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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o některých
plánovaných akcích na letošní rok.
Žádost o dotace na pořízení kompostérů na bioodpad, kterou OÚ podával do operačního programu Životního prostředí – prioritní osa 4, byla
akceptována a má velkou šanci na
kladné vyřízení. V takovém případě
bychom mohli rozdělit do rodinných
domů určité množství 900 litrových
kompostérů (na základě zájmu občanů, kteří asi před rokem vyplnili
anketní lístky) a 5 kusů 2000 litrových by bylo umístěno po obci veřejně přístupných. Realizace nákupu
kompostérů by měla být v celkové
ceně asi 700.000,- Kč, z toho vlast-

ních prostředků asi 95.000,- Kč. Již
zaběhlý systém svozu biologického
odpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů rozmísťovaných
po obci vždy první víkend v měsíci
bude pokračovat i nadále. Doufám,
že si nebudeme zbytečně navyšovat
finanční náklady na ukládání komunálního odpadu, ve kterém se nám
stále objevuje právě bioodpad, který
tam nepatří.
V letošním roce se nám na základě
novelizovaného zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích navýší
místní poplatek za odpad o 50,- Kč
na osobu/rok z 400,- Kč na 450,- Kč.
Původní výši poplatku (400,- Kč)
jsme drželi bez navýšení 6 let na-

vzdory narůstajícím cenám za ukládku, naftu atd.
V letošním roce se bude realizovat
výstavba kanalizace v nově vznikající ulici za „Humny“. Jedná se
o kanalizaci v délce asi 110 m za asi
350.000,- Kč. Dále se vybuduje nový
chodník k lokalitě výstavby rodinných
domů na „Rybníčku“ (u hlavní silnice)
a také se budou postupně opravovat
staré nevyhovující chodníky. Zastupitelstvo obce se bude také zabývat
otázkou dokončení inženýrských sítí
v lokalitě na „Rybníčku“ firmou Starex
s.r.o. a umožnění odkoupení stavebních pozemků pro zájemce výstavby
nových rodinných domů.
Jaroslav Komosný

Místní poplatky pro rok 2013
Odpad
Osvobození (odpad)
Úleva (odpad)
Pes
Každý další pes
Stočné
Dvouhrob

450,-Kč/osoba
děti do 3 let věku
ve výši 225,-Kč občané nad 75 let věku
50,-Kč/pes
75,-Kč/pes
50,-Kč/osoba
360,-Kč/10 let

Jednohrob
180,-Kč/10 let
Urna
60,-Kč/10 let
Splatnost místních poplatků je do 31.5.2013
Možnost zaplatit na č.účtu: 5925651/0100, v.s. pro platbu
je číslo popisné
Po zaplacení místních poplatků si mohou občané vyzvednout na OÚ jed na hlodavce v rámci deratizace obce.

Z jednání OZ Krumvíř
28.12.2012
Zapisovatel: Michaela Procházková
Ověřovatelé: Josef Valihrach, Pavel Putna
Přítomni: dle prezenční listiny – 14 přítomných
Usnesení č. 51/12/Z 5
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 5. zasedání Zastupitelstva Obce Krumvíř:
1. Technický bod (zapisovatelka, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva Obce
Krumvíř)
2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. Smlouva č. 1040001962/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce a.s. o realizaci obnovy elektrického vedení NN v ulici „Pod humny“
4. Rozpočtové opatření č.6
5. Vnitřní předpis – cestovní náhrady
6. Rozpočtové provizorium obce na rok 2013
7. Místní program obnovy venkova - Akční plán na roky 2013 a 2014
Informativní zprávy
Dotazy, podněty a připomínky
Hlasování č.2: 14-0-0
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Bod č.2
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Místní poplatky za: komunální odpad - 450,-Kč/osobu/rok, chalupáři - 450,-Kč/číslo popisné
Od poplatku jsou osvobozeni:
* Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která dlouhodobě – nejméně 10 měsíců v kalendářním roce – se v obci
nezdržuje
* Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v sídle ohlašovny, tj. Krumvíř č. 184, pokud se trvale nezdržuje v obci
* Děti do 3 let věku
* Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která je zároveň vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci na území
obce Krumvíř, v níž není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba – osvobození se týká poplatku za tuto stavbu
* Fyzická osoba – člen zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Krumvíř
Úlevy:
* Úleva se poskytuje osobám nad 75 let věku ve výši 225,-Kč
Usnesení č. 52/12/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování č.3: 14-0-0
Bod č.3
Smlouva č. 1040001962/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce
a.s. o realizaci obnovy elektrického vedení NN v ulici „Pod humny“
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Obec Krumvíř prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti – pozemku parc.č. 915/1,915/21, 1448/35, 914/1, 914/2,
1469, 913/1 zapsané na LV č. 10001 v k.ú. Krumvíř
* Stavba obnovy distribuční sítě NN v ulici pod Humny
* Rekonstrukce domovních přípojek NN
Usnesení č. 53/12/Z 5
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1040001962/ 001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce a.s. o realizaci obnovy elektrického vedení NN v ulici „Pod humny“
Hlasování č.4: 14-0-0
Bod č.4
Rozpočtové opatření č.6
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz. příloha - rozpis jednotlivých příjmů a výdajů)
* Rozpočtové příjmy se zvyšují z 13.167.800,- Kč na 13.407.900,- Kč
* Rozpočtové výdaje se zvyšují z 17.050.800,- Kč na 17.081.000,- Kč
* Financování 4.093.200,- Kč
Usnesení č. 54/12/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6
Hlasování č.5: 14-0-0
Bod č.5
Vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř
Usnesení č. 55/12/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř
Hlasování č.6 14-0-0
Bod č.6
Rozpočtové provizorium obce na rok 2013
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Z důvodu, že Zastupitelstvo obce neschválí rozpočet před 1. lednem 2013 řídí se jeho rozpočtové hospodaření
v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krumvíř v době rozpočtového provizoria je poskytován příspěvek na provoz do výše
1/12 celkové roční částky předchozího rozpočtového roku v každém měsíci období rozpočtového provizoria.
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Příjmy jsou v době rozpočtového provizoria přijímány dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně příjmů,
jejichž prodlení by mělo za následek trvalou ztrátu příjmu.
Výdaje – v době rozpočtového provizoria jsou hrazeny dlouhodobé závazky, běžné rozpočtové výdaje včetně nezbytné úhrady za péči o majetek tak, aby negativní následky rozpočtového provizoria byly co nejmenší.
Příjmy a výdaje nad rámec rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu mohou být realizovány pouze po schválení
Zastupitelstvem obce.
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
* Příjmy: volby prezidenta republiky – dotace
* Výdaje: volby prezidenta republiky (materiál, stravné, odměny), nástěnky na volby 11.400,- Kč, nákup zahradního
traktoru od firmy Mountfield 86.700,- Kč
Usnesení č. 56/12/Z5
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2013
Hlasování č. 7 14-0-0
Bod č. 7
Místní program obnovy venkova – Akční plán na roky 2013 a 2014
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Usnesení č. 57/12/Z5
* Zastupitelstvo obce schvaluje Místní program obnovy venkova - Akční plán na roky 2013 a 2014
Hlasování č. 8 14-0-0
Informativní zprávy
* Paní Colledani informovala zastupitele obce o činnosti Spolku PRO MUZEUM
* Paní Jana Kordulová (vedoucí souboru Pantlička) informovala zastupitele obce o činnosti souboru Pantlička

Z jednání OZ Krumvíř
27.2.2013
Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: Michaela Procházková, Veronika Procházková
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 přítomných
Usnesení č. 2/13/Z 1
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 1. zasedání Zastupitelstva Obce Krumvíř:
1. Technický bod (zapisovatelka, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva Obce
Krumvíř)
2. Smlouva č. 014990016110/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Krumvíř a E.ON Distribuce a.s. – přípojka NN k RD pan Pestl, parc.č. 494/7.
3. Nabídka SÚS JMK Brno bezúplatného převodu pozemku KN p.č. 2776 a silnice na této parcele (silnice k nádraží)
4. Rozpočet obce Krumvíř na rok 2013
5. Schválení účetní závěrky obce Krumvíř za rok 2012
Informativní zprávy
Dotazy, podněty a připomínky
Hlasování č.2: 10-0-0
Bod č.2
Smlouva č. 014990016110/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Krumvíř a E.ON Distribuce
a.s. – přípojka NN k RD pan Pestl, parc.č. 494/7.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Obec Krumvíř prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem nemovitosti – pozemku parc.č. 494/7 v k.ú. Krumvíř,
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Hustopeče na LV č. 10001
* E.ON Distribuce a.s. je vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem
„Krumvíř, Rybníček, DP.kNN, Pestl.
* Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH
Usnesení č. 3/13/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 014990016110/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Obcí Krumvíř a E.ON Distribuce a.s.
Hlasování č.3: 10-0-0
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Bod č.3
Nabídka SÚS JMK Brno bezúplatného převodu pozemku KN p.č. 2776 a silnice na této parcele (silnice k nádraží)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* SÚS JMK Brno nabízí Obci Krumvíř bezúplatný převod silnice III/0515 Krumvíř - příjezdná v délce 0,156 km
* Tato komunikace se nachází na KN p.č. 2776 ost.plocha – ost.komunikace o výměře 1078 m2, LV 1370 vlastník JMK –
pozemek je předmětem převodu a z části na p.č. 2771 ost.plocha-dráha LV 1037 ČR SŽDC, s.o.
* Silnice má hodnotu 58.417,- Kč, pozemek je v hodnotě 23.084,- Kč
Usnesení č. 4/13/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku KN p.č. 2776 a silnice na této parcele.
Hlasování č.4: 9-0-1
* Ve 20.45 hodin se dostavil další zastupitel
Bod č.4
Rozpočet obce Krumvíř na rok 2013
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 6. 2. 2013
* Změny v návrhu rozpočtu obce Krumvíř na rok 2013 (viz. příloha zápisu)
Příspěvky pro místní organizace:
* Základní umělecká škola Klobouky u Brna – 10.000,* Spolek PRO MUZEUM - 35.000,* Svaz tělesně postižených - 3.200,* TJ Sokol Krumvíř - 190.000,* Římskokatolická farnost - 150.000,* ČZS Krumvíř – 100.000,Usnesení č. 5/13/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Krumvíř na rok 2013
Hlasování č.5: 11-0-0
Bod č.5
Schválení účetní závěrky obce Krumvíř za rok 2012
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Výsledek hospodaření 677.586,43 Kč
Usnesení č. 6/13/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Krumvíř za rok 2012
Hlasování č.6: 11-0-0
Informativní zprávy
* Pan starosta informoval zastupitele o organizaci KBS
* Paní ředitelka Ivana Lexová navrhla opravu vjezdu před ZŠ a zahrádky před MŠ

ROZPOČET OBCE KRUMVÍŘ na rok 2012
par.

pol.
8115

Změna stavu krátkodobých prostředků

Financování plán.
3 376 900

Financování skut.
1 380 848,90

Schváleno zastupitelstvem obce dne 6.3.2012

ROZPOČET OBCE KRUMVÍŘ na rok 2013
par.

pol.
8115

Financování plán.
Změna stavu krátkodobých prostředků

Financování skut.

3 270 000

Schváleno zastupitelstvem obce dne 27.2.2013
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Rozpočet obce

daň z příjmů F.O. ze závislé činnosti
daň z příjmů F.O.ze sam.výděl. činnosti
daň z příjmů F.O. z kapitál.výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů práv.osob. za obce
daň z přidané hodnoty
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek za provozovaný výher.hrací příst.
odvod výtěžku z provozování loterií
odvod z VHP
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinvest.transfery ze st.rozpočtu
neinv.přij.transfery ze st. rozpočtu
neinv.přij.transfery ze st. rozpočtu
neinvest.přij.transfery od obcí
neinvest.přij.transfery od JMK
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z vydob.prostoru
pozemní komunikace(silnice-Hrnčíř)
pitná voda - výtokový stojan(kopec)
příjmy ze stočného
kino
knihovna
sdělovací prostředky - rozhlas
zpravodaj
zájmová činnost v kultuře
tělovýchova - příjmy z pronájmu
bytové hospodářství
pohřebnictví
příjmy z poskyt.služ.a výrob. - územ.plán.
komunální služby a územní rozvoj
nakládání s odpady - popelnice
zneškodňování komuníál.odpadů
veřejná zeleň
požární ochrana
činnost místní správy
úroky z finančních operací
příjmy celkem

pol.

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1347
1351
1355
1361
1511
4111
4112
4116
4121
4122

Stav účtu k 31.12.2011 - 13.754.976,45 - Kč
Schváleno zastupitelstvem obce dne 6.3.2012

1012
2119
2212
2310
2321
3313
3314
3341
3349
3392
3419
3612
3632
3633
3639
3722
3725
3745
5512
6171
6310

par.

Příjmy - skut. v
Příjmy plán. v Kč
Kč výsledek od
poč.roku
schválený
rozpočet
1 500 000
1 708 513,90
100 000
106 906,46
150 000
186 582,91
1 700 000
1 832 689,37
456 200
456 190,00
3 600 000
3 369 575,00
410 000
398 480,00
14 000
13 573,00
5 000
2 810,00
5 000
0,00
5 000
25 553,50
0
128 974,01
20 000
25 330,00
1 100 000
1 052 531,69
0
31 000,00
348 800
348 800,00
0
220 644,80
2 000
2 000,00
0
4 337,00
15 000
15 648,00
90 000
101 842,00
5 000
0,00
500
121,70
37 000
38 445,00
40 000
14 120,00
1 000
1 950,00
5 000
3 420,00
0
90,00
50 000
64 128,00
5 000
7 675,00
150 000
317 000,00
6 000
9 210,00
20 000
295 500,00
1 200 000
1 901 957,00
30 000
17 450,00
0
59 412,00
0
50,00
0
3 000,00
50 000
54 173,00
150 000
131 156,06
11 270 500
12 950 839,40

pol.

ozdrav.zvl.veterinár.p. - deratizace
silnice
ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
pitná voda
odvádění a čištění odpad.vod.
základní školy (Klobouky)
Ostat.záležitosti předš.vých. a zákl.vzděl.
(ZŠ,MŠ)
základní umělecké školy
kino
knihovna
kultura
církev
rozhlas
zpravodaj
kultura -objekty
ostatní záležitosti kultury
tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí
pomoc zdravotně postiženým
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
výstavba inž. Sítí - plynofikace
územní plánování
komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař.
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů
využívání a zneškod.komun.odpadů
veřejná zeleň
ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
bezpečnost a veřejný pořádek - přest.kom.
požární ochrana
volby do zastupitelstev krajů, do Senátu
zastupitelstva obcí, volby
činnost místní správy
obecné příjmy a výdaje z finanč.operací
pojištění funkčně nespecifikované
ostatní finanční operace
finanční vypořádání minulých let
výdaje celkem

Rozpočet obce

Schváleno zastupitelstvem obce dne 6.3.2012

3231
3313
3314
3319
3330
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3543
3612
3631
3632
3633
3635
3639
3721
3722
3725
3745
4359
5311
5512
6115
6112
6171
6310
6320
6399
6402

1014
2212
2219
2221
2223
2310
2321
3113
3119

par.

10 000
350 000
100 000
350 000
150 000
70 000
35 000
2 200 000
10 000
300 000
20 000
3 200
26 400
500 000
450 000
300 000
400 000
200 000
20 000
920 000
30 000
750 000
12 000
10 000
800 000
0
830 000
1 000 000
12 000
51 000
456 200
9 500
14 647 400

10 000,00
88 621,10
126 142,00
613 673,04
150 000,00
71 879,00
40 938,00
2 096 622,62
8 886,00
204 524,00
63 678,00
3 200,00
26 310,00
625 477,00
102 632,00
5 300,00
0,00
237 096,00
2 851,00
884 112,00
68 745,00
797 281,00
13 998,00
10 000,00
326 416,11
21 454,00
791 841,00
992 262,33
11 546,00
49 230,00
456 190,00
9 438,00
14 331 688,30

Výdaje - skut. v
Výdaje plán. v Kč Kč výsledek od
schválený
poč.roku
rozpočet
35 000
49 347,00
1 989 100
3 108 038,00
500 000
525 450,60
10 000
165,00
20 000
0,00
10 000
4 404,70
600 000
447 295,00
200 000
187 000,00
908 000
1 099 644,80
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par.

1014
2212
2219
2221
2223
2310
2321
3113
3119
3231
3313
3314
3319
3330
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3543
3631
3632
3633
3635
3639
3721
3722
3725
3745
4359
5212
5311
5512
6112
6118
6171
6310
6320
6399
6402

pol.

Rozpočet obce

ozdrav.zvl.veterinár.p. - deratizace
silnice
ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
pitná voda
odvádění a čištění odpad.vod.
základní školy (Klobouky)
Ostat.záležitosti předš.vých. a zákl.vzděl.
(ZŠ, MŠ)
základní umělecké školy
kino
knihovna
kultura
církev
rozhlas
zpravodaj
kultura -objekty
ostatní záležitosti kultury
tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí
pomoc zdravotně postiženým
veřejné osvětlení
pohřebnictví
výstavba inž. Sítí - plynofikace
územní plánování
komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař.
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů
využívání a zneškod.komun.odpadů
veřejná zeleň
ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
ochrana obyvatelstva
bezpečnost a veřejný pořádek - přest.kom.
požární ochrana
zastupitelstva obcí
volba prezidenta ČR
činnost místní správy
obecné příjmy a výdaje z finanč.operací
pojištění funkčně nespecifikované
ostatní finanční operace
finanční vypořádání minulých let
výdaje celkem

Schváleno zastupitelstvem obce dne 27.2.2013

Výdaje - plán.
v Kč schválený
rozpočet
50 000
2 000 000
1 000 000
10 000
20 000
10 000
600 000
200 000
1 033 500
10 000
50 000
70 000
370 000
150 000
100 000
42 000
750 000
10 000
900 000
20 000
3 200
850 000
300 000
300 000
450 000
220 000
20 000
970 000
45 000
900 000
15 000
50 000
10 000
200 000
850 000
39 000
1 050 000
12 000
51 000
530 700
9 800
14 271 200

Výdaje - skut.
v Kč výsledek
od poč.roku
par.

1012
2119
2310
2321
3314
3319
3341
3392
3419
3612
3631
3632
3639
3722
3725
5512
6171
6310

pol.

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1351
1355
1361
1511
4111
4112

Rozpočet obce

daň z příjmů F.O. ze závislé činnosti
daň z příjmů F.O.ze sam.výděl. činnosti
daň z příjmů F.O. z kapitál.výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů práv.osob. za obce
daň z přidané hodnoty
odvody za odnětí půdy
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
odvod výtěžku z provozování loterií
odvod z VHP
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinvest.transfery ze st.rozpočtu
neinv.přij.transfery ze st. rozpočtu
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z vydob.prostoru
pitná voda - výtokový stojan(kopec)
příjmy ze stočného
knihovna
ostatní záležitosti kultury
sdělovací prostředky - rozhlas
zájmová činnost v kultuře
tělovýchova - příjmy z pronájmu
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj
nakládání s odpady - popelnice
zneškodňování komuníál.odpadů
požární ochrana
činnost místní správy
úroky z finančních operací
příjmy celkem

Schváleno zastupitelstvem obce dne 27.2.2013

Příjmy - plán.
v Kč schválený rozpočet
1 600 000
100 000
150 000
1 700 000
530 300
3 300 000
1 200
400 000
13 000
2 500
20 000
100 000
20 000
1 050 000
27 400
204 800
18 200
100 000
500
37 000
1 000
10 000
3 000
50 000
5 000
144 000
2 000
6 000
1 200 000
10 000
20 000
5 300
50 000
120 000
11 001 200

Příjmy - skut.
v Kč výsledek
od poč.roku
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (prosím nedávejte nám odřezky a zbytky látek
• Domácí potřeby – nádobí, skleničky (vše nepoškozené)

• Obuv (veškerou nepoškozenou)
• Hračky (nepoškozené a kompletní)
• Peří, péřové přikrývky a polštáře

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů, aby se nepoškodily transportem. Věci, které vzít nemůžeme: ledničky,
televize a jinou elektroniku, matrace a koberce (z ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se
transportem znehodnotí), znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční:.

22. – 26. 4. 2013 v době od 7 – 15 hodin ve dvoře OÚ
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. 224 316 800, 224 317 203

KRAJ BEZE STÍNU 2013
Na počátku tohoto roku se konala schůzka týkající se
pořádání 28. ročníku festivalu Kraj beze stínu, který se
bude konat druhý červnový víkend, tj. 8. – 9. června 2013.
Na této schůzce byla ustanovena nová programová rada
ve složení Drahomíra Novotná, Marie Šebestová a Kristýna Vlasáková. Pořadatelem zůstává Obecní úřad Krumvíř.
Již první setkání programové rady přineslo změny
oproti původnímu plánu Kraje beze stínu, který byl zmíněn v minulém čísle Krumvířského zpravodaje. Upustili
jsme se od avizovaného tématu svateb. Důvod byl především nedostatek času, který by byl potřeba na přípravu
programu a také vytíženost souborů, které by bylo nutné
do programu zapojit. Svatební téma však považujeme
za velmi zajímavé a pro diváka přitažlivé. Což dokazuje
také fakt, že svatební zvyky byly jedny z nejčastějších
námětů minulých ročníků festivalu. Věříme tedy, že téma
svatba se podaří uskutečnit na některém z dalších Krajů
beze stínu. Další změnou byl návrat k původní časové
koncepci slavností, tj. posunutí programu o jeden den
z pátku a soboty na sobotu a neděli.
Akci tohoto rozsahu však není možné zrealizovat ve
třech lidech. Brzy se tedy naše řady rozšířily o organizační radu, která je složena z těchto členů: Michaela
Procházková, Petra Huspeninová, Veronika Procházková, Věra Colledani, Božena Svobodová, Stanislav
Šebesta a Ondřej Němeček. Organizační rada má na
starosti doprovodné programy, občerstvení pro návštěv-

Kraj beze stínu 1981, pochovávání basy
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níky i účinkující, propagaci, shánění sponzorů a grantů
a mnoho dalších činností, které jsou nezbytné pro realizaci festivalu. Pomocných rukou však není nikdy dost,
proto pokud byste měli chuť se k nám připojit, kontaktujte
nás na emailové adrese krajbezestinu@seznam.cz nebo
osobně u kteréhokoliv z nás. Další novinkou Kraje beze
stínu jsou jeho internetové stránky www.krajbezestinu.cz.
Na této internetové prezentaci festivalu najdete povídání
o jeho vzniku, podrobnou historii všech ročníků a samozřejmě především informace k aktuálnímu programu letošního ročníku. Doporučuji navštívit bohatou fotogalerii,
kde jistě objevíte spoustu známých tváří nebo dokonce
sami sebe jako účinkující. Na tomto místě bych ráda poděkovala Ivaně Olecké (Ostřížkové), za zapůjčení její
středoškolské práce o Kraji beze stínu, ze které bylo při
tvorbě stránek čerpáno. Stránku Kraj beze stínu najdete
nově také na Facebooku.
A co čeká návštěvníky na letošním ročníku slavností?
Sobotní program bude zahájen v podvečer, a to ochutnávkou vín z několika vinařství Hanáckého Slovácka.
Přislíbila nám účast tato vinařství: Sedláček – Vrbice, Bukovský – Kobylí na Moravě, Vinařství Žarošice, Zezula
– Krumvíř a Jan Stávek – Němčičky, u kterého se můžete těšit na řízenou degustaci. Na podiu potom přivítáme
cimbálové muziky v přehlídce s názvem „Vyrostli u nás“.
Vystoupí cimbálová muzika Vonica Krumvíř, Vojara Velké
Pavlovice, Guráš Velké Bílovice, Strunka, ZUŠ Klobouky
u Brna a jako host z jiného regionu cimbálová muzika
Mládí Čejč. Cimbálky se budou na jevišti střídat s účastníky Soutěže o nejlepšího verbíře Hanáckého Slovácka.
Na konci programu bude vyhlášen vítěz, který postoupí
přímo do finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na MFF ve Strážnici a dalších pět finalistů,
kteří postoupí do předkola této soutěže. Večer uzavře beseda u cimbálu za doprovodu všech zúčastněných muzik
zpestřená o školu lidových tanců.
Nedělní program bude provázet motto vyjádřené veršem básně Slovácký plamen od brněnského autora Josefa Suchého: „Sotva spustila kapela, všichni se v kole
točí, ohnivá křidélka na patách, veselé jiskry v očích.“.
Hlavním tématem programu bude tedy tanec. Soubory
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z oblasti Hanáckého Slovácka předvedou návštěvníkům
pásma zaměřená především na tance regionu, ale k vidění budou také „modernější“ pásma scénická. Z dětských souborů přijaly pozvání Žižkovjánek – Moravský
Žižkov, Ždáničánek – Ždánice, Pantlička – Krumvíř, Salajenka – Dambořice, Hanýsek ml. – Šakvice, Kostičánek
– Kostice jako host a program zpestří cimbálová muzika
ZUŠ Klobouky se svými zpěváčky. Ze souborů dospělých přislíbili účast Hustopečská chasa – Hustopeče,
Hrozen – Velké Bílovice, Ždáničan – Ždánice a Hanýsek st. – Šakvice. V obou částech programu budou představeni finalisté soutěže verbířů jak v kategorii dětí, tak
dospělých. Na úplný závěr vystoupí hlavní host, soubor
Kunovjan z Uherského Hradiště. Po celou dobu festivalu
bude zajištěno občerstvení a na neděli připravujeme řemeslný jarmark.
Za závěr mi dovolte Vás jménem všech pořadatelů
srdečně pozvat na letošní Kraj beze stínu. O přesném
harmonogramu festivalu budete včas informováni pro-

střednictvím plakátu nebo našich internetových stránek.
Rádi také přivítáme všechny krojované děti či dospělé,
kteří by se chtěli zapojit do nedělního průvodu obcí.
za programovou a organizační radu KBS
Kristýna Vlasáková

CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH
Mateřská škola
S blížícím se jarem jsme zjistili,
že náš školní rok utíká jako voda.
Od podzimního dýňohraní a divadélka – byli jsme v říjnu v Brumovicích na pohádce „Jak čert vyletěl
z kůže“ a v Brně v Divadle Bolka
Polívky, kde hostovalo Divadlo
Spejbla a Hurvínka z Prahy.
Také jsme v tomto období dvakrát vítali nové občánky v obci (21.
10. a 3. 3.)
Začátkem prosince proběhla
depistáž logopedky z Pedagogického centra v Hodoníně. Pro
asistentky v mateřské škole je to
cenná konzultace a pro rodiče odborná rada, jak dál správně pracovat
a procvičovat výslovnost.
Celý prosinec se nesl ve vánočním duchu. Paní fotografka z Brna
udělala hezké vánoční fotky rodičům, kteří o ně měli zájem. V kulturním domě vystoupily děti z MŠ
ze žluté třídy s vánočním programem (vysoká nemocnost zelené třídy). V
kostele byl vánoční
koncert, nezapomněli jsme popřát hezké
Vánoce v obchodech
a místních firmách.
V lednu se některé děti s rodiči přidali
s naší školou na lyžování v Němčičkách.
Před zápisem dětí
do 1. třídy jsme byli
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na návštěvě ve škole.
Proběhla také depistáž psycholožky z Pedagogicko-psychologické poradny z Hustopečí. Šlo
o zmapování školní zralosti dětí
a radu rodičům, co procvičit, na co
se zaměřit. Do nástupu do školy zbývá ještě půl roku, děti dozrávají a je
dostatek času na to věnovat se jim
a dotáhnout konkrétní dovednosti
a schopnosti.
Mateřská škola od února pracuje s předškoláky v projektu ,,Budu
školák“. Každý čtvrtek odpoledne
(13. 30 – 14. 30 hod) předškolní děti přejdou s p. učitelkou do
své budoucí 1. třídy na ,,hodinu
ve škole“. Učí se správně sedět
v lavici, udržovat pořádek na lavici, pracovat podle pokynů, hlásit se… Taky si hrají hry se slovy,
s prsty, foukanou, tleskanou a podobně.
Zvykají si na prostředí,
na nový způsob práce, učí se sa-

mostatnosti. V září ve škole – jako
když najdeme…
Děti si užily v únoru svůj den maškarní ples. Moc hezké masky,
radostné a rozzářené děti
byly známkou toho, že se líbil.
Předškolní děti se podívaly do
Velkých Pavlovic do Ekologického
centra Trkmanka, kde byla výstava
Ladova zima. Ještě nás čeká jarní
téma ke dni Země.
Přihlášené děti začaly jezdit
v březnu do Hustopečí na plavání.
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Výuku provádí v 10 lekcích Plavecká škola Hustopeče, zajistí i dopravu.
Nejnovější zážitek mají děti
z návštěvy Divadla v Boleradicích,
hrála se pohádka „O víle Modrovlásce“.
Teď se v mateřské škole chys-

táme na Velikonoce dílnu s rodiči,
pozorování probouzející se přírody a rodící se mláďata, divadélka
a další tradiční aktivity. Těšíme se
na nové děti, které se k nám mohou přijít zapsat ve čtvrtek 9. 5.
2013 v kanceláři mateřské školy.
Provoz naší mateřské školy v době

letních prázdnin bude od 1. 7. do
26. 7. 2013. Délku provozu a další
informace sdělíme podle počtu přihlášených dětí v červnu.
Báňová Jana
vedoucí učitelka MŠ
a kolektiv zaměstnanců
skrumvir@seznam.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014
proběhne v MŠ dne 9. května 2013 v době od 10,00 do 12,00 a od 13,30 do 17,00 hodin.
Rodiče dětí si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Základní škola
Přečetli jsme za Vás…
Vedení Základní školy Krumvíř zaslala maminka jedné naší žákyně odkaz na zajímavý článek. My jí za to děkujeme
a dovolujeme si ho část nabídnout čtenářům Krumvířského zpravodaje k přečtení a zamyšlení, i když se v článku píše
o úplně neznámé škole... nebo ne?
(Článek byl uveřejněn v pátek 18. ledna 2013, 14:13 na www. novinky.cz. Znění celého článku najdete na odkaze:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/290587-rodice-se-malotridek-boji-pritom-jsou-mnohdy-lepsi-nez-mestske-skoly.html)
Rodiče se malotřídek bojí, přitom jsou mnohdy lepší než městské školy
Je to jen malá vesnická škola o třech třídách vzdělávající děti prvního stupně. Ke škole v Huntířově na Děčínsku je
přidružena i mateřinka, která praská ve švech, ale do školy už rodiče děti příliš zapisovat nechtějí.
„Bohužel je takový trend, že rodiče z vesnic si myslí, že děti v městských školách dostanou něco lepšího. Takže byť
máme školu špičkově vybavenou a plně moderních vymožeností využíváme, tak ty rodiče stejně nepřesvědčíte,“ popsala
Právu ředitelka školy Jaroslava Šetková.
Podle ní je dnes úspěch, když se do první třídy přihlásí alespoň deset dětí. Při tak „silném ročníku“ se pak prvňáci
vyučují samostatně, ale když jich je málo, slučují se ve třídě s druháky.
„Ale loni byli prvňáčci s páťáky. Udělali jsme to poprvé a náramně se to osvědčilo. Když byly nějaké akce, tak každý
páťák pomáhal prvňákovi. Bylo ale i moc hezké, když tady tak kolem společně chodili,“ popsala Šetková. Páťáci si tak
osvojili speciální sociální dovednost solidarity s nejmenšími a pro prvňáky byli zase páťáci za velké vzory.
Ovšem hlavní přínos malotřídky tkví v individuální výuce a ta skutečně nese své ovoce. Předběžné výsledky prvních
plošných testů České školní inspekce (ČŠI) zde dopadly dobře. A děti se prý snadno uchytí i na dalších školách poté, co
v Huntířově opustí pátou třídu.
„Nejde jen o znalosti, ale i o to, jak se umějí o sebe postarat, jak si umí říct o to, co potřebují. Máme také děti na gymnáziích. To procento úspěšných je velké,“ brání malotřídku Šetková.
Kromě toho jsou podle ní i místní učitelé spokojeni. „Učívala jsem ve velkých školách, ale tady je to úplně úžasné. Tady
se ještě dá učit, děti jsou ještě takové, jaké by měly být. Je to taková rodinná škola plná pohody,“ dodává hrdá ředitelka.
Její svědectví potvrzují i data z ministerstva. Malé venkovské školy podle ČŠI excelovaly v mezinárodních testech
čtvrtých tříd. Podle ministra školství Petra Fialy si venkovské školy zaslouží zvláštní ochranu, i přesto, že mají málo žáků,
a tedy ani peněz se jim nedostává, takže jim mnohdy hrozí zrušení. Jenže podle Fialy mají tyto školy nejen vzdělávací
a výchovné funkce, ale i společenské a další.
Městské školy se naopak potýkají v poslední době s přeplněnými třídami, kde individuální přístup pokulhává. Stále
častěji se stává, že ředitelé žádají u zřizovatele o udělení výjimky, aby mohli mít v jedné třídě až 34 dětí.

A jak je to ve škole u nás?
Při letošním zápisu do 1. ročníku na školní rok 2013 - 2014, který proběhl 6. února 2013, jsme po letech zapsali
19 dětí! Jsme velice rádi a doufáme, že i další roky budou pro naši školu, co do počtu žáků, lepší a lepší...
V letošním školním roce máme jenom čtyři prvňáky (a mohlo jich být o pár víc) a přesto, že jsou spojeni s třeťáky
v jedné třídě, jsou moc šikovní a také samostatní a také třeťáci si rádi zavzpomínají, jaké to bylo v první třídě, a když něco
prvňáčci neví, tak jim to rádi vysvětlí nebo jim s lecčím poradí a pomůžou. Ve třídě máme rázem hned několik ochotných
„učitelů a učitelek“.
Je však pravda, že se nemůžeme se školou uvedenou v článku srovnávat ve“špičkovém vybavení“, protože nám
bohužel stále chybí prostory pro tělesnou výchovu. A myslíme si, že tyto prostory nechybí v naší obci jen škole! Ale snad
se i to časem podaří splnit.
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Rozloučení se starým rokem
21.12.2012

Sáňkování 17.1.2013

Co se ve škole událo…nebo se teprve bude dít
-

-

v lednu 2013 se téměř celá škola, včetně dvou školčátek, učila
lyžovat na svahu v Němčičkách
v únoru jsme se pobavili na dětském maškarním plese
zapsali jsme budoucí prvňáčky
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-

žáci 5. ročníku soutěžili v Kloboucké pětce na gymnáziu
v Kloboukách

-

navštívili jsme krásnou výstavu
o Josefu Ladovi ve středisku
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

-

-

-

-

-

zúčastnili jsme se slavnostního
vítání občánků na obecním úřadě
shlédli jsme divadelní představení pro školy „Jak víla Modrovláska splnila tři přání“ v Boleradicích
prožijeme "Noc s Josefem Ladou" ve škole (program zaměřený na dílo J. Lady zakončený
spaním ve škole)
AFIKANA - ve škole nás navštíví
praví Afričané a seznámí nás se
životem na černém světadílu
22. dubna Den Země ve středisku Trkmanka ve Velkých Pavlovicích (ekologicky zaměřený
projekt)

-

-

30. dubna upálíme všechny čarodějnice
22. 5. budeme u školy opět vybírat starý papír a karton
13. června pojedeme na celodenní výlet na Šiklův mlýn a strašidelný hrad Draxmoor
23. - 24. června se cyklovýletem
do Němčiček rozloučíme s našimi páťáky...

A UŽ TU BUDE KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2012 - 2013... TO
UTEKLO, JAKO VODA!
A KDO TENTOKRÁT VYHRAJE
CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ O KRÁSNÉ TRIČKO???
PŘECE TŘÍDA, KTERÁ CELÝ
ROK PILNĚ SBÍRALA, ÚČASTNILA SE AKCÍ, SOUTĚŽILA

Lyžařský výcvik očima dětí
Ve dnech 7. - 11. ledna 2013 se naše škola účastnila
lyžařského výcviku. Tento rok jsem se ho účastnila naposledy, ale za to jsem si to pořádně užila. První den jsme
si naložili lyže, poté jsme se nasáčkovali do autobusu
a hurá do Němčiček. Tam jsme se rozdělili do družstev.
Já jsem byla v 1. skupině s Pavlem Šilingrem. První den
nás pomalu bil hůlkou, ale
poté jsme se zlepšili. Celý
výcvik trval 3 hodiny a to si
myslím, že je akorát. Potom pro nás připravili novou lyžárnu a tam jsme si
uschovali lyže, hůlky, boty
a helmy. Pak jsme už jen jeli
do školy. V úterý jsme čekali
u školy, tentokrát už bez
lyží, protože jsme je měli
v Němčičkách schované.
Poté co autobus dojel, vlezli
jsme do něj a mohli jsme jet.
Tam na nás, jako obvykle
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čekal Pavel a hned jsme museli dělat rozcvičku. Potom
jsme vyjeli vlekem nahoru. Ten den jsme dělali různé cviky. Nakonec jsme došli unavení k autobusu a mohli jsme
jet do školy. Ve středu to bylo jako každý den. Čekali jsme
u autobusu, jak dojel, vyjeli jsme a ani jsme neřekli švec,
už jsme byli v Němčičkách. Tam jsme měli rozcvičku, vyjeli jsme vlekem nahoru a zase jsme dělali různé cviky.
Potom, jako obvykle, jsme se po třech hodinách vydali
unavení k autobusu a mohli jsme jet do školy. Čtvrtek byl
skoro jako obvykle normální, ale Pavel pro nás připravil
něco, co se skoro každému líbilo, bylo to vajíčko! Skoro
všichni to chtěli dělat znovu a znovu, ale Pavel to nedovolil. Potom jako obvykle jsme se dotrmáceli k autobusu.
V pátek se konaly závody. Všichni natěšení jsme dojeli do
Němčiček a tam jsme viděli slalom. Naše skupina jela až
poslední. Na konec bylo vyhlášení vítězů. Já jsem byla
1. v kategorii starší dívky. Moje sestra Lucka byla
3. v kategorii mladší dívky. Celou dobu jsem měla svoje
lyže. Těšit se na další výcvik nemůžu, protože to byl můj
poslední. Doufám, že ještě na nějaký výcvik pojedu.
Veronika Ledahudcová

Krumvířský zpravodaj

strana 13

7. ledna jsme se školou jeli na lyžařský výcvik. Jela
s námi škola z Holasic. Já jsem jezdila v 1. družstvu
u Pavla. Celá škola se dostala na větší svah i děti ze školky.
V pondělí jsme chvíli jezdili v pluhu, protože to bylo namrzlé, tak aby se nám nic nestalo hned první den. Byli jsme
tam 3 a půl hodiny (i s přestávkou). Den ode dne nám to
Pavel ztěžoval. Mysleli jsme si, že chce, aby se nám něco
stalo, když řekl, že pojedeme šusem až dolů ve vajíčku.
Ale byla to zábava. Každý den jsme trénovali na závody
a vždycky nám k tomu Pavel přidal něco těžkého. Když
jsme přijeli do školy, bolely nás nohy a byli jsme unavení.
Těšili jsme se na závody a v ten den jsme byli nervózní. Ti
malí už to měli za sebou a my jsme museli jet až na konec.
Jezdili jsme nahoru a dolů, pak byla přestávka a my ještě
nejeli závod. A po přestávce jsme se konečně dočkali! Až
jsme to sjeli, šli jsme se přezout a schovat lyže. No, konečně jsme se dočkali vyhlašování. Z nás velkých holek
dostala 1. místo Verča, 2. byla Danča a 3. já. Dostala jsem
stejné místo jako minulý rok, ale hlavní je, že aspoň něco.
Eliška Šebestová

Od 7. ledna až do11. ledna jela naše škola do Němčiček
na lyžařský výcvik. Chvilku jsem byl v 1. družstvu, ale padal
jsem, tak mě dali do 2. družstva s Michalem. V pondělí jsme
jezdili ještě pluhem, ale už jsme se to odnaučovali. V úterý
jsem spadl jenom jednou a dělali jsme letadýlko, pak jsme
se učili dát hůlky pod kolena. Ve středu jsme zkoušeli jet
pozadu a jezdit šikmo svahem s lyžema u sebe.
Ve čtvrtek jsme se otočili v jízdě, a pak nám Michal postavil malou branku a tou jsme museli projet. V pátek - poslední den - byly závody. Rozdělovalo se to na I. kategorii
- školku, 1. a 2. třídu a II. kategorii - 3., 4. a 5. třídu. Nejdřív
jsme se rozdělili a pak to začalo. První jelo 5. družstvo,
potom 4. družstvo, potom 3. družstvo, a pak jsme jeli my.
Já jsem jel první a za mnou jel Ondra, pak byla přestávka.
Pak dojíždeli ostatní, a pak jsme se vyzuli a bylo vyhlášení.
Z malých dětí z kluků na 3. místě byl Filip Chotovinský, na
2. místě David Macháček a na 1. místě Adam Húšek.
Z velkých kluků na 3. místě jsem byl já, na 2. místě byl
Matyáš Konečný, na 1. místě byl Radek Knápek.
David Hrnčíř

Vedení ZŠ a MŠ Krumvíř děkuje všem rodičům, organizacím a sponzorům za bohaté příspěvky
do tomboly na dětský maškarní ples.
Z výtěžku plesu bude mimo jiné dětem MŠ i ZŠ plně hrazen celodenní školní výlet včetně dopravy.

SBĚR TŘÍDĚNÉHO PAPÍRU A KARTONU U ZŠ KRUMVÍŘ
22. května 2013 od 13,00 do 17,00 hodin
V ZŠ a MŠ STÁLE PROBÍHÁ SBĚR VRŠKŮ OD PET LAHVÍ, POMERANČOVÉ
A CITRONOVÉ KŮRY, DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ, MOBILŮ A VYBITÝCH BATERIÍ.
DĚKUJEME, ŽE S NÁMI CHRÁNÍTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Spolek PRO MUZEUM
Členové a sympatizanti o.s. si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na následující akce:

24. května: „NOC KOSTELŮ“
* pěvecké sdružení IZMAEL působící při evangelickém kostele v Kloboukách
* výstava o historii i kostela sv. Bartoloměje
Upřesnění hodiny i programu bude na samostatných plakátcích
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8. a 9. června:„Kraj beze stínu“
SPM se zapojil do doprovodného programu FF.
Již od sobotního dopoledne si budete moci prohlédnout výstavu „Jak se lehávalo“ s ukázkami selského i městského dobového prádla, různých způsobů „zastlání“
postele nebo možností vytvoření vaší originální retro fotografie. Výstava navazuje na
akci Minimikroregionu Kloboucko, kdy budou pro vás i vaše známé po oba dny konání
festivalu otevřeny okolní muzea (Borkovany – kraslice, Morkůvky – muzeum F. Peřiny,
Klobouky – větrný mlýn, muzeum, Brumovice – Materiály na kroje a jejich expozice,
Diváky – Památník Bří mrštíků) a to od 10.00 do 18.00 hod. Kromě toho si budete moci
zakoupit originální pohlednici nebo mapu s vyznačenou cyklostezkou (autotrasou)
a dalšími – volně přístupnými atrakcemi našeho okolí. Více najdete na www.krajbezestinu.cz, www.promuzeum.cz nebo na nástěnce u kina.
Těšte se na výstavu

Pohlednice

Postel ještě čeká rekonstrukce

5. července: „Kříž“
Na památku zničeného kříže u bývalého statku „Rovinky“ připravuje Spolek vztyčení dřevěného kříže na novém
hřbitově. O průběhu příprav i slavnostním programu vás budeme informovat na samostatných plakátech, na webových
stránkách obce i spolku a na nástěnce u kina.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat za podporu činnosti o.s. všem zakládajícím i novým členům, všem novým
a původním sympatizantům, dárcům i rádcům.„Nečinnost tělo oslabuje, práce posiluje; první urychluje stáří, druhá
prodlužuje mládí.“
Aulus Cornelius Celsus (římský spisovatel, * 25 př.n.l.)
Věra Colledani

Jak jde kroj tak se stroj - II. - FEDRO
I v depozitu muzea máme fedro – od paní Ludmily Charvátové. Je to vlastně sametový šátek s třásněmi dozdobený
stužkami a korálky. V roce 1959 jej vytvořila pro stárka dcery Lidy. Darovala nám
jej s tím, že šátek je cenný a výšivka už poškozená. Nakonec se naše restaurátorky Věra Vašíčková a Jarka Jančová domluvily, že fedro opraví do původní podoby. Jiné fedra v muzeu nemáme. Z přípravy knihy „100 let hodů“ nám ale zůstalo
mnoho nádherných fotografií právě tohoto ojedinělého „artefaktu“. A tak v dalším
dílu „seriálu“ o historii krojových součástí přinášíme několik zajímavostí. To, že
„stárkovské fedro, vyjadřuje zvláštní postavení svého nositele a je jistou zvláštností hodové slavnosti“ všichni víme.
Stárkovská práva měla však své lokální varianty, které během posledních
150 let prošly vývojem. Eva Večerková
ve svém příspěvku „Stárkovská fedra
o hodech na národopisném rozhraní
jižní Moravy“ z roku 1956 uvádí: „Mimo
to má každý stárek ´oháňku´. Je to tyč
4 dm dlouhá, na jejímž jednom konci
nalézá se střapec z jemných, dlouhých
Fedro z muzea
hoblovaček uvázaný, pravá oháňka;
střapci říkají také ´fedro´.“ (F. Baroš)
Někde se tedy názvem fedro označují jen střapce z brslenových vláken,
které jsou na konci fangle (tyče), jinde je fedrem nazýván celý předmět. V díle
Wilhelma Horna Mahrens ausgezeichnete Volkstrachten z roku 1837 se v kolorovaných litografiích setkáváme se známým vyobrazením svobodného páru
z Klobouckého panství. „Stárek pravou rukou přidržuje před sebou hůl se střapFedro z tureckého šátku
cem dřevových vláken, jež jsou u kořene svázána červenou a modrou pentli,
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levý konec hole s praporem má přichycen k boku; přes hůl pak visí na půl přeložen velký červený turecký šatek.“ Podle informací ve studii Evy Večerkové je
nejstarší písemnou zprávou o fedru na
Hustopečsku popis hodů ve Velkých Pavlovicích od V. Rozvahy z roku 1843:
„Zvláštní ale znak stárkovství je, krom dlouhých kabátů, vonička, fedro
a strakatý šátek na levém rameni upnutý…Fedro je bílá hůlčička, na nížto uvázaná je vějčika, z drobňounkých krouženin čili soustružin dřevových sestávající
a pak červeny fabor.“
„Prapor je turecký červený šátek, na nějž stárka přišila šátek bílý, pěkně vyšívaný a bohatě okrášleny pestrými stuhami. Nyní připevňuje každá svůj prapor
k ´fangli´, tyčce malovaným papírem olepené, 4 dm. dlouhé, na jejímž jednom
konci připraveno jest ´fedro´, t. j. třapec bršlenových vláken, asi m. dlouhých,
tím způsobem zhotovených, že tyčka bršlenová na vrchu rozřezána jest v jemňounké hobliny. ´Fangla´ navleče se v obrubu tureckého šátku. Pravý horní cíp
praporu starek má za límec nohavic tak že má prapor před sebou jako zástěru.
Fangle i fedro opatřuje třetí stárek (F. Baroš).
´Prapor´ zhotovuji dívky, ´fangli´ a ´třapec´ zhotovuje vždy jen jediný osadník;
Horn Wilhelm kompri
ostatní se v tom nevyznají. K zhotoveni praporu béře se veliký turecký šatek,
na nějž se bílý, menši šatek se strany jedné a bílý veliký šatek na straně druhé
přišije. Napotom se obě dvě strany pestrobarevnými stužkami vkusně ozdobí.
Zhotovitel fangle a třapce musí míti brslenové dřevo, z kterého jemné, dlouhé
třísky nastrouhá, z těchto pak úhledný, asi tři čtvrti lokte dlouhý třapec zhotoví
a na vršku fangle i s praporem připevní.“ (Lažanský) „Kupují je v Kobylím, kdež
kterýsi člověk umí je krásně z brslenu strouhati. Střapec z brslenových vláken
(na půl metru dlouhých) běložlutých visi z fedra.“ (J. Herben)
Josef Klvaňa se při popisu kroje ´hanácko-slovenského jižního´ ve své studii
o krojích uveřejněné v díle „Moravské Slovensko“ také zmiňuje o fedru: „Často
se první stárek do tohoto praporu při chůzi chasy k máji, kolem něhož se tu pod
širým nebem tanči, celý zavinul. Zvyk tento však už téměř vymizel.“
„Každá stárka nachystá svýmu stárkovi voničku a fedro.…Fedro neumí každej udělat. Nebožtík Lanžockej v Kobylu to uměli tuze krásně. To museli celej
les křižem a křižem pochodit a nahledat si brslenovýho dřeva. Potom si napchli
na křivák fazulu a s tú fazulí z teho dřeva nastrúhali drobušenky vlákynka a ty
přidělali na fedro. …. Ten starek byl v tem celej omotanej a svěčelo mu to, oči na
něm mohl nechat…… Ale ty fedra taky dosť koštovaly. Za štyry fedra musijú dat
Ocas na fedro
10 zlatých a čepák vina.“ (A.Šebestová)
Když jsme při akci „Téměř zapomenutá řemesla“ poprosily pana Ladislava
Janču o ukázku výroby dlouhých „ocasů“ fedra, dělal je z krásného lipového dřeva – ale co je to vlastně brslen? Brslen
obecný: V Jihomoravském kraji je pak výskyt brslenu zvýšený ve Ždánickém lese. Je to opadavý keř, 1 až 7 metrů vysoký. Brslenové dřevo je žluté, hedvábně lesklé, jemně porézní, ale málo trvanlivé. O brslenu se věřilo, že má magickou
moc, že odpuzuje tajemné síly. Používá se nebo se používalo v řezbářství a k výrobě drobných dřevěných předmětů
(obuvnické kolíčky, dýmkové troubele, párátka, vřetena na předení apod.) nebo hudebních nástrojů. Letorosty nesměly
mít součky, aby se hobliny netrhaly. Dřevo bylo nutné ostrouhat z kůry a nechat trochu zavadnout. Na krouhání se jako
nejvhodnější používal malý ostrý nožík, na jeho konci byl pak nabodnutý tzv. brok. Nůž se táhl dřevem a vytvářel hobliny,
které se stáčely do spirály. Ty pak byly k hornímu konci tyče připevněny drátem.“ Podle zpráv Augusty Šebestové byl
již zmíněný významný řemeslník, který uměl z brslenu strouhat Jakub Lanžhocký z Kobylí, jež žil ve druhé polovině 19.
století. Vyrobil také tři fedra pro představení Gazdina Roba v Národním divadle.
Čerpáno mj. z Bakalářské práce Dany Sůkalové z roku 2007

TJ Sokol Krumvíř
TJ Sokol Krumvíř letos zakončil plesovou sezónu tradičním Maškarním plesem. I přes menší počet masek
než v předchozích letech se všichni přítomní bavili za doprovodu výborné skupiny Harry Kochr.
První březnovou sobotu se konala výroční schůze, na
které byl zvolen nový výbor.
Předseda: Vítězslav Charvát
Jednatel: Vladimír Novotný
Hospodář: Jaroslav Hrabec
Členové výboru: Ondřej Luskač, Radim Heča, Lukáš Kobylka, Petra Hečová, Tomáš Koníček, Josef Káňa, Jiří

strana 16

Zvonič, Ladislav Luskač st., Zbyněk Navrátil
Předseda oddílu kopané: Petr Zvonič st.
Podle dostupných materiálů připadá letošní rok na
devadesáté výročí založení Sokolu v Krumvíři. V rámci
oslav tohoto výročí připravujeme na jeden z červnových
víkendů (přesný termín bude včas upřesněn) sportovně
zábavné odpoledne. K vidění budou fotbalové zápasy
nejen současných krumvířských talentů všech věkových
kategorií, „starých pánů“, ale doufejme, že se nám podaří zajistit i tým složený z prvoligových hráčů. Jako jeden
z doprovodných programů připravujeme výstavu fotogra-
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fií mapující dění během 90 let fungování Sokola v Krumvíři. Tímto bychom vás chtěli všechny poprosit o spolupráci
– pokud máte doma fotografie týkající se sokola, fotbalu
apod. prosíme o zapůjčení. Fotografie v elektronické verzi můžete zasílat na mailovou adresu: sokol.krumvir@
seznam.cz nebo originály k zapůjčení či kopie přímo
k rukám Petře Hečové (nebo kterémukoliv členu výboru
TJ Sokol Krumvíř). Jakékoliv další nápady na oslavu devadesátiletého výročí rádi uvítáme.
Muži
Po zimní přestávce zahájili muži Sokola Krumvíř přípravu na jarní část sezóny. Od 15. ledna, kdy příprava začala, se hráči v úvodních týdnech museli protrápit nezbytným nabíráním fyzické kondice v rámci delších výběhů
a jiných, pro ně ne moc oblíbených, cvičení. Zpestřením
pro ně mohly být alespoň tréninky, které probíhaly vždy
jednou týdně v hale v Žarošicích. Od začátku února sehráli muži také každý víkend přátelské utkání na umělé
trávě v Dambořicích. Soupeřem jim byly postupně týmy z
Čejče (výhra 10:0), Dambořic (výhra 3:1) a Starého Poddvorova (výhra 7:0).
Část přípravy, zaměřená především na rozvoj kondičních schopností, vyvrcholila soustředěním, které probíhalo od 14. do 17. února v Boskovicích. Hráči zde bydleli
v ubytovně, jejíž okolí představovalo ideální podmínky
pro trénování – běžecké tratě, umělou trávu, bazén a relaxační centrum v Městských lázních, kde si mohli hráči
odpočinout po náročných trénincích.
Jarní část začíná pro mužstvo Sokola Krumvíř poslední březnový víkend utkáním v Novosedlích, v prvním
domácím zápase se o týden později střetne s Přibicemi.
Na úvod tedy dva zápasy, které hodně napoví o dalším
rozdělení pozic týmů z čela tabulky pro zbytek sezóny.
Věřme, že pokud hráčům vydrží zdraví a setkají se s dobrou formou, bude se na jejich zápasy radost dívat.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Záp +
Přibice
14 10
Krumvíř
14 10
Novosedly B
14 8
Ch. N. Ves
14 8
Hlohovec
14 7
Mor. N. Ves
14 7
Kostice
14 7
V. Bílovice
14 6
Březí
14 5
Brumovice
14 5
Křepice
14 4
Nikolčice
14 3
M.Žižkov
14 4
V. Pavlovice B 14 3

0
3
2
3
2
2
1
1
1
2
0
1
3
0
1

1
2
3
4
5
6
6
7
7
9
9
8
10
10

Skóre
37: 11
43: 16
39: 23
38: 24
36: 25
31: 29
23: 27
28: 27
33: 24
27: 43
26: 44
18: 33
25: 49
16: 45

Body
33
32
27
26
23
22
22
19
17
15
13
12
12
10

PK (Prav)

( 12)
( 11)
( 6)
( 5)
( 2)
( 1)
( 1)
( -2)
( -4)
( -6)
( -8)
( -9)
( -9)
(-11

Mladší žáci
Kategorie mladších žáků (ročníky 2000 a mladší) hraje na polovině hřiště (na šířku) s počtem 7+1 na 2x30
minut klasicky co týden to jeden mistrovský zápas.
Po polovině soutěžního ročníku OP mladších žáků
figurujeme na sedmém místě z devíti účastníků, tří vítězství, jedna remíza a čtyři prohry, skóre 27:24, deset bodů.
Zimní přípravu jsme začali nezvykle brzy hned začátkem roku, kde jsme střídavě chodili ve čtvrtek do kulturního domu a v neděli pokud to počasí umožňovalo na sta-
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dion na umělou trávu. V březnu se budeme snažit využít
už klasicky naše hřiště.
V termínu 27. 3. až 30. 3. 2013 se žáci a starší část
přípravky zúčastní tréninkového soustředění ve sportovním areálu Radostova v lázeňském městě Luhačovice.
K dispozici nám budou hříště s umělým povrchem, hala,
posilovna, sauna, městská plovárna a okolní areál se
stezkami pro doladění fyzické kondice.
První zápas jarní části hrajeme v neděli 21. 4. 2013
ve 14 hodin se zatím prvními Rakvicemi jako předzápas
mužů. Trenérsky se na vývoji této kategorie podílí Laďa
Luskač, Jara Hrabec, Tonda Požár a trenér brankářů Tomáš Bubeník.
TABULKA
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Rakvice
Mikulov B
MSK Břeclav C
V. Bílovice
Novosedly
Kobylí
Krumvíř
Březí
Šitbořice

Záp

8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
8
6
5
4
4
3
3
1
0

0
0
0
1
1
0
1
1
0
0

0
2
2
3
4
4
4
7
8

Skóre
72: 15
79: 19
41: 23
45: 32
61: 34
44: 28
27: 24
9:116
6: 93

Body PK (Prav)
24
( 9)
18
( 6)
16
( 7)
13
( -2)
12
( 0)
10
( 1)
10
( -2)
3
( -9)
0
(-12)

KŘÍŽOVÁ TABULKA
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

--- 0:18

3

4

5

6
2:7

7

8

9

0:9

Březí
--- 5:4
2:6
9:1
V. Bílovice
15:0
--4:4
Kobylí
--volno
24:0
5:4
--- 3:0
4:1
Rakvice
4:6
--11:1
MSK Břeclav C
3:7
1:9
0:14
--- 0:7
Šitbořice
1:1 1:4
2:3
--Krumvíř
21:0
7:2
4:10
18:0
Novosedly
2:4 18:0 10:2
Mikulov B

10
0:19

2:3 2:13
2:5
6:4
8:3
4:2
--8:3

---

Střelci branek:
Němeček Tomáš 12
Skulínek Lukáš 6
Hrabec Martin 2
Kratochvíl Tomáš 2
Požár Vít 2
Janča Filip 1
Kolouch Jiří 1
Kovačík Šimon 1
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Přípravka
Hráči naší nejmladší věkové kategorie, podobně jako
jejich o pár let starší kolegové, rozhodně v zimě nezůstávali sedět s nohama na stole. Tréninky, probíhající v místním kulturním domě, s menší přestávkou o vánočních
svátcích, začaly již v prosinci. Kluci chodili pravidelně
v počtu 10 – 12 kusů jednou až dvakrát týdně. Jakmile to
počasí dovolí, chtěli bychom se přesunout na hřiště, kde
již nebudeme tolik omezeni prostorem jako v kulturáku.
Jarní část sezóny začne pro hráče přípravky 20. dubna domácím zápasem s Velkými Bílovicemi. Na rozdíl od
podzimní části hrané turnajovým způsobem jedenkrát
za 14 dní, bude jaro odehráno klasicky (jeden zápas za
týden). Našimi dalšími soupeři budou H. Bojanovice, Vrbice, Rakvice a Starovičky. Oficiální začátek domácích
zápasů přípravky bude v neděli v 10:30. Proto neváhejte
a přijďte podpořit naše nejmenší fotbalisty, kteří si to za
své úsilí a snahu rozhodně zaslouží. Možná budete sami
mile překvapeni, co tihle malí caparti dokážou.

Cvičení pro ženy
Hodiny kondičního a posilovacího cvičení stále probíhají v prostorách KD (klub maminek) 3x týdně – neděle,
pondělí a čtvrtek vždy v 19. hod. Pokud by měl někdo
zájem o změnu hodiny, popřípadě dne cvičení, může se
obrátit s dotazem na Facebooku – cvičení Krumvíř.

Český zahrádkářský svaz – sdružení vinařů Krumvíř
Činnost roku 2013 jsme započali v lednu Zahrádkářským plesem. Díky spolkovému výboru a řadovým členům
se opět podařila zajistit bohatá tombola a radost z výher
měli jak návštěvníci, tak členové dechové hudby Šohajka z Dolních Bojanovic. Tuto dechovku si pozveme i příští
rok, kdy plánujeme ples na 15. února. Snad se nestane
jako letos, aby byly tři plesy za sebou, a pak měsíc nic.
Náš byl poslední a je možné, že to ovlivnilo nižší počet
návštěvníků. Dobrou náladu a spokojenost přítomných to
však nijak nesnížilo. V neděli po plese jsme se sešli na
výroční členské schůzi. Tam byly naplánovány akce na
letošní rok.
Naším hlavním úkolem je dokončení rekonstrukce zahrádkářského objektu. Původní záměr, že zde budeme
pořádat Štěpánskou ochutnávku mladých vín v roce 2012,
jsme nesplnili.
Finanční částkou jsme opět přispěli pořadatelům dětského maškarního plesu.
Po Zahrádkářském plese jsme si chvíli oddechli a už
nastaly přípravy Josefského koštu. Ten se uskutečnil 16.
března, i když počasí jaro ještě zdaleka nepřipomínalo.
Dobrá pověst místních vín a snad i kulturní úroveň předešlých výstav přilákala jak stálé návštěvníky, tak spoustu
nových, a všichni si spolu s cimbálovou muzikou Strunka
rádi zazpívali.
K ochutnání bylo
připraveno 599 vzorků, z toho 328 bílých,
228 červených a 43
růžových vín. V rámci
výstavy proběhla malá
prezentace Vinařství
Valihrach z Krumvíře.
Dodané
vzorky
ohodnotilo týden před
koštem 69 vinařů,
a poté vybrala odborná subkomise ve složení František Pacas,
Martin Valihrach a Petr
Zvonič šampióny vý-
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stavy vín. Máme radost, že jeden z nich je od krumvířského vinaře.
Přehled oceněných vín:
Mladé bílé: Hibernal V.H. - Víno Sýkora s.r.o., Čejkovice
Starší bílé: Rýnský ryzlink P.S. 2002 – Oldřich Štercl, Klobouky u Brna
Mladé červené: Zweigeltrebe – Josef Prokop, Krumvíř 297
Starší červené: Zweigeltrebe 22º 2011 – Jaroslav Sýkora,
Čejkovice
Karel Rozsypal – jednatel
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Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř – stalo se před 80 lety…
Ne že bychom neměli o čem referovat ze současnosti, ale mnohem zajímavější jsou podle našeho názoru
zápisy – protokoly z jednání a činnosti našich předchůdců. K aktuální činnosti jednotky se určitě vrátím v příštím
čísle (sýpka Čejč, rodinné domy Klobouky). Dnes Vám
předkládáme zápisy z jednoho zásahu, který se odehrál
skoro před 80 lety. Zápisy jsou jednoduše přepsané
z ručně psané knihy, takže se v nich mohou vyskytovat
chyby způsobené horší čitelností rukopisu. To ale myslím nemá vliv na celkový dojem, který záznam vyvolává.
I těch několik krátkých vět a sdělení spolehlivě navodí
dobovou atmosféru.
Požární protokol
Sepsaný o požáru domku br. Rajmunda Andresíka
a p. Blažeje Jeřábka dne 27. září 1933 o 8 ½ h. zazněla
trubka hasičská a volala bratry ku požáru.
Požár vypukl u br. R. Andresíka a rozšířil se rychle
na sousedící stavení p. Bl. Jeřábka.
V důsledku toho, že budovy byly naplněny slámou
a pící a vál jižní vítr byla obava, že požár se rozšíří i na
další budovy, takže byl vynášen nábytek i ze tří sousedních budov. Sbor byl v čas na místě a svým včasným
zasáhnutím zachránil již se chytající stavení Karla Buly.
Velení se ujal pro nepřítomnost bratra náčelníka
podnáčelník Josef Mokrý.
Hašení se zúčastnily sbory Kloboucký a Hodonínský. Místní sbor pracoval dobře avšak dlužno si stěžovati na velké nepochopení občanstva, zvláště jinochů

a mladých mužů. Ženy
zvláště dívky zúčastnily se obětavě hašení, začeš jim budiž
vzdán dík. Po lokalizování požáru odstraněny zbytky a na požářišti ponechána hlídka.
Vytrhlík František,
jednatel a náčelník
Protokol
Sepsaný dne 29. září
1933 za účasti 20 bratří.
Soupis poškozených
u požáru Demela-Andresík dne 27.9.1933
Přihlásili se následující:
Br. Prokop Frant – spálené střevíce
Br. Bednařík Tom. – spálené střevíce
Br. Švihálek Jos. – spálené kalhoty
Br. Kopřiva Frant. – spálené střevíce
Zranění: Charvát Bart. – sekyrka
Luskač Jos. - propíchnutou nohu hřebíkem
Sestavil: Ondřej Němeček,
velitel JSDH Krumvíř

Dětský folklórní soubor Pantlička
O tom, že Pantlička obnovila svou činnost, jistě víte.
Momentálně soubor navštěvuje 12 dětí ve věku od 5 do
12 let. Od letošního školního roku, díky nabídce paní
ředitelky Lexové, se zkoušky přesunuly do mateřské
školy, za což jsme rádi. Je tam pro děti lepší zázemí
a hlavně teplo.
I když se na nás v letošním roce lepí samé nemoci,
pevně věříme, že s příchodem jara se vše zlomí a my
nacvičíme dvě pásma z Hanáckého Slovácka. S nimi
budeme vystupovat na Kraji beze stínu.
Tímto bychom chtěli mezi nás pozvat i další děti školou povinné. Někteří z vás se na nás již přišli podívat.
Poprvé v tomto školním roce jsme měli možnost vystoupit na vánoční besídce, kterou pořádala základní škola. Na
Štěpána 26. 12. nám pan farář Trtílek poskytl pomyslnou
střechu nad hlavou v místním kostele pro koledování pod
názvem „Došly sme k vám na koledu“. S tímto programem
jsme vystoupili i v kostele v Kloboukách.
Touto cestou bychom chtěli také poděkovat obecnímu
úřadu Krumvíř za poskytnutý příspěvek na pořízení krojů.
Dále naše poděkování patří paní J. Vytrhlíkové, která nám
našila sukně a darovala spodničky. Ještě jednou děkujeme.
Závěrem mi dovolte, abych vás jménem dětí pozvala na
Kraj beze stínu. Budeme se těšit.
Petra Huspeninová
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NA CESTÁCH

Malta
Letošní léto jsem strávila tři měsíce na Maltě, kde
jsem pracovala jako servírka v hotelu Radisson. Ráda
bych Vás seznámila s fakty a zajímavostmi, se kterými
jsem se setkala po dobu svého pobytu.
Nejdřív něco málo o obecných informacích Maltské
republiky. Tento ostrov se nachází ve Středozemním
moři asi 80 km jižně od Sicílie, 284 km východně od
Tuniska a 333 km severně od Libye. Na ostrově žije
400 tisíc obyvatel na 316 km2, což lze v klidu porovnat s Brnem, které je o pouhých 100 km2 menší, se
stejným počtem obyvatel. Od roku 2004 je členem EU
a měnou je Euro. Malta je silně nábožensky založený
stát a k římskokatolickému náboženství se hlásí 98 %
obyvatelstva. Velkým překvapením pro mě bylo, když
jsem se dozvěděla, že teprve od roku 2011 byly na
Maltě povoleny rozvody. Bylo tak rozhodnuto referendem, které skončilo velice těsně a to 52 % pro povolení
rozvodů.
Známky prvního osídlení jsou už 5000 let př. n. l.
a postupně se zde střídaly různé národy. Na Maltě
opravdu stojí za vidění megalitické chrámy, které jsou
naprostou raritou. Jejich stáří se odhaduje až 3800 let
př. n. l. a jsou zapsány na seznamu dědictví UNESCO.
Tyto chrámy jsou dokonce starší než Cheopsova pyramida v Egyptě. Megalitické chrámy jsou stavby tvořené
z kamenných kvádrů a bloků, jejichž hmotnost může
být i 20 tun, a které na sebe byly kladeny bez použití
vyspělé techniky. Nad jejich propracovaností zůstává
rozum stát. Na souostroví Malta je těchto chrámů možno napočítat celkem sedm.
Krásná je také katedrála ve městě Mosta, která
má třetí největší kopuli v Evropě (míněno bez podpěr). Tady si však musíte dávat pozor, protože chrám
není otevřený v čase mezi 12. a 16. hodinou. Na Maltě
mají totiž v této době siestu. Neřekla bych, že jsou tak
striktní jako například v Itálii, kde opravdu nikde nic nekoupíte, ale hodně obchodů zavírá, alespoň na dvě, tři
hodiny. Restaurace a kavárny však většinou zůstávají
otevřené. Malta se chlubí prvenstvím v množství mnichů a jeptišek na počet obyvatel, vždyť jenom kostelů
mají 364. Pro mě osobně nejhezčí z nich je Ta’pinu
basilica na ostrově Gozo. A z přírodních památek stojí
za vidění Azure window (tzv. Azurové okno), které lze
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chrám ve městě Mosta
vidět v mnoha filmech a v letních měsících je vhodné
pro koupání a potápění.
V 16. Století obývali ostrov slavní Maltézští rytíři,
kteří byli velice zámožní a zasloužili se o vznik krásného hlavního města Valletty. Maltézský znak se zachoval dodnes a zdobí maltskou vlajku. Mezi poslední
kolonisty patřila Velká Británie od roku 1800 až do roku
1964. V tomto roce Malta získala nezávislost, stala se
republikou a z britské kultury si ponechala angličtinu
jako druhý oficiální jazyk, jízdu autem vlevo, čaj s mlékem a jiné anglické zvyklosti.
Abyste mohli obdivovat všechny krásy Malty, nepotřebujete ani tolik času jako se může na první pohled
zdát, jeden týden Vám bude určitě stačit. Já cestovala
po ostrovech hlavně autobusem, což všem vřele nedoporučuji! Jízdní řád připomíná spíše fantasy literaturu
než systematicky uspořádaný list papíru.
Představte si, že čekáte na autobus, který má jezdit
dvakrát do hodiny v určený čas. Stojíte na rozpálené
zastávce, možná bych měla podotknout, že průměrná červencová teplota tam je 28°C, a není problém tu
potkat ani 40°C na sluníčku. Autobus nepřijede do 10
minut, do 20 minut ba ani do 30 minut, tzn. v čase, kdy
má podle řádu odjezd již druhý autobus. Proto čekáte
dál, když se skoro po 45-50 minutách dočkáte autobusu a slušně se optáte řidiče, jak je možné, že dva
autobusy nejely v řádný čas. Pan řidič pokrčí rameny
a řekne, že to není jeho vina, jeho zpoždění je pouze 15 minut a nic jiného ho nezajímá. Když případně
nejel autobus pozdě, stíhal to zase rychleji, dokonce
i se čtvrt hodinovým náskokem. Dobré připomenout,
že pokud si člověk na autobus nemávl (i když stál
vzorně nachystaný na zastávce), autobus nezastavil.
Dokážete si představit, že tohle čekání v kombinaci
s klimatizací v autobuse nastavenou na cca 19°C je
ideální kombinací, aby člověk dostal tak akorát angínu.
Jen pro představu napíšu časový rozpis jednoho dne
z deníku cestovatele: návštěva památek trvala 3 h 40
min, samotná jízda autobusem (celkem 35 km) zabrala
2 h 40 min a čekání na zastávkách na přijíždějící autobus činilo další 2 h 40 min. Toto je pravděpodobně
hlavní důvod, proč každý místní vlastní auto. Řekla
bych, že v přepočtu na rodinu má každá tři automobily.
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hlavní město Valletta
Na kolech ani skútrech nikoho neuvidíte, příčinou jsou
vysoké teploty přes den, ale ani v podvečer nikdo kolo
nevytáhne.
Malťané jsou velcí patrioti, na svoji zemi nedají dopustit, a když vycestovat, tak jen do pár vybraných destinací. Jinak zůstávají doma, případně si užijí dovolenou na jediném maltském ostrově Gozo. Malťané také
udržují rodinné tradice a to v podobě nedělního oběda,
kdy se celá rodina vypraví do restaurace a dopřeje si
sváteční jídlo v podobě národní pochutiny, králíka na sto
způsobů. Časté jsou i rodinné pikniky na plážích. Berou
si s sebou gril, stolek, židličky, spoustu jídla a společně
hodují až do západu slunce na některé z pláží.
Je málo rozšířené, že Malta má i svůj vlastní jazyk
maltštinu, která vychází z féničtiny, dialektů arabštiny
a také italštiny a angličtiny. Tato řeč odpovídá bohatým dějinám maltského národa, který plyne z její strategické pozice ve Středozemním moři. S angličtinou se
domluvíte naprosto všude, všechny nápisy, autobusové řády, jídelní lístky a vlastně vše, co potřebujete na
dovolené znát, je v angličtině. Jediný rozdíl poznáte
až při delším pobytu, a to že místní se anglicky mezi
sebou nikdy bavit nebudou a kdykoli na ně anglicky
někdo promluví, zaškatulkují si ho do kolonky „turista“.
Na tom by opravdu nebylo nic špatného, jsou to vážně
srdeční a milí lidé. Jenže jejich hlavní obživou je turismus. Proto, když si jako anglicky mluvící rekreant půjdete půjčit auto, dostanete jinou cenu než místní obyvatel. Pokud si budete chtít pronajmout byt, na konci
pronájmu budou dělat vše, aby vám původní zálohu
nemuseli vracet (alespoň ne celou). Nemyslím si, že
se tak děje ve 100 % případů, ale já a moje kamarádky jsme to „štěstí“ měly. Jakákoli změna ceny se Vám
ovšem nestane v restauracích, hotelech a kamenných
obchodech, na to dbají opravdu pečlivě.

Ostrovní stát je rovněž známou destinací pro studenty, kteří se chtějí naučit anglicky. Jazykových škol
je tu široké spektrum i mnoho turistů spojuje dovolenou
s jazykovými kurzy. Zde je ale nutno zvážit jaký kurz
pro svého potomka vybíráme, protože ne vždy je výuka
zaměřena ostře na jazyk a asi nejčastější studentskou
zábavou jsou noční večírky. Výuka sice probíhá denně,
avšak pouze pár hodin. Potom má dítko celé odpoledne strávené u moře, na závěr dne se mládež odporoučí do Pacevillu (taková maltská Stodolní ulice), kde to
žije až do brzkých ranních hodin a nalévání alkoholu
nezletilým se tu moc neřeší. Přesto je to pro studenty zkušenost opravdu obrovská a neznám nikoho, kdo
by odjížděl nespokojen. Ještě aby ne, po výborné letní
dovolené zaplacené rodiči.
Původně jsem si představovala, že ostrov obepíná pás pláží, jako je tomu například v Chorvatsku
nebo Řecku, opak je pravdou. Malebné písečné pláže
(uměle vytvořené!) střídají ostrá, nepřístupná skaliska.
Těchto hlavních rekreačních písečných míst je kolem
deseti a jsou turisty nejvíce vyhledávané, proto často
i přeplněné. Dle mých poznatků je na celé Maltě a jejich ostrovech Gozo a Comino pouhých 26 pláží, z toho
pět bych absolutně nedoporučovala. Voda je průzračně čistá a na naše poměry až neuvěřitelně teplá.
Ač to zní zřejmě překvapivě, po mém sáhodlouhém
a mnohdy negativním popisu tohoto malebného ostrůvku, Malta je dozajista místem, kde si užijete prvotřídní
letní dovolenou a s ní spojené radovánky všeho druhu, ať už jde o relaxaci, sport nebo společenský život.
Můžete ležet na pláži i podnikat výlety za památkami
a objevovat tamní kulturu. A hlavně: zdejší slunné počasí Vás jen zřídkakdy zklame. Závěrem přeji hezkou
letní dovolenou, ať už Vaše cesta povede kamkoli.
Ludmila Nováková

Ta‘pinu basilica
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Z HISTORIE
Ochotnické divadlo v Krumvíři
Píši tento vzpomínkový text v době, kdy zem již vydala poslední úrodu, kdy krajina se obléká do teplých barev
všech odstínů a podzim se též připomíná delšími šedými
večery. V takové podzimní době každý rok v Krumvíři již
v druhé polovině naší první republiky, také za druhé světové války (do heydrichiády), i několik let po válce, začínaly
přípravy k naplnění dlouhých zimních večerů. Pořádání tanečních zábav a plesů bylo samozřejmostí. Šlo o kulturní
akce, zejména o sehrání divadelních her. Přímý kontakt
s profesionálním divadlem tehdy nebyl snadný, proto se
tohoto žánru museli ujat místní občané.
V sokolovně a orlovně se scházeli talentovaní ochotní
muži a ženy, aby nacvičili činoherní nebo operetní představení. Každá tělovýchovná organizace, Sokol a Orel,
uvedla jednu i více divadelních her za sezonu.
První akce však patřily dětem. O vánočních svátcích
byla uváděna představení, která se školáky nacvičili pedagogové. Se cvičící mládeží se zase konaly akademie
a besídky, na kterých děti dostávaly (ne v době války) voňavé upečené vánočky.
Vrcholně zábavným ukončením kalendářního roku
bývala v sokolovně Silvestrovská zábava s veselým programem. Mezi tančením byly hrány jednoaktovky. Nejočekávanějším číslem byl na přelomu roku o půlnoci čtený
kalendář. Byly to vtipně upravené a zveršované zprávy
o událostech, které se staly v uplynulém roce. V paměti
starších občanů jistě zůstaly veselé scénky komiků Jindřicha Charváta, Slávka Mikulici, Staně Gáli, Mirka Kincla
a dalších.
Po Novém roce býval téměř každý sobotní či nedělní
večer vyplněn taneční zábavou, plesem nebo divadelním
představením. Tradice plesů pokračuje, avšak ochotnické
divadlo už zůstává jen v paměti starší generace. Právě
tato okolnost mne vede k oživení vzpomínek na tuto záslužnou a ušlechtilou kulturní činnost v naší obci.
Již jako malý chlapec rodiny bydlící naproti sokolovny jsem byl svědkem atmosféry vířící se kolem každého
představení. Moji starší sourozenci ve hrách účinkovali
a naše domácnost bývala často zapojena půjčováním rekvizit, např. velkého zrcadla, židlí, dokonce i kredence aj.
Později jsem se i já stal hercem i v rolích milovníků.
Ochotníci se připravovali podle divadelních knížek,
které byly častým půjčováním značně opotřebovány.
S mluveným i zpívaným textem v nich byly vytištěny i pokyny ke gestikulaci, mimice, pohybu apod. První zkouška
byla čtená, pro další zkoušky účinkující již museli text postupně znát nazpaměť. To už režisér uplatňoval svůj vliv.

Sokolské ochotníky režírovali ředitel školy František
Ostřížek, ředitel školy Karel Svoboda, Stanislav Mikulica.
Orelské ochotníky učitelka sl. Fuchsová, Martin Foretník.
Hudební doprovod při operetách v Sokole zajišťovali
Jindřich Charvát s hudebníky brněnského rozhlasu, ředitel hudební školy Eduard Odstrčil (klavír) a Metoděj Hanák
s kapelou. V Orle hudební složky řídil ředitel hudební školy
Bartoloměj Pitlach a varhaník Josef Macháček s kapelou.
Maskérem sokolských ochotníků býval Leopold Krčma,
orelských Bohuslav Čermák. Nápovědu v Sokole obstarávaly, pokud nehrály, Marie Kocourková, Ludmila Charvátová aj. V Orle Gusta Drápalová.
Jeviště v sokolovně bylo dosti prostorné, takže na něm
mohly být provozovány i početně obsazované hry. Orelské
jeviště bylo menší, ale mělo hlubší horizont, což byla výhoda při přecházení herců v zákulisí. Kulisami bylo možné,
jako u většiny venkovských divadel, sestavit čtyři základní
scény: náves (v hloubi horizontu kostel), lesní prostředí,
prostou místnost a měšťanskou místnost. Chyběla-li část
kulis pro některou scénu, museli si ji ochotníci sami vyrobit
(plot zahrádky, přístřešek, kachlová kamna aj.). Větší inventář se půjčoval v rodinách.
Vypsat všechny činohry a operety, které se na krumvířských jevištích odehrály, není možné, je jich mnoho. Většina z nich byla pro amatérské interprety náročná, ale podle
odezvy publika byla prezentace úspěšná a společensky
záslužná. Svědčí o tom i výsledky v okresních soutěžích.
Vítězná představení se pak hrála i v okolních vesnicích.
Představení hraná v sokolovně: Naši furianti, Paličova
dcera, Maryša, Dům na rozcestí, Maličká, ale naše, Lidé
na kře, Krčma na břehu, Matka, Morálka paní Dulské, Srdíčko z lásky, srdíčko z perníku, Sládci, Otec a další.
Představení hraná v orlovně: Muzikantská Liduška,
Chaloupky pod horami, Markytánka matka pluku, Perly
paní Serafinky, Moravičko milá, Dražba na nevěstu (v krojích), Modlitba za vlast, Její pastorkyňa a další.
Rovněž všechny účinkující zde nelze vyjmenovat. Prosím o pochopení. V mnoha případech šlo o rodinnou hereckou tradici. Např. v Sokole Ostřížkovi, Koneční, Charvátovi,
Šefčíkovi, Gálovi. V Orle Peterkovi, Pitlachovi, Vytrhlíkovi,
Zezulovi, Šebestovi, Valihrachovi a Foretníkovi.
Všechny akce končívaly Popeleční středou, od které se
počítá doba předvelikonočního půstu. Popeleční středa –
Škaredá středa – Masopust, to jsou pojmy, které rovněž
stojí zato vzpomenout a popsat, snad jindy.
Staňa Ševčík

Smrtná neděla
Smrtná neděle je pátá neděle v době půstu, letos
připadla na 17. března. Na to, jak kdysi probíhal tento
svátek v Krumvíři, vzpomíná paní Božena Sýkorová
(roz. Foretníková) ze Žatčan.
O smrtné neděli po ranní bohoslužbě se sešla
děvčata od 6 do 12 roků, aby přivítala jaro pochůzkou po vsi. Skoro v každém domě i na faře zpívala,
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a tím oznamovala konec zimy. Vyvolená dívka nesla
stromek (smrtnicu) a druhá koš na výslužku. Děvčata
byla oblečená do selských šatů, které tvořily dvě lehké
spodničky, barevná vrchní plátěnka, pestrá zástěrka,
kacabajka a obutí podle počasí, většinou jarní uzavřené střevíce. Při špatném počasí měla vlňáček přes
ramena vzadu v pase zavázaný do kříže, na hlavách
různobarevný plátěný šátek, květovaný nebo s puntíky.
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Smrtnica byla košatá silnější větev s více drobnými
větvičkami z planého keře šeříku nebo černého bezu
asi 150 cm vysoká. Ozdobená byla asi patnácti výfuky, které byly po jednom navlečené na tenkém provázku a dlouhým řetězem ze čtverečků barevných látek
a slaměných pardéřek (tj. nastříhaná sláma dlouhá
3 až 4 cm). Řetěz tvořilo několik asi 1 metr dlouhých
tenkých provázků, na které se střídavě pomocí velké
jehly navlékaly pardéřky a čtverečky různobarevných
látek. Jednotlivé řetězy se spojily a omotaly jako jeden
dlouhý řetěz na vánoční stromek.
Pochůzku děvčata vedla částí hlavní ulice a návštěvou známých a přívětivých rodin. Když odzvonilo
poledne, obchůzka se ukončila. Se smrtnicí se zašlo
k potoku pod školou směrem k cihelně (nyní keramičce), kde se utopila. Někdy se také stalo, že se nedalo
jít k potoku. Děvčata pak Smrtnicu zapíchla do humna
za stodolou na sklep, kde se větrem vyfouklá vajíčka
rozbila, ptáci je sezobali a ostatní se spálilo o svatojánské noci před prvním májem.

Smrtná neděla, kdes klíče poděla?
U studánky, u hlubánky nohy ruce myla.
Číms je utírala?
Lístečkem, lístečkem, červeným šátečkem.
Svatý Jiří vstává, zemi odmykává, aby tráva rostla,
tráva zelená, fiala modrá, růže červená.
Panimámo krásná, dejte žičku másla, jestli je to maličko, přidejte to vajíčko!
Pět vajíček nebo šest, hodí se to všechno sněst.
Až já budu ve dvoře, udělám Vám všem dobře i té
Vaší Barboře.
Až já budu velká, bude ze mě selka, přijďte k nám, já
Vám dám plný krajáč mléka.
Fiala, růže, kdo nám pomůže? Svatý Jiří, svatý Jan,
naposledy Pán Bůh sám.
Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi! Jaro, jaro, jaro,
jaro kde jsi!

REPORTÁŽE Z AKCÍ
Vítání občánků
První březnovou neděli přivítal v obřadní síni obecního úřadu pan starosta čtyři nové občanky Krumvíře. Pozvání na vítání občánků přijali:
Dana a Jiří Herrmanovi s dcerou Lucií
Eliška a Ondřej Němečkovi s dcerou Jitkou
Soňa Bělehrádková a Jaroslav Kováč s dcerou Simonou
Vendula Zmarzláková a Martin Řehák s dcerou Annou
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Silvestrovský běh
Poslední prosincovou neděli 30.
12. 2012 se konal silvestrovský běh.
Akce pořádaná místní TJ Sokol má již
dlouholetou tradici a i tentokrát přišlo
udělat něco pro své zdraví mnoho
sportuchtivých. Na startovní čáře jste
našli jak tříleté, tak šedesátileté a zde
přinášíme výsledky závodu.
(red)
KATEGORIE DÍVKY 1.-5. ROČNÍK
umístění jméno
čas (min)
1.
Lída Štejdířová
2:12:23
2.
Luisa Meziane
2:18:16
3.
Kamila Urbánková 2:20:01
KATEGORIE CHLAPCI 1.-5. ROČNÍK
umístění jméno
čas (min)
1.
Ondřej Fefko
1:52:08
2.
Jakub
1:59:23
3.
Matyáš Konečný
2:01:48
4.
Radek Knápek
2:04:02
5.
Adam Meziane
2:11:09
6.
David Hrnčíř
2:16:35
KATEGORIE PŘEDŠKOLÁCI-CHLAPCI
1.
Radim Němeček
2:38:00
2.
Matěj Široký
31:48:00
3.
Honza Valihrach
46:18:00

KATEGORIE PŘEDŠKOLÁCI-DÍVKY
umístění jméno
čas (s)
Anička Chovancová 29:06:00
1.
Eliška Valihrachová
30:79
2.
KATEGORIE CHLAPCI OD 11 LET
umístění jméno
čas (min)
1.
Michal Urbánek
3:04:41
2.
Tomáš Němeček
3:07:55
3.
Jirka Kolouch
3:13:37
4.
Martin Hrabec
3:15:28
5.
Viťa Požár
3:39:22
6.
Richard konečný
3:55:18
KATEGORIE dorostenci
umístění jméno
čas (min)
1.
Michal Punčochář 12:35:11
2.
Tomáš Požár
18:24:38

KATEGORIE ženy
umístění jméno
čas (min)
Sabina Trávníčková 18:51:19
1.
2.
Jitka Charvátová
21:10:35
KATEGORIE muži
umístění jméno
čas (min)
1.
Marek Heča
11:27:51
2.
Tomáš Jakubčík
13:42:14
3.
Ondřej Jakubčík
14:30:24
4.
Michal Škrabko
14:44:02
5.
Jakub Dufka
16:21:28
6.
Ladik Luskač
16:44:25
KATEGORIE veteráni
umístění jméno
čas (min)
1.
Karel Rozsypal
13:56:09
2.
Antonín Jakubčík
14:44:37
3.
Vavřinec Charvát
15:43:14
4.
František Foretník 16:58:34

Škaredá středa
V minulosti se ve středu po ostatcích, na tzv. škaredou neboli
popeleční středu, scházely ženy, aby za všeobecné veselosti přivodily dobrou slepičí snůšku. Augusta Šebestová ve své knize Lidské dokumenty píše: „Na škaredú středu nemá se ani jehlú pichnút lebo zašije slípkám ďupky, a nenesú… Ženský majú hodně
pit, aby se jim drůbež šlechtila.“Jestli to platí, nevíme, ale můžeme
se zeptat krumvířských žen, které stále ctí tradici škaredé středy
a každoročně se schází k přátelskému posezení. Letos připadl
tento svátek na 13. února. Hasičská zbrojnice, kde se tentokrát
setkání konalo, byla plná vůně božích milostí, koblížků, věnečků
a dalších domácích dobrot, které ženy napekly, aby pak mohly
navzájem ochutnat a taky třeba porovnat. Akci zastřešila kulturní
komise při obecním úřadě, jménem které bychom chtěli poděkovat především paní Loziášové a paní Männlové za jejich pomoc a
Ondrovi Němečkovi za vyhřáté zázemí hasičky.
(red)
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VÍTE, ŽE…
 Stanislav Ševčík píše texty hudebnímu skladateli Antonínu Osičkovi, uměleckému vedoucímu DH Hornobojani? Obsahem je převážně láska, ale také Krumvíř
a jeho prostředí
 OÚ připravuje kalendář na rok 2014? Přispět do něj
může každý, kdo má fotku z činnosti místních spolků
a organizací. Prozatím se nám shromáždily fotky Staně
Prokopa mladšího, Kristýny Vlasákové nebo Adély Vytrhlíkové. Fotografie z činnosti (nikoliv krásné pohledy
na krumvířskou krajinu) ve vyšším rozlišení – alespoň

1 MB – zasílejte na adresu podatelna@krumvir.cz
nebo na vera@colledani.cz
 v únoru zemřel ve věku pětašedesáti let zpěvák, textař
a skladatel Bob Frídl? Možná si tohoto autora řady hitů
a idola pop-music 70. a 80. let pamatujete z období,
kdy pravidelně jezdil do Krumvíře na prázdniny.
 do Krumvíře putovalo v únoru ocenění „Živnostníci
a rodinné firmy – sůl české ekonomiky“? Ocenění pro
třicítku drobných podnikatelů převzali z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslavy Němcové
zástupci Vinařství Josef Valihrach.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Jen malou připomínku, kterou nemám jenom já. Proč
máme na sloupech v obci už několik let, co nefunguje
koupaliště, cedule – směrovky. Proč se tady tak plýtvá elektřinou a každý den už od cca 18,00 svítí nápis
KINO, když už je zrušené…
Ivana Lexová

Jméno MARIE má různé variace:
1. Maruška, Mařenka, Majka, Marijánka, Márinka,
Maryša, Maryška, Marika, Marica, Marína, Mája, Maja,
Máří, Maňka, Manka, Máňa, Mánička, Madona, .....
2. Škaredě: Mařa, Mařka, Mařena, Mara, …
Vzpomenete si na další pojmenování?
J. Konečná

PLÁN SPOLEČENSKÝCH A KULTURNÍCH AKCÍ
Kulturní komise při OÚ Krumvíř Vás zve na divadelní představení
Hroznolhotského ochotnického spolku HROZEN s názvem

KONÍČKY
Komediálně laděný příběh (a možná i drama) o lidech, kteří žijí aktivně a naplno svoje životy, zítra pro ně znamená asi
jako včera a stejně jako dnes. Opatrně vám nabízíme návod jak se nenudit, ale také vás chceme varovat před tím, že furt
je moc hodin a furt málo času!! Jak kdy a jak pro koho!!! A možná divákovi přinesou naše „KONÍČKY“ ještě další radostné
překvapení a zjištění!! Jaké třeba?? No - že jste to vy a že je to jak u vás!!!
Představení se koná v sobotu 6. dubna 2013 v 19 hodin v kulturním domě v Krumvíři.
Vstupné dospělí 80 Kč, senioři 40 Kč. Vstupenky lze zakoupit pouze před představením od 18 hodin v kulturním domě.
Divadelní představení Koníčky patří do cyklu „Hroznolhotské etýdy“, které od roku 2006 připravuje ochotnický spolek
Hrozen. O tomto divadelním spolku se můžeme dočíst, že vyprodává nejen kulturní domy, ale také Slovácké divadlo
v Uherském Hradišti. Hroznolhotší rozesmávají plné sály svými komediemi ze života, které byly označeny jako to pravé,
nefalšované „Slovácko sa súdí“, jen z jednadvacátého století.
Hroznolhotské etýdy jsou psány členy ochotnického spolku (především jejich vedoucí Jitkou Pavlicovou) a často se tvoří
také přímo na zkouškách na jevišti. Náměty čerpají jak z běžného života své vesnice, tak i z aktuálních společenských
a politických událostí. Hroznolhotší neoznačují jejich divadlo divadlem v pravém slova smyslu, ale spíš hraním si s diváky a hraním si mezi sebou. I když píší svá představení tak, aby byla srozumitelná v reálné podobě, nebrání se novým
netradičním formám, do kterých se někdy díky improvizaci a vlastní režii dostávají. Výrazným prvkem je autentičnost
a především humor!
Více se o divadelním spolku Hrozen můžete dozvědět na jejich internetových stránkách www.spolekhrozen.cz.

Pozvánka do divadla
ZŠ a MŠ Krumvíř organizuje 10. května 2013 zájezd
na muzikál Kočky do Městského divadla v Brně.
Začátek je v 19,30 hodin.
Odjezd autobusu je od obecního úřadu v 18,00 hodin. Cena vstupenky pro dospělého je 520,-Kč, pro děti do
15 let, důchodce a studenty 349,-, příspěvek na autobus 100,-Kč. Zájemci hlaste se na mail školy skolakrumvir@
seznam.cz nebo telefonicky 774 419 341, 519 419 341 do konce března 2013.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Marie Hrušková – člověk se
širokým srdcem

s ing. Bedřichem Hruškou - jako manželka velvyslance - osobně poznala
mnoho afrických a arabských zemí.
Své poznatky využila při pedagogicV pátek 8. března nás zastihla
ké
práci na VŠE v Praze, kde velkou
zpráva, že zemřela Ing. Marie Hruščást
svého života bydlela, při výuce
ková. Málokdo tomu věřil. Přes „pona
Katedře
ekonomiky rozvojových
žehnaný“ věk 93. let byla stále plná
zemí.
Podílela
se také na činnosti
optimismu, pracovního elánu a neČeskoslovenské
společnosti pro mezdolné energie. Vždy se chtěla dožít
zinárodní
styky
a
založila Společnost
alespoň 100. let. Ještě před týdnem
česko
–
arabskou
a Společnost přátel
si domlouvala návštěvu Josefského
Afriky.
Dovedla
spojovat
lidi, které –
koštu.
i
přes
všechny
jejich
nedostatky
– miTeta „Máňa“ se narodila v září
lovala.
1919 v rodině Rozsypalových na
Její velkou láskou byla ovšem
Drahách. Od mládí pracovala spolu
i
rodná
obec. Často sem spolu
se svými třemi sourozenci v domácím
s
manželem
přijížděli a jejich návštěhospodářství. Byla velmi bystrá, mavy,
zvláště
v
hodovním období, se
nuálně zručná, ráda se učila. Zapojostaly
pro
mnohé
účastníky nezapovala se do všech aktivit, které tehdejší
menutelnými.
Díky
svým kontaktům
doba i obec nabízela. Ve škole hrála
a
možnostem
pomáhala
spoluobdivadlo, několikrát byla stárkou. Ještě
čanům
především
prostřednictvím
v průběhu studia na měšťanské škole
místního národního výboru. Jejím přisi ji k sobě vzal její strýc do Šlapanic,
spěním se z Krumvíře stala plně soaby pomáhala i v jeho domácnosti.
běstačná obec s moderní občanskou
Podporoval ji při studiích na Vysoké
vybaveností. Se svými zkušenostmi
škole zemědělské v Brně. Po svatbě
i poznatky z cest se nedělila jenom s odbornou
veřejností, ale ráda vyprávěla o exotických zemích
i místním školákům. Nejkrásnějšími jejími vlastnostmi byla naprostá nesobeckost, široké srdce,
radost z úspěchu ostatních i zájem o druhé. Ve
Druhá stárka
vysokém věku i se všemi
zdravotními obtížemi ráda
pracovala ve vinohradě –
po zkušenostech z Afriky
chápala, že dobře obdělaná půda je základem pro
další rozvoj společnosti.
Podporovala proto místní
zahrádkáře, dětský folklorní soubor „Pantlička“,
Spolku pro muzeum byla
Na Sjezdu rodáků
cennou rádkyní a štědrou
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dárkyní. Pamatovat si ji budeme asi
navždy, jak stojí na zastávce autobusu, s hůlčičkou, úsměvem. Děkujeme, nezapomeneme…
Na paní Hruškovou vzpomínala
a fotografie poskytla teta Lida Charvátová – spolužačka a přítelkyně,
paní Anežka Mandelíková, pan Josef Sladký, paní Anna Straková, paní
Jarka Šišáková, přátelé ze Společnosti česko-arabské a Společnosti
přátel Afriky.
Zapsala Věra Colledani
Malá vzpomínka na tetu Hruškovou od Natálie Colledani:
„Když jsem v roce 2004 byla jedním z výherců výtvarné soutěže Arabský svět očima dětí, pozvala mne teta
Hrušková na setkání s egyptským
velvyslancem do Mikulova. Přesto,
že jsem byla úplně malá holčička,
chovala se ke mně jako k vzácnému
hostu a všem mne představila. Výkresy mých spolužáků pak každoročně publikovala v Bulletinu. I mamka
vzpomíná, jak byla se strýcem Jardou
Mikulicou v kroji přát tetě Hruškové
v Praze k jejím 65. narozeninám. Pro
místní byl náš kroj velkou atrakcí, prošli se spolu po Karlově mostě, kde si
je všichni fotili.“

Jubilanti
za období od 1.4. do 30.6.
Bednaříková Anežka
Charvátová Ludmila
Macháčková Josefa
Miklíková Žofie
Frýdlová Alžběta
Otýpková Marie
Kobylková Marie
Šebestová Jarmila
Zezulová Pavlína
Kujbidová Hanna
Kratochvílová Marie
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99 let
94 let
93 let
90 let
89 let
89 let
86 let
86 let
86 let
86 let
85 let
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