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MŠ Zelená třídaMŠ Zelená třída



Krumvířský zpravodaj3/2021 strana  3
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

31. 8. 2021
Zapisovatel: Jana Ko-
mosná
Ověřovatelé: Zdeněk Burý-
šek,  Martin Valihrach

Přítomni: dle prezenční listiny 
– 14 přítomných

Bod č. 1.
Rozpočtové opatření č. 4
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
• Rozpočtové příjmy se zvyšují z 24 

428 400,-Kč na 25 898 700,-Kč
• Rozpočtové výdaje se zvyšují z 24 

650 700,-Kč na 24 754 700,-Kč
• Financování je 1 144 000,-Kč. 

Usnesení č. 21/21/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoč-
tové opatření č. 4.
Hlasování č. 3.: 14-0-0

Bod č. 2
Rozhodnutí o výběru dodavatele na 
výstavbu „Kanalizace a ČOV Krum-
víř“. Pověření k podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem stavby 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
• Jde o výběr dodavatele na výstav-

bu „Kanalizace a ČOV Krumvíř“. 
Do výběrového řízení se přihlásilo 
se 7 fi rem: 

1. INSTA CZ s.r.o., Olomouc s nabíd-
kovou cenou 162 064 766,56Kč 
bez DPH

2. „Společnost Krumvíř“ Doprav-
ní stavby Brno, s.r.o., FIRES-
TA-Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s. Brno s nabídkovou cenou 
156 840 418,88Kč bez DPH

3. Metrostav a.s., Praha 8 s nabídkovou 
cenou 172 245 602,73Kč bez DPH

4. COMMODUM, spol. s.r.o., Valaš-
ská Bystřice s nabídkovou cenou 
167 566 823,97Kč bez DPH

5. VHS Břeclav s.r.o. s nabídkovou 
cenou 149 973 418,96Kč bez DPH

6. VPK Suchý s.r.o., Zásmuky s na-
bídkovou cenou 162 120 000,-Kč 
bez DPH

7. VHST s.r.o., Pelhřimov s nabídkovou 
cenou 169 103 543,19Kč bez DPH. 

• VHS Břeclav s.r.o. byla doporuče-
ná výběrovou komisí, je ekonomic-
ky nejvýhodnější a nabídka splnila 
všechny požadavky.

• Došlo ke komplikaci – žádalo se 

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř
o dotaci na základě výkazu výměr 
projektu pro stavební povolení – 
rozpočet stavby (bez DPH) byl 
127 678 000,-Kč, dle dokumentace 
pro provedení stavby – rozpočet 
144 828 000,-Kč, ve výběrovém 
řízení vysoutěženo cca 149 973 
000,-Kč. Výše schválené dotace je 
cca 81 mil. Kč, původní předpoklad 
spolufi nancování Obcí Krumvíř byl 
46 mil. Kč, aktuálně vychází spo-
lufi nancování Obcí Krumvíř na cca 
68 mil. Kč.

• úvěr asi z KB.

Tomáš Vostřák – letos byla vypsána 
dotace z Krajského úřadu JmK na 
ČOV do výše 10 mil. Kč. Bylo by 
dobré zjistit, jestli bude vypsána 
znovu příští rok.

Ing. Radim Heča – fakturace bude po-
stupná?

Jaroslav Komosný – ano, bude po eta-
pách.

Martina Valihrach – DPH se řeší?
Jaroslav Komosný – ano. Obec je plát-

cem DPH, tudíž náklady na výstav-
bu kanalizace a ČOV budou bez 
DPH.

Jaroslav Komosný – bylo by dobré si 
nad fi nancování ČOV sednout se 
zástupcem z KB p. Nešporem. Pro-
brat s ním možnosti úvěru. Během 
příštího týdne poptáme i další vět-
ší banky ohledně úvěru. Na Státní 
fond se musí doložit, že to ufi nan-
cujeme.

Lukáš Kobylka – dojde po ukončení 
stavby ČOV k fi nančnímu navýše-
ní?

Jaroslav Komosný – není to vylouče-
no. Většinou během stavby se vy-
skytnou vícepráce.

Jaroslav Komosný - pokud nedostane-
me prostředky od Státního fondu je 
pořád možnost od smlouvy odstou-
pit.                                  

Usnesení č. 22/21/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozhod-
nutí o výběru dodavatele na výstavbu 
„Kanalizace a ČOV Krumvíř“ a to fi rmy 
VHS Břeclav s.r.o. 
Hlasování č. 4.: 14-0-0

Pověření starosty Jaroslava Komosné-
ho k podpisu Smlouvy s fi  VHS 

Břeclav s.r.o.
• Jde o schválení pověření starosty 

k podpisu Smlouvy o dílo s fi  VHS 
Břeclav s.r.o. na výstavbu „Kanali-
zace a ČOV Krumvíř“.

Usnesení č. 23/21/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření 
starosty Jaroslava Komosného k pod-
pisu Smlouvy s fi  VHS Břeclav s.r.o.
Hlasování č. 5.: 14-0-0

Bod č. 3
Smlouva pro umístění Z-boxu 
a spolupráci při jeho provozování 
mezi Obcí Krumvíř a Zásilkovna a.s.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
• Obchodní zástupce Zásilkovny a.s. 

uvedl, že by chtěli v obci Krumvíř 
zřídit z-box k vyzvedávání a zasí-
lání zásilek. Mělo by to být v místě 
bývalé telefonní budky vedle Hasič-
ky. Ve smlouvě jsou uvedené dost 
striktní podmínky, např. Obec musí 
zajistit, aby nebyl zastíněn jejich so-
lární panel na z-boxu, zajistit přívod 
elektřiny, v okruhu do 500 m nesmí 
být umístěno zařízení podobných 
služeb (netýká se kamenných ob-
chodů). 

• Služba Zásilkovny funguje v MO 
Hruška.

Jaroslav Komosný – v první řadě by 
se musel vyvěsit a schválit záměr 
a poté by se schvalovala smlouva.

Usnesení č. 24/21/Z 3
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s pod-
mínkami uvedenými ve smlouvě.

Bod č. 4 
Změna územního plánu Obce Krum-
víř č. 2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný

• Jde o změnu ÚP č. 2 kvůli Penny, 
zastavilo se to na vyjádření. Vypa-
dá to, že přes územní plánování 
v Hustopečích a Krajský úřad JmK 
to projde. Zbývá už pouze povolení 
od Města Klobouky u Brna (přípoj-
ky).

Dotazy, podněty a připomínky
Jaroslav Komosný – informoval zastu-

pitele ohledně dotace na sběrné 
nádoby na plast a papír. Během září 
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2021 má být vypsaná výzva, mělo 
by jít o dotaci 85% uznatelných ná-
kladů – min. částka je 500 000,-Kč.

Jaroslav Komosný – dále informoval 
zastupitele, že se na hodech vybra-
lo na vstupném 122 440,-Kč. Cena 
DH Zlaťanka za hudební produkci 
je 123 000,-Kč.

Bc. Petra Winklerová – vznesla dotaz, 
zda budou po obci rozmístěny kon-
tejnery na bioodpad?

Jaroslav Komosný – kontejner je na 
Sběrném dvoře. Teď na podzim se 
to zkusit může, ale lidi tam budou 
zase házet všechno možné. Pak 
bude problém s odběrem bioodpa-
du na kompostárně.

Mgr. Ilona Zárubová – vznesla dotaz 
ohledně dopravního značení po 
obci, konkrétně v zatáčce u Ně-
mečků směr Bohumilice. Dost řidi-
čů jede rovně a pak se vrací.

Jaroslav Komosný – odbor dopravy 
tam chce zlepšit značení a po kraj-
nici naznačit plnou čáru a osaze-
ní značky s tvarem křižovatky. Na 
obytné zóny musí být zpracovaný 
projekt dopravním inženýrem (ost-
růvky, parkování aut atd.).

Martin Valihrach – v obytné zóně ne-
smí auta parkovat na silnici.

Jaroslav Komosný – jsou povolena 
dvě stání u domu na jednu bytovou 
jednotku.

Mgr. Michaela Procházková – vznesla 
dotaz ohledně stání aut na silnici 

u školy.
Jaroslav Komosný – dá se tam znače-

ní z jedné strany (zákaz stání).

Lukáš Kobylka – vznesl dotaz, ohledně 
oprav silnic a chodníků po kopání ČOV.

Jaroslav Komosný – fi rma musí uvést 
terén do původního stavu v místě 
výkopu. Poté Správa a údržba sil-
nic udělá novou hlavní silnici.

Martin Valihrach – upozornil na špatný 
stav chodníku směr statek. Bylo by 
dobré ho opravit a 

zapískovat.
Jaroslav Komosný – chodník se musí 

opravit, zpevnit. 

Výzva Sboru pro občanské záležitostiVýzva Sboru pro občanské záležitosti
Maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), 

přihlaste se na Obecní úřad na obřad Vítání občán-
ků, telefonní číslo 519 419 321, e-mail: podatelna@
krumvir.cz. Kdo má o obřad zájem musí vyplnit formu-
lář „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro úče-
ly vítání občánků“, který je k dispozici 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 Pro-
cházkové.

Jubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě for-
mulář. Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje ob-

čany 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 2021 
či 2022 dovrší výše uvedené jubileum a mají zájem 
o osobní návštěvy členů Sboru pro občanské záleži-
tosti spojené s gratulací a předáním dárkového balíč-
ku, musejí vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely blahopřání jubilantům“. Ten 
je k dispozici na webu www.krumvir.cz a na podatel-
ně Obecního úřadu Krumvíř. Návštěvy jsou z důvodu 
pandemie Covid – 19 odloženy na neurčito. Bližší in-
formace získáte na podatelně OÚ nebo u p. Michaely 
Procházkové.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRVolby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 8. - 9. října 2021 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny. Můžete si prohlédnout pár momentek 

z krumvířské volební místnosti i výsledky voleb v naší obci.
Volební účast  62, 94 %  Platných hlasů  100%   Platných hlasů 624
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K čemu jsou dobré sociálně aktivizační služby?K čemu jsou dobré sociálně aktivizační služby?
PRAKTICKÉ INFORMACE

V září 2019 se v Hustopečích 
otevřela pobočka Centra pro ohro-
ženou rodinu (COR) organizace 
Ratolest Brno. Jedná se o tzv. so-
ciálně aktivizační službu pro rodiny 
s dětmi, které se nachází v obtížné 
životní situaci a v krajním případě 
jim může hrozit i odebrání dětí do 
náhradní péče. Cílem služby je ak-
tivizovat tyto rodiny k tomu, aby se 
zvládly se svými problémy co nejlé-
pe vypořádat a uměly samostatně 
vytvářet bezpečné a podnětné pro-
středí pro růst a vývoj dětí.

V rámci činnosti COR spolupra-
cujeme jak s rodinami, kterým hro-
zí odebrání dětí z rodiny, tak s ro-
dinami, které například jen neví, 
jak zapsat dítě do školky, jak vyjít 
s penězi, na jakou podporu od stá-
tu mají nárok. Rodičům se možná 
nedaří komunikovat se školou, mají 
problémy s výchovou dětí, rádi by 
využili naši nabídku doprovodu k lé-
kaři, soudu, na úřad práce, nebo by 
se třeba jen chtěli o něčem poradit. 
Škála problémů, které rodiny mohou 
řešit, je široká, proto s každou rodi-
nou pracujeme individuálně, s ohle-
dem na jejich potřeby, ale zároveň 
vždy anonymně a s respektem k její 
rozhodnutím.

Rodiny jsou často do COR dopo-

ručeny přes Orgán sociálně-právní 
ochrany dítěte (OSPOD), nemusí to 
však být podmínkou. Služby COR 
jsou určeny pro všechny lidi (faktic-
ky) žijící v Hustopečích nebo přileh-
lých obcích spadajících do správní-
ho obvodu ORP Hustopeče. Mohou 
se na nás obracet rodiny nacháze-
jící se dlouhodobě v obtížné životní 
situaci, rodiny, které potřebují pora-
dit s péčí a výchovou dětí nebo ro-
diny, nad nimiž je vykonáván dohled 
pracovníků OSPOD.

Nabízíme poradenství, dopro-
vod při jednání s institucemi, nácvik 
zvládání konkrétních dovedností, 
nácvik chování v konkrétních situ-
acích, navázání na další odborníky, 

rozvojové aktivity pro rodiče a děti 
atd. Pořádáme akce pro rodiče 
s dětmi a pro děti samotné, jsme za-
pojeni do akce Šatník, kde distribu-
ujeme oblečení, hygienické potřeby, 
hry, pomůcky do školy a spoustu 
dalších potřebných věcí ke konkrét-
ním rodinám.

Centrum pro ohroženou rodinu 
(COR) je jednou ze služeb organi-
zace Ratolest Brno. Ta již od roku 
1995 působí v Brně a jeho okolí 
a pomáhá sociálně znevýhodněným 
dětem, mladým lidem a rodinám ře-
šit jejich nepříznivou situaci anebo jí 
předcházet tak, aby měli rovné šan-
ce žít kvalitní život a začlenit se do 
společnosti. www.ratolest.cz

Nový školní rok v zelené tříděNový školní rok v zelené třídě

ŠKOLÁČEK

Mateřská škola

V září nastoupilo 17 nových dětí 
z 28 do zelené třídy.

Naše MŠ nabídla rodičům adap-
tační program (doprovod dítěte do 
třídy rodičem s postupným zkra-
cováním času pobytu, za dodržení 
hygienických opatření). Děti i ro-
diče odloučení zvládaly postupně. 
I z pohledu učitelky je to velmi ná-
ročné období, dvě nebo čtyři naše 
ruce nemůžou obejmout 17 - 28 
dětí. V průběhu září se projevila 
vysoká nemocnost dětí, nové děti 

nemají ještě vybudovanou imunitu 
a nemoci se často vrací. Ale i tak 
jsme ve školce zpívali, tančili, učili 
se říkanky, kreslili, malovali, lepili…
vždy s nějakou zajímavou aktivitou. 

Podzim toho nabízí hodně - na 
zahradě, na poli i v sadu. Pozorovali 
jsme počasí a když foukalo, vyráběli 
jsme draky a jednoho velkého i pou-
štěli. Když vyletěl do výšky, mohly si 
děti podržet provaz a vyzkoušet, ja-
kou má sílu. Vítr s drakem nečekaně 
točil, nebo se náhle vrhal k zemi. Také 

jsme měli proužky krepového papíru 
a pozorovali, co s nimi dělá vítr.  

Využíváme i prostory naší za-
hrady, nebo u stadionu, chodíme 
za vesnici ke kravičkám, všechno  
pozorujeme. A s listy, které mění 
barvu, je bezva zábava. Otiskujeme 
temperami, vytláčíme voskovkami, 
navlékáme jako korálky. 

Taky rádi využíváme tělocvičnu. 
Opět cvičíme se zvířátky z projektu 
Sokola. Bezva jsou různé překážko-
vé dráhy, využíváme kruhy, skáče-
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me a kutálíme se. A s míčem je to 
nejlepší a nejbezpečnější prostor. 

Moc se líbila pohádka o řepě. 
Děti si ji „zahrály“ jako divadlo, a ob-
rázky jsme počítali, stříhali a lepili. 
Naučili jsme se, kdo je první, po-
slední, jakou má barvu.

Zapojili jsme se do celorepubliko-
vé akce k 28.10. “Český den s čes-
kými vlajkami“.

My jsme si vlajky vyráběli z papí-
ru.

Ve třídě s námi bydlí dva šneci 
afričtí. Dáváme si je na stůl a po-
zorujeme, víme co jim chutná, jak 
vytahují tělo z ulity, jakou mají sílu, 
když se udrží na stěně terária. 

A už se ochladilo a je třeba se víc 
oblékat. Co si obléknu?  Pomoh-
la nám nakreslená postava dítěte 

Pepa –Pepina, kterou jsme oblékali 
z krabice plné oblečení. Hra kam 
jde a co si oblékne děti bavila. 

Teď už se chystáme na adventní 
čas, aby to čekání rychleji utíkalo. 

Přejeme všem prožití svátků 
v klidu a pokoji. 

Báňová Jana
Kvasnovská Šárka, Dis.

Žlutá třídaŽlutá třída
Žlutou třídu navštěvuje v tomto školním roce celkem 

28 dětí, z toho 17 chlapců a 11 děvčat. Z počtu 28 dětí je 
25 dětí předškolních, které se moc těší do školy.

Konečně po dvou letech se nám opět podařili zapojit 
do plaveckého výcviku v Hustopečích, kterého se zú-
častnilo 14 dětí. Děti si plavání moc užily.

Společně jsme se zapojili do dvou výtvarných soutě-
ží. Jedna byla na téma: „Čistá příroda“. Zde soutěžíme 
o čističku vzduchu od fi rmy CLEAN AND HEALTH. Dě-
kujeme všem rodičům, kteří se zapojili do facebooko-
vého hlasování. V tomto hlasování jsme skončili na 10. 
místě. Čističku vzduchu jsme zatím nezískali, ale ještě 
máme šanci ji vyhrát ve slosování.

Druhá soutěž byla pod názvem „IROP OČIMA DĚTÍ“ 
(IROP – integrovaný regionální operační program). 
Úkolem bylo ztvárnit 7 různých výtvorů reprezentují-
cí projekty ze 7 oblastí IROP (např. nemocnici, školu, 
hrad, hasičskou stanici, cyklostezku,…). Bohužel jsme 
se v této soutěži neumístili.

Již třetím rokem jsme se zapojili do projektu „Se So-
kolem do života“, který je zaměřen na rozvoj pohybové 
gramotnosti u předškolních dětí. Dětem se cvičení líbí, 
chodíme rádi cvičit do tělocvičny a nad vším dohlíží „So-
kolík Pepík“.

Celý měsíc listopad jsme si povídali na téma „MOJE 
TĚLO, TVOJE TĚLO, NENÍ, CO BY NEUMĚLO“. Děti 
si prohlubovaly poznatky o lidském těle, o všech našich 
smyslech, jak pečovat o své zdraví, jak se projevuje 
nemoc a co způsobuje, jaké máme pocity. A ošetřovali 
jsme své plyšové mazlíčky. 

A co nás ještě čeká? No přece to nejkrásnější z celé-
ho roku – „VÁNOCE“. 

Všem přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 
2022.

Iveta Hošová, Blanka Vykydalová

Čistá příroda - Přírodní rezervace Louky pod Kumstá-
tem na podzim v katastru obce Krumvíř
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Školní zamyšleníŠkolní zamyšlení

Základní škola

V krumvířské škole se letos vzdělává 71 žáků! Ten-
to vyšší počet byl naposledy ve školních letech 1999 
– 2002. Od roku 2002 postihl školu nepříznivý demo-
grafi cký vývoj a počet žáků stále klesal. Nejmenší počet 
za posledních 15 let byl ve školním roce 2012/2013, kdy 
se vzdělávalo v celé škole 36 žáků. Od roku 2005/2006 
museli být žáci spojování – škola byla malotřídní, s pěti 
ročníky, ale pouze třemi třídami. Počty žáků začaly mír-
ně stoupat, takže od roku 2015/2016 měla škola 4 třídy 
až do letošního školního roku, kdy má 5 tříd. Přesto-
že byly jenom čtyři třídy, byli žáci na hlavní předměty 
vyučováni samostatně. Pouze na výchovy – tělesnou, 
výtvarnou a hudební byli žáci dvou ročníků spojováni. 
V letošním roce jenom na hudební výchovu. Doba pan-
demická nepřála v loňském roce výuce, natož krouž-
kům. Snad se v tom letošním podaří nějaké zrealizovat, 

alespoň od II. pololetí. V minulém roce žáci do školy 
moc hodin nenachodili, a tak se ani výlety a různé akce 
nedostalo. Děti byly zkrátka ochuzeny o všechno!  Bu-
deme jen doufat, že se to již nebude opakovat.

Do nového roku proto přejeme všem hlavně dobré 
zdraví!
Počty žáků 2021/2022:
1. ročník: 19, třídní uč. Mgr. Vendula Štiková
2. ročník: 15, třídní uč. Mgr. M. Procházková
3. ročník: 12, třídní uč. Mgr. A. Němečková
4. ročník: 10, třídní uč. Mgr. D. Gratclová
5. ročník: 15, třídní uč. Marek Hampl
Školní družina: 40, vychovatelky Lada Libenská, Lenka 
Marie Slabá

           Ivana Lexová
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První školní denPrvní školní den
Prvního září zasedl do školních lavic po dlouhých le-

tech rekordní počet prvňáčků - 19 dětí. Devatenáct ne-
dočkavých a možná i trochu nervózních prvňáčků nej-
prve uvítala paní ředitelka a pan starosta před budovou 
školy. Poté děti a jejich rodiče čekala první slavnostní 
hodina v jejich nové třídě.

Ve třídě se prvňáčci seznámili nejen s paní učitelkou, 
pro kterou to byl také první školní den v nové škole, ale 
také s jedním skřítkem z říše pohádek. Ve třídě totiž by-
dlí skřítek Popleta, který dělá dětem společnost každý 
den a učí se s nimi všechno nové. 

A co všechno se děti za ty tři měsíce už naučily? To 
by se nám do zpravodaje ani nevešlo! Naučily se počítat 
do 5, dozvěděly se zajímavé informace o světě kolem 
nás, a především číst spoustu písmen. Děti už dokonce 
přečetly svou první učebnici – Živou abecedu. Když na 
začátku prosince splnily několik těžkých úkolů a doká-
zaly, že už umí všechna písmena, slabiky a slova ze 
Živé abecedy, získaly poklad – nový Slabikář, který si 
zaslouží jen opravdu šikovní čtenáři. 

Jsou ale i důležitější věci, kterým se děti ve škole 
učí – třeba to, že s kamarády jde všechno líp a když si 
s něčím nevím rady, kamarádi a paní učitelka vždycky 

pomůžou. Děti už ví, že když chci něco dobře umět, 
stojí to trochu úsilí, ať už ve škole, nebo doma. Zjistily, 
že chyby dělá opravdu každý a chyb se bát nemusíme. 
Vědí, že když se něco nepovede, vždy to jde napravit. 
Naučily se, že když chceme, aby nám ve škole bylo 
dobře, musíme dodržovat některá pravidla. Naučily se 
navzájem spolupracovat, pomáhat si a chovat se tak, 
aby nám ve škole bylo hezky. A to jsou možná doved-
nosti, které našim prvňáčkům budou v životě potřebné 
nejvíce.

Vendula Štiková, třídní učitelka 1. ročníku

Divadelní představení „Ronja, dcera loupežníka“Divadelní představení „Ronja, dcera loupežníka“
V úterý 9. listopadu byla ještě epidemiologická situace 

příznivá, a tak se mohli žáci 3., 4. a 5. ročníku vypravit po 
dlouhé době do divadla. Navštívili brněnské divadlo Ra-
dost, kde shlédli atraktivně zpracované dílo švédské spi-
sovatelky Astrid Lindgrenové – Ronja, dcera loupežníka. 

Inscenace textu Astrid Lindgrenové je obdobou téma-
tu Romea a Julie pro děti. Příběh dvou znepřátelených 
loupežnických rodů a dvojice zamilovaných zde má ale, 
na rozdíl od shakespearovského dramatu dobré zakon-
čení. Námět inscenace je pro nás příležitostí k rozvíjení 
dialogu s dětským publikem na téma „jinakosti“ a tole-
rance. (převzato z www.divadlo-radost.cz)

Představení mělo premiéru 1. 10. 2021 a mezi dět-
skými diváky sklidilo velký úspěch.

O týden později žáci 1. a 2. ročníku už takové štěstí 
bohužel neměli. Slíbenou inscenaci „Mach a Šebesto-
vá“, kvůli karanténě herců, navštívit nemohli. Snad se 
také brzy dočkají!
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Plaveme v tom spoluPlaveme v tom spolu

Z Bílých Karpat na PálavuZ Bílých Karpat na Pálavu

Také letos jsme školní rok zača-
li rozplavbou. Z domácích bazénů 
jsme se přesunuli do toho krytého 
plaveckého, pod dozor zkušených 
učitelů a plavčíků. Příjemnější pře-
chod z prázdninového režimu do 
školního roku si mohli užít žáci 
2. a 3. ročníku. Celkem 10 ho-
din v rámci tělesné výchovy jsme 
strávili v Hustopečích, kde se 
nám líbí. Také máme rádi hodné-
ho řidiče pana Mokrého z Násed-
lovic, který nás vždy spolehlivě 
do krytého plaveckého bazénu 

v Hustopečích dovezl. A aby nám 
po cestě nebylo smutno, přibrali 
jsme do autobusu vrstevníky ze 
školy v Brumovicích. 

V bazénu se o nás vzorně po-
staraly instruktorky plavání, které 
děti v prvních hodinách rozdělily 
do skupin podle jejich dovedností 
a plavecké zdatnosti. Nejlepší je 
výuka hrou, takže i plavání jsme 
zdokonalovali především hraním 
různých vodních her, využívali 
jsme při tom různé molitanové po-
můcky. Přirozenou cestou se děti 

zdokonalovaly ve zvládání růz-
ných plaveckých stylů. A protože 
ve škole jsou oblíbené přestávky, 
tak také v bazénu jsme nějaké 
museli mít. Nejraději je děti trávily 
v prohřívárně. 

Před koncem kalendářního roku 
nás ještě čeká poslední výukový 
blok. Náhradní plavání, které jsme 
doma odseděli z důvodu karantény. 
Děti si přibalí vhodný obal na slíbe-
né mokré vysvědčení:-).                                                                                                        

Eliška Němečková, 
asistentka pedagoga

Již na konci školního roku 2019-
2020 naše škola projevila zájem 
zúčastnit se environmentálního 
vzdělávacího programu v rámci 
projektu „Z Bílých Karpat na Pála-
vu“ (PROJEKT Místní akční plán 
vzdělávání pro SO ORP Hustopeče 
II/). Jednalo se o aktivitu tematicky 
zaměřenou na vzdělávání a zpro-
středkování poznání zajímavostí 
o regionu, propojením formálního 
a neformálního vzdělávání, s cílem 
posílení regionální identity žáků.

Mohli jsme si vybrat, jestli společ-
ně s žáky navštívíme Pálavu, anebo 
pojedeme do Bílých Karpat. Vybrali 
jsme Pálavu a letos v září jsme tuto 
nabídku konečně využili. 

Žáci 2. – 5. ročníku vyrazili v pá-
tek 17. září směrem k Pálavě. Ve 

Velkých Pavlovicích jsme přibrali 
do autobusu paní lektorku. Autobus 
nám zastavil na parkovišti v Klentni-
ci, kde jsme dostali zdarma vydatné 
svačiny a pitíčko a dále už jsme šli 
kousek k bývalému fotbalovému hři-
šti pěšky. Tam už na nás čekali ješ-
tě další dva lektoři. Žáci se rozdělili 
do tří skupin. Postupně se vystřídali 
na třech různých stanovištích vzdá-
lených od sebe přibližně 200m. Na 
prvním stanovišti pod vedením lekto-
ra chytali motýlky, pavouky a brouky. 
Ve speciálních kelímcích s lupou ve 
víčku mohli svoje „úlovky“ detailně 
pozorovat. Úlovků moc nebylo, bylo 
totiž po vydatném nočním dešti. I tak 
jsme ulovili několik druhů pavouků, 
motýlků a brouků. Pan lektor žáky učil 
podle klíče tyto živočichy poznávat.

Na dalším stanovišti si žáci pod 
vedením další lektorky a za výbor-
né viditelnosti prohlédli okolí Pálavy, 
vodní nádrž Nové Mlýny, Svatý Ko-
peček v Mikulově, rozhlednu u Za-
ječí a v dálce i Lednický minaret. 
Také zde měli žáci úkol - měli najít 
v blízkém okolí co nejvíce rostlin po-
dle zapůjčeného obrázku.

Na posledním, třetím, stanovi-
šti žáci skládali puzzle ptáků, kteří 
v této oblasti žijí a protože se začalo 
rychle zatahovat a slunečnou oblo-
hu vystřídaly mraky, rychle jsme se 
začali balit a odcházeli jsme k au-
tobusu. I s těmi mraky v závěru to 
bylo krásné a poučné dopoledne 
pro všechny.

Michaela Procházková, 
třídní učitelka 2. ročníku

Letní kempLetní kemp
Naše škola se v červenci zapojila 

do „výzvy“, která vzešla z minister-
stva školství. Výzva s názvem „Let-
ní kempy“ byla zaměřena na snižo-
vání negativních dopadů pandemie 
COVID 19 na děti, které ve školním 
roce 2020/2021 plnily povinnou 

školní docházku. Účelem poskytnu-
té dotace bylo podpořit: 
• opětovné posílení sociálních 

vztahů s vrstevníky a vzájemnou 
spolupráci 

• zájem dětí o vzdělávání 
• duševní pohodu a duševní zdra-

ví dětí 
• návyky zdravého životního stylu
• pohybové aktivity dětí 
 Dotace byla poskytnuta pro 15 

dětí z naší školy, a tak se bohu-
žel „nedostalo“ na všechny. Vý-
zva byla zaměřena především 



Krumvířský zpravodaj3/2021 strana  13

na mladší žáky, pro které byl do-
pad pandemie horší.

Na přípravu letního kempu však 
nebylo mnoho času. Rozhodnutí 
o schválení dotace jsme obdrželi 
pár dní před ukončením školního 
roku! Nakonec jsme vše zvládli 
a děti si zpestřily prázdniny indi-
ánským týdnem, který byl nabytý 
zážitky. Mezi ty nejlepší patřil výlet 
do Hustopečí, kde jsme si vyšlápli 
na rozhlednu a odměnou nám byla 
projížďka na koních na nedalekém 
ranči „Valkýra“. Podívali jsme se 

i do nového muzea v Kloboukách, 
jehož návštěvu Vám vřele doporu-
čujeme! Týden uběhl jako voda… 
Ukončení proběhlo stylově – indi-
ánským obřadem u ohně s opeče-
nými špekáčky, které k prázdninám 
prostě patří.

V rámci tohoto letního kempu se 
naši žáci zapojili do soutěže „Pu-
tování s Mapíkem“. Cílem soutěže 
je zprostředkovat dětem poznání 
všech částí našeho zajímavého re-
gionu, pojmenovaných podle cen-
trálních měst - Hustopečsko, Klo-

boucko a Velkopavlovicko. 
Naše škola byla porotou vybrána 

a odměněna nejen titulem „Mapíko-
va škola“, ale také jsme získali tis-
kárnu na fotografi e.

Soutěž „Putování s Mapíkem“ ale 
nekončí! Uzávěrka druhého sou-
těžního kola je až 30. 3. 2022, tak 
neváhejte a zapojte se svými dětmi.  
Více informací naleznete na webu 
maphustopecsko.cz nebo u třídních 
učitelů.

Aneta Němečková, 
třídní učitelka 3. ročníku

Dobronauti – Zpátky v časeDobronauti – Zpátky v čase
Edukačně preventivní program, 

který učí děti, jak dobře a samo-
statně zvládat konfl ikty a agresi byl 
vytvořen v loňském roce týmem 
zkušených psychologů a sociálních 
pracovníků.

Dle mého názoru u většiny dětí 
nestačí poslechnout si přednášku  
a ukázat si několik  situací správné-
ho chování. Potřebují získat pevné 
základy a na nich pak stavět. Vě-
řím, že je správné vést děti k samo-
statnosti a akceschopnosti. Ideálně 
v pořadí …….

Žáci si hrají   -----------  učí se  ---
------- mění se.     A ještě je to baví !

Dobronauti jsou tajná vesmírná 
organizace, která pomáhá dětem, 
aby se dokázaly poprat se vším, co 
je v životě potká. Před dávnou do-
bou, kdy na Zemi zuřila veliká vál-
ka, žil jeden chlapec. I když viděl 
mnoho zlého, věřil, že dokáže sobě 
i druhým pomoci, aby byli šťastněj-
ší. Zjistil, že má neuvěřitelnou moc 
– proměňovat lidské vztahy k lepší-
mu. A to jen díky svým myšlenkám, 

přáním, slovům a malým činům… 
Ten chlapec brzy našel další děti, 
které měly podobné schopnosti. 
Začali si říkat agenti Dobronauti 
a vydali se pomáhat dětem na ce-
lém světě. Úkolů, které musí řešit, 
najednou přibývá. Potřebují posílit 
tým….

Dne  2.11.2021 jsme přijali jejich 
výzvu  a žáci 3.,4. a 5.ročníku se 
stali součástí velkého dobrodruž-
ství! Pomocí stroje času se přenesli 
do minulosti, současnosti a blízké 
budoucnosti problémové situace 
a v časovém limitu se snažili za 
pomocí nejsilnějších zbraní agentů  
(hlavy a srdce) problém vyřešit.

Co si děti ze hry odnesly?
- Otevřené oči i srdce:  Plnění 

mise podpořilo jejich citlivé vní-
mání k odlišnostem a k různým 
potřebám.

- Porozumění tomu, jak konfl ikt 
vzniká:  Děti odhalily a pochopi-
ly některé důvody, které k agresi 
vedou.

- Pár tipů, jak zmírnit konfl ikt 

a jeho dopady:  Objevily mož-
nosti, jak se dá na agresi dobře 
reagovat i jak se jí vyhnout.

- Uvědomily si svou vnitřní sílu:  
Zjistily, že mohou ovlivnit, co se 
děje jim samotným i jejich okolí, 
a že stojí za to nezůstat v kon-
fl iktní situaci nečinným a lhostej-
ným.

V dobré víře jsme chtěli hru do-
přát všem našim žákům, ale v prů-
běhu jsme zjistili, že tyto benefi ty  
preventivního programu jsou schop-
ni využít a přijmout spíše starší žáci 
( pro 1. a 2. ročník bylo složité čtení 
a porozumění situací na kartičkách).

Stojím „nohama na zemi“ a dob-
ře vím, že po jednom dopoledni se 
z dětí nestanou ideální a bezchyb-
né bytosti. Proto se hodlám k po-
dobným aktivitám vracet a  zlep-
šovat vztahy v třídních kolektivech. 
Troufám si tvrdit, že máme dobře 
našlápnuto a s vaší pomocí bude 
naše “mise“ úspěšná.

   Dana Gratclová, 
třídní učitelka 4. ročníku 

Zdravé dny ve školeZdravé dny ve škole
Naučit se básničku, zopakovat si 

učivo prvouky, spočítat příklad, pře-
ložit první větu napsanou anglicky, 

to patří k výuce, ke každodenním 
činnostem učitelů i žáků v rámci 
rozvoje dětské duše i mysli.

Učitel svým jednáním a konáním 
může ovlivňovat životy svých žáků 
i jiným způsobem. Stačí se zeptat, 
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Školní družinaŠkolní družina

co měl daný žák ten den na svači-
nu, co pije v dopoledních hodinách. 
A je tu téma na celé dopoledne!

Složení stravy, obsah pití, to jsou 
faktory, které významně ovlivňují tě-
lesné procesy v těle každého žáka 
a následně nastaví úroveň aktivního 
či pasivního chování během dopo-
ledních hodin. A tak se i naše škola 
zaměřila v rámci zdravého měsíce 
na vše kolem zdravého životního 
stylu. Ve třídách si žáci spolu s uči-
teli povídali o významu vyvážené 
zdravé svačiny, o zařazení ovoce 
a zeleniny do jídelníčku, o dodržo-

vání pitného režimu a doplňování 
tekutin vhodnými nápoji, děti si na-
vzájem říkaly, co jim jejich maminky 
zabalily dobrého a zdravého k jíd-
lu. Asi nejpřínosnějším okamžikem 
byla aktivita, kdy si žáci, za přispění 
vyučujících, v rámci pracovních čin-
ností, připravovali zdravé pokrmy 
ze surovin, které si sami zvolili a při-
pravili doma. 

Velký vzdělávací dopad na žáky 
měla v neposlední řadě i lektorská 
činnost, kdy pro třetí, čtvrté a páté 
ročníky byl připraven vzdělávací in-
teraktivní program „ Zdravá pětka“. 

(Mladší žáky program teprve čeká). 
Žáci pracující a soutěžící ve sku-
pinách se seznamovali se zdravý-
mi potravinami, s jejich umístěním 
v obchodech, s podmínkami jejich 
skladování apod. 

Možná to je jen kapka v moři, ale 
každá aktivita vedoucí k uvědomění 
si důležitosti vlastního zdraví, obje-
vení cesty k duševní i fyzické rovno-
váze, je velkým přínosem pro celou 
společnost.

Marek Hampl, 
třídní učitel 5. ročníku

Školní družina v letošním škol-
ním roce 2021/2022 zahájila svoji 
činnost ve dvou odděleních s cel-
kovým počtem 40 žáků (20 chlapců 
a 20 dívek).

První měsíce školního roku se ne-
sou ve znamení sběru. Podzimní sběr 
papíru je za námi, pomalu se bude-
me připravovat na jarní sběr, který se 
uskuteční v květnu. Za minulý školní 
rok jsme nasbírali 6,28 tun papíru. 
Jako každý rok i letos sbíráme suše-
né kaštany, které jsou pro dančí obo-
ru v Násedlovicích. Pokračujeme ve 
sběru pomerančové a citronové kůry, 
kterou od nás vykupuje fi rma Leros.

Celoročně probíhá školní soutěž 
tříd, kde se mohou zapojit všichni 
žáci. Do této soutěže patří kromě 
jiného i sběrové aktivity. Na konci 
školního roku je vítězná třída odmě-
něna překvapením s logem školy.

Ve školní družině děti tráví volný 
čas zájmovou činností zaměřenou 
na různé oblasti.

Tento školní rok jsme si pro děti 
vymysleli pohybově naučnou hru. 
Hrou nás provází skřítek, které-
mu děti společně vymyslely jméno 
Ferda. Každý týden děti plní úkoly 
z různých vzdělávacích oblastí. Za 
splněné úkoly dostávají razítka pís-
men abecedy. Cílem je naučit Ferdu 
do konce školního roku abecedu.

Škola i školní družina je zapoje-
na do projektu Recyklohraní, kde se 
děti učí teoreticky i prakticky třídit 
odpad nebo objevovat vodní stopu.

Během vánočních prázdnin při-
pravujeme pro děti, jejich rodiče 
i prarodiče Vánoční stezku po okolí 
Krumvíře.  
Lada Libenská, Lenka Marie Slabá

vychovatelky ŠD

Obrázky z mojí obce – výtvarná soutěžObrázky z mojí obce – výtvarná soutěž

Krumvířská kaplička, Vít Procházka, 
11 let

Krumvířské vinohrady, Filip Němeček, 7 let 
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Návštěva Mikuláše, anděla a čertaNávštěva Mikuláše, anděla a čerta

Adventní hra - Odpočítáváme do VánocAdventní hra - Odpočítáváme do Vánoc
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VÁNOČNÍ SVÁTKY

Římskokatolická farnost KrumvířŘímskokatolická farnost Krumvíř
Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost, která je pro všechen lid.“                               LK. 2.10.

ního pokoje a radosti.
A také do nového příštího roku 

Vám všem žehná 
P. Ivo Valášek

Pořadí bohoslužeb: 
24.12.  21:00
25.12.    9:15
26.12.    9:15
Každý čtvrtek: 16:00
Každou neděli:   9:15

Moji drazí,
v této adventní době se můžeme 

otevřít vánočnímu poselství, kte-
ré Boží anděl zvěstoval pastýřům, 
v blízkosti Betléma, kde se narodil 
spasitel světa – Ježíš Kristus. Jsme 
si bolestně vědomi toho, jakým způ-
sobem také současná pandemie 
narušila rodinné, mezilidské a pra-
covní vztahy. Dává to zabrat nám 
všem, abychom nepodlehli zasé-
vání smutku a špatné nálady. Jak 

je důležité udržet se v duchovní 
kondici, která umí přibrzdit anebo 
zcela zatavit přísun všeho nega-
tivního. Anděl začíná své poselství 
pastýřům „NEBOJTE SE“ a tohle 
platí každému z nás, jako nabídka 
od Boha, který je LÁSKA. Nesmíme 
zapomenout se mít opravdu rádi!

Všem vám přeji, aby letošní osla-
va Narození Ježíše Krista byla no-
vou zkušeností s Bohem, který je 
s námi, a je dárce hlubokého vnitř-

Vinaři pomáhajíVinaři pomáhají
S blížícím se koncem vinobraní jsme oslovili společnosti a fi rmy, které 

zpracovávají hrozny.  Našim záměrem bylo shromáždit dary pro tornádem 
postižené obce. U všech oslovených jsme se setkali s nesmírnou ochotou 
a pochopením. Dary pro obce na jihu Moravy jsme získali od fi rem:
Pavlovín, Velké Pavlovice
Vinařství Lukáš Hlinecký, Čejkovice
Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř
Antonín a Vít Valihrachovi, Vinařství Pod kumstátem, Krumvíř
Vinařství Antonín Hradil, Krumvíř
Vinařství Josef Prokop, Krumvíř

Příjemcem darů byla římskoka-
tolická farnost Moravská Nová Ves, 
jmenovitě otec Marian Kalina. Všem 
dárcům poděkoval a ujistil nás, že si 
toho moc váží a dodal „Ať vám dob-
rý Bůh žehná“.

za farní společenství 
Blanka a Laďa Němečkovi     

Českobratrská církev evangelická Klobouky u BrnaČeskobratrská církev evangelická Klobouky u Brna
Vánoce nás vedou k naději
Čím je pro nás naděje?
Emily Dickinsonová popsala na-

ději jako „pírko, které se tetelí v duši“.
Když si představím takové pírko, 

jak lechtá duši a ona se tetelí, vybaví 
se mi k tomu jiskra v očích a úsměv. 
Naděje, to je uvolnění z nejrůzněj-
ších sevření, pohled upřený vpřed. 
Důvěra, že má cenu jít dál. Má cenu 
žít a očekávat něco dobrého. 

Vánoce nás zvou právě k takové 
naději. A přece při jejich očekávání 
i při jejich slavení prožíváme tolik dal-
ších emocí. Je tu smutek po těch, kte-
ří nás už opustili. Jsou tu obavy. Pro-
žiju něco pěkného i o samotě? A když 
se sejde rodina, jak to vše dopadne? 
Tolik se snažíme prožít svátky v po-
koji a harmonii, ale ne vždy se nám 
to daří. A asi nejeden z nás cítí stres. 
Máme před sebou úkoly, povinnosti 
a navíc dnes nevíme, jaká omezení 
nás čekají. Samé komplikace a nic 
jako by nešlo podle představ.   

Nádech výdech. Jak v tom všem 
najít také radost a klid? Jak v tom 
všem prožít to, po čem toužíme? 

Věřím, že má smysl si tyto otázky 
položit a snažit se na ně hledat od-
pověď. Nevzdávat se, nerezignovat. 
Je důležité udělat místo tomu dob-
rému a krásnému, ale nemůžeme 
si to vynutit. Co zbývá ve všem tom 
shonu a chaosu? Snažit se mezi tím 
vším, co nás obklopuje, hledat a vy-
hlížet právě i to dobré. Uchovat si 
naději, i když se třeba chvěje někde 
v koutku. K tomu nás chci povzbudit. 
I sama sebe. 

Když procházím potemnělými 
ulicemi, cítím pod vší úzkostí a stre-
sem také pokoj a pocit posvátná. 
Necítím je vždy, ale osvětlená okna 
mi je připomínají. Tolik světla ve tmě. 
Ozářená okna, stromečky. Tolik pří-
běhů, tolik chvějících se pírek, tolik 
rukou, které si daly tu práci a vnesly 
do tmy světlo a krásu. 

Světlo ve tmě symbolizuje vítěz-
ství dobra nad zlem. 

Ta naše světélka v oknech a před 
domy neodstraní tmu zcela, ale pro-
svítí ji. A o to jde.

O Vánocích slavíme lásku rodící 
se do tohoto světa. Rodí se zrani-

telná a zároveň neuvěřitelně silná. 
Neodstraní všechnu naši bolest 
a všechno zlo, a přece svítí do na-
šich temnot. 

Ta věrná, tichá, silná, nevzdávají-
cí se síla. Je tu, abychom unesli to, 
co je těžké. Je v tom všem s námi. 
Láska už je taková. Světlo přemá-
hající temnotu. I tam, kde jsme už 
nedoufali. 

Ani smutek ani stres ani strach ani 
nic jiného ji zcela nezatemní. Proto-
že ona se hned tak něčeho nelekne. 
A rodí se všude tam, kde je pro ni 
aspoň tolik místa, jako bylo kdysi 
dávno v tom jednom obyčejném bet-
lémském chlévě.  

Požehnané Vánoce vám všem. 
Martina Zuštinová,

 farářka farního sboru Českobra-
trské církve evangelické v Klobou-

kách u Brna

Srdečně Vás zveme na pravidelné 
nedělní bohoslužby, které se konají 
každou neděli od 9:30 hodin v evan-
gelickém kostele v Kloboukách 
u Brna.
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Adventní a vánoční zvykyAdventní a vánoční zvyky
Krájení jablka, ustřižení třešňové větvičky do vázy na svátek sv. Barbory, pouštění lodiček z ořechů – to všechno 

jsou všeobecně známé tradice, které mnozí z nás dodržují. Pokud se ale podíváme do minulosti, najdeme několik 
tradic nebo zvyků, na které se už téměř zapomnělo…

Zapalování františků a purpury
Tradice pálení aromatických směsí sahá až hluboko 

do historie, kdy se příbytky na přelomu starého a nového 
roku vykuřovaly, aby se vyčistily od všeho zlého. Kuže-
lovitá podoba a typická vůně vánočního františka však 
pochází z Krušnohoří, kde se před třemi staletími začalo 
mlít uhlí, do kterého se přidala pryskyřice z kadidlovníku 
pravého. Právě ta dodává františku jeho typickou vůni.

Cibulové slupky
Polozapomenutý zvyk, pomocí kterého lidé zjišťovali, 

jaké je v příštím roce čeká počasí. Stačilo naloupat 12 
sukének z cibule, do každé nasypat trochu soli a polo-
žit je tak, aby každá symbolizovala jeden měsíc v roce. 
Sukénka, ve které se sůl do rána úplně rozpustila, před-
stavovala deštivý měsíc, zatímco ta, kde sůl zůstala ne-
porušená, věštila sucho.

Vynášení štěstí
Štědrý večer je plný nevyzpytatelné magie. Proto se 

o tomto dni nedoporučuje zametat nebo dokonce vyná-
šet odpadky z domu. Podle staré tradice to totiž může 
znamenat, že si z domu vynášíte i štěstí. A to za jedno 
odložení úklidu přece nestojí.

Sedm hrnečků
Sedm hrnečků sloužilo ve staré tradici k věštění bu-

doucnosti. Princip byl jednoduchý. Pod každý hrneček 
se vložil jeden symbol – mince znamenala bohatství, 
uhlí signalizovalo nemoc, prsten svatbu nebo alespoň 
lásku, hřebínek varoval před nedostatkem, šáteček věš-
til cestu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak si stačilo jen 
zavázat oči, zamíchat hrníčky a jeden si zvolit.

Ovazování vánočního stolu
Ačkoli tato tradice může působit poněkud podivně, 

v minulosti byla rozšířená především mezi rolníky a ze-

5 OTÁZEK PRO...

...Annu Strakovou, kronikářku obce ...Annu Strakovou, kronikářku obce 
1. Co všechno zahrnuje „práce“ kronikáře obce?
Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že kronikář by měl 

zachytit život v obci v průběhu daného roku s upozorně-
ním na výjimečné a zajímavé události, osobnosti, zazna-
menávat počasí apod. Sledovat tedy dění v obci a během 
roku pořizovat dokumentaci a vést si alespoň poznámky, 
které po skončení kalendářního roku zpracuje pro zápis 
do kroniky. Kromě povinných záznamů je víceméně na 
každém kronikáři, v jakém rozsahu zápis provede. Z kro-
niky by se budoucí generace měly dozvědět, jak žili jejich 
předkové, v jakých sociálních i ekonomických podmín-
kách, jak se bavili, co se v obci v daném roce třeba vybu-
dovalo, co naopak zaniklo atd. Zápisy kronikář doplňuje 
přílohou, která obsahuje fotografi e, letáčky, pozvánky na 
akce, výstřižky apod. 

2. Z jaké doby pochází první záznamy v kronice obce?
První zápisy do kroniky byly provedeny v roce 1919 

(v roce 1920 vyšel zákon, který ukládá obcím vést pa-
mětní knihy - kroniky, tento byl poté v roce 2006 na-
hrazen zákonem novým), ale protože je kronika psána 
retrospektivně, první zápisy nás seznamují s minulostí 
naší obce, kdy první zmínka se datuje do roku 1350. 
Z tohoto pohledu je dle mého názoru tato první kniha 
nejdůležitější a určitě velmi zajímavá a zvláště tito první 
kronikáři mají můj velký obdiv a respekt.

3. Dá se najít v krumvířské kronice nějaký unikátní 
historický záznam, třeba z války?

Právě z období války mám k dispozici jen kopie pár 
stránek s upozorněním, že toto období je zapsáno zpět-

mědělci. Před Štědrovečerní večeří se provazem nebo 
řetězem svázaly nohy vánočního stolu, u kterého často 
neseděla jen rodina, ale i blízcí příbuzní. Tím se zajistilo 
aby příští rok všichni zůstali při sobě.

Sudý počet lidí u stolu
Krásným a velice starým zvykem je prostírat štědro-

večerní tabuli pro sudý počet lidí. Pokud rodina čítala 
lichý počet, prostřelo se jedno místo navíc, které sloužilo 
buď pro náhodného osamělého cestujícího, nebo jako 
vzpomínka na ty, kteří nás opustili a už nikdy s námi 
k jednomu stolu nezasednou.

Cizí věci v domě
Než hospodyňky zasedly za štědrovečerní tabuli, 

vždy pečlivě zkontrolovaly, zda v domě nejsou žádné 
cizí věci, ať už zapomenuté nebo vypůjčené. Pokud je 
totiž svému majiteli nevrátili před tím, než se pustili do 
štědrovečerní večeře, přinesly jim tyto předměty v příš-
tím roce obrovskou smůlu.

Patky od vánoček
Na Štědrý den vedly mladé dívky ve velkých rodi-

nách vždy obrovský boj o patky z vánoček. Ta, která jich 
zvládla do večera nasbírat 9, se totiž měla do roka vdát. 
Nutno podotknout, že se patky nemohli ukrojit z vánoč-
ky hned, protože by se tím stejně jako u chleba krájely 
„paty pána Bohu“. Naději na věrného mládence tak měla 
jen ta nejtrpělivější.

Třesení stromečku
Po štědrovečerní večeři kdysi vybíhaly mladé dívky 

z domu na zahradu, aby zatřásly mladou jabloní nebo 
zlatým deštěm. Odkud se ozvalo štěkání nebo vytí psa, 
odtamtud si pro ně měl přijít ženich.

Zdroj: FB stránka Praha
(red)
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ně a tedy ne zcela podrobně a uceleně. Přesto je tam 
např. zmínka o počátku smutného osudu krumvířských 
židovských rodin. Ale právě ve výše zmiňovaném prv-
ním svazku obecní kroniky je třeba krátký zápis o cestě 
několika našich občanů do Prahy, kteří se v roce 1868 
zúčastnili slavnosti při pokládání základního kamene 
k Národnímu divadlu. Ostatně, všechny zápisy mají 
svou vypovídací hodnotu, a který z nich je unikátní, se 
kolikrát ukáže teprve s odstupem doby. 

4. Jsou některé záznamy v kronice psané i jako 
osobní pohled kronikáře nebo vždy jenom z faktické 
stránky? 

Kroniku vedu krátce, některé starší svazky jsou již 
uložené v archivu v Mikulově, takže je nemám stále 
při ruce, všechny jsem je neprošla, a tak to nemohu 
objektivně posoudit. Spíš než osobní pohled je to styl, 

jaký každý kronikář má. Při zápisu by se měl ovšem 
vyhnout nějakému svému vyhraněnému názoru či hod-
nocení. 

5. Je něco, čím mohou občané do kroniky při-
spět?

Určitě. Například to může být upozornění na ně-
jakou zajímavost či událost, která stojí za to, aby se 
do kroniky zaznamenala. Zde bych chtěla poděkovat 
všem zástupcům spolků a organizací, podnikatelům 
i fi rmám, kteří jsou ochotni podat informace ze své 
činnosti, ale i všem, kteří se rádi podělí třeba o své 
vzpomínky.

A protože se blíží konec roku, jehož průběh byl 
opět nepříznivě ovlivňován z hlediska pandemie, 
chtěla bych všem popřát do nadcházejícího nového 

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

SK KrumvířSK Krumvíř
Omlouváme se všem čtenářkám a čtenářům za chybu v minulém čísle zpravodaje. Při korektuře jsme si 

nevšimli, že je do čísla zkopírován článek z čísla 1/2021. Proto spolu s omluvou přikládáme i článek, který 
jste si měli přečíst v 2. čísle a následně aktuální příspěvky od našich sokolů.                                            (red)

ČLÁNEK 2/2021
K radosti všech fotbalových fa-

noušků a zejména hráčů se po dlou-
hém půstu opět rozběhlo dění na 
místním travnatém hřišti. Při dodržo-
vání zadaných hygienických opatře-
ní jsme konečně mohli sledovat, zda 
chlapci nezapomněli s jejich kulatým 
kamarádem zacházet. I přes počá-
teční nerozehranost se do tempa 
dostali poměrně rychle a mohli tedy 
napříč kategoriemi začít rozmýšlet 
i nad domlouváním přátelských utká-
ní. Nejdříve se ovšem vydali hráči 
přípravky, žáků a dorostu na spo-
lečné herní soustředění do Bělé pod 
Pradědem. V malebném prostředí 
Jeseníků se chlapci zdokonalovali 
jak v jednotlivých individuálních čin-
nostech, tak si vyzkoušeli i souhru 
v přátelských utkáních proti místním 
celkům. Bez jediné výjimky si všichni 
hráči, jejich trenéři a zbytek realizač-
ního týmu toto soustředění nemohli 
vynachválit. Věříme, že se tato akce 
stane opět tradicí, na niž se budou 
kluci celý rok těšit.

Další důležitou jarní událostí byl 
turnaj starších přípravek, kde se na 
zdejším hřišti v horkou červnovou 
sobotu utkalo celkem osm týmů ze 
tří okresů. Zaslouženým vítězem se 
stalo družstvo MSK Břeclav, které 
ve fi nále dokázalo porazit Těšany. 
SK Krumvíř si po nervy drásajících 

zápasech v semifi nále a fi nále od-
neslo třetí příčku. 

Co se týká nové sezóny, přichází 
velká změna u našich žáků. Poslední 
roky tato myšlenka neustále visela ve 
vzduchu, neboť jak mladší, tak i starší 
žáci se pravidelně umisťovali na čele 
svých soutěží a dá se říct, že se již 
v rámci okresu nebylo kam posunout. 
Nyní se vedení týmu odhodlalo, že 
přihlásí obě tyto kategorie do 1. třídy. 
V letošním ročníku už tedy bude mít 
SK Krumvíř zástupce v krajské sou-
těži mužů, dorostu i obou kategoriích 
žáků, což lze označit za naprosto ne-
uvěřitelný počin, na tak malou obec. 
Samozřejmě nikdo z nás nemůže tu-
šit, jak si chlapci povedou o stupínek 
výš, nicméně všichni trenéři mládeže 
se shodli, že je to velký krok dopře-
du k lepší výkonnosti našich budou-
cích tahounů „A“ týmu. Všichni vědí, 
že to bude obrovsky náročné na or-
ganizaci či logistiku, nicméně pokud 
chceme hrát stále v okrese či nejlépe 
v kraji první housle, nemůžeme se 
spokojit s malými ambicemi. Vzhle-
dem ke kvalitě hráčů obou družstev 
věříme, že si na novou soutěž co nej-
dříve zvyknou. Zejména u mladších 
žáků bude zajímavé sledovat, jak se 
tito borci popasují s většinou staršími 
soupeři, jelikož dvě třetiny mužstva 
ještě patří věkově do kategorie pří-

pravek.
Vlivem přesunu hráčů starší pří-

pravky do mladších žáků, bude 
pro letošní ročník založena pouze 
přípravka mladší. V této katego-
rii se však přihlásily pouze tři týmy 
na okrese, a trenéři se tak budou 
snažit o domlouvání alespoň přá-
telských utkání. I přesto bychom 
chtěli poprosit všechny rodiče, aby 
své děti na hřiště posílali a přispěli 
tak nejen k rozvoji krumvířského fot-
balu, ale především ke zdraví jejich 
potomků. Zároveň budeme rádi za 
každou pomoc s tréninkem našich 
nejmenších v minipřípravce.

V kategorii dorostu je, věřme, si-
tuace stabilizovaná a při případném 
doplnění kádru některými žáky, bude 
toto družstvo hrát ve své soutěži dů-
stojnou roli. Také budeme doufat, 
že se postupně starší hráči začnou 
více zapojovat do tréninků i zápasů 
„A“ mužstva pro jejich vlastní herní 
růst. Dorost si v přípravě zastřílel 
proti Brumovicích a sehrál vyrovna-
né utkání proti Křepicím a v nové se-
zoně si připsal v prvních dvou kolech 
prohry proti Bzenci a Lednici. Poté si 
však spravil chuť v hodovním utkání 
proti FKM Podluží.

Hráči „B“ mužstva pokračují ve 
spolupráci s Boleradicemi, na je-
jichž hřišti kromě hodovního zápa-
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su odehrají všechna domácí utkání. 
V těžké konkurenci týmů v okres-
ním přeboru budou mít svou pozici 
velmi těžkou, ale rozhodně ne bez-
nadějnou. Držíme jim palce.

Áčko se v přípravě utkalo s Vel-
kými Bílovicemi, Valticemi, Lednicí, 
Rajhradicemi a z pozice fanouška 
nejpřitažlivějším utkáním byl zápas 
proti Znojmu, které před několika 
lety ještě hrálo první ligu. Úvodní 
kolo krajského poháru se odehrálo 
začátkem srpna v Dubňanech, kde 

SK Krumvíř vyhrál 3:0 a postoupil tak 
do druhého kola, kde se utká s Valti-
cemi. Úvod sezóny se „A“ mužstvu 
oproti loňsku moc nevydařil, jelikož 
z prvních tří kol zvládlo vyhrát pou-
ze to úvodní proti Moravské Slavii. 
Snad se k povedeným výkonům 
časem přidá i přívětivý výsledek. 
S týmem se před sezónou rozloučil 
Dalibor Adamec, který přestoupil do 
rodných Svatobořic, a Martin Kmeť, 
jenž se rozhodl ukončit svou boha-
tou fotbalovou kariéru.

Jak jsme slibovali v minulém čís-
le, přes léto se nám podařilo zlep-
šit zázemí na straně u střídaček. 
Vyrostla tu věž pro kameramana 
k povinnému natáčení zápasů áčka, 
a v těchto dnech se instalují zbrusu 
nové sedačky, které by měly k po-
hodlí fanoušků přispět měrou nej-
větší. Přesvědčit se o tom můžete 
na kterémkoliv zápase nebo trénin-
ku. Hráči vám za vaši podporu bu-
dou nesmírně vděční.

Ondřej Luskač

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Kopačky visí na hřebíku, míče 

naskládané ve svých přihrádkách 
a fotbalisté, chtělo by se říct, že 
odpočívají po náročném podzimu. 
Opak je však pravdou. Ihned po 
ukončení sezóny nastoupili naši 
nejmenší na tréninkovou štaci do 
tělocvičny, starší žáci a dorost se při 
ucházejících klimatických podmín-
kách prohání po hřišti nebo teď již 
spíš po novém povrchu na kurtech 
a muži si chodí asi aspoň zaposilo-
vat nebo zahrát nohejbal. Nicméně 
od mistrovských zápasů teď máme 
do jara pokoj a můžeme si tedy 
zrekapitulovat letošní rok, zejména 

jeho zajímavější druhou polovinu. 
Ke slovu se v tomto čísle zpravo-
daje dostanou trenéři jednotlivých 
mužstev, ale než k tomu dojde, rádi 
připomeneme i mimosportovní zá-
ležitosti – nejviditelnější je padesát 
nových sedaček pro diváky, rozese-
tých kolem hřiště, dále věž pro ka-
meramana k natáčení mistrovských 
zápasů „A“ mužstva, již čeká ještě 
jarní odění do nového pláště. O dal-
ších investičních akcích jsme již 
informovali v minulých číslech. Pro 
příští rok bychom chtěli opravit již 
dosti poničené střídačky a uvažuje 
se o oplocení areálu (samozřejmě 

s volným vstupem mimo mistrovská 
utkání) hlavně kvůli opatřením, která 
vyžadují jak nařízení vlády v souvis-
losti s Covidem 19, tak také krajský 
fotbalový svaz. O čem vás bohužel 
nemůžeme informovat, jsou kulturní 
akce, které se letos neuskutečnily. 
Zda se sejdeme na Maškarním ple-
se, který v roce 2022 vychází na 
26. února, je ve hvězdách. V plá-
nu máme také uspořádání výroční 
členské schůze v měsíci lednu. Po-
drobnější informace naleznete brzy 
ve schránkách. Nyní již tedy přejde-
me k hodnocení jednotlivých týmů 
jejich trenéry…

MLADŠÍ ŽÁCI – TRENÉR MICHAL ŠKRABKO
Naše první sezona v krajské sou-

těži v kategorii mladších žáků byla 
pro tým velmi náročná, a to přede-
vším díky věkovému rozdílu, který 
naši hráči vesměs ve všech zápa-

sech pociťovali. Základ týmu tvoří 
hráči ještě z kategorie přípravek. Ti 
se museli vypořádat pro ně s nezvyk-
le velkou hrací plochou i fyzickou vy-
spělostí soupeře. Naštěstí měli oporu 

ve svých starších spoluhráčích, ať 
už to byl celou sezonu skvěle chyta-
jící Samuel Mainuš nebo náš jedno-
značně nejlepší hráč a kapitán Honza 
Valihrach, který se do Krumvíře vrátil 
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z Hodonína, či další (Ondra Krýbus, 
Víťa Šlichta, Matěj Balga). Tým do 
soutěže vstoupil nad očekávání a ur-
val v úvodu cenné body. Jenže v dal-
ším průběhu nás soupeři většinou 
těsně přehrávali. 

Výsledkem bylo dvanácté místo za 
osm bodů při skóre 31:46. Osmnác-
ti brankami se blýskl nejlepší střelec 
soutěže Jakub Škrabko, který těžil 
z výborných nahrávek především 
Matese Gábora, Dariuse Balaciho, 
Honzy Valihracha a Vítě Procházky. 
Velký pokrok ale udělali všichni. Na 
prvním místě Tom Komosný, dále pak 
Jirka Staněk, bratři Svrčkové, Pavel 
Burýšek, Max Mannl. No a když do 
hry nastoupili ti nejmenší David Ba-
laci a Max Heča, tak při jejich zápalu 
všem naskakovala husí kůže. Stejně 
tak musím kluky pochválit za zájem 
a podporu při zápasech A týmu, ve 

STARŠÍ ŽÁCI – TRENÉR JOSEF BRYCHTA
Starší žáci letos zahájili přípravu 

na podzimní sezónu soustředěním 
v Jeseníkách. Během soustředění 
bylo našemu mužstvo nabídnuto 
hrát od nové sezóny krajskou soutěž 
vzhledem k tomu, že jsme v posled-
ních dvou nedohraných sezónách 
byli na prvním místě. Soustředění 
v Jeseníkách po kondiční strán-
ce dopadlo velmi dobře, po herní 
stránce už to bylo horší. Prohráli 
jsme s SK Řetězárna Česká Ves. 
První zápas v krajské soutěži jsme 
odehráli na hody s mužstvem SK 
Slatina, kdy zápas skončil remízou 
1:1. Tento zápas nám ukázal to, co 
jsme si mysleli před sezónou, tedy 
že budeme v krajské soutěži kon-
kurenceschopní. Tréninkové dávky 
jsme vzhledem k tomu, že půlka 
našeho mužstva doplňuje mladší 
žáky a druhá půlka dorost, omezili 
pouze na dva tréninky týdně. Začá-

tek sezóny byl velmi dobrý a z šesti 
zápasů jsme jeden remizovali, je-
den prohráli a čtyři vyhráli. Druhá 
půle sezóny nám nevyšla, kdy vy-
rovnané zápasy jsme nedokázali 
proměnit v body. I přesto našim hrá-

čům patří velký dík, jak se s touto 
soutěží vyrovnali. Vzhledem k pěk-
nému podzimnímu počasí jsme dál 
pokračovali v tréninkovém procesu 
a podzim ukončili přátelským utká-
ním v Lednici s výsledkem 0 : 0.

DOROST – TRENÉR MARTIN MOŠKVAN
Dorost jsem převzal po P. Zvoni-

čovi v době covidu, kdy se bohužel 
zrovna nehrálo. Vlivem nedostatku 
zápasů, ale i tréninkových jednotek, 
byl začátek sezóny celkem krušný. 
Ale vzhledem k situaci si myslím, že 
přístup kluků byl vynikající. Bylo pár 
zápasů, které nám moc nevyšlo (Bze-
nec ,Vracov, Lipov), ale zase jsme 
sehráli zápasy i s předními mužstvy 
tabulky, které se nám povedly. Urči-
tě bych chtěl poděkovat i klukům ze 
starších žáků, kteří nám občas vypo-

máhali, když nás bylo málo vzhledem 
k častým nemocem. Musím říct, že 
kompletní sestava byla jen v jednom 
zápase za celý podzim, a to taky ne-
bylo úplně ideální. Na konci podzimu 
jsme v tabulce na 11. místě s 11 body, 
což nebylo úplně podle našich před-
stav. Pomýšleli jsme na umístění do 
7. místa. Nejlepší střelec po podzimu 
je Radim Němeček se 6 brankami. 
Přes zimu musíme zapracovat sa-
mozřejmě na fyzické přípravě a čeká 
nás i venkovní zimní turnaj na umělé 

trávě v Pohořelicích. Sehrajeme zá-
pasy s mužstvy Pohořelic, Novosedel 
a Křepic a začínáme 29. ledna. Určitě 
budeme chtít doplnit kádr o cca dva 
hráče, jeden je již domluvený a má 
zájem a hlavně chce hrát za Krumvíř, 
což je nejdůležitější. Byl bych rád, kdy-
by se nám povedlo dotáhnout se v ta-
bulce na družstva nad námi a skončit 
po sezoně na 7. místě. Ještě bych 
strašně moc chtěl poděkovat rodičům, 
kteří jezdí na každý zápas a povzbu-
zují, bývá jich opravdu hodně. Děkuji.

kterých při svém bubnovém peklu byli 
za soupeřovou bránu slyšet stále hla-
sitěji a hnali své idoly k vítězství v zá-
pasech krajského přeboru. Za podpo-

ru při vedení týmu patří poděkování 
i všem, co se o jeho chod starali, což 
byli Radim Heča, Cristy Balaci a To-
máš Svrček.
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ČZS - sdružení vinařů  KrumvířČZS - sdružení vinařů  Krumvíř

Na závěr bych chtěl za všechny hráče, trenéry a funkcionáře SK Krumvíř popřát mnoho radostných chvil v nad-
cházejícím roce a nespočet větších či menších osobních úspěchů a vítězství.                                      Ondřej Luskač                                                                                                                

Letošní činnost našeho spolku byla vlivem mimořád-
né epidemiologické situace výrazně omezena, nemoh-
li jsme pořádat naše tradiční akce (ples, výstava vín), 
pravidelně se alespoň scházíme na schůzích výboru.

Po zmírnění opatření jsme uspořádali 19. června na 
Bůdě „Košt krumvířských vín“. Bohužel zájem veřejnos-
ti o tuto akci byl nulový - škoda Krumvířáci. Zbylé víno 
z této akce jsme věnovali stárkům na hody.

Ve dnech 26. a 27.6. se uskutečnil zájezd do Adr-
špachu a okolí. První den jsme navštívili Broumov, 
kde proběhla prohlídka pivovaru s degustací. Odpole-
dne jsme si prošli Adršpašské skály. Nocleh byl zajiš-
těn v kempu Bučnice, večer jsme pokoštovali vlastní 
vzorky aj si zazpívali. Druhý den byla prohlídka zámku 
v Novém Městě nad Metují a pak hurá domů. Zájezd 
se líbil, tak už na příští rok plánujeme další, tentokrát 
do Beskyd.

Na konci zájezdu proběhla sbírka na obce postižené 
tornádem. Vybralo se 23.000,- Kč, tyto prostředky byly 
poskytnuty Územní radě ČZS okresu Břeclav, která je 
předala potřebným. Všem, kteří přispěli patří velký dík!!

Při letošním prázdninovém vinařském běhu WINE-
RUN byl otevřen Vinařský dům, kde někteří členové pre-
zentovali svá vína, ostatní měli otevřené sklepy.

V letošním roce byl oceněn Republikovou radou ČZS 
- stříbrnou medailí za zásluhy o ČZS náš dlouhodobý 
předseda M. Vytrhlík. - blahopřejeme!

V podzimním období jsme zajišťovali hlídání společ-
ných vinic pomocí PB děl a imitací dravých ptáků, sami 
jsme se věnovali vinobraní a následně výrobě vína.

V závěru bychom Vám všem popřáli hodně zdraví 
a štěstí v novém roce 2022, hlavně abychom se mohli 
vrátit k normálnímu životu bez všech omezení.

Lubomír Lexa

„B“ TÝM – TRENÉR MILAN VÍTEČEK
Letošní sezona je pro nás po spo-

jení Boleradic a Krumvíře „B“ druhou 
společnou v okresním přeboru Břec-
lav. Po loňské, předčasně ukonče-
né sezoně, kdy jsme skončili na 8. 
místě tabulky, jsme si přáli toto místo 
vylepšit.

Začátek sezony nám bohužel vů-
bec nevyšel. I díky početné marodce 
a jiné absenci pro nás první čtyři zá-
pasy znamenaly 4 porážky. Hlavně 
zápas se slabým Hlohovcem a do-
mácí porážka na hody s Moravskou 

byli od nás velmi slabé. V pátém zá-
pasu jsme hráli doma s Bořeticemi. 
Nejspíš to byl pro nás ideální soupeř 
k prolomení špatného začátku se-
zony a po bojovném výkonu jsme 
brankou Lukáše Kobylky vyhráli 1:0. 
V dalším zápase v Kosticích jsme 
ale opět prohráli. Následujících 5 zá-
pasů v řadě bez porážky se ziskem 
13 bodů nás posunulo do prostředku 
tabulky. V posledních třech venkov-
ních zápasech se soupeři z předních 
míst tabulky jsme však opět před-

vedli podprůměrné výkony, které 
k zisku dalších bodů nemohly stačit. 

Do jarní části soutěže tak budeme 
vstupovat se ziskem 16 bodů na 9. 
místě. Nejlepšími střelci byli Jakub 
Stehlík s 8 brankami a Roman Pro-
keš s Petrem Plevačem shodně se 
3 brankami.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
trenérům A-týmu a dorostu, kteří 
nám i přes vlastní hráčské absence 
pomohli a umožnili některým svým 
hráčům nastupovat i za nás.

„A“ TÝM – TRENÉR MICHAL ŠKRABKO
o soutěž níže. Cesta z krize byla 
složitá, jako trenér jsem z toho vy-
vodil odpovědnost a rezignoval na 
tento post. Nicméně vedení i přes 
usilovné hledání nenašlo nového 
trenéra, a tak jsme se domluvili na 
mém setrvání do konce podzimu. 
Možná i to byla jedna z příčin, proč 
tým v sobě našel vnitřní sílu. Důle-
žité výhry v regionálních duelech 
s týmy Mutěnic a Ratíškovic dodaly 
týmu sebevědomí a v závěr podzimu 
byl náš tým postrachem všech pro-
tivníků. Důkazem byla výhra s Bos-

kovicemi a závěrečné deklasování 
Kuřimi s exligovým trenérem Haban-
cem. Výsledkem je desáté místo za 
19 bodů při skóre 22:29. Nejlepšími 
střelcem týmu je Tomáš Ondoušek 
s šesti brankami, nejlepšími hráči 
byli  Luboš Košulič a Dominik Jankůj. 
Tým má sílu a to dokázal. Teď bude 
důležité v zimní přestávce tým posílit 
a zároveň se pokusit do mužstva po-
stupně zapracovat naše mladé hrá-
če.  Poděkování zaslouží za vedení 
týmu Radim Heča a Roman Široký, 
stejně tak všichni věrní fanoušci SK.

Po skvělých výsledcích v příprav-
ných zápasech, ve kterých Krumvíř 
přehrál divizní Břeclav a remizo-
val s třetiligových Znojmem, přišla 
úvodní domácí výhra s týmem Mo-
ravské Slavie všem jako samo-
zřejmost a fanoušci čekali, že tým 
předvede spanilou jízdu z loňského 
podzimu. Jenže posílené týmy sou-
peřů byly proti a následovala hrů-
zostrašná série sedmi proher. Muž-
stvo se ocitlo na posledním místě 
a mnozí nás odsoudili a předčasně 
poslali jako první sestupující tým 
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NA CESTÁCH

Téměř v nebiTéměř v nebi
Téměř v nebi, tak se člověk cítí ve 

výšce 1834 m. Měla jsem možnost 
ten pocit zažít společně se skupinou 
dalších Krumvířáků, když jsme se 
začátkem letošního září vydali na 
poznávací zájezd do známého Hit-
lerova horského útočiště zvaného 
Kehlsteinhaus - „Orlí hnízdo“ a k je-
zeru Königsee ležícímu nedaleko 
odsud.

Jedeme do Německa nebo do Ra-
kouska? Tak by mohla znít vaše prv-
ní otázka, když se vydáte do těchto 
končin. Při pohledu na mapu zjistíte, 
že se jedná o malý výběžek zvaný 
Berchtesgadensko, nachází se zde 
Alpský národní park Berchtesgaden 
a Hitlerovi zdejší kraj učaroval nato-
lik, že se stal součástí Německa….. 
a že je tu opravdu krásně!

Ke zmiňovanému „Orlímu hníz-
du“ se ale člověk nedostane jen tak. 
Můžete si zvolit mezi několikahodi-
novou pěší túrou nebo jízdou speci-
álním autobusem z Obersalzbergu.  
A to je tedy opravdu zážitek. Autobus 
totiž jede po úzké horské silnici 6,5 
km dlouhé a 4 m široké (2 vozidla 
vedle sebe se sem opravdu neve-
jdou). Při její stavbě bylo překonáno 

převýšení 800 m a postaveno 5 tu-
nelů. Dále zde Němci ve výšce 1700 
m vysekali ve skále parkoviště pro 
otáčení vozidel a 127 m dlouhý tunel 
obložený přírodním kamenem. Na 
jeho konci se nachází hala, ze které 
vede 124 m vysoká výtahová šach-
ta. Samotná kabina výtahu je velice 
luxusní – zrcadlové mosazné oblo-
žení a kožené sedačky (zlatý výtah). 

„Orlí hnízdo“ nechal postavit vůd-
cův nejbližší spolupracovník a osob-
ní tajemník Martin Bormann v roce 
1937 jako dárek k Hitlerovým 50. na-
rozeninám.  Budova je postavena ze 
žulových kvádrů o tloušťce 1 m. Vidět 
zde můžete např. osmihrannou míst-

nost s mramorovým krbem, pokoj 
Evy Braunové a prosklenou galerii. 
Zbytek už dnes slouží jako restaura-
ce.  Velké uznání si ovšem zaslouží 
to, že stavba celého komplexu (silni-
ce ve skále, tunely, výtahová šachta 
a horská chata) trvala pouhopouhý 
1 rok. A dodnes je vše ve výborném 
stavu! Samotný Hitler údajně dbal na 
to, aby dělníci dostali za svou práci 
dobře zaplaceno a bylo s nimi dob-
ře zacházeno. Ač tato stavba měla 
být po válce zničena stejně jako 
všechna sídla Hitlerových spolupra-
covníků v okolí Obersalzbergu, na-
konec zůstal tento unikát zachován 
a láká davy turistů. Adolf Hitler zde 
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Z HISTORIE

Nejkrásnější VánoceNejkrásnější Vánoce
Vážení čtenáři,
chtěl bych se s vámi podělit 

o vzpomínku, jak v Krumvíři probí-
haly Vánoce v 60. letech minulého 
století. Mnoho z nás si řekne, vždyť 
není o čem psát, možná ale ano. 

Já (Jaroslav zvaný Jarin) jsem Vá-
noce prožíval v Hospodě U Pepika. 
Hospoda byla postavena kolem po-
čátku 19. století a v té době budova 
jako taková patřila k nejvyšším v obci. 
No a já jsem již jako šestiletý běžně 
chodíval do hospody, protože jsme 
ji měli hned za dveřmi, vedle kuchy-
ně. Pro mě to byla v podstatě taková 
kulturní místnost, kde jsem se vždyc-

ky od těch všech “strýčků” dozvěděl 
mnoho nových věcí a informací. Mno-
hé z nich si tito hosté určitě vymysleli, 
ale já jsem tomu věřil a rád. A vzhle-
dem k tomu, že v té době jsme neměli 
televizi (rok 1960), tak to bylo pro mě 
něco jako dnes večerníček pro malé 
děti. A navíc oproti dnešní době, bylo 
každý den plno a já jsem měl vždycky 
rád větší společnost lidí.

A nyní k těm vánočním svátkům. 
Ty začínaly pečením cukroví, jako 
v každé rodině. My tři sourozenci 
jsme pomáhali mamince i babičce, 
ovšem jen s loupáním ořechů a pak 
hlavně s tím, že jsme již hotové cuk-

roví jedli. I když to nebylo tak zcela 
povoleno, chuť byla silnější. Ovšem 
na vánoční dny už jsem na to neměl 
ani chuť, a navíc jsem byl trošku 
nervózní, co mě ten Ježíšek přinese 
(prostě dětské nervičky...).

Dalším úkolem bylo zajistit vá-
noční stromek. Ten se bez problémů 
koupil v prodejně u Vrbů. Všichni 
chtěli velký a rovný, ale takový na 
výběr prakticky nebyl (na některých 
patrech nebyly vůbec větve). Takže 
můj táta to řešil tak, že v těch chy-
bějících místech navrtal ručně otvor, 
a tam větev (které si vozil ze Ždánic) 
vložil a bylo vystaráno.

ale mockrát nebyl. Zval si sem vý-
znamné návštěvy, aby je ohromil, ale 
vzhledem ke svému strachu z výšek 
a výtahů ho zde Eva Braunová často 
jen marně vyhlížela…

Pokud máte to štěstí, že vás zde 
zastihne jasná obloha bez máčků, 
naskytne se vám na vrcholu hory od 
Orlího hnízda výhled na celé Berch-
tesgadensko a Salcbursko. Nás ov-
šem zastihla mírná oblačnost, takže 
jsme stáli na vrcholu hory v cca 1800 
m obklopeni pouze bílými oblaky – 
téměř v nebi. Někteří dokonce pro-
vedli test chuti piva – zda se v takové 
výšce nějak nezměnila. Jaké zkla-
mání ovšem přišlo po zjištění, že se 
žádný výbuch chutí nekoná a pivo 
chutná stále stejně…:-)

Dalším bodem našeho programu 
byla zastávka u jezera Königsee. 
A musím říci, že to dostálo svému 

názvu (Královské jezero). Jezero je 
srdcem už zmiňovaného národního 
parku, na délku měří 8 km, široké je 
až 1250 m a místy až 200 m hlubo-
ké. Při projížďce po Königsee může-
te vidět 2. nejvyšší horu Německa 
– Watzman (2713 m),  80m vodo-
pád Schrainbach aj., ale především 
je zde k vidění nádherná příroda 
a křišťálově čistá voda. Toto jezero 
je považováno za nejčistší jezero 

v Německu a zdejší voda údajně 
dosahuje kvality pitné vody. Němci 
ji prý ale raději nepijí – my jsme se 
ovšem rozhodli, že budeme stateč-
nější, a s klidným srdcem jsme si dali 
i doušek této královské vody.

Pokud se Vám někdy naskytne 
příležitost podívat se do těchto kon-
čin, neváhejte. Nebudete rozhodně 
litovat!

Petra Konečná
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Fotbalové mužstvo Krumvíř v průběhu letFotbalové mužstvo Krumvíř v průběhu let

Vítěz Okresního poháru 
roku 1966

Nahoře zleva: Eda Man-
delík, Luďa Vytrhlík, Milan 
Bednařík, Miloš Široký, 
Milan Trutman a Joža Šu-
rýn
Dole zleva: Franta Zvonič, 
Mirek Slačík, Jindra Steh-
lík, Milan Popelka, Jara 
Šebesta a pan Sekanina

Rok 1967 a dorost po-
stupuje 
do Okresního přeboru

Nahoře zleva: trenér Faj-
tl, Zdeněk Šmukař, Fana 
Burýšek, Mira Schmied, 
Fana Foretník, Vašek 
Slačík a Jožin Gála
Dole zleva: Tonda Pírek, P. 
Strouhal, Olin Miklík, Jara 
Hálek
Ležící: Joža Drabálek, 
chybí brankář T. Popelka

No a další povinností bylo zajistit 
kapra. Tato činnost se mi líbila nej-
více, protože jsem se těšil na bonus. 
Kapra v té době prodávali v řeznictví 
u pana Kulíška. Já jsem tam chodíval 
s tátou. Doma jsme vzali kýbl s vo-
dou a šli pro něj. Bývala tam vždycky 
fronta, co kdyby na někoho nezbylo, 
a my jsme chtěli toho největšího (as-
poň 4 kg), bylo nás doma totiž osm. 
A teď k tomu bonusu. Já jsem chtěl 
každé Vánoce ještě malého kapříka, 
v podstatě na hraní a také, aby tomu 
velkému nebylo smutno (dětské my-
šlení malého kluka). No pan Kulíšek 
každé Vánoce toho malého kapříka 
našel a daroval mně ho zdarma. Já 
jsem měl velkou radost a on asi také. 

Ovšem smutné pro mě bylo, když se 
přiblížil Štědrý den. Táta mně vždyc-
ky řekl, že z velkého jsou řízky a toho 
malého pustil do potoka a bylo to.

A potom přišel ten nejradostnější 
svátek Štědrý den. U nás to začína-
lo tak, že po večeři příchod Ježíška 
začal zvoněním malého bronzového 
zvonku i přes to, že celá rodina byla 
v kuchyni. To řešil strýc Pepik, měl 
protaženou černou nit do hospody, 
za kterou nenápadně tahal a zvonil 
a my jsme jen koukali, až nám má-
lem vypadly oči z důlků (jak se ne 
moc pěkně říká). Potom došlo na 
to nejlepší, rozbalování dárků. Část 
dárků pro nás děti se týkala potřeb-
ných věcí, čepice, rukavice, tepláky 

(něco jako ve fi lmu Pelíšky), ale kaž-
dý již od našeho milovaného Ježíška 
dostal své vysněné hračky. Já jsem 
měl ze všech těch dětských Vánoc 
největší radost z plechového pásáku 
na plochou baterku. Dnes by se řek-
lo superhračka. Vyjel do všech mož-
ných kopců, jezdil jsem s ním také 
dost po hospodě a chlapům to vůbec 
nevadilo. No a potom Vánoce skoči-
ly, začala škola a život běžel dál.

Tak to byly vzpomínky na mé dět-
ské Vánoce, byly vždy krásné možná 
také proto, že jsme věřili na Ježíška.

Přeji vám všem z Krumvíře po-
hodové, klidné Vánoce a mějte se 
všichni fajn.

Jaroslav Otýpka, Blansko
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Rok 1976, 
Sokol Krumvíř - Husto-
peče 2:0

Nahoře zleva: Novot-
ný, Kulíšek, Macháček, 
Schmied M., Gála J.
Dole zleva: Foretník, 
Štaud, Valenta, Popelka 
M., Dostál, Široký

1986 - pohárový turnaj 
Čejč 

Nahoře zleva: trenér 
František Foretník, Tonda 
Prokeš, Staňa Burýšek, 
Roman Široký, Jindra 
Stehlík, Milan Nádeníček, 
Laďa Donné, Martin Fo-
retník
Dole zleva: Tomáš Po-
pelka, Tomáš Winkler, 
Tomáš Šurýn, Roman 
Čechák, Tomáš Bubeník, 
Karel Demela, Radek 
Bíba, Aleš Foretník a Ton-
da Požár 

1973 po zápase 
Klobouky - Krumvíř 2:5

Nahoře zleva: trenér 
Franta Zvonič, Olin Pe-
routka, Tomin Popelka, 
Joža Charvát, Polda 
Šebesta, Fana Foretník 
a Joža Schmied
Dole zleva: Bohuš Va-
lenta, Mirek Slačík, Jara 
Macháček, Miloš Široký 
a Milan Bednařík
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VÍTE, ŽE...
... již 100 let stojí před budovou nynější mateřské školy pomník 36 obětem světové války? Zbudovala jej krumvíř-

ská obec nákladem 14 000 Kč a odhalen byl 23. října 1921. Zhotovil jej sochař Kocourek z Holiče. Pískovcové poprsí 
T.G.Masaryka od krumvířského rodáka, sochaře a malíře profesora Martina Poláka, bylo na horní plochu pomníku 
postaveno u příležitosti 10. výročí samostatnosti dne 28. října 1928.

…se v sobotu 4.12. uskutečnil v kulturním domě koncert k životnímu jubileu Zdeňka Šmukaře a Zdeňka Junáka? 
Spolupořadatelem byl Český rozhlas Brno a popřát písničkou oběma pánům přišli například Jožka Šmukař, Vinařští 
romantici nebo Stanislav Hložek

Poděkování
Dobrý den, chtěl bych tímto veřejně poděkovat paní Kobylkové za pomoc při zvedání ze země po mém pádu.

                                   S díky pan Weiss

“A” mužstvo 
v polovině 80. let

Nahoře zleva: trenér 
Laďa Novotný, Staňa 
Prokop, Jožin Rudnický, 
Pavel Komosný, Milan 
Bednařík a Mira Hrnčiřík
Dole zleva: Mira Schmied, 
Jožin Kolouch, Laďa Lus-
kač, Staňa Heča a Staňa 
Vytrhlik
Ležící: neprůstřelný gól-
man Jara Mikulica
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PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.8.2021 do 30.11.2021
Medera Damián č. p. 274
Štejdířová Karolína č. p. 184
Šimková Diana  č. p. 284
Knesl Mikuláš  č. p. 26
Hraničková Gabriela č. p. 67
Chludilová Hana č. p. 450
Luskačová Terezie č. p. 450
Štefková Andrea č. p. 502

ODHLÁŠENÍ
za období od 1.8.2021 do 30.11.2021
Sances Anna     č. p. 396
Brychtová Šárka č. p. 341
Pavlasová Pavlína č. p. 364
Štaud Pavel  č. p. 25
Trnková Miroslava č. p. 184
Trnková Julie  č. p. 184

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI
za období od 1.1.2022 do 30.4.2022
Luskač Ladislav  87let
Luskačová Růžena  86let
Sladký Zdeněk   86let
Jestřebecký Josef  84let
Komorášová Milada  82let
Pučálková Anežka  89let
Borovička Karel  82let
Pilařová Eva   83let
Sklenářová Milada  81let
Slavík František  80let
Sladký Josef   92let
Škrhová Vlasta  89let
Šebestová Blanka  82let
Burýšek Karel   80let
Libicher Jaroslav  80let
Kocourek Jaroslav  85let
Charvát Jindřich  83let
Burýšková Ludmila  80let

ÚMRTÍ
za období od 1.8.2021 do 30.11.2021
Jurasová Ludmila č. p. 228
Haschková Josefa č. p. 80

Z REDAKCE

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
rok se blíží ke svému konci, děti se čím dál víc těší na Je-

žíška a my „starší“ na trošku klidu a pokoje. Doba je, jaká je, 
takže se v tomto čísle zpravodaje bohužel nedočtete o zaháje-
ní adventu, koncertu mužského sboru ani o Mikulášské zába-
vě. Bohužel s tím nic nenaděláme.

Ale nebuďme negativističtí, právě doba vánoční nám může 
posloužit k tomu, abychom se na chvíli zastavili a zamysleli nad 
tím, co je pro nás důležité. Každou neděli zapalujeme svíčku 
na adventním věnci, tak se zamysleme na symbolikou každé 
z nich a tím, jak se nám promítá do našich životů. 

1. Svíčka - Naděje. Tu si nikdy nesmíme nechat vzít. Jen díky 
ní můžeme doufat v lepší zítřky, které dozajista přijdou. 

2. Svíčka - Mír. Mějme jej každý ve svém srdci.  
3. Svíčka - Přátelství. Nezapomínejme na své kamarády a ka-

marádky, i když se možná teď nevidíme tak často, jak by-
chom si přáli. 

4. Svíčka - Láska. Bez ní by nebylo nic. 

Přejeme vám všem krásné 

a klidné Vánoce a do nového 

roku jen to nejlepší. 

Andrea Houšťová

Stanislav Prokop

Božena Svobodová

NAROZENÍ
za období od 1.8.2021 do 30.11.2021
Medera Damián č. p. 274
Štejdířová Karolína č. p. 184
Šimková Diana  č. p. 284
Knesl Mikuláš  č. p. 26
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Děkujeme Všem, kteří nám 

pomáhají a kteří nás podporují 

(finančně, osobně i třeba pro-

střednictvím sociálních sítí). 

Děláme všechno proto, abychom 

mohli už normálně fungovat. 

Chybíte nám, hlavně nám chybí 

děti. Opravdu spokojené Vánoce 

a šťastný rok 2022!!
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Základní školaZákladní škola
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Základní školaZákladní škola
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