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2/2013

v tomto čísle:
• Z obecního úřadu 

• Co se dělo ve školách

• Z činnosti spolků

• Na cestách - Kapverdy

• Z historie - doprava, 
mechanizace

• Reportáže z akcí

• Víte, že…

• Tipy na nevšední výlety

• Společenská kronika
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Kraj beze stínu
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Slovo starosty
Vážení občané,
v mém příspěvku bych Vás chtěl se-
známit s opatřením, které by mělo 
zabránit obtěžování Vás občanů 
různými podomními prodeji.
V poslední době se množí případy, 
kdy chodí po obci takzvaní „obchod-

níci s dodávkami elektrické energie 
a plynu“ a používají různé klamavé 
i nekalé praktiky, na které potom do-
plácíte vy.
Proto je připraven ke schválení na 
jednání Rady obce návrh Tržního 
řádu obce, který určuje pravidla 

prodeje mimo řádně zkolaudova-
nou prodejnu. To znamená: stánkaři 
a prodeje z auta zakazuje již zmíně-
ný podomní prodej. 
Jako přílohu přikládám návrh „Trž-
ního řádu obce“.

Jaroslav Komosný

Obec KRUMVÍŘ
Krumvíř č. 184, okres Břeclav, 691 73

telefon 519419321
e-mail podatelna@krumvir.cz

Nařízení č. ……./2013
kterým se vydává

TRŽNÍ ŘÁD

Rada  obce Krumvíř se na své ... schůzi dne ...  2013  usnesla vydat na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 
Sb. O živnostenském podnikání /živnostenský zákon/ ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 11 a  následujících 
a § 102 odst.2 písm. D zákona č. 128/2000 Sb. O obcích /obecních zřízení/ ve znění pozdějších předpisů  toto nařízení:

Tržní řád obce 

ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení

Předmětem úpravy tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo pro-
vozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1).

ČLÁNEK 2
Vymezení pojmů

1. Na území obce Krumvíř je prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu prodejce či poskytovatele služby 
umožněn jen na místech stanovených tímto nařízením a v rozsahu vymezeném a uvedeném v tomto nařízení 
a v jeho příloze, nejedná-li se o druhy prodeje zboží, které jsou zakázány. Místy vymezenými a uvedenými v příloze 
č. 1 a č. 2 jsou prodejní místa na tržních místech.

2. Tržní místo je konkrétně vymezený prostor (číslem parcely, názvem ulice apod.) umožňující prodej zboží a posky-
tování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) na 
prodejních stáncích, pultech a na jiných obdobných prodejních zařízeních:

 a) celoročně na jednom nebo více prodejních místech,
 b) příležitostně na více prodejních místech při konání kulturních a sportovních akcí.
4. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní 

místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

ČLÁNEK 3
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb

1. Počet prodejních míst a jejich výměru stanoví Obecní úřad Krumvíř a vhodným způsobem o tom informuje prodejce 
a poskytovatele služeb (dále jen prodejci).

2.  Prodej zboží a poskytování služeb lze provozovat jen na místech k tomu určených dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto na-
řízení na základě vydaného povolení Obecním úřadem Krumvíř a po zaplacení stanoveného poplatku dle obecně 
závazného předpisu. 2) 

 Prodejní místo bude přiděleno fyzickým nebo právnickým osobám vlastnícím příslušné živnostenské oprávnění, 
které je opravňuje k prodeji zboží nebo poskytování služeb.

3. Prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovny v obci a mimo prodejní a tržní místa jsou zakázány.
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ČLÁNEK 4
Doba prodeje a poskytování služeb

1. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je stanovena od 6.00 hod do 20.00 hod.
2.  Doba prodeje zboží a poskytování služeb při konkrétních sportovních a kulturních akcích může být pozměněna, 

pokud starosta obce pro určitou akci tak stanoví.
3.  Tržní místa a prodejní místa musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeny jménem a příjmením, popří-

padě obchodní fi rmou provozovatele - fyzické osoby nebo názvem, popřípadě obchodní fi rmou u provozovatele 
- právnické osoby a identifi kačním číslem provozovatele, a dále musí být vyvěšen tento tržní řád s přílohami.

ČLÁNEK 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržních místech jsou prodejci povinni:
1. udržovat na prodejním místě pořádek, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží, po ukončení prodeje nebo 

poskytování služeb prodejní místo uklidit a odpadky odstranit na vlastní náklady,
2. k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená Obecním úřadem Krumvíř, před prodejními místy ne-

umisťovat nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků, popřípadě omezovalo schůdnost veřejných 
komunikací,

3. ponechat dopravní prostředky na tržních místech pouze po dobu nutnou pro vykládku a nakládku zboží, pokud se 
nejedná o prodej zboží přímo z vozidla.

ČLÁNEK 6
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

1. Na celém území obce Krumvíř je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
2. Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je 

bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.
3. Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím 

přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, 
bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

ČLÁNEK 7
Sankce

Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních právních předpisů. 

ČLÁNEK 8
Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecní-
ho úřadu Krumvíř, pověření členové zastupitelstva obce, členové kontrolního výboru a policie ČR.

2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy 
nejsou tímto nařízením dotčena.

3. Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady obce Krumvíř ze dne ……….., účinnosti nabývá patnáctým dnem 
následujícím po dni jeho vyhlášení

1) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v jeho platném znění
2) OZV č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3) (§ 58 a § 59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v jeho platném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

v jeho platném znění, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v jeho platném znění).

Příloha č. 1
k Nařízení obce č. ………… – Tržní řád

Tržní místa v k.ú. Krumvíř
Název Parcela
Plocha před O. Ú. a Kinem  1449/14, 1448/3
Plocha u kulturního domu  19/2, 20/4, 20/3, 2834, 914/1
Areál Národopisného stadionu  912/47, 912/1
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Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: Tomáš Koníček, Miroslav Ledahudec
Přítomni: dle prezenční listiny – 9 přítomných

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) ve 20.00 
hodin, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Sdělil jména omluvených členů ZO.

Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz prezenční listina

Bod č.1
Technický bod
 
Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Šoršová

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 1/2013 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky 
proti zápisu nebyly podány. 

Jaroslav Komosný vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO. Navrženi byli 
Tomáš Koníček  a Miroslav Ledahudec, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č. 7/13/Z 2
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO Tomáše Koníčka a Miroslava 
Ledahudce.
Hlasování č.1:       9-0-0

Usnesení č. 8/13/Z 2   Celý tento odstave až po Hlasování č. 2 šedě podbarvit
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 2. zasedání Zastupitelstva Obce Krumvíř:
1. Technický bod (zapisovatelka, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva Obce 

Krumvíř
2. Smlouva o prodeji pozemku p. č. 1930/35 mezi Obcí Krumvíř a panem Radoslavem Olejníkem, bytem Lidická 21, Rý-

mařov a paní Dagmar Olejníkovou Zemanovou, bytem Kyjovská 261, Bukovany za účelem výstavby rodinného domu
3. Závěrečný účet obce za rok 2012
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Vnitřní organizační směrnice
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu 

elektrické energie a zemního plynu uzavřené se společností Best price energy, o.p.s.

Informativní zprávy
Dotazy, podněty a připomínky
Hlasování č. 2:     9-0-0

Bod č. 2
Smlouva o prodeji pozemku p. č. 1930/35 mezi Obcí Krumvíř a panem Radoslavem Olejníkem, bytem Lidická 21, 
Rýmařov a paní Dagmar Olejníkovou Zemanovou, bytem Kyjovská 261, Bukovany za účelem výstavby rodinné-
ho domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

- Ve 20.25 hodin se dostavil další zastupitel

Usnesení č. 9/13/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku manželům panu Radoslavu Olejníkovi, bytem Lidická 21, Rýmařov 

a paní Dagmar Olejníkové Zemanové, bytem Kyjovská 261, Bukovany,  p. č. 1930/35 dle geom. plánu č. 593-159/2010 
v k.ú. Krumvíř, který je určen územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy. Cena za 1m2 je stanovena 
na 380,-Kč dle nabídky manželů Olejníkových.

Hlasování č. 3:        10-0-0

27. 5. 2013
Z jednání OZ Krumvíř
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Bod č. 3
Závěrečný účet obce za rok 2012
Materiály uvedl Jaroslav Komosný 
- Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 byl zjištěn nedostatek: Územní celek neúčtoval k okamžiku uskuteč-

nění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.
- Obec k tomuto nedostatku přijala systémové opatření:
Účetní Obce Krumvíř se bude řídit ČÚS č. 701, bodem 6. 4., kde je uvedeno, že při převodu vlastnictví k nemovitostem, 
které podléhají vkladu do katastru nemovitostí se za okamžik uskutečnění případu považuje den doručení návrhu na 
vklad na Katastrální úřad.

Usnesení č. 10/13/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou
Hlasování č.4:       10-0-0

Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz. příloha -  rozpis jednotlivých příjmů a výdajů)

Rozpočtové opatření č. 2
- Rozpočtové příjmy se zvyšují  z 11.021 200,- Kč  na  11.259 100,- Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují  z 14.279 200,- Kč  na  14.348 100,- Kč
- Financování    3.089 000,- Kč

Usnesení č. 11/13/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Hlasování č. 5:      10-0-0

Bod č.5
Vnitřní organizační směrnice
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Starosta předložil zastupitelům ke schválení přílohu č. 7 směrnice o oběhu účetních dokladů – pravidla tvorby a čer-

pání sociálního fondu

Usnesení č. 12/13/Z 2
- Zastupitelstvo obce na základě § 84, zákona č. 128/2000 Sb., schvaluje tvorbu a čerpání sociálního fondu stanovené 

v příloze č. 7 vnitřní organizační směrnice
Hlasování č. 6        10-0-0
 
Bod č. 6
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elek-
trické energie a zemního plynu uzavřené se společností Best price energy, o.p.s.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Na straně poskytovatele (Best price energy, o.p.s.) došlo dnem 2. 4. 2013 ke změně zápisu v obchodním rejstříku, 

respektive rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně ve věci názvu společnosti, 
a to z původního názvu „Best price energy, o.p.s.“  na nový název ENERGIE POD KONTROLOU, obecně prospěšná 
společnost. 

- V ostatním zůstává Smlouva o správě nezměněna. 

Usnesení č. 13/13/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběr-

ných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu uzavřené se společností Best price energy, o.p.s.
Hlasování č. 7        10-0-0

Informativní zprávy
- Pan starosta informoval zastupitele, že mužský sbor chce příspěvek od obce na ušití košil
- Pan starosta informoval zastupitele o opravě silnice u Borkovan

Dotazy, podněty a připomínky
- Pan Ladislav Němeček informoval zastupitele o činnosti ČZS – vinařský dům
- Pan Ladislav Němeček navrhnul zastupitelům vybudování přechodu pro chodce u budovy č. p. 163 (fara)

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 2. zasedání Zastupitelstva obce ve  21. 35 
hodin.
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Překonávejte s námi handicap!

Centrum vzdělávání všem - nově pro všechny Jihomoravany

PRAKTICKÉ INFORMACE

Liga vozíčkářů pomáhá na Břec-
lavsku lidem se zdravotním postiže-
ním hledat, získat a udržet si práci. 
Projekt Agentura 3Z je určen pro lidi 
s tělesným, mentálním, duševním 
onemocněním a pro lidi trpící civi-
lizačními nemocemi. Agentura 3Z 
nezapomíná ani na zaměstnavatele 
z těchto lokalit, kteří mají zájem zís-
kat odpovědného a snaživého pra-
covníka. Všechny aktivity jsou navíc 
poskytovány zcela zdarma – projekt 
je spolufi nancován z prostředků Ev-
ropského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.

Lidem s postižením nabízíme 
především možnost individuálních 
konzultací – věnujeme se kariérnímu 
poradenství, na schůzkách si klienti 
podle svého zájmu vytváří nebo ak-
tualizují životopis, odpovídají na na-
bídky motivačními dopisy, vytvářejí 
si novou strategii pro hledání práce, 
s pomocí pracovního konzultan-

V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová 
instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl po-
dat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním živo-
tě a zároveň mají chuť s tím něco udělat. 

Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služ-
by veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na 
Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.
vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzul-
tace nebo přijít do Centra osobně.  

Služby Centra vzdělávání všem 
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží   

Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.
vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdě-
lávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekva-
lifi kaci na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový 
kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřa-
zené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti 
víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problé-
my. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak 
a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici 
a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v da-

ta oslovují zaměstnavatele 
nebo absolvují osobní jedná-
ní. Klienti mohou na schůzkách najít 
nové možnosti pracovního směřo-
vání, často podstatně rozvinou své 
počítačové dovednosti a získají sa-
mostatnost a sebevědomí při hledání 
pracovního uplatnění. Motivačně ak-
tivizační workshop doplní praktickou 
zkušenost s výběrovým řízením – 
těm, kteří zatím žádným pohovorem 
u zaměstnavatele neprošli, anebo 
v něm nebyli úspěšní. Na počíta-
čovém kurzu mají klienti možnost 
osvojit si základy práce s počítačem 
a naučit se využívat internet a e-mai-
lovou poštu. Na závěr získají účast-
níci osvědčení o absolvování kurzu.

Aktivně vyhledáváme zaměstna-
vatele a nabízíme jim poradenství 
o výhodách zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, předáváme 
informace o možnostech příspěvků 
při jejich zaměstnávání a v neposled-
ní řadě také mzdovou dotaci z projek-
tu Agentura 3Z při zaměstnání klienta 

projektu. Díky tomu můžeme indivi-
duálně doladit podmínky pracovního 
místa, pracovní náplň, vytipovat nej-
vhodnějšího zaměstnance podle po-
žadavků zaměstnavatele. Zajišťuje-
me také pracovní asistenci přímo na 
pracovišti, aby si klient v práci zvykl 
a dobře komunikoval se svými nad-
řízenými.

Agentura 3Z působí v Břeclavi 
i Veselí nad Moravou. Našim kli-
entů proplácíme jízdné. Těšíme se 
na nové zájemce o aktivity projektu 
v bezbariérových prostorách v cent-
ru města Břeclav. Rádi podáme po-
mocnou ruku při hledání práce nebo 
hledání motivovaných zaměstnanců 
i vám! Více informací nejen o aktuál-
ní nabídce aktivit projektu Agentura 
3Z najdete na webových stránkách 
www.ligavozic.cz. 

Na případnou spolupráci se těší 
pracovník projektu

Mgr. Martin Fiala

tabázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby každý, 
kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo 
dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana 
Rozprýmová. 

Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také 
kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žád-
nou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifi kaci, nebo 
má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomo-
ci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž 
i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje 
kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.  

Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je 
zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní progra-
my, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí 
a zvýšit si tak kvalifi kaci. Studijní i odborné stáže jsou 
řešením například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, 
včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o pod-
půrných stipendijních a individuálních grantech a nabíd-
nou veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení 
zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž 
často vnímají jako složité a odrazující. 

Kontakty Centra vzdělávání všem: 
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH

Mateřská škola
Letošní ,,jarní“ počasí nás docela 

potrápilo. Děti se nemohly dočkat her 
v přírodě, na hřišti a zahradě. 

Společně se školou jeli předško-
láci do Ekocentra Velké Pavlovice na 
výukový program ke Dni Země – Kdo 
bydlí v rybníku. Děti si vyzkoušely 
lovení v rybníku samy, pozorovaly 
výlovky na plátýnku. Ekocentrum vy-
hlásilo také v dubnu výtvarnou soutěž 
Slunce, do které jsme poslali 12 prací 
různou technikou. V kategorii MŠ zís-
kala 2. místo naše Terezka Vykydalo-
vá. Blahopřejeme a pochvala patří i pí. 
učitelce.

Tradiční Čarodějnice se slétly 
u amfi teátru. Bylo jich hodně různé-
ho věku i vzezření. Plnily úkoly a za 
odměnu opékaly špekáčky. Vítaným 
zpestřením bylo hasičské auto a úkoly 
od hasičů.

V květnu jsme se zaměřili na do-
pravní výchovu. Navštívily nás Písnič-
kové Tetiny s pásmem ,,S Tetinami na 
zelenou“. Měli jsme besedu s doprav-
ními policisty z Hustopečí, kteří nám 
také vytvořili cvičnou křižovatku u kul-
turáku. Děti na svých kolech, vybave-
ni helmou a funkčními brzdami, plnily 
jízdu zručnosti.

Zelená třída si vyzkoušela 17. 4. 
jízdu autobusem a vlakem do Hodo-

nína.
Maminkám k jejich svátku jsme 

připravili vystoupení dětí ve svých tří-
dách. Zelená třída hrála pohádku „Jak 
šlo vejce na vandr“. Žlutá třída před-
vedla ukázku z angličtiny, děti z krouž-
ku velmi hezky zatancovaly zumbu. 
Celá třída připravila pásmo „Sedmik-
rásky“.

V neděli 19. 5. jsme s básničkami 
a písničkami potěšili Jubilanty. Z před-
školních děvčat roste výborný potenci-
onální pěvecký a taneční soubor.

Ke svému svátku – Den dětí – 
dostaly děti dva písničkové dárky. 
Zpívánky s kytarou a hudební pořad 
o Červené Karkulce. A děti pokreslily 
chodník u školy, aby všichni věděli, 
že ve školce jsou veselé a spokojené 
děti.

Ve čtvrtek 13. 6. spalo v MŠ 10 
statečných dětí se 2 pí. učitelkami 
(7 děvčat a 3 kluci). Děti měly tanec 
princezen, pyžamovou přehlídku a po-
hádku na dobrou noc. Jídlo nám při-
pravily hodné paní kuchařky, tak jsme 
ve školce večeřeli a snídali a děti si 
samy jídlo servírovaly.

Ve středu 19. června jsme absol-
vovali celodenní výlet do Vyškova. 
Potom jsme se rozloučili s 18 předško-
láky, slavnostně se zábavnými úkoly, 

knížkou a šerpou na památku.
Provoz MŠ bude ještě celý červe-

nec, i když už jen v jedné třídě. A už 
se budeme těšit na nové děti. Zapsalo 
se jich 14, díky tomu v příštím roce za-
chováme provoz ve dvou třídách.

Během celého roku jsme soutěžili 
ve sběru sušené kůry (pomerančové 
a citronové) a ve sběru starého pa-
píru a vršků z Pet lahví. Slavnostně 
s diplomy a dárečky jsme vyhlašovali 
nejpilnější a taky všechny aktivní sbě-
rače ve všech vyhlášených skupinách. 
Některé děti byly smutné, že nebyly 
vyhlášeny. Proto prosíme rodiče, aby 
se snažily zapojit, byť sebemenším 
příspěvkem. Přispějete tím také na ak-
tivity a drobné potřeby svých dětí.

Naše mateřská škola se zapojila 
do výtvarné soutěže Strašidla ze mlej-
na a okolí, vyhlášené městem Jičín 
a časopisem Mateřídouška a Sluníč-
ko. Také jsme poslali obrázek do sou-
těže fi rmy Goodyear – bezpečná škol-
ka – vytvoř dopravní značku, která na 
našich silnicích chybí.

Děkujeme všem rodičům za vstříc-
ný přístup a dětem, že byly bezvadné. 
Přejeme všem hezké léto, odpočinek, 
zábavu, radost.

za Mateřskou školu Krumvíř 
Báňová Jana

Základní škola
Rubrika ŠKOLÁČEK
Slunce, kterou pořádalo Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice. Ve druhé kategorii(žáci 6 – 8 let) 

se na druhém místě umístil Vojtěch Samson, žák 2. ročníku a Terezka Vykydalová z MŠ získala 2. 
místo v kategorii MŠ. U příležitosti Dne Slunce, který jsme si připomněli 3. května, se konala v Ekocen-
tru Trkmanka slavnostní vernisáž výstavy zaslaných a oceněných výtvarných prací. GRATULUJEME!

Africana
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Den země – Ekocentrum Trkmanka

Koncem března u příležitosti ukončení školního projektu 

„Kdo si čte, nezlobí“, 
kdy celá škola nocovala „s Josefem Ladou ve škole“ 
(pozn. úkoly, kvízy a soutěže týkající se spisovatele Jo-
sefa Lady), si také naši žáci zkusili, jaké je to být spiso-
vatelem! Někteří nás velmi mile překvapili a složili bás-
ničky a různé  rýmovačky, ale i pohádky a příběhy. 
Některé zde ve zpravodaji otiskujeme.
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O holčičce Sněžence
Autorka: Veronika Ledahudcová

V nedalekém lese byl krásně zelený palouček. 
Jaro teprve začínalo a kytičky ne a ne vyrůst. Jed-
noho krásného dne na palouček zasvítilo sluníčko 
a paprskem se jemně dotklo malé nekvetoucí sněžen-
ky. Tu počala kytička růst a vykvetla do krásně bílé 
sněženky. Sluníčko hřálo a hřálo, až se sněženka pro-
měnila v malou, křehkou holčičku. Na sobě měla krás-
né sněhobílé šatečky, sněhobílý náhrdelník a náramek 
z okvětních lístků a na hlavě měla klobouček z květu 
sněženky. Neměla botičky, protože se ráda prochá-
zela v ranní rose. Od narození měla kouzelnou moc 
– probouzet kytičky. Každý den měla spousty práce 
probouzet kytičky k životu, aby mohly růst a kvést pro 
potěšení zvířátek a lidí v celém okolí. Co se ale jed-
noho dne nestalo! Na palouček přijela na několik dní 
tábořit malá rodina. Nedovedete si představit, kolik 
nadělali rámusu a po jejich odjezdu zanechali spoustu 
odpadků. Když to viděli i ostatní lidé z nedaleké ves-
nice, kterým se nechtělo jezdit na dalekou skládku, 
začali odpadky navážet na palouček a ty se kupily 
a kupily. Kytičky začaly uvadat a z paloučku vymizela 
všechna radost. Sněženka se na tu spoušť nemohla 
ani podívat a proto poprosila všechna zvířátka, aby jí 
pomohla nepořádek uklidit. Když lidé uviděli celý pa-
louček krásně uklizený a jak byla zvířátka pracovitá, 
přestali tam vozit odpadky a za odměnu jim postavili 
krmelec, který nebyl nikdy prázdný. Byl to nejkrásnější 
palouček, protože tam bylo uklízeno a rostly tam kytič-
ky, o které se starala maličká Sněženka.

Den země – Eko Obrázky na motivy 
Josefa Lady
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Slunce 
Autorka: Aneta Kopecká

Teplo je už maličko,
Všude svítí sluníčko.
Čekali jsme statečně,
Slunce svítí, konečně.
Zeptal jsem se sluníčka,
čí je tahle kytička?
Čí je asi?
Slípky asi.
Aby snesla vajíčka.

Příroda
Autorka: Aneta Kopecká

Slunce jemně svítí,
roste první kvítí,
zelená se louka,
vítr mírně fouká.

Zvířata už ze svých skrýší vylézají,
novou potravu si v přírodě nalézají,
tažní ptáci už tu jsou
snad svá hnízda naleznou.

Už se těším ven,
splnit si svůj sen,
vidět jak ptáčci nad hlavou mi zpívají
a radost z jara mívají.

Staráme se o lípy

V měsíci dubnu naše malé zpěvačky předvedly své umění na přehlídce 

„O malovanú pantličku Augusty Šebestové“ 
v Kobylí. 
Naši školu zastupovala Veronika a Lucie Ledahudcová, Aneta Kopec-
ká a Eliška Pilařová ze ZŠ a z MŠ zpívala Karolínka Hanzalová a Evič-
ka Húšková.
Doprovázela je CM Vonica. Děti připravila p. uč. Gratclová a Hošová.

V dubnu se také naši čtvr-
ťáci a páťáci zdokonalovali 
v dopravních předpisech cyk-
listy ve škole a u kulturního 
domu v Krumvíři a 25. 4. se 
čtyřčlenné družstvo ve slože-
ní Vít Vašulka, Veronika Leda-
hudcová, Vanesa Trávníčková 
a David Hrnčíř zúčastnilo Do-
pravní soutěže mladých cyk-
listů ve Velkých Pavlovicích, 
kde se umístili na 3. místě 
a postoupili do okresního kola 
v Břeclavi (16. 5.).
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Adam Húšek, Kamila Urbánková, Liliana Voráčová a Radek Knápek bojovali 21. května za naši školu v plavec-
kých závodech v Hustopečích.

Dne 28. května předvedli své recitační dovednosti žákyně 3. a 5. ročníku Julia Mondeková  a Aneta Kopecká na 
soutěži „Boleradický džbánek“, kterou pořádala ZŠ Boleradice. 

Zpívánky

6. června jsme dali dětem ze školy odměnu ke Dni 
dětí – jeli jsme si hrát a dovádět do Bonga 

v Brně (Bongo Brno – rodinný zábavní park pod 
střechou). Vstup i autobus byl dětem hrazen ze zisků 
školy za sběr bylin, papíru apod.
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„Výroky našich minulých i současných žáků“

3. ročník:
Co dělá instalatér? Elektriku
Co dělá truhlář? Rýny
Co potřebuje stolař? Bláto
„Mikuláš byl svatý, protože umřel.“
Opis pohádkových dvojic v písance: „Spejbl a kurvínek“
Otázka v knize: „Co znamená, že rybáři poskočí splá-
vek?“ Odpověď žákyně: „Znamená to, že má něco 
v plavkách!“

4. ročník
Kde žije jelen evropský? „…ve vyvíšených lesých a hor-
ninách….“
Jmenuj rostlinu rostoucí na březích vod? „vrba košatá“ 
(vrba bílá)

Pronesla o praseti divokém: „Jeho nepřítelem je rorýs“ 
(v učebnici byl rys…)
„Před závodem musí kovář všem koňům okopat kopyta.“
„Jak dělíme živočichy podle vnitřní stavby těla?“ „s obrtlí 
a bezobrtlí…“
„Kde byl upálen Mistr Jan Hus?“ „ na vrakovišti koní“

5. ročník
Jak se nazývá vzdálenost, kterou urazí světlo za 1 rok? 
„8 svatých minut“ (mělo být světelných)
Čím je pokryto ptačí tělo? „křídlem“
Pevné spoje kostry. „cvoček v hlavě“ (mělo být švy na 
lebce)
Které svaly neovládáme vůlí? „lebku“, „mozek“
Který člověk byl jako první ve vesmíru? „Tomáš Garik Ma-
saryk“

13. 6. jsme vyjeli na celodenní výlet do wes-
ternového městečka Šiklův mlýn u Pernštejna.

Vstup byl dětem opět hrazen z fondu školy.

Ukončili jsme sběr kopřivy dvoudomé, vršků od PET lahví a příští rok budeme zase soutěžit. I.L.

SBÍREJTE S NÁMI VRŠKY OD PET LAHVÍ!

Naše škola byla požádána o podporu nemocné holčičky Terezky Vajbarové z Vrbice a věnovala tři pytle 
vršků pro Terezku, která trpí dětskou mozkovou obrnou, na její léčbu v lázních Adeli v Piešťanech, kte-
rou nehradí pojišťovna. Pomozte nám sbírat vršky nejen pro Vaše děti, ale i pro Terezku. Firma Hottech 

s.r.o. vršky vykupuje za výhodnější ceny a peníze takto získané putují na účet Terezky. Děkujeme!

PODĚKOVÁNÍ
ZŠ  a MŠ Krumvíř děkuje Obecnímu úřadu Krumvíř za pomoc při přípravě stadionu a ohně  při pořádání 
akce Pálení čarodějnic 30. 4. 2013. Poděkování patří také místním hasičům za pomoc při organizaci akce.
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Pantlička

TJ Sokol Krumvíř

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Redakce zpravodaje mě požádala, abych napsala pár 
řádků o Pantličce, kde bych vysvětlila, proč nebyla uvede-
na na plakátech Kraje beze stínu.

Vysvětlení je prosté. Vedoucí souboru Nikol Kordulová 
opustila Pantličku šest týdnů před Krajem beze stínu, prá-
vě v době, kdy se tiskly plakáty. A proto nikdo nebyl schop-
ný s určitostí říct, jestli děti vystoupí nebo ne. Ptáte se, 
proč odešla? Měla velké plány a vysoké ambice. Přála si, 
aby pásmo, které připraví, bylo dokonalé a perfektní. Ale 
jak sama uznala, bylo i náročnější. Pokud si můžu dovolit 
ji citovat: „Děti v Pantličce jsou malé, je jich málo a jsou 
nevytancované. S takovými dětmi se nic nacvičit nedá“. 

Jak se ukázalo, velmi se mýlila. Maruška Šebesto-
vá to dokázala doslova v šibeničním termínu. Pod jejím 
vedením se Pantlička rozrostla z 12 na 18 dětí. Bohužel 
Maruška slíbila vedení Pantličky do Kraje beze stínu. A to 
jen proto, aby krumvířský soubor nechyběl na největším 

Letošní rok se bezesporu zapíše do dějin krumvířské 
kopané. A to nejen tím, že místní fotbalový klub slaví 90 
let svého vzniku, ale především díky senzačnímu postupu 
týmu mužů do I. B. třídy. Vždyť která z okolních, mnoh-
dy větších, vesnic se může chlubit podobně úspěšným 

ZUŠ Klobouky u Brna

„Mládí a Bohuslav Martinů“
2. - 5. května 2013 se konala v Poličce (rodišti Bohuslava 
Martinů) celostátní soutěžní přehlídka „Mládí a Bohuslav 
Martinů“. ZUŠ Klobouky u Brna reprezentovalo celkem 
7 děvčat a každá si ze soutěže odvezla nějaké umístění. 
V kategorii 7 - 8 let soutěžily Eliška a Terezka Horákovy 
z Klobouk u Brna a Pavla Nováková z Borkovan, Eliška 
získala 1. místo, Terezka 2. a Pavla získala místo 3. V ka-
tegorii 9 - 10 let v konkurenci 19 soutěžících si odvezla 
2. místo Kamilka Urbánková z Krumvíře stejně jako Te-
rezka Strouhalová z Těšan. V kategorii 11 - 12 let soutě-
žilo celkem 14 dětí. Karolína Holásková získala 3. místo 
a krásné 1. místo získala Aneta Horáková, obě z Klobouk 
u Brna.

„Dvořákův Lipník“
O týden později, tedy 10. května proběhl 5. ročník celo-
státní soutěže ZUŠ pro klavírní dua v Lipníku nad Beč-
vou. ZUŠ v Kloboukách vyslala na soutěž 7 klavírních 
dvojic. V 1. kategorii do 10 let se zúčastnila teprve sedmi-
letá dvojčátka Terezka a Eliška Horákovy a získaly krás-
né 2. místo a zároveň i Cenu pro nejmladšího účastníka 
soutěže. Rovněž 2. místo přivezlo duo Pavla Nováková 
a Kamilka Urbánková. Ve 2. kategorii 11 - 12 let získa-
la Tereza Strouhalová a Karolína Holásková - 2. místo, 
Anna Malinková z Morkůvek s Anetou Horákovou přivez-
ly 1. místo a zároveň obdržely od poroty Cenu za prove-
dení skladby Vlastimila Lejska, významného brněnského 
klavírního pedagoga. Ve 3. kategorii 13 - 15 let Pavlína 
Krmelová a Marie Hejlová obě z Klobouk, stejně jako 
Anna Suchánková a Tereza Mikelová obě z Bohumilic, 
přivezly 3. místo. Barbora Komosná z Krumvíře s Nikol 
Dostálovou z Morkůvek svojí hrou vybojovaly krásné 
1. místo. Velkou zásluhu na všech těchto umístěních mají 
hlavně jejich učitelky, Bc. Lenka Koudelková, Mgr. Armine 
Stepanyan, Jarmila Babáčková DiS. a Bc. Dana Zelenko-
vá, kterým patří velké uznání a poděkování za výbornou 
přípravu žáků.

Jindřich Demela 
ředitel ZUŠ Klobouky u Brna

folklorním svátku pořádaném u nás.
Děti byly pracovité, na zkoušky chodily někdy i 4x za 

týden. Lehké to opravdu neměly. Pásmo se upravovalo za 
pochodu podle dětí, a jak jsem se již zmínila, měly na to jen 
šest týdnů. Takže chuť a píle jim opravdu nechyběly. Ale 
moc se těšily, aby mohly ukázat, co se naučily. Být první 
v průvodu byla pro ně velká čest. A samotné vystoupení? 
Některé byly na jevišti jako doma, pro jiné to bylo první vy-
stoupení před tak velkým publikem. Jak se jim to povedlo, 
jste mohli posoudit sami. Každopádně jim za to patří velká 
pochvala. Náš dík patří i jejich rodičům. Bez jejich podpory 
by nic z toho nebylo možné.

Z vystoupení lze usoudit, že v Krumvíři je dostatek ši-
kovných dětí, které by mohly být naší nadějí pro uchování 
tradic. Jen je škoda, že není nikdo, kdo by byl ochoten je 
dál vést...

Petra Huspeninová

týmem? Základ současného týmu tvoří hráči, kterým se 
v krumvířském dresu už od juniorských kategorií podařilo 
vyhrát prakticky vše, co se dalo (4x Základní žákovskou 
soutěž, Pohár OFS Břeclav, 2x Okresní přebor dorostu, 
1. třídu dorostu). Tři roky od postupu do Okresního přebo-
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ru tedy přichází další cenná trofej, tentokrát už v seniorské 
kategorii.

Muži
Zimní přestávku přečkalo A mužstvo Sokola Krum-

víř na druhém místě o bod za prvními Přibicemi. O ata-
kování jejich pozice se hovořilo spíše mezi fanoušky 
a diváky, než mezi samotnými hráči. Ti si jako hlavní cíl 
dali bavit se fotbalem a předvádět výkony, na které se 
bude místním fanouškům dívat s radostí, ne s odporem. 
Potěšit oko místního diváka je však mnohdy obrovsky 
těžká práce.

Jarní část sezóny byla zahájena oproti původním před-
pokladům až 14. dubna. Úvodní dvě kola totiž pozname-
nalo neustávající zimní počasí. I díky této pauze stihlo ve-
dení mužstva přivést do kádru čtyři nové členy. Na pozici 
brankáře přišel Leo Prachař, do pole dva mladíci z Mutěnic 
David Skočík a Martin Blaha, a k nim 
zkušený Petr Semotán z Hodonína. 
Spolupráce mezi místními a nově pří-
chozími hráči začala během několika 
zápasů nést své plody. Úvodní zápas 
na hřišti Hlohovce Krumvíři ještě ne-
vyšel podle představ a v prvním jar-
ním kole se tak zrodila remíza 1:1. Po 
tomto utkání byl od mužstva odvolán 
trenér Ivan Šerfözö a na jeho mís-
to nastoupili Petr Zvonič st. a Josef 
Káňa. Těm se s hráči povedla úcti-
hodná bilance - z devíti zápasů po 
sobě vyválčili devět vítězství. Těmito 
výhrami se Krumvíř dostal před do-
sud vedoucí Přibice a své postavení 
dokázal uhájit do konce sezóny. Muž-
stvo Sokola Krumvíř se díky svým vý-
sledkům postaralo o senzační postup 

do I. B. třídy. Za své výkony, bojovnost, chuť do fotbalu 
a výbornou partu si to chlapci určitě zasloužili. Doufejme, 
že stejná parta nás bude svým fotbalem bavit ještě dlouho 
a že se jim bude dařit i v krajských soutěžích.

Nejlepší střelci: (před dohrávkou s Přibicemi)
Michal Svoboda (17 branek), Petr Zvonič, Petr Se-

motán (oba 10 branek), Cristian Balaci (9 branek), David 
Michna (7 branek)

řada zleva: Petr Zvonič - trenér, Leo Prachař, David 
Michna, David Skočík, Lukáš Kobylka, Martin Zvonič, Ro-
man Luskač, Martin Blaha, David Kocman, Josef Káňa – 
asistent trenéra, Zdeněk Fibich – vedoucí mužstva

Dolní řada zleva: Jan Kapičák, Michal Svoboda, Petr 
Zvonič, Ondřej Luskač, Vítěslav Charvát, Radim Heča, 
Petr Semotán, Martin Doležal (chybí Ladislav Luskač ml.)

Přípravka
Naši nejmladší hráči absolvovali jarní část sezóny 

oproti podzimu v rozlišném hracím systému. Vrátili se 
k tradičnímu zápasovému vytížení – jeden zápas za týden, 
což je k jejich věku adekvátní zátěž. Kromě zápasů probí-
haly dvakrát týdně tréninky, jichž se účastnilo 10 - 15 kluků 
ve věkovém rozmezí 4 – 10 let. Sezóna pro kluky začala 
21. 4. domácím zápasem proti Velkým Bílovicím. V tom-
to utkání se nám podařilo vyhrát 4:3. Bohužel od té doby 
čekáme na vítězství marně, přestože k zisku bodů nám 
mnohdy chyběl pověstný vlásek. Důkazem jsou tomu vy-
rovnané výsledky z téměř všech zápasů. Kladem je, že se 
týmu podařilo v každém zápase skórovat minimálně dva-
krát, což značí o naší útočné síle, naopak obranná činnost 
trochu zaostávala. Na chlapcích je patrná radost ze hry 
a chuť po vítězství, které by si vzhledem k předvedené hře 
v některých zápasech i zasloužili. Mladší hoši však musí 
do kvalit svých spoluhráčů ještě dozrát. Pokud ale klukům 
jejich elán a touha po zlepšení vydrží, nemusíme se o bu-
doucnost naší kopané obávat.

Střelci v jarní části: (před dohrávkou s H. Bojanovicemi)
Radek Knápek (21 branek), Radim Stehlík (9 branek), 

David Hrnčíř, Ondřej Fefko (oba 3 branky), Radim Něme-
ček (1 branka)
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Český zahrádkářský svaz – Sdružení vinařů Krumvíř

Spolek PRO MUZEUM

Loňský jarní mráz značně poško-
dil vinice. Letos bylo počasí v tomto 
ohledu příznivější, ale vyšší srážky 
dávají předpoklad pro houbové ne-
moci révy vinné. Proto se všichni 
vinohradníci musí snažit postřiky 
ochránit vinné květy před těmito cho-
robami.

Skončila sezóna výstav vín a po-
dobně jako v minulosti se podaři-
lo jednomu členu našeho sdružení 
získat vysoké ocenění. Na výstavě 
v Mutěnicích obdržel za vzorek 
„Dornfelder 2011“ František Planý 
cenu za nejlepší červené víno ze 
starších ročníků.

Naši zástupci se i přes arktické 

Letošní sezonu zahájilo muzeum výstavou „Jak se lehávalo...“ Kro-
mě vyšívaného a jinak zdobeného ložního prádla  si mohli návštěvníci 
prohlédnout i dobové spodní prádlo. Prostory  jsme rozdělili na „muž-
skou“ a „ženskou“ část. Chtěli jsme tak návštěvníkům více přiblížit život 
a zvyklosti našich předků. Během zimy se nám podařilo nashromáždit 
opravdu zajímavé kousky. „Strýcovi“ přibyl např. kalamář, popelník, vy-
šívané spodky,  kompletní mycí koutek, kamínka, velmi staré selské 
hodiny, dřevěné „papuče“ a hlavně spousta „dobré“ četby.

Pro „tetičku“ se nám podařilo vybavit především kuchyni – dosta-
la starý kredenc, rozšířila sbírku keramických forem na pečení, ubru-
sů, záclon. Prádlo jí zapůjčily Majka Létalová z Týnce, Jarka Jančová 
a Zuzka Klimovič.

Výstavu doplnily fotografi e, jejichž autorkou je dvorní muzejní foto-
grafka Eliška Axmannová.

A že je o „poleženíčko“ na muzeu zájem dokázala vysoká návštěv-
nost už o víkendu i objednané návštěvy především z řad škol.

Velkým překvapením pro nás všechny byla návštěva rodiny Miklíko-
vy, která nám nabídla věci z právě vyklízené půdy. Takže ze svátečních 
šatů jsme se rádi převlékali do „montérek“ a přinesli si mimo mnoho ji-
ného i nádherné zrcadlo, koženou kuklu a rukavice na motorku, postel, 
panenky a taky vkladní knížky, z nichž  jedna byla založena už v roce 
1918. Všechno postupně čistíme a vystavujeme.

Poděkování patří i všem, kteří nám nezištně na muzeu pomáhali. 
Bez jejich zájmu a pomocné ruky by se nám tolik nepodařilo. Za sebe 

počasí zúčastnili celostátní akce 
„Keltský telegraf“.

Proběhly jarní zájezdy na Floru 
Olomouc a do lázní Mošoň. Těší nás 
zájem o tyto akce mezi členy i ostat-
ními občany, a proto připravujeme už 
podzimní termíny.

Naši zástupci se zúčastnili za-
sedání územní rady ČZS Břeclav, 
kde jsme byli seznámeni s činností 
v rámci okresu za loňský rok. Při té 
příležitosti obdržel František Planý 
bronzovou medaili republikové rady 
ČZS za zásluhy o rozvoj zahrádkář-
ství.

S nástupem lepšího počasí se 
pustíme do další práce na opravě 

Žáci
Kategorie mladších žáků sehrává týden co týden mis-

trovské utkání s počtem 7+1 na 2x30 minut.
Jarní část sezóny zahájili ze 7. místa tabulky. Výsledky 

jednotlivých zápasů jsou jako na houpačce – jednou vy-
soká prohra následovaná vysokou výhrou. I přes to jdou 
kluci do zápasu vždy s cílem soupeře potrápit a nastřílet 
co nejvíce gólů, což se jim ve většině případů také dařilo, 
i když konečné bodové zisky tomu neodpovídaly. Sezónu 
zakončili opět na 7. místě tabulky. Chlapci se se sezónou 
rozloučili turnajem v Bošovicích, kde se umístili na výbor-
ném 2. místě ze tří hrajících celků. Klukům patří gratulace.

zahrádkářského skladu, aby se zde 
mohla uskutečnit letošní „Štěpánská 
ochutnávka“ mladých vín.

Na naší nástěnce „u kina“ se 
všichni vinohradníci mohou sezná-
mit každý týden s novou Prognózou 
ochrany révy vinné.

Náš spolek pomáhal obecnímu 
úřadu účastí pokladních na Kraji 
beze stínu a přispěli jsme pro poho-
du účinkujících vínem z Josefského 
koštu.

Máme radost, že zakořenily 
stromky v lipové aleji pod Sklená-
řovým kopcem. Těm dlouhá zima 
a deštivé počasí svědčí nejlépe.

Ing. Karel Rozsypal – jednatel
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Nevíte, co to je?
O víkendu jsme dostali zajímavý dárek. Je 

vyroben z plechu, vypadá jako "zvon", funguje 
velmi podobně, ale nevíme přesně, na co se 
používal. Padaly názory, že je to plašič krtků 
nebo čistič odpadu. Podle stavu rukojeti byl 
velmi intenzivně používán.

i za všechny členy o.s. děkuji: Ane-
tě Sieglové a Anetce Káňové, sou-
rozencům Pavlasovým, manželům 
Klimovič, manželům Mandelíkovým, 
Tomáši Požárovi, Monice Doležalo-
vé a kosmetice Mary Key, Marušce 
Létalové, Jarce Jančové, Elišce Ax-
mannové, sourozencům Colledani, 
Pavlu Colledani, Jaroslavu Kocour-
kovi, Věrce Vašíčkové, Evě Mande-
líkové, Mirkovi Novotnému, Romči 
Petlákové a naší oblíbené tiskárně 
Kangaroo.

Muzeum budeme otevírat každý 
víkend (so i ne) v odpoledních ho-
dinách. Výstava potrvá do 20. srp-
na. Na hody pro Vás připravujeme 
další expozici prozatím s pracovním 
názvem „Knedlíčky naší babičky“... 
Naše akce můžete sledovat na 
www.promuzeum.cz, na stránce FB 
Spolek pro muzeum nebo na ná-
stěnce u kina.

 Věra Colledani

PS: Do muzea bychom velmi při-
vítali: starou špičku na cigarety, boty 
- důchodky (ženské), popř. jinou do-
mácí obuv, redispero s dřevěnou 
násadkou. Děkujeme.

NA CESTÁCH

Kapverdy
Boa Vista, Sal, Fogo nebo Santiago jsou exoticky zně-

jící názvy ostrovů, se kterými jsem se poprvé setkala před 
pár lety a musela jsem sáhnout po atlasu, abych o nich 
zjistila víc. Dozvěděla jsem se, že patří k africkému sou-
ostroví Kapverdy, jež leží v Atlantiku asi 600 km západně 
od Senegalu. Mé zaměstnání v cestovním ruchu, souhra 
náhod a notná dávka štěstí pomohla tomu, že jsem na os-
trově Sal později mohla strávit dovolenou.

Kapverdské souostroví, které si lidé často pletou s Ka-
nárskými ostrovy, se skládá z deseti hlavních ostrovů a ně-
kolika menších neobydlených ostrůvků. Všechny ostrovy 

jsou sopečného původu, ale aktivní sopka je dnes pouze 
na ostrově Fogo, odkud také pochází výborné víno a jem-
ná káva, které jsou snad jedinými opravdu Kapverdskými 
suvenýry. Ostatní ostrovy jsou většinou ploché, drsné, ka-
menité s naprostým minimem vegetace z důvodu nedo-
statku vody.

Kapverdy jsou nezávislá republika parlamentního typu, 
nebylo tomu tak ale vždy. Až do roku 1975 byly kolonií Por-
tugalska. Ostrovy byly využívány jako vězení pro trestance 
odsouzené v Portugalsku, jako mezistanice při průzkum-
ných výpravách do Afriky nebo jako překladiště otroků 
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z černé Afriky. V současné době se ekonomika orientu-
je především na turistiku, což dokazuje masivní výstavba 
velkých hotelových komplexů. Dalším zdrojem obživy je 
zemědělství a rybolov. Vzhledem ke klimatickým podmín-
kám a technickému vybavení domorodců se však 90 % 
potravin musí dovážet, a to se také odráží na jejich ceně. 

Na Kapverdy se díky tropickému podnebí jezdí po celý 
rok. Výhodou i nevýhodou pro turisty je silný vítr. Díky 
proudění větrů jsou Kapverdské ostrovy rájem pro surfi ng, 
wind surfi ng a kiting. Pro běžné turisty je však silný vítr 
spíše na obtíž. Jednak se díky matoucímu ovívání lehce 
spálíte (natírat se přípravky na opalování je nutné i při ces-
tě na snídani do pár desítek metrů vzdálené hotelové re-
staurace) a také pobyt na písčitých plážích není příjemný, 
když rozvířený písek doslova bodá do kůže. 

Počasí je také velmi suché, ostrovy se nacházejí 
v zóně Sahelu a lze je považovat za ostrovní rozšíření 
Saharské pouště. Prší jen velmi sporadicky, nejvíce srá-
žek spadne během měsíce září, a to jen něco málo přes 
30 mm. Velmi rozporuplné pocity jsem měla, když jsem 
viděla domorodé ženy, které si chodí s kanistry kupovat 
vodu, a pak zavlažovací systém v hotelu, kde od rána do 
večera voda tekla proudem, aby udržela při životě uměle 
vysazenou zeleň. Na druhou stranu jsou Kapverdy stále 
považovány za rozvojovou zemi a hlavním problémem 
je zde nezaměstnanost. Rozvoj turismu a nové pracovní 
příležitosti v hotelech můžou tento problém alespoň čás-
tečně zmírnit.

Většina obyvatel Kapverd jsou mulati, potomci afric-
kých otroků a evropských kolonizátorů. Sami jsou na to, 
že jsou mulati, velmi hrdí. Říkají o sobě, že jsou lidé „coffe 
and milk“ a distancují se tak od přistěhovalců z pevninské 
Afriky, kteří zde většinou působí jako prodejci suvenýrů 
pro turisty. Úředním jazykem je portugalština, ale většina 

obyvatel se dorozumívá kreolštinou, která existuje pouze 
v ústní podobě. Při troše štěstí se zde domluvíte anglicky, 
ale místní obyvatelé znají spíše francouzštinu, která se vy-
učuje ve školách.

Bezpečnost na Kapverdských ostrovech je poměrně 
dobrá. Podle slov místního delegáta se nemusíte bát, že 
by vás někdo záměrně okradl. Když ale zapomenete na 
pláži mobil nebo peněženku, tak nepočítejte, že ji ještě ně-
kdy uvidíte. Chudoba místních obyvatel je přece jen velká. 
Poměrně příjemné je i vystupování obchodníků se suve-
nýry, kteří nejsou ani zdaleka tak dotěrní jako například ve 
státech severní Afriky. 

A co se dá na ostrově Sal dělat kromě válení na plá-
ži a u hotelových bazénů? Po pravdě není toho moc. Na 
romantické procházky po pláži nebo večerní promená-
dou můžete zapomenout. Sal je dlouhý necelých 30 km 
a 12 km široký, je plochý a nehostinný. Jsou zde dvě „měs-
ta“ – hlavní město ostrova Espargos, kde se nachází me-
zinárodní letiště a na jihu Santa Maria, rybářský přístav 
a hlavní turistické centrum ostrova. Hotelové komplexy 
jsou většinou vzdáleny několik kilometrů od městeček 
a jediná cesta je po silnici vyprahlou prašnou pouští. 

Na cestování po ostrově je asi nejlepší využít místní 
cestovní kanceláře a zakoupit si výlet s průvodcem. Za 
celý den projedete ostrov křížem krážem. Zážitkem je ně-
kdy i sama cesta v mikrobuse nebo na korbě velkého jee-
pu. Dopravní infrastruktura není zdaleka na takové úrovni, 
na kterou jsme zvyklí v Evropě, silnice spojují jen města 
a velké hotely, jinak cesta vede po kamenité poušti. Nejza-
jímavějším místem okruhu po ostrově je bývalý solný důl 
ve vyhaslém kráteru Pedra de Lume. Nyní je využívaný 
jako turistická atrakce, kde je možné zažít koupání podob-
né jako v Mrtvém moři.

Jinak lze podniknout výlet lodí nebo katamaránem ko-
lem ostrova, zapůjčit si čtyřkolku nebo buginu na projížďku 
pouští a podobné turistické atrakce. Zajímavý může být po-
byt pro rybáře, pro které cestovní kanceláře zajišťují speci-
ální rybářské výpravy s garancí exotických úlovků. Lákavé 
jsou také letecké výlety na okolní ostrovy, ale to už musíte 
sáhnout hlouběji do kapsy. 

Často se mě lidé ptají, jestli bych jim dovolenou na Kap-
verdách doporučila. Vzhledem k tomu, že většina hotelo-
vých komplexů vznikla v posledních letech a patří zahra-
ničním  řetězcům, je zaručená vysoká úroveň ubytování 
a souvisejících služeb v moderních ubytovacích zařízení. 
Pokud ale chce člověk od dovolené víc než jen relax za 
zdmi luxusního hotelu, tak bych raději při výběru dovolené 
otočila v katalogu cestovní kanceláře o pár stránek dál.

Kristýna Vlasáková
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Z HISTORIE

Statek Krumvíř: doprava, mechanizace
Ještě na začátku čtyřicátých let minulého století 

sloužili na statku Krumvíř k zajištění nákladní i osob-
ní dopravy a k využívání zemědělských strojů a nářadí 
koně a voli. Koňských potahů bylo k dispozici minimál-
ně pět párů, z toho čtyři páry chladnokrevných typů pro 
práce na poli a v nákladní dopravě a jeden pár lehčích 
koní pro osobní dopravu a méně náročné práce. V ko-
nírně bylo rezervováno i místo pro hříbátko, protože 
minimálně jedna z uvedených párů byla kobyla, která 
občas přiváděla na svět malého potomka, na nějž byli 
všichni v konírně, to znamená koně i kočí, náležitě pyš-
ní. Jedno místo bylo také vyhrazeno pro menšího koně, 
který byl zapřahán do jednoosé bryčky pro potřebu kon-
trol polních prací pro správce nebo ostatní vedoucí pra-
covníky statku.

Obdivoval jsem ten nádherný vztah a respekt mezi 
kočími a jim svěřenými koňmi, jako by si obě strany 
uvědomovali, jak jsou na sobě závislí. Nikdy jsem nevi-
děl, že by kočí použil bič, aby koně přinutil vynaložit ma-
ximální sílu v obtížných situacích, hlavně na podzim při 
odvozu řepy cukrovky na krumvířské nádraží, když deš-
tivé počasí pole rozmáčelo a povozy se snadno bořily. 
Koně si uvědomovali, že je nutno vyvinout maximální 
sílu, aby se dostali z pole na cestu, jakoby věděli, že je 
jejich ošetřovatel minimálně za to pochválí a poděkuje 
jim. Silní a dobře fyzicky vybavení museli být i kočí koň-
ských potahů, kteří si veškerý přepravovaný materiál 
museli sami naložit a vyložit. Nejnamáhavější to měli při 
sklizni cukrové řepy, kterou bylo třeba do vozů naložit 
a na nádraží do připravených vagónů vyházet. Neméně 
pracná byla i přeprava řepných řízků, které bylo třeba 
přeložit do vozů ze železničních vagónů posílaných 
z hodonínského cukrovaru a dovézt k nově zakládaným 
silážním krechtům.

Přepravy nejrůznějšího materiálu bylo třeba na stat-
ku mnoho, a tak museli vypomáhat i dva až tři páry volů. 
Ty byly využívány k zásobování veškerého dobytka. Do 
přípraven krmiv od šop anebo stohů přivážely slámu, 
seno, siláže a v době zeleného krmení z pole jetel, voj-
těšku nebo krmné směsi již koňskými potahy nasekané. 
Připravit denně krmivo pro cca 200 kusů skotu (dojnice, 
jalovice, telata, mladý skot), několik párů koní a několik 
prasnic s prasátky nebylo jednoduché.

S velkým zájmem a obdivem jsem sledoval obratnost 
a mrštnost kovářových rukou při ošetřování koňských 
kopyt. Ani zápach z kouře, který vznikal po přiložení řád-
ně připravené, ale rozpálené podkovy na koňské kopyto, 
se mi nezdál nepříjemný. Kromě koní byli na statku ko-
váni rovněž voli, aby jejich chůze po kamenité hrbolaté 
silnici nebyla příliš bolestivá. Jejich „obutí“ se skládalo 
ze dvou malých železných destiček přesně tvarovaných 
podle jejich paznechtů, na něž byli kovářem opatrně při-
kovány.

Kromě těchto zásahů do života tažných zvířat jsme 
už jako děti mohly přihlížet na zrození nového života, 
který hlavně u telátek probíhal na statku velmi často. 
Mnohdy bez jakékoliv pomoci cizích osob, ale někdy 
i za jejich vydatné spolupráce, když telátko mělo v dělo-
ze matky atypickou polohu.

Přestože jsme jako děti byli sexuálně nevyzrálí, bylo 
pro nás vzrušující přihlížet k připouštění kobyl a kravi-
ček. Hřebci byli přiváženi z Čejče, ale plemenný býk byl 
chován na statku. Po válce jeho služby nahrazovali zku-
šení inseminátoři, kteří si zmražená semena přiváželi na 
motorce.

Osobní doprava rodin bydlících ve statku byla zajiš-
ťována dvěma kočáry, jedním lehčím bez střechy a jed-
ním s uzavřenou kabinou používaným za deště nebo za 
velmi sychravého počasí.

Jednalo se většinou o rodinné cesty k vlakům nejčas-
těji do Brumovic, kam to bylo nejblíž na lokálku Hodonín 
– Zaječí při cestování do Čech. Zaječí sice bylo za války 
říšským územím, ale přestupovat Čechům do rychlíku 
bylo pod dohledem německých vojáků umožněno.

Náhradní díly nejen na kočáry, ale na celý park do-
pravních prostředků na statku bylo možno vyrobit buď 
v kovárně nebo truhlárně, kde byli místní mistři truhláři 
v temperované vodní lázni schopni vyrobit i ohýbané 
blatníky kočáru.

Od poloviny čtyřicátých let význam tažných hospo-
dářských zvířat klesal, byli nahrazovány traktory a stále 
se zdokonalujícími zemědělskými stroji. Pokud se dnes 
koně chovají, tak pouze z lásky jejich majitelů k nim 
nebo též ke sportovnímu využití.

Jara Lehovec

Za Krumvířem Pod haťama
V Krumvíři v roce 1930 našli dělníci ze statku Ro-

vinky v Červené šopě zavražděného muže. Červená 
šopa – velký sklad slámy nebo sena stála na kraji pol-
ních lánů v blízkosti říčky Trkmanky, která je hranicí 
katastrů Krumvíře a Terezína. Přes říčku byl dřevěný 
most. Tomuto místu se říkalo Pod haťama.

Tato událost byla šetřena na radnici v Krumvíři. 
Četnictvo zjistilo, že mrtvý muž patřil ke skupině lupi-
čů, kteří trestně působili na Hodonínsku a v prostoru 
Ždánského lesa.

Muž byl pohřben na krumvířském hřbitově (kercho-
vě). Protože jeho pravé jméno nebylo zjištěno, hrob byl 
označen prostým dřevěným křížem s nápisem Ondráš.

Příběh mi vyprávěl starší bratr Karel. Mne inspiroval 
k napsání balady Za Krumvířem Pod haťama, avšak 
obsah jsem pozměnil na dramaticko – milostnou udá-
lost.

Staňa Ševčík
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1. Za Krumvířem Pod haťama 
 leží forman aji s koňama. 
 Zabili ho Geršpici, 
 Ždánských lesů zbojíci. 

2. Bodali ho, gdyž se bránil, 
 zebrali mu co nakúpil 
 v Hodoníně na rynku 
 pro svú milú Márinku.

3. Našli ho tam k ránu ženci, 
 z blízkého dvora pacholci. 
 V ruce svíral šáteček, 
 pro Márinku dáreček. 

4. Vrané koně, mrtvé koně, 
 jak je smutný pohled na ně. 
 V mohylu je pohřbili, 
 z ovsa věnec uvili.

5. Krumvířem jde průvod zvláštní, 
 mládenci s vozem bez koní. 
 Ondra leží na voze, 
 skelný pohled k obloze. 

Za Krumvířem Pod haťama
6. Gdyž zbojníky pochytali,
 zjistili, že nezabili. 
 Ondru zabil kamarád, 
 Márinku měl taky rád.

7. Na kerchově kříž dřevěný, 
 u něj klečí děvče věrný. 
 V ruce svírá šáteček, 
 od Ondráša dáreček.

REPORTÁŽE Z AKCÍ

Setkání jubilantů
V neděli 19. května uspořádala kulturní komise při 

Obecním úřadě v Krumvíři setkání spolužáků ročníků 
1928 a 1933. Akce se uskutečnila v příjemném a přede-
vším „bezbariérovém“ prostředí hasičské zbrojnice. 

Jubilanti se sešli v hojném počtu a výborné nála-
dě, ke které jistě přispělo vystoupení šikovných dětí 
z MŠ a ZŠ Krumvíř a ZUŠ v Kloboukách u Brna, slovem 
provázela paní Michaela Procházková. Po slavnostním 
projevu pana starosty byly letošním „osmdesátníkům 
a pětaosmdesátníkům“ předány květiny a dary. Násle-
dovalo posezení u malého občerstvení a dobrého vína 
zakončené písničkou.

Rádi bychom jubilantům popřáli hodně zdraví, štěstí 
a životního elánu do dalších let.

(red)
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Divadelní představení Koníčky

Noc kostelů

Kraj beze stínu

První dubnovou sobotu k nám zavítal divadelní 
ochotnický spolek Hrozen z Hroznové Lhoty, aby sehrál 
v našem kulturním domě v pořadí již VI. Hroznolhotské 
etýdy aneb „tož to vám mosím povykládat…“ s názvem 
Koníčky. Na představení se přišla podívat a od srdce 
se zasmát více než stovka diváků. Velmi spokojení 
byli také herci a to nejen s krumvířským publikem, ale 
i s prostředím kulturního domu. Pokud se tedy vše po-
daří zrealizovat, můžeme se těšit na další úsměvné pří-
hody Hroznolhotských na konci příštího roku.

(red)

Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu. Do 
České republiky pronikla z Rakouska. Je to každoročně 
pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti ne-
závazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím 
rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupně-
ny některé kostely různých křesťanských církví, ve kte-
rých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované 
prohlídky, workshopy i divadelní představení. Návštěv-
níci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií 
či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vy-
stoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít 
liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro 
stavitele křesťanských chrámů.

(Zdroj Wikipedie)

V pátek 24. května se poprvé tato celoevropská akce 
konala i v našem kostele sv. Bartoloměje. Program byl 
na rozdíl od kostelů v Brně i v širokém okolí pojat skrom-
něji, v ekumenickém duchu. Asi stovka návštěvníků si 
mohla prohlédnout výstavu fotografi í a dokumentů z his-
torie kostela připravenou paní Annou Strakovou, Věrkou 
Vašíčkovou a panem Stanislavem Mandelíkem, zapo-
slouchat se do písní v podání pěveckého sdružení IZ-
MAEL z evangelického kostela v Kloboukách a nakonec 
vyslechnout básně P. Františka Trtílka spolu s koncer-
tem místního varhaníka Jana Bartoše.

Milým překvapením pro všechny bylo, když zcela ne-
plánovaně za varhany usedla nejdříve Jůlinka Monde-
ková a pak i Natálie Colledani. V jejich podání zazněly 
lidové písně i skladby J. S. Bacha.

A drobná perlička na závěr: Když se blížil konec roku 
2012, předpovídali mnozí konec světa. Ne vždy však 
jako totální katastrofu, ale třeba jako konec starého 

I v letošním roce se potvrdila slova Jana Herbena:  
„Ach, kraj beze stínu!“. I když počátkem června pa-
novalo v Evropě deštivé počasí, tak během festivalu 
návštěvníci jen těžko hledali stinná místa na našem 
národopisném stadionu, kam by se schovali před slu-
níčkem, které krásně svítilo po oba dva dny. Počasí 
v týdnu před druhým červnovým víkendem nasvědčo-
valo spíše tomu, že budeme muset využít tzv. mokrou 
variantu a přesunout celý program do kulturního domu. 
Finální rozhodnutí o tom, že Kraj beze stínu bude pod 

myšlení. A naše první Noc kostelů je důkazem toho, že 
opravdu nastává duchovní obnova lidstva: spočívá prá-
vě v tom, že v katolickém kostele v KRUMVÍŘI zpíval 
evangelický sbor z KLOBOUK!

Za organizátory Věra Colledani

širým nebem, padlo až v pátek ráno, a přestože bylo 
trochu riskantní, tak se vyplatilo. 

Festival přivítal více než 600 platících návštěvníků 
a téměř 400 účinkujících. V sobotu proběhla soutěž 
o nejlepšího tanečníka verbuňku Hanáckého Slovác-
ka, které se zúčastnilo patnáct verbířů. Vítězem se 
stal všem již dobře známý Štěpán Melichar z Velkých 
Pavlovic, kterému není nejvyšší místo na pomyslné 
bedně vítězů vůbec cizí. Druhé a třetí místo obsadili 
kluci ze Šakvic, oba tanečníci Hanýsku, Jiří Dostoupil 
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a Daniel Kraus. Verbířská soutěž se prolínala s pře-
hlídkou cimbálových muzik, kterou započali žáci pana 
učitele Jindry Demely. Nejdříve zahrály děti z muziky 
při ZUŠ Klobouky, následovalo téměř dívčí složení CM 
Strunka a na závěr svého bloku se obě muziky spoji-
ly dohromady. Druhý blok přehlídky patřil muzikantům 
z Velkých Bílovic, mladým ženáčům z cimbálové muzi-
ky Guráš a dosud svobodné Vojaře. Program zakonči-
la Vonica se svými sólisty Janou Zaviačičovou, Marti-
nem Foretníkem a Lidkou Malhockou. 

dání dárků se ujali krojovaní, Ondra Luskač a Michal 
Svoboda. S muzikou při ZUŠ Klobouky se představila 
Verunka Ledahudcová. Mladé krumvířské muzikanty 
a muzikantky jsme našli jak v této cimbálce, tak 
v CM Strunka. S Vonicou zazpíval Martin Foretník, který 
se druhý den navíc ukázal na řemeslném jarmarku jako 
mistr kovářský.  V neděli se představily další dvě malé 
zpěvačky Kamilka Urbánková a Viktorka Šurýnová. Se 
svým pásmem Na trávě vystoupily děti z Pantličky pod 
dočasným vedením Marušky Šebestové. Krumvířští 
nechyběli ani v průvodu, který vedl krojovaný pár Petra 
Foretníková a Michal Svoboda. Průvodu se účastnilo 
také několik dalších krojovaných dětí i dospělých. Vě-
říme, že to byly první vlaštovky, ke kterým se v příštích 
letech přidají další. Vždyť není mnoho příležitostí, kdy 
provětrat kroj, tak proč ne na Kraj beze stínu?

Závěrem bych jménem pořadatelů ráda poděkovala 
všem, kteří se jakkoliv podíleli na tom, aby se v letoš-
ním roce Kraj beze stínu opět uskutečnil. Poděkování 

V neděli se představily jak soubory, které v posled-
ních letech nechyběly snad na žádném z ročníků, tak 
úplní nováčci slavností, např. Hustopečská chasa. 
Děti ve své části programu ukázaly tradiční pásma 
her a tanců. Různé ohlasy diváků byly na moderní vy-
stoupení souboru Salajenka z Dambořic s pásmem 
Televize. V programu dospělých jsme mohly vidět 
pásma, která souvisela s tématem letošního ročníku, 
jímž byl tanec. Soubory předvedly tance ze všech kou-
tů Hanáckého Slovácka a také dvě úsměvná pásma 
s vinařskou tématikou, se kterými v loňském roce sou-
těžily na folklorním festivalu v Dambořicích. Slavnosti 
ukončil host programu, národopisný soubor Kunovjan 
z Uherského Hradiště.

Radost všem Krumvířákům jistě udělalo velké 
množství účinkujících z Krumvíře. Festival zahájil náš 
mužský pěvecký sbor pod vedením Vítězslava Char-
váta.  Zazpíval jednak na začátku ochutnávky vín 
přímo u vinařských stánků, tak pak společně s Voni-
cou na podiu při ofi ciálním zahájení slavností. Přes-
tože jsme neměli svého zástupce v soutěži verbířů, 
čestného úkolu přivítání soutěžících na jevišti a pře-
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patří účinkujícím; krojovaným; těm, kteří kroje nachys-
tali a oblékli; našim zlatým tetičkám za pomoc v ku-
chyni i ve vinařském stánku; zdravotnici; pokladním; 
sportovcům za pomoc s přípravou stánků a delegová-
ním dopravy; hasičům; žákům 5. třídy ZŠ; fotografům; 
šikovným hosteskám; zahradnici za přípravu krásné 
květinové výzdoby; všem, kteří něco zapůjčili; našim 

Z REDAKČNÍ POŠTY
Poděkování paní Věře Šebestové za její 

každoroční organizování setkání ročníku 
1928.

Letošní jubilejní setkání, které se konalo při Obec-
ním úřadu v Krumvíři 19. 5. 2013 s ročníky 1928 a 1933. 
Slavnostní program byl zahájen dětmi z mateřské a zá-
kladní školy Krumvíř a ZUŠ Klobouky. Přípitkem, písnič-
kou a poděkováním panu starostovi a všem, kteří pěkné 
setkání připravili.

S podpisem: ročník 1928

Poděkování
Chtěla bych poděkovat jménem všech pří-

tomných jubilantů na oslavě za práci všem, 
kteří se na této akci podíleli včetně účinkujících. Byl to 
pro nás krásný zážitek, že na nás nezapomínáte a vá-
žíte si stáří v našem věku. Při vystoupení ukápla i něja-
ká ta slzička. Věřím, že budete i nadále v těchto akcích 
pokračovat, i když je to pro vás všechny velká oběť, za 
což vám všem včetně pana starosty a paní učitelky Pro-
cházkové patří velké děkuji.

Věra Šebestová

blízkým za pomoc při přípravách a za trpělivost, kterou 
s námi v posledních týdnech měli. Pokud byste měli ke 
Kraji beze stínu připomínky, rady či náměty, budeme 
velice rádi, když nás budete kontaktovat, ať už osobně 
nebo na emailové adrese krajbezestinu@seznam.cz. 

Za programovou a organizační radu KBS
Kristýna Vlasáková

VÍTE, ŽE…

 se Spolek pro muzeum zapojil spolu s Jihomoravskou 
komunitní nadací a panem Michalem Horáčkem do 
humanitní sbírky pro oblasti postižené povodní? Pan 
Horáček vybral jako cíl obec Hrobce. Na jejich vlastní 
návrh se pak naše snaha rozšířila ještě o obec Lounky. 
Když se podíváte na mapu, jsou to vlastně dvě malé 
obce, které od sebe dělí pouze rozvodněné Labe. 
I přes to, že se sbírka odehrávala v Krumvíři jenom dva 
dny (a v podstatě 5 hodin), přineslo 23 rodin 5 600,- Kč 
a opravdu překvapující množství čistících a úklidových 
prostředků. Spolek se vzdal výtěžku z víkendové akce. 
Děkujeme za všechny postižené občany.

 byla místní kap-
lička sv. Cyrila 
a Metoděje 
postavena na 
památku 100. 
výročí zrušení 
roboty v roce 
1948? Iniciáto-
rem byl krum-
vířský hasič-
ský sbor (Jo-
sef Mokrý 
a Josef Strou-
hal). Místo vy-
brala a darovala 
obec (16m2 mezi 
silnicí a cestou 
dělící Paže od Dílů u zahrad). Hasičský sbor složil 300 
Kč na udržování kapličky. 

 Návrh vypracoval Emil Neveselý, zednický mistr v Ho-
voranech. 

 Kapli vymalovala Marie Šebestová z Borkovan a Josef 
Matula mladší, tesař.

 Povolení ke svěcení dala Konsistoř 28. 7. 1948.
 Mše svatá „sub divo“ byla povolena 31. 7. 1948.
 Svěcení se konalo „na 12. neděli po sv. Duchu, tedy 

8. srpna 1948.“
 Kázal, světil  a celebroval: P. František Smejkal, farář 

z Dambořic.
 Asistovali: kloboucký kaplan Václav Grmela a krumvíř-

ský farář Miloš Jindra.
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TIPY NA NEVŠEDNÍ VÝLETYPřečetli jsme za Vás…
Vína z Krumvíře mezi nejlepšími ve Francii
Musí být velmi zajímavé, když se vyhlašovatelé 
prestižních francouzských soutěží učili vyslovo-
vat slovo Krumvíř. Stalo se to od začátku roku 
již několikrát a právě Krumvíř je obec, kde svá 
vína dělá Josef Valihrach. Není tu prostor vy-
právět, jak je dělá, důležité je, že dobře, moc 
dobře. Ostatně to dosvědčili sami Francouzi 
na soutěži Chardonnay du Monde. V letošním, 
již 20. ročníku to bylo 872 vzorků ze 42 zemí 
celého světa a mezi deset nejlepších si pustili 
Francouzi jen tři „cizince“. Vedle vín z Kana-
dy a Jižní Afriky i Chardonnay, výběr z bobulí 
2011 Jožky Valihracha. Tak se již potřetí na této 
světové soutěži podařilo tomuto sympatickému 
vinaři proniknout mezi deset nejlepších Char-
donnay na světě a nechat za sebou stovky 
francouzských vín. Letos tedy z francouzského 
Château des Ravatys (Pasteur Institute) dopu-
tovala do Krumvíře jedna zlatá medaile a dvě 
stříbrné za Chardonnay, výběr z hroznů 2009 
a Chardonnay Brut 2010. Sám vinař tento 
úspěch komentuje slovy: „Francouzi, kterých 
bylo v odborné porotě nejvíce, jsou ve víně vel-
cí patrioti. O to víc mě těší, že našemu Char-
donnay dali přednost před stovkami vzorků 
prvotřídních francouzských vín. Toto je pro mě 
a naše vinařství možná ještě o něco větší oce-
nění než samotná zlatá medaile.“
Jistě neřekneme nic nového, když připomene-
me, že již Chardonnay 2007 ve výběru z hroz-
nů získalo velkou zlatou medaili na stejně pres-
tižní soutěži Concours Mondial de Bruxelles. 
Vítězné tažení krumvířských vín pokračovalo 
i v dubnu na Concours International des Vins 
à Lyon – tam mezi 3 205 vzorky Jožka Valihrach 
překonal loňský úspěch a získal hned dvě velké 
zlaté medaile (Rulandské šedé a Tramín červe-
ný) a k tomu ještě dvě „obyčejné“ zlaté za vína 
z odrůd Aurelius a Muškách moravský.

 již několikátý rok po sobě zmizely ze zahrádek na hlav-
ní ulici všechny krásně rozkvetlé narcisky? Zůstaly tam 
jen velké stopy po neznámém „zahradníkovi“.    

 Kamilka Urbánková se zúčastnila klavírní soutěže 
PRAGUE JUNIOR NOTE 14. 6. v Praze, kde získala 
čestné uznání a cenu Nadace Bohuslava Martinů za 
vynikající provedení díla B. Martinů.

Možná jste díky silniční uzavírce v Těšanech byli nuceni ces-
tou do Brna projet Bošovicemi. Kromě tvrze, která je dominan-
tou obce, jste si mohli všimnout Papouščí zoo. Tato unikátní 
zoologická zahrada je první svého druhu v České republice.

Expozice pro papoušky vznikaly postupně od roku 2005. 
V současné době je možné v zoologické zahradě shlédnout 
kolekci arating, amazonků, dále pak ary, amazoňany, kakaduy 
a africké druhy papoušků – papoušky šedé žaky, senegalské 
a jiné. Celkem asi stovku papoušků v 25-ti druzích, asi 80ti vo-
liérách a další jsou ve výstavbě.

Součástí bezbariérového areálu je park s množstvím zeleně, 
oddechová zóna pro návštěvníky včetně tzv. „pozorovatelny", 
okrasná vodní plocha a fontánky pro zlepšení ovzduší. Sou-
částí areálu je i Centrum ekologické výchovy, kde je spousta 
informací, které s touto problematikou souvisí.

Otevřeno je v sezóně duben – září denně od 10 do 18 hodin. 
Více informací získáte na www.papouscizoo.cz.

Muzeum železné opony ve Valticích je dalším zajímavým 
turistickým cílem. Prezentuje mnohaletou historii služby na stát-
ní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 
1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž, a kdy byla 
vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice 
doveden za využití ženijně technických zařízení, tedy takzvané 
železné opony, téměř k dokonalosti.

Muzeum železné opony je prvním muzeem svého druhu 
v České republice. K vidění je vedle množství uniforem, zbra-
ní a výstroje i velký počet fotografi í a dokumentů přibližujících 
prezentované pohnuté časy na hranicích. Zajímavostí určitě je 
i rekonstrukce železné opony, nebo skutečná cela.

Muzeum pravidelně pořádá zajímavé akce a poskytuje širo-
kou škálu doplňkových služeb (např. Noc ve vězení, Staň se 
pohraničníkem apod.)

O prázdninách je otevřeno denně od 10 do 17 hodin. Více 
informací získáte na: www.muzeumopony.cz.

Při návštěvě Valtic by bylo škoda nezajít do Bylinkové za-
hrady Tiree Chmelar. Areál o rozloze cca 3000 m2 se nachází 
v bezprostřední blízkosti Národní kulturní památky Zámek Valti-
ce, na ploše bývalého zámeckého zahradnictví a vznikal během 
let 2004 – 2010.
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Zahrada je navržena jako samostatně fungující ob-
jekt zahrnující tematické záhony bylin s informačním 
programem, okrasný parter s vodním prvkem, luční spo-
lečenstvo s přilehlým sadem a odpočinkovou část. Díky 
svému charakteru je zahrada součástí projektu "Přírod-
ní zahrada bez hranic", který je realizován z prostředků 
EU.

Po prohlídce si můžete zakoupit některé druhy byli-
nek, nebo se přihlásit na aktuální kurzy, ve kterých vás 
naučí, jak si připravit vlastní přírodní kosmetiku nebo 
bylinnou mast.

O prázdninách je otevírací doba denně od 10 do 18 ho-
din. Více informací na www.bylinkovazahradavaltice.cz

(red)

Dvorní divadlo 2013 na chalupě 
v Hlohovci i na zámku v Lednici

Loňské léto bavil i dojímal herec a režisér Zdeněk Černín obyvatele i návštěvníky Lednicko-valtického areálu 
na dvoře své chalupy v Hlohovci hrou francouzského spisovatele Schmitta Enigmatické variace. Rok utekl jako 
voda a je zde nová divadelní sezona tohoto neobvyklého divadla. A s ní nové inscenace, nová prostředí, noví 
herci a herečky a hlavně padesát hracích dnů, padesát neobyčejných setkání. Sezona bude zahájena „festiva-
lem premiér“ - 28., 29. a 30. června (první prázninový víkend) představí Dvorní divadlo to, co pro své diváky po 
celý rok připravovalo: Kumšt Francouzky Yasminy Rezy v Lednici na zámku, Když umírá herec Chorvata Miro 
Gavrana a Kykyryký Čecha Vítězslava Kudláče ve Dvorním divadle v Hlohovci. Posledně jmenovaná inscenace 
je dokonce světovou premiérou! Na repertoáru zůstávají i úspěšné Enigmatické variace. Všechna představení 
režijně připravil Zdeněk Černín.

Začátek představení www.dvornidivadlo.cz ve 20, 30 hodin.
Změna programu vyhrazena!

Aktuální informace a rezervace na 
V Lednici hrajeme za každého počasí, v Hlohovci pouze při příznivém počasí.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

za období 1. 12. 2012 – 31. 5. 2013

Jubilanti 
za období od 1. 7. - 30. 9. 

Křikava Jindřich 98 let
Ostřížková Jarmila  85 let
Šebestová Věra 85 let
Štaudová Dobromila 85 let
Hečová Marie  85 let

PŘIHLÁŠENÍ
Iva Kopečná   č.p. 275
Martin Kopečný  č.p. 275
Tomáš Večeřa   č.p. 275
Radim Otruba   č.p. 323
Jaroslava Janáková  č.p. 232
Kamil Kadlec   č.p. 232
Jana Smejkalová  č.p. 314
Matyáš Gábor   č.p. 77
Vendula Gáborová  č.p. 77
Hana Husárová  č.p. 77
Jitka Geisselreiterová  č.p. 205
Marek Hrančík  č.p. 252
František Ponzer  č.p. 252
Jitka Ponzerová  č.p. 252
Lucie Ponzerová  č.p. 252
Marián Ševčík   č.p. 270

NAROZENÍ
Adéla Peroutková  č.p. 150
Eliška Horáková  č.p. 71
Barbora Neuzerová  č.p. 285

ODHLÁŠENÍ
Alexandra Pokorná  č.p. 372
Marina Pokorná  č.p. 372
Ondřej Pokorný  č.p. 372
Kateřina Šidlíková  č.p. 380
Renata Šancová  č.p. 436
Valerie Válková  č.p. 436
Lucie Šurýnová  č.p. 153
Viktorie Šurýnová  č.p. 153
Lenka Cabuková  č.p. 184
Denis Havlíčk   č.p. 68
Jan Hřebíček   č.p. 318
Anna Hřebíčková  č.p. 318
Antonín Procházka  č.p. 346

ÚMRTÍ
Jana Zitterbartová  č.p. 164
Ludmila Gálová  č.p. 72
František Haschka  č.p. 369

Přáníčko
Přišel k nám kominík
Stanislav Mandelík.
Řekl mi: „Aničko,
nesu ti štěstíčko.
Chytni se za knofl ík!“
Já jsem se moc smála,
málem se počurala.
S úsměvem odpovím:
To se jen tak říká,
když vidíš kominíka.
Vy už nejste černý,
ale čistý, nastrojený.
Kalendáře nenosíte,
zato úsměv rozdáváte.
Také vím,
že letos je vám osmdesát.
A tak vám chci popřát
do mnoha dalších let:
Dobré zdraví, ať vás těší svět.
A hodně štěstí ať se vrátí zpět.

Staňa Ševčík
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Kraj beze stínu
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