdownu a zavřených školách vyžaduje velké úsilí. Kromě všech ostatních věcí, o které jsme se museli starat… Na jaře 
a v létě se aktivity hledaly daleko líp, ale co v tomto počasí? Byli jsme milionkrát v lese, hráli karty nebo deskové hry, ale 
upřímně, to už nebaví děti ani nás. Snad Vás následujících pár tipů inspiruje a pomůže k novým zážitkům.

jít si nějakou v okolí není vůbec pro-
blém. A děti přece jenom jdou na pro-
cházku raději s vidinou malé odměny 
v cíli. Mapu kešek v okolí najdete 
například v aplikaci Geocaching, ale 
i jiných. Nás například zaujala  série 
kešek v blízkém okolí v s názvem Po-
věsti z kraje Mrštíků.
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Naším objevem roku, co se venkovních cest a výletů s 
dětmi týká, je bezesporu aplikace Skryté příběhy. Je na 
rozdíl od Kvida úplně zdarma a za nás i lépe a zajímavěji 
zpracovaná. Díky venkovní hře Skryté příběhy poznáte 
nejen nová zajímavá místa, ale navíc můžete cestovat 
v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným dob-
rodružstvím. Hra je určena především dětem od 6 do 
13 let, ale pobaví i dospělé (vážně!). Hra je rozdělena 
do jednotlivých výletních tras, které jsou po celé České 
republice. Na každé trase je několik zastavení, kde se 
zaposloucháte do příběhu vyprávěného historickou po-
stavou, která je spojena s daným místem a většinou řeší 
nějaký malér. Hlas hlavnímu průvodci zapůjčila herečka 
Valerie Zawadská. Na jednotlivých zastaveních pomáhá-
te této postavě, zároveň řešíte drobné úkoly a za to sbí-
ráte body. Čím víc bodů máte, tím víc obsahu hry se vám 
otevírá. Každý měsíc přibývají nové a nové trasy po ce-
lém území České republiky, momentálně jich je přes 200. 
Jednotlivé trasy jsou dlouhé jednoho až do 8 kilometrů, 
takže můžete zvolit náročnost přímo pro Vás. Vybrat si 
můžete trasy, která vedou městem a většinou narazíte 

S našimi tipy se přesouváme zpátky do tepla. Chobotničku Kvido už 
jsme Vám představili. A právě ona Vám pomůže děti zabavit i doma. 
Stačí si otevřít webovou stránku kvido.cz a najít na ní aktivity s Kvidem. 
Pro děti je tady zdarma připraveno mnoho věcí – od aktuálních vánoč-
ních úkolů, přes povídačky s dětmi až po domácí pirátskou bojovku.

Když už jsme u těch internetových stránek, 
najděte si www.elfyourself.com a garantuje-
me Vám, že děti zabaví na delší než krátkou 
chvilku…

BS

Skryté příběhySkryté příběhy

Doma v tepleDoma v teple Trochu legrace na závěrTrochu legrace na závěr

na známé pamětihodnosti. Mezi ně patří i jedna, kterou 
jsme procházeli v létě my. Jmenuje se Kosmasovy ženy 
a provedla nás pražským Vyšehradem. Děti moc bavila a 
díky ní si pamatují sochy podle českých pověstí v parku 
nebo Vyšehradský hřbitov. Vybrat si ale můžete i trasy, 
které vedou celé přírodou – lesem nebo parkem. Nám se 
při pomoci svatému Václavovi zjistit podrobnosti o vraždě 
jeho babičky svaté Ludmily naskytl nádherný výhled do 
kraje kolem řeky Berounky. Kompletní herní instrukce i 
s mapou dané trasy si můžete stáhnout doma na wifi  do 
mobilu a tak následně už nepotřebujete datové připoje-
ní. Jestliže vaše děti rádi něco sbírají, mohou si vytvořit 
kolekci svých portrétů s historickými postavami, protože 
na konci každé trasy si můžete udělat selfi e s postavou, 
které jste pomohli. My se určitě vydáme lovit zážitky i fot-
ky i v zimě. Naposledy jsme nedávno v lednickém parku 
pomohli staviteli Hardmuthovi s návrhem Minaretu :-)

VÍTE, ŽE...
- byl památník z 2. sv. 

války, který se nachází 
u školy, již zrekonstru-
ován? Poté, co byl na 
podzim vandaly poničen 
a vše vyšetřuje policie 
ČR, byla rekonstrukce 
nutná.

- Radek Knápek vytvořil 
světový rekord na Mis-
troství Evropy ve dřepu 
- 220 kg? 

 Svým výkonem získal také absolutní 2. místo, uspěl 
tedy nejen v kategorii dorostu, ale taky všech můžu. 
Jeho pokusy byly následující:

 1. pokus // 210kg světový rekord
 2. pokus // 220kg světový rekord
 3. pokus // 225kg světový rekord
 4. pokus // 225kg světový rekord
 GRATULUJEME!

 Radek o svém úspěchu řekl: 
 „Vyhrál jsem svoji kategorii, což nebylo těžké.. byl jsem 

tam sám, ale překonání světového rekordu je pro mě 
velká věc! Starý rekord byl 182kg, takže jsem rekord 
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překonával hned prvním pokusem. Nakonec se zada-
řilo 220kg druhým pokusem. 3. a 4. pokus 225kg jsem 
již bohužel nedal. Nějak se mně vždycky zasekla práva 
strana při odhákování monoliftu, což nevím proč ale. 
Navíc jsem dnes bojoval s časem, ono si vázat sám 
bandáže není žádná prdel. Ale to není výmluva ani 
omluva. Hold bylo 225kg ještě nad mé síly. Každopád-
ně spokojenost obrovská! Děkuji všem, co jsem zmiňo-
val v úterý. Nejvíc rodičům, dále Rootům, Klobóócké 
posilce a lidem v ní..  a všem ostatním, co fandili a fan-
dí.“

- Tříkrálová sbírka BUDE i v roce 2021?
 I přes protiepidemiologická opatření proběhne začát-

kem příštího roku tradiční Tříkrálová sbírka. Vše při do-
držení aktuálních omezení. Přispět Třem králům do ka-
sičky bude opět možné i v Krumvíři. Jakým konkrétním 
způsobem se dozvíte na začátku ledna. Každá koruna 
pomůže.

Z REDAKCE

Omlouváme se za příspěvek, který 
tak úplně nezapadá do svátečního 
času. Ale vlastně se neomlouváme. 
Omlouváme se vždycky všem, po 
kterých chceme článek nebo fotku 
do zpravodaje – omlouváme se, že 
je vůbec obtěžujeme nebo že je to 
potřeba rychle. A pak zase děkuje-
me. Důležitou součástí naší „práce“ 
jsou i prosby. Prosíme přispěvatele, 
jestli by mohli článek napsat a větši-
nou pak prosíme i podruhé, když už 
je po uzávěrce.

Naopak my jsme si za ty roky vy-
slechli nepočítaně výčitek, pozná-
mek, dotazů proč to nebo ono. Není 
lehké se zavděčit všem... Někdo by 
chtěl víc fotek, pro někoho jsou zby-
tečné. A proč je toho víc a jiného míň? 
Proč tohle bylo napsané na prvním 
místě a tohle až na posledním? Proč 
jsme do zpravodaje nedali článek o 
tom nebo onom? Proč má některý 
spolek barevné fotky a jiný ne? Tohle 
všechno jsou výčitky a stížnosti na 
nás, kteří ukrajujeme svůj volný čas, 

Nevánoční příspěvekNevánoční příspěvek

Za redakci zpravodaje bychom Vám chtěli popřát krásné, 
klidné a bohaté Vánoce, příjemně prožitého Silvestra a hod-
ně zdraví do nového roku. 

Zároveň bychom chtěli touto cestou upozornit na jednu 
velmi důležitou věc. V redakci máme pravidlo, kterým se 
řídí už 3. redakční rada – nikdy neotiskneme článek, kte-
rý není podepsán autorem či autorkou. Autor si může přát, 
abychom jeho či její jméno neotiskli, ale my v redakci mu-

síme vědět, kdo článek napsal. Je to taková pojistka, aby-
chom pak nebyli biti za něco, za co nemůžeme. Zmiňujeme 
to kvůli jednomu článečku, který někdo vhodil do schránky 
u Obecního úřadu. I když v článku není nic urážlivého, jen 
smutné konstatování nepořádku kolem popelnic, jelikož se 
autorka či autor nepodepsal, přesný opis článku v čísle ne-
najdete. Tímto pravidlem se budeme řídit i v budoucnu, tak 
se, prosím, nezapomeňte podepsat.

naprosto nezištně, zadarmo, kolikrát 
ve stresu a spěchu, po nocích, aby 
si VŠICHNI v obci mohli přečíst, co 
se u nás děje. A věřte, že nás to stojí 
opravdu hodně času. Zkoušeli jsme 
to tak zprůměrovat a spočítat – jedno 
číslo zpravodaje stojí zhruba 40 až 
50 hodin našeho času… 

Když jste teď všichni aspoň trochu 
v obraze, jak tvorba zpravodaje vy-
padá, pojďme se spolu podívat do 
ideálního světa. Bydlíme v obci Řív-
murk, kde bydlí asi 1100 obyvatel a 
většina z nich si třikrát za rok počte v 
místním zpravodaji. Místní se o dění 
zajímají – počínaje starostou, radou 
obce, zastupitelstvem, vedoucími 
sdružení a spolků, řediteli místních 
organizací přes všechny občany za-
pojené do veřejného života. Pokud 
se stane něco důležitého, zajímavé-
ho nebo se prostě jen chtějí podělit o 
každodenní život v obci, každý z nich 
se podívá do tiráže aktuálního čísla, 
zjistí datum uzávěrky příštího čísla 
a nejpozději do toho data pošle svůj 

příspěvek redakci… Každé číslo je 
pak zajímavé a nabité informacemi. 
Vlastně ani nemusíme utíkat do ide-
álního světa – pokud máme správné 
informace z okolních obcí, vetšinou 
to u nich takto funguje. Nechtějte 
vidět, jak by vypadalo číslo Krum-
vířského zpravodaje, které bychom 
odeslali do tiskárny k datu uzávěrky. 
Nebo chcete?

Na závěr se opravdu omlouváme 
za narušení adventní atmosféry, ale 
třeba toto postesknutí povede k za-
myšlení alespoň někoho z Vás… 
Zpravodaj by totiž měl být odrazem 
života v obci a není v silách redakční 
rady vědět o všem nebo být všude. 
A zapojit se, může znamenat poslat 
třeba jenom krátkou poznámku, která 
ale hodně pomůže.

Pře jeme Vám všem krásné a po-
hodové vánoční svátky prožité ve 
zdraví.

redakční rada 
Krumvířského zpravodaje
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V letošním úplně jiném roce jsme toho zažili jistě mno-
ho nového a nečekaného. Získali spoustu nečekaných 
zkušeností. Ale také mnohé ztratili. Krumvíř letos přišel o 
jednoho ze svých hrdých rodáků. 

Není pro mě jednoduché psát tyto řádky, chtěla bych 
ale v krumvířském zpravodaji vzpomenout na svého dě-
dečka Staňu Ševčíka. 

Mnozí z vás již tušili, mnozí jste byli překvapeni. Opustil 
nás symbolicky v letošní hodovou neděli v nedožitých 88 
letech. Dožil se vysokého věku, což zdědil po svém tatín-
kovi, který měl v Krumvíři dlouhé roky pekárnu. Ostatně 
obliba dobrých buchet, vánočky nebo čerstvých rohlíků 
zůstala i našemu dědovi od dětství až do konce života. 

Ti starší z vás si jej mohou pamatovat s foťákem, se 
kterým zdokumentoval mnoho kultur-
ních akcí od Krajů beze stínu, vinobra-
ní až právě po zmíněné hody. Ti ještě 
starší si jej pamatujete jako jednoho z 
krumvířských stárků z roku 1950. Byl 
prvním z jeho rodiny, kterému se do-
stalo této cti. Že o více jak půl století 
později získal ve stárkování své násle-
dovníky, už jistě všichni víte. Najdou se 
mezi vámi i ti z vás, které učil malířské-
mu oboru na učilišti. 

V posledních letech si jej také můžete 
pamatovat jako autora úspěšné výsta-

Vzpomínka na Staňu ŠevčíkaVzpomínka na Staňu Ševčíka
vy Krumvíř mého dětství a mládí konané v roce 2007, 
kde se snažil zachytit podobu naší dědiny v současnosti 
prostřednictvím fotek a na druhé straně vzpomínek v po-
době perokreseb tak, jak si ji pamatoval jako malý kluk. 
Výstava byla nakonec zpracována i do knižní podoby a 
kalendáře. 

A v neposlední řadě byl posledních pár let pravidelným 
přispěvatelem právě krumvířského zpravodaje. Básniček 
a povídek o Krumvíři jsme v jeho archivu našli stále ještě 
velké množství, a tak je možné, že se v některém z dalších 
čísel zpravodaje zase objeví. 

Asi by byl dnes překvapen, kdyby viděl, že vzpomínku na 
něj píšu zrovna já. Byla jsem jedinou holkou z jeho vnoučat 
a možná na jeho vkus trošku divočejší povahy. Zároveň 

jsem to byla také já, kdo rozhodně nezdědil 
jeho talent ke kreslení a už od mého dětství 
nade mnou lomil rukama, jak to ta holka 
maluje. Taky by asi dnes byl velice překva-
pen, jak se během tohoto korona podzimu 
stala ze světnice naší chalůpky moje šicí 
dílna i kancelář k online výuce mých žáků v 
jednom. I přesto ale vím, že by toto všech-
no pochopil, protože i přes svůj věk to byl 
neustále člověk, který se zajímal o moderní 
život nás mladých. A především byl rád, že 
se Krumvíř stal naším domovem. 

Hanka Sýkorová

JUBILANTI
za období od 1.1.2021 do 30.4.2021
Jurasová Ludmila  86let
Luskač Ladislav   86let
Luskačová Růžena  85let
Sladký Zdeněk    85let
Jestřebecký Josef  83let
Komorášová Milada  81let
Borovička Karel   81let
Pilařová Eva   82let
Sklenářová Milada  80let
Šebestová Marie  91let
Sladký Josef   91let
Kulíšková Věra   88let
Škrhová Vlasta   88let
Šebestová Blanka  81let
Valihrachová Františka  92let
Kocourek Jaroslav  84let
Charvát Jindřich   82let

Dne 9.12.2020 oslavila paní Anežka Válková své 
krásné 80. narozeniny. K tomuto výročí dostala 
od manžela 80 růží. 

Zároveň v tomto roce, konkrétně 27.8., oslavila 
se svým manželem Diamantovou svatbu - 60 let 
společného života. Gratulujeme a přejeme do 
dalších let jen to nejlepší, hlavně zdraví!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.8.2020 do 30.11.2020
Poláková Ema  č. p. 43
Stehlíková Sarah č. p. 44
Burešová Natálie č. p. 384
Vytrhlík Denis    č. p. 476
Kvaltýn Jonatan  č. p. 90
Grůza Vilém  č. p. 347
Ševčík Richard  č. p. 442
Valihrachová Terezie č. p. 492
Kneslová Monika č. p. 26
Janková Sandra  č. p. 26
Janko František  č. p. 26
Kneslová Nataša č. p. 26
Šálek Lubomír  č. p. 499
Šálková Marie  č. p. 499
Šálková Zuzana  č. p. 499
Janoušková Erika č. p. 496
Šemora Martin  č. p. 496

ODHLÁŠENÍ
za období od 1.8.2020 do 30.11.2020
Matuška František č. p. 313
Šebesta Stanislav č. p. 184
Kirchnerová Markéta č. p. 26
Kirchner Lukáš  č. p. 26
Kirchnerová Kamila č. p. 26
Kirchner Lukáš  č. p. 26
Šálková Zuzana  č. p. 407
Šálková Marie  č. p. 407
Sladký Zbyněk  č. p. 184

NAROZENÍ
za období od 1.8.2020 do 30.11.2020
Poláková Ema  č. p. 43
Stehlíková Sarah č. p. 44
Burešová Natálie č. p. 384
Vytrhlík Denis    č. p. 476
Kvaltýn Jonatan  č. p. 90
Grůza Vilém  č. p. 347
Ševčík Richard  č. p. 442
Valihrachová Terezie č. p. 492

ÚMRTÍ
za období od 1.8.2020 do 30.11.2020
Dostálová Martina č. p. 280
Peroutková Františka č. p. 281
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