3/2013

v tomto čísle:

•

Vinař roku v zákulisí

•

Přečetli jsme za Vás…

•

Jednání OZ Krumvíř

•

Spolek PRO MUZEUM

•

Ja su Barta, Barta…

•

Diakonie Broumov

•

•

Krumvíř mého mládí

•

Domovinka Němčičky

ČZS – Sdružení
vinařů Krumvíř

•

Víte, že…

•

Rubrika Školáček

Výročí 90 let kopané

•

Společenská kronika

3/2013

•

Krumvířský zpravodaj

strana 1

Výročí 90 let kopané

strana 2

Krumvířský zpravodaj

3/2013

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Z jednání OZ Krumvíř
12. 8. 2013
Zapisovatel: Michaela Procházková
Ověřovatelé: Petr Zvonič, Ladislav Foretník
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 přítomných
Usnesení č. 15/13/Z 3
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 3. zasedání Zastupitelstva Obce
Krumvíř:
1. Technický bod (zapisovatelka, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva Obce
Krumvíř)
2. Rozpočtové opatření č.4
3. Výběrové řízení na pořízení kompostérů pro občany – schválení výběru dodavatele
4. Žádost Krumvířkého mužského sboru o částečný příspěvek na pořízení krojových košil
- Informativní zprávy – organizační záležitosti Bartolomějské hody 2013, umístění kříže na místní hřbitov, umístění
kontejneru na použité oblečení
- Dotazy, podněty a připomínky
Hlasování č.2: 12-0-0
Bod č.2
Rozpočtové opatření č.4
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz. příloha - rozpis jednotlivých příjmů a výdajů)
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 11 294.900,-Kč na 11 512.500,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 14 346.800,-Kč na 15 360.600,-Kč
- Financování 3 848.100,-Kč
Usnesení č. 16/13/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4
Hlasování č.3: 12-0-0
Bod č.3
Výběrové řízení na pořízení kompostérů pro občany – schválení výběru dodavatele
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Zastupitelé schválili výběr dodavatele ELKOPLAST CZ s.r.o. na základě uskutečněného výběrového řízení. Tato firma
byla s nejnižší nabídkovou cenou a to 518.800,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 17/13/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele ELKOPLAST CZ s.r.o. na pořízení kompostéru pro občany
Hlasování č.4: 13-0-0
Bod č.4
Žádost Krumvířkého mužského sboru o částečný příspěvek na pořízení krojových košil
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Mužský sbor Krumvíř žádá o částečný finanční příspěvek ve výši 50% celkových nákladů, což činí 8.500,- Kč na pořízení krojových košil pro 17 členů
- Zastupitelé obce navrhli příspěvek mužskému sboru Krumvíř v plné výši a to 17.000,-Kč s tím, že košile budou majetkem obce.
Usnesení č. 18/13/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 17.000,- Kč mužskému sboru Krumvíř na ušití košil, které budou majetkem obce.
Hlasování č.5: 13-0-0
Informativní zprávy
- Pan starosta informoval zastupitele o organizačních záležitostech při konání Bartolomějských hodů 2013
- Pan starosta informoval zastupitele o umístění kříže na místní hřbitov
- Pan starosta informoval zastupitele o umístění kontejneru na použité oblečení
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PRAKTICKÉ INFORMACE
Domovinka Němčičky
Domovinka je určena k dennímu pobytu pro seniory
a zdravotně postižené. Klienti mohou navštěvovat Domovinku v době, kdy nechtějí zůstat sami doma, nebo jim to
neumožňuje zdravotní stav. Odlehčuje rodinám, které nechtějí zdravotně postiženého příbuzného zcela svěřit do
cizí péče, pouze v pracovním týdnu.
Služba je určena pro:
• seniory
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby se zdravotním postižením.
Péče o starého nebo nemocného člověka je náročná
po fyzické i psychické stránce, a proto zde mohou najít
pomoc i pečující osoby, kterým pomůžeme v péči o jejich
blízkého v době, kdy potřebují odpočinek, vyřídit osobní
záležitosti nebo chodit do zaměstnání.
Kapacita Domovinky je 15 osob. Z toho je možné využít 8 lůžek k odpolednímu odpočinku. Provozní doba je od

pondělí do pátku od 7:00 – 17:30 hod. Budova i vstup je
bezbariérový.
Senioři zde stráví čas pod dohledem odborného personálu, který jim zajišťuje komplexní péči v zařízení.
V Domovince pomáhají s osobní hygienou, po celou dobu
pobytu se zajišťuje strava a je možnost využití i aktivizačního programu, kterým si klienti procvičují svalové partie.
Pracovnice se snaží podporovat u seniorů rozvoj jemné
motoriky formou lepení, stříhání, šití a pletení. Klienti se
zde mohou věnovat četbě knih, denního tisku, sledovat
TV, hrát společenské hry nebo jít s pečovatelkou na vycházku. Okolí domovinky je klidné a velmi krásné.
Služby se poskytují za úhradu. Specifika rozsahu služeb u konkrétního uživatele jsou vymezena ve Smlouvě.
Fakultativně lze dohodnout např. dovoz/odvoz klienta ze
zařízení.
Zdroj: http://domovinka.grafikem.cz/nase-sluzby/
(red)

RUBRIKA ŠKOLÁČEK
Mateřská škola
Už se v naší mateřské škole zase
nese dětské štěbetání, smích i poplakávání. Ale to my známe a společně
zvládneme.
V tomto školním roce má MŠ opět
Zelenou a Žlutou třídu a je 17 předškoláků. S dětmi pracují stejné p. učitelky jako loni, od září ale vypomáhá
p. uč. Foretníková za dlouhodobou
nemoc. Tímto moc děkujeme za
vstřícnost a ochotu.
Potěšila nás radostná zpráva –
ocenění Elišky Samsonové ve výtvarné soutěži vyhlášené Jičínem –
Strašidýlka ze mlejna. V kategorii MŠ
bylo do soutěže zasláno 4 674 prací,
Eliščin obrázek se jmenuje Strašidýlko Adámek. Samsonovi pojedou do

Jičína převzít cenu, my gratulujeme
a těšíme se na fotky.
Provoz mateřské školy je od 6.30
do 16 hod. Nabízené mimoškolní aktivity jsou Angličtina pro předškoláky
a Hudebně pohybové hry.
Věnujeme se dětem se špatnou
výslovností, ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem Hodonín. S dítětem pracujeme na základě
depistáže p. logopedky u nás.
Opět soutěžíme ve sběru starého
papíru, celoročně ve sběru sušené
pomerančové a citrónové kůry a vršků z Pet lahví.
Připravujeme společně se školou
dne 25. září Drakiádu a MŠ návštěvu
divadla Radost v Brně 23. 10., poje-

výlet do Dinoparku, červen 2013
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deme na pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Také přivítáme nové
občánky obce 29. 9.
Pokud máte doma
dýně, můžete je přinést
ozdobené před MŠ do zahrádky.
Vytvořili jsme si dlouhodobé projekty, a tématům v nich uvedených se
věnujeme průběžně celý rok:
* Dopravní výchova – jezdím a chodím po ulici bezpečně
* Jak se mění příroda v ročním
období – vycházky a pozorování
Chráněné přírodní rezervace
* Výchova ke zdraví – zdravé zuby
(děti si v MŠ čistí zuby), bezpečný
internet, kouření je nebezpečné,

Oceněná práce Elišky Samsonové
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drogy – co to je?, ekologická výchova, sportování – plavání, lyžování, zimní hry.
Mléko do škol – zájemci odebírají
dotované mléko za nižší cenu.
Celé Česko čte dětem – jsme zapojeni do celostátního projektu, v MŠ

čteme dětem, seznamujeme je s knihami, s prací spisovatelů a ilustrátorů.
Pro předškoláky máme půlroční
projekt „Budu školák“ – jednou týdně
chodíme s dětmi pracovat do školy.
Také se zapojujeme do různých
soutěží.

V MŠ je vytvořena dlouhodobá
tradice: Narozeninový den – pokud
se rodič zapojí, přinese bonbony
a my oslavenci zazpíváme a popřejeme, dostane i hobla. Děti si umí
krásně podat ruku a formulovat přání
kamarádům ve třídě.
Jana Báňová

Školní rok 2013/2014 v ZŠ
•
•
•
•

nastoupilo 17 nových prvňáčků
celkem školu navštěvuje 42 žáků
nabízíme kroužek anglického jazyka, hudebně pohybový, míčové hry, dyslektický a náboženství
plánujeme akce školní i mimoškolní
měsíc
září

říjen

listopad
prosinec
leden
únor
březen

duben

květen
červen

název akce
Drakiáda
Vítání občánků na OÚ
Plavání 1. a 2. ročník v bazénu v Hustopečích
(10 dvouhodinových lekcí)
Sběr papíru a kartonu
Dopravní výchova s Besipem
Vlastivědný výlet do Brna 4. - 5. ročník
Divadlo Radost Brno „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“(1. a 2. roč.)
Planetárium Brno
Adventní pořad "Slyšte, slyšte..."
Lyžařský kurz v Němčičkách
Dětský maškarní ples v KD
Návštěva knihovny Břeclav
Beseda se spisovatelem J. Dudkem
Divadélko pro školy z Hradce Králové v ZŠ
Projekt k LV – recitační soutěž, besedy o knize,
výstavy knih, literární soutěž
Jarní besídka v KD
Projekt ke Dni Země - exkurze do firmy Puruplast, sklárny Květná
Pálení čarodějnic
Dopravní výchova s Besipem, soutěž v dopravní výchově
Sběr tříděného papíru a kartonu
Den dětí v ZŠ "Tetiny"
Poznávání bylin z našeho okolí
Celoškolní výlet – Olomouc a ZOO na Svatém kopečku

Další příležitostné akce:
- návštěvy divadelních představení – Brno, Boleradice, v místě (KD Krumvíř)
- výtvarné a literární soutěže – místní i regionální (dle
nabídek)
- celoroční soutěž „O knihomola třídy, školy“
- kulturní vystoupení žáků na OÚ – vítání občánků,
oslavy jubilantů (osmdesátníci)
- sběry: truskavec (září, říjen)
pomerančová, citrónová kůra (listopad – duben)
kopřiva (duben, květen)
starý papír (říjen, květen)
- úklid okolí školy – podzimní, jarní
Některé akce a soutěže budou spojeny
s celoškolní soutěží
„O TRIČKO S LOGEM ŠKOLY“
určenou pro všechny ročníky.
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předpokládaný termín
25. 9. 2013
29. 9. 2013
od 13. 9.2013
16. 10. 2013

23. 10. 2013
3. 12. 2013
6 .- 10.1. 2014
2. 2. 2014
5. 3. 2014
17. 3. 2014

30. 3. 2014
30. 4. 2014
14. 5. 2014
29. 5. 2014
20. 6. 2014

ZŠ a MŠ Krumvíř pořádá 16. října 2013
od 13,30 do 17,00 hodin u ZŠ
SBĚR TŘÍDĚNÉHO PAPÍRU
A KARTONU
A DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ
(televize, počítače, monitory, žehličky,
vysavače, mikrovlnky apod.
NE LEDNICE A PRAČKY!)
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Slavnostní zakončení školního roku 2012/2013
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Cyklovýlet do Němčiček, červen 2013
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Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014
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VINAŘ ROKU V ZÁKULISÍ
-

V červenci poslal Jožka Valihrach sedm vzorků do soutěže Vinař roku, přičemž musel splnit podmínku, že vína
budou zařazena alespoň do tří soutěžních kategorií
z pěti. Jeho vína byla zařazena do kategorií bílé suché
víno, červené víno, bílé sladké víno.

-

Přes 70 vinařství letos přihlásilo svá vína do boje o titul Vinař roku. Hodnocení jedenáctého ročníku soutěže odpovídá standardu Mezinárodní unie enologů OIV.
Degustátoři hodnotili očíslovaná vína naslepo a nikdo
z porotců neměl informaci o odrůdě, vinařství ani šarži.

-

Od 5. – 10. srpna probíhalo první kolo soutěže, z něhož
vzešlo osm finálových vinařství. Po tomto prvním kole
Nefalšovaná radost
byli od pořadatelů informováni Milan Sůkal Nový Poddvorov, Mikrosvín Mikulov, Proqin Velké Němčice, Josef
Valihrach Krumvíř, Nové Vinařství Drnholec, Znovín Znojmo, Tanzberg Mikulov a Vinařství Volařík Mikulov, že postupují.
-

V Krumvíři se 20. 8. chystala chasa pro máju, v Praze
zasedal „Klub degustátorů“ a hodnotil vzorky finálové
osmičky.

-

Letošní bodování probíhalo na novém hodnotícím
a informačním systému Shiraz Code. Ten bude jako
aplikace pro tablety a smartphony brzy dostupný široké
veřejnosti. Můžete pak na něm například porovnat své
hodnocení vín s hodnocením Masters of Wine.

-

Vítěze vyhlašoval John Salvi, Master of Wine, který
dokonce česky pozdravil přítomné v sále. Přesně ve
20:27 musel přelouskat Vinařství Josef Valihrach Krumvíř. Zvládnul to bravurně…

Vítězná kolekce šesti vín

Jožka a Jožka s degustátory. Zleva Masters od wine:
Frank Smulders (Nizozemsko), John Salvi (Francie),
Elsie Pells (Jihoafrická republika), Liam Steevenson
(Velká Británie)
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Živý vstup do České televize z pražského Žofína
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Spolek PRO MUZEUM od června do září
Muzeum:
Konec měsíce června využily pro návštěvu expozice
dobového prádla především okolní školy. Také k nám zavítali členové komunitní nadace z Polska a velmi vzácný
host – Janko Hraško z Bratislavy.
Proběhl i první „babinec“ s kosmetikou Mary Kay a přírodními doplňky firmy JUST.
Během prázdnin pak probíhaly v budově drobné stavební a zahradní úpravy (za hlínu děkujeme rodině Mokré). Hlavně jsme ale začali připravovat novou expozici –
výstavu porcelánu.
Každá místnost byla využita jinak. V nejhonosnější,
„prvorepublikové“, se nacházely nejstarší a velmi vzácné
kousky, stejně jako kompletní jídelní souprava z první poloviny 20. století, originální secesní lustr, pianino z roku
1875, odpočinkové sofa, stříbrné signované příbory a především obrazy pana řídícího Karla Svobody a jeho syna
Karla. Při přípravě místností nám pomohli: Jana Hrnčířová, Jarda Mikulica a Pavel Veselý, o květinovou výzdobu
se zasloužila Slávka Effenbergerová. Děkujeme.
Druhá místnost připomínala stolování v selské rodině.
Porcelán byl méně honosný, velmi zajímavě zdobený. Návštěvníky zaujaly především pomněnkové a fialkové dekory omáčníků a servírovacích talířů. Největší obdiv však
patřil háčkovanému přehozu na postel, záclonám, ubrusům a dekorativním dečkám. Ty ostatně zdobily i chodbu.
Nejobyčejnější stolování jsme přichystali pro návštěvníky v kuchyni. Bohatě zastoupený denní užitkový porcelán vzbuzoval mnoho emocí. Poznámky typu: „Z tohoto
jsme jedli ve školce, toto máme ještě doma,“ a hlavně:
„Toto všechno jsme už vyhodili“, zaznívaly zcela pravidelně.
Někteří návštěvníci vstupovali do kuchyně se slovy:
„Tak, mamko, nalívej polívku…“
Jejich reakce byla největším uznáním naší práce.
S datací porcelánu si dala práci paní Lucie Libicherová.

Skládací psací stroj
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Všechny místnosti doplňovaly
dobově oblečené
slámové figuríny.
Už asi víte, že je
máme pojmenované.
Nicméně
jedna „tetička“ přišla k novému jménu. Připomínala
oblečením prý babičku Obročnou
a tak jsme ji tak
pojmenovali.
Na zahájení
výstavy se „koštovala“ knedlíčková
polévka Evy Mandelíkové.
Doc. Karel Svoboda
22. září propřed
portrétem svého otce
běhl na muzeu
2. ročník Turkyňobraní, tentokrát i za účasti ČT Brno, která si náš spolek
vybrala pro natáčení dalšího dílu magazínu Folklorika.
A v tento den je i poslední možnost shlédnout výše zmíněnou výstavu porcelánu.
Další expozici připravujeme až na dobu předvánoční.

Sbírka:
Děkujeme vám všem za krásné dárky! I přesto, že má
muzeum v depozitu velmi zajímavé exponáty, stále shromažďujeme vesnické předměty denní potřeby. Jsme rádi
za všechno, co dostaneme a rádi si u příležitostí konání
tematických výstav i něco vypůjčíme. Nepohrdneme kusy
starého oblečení, rámy na obrazy, fotkami, knížkami, zemědělským nářadím a nástroji, nábytkem,…
Obecnímu úřadu děkujeme za starou lavečku, už si našla svoje uživatele…
O několika exponátech se však
zmínit musíme. Především sbírku obohatil psací stroj značky Perkeo, dar
rodiny Buchtovy, který se vyráběl od
roku 1905. Na stejném typu prý napsal
Bohumil Hrabal všechny svoje romány.
A když jej chtěl vyměnit za nový, protože stroj neumožňuje psát háčky a čárky, prosil jej Egon Bondy, aby to nedělal, že všechna díla ztratí svůj půvab.
Další vzácností je dřevěná truhla
z části oplechovaná, opatřená speciálním magnetickým zámkem. A díky
značce na zámku jsme se dověděli,
že truhla pochází ze Spojených států
a byla od roku 1902 vyráběna pro americké vojáky cestující do zámoří. Za ní
děkujeme
rodině Trutmanově a Pilátově.
Muzejní dvůr zdobí holubník

Krumvířský zpravodaj

strana 11

Porcelán u sedláků

E+H+N+B

Děkujeme všem dárcům, každého kusu si vážíme.
A stejně jako naši návštěvníci máme rádi příběhy, které se
k jednotlivým kusům vztahují…
S dalšími pozoruhodnostmi sbírky vás budeme seznamovat prostřednictvím výstav i Krumvířského zpravodaje.
O celkové činnosti muzea se vás také snažíme pravidelně informovat na Facebooku, webových stránkách
nebo na nástěnce u kina.

Další činnost spolku:
Už nyní připravujeme společné zahájení adventu – opět
v kulturním domě. Také bychom chtěli ve spolupráci s paní
Slavíkovou připravit vánoční pohádku pro děti i oblíbený
Charitativní koncert.
Za všechny členy, sympatizanty a další spolupracovníky (dobrovolníky i „nevolníky“).
Věra Colledani

O porcelánu nejen z krumvířského muzea
Pojďme si spolu při příležitosti
poslední výstavy krumvířského muzea Knedlíčky naší babičky říct něco
málo o porcelánu a prohlédnout si
malé poklady z muzejních sbírek.
Porcelán patří spolu se střelným
prachem, ohňostroji a hedvábím
k velkým vynálezům starých Číňanů.
Evropanům se správný recept na jeho
výrobu podařilo najít až na počátku
18. století a porcelán se tak stal luxusnějším a svátečnějším bratříčkem
keramického nádobí, které se v této
době používalo při stolování. Dnes
narazíme na porcelánový hrnek, talíř nebo mísu v každé domácnosti,
ale je to teprve 150 let, kdy si našel
cestu také k běžným spotřebitelům,
a jeho tažení bylo natolik úspěšné, že
keramiku téměř vytlačil z tehdejších
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kuchyní a jídelen.
České porcelánky vznikaly od
konce 18. století především v západních Čechách (nejstarší v Horním
Slavkově nebo Klášterci nad Ohří),
kde byla naleziště kvalitního kaolinu
(hornina používaná k výrobě porcelánu). Jejich výroba napodobovala
zboží proslulých porcelánek v Míšni
a Vídni.
Výrobní značky (loga) používali již staří Číňané a také evropský
a český porcelán je většinou opatřen
značkou továrny. Ty se v průběhu let
a se změnou majitelů měnily a díky
tomu se daří lépe určit stáří výrobku.
U méně kvalitních a tedy levnějších
kousků, kterými se porcelánka nemohla příliš chlubit, logo často chybí.
Sbírky krumvířského muzea ob-

sahují mnoho zajímavých kousků
vyrobených z porcelánu. Jsou to samostatné talíře, hrnečky, servírovací
mísy i menší misky, ale také celé
soupravy a sady. Některé sváteční,
jiné k běžnému použití. Za každým
se ale skrývá příběh a každý je dokladem minulosti a života jeho majitele.
Nejzastoupenější značkou je
Ditmar – Urbach, která se nachází
především na užitkovém porcelánu. Kdo by neznal silnostěnné talíře nebo misky či hrnky s barevnými
puntíky označenými tímto logem.
Firma, která se proslavila výrobou
běžného jídelního porcelánu, vznikla
sloučením dvou porcelánek – znojemské Ditmar a teplické Urbach. Její
produkce se ve 2. polovině 20. století zaměřila především na
užitkovou keramiku (umyvadla a toalety) a vyráběla
pod novým logem – labutí.
Zajímavé je, že téměř identické talíře vyráběly také
jiné porcelánky (Božičany,
Lubenec, Thun).
K pozoruhodným a originálním kouskům krumvířské sbírky patří tři talíře.
Každý byl vyroben jinde
a každý sloužil jinému úče-
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lu. Nejstarším je dekorativní talíř s typickým květinovým dekorem modré
barvy používaný k výzdobě interiéru,
který byl vyroben mezi léty 18361885 ve starorolské porcelánce Augusta Nowotného (dnes Starorolský
porcelán Moritz Zdekauer). Další
talíř či servírovací podnos pochází
z drážďanské pobočky porcelánky
Villeroy & Boch a nadchne jednodu-

chým dekorem vycházejícím z geometrických tvarů. Z použitého loga
(hlava Merkura v okřídlené helmici)
lze vyčíst nejen název firmy, ale také
místo výroby a určit dataci - období
mezi léty 1874 – 1909. Posledním
z této trojice, talíř zdobený jemným
secesním dekorem z červenorůžových růží, je značen zeleným čtyřlístkem a doplněn nápisem Austria – toto

logo používala porcelánka v Merklíně
mezi roky 1912 – 1918. Jistě není bez
zajímavosti, že firma, která vyrobila
tento líbivý talíř, se později přeorientovala na porcelán pro lékárny a elektroprůmysl (izolátory).
Také Vám chutnají knedlíčky
a jiné dobroty naší babičky ze starého porcelánového nádobí lépe?
Lucie Libicherová

Český zahrádkářský svaz – Sdružení vinařů Krumvíř
Na začátku léta se všichni vinaři museli zaměřit na
ochranu révy vinné, protože klimatické podmínky byly
vhodné pro rozvoj houbových onemocnění.
Přesto nám vyšel čas na uspořádání zájezdu do vinařské oblasti brněnské. Při cestě jsme navštívili rozhlednu
Vladimíra Menšíka na Hlíně u Ivančic a pokochali se pohledem na krajinu z nadmořské výšky 447,5 m. Poté jsme
pokračovali k cíli naší cesty do vinařského města Dolní
Kounice. Navštívili jsme nejdříve bývalý klášter premonstrátek Rosa coeli. I když je z větší části zříceninou, je vidět,
že to byla gigantická a výjimečná stavba s bohatou historií. Poté jsme se vydali na prohlídku samotného města
spojenou s hledáním možnosti občerstvení. Mimo jedné
otevřené restaurace byla ještě možnost navštívit kavárnu. V ní se ovšem podával jen jeden druh kávy, a to instantní „tři v jednom“. Špatný dojem o službách v Dolních
Kounicích napravil hlavní cíl zájezdu – návštěva sklepa
rodinného vinařství u Dvořáků. Pan Dvořák nám předložil
15 vzorků vín, z nichž část pocházela od něj a část vybral
od ostatních dolnokounických vinařů. Většinou šlo o suchá
a polosuchá vína. Shodli jsme se, že výběr se panu Dvořákovi podařil a místní vína ve srovnání s našimi obstála.
Dobrá vína spolu s podaným jídlem nás naladila ke zpěvu
grumvířských písniček. Panu domácímu jsme ještě před
odchodem zapěli a zpěv pokračoval celou zpáteční cestu.

Zájezd do lázní Mošoň
v sobotu 23. listopadu 2013.
Odjezd v 6.00 hod.
Přihlášky u p. Františka Planého.
Záloha 250 Kč.
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Atmosféra nás vyprovokovala k nápadu, že založíme
krumvířský mužský pěvecký sbor „B“ pod vedením sbormistra pana Pelouška. Už máme zájem o přestup dvou
členů z „áčka“ a doplníme to ženskými sólistkami, které
se předvedly na zájezdu. Přestože bylo jen 15 účastníků
včetně trpělivého řidiče Milana Dufka, je zajímavé, že se
všichni bavili až do Krumvíře. Při jiných zájezdech jsem někdy viděl nespokojené jedince čekající v autobuse na dobu
odjezdu, ale tady se opravdu bavili ve vší slušnosti všichni
až do konce.
Celé léto jsme pokračovali v opravě zahrádkářského objektu a dohodli se, že po dokončení bude
mít název „Vinařský dům“.
Ještě jeden bod činnosti bych chtěl připomenout.
Všichni členové výboru přispěli 200,- Kč na odstranění povodňových škod a vybrané 3000,- Kč se zaslaly
na obecní úřad postižené obce Žalhostice, která patří
do litoměřické vinařské oblasti.
Našemu obecnímu úřadu jsme pomohli při pořádání krumvířských hodů a stárkům jsme věnovali
víno z Josefského koštu.
Teď si už jen přejme slunečný a teplý podzim, ať je
úroda hroznů co nejkvalitnější.
Ing. Karel Rozsypal
jednatel

Štěpánská ochutnávka
mladých vín
26. prosince 2013.

Zahrádkářský ples
15. února 2014.
Hraje dechová hudba Šohajka.
Začátek ve 20 hodin. Bohatá tombola –
každý los vyhrává.
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Výročí 90 let kopané
Psal se rok 1923 a v Krumvíři, malebné obci na samém okraji Slovácka, zakládají její občané fotbalový klub,
jehož působení přetrvává již 90 let. Ze zachovaných dokumentů lze vyčíst, že i přes výborné zázemí a skvělé
hráče, které tým za dobu svého fungování vyprodukoval,
se první liga v této obci pravděpodobně nikdy nehrála :)
Ale i přesto - fotbalové tradice, které se v této malé vesnici zachovávají po generace, jsou srovnatelné s mnohem
věhlasnějšími kluby. Do historie krumvířské kopané jsme
nahlédli 29. června 2013, kdy jsme si v rámci celodenních
oslav připomněli, že tento sport se v Krumvíři hraje 90 let.
Během dopoledne jsme mohli zhlédnout velké naděje v podobě nejmenších fotbalistů, kteří předvedli své
kvality a fotbalové utkání proti týmům z Horních Bojanovic (přípravka) a Čejkovic (mladší žáci).
Zpestřením programu pro malé i větší
fotbalisty (a nejen pro ně) byly připraveny
soutěže ve fotbalových dovednostech, ve
kterých nejúspěšnější kluci (ale i děvčata)
byli odměněni malými dárky. Poděkování
za zpestření programu patří také Anetě
Němečkové, která nacvičila a předvedla
s děvčaty ze ZŠ zumbu. Taneční atmosféra strhla i diváky, kteří se k roztančeným
děvčatům přidali.
Odpolední program zahájili krumvířské fotbalové legendy v utkání „starých
pánů“. O slavnostní zahájení hlavního fotbalového utkání se postaral mužský sbor,
který zazpíval kromě tradiční Zelená je
tráva také fotbalovou „hymnu“. Vyvrcho-
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lením fotbalové dne bylo utkání současného mužstva proti
bývalým spoluhráčům.
Slavnostní fotbalový den byl završen večerní zábavou
na stadionu. Po celý den probíhala v kabinách výstava
fotografií a pohárů mapující fotbalovou historii v Krumvíři.
Všem dětem byl k dispozici po celý den beznadějně vytížený skákací hrad. K příležitosti výročí kopané se výbor TJSK
Krumvíř rozhodl pro výrobu reklamních předmětů, které je
možné zakoupit na každém domácím zápase nebo v Potravinách U Vašulků.
Rok 2013 se zapíše do historie krumvířské kopané zlatým písmem. Oddíl mužů se historicky poprvé dokázal prokopat z Okresního přeboru do 1. B třídy.
Petra Hečová
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CVIČENÍ nejen PRO ŽENY
od 2. září 2013
* KDE? místnost pod KD
* KDY? každé PONDĚLÍ a ČTVRTEK
vždy v 19:00
bližší informace: Facebook - cvičení Krumvíř

DFS Pantlička
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Krumvířský talent Michna
touží nahlédnout do první ligy
Už před šesti lety mu prorokovali velkou budoucnost. Dnes sedmnáctiletý krumvířský rodák Lukáš
Michna byl tehdy lídrem mužstva a oporou žákovského fotbalu v Šardicích a s týmem mistrů republiky se
podíval do Lyonu na neoficiální světový šampionát
fotbalistů do 12 let. A tím jeho fotbalová kariéra teprve začínala. Dnes už nahlíží do reprezentace do
19 let nebo na tréninky prvního mužstva Slovácka.
Do brány už ne
Přitom Michna, kterého může využít kouč devatenáctky Slovácka i reprezentační trenér Josef Csaplár v národním výběru jako podhrotového útočníka,
začínal podle slov jeho otce Miroslava jako brankář.
„Jednou ale jeho tým v zápase vysoko vedl, trenéři ho
vyzkoušeli v poli a odtud už nebylo návratu, což je jen
dobře,“ oddechl si Miroslav Michna.
„Když přijeli z Lyonu v roce 2007 jako mistři republiky, všimli si ho hledači talentů ze Slovácka a koupili
si ho. Od dvanácti let vyrůstá v jejich akademii a bydlí
na internátu. Je samostatný, fotbalu podřizuje vše,
ale školu nefláká,“ říká jeho otec, který k fotbalu kromě Lukáše přivedl i svého druhého syna Davida. Ten
ale nikdy nehrál vyšší soutěž než I. B třídu.
To jeho mladší bratr pomalu stoupal mládežnickými kategoriemi ve Slovácku, v uplynulé sezoně nastupoval ofenzivně laděný levonohý hráč za osmnáctku
i devatenáctku 1. FC. V přípravě pak dostal možnost
nahlédnout už i na několik tréninků ligového áčka.
Starty na prestižních akcích se Michnovi jen množí. Nejprve Memoriál Václava Ježka. Tři zápasy a dva
góly. Poté Kouba Cup, který s výběrem jihomoravského a zlínského kraje vyhrál. Nebo třeba kvalitně obsazený petrohradský Memoriál Valentina Granatkina.
Hned při svém prvním startu za osmnáctku v srpnu loňského roku dal gól. Pozvánky dostal i na další
přípravná utkání reprezentační osmnáctky a v nejbližší době snad i devatenáctky.
Zahraničí odmítl
Cíle má ale skromné.
„Zatím je jeho cílem dostat se do prvoligového
týmu a hrát Gambrinus
ligu. Měl už nabídky i ze
zahraničí, ze Švýcarska,
ale Slovácko mu nabídlo
profesionální smlouvu,
tak zůstává,“ parafrázuje
názory svého mladšího
syna Miroslav Michna.
„Chci si udržet stabilní místo v ligovém
týmu U19 ve Slovácku.
A předvádět takové vý-
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kony, abych dostával
stále pozvánky na další
reprezentační srazy. Je
mi jasné, že vše bude
záležet pouze na mé
výkonnosti. A snad nahlédnu jednou i do kabiny áčka,“ tvrdí.
Lukáš Michna studuje v Uherském Hradišti
hotelnictví a turismus, ale kvůli fotbalu často chybí.
Zatím to stíhá dohánět, ale brzy ho asi individuální
plán nemine. Domů do Krumvíře se ale podívá jen
málokdy, nejčastěji o víkendech. Pokud tedy nemá
zápas nebo třeba reprezentační soustředění.
Zpracování míče, technika, fotbalové myšlení
i dobrý fyzický fond. To jsou přednosti mladého fotbalisty, kterými může zaujmout reprezentační trenéry,
aby jej vzali do národního výběru do 19 let, který se
bude snažit projít kvalifikací na mistrovství Evropy.
„Trenér Csaplár Lukáše staví jako volného podhrotového hráče a k tomu tlačí i trenéra na Slovácku, aby
se hráč nemusel stále přeorientovávat,“ říká Michna
senior.
Vzor z Arsenalu
A tak jeho syn operuje ve stejných zónách fotbalového hřiště jako jeho vzor z dětství Tomáš Rosický. Kromě něj ale Michna kdysi obdivoval i Dominika
Haška a lední hokej. Láska k fotbalu však zvítězila.
Dost možná se krumvířský rodák ukáže svým příbuzným i na jižní Moravě. Dosud totiž oblékal národní
dres na zápasech po celé republice, ale mateřský kraj
se mu zatím vyhýbá. „Pokud nejsem nemocný, jezdím
za ním stejně na každý jeho zápas v Česku i v zahraničí,“ dodává hrdý otec.
Zdroj: www.breclavskydenik.cz
k.cz dne
d 12. 7. 2013
Foto: fcslovacko.cz

Dole druhý zleva
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Z HISTORIE
Já su Barta, Barta…
Podzim je z hlediska malebnosti krajiny asi nejhezčím
ročním obdobím. Barevnou krásu a proměny přírody lidé
vnímali vždy stejně. V minulosti ale bylo na venkově toto
cítění propojeno s řadou povinností. Sklízela a zpracovávala se úroda a připravovala zem pro příští rok.
Sklizeň kukuřičných klasů, po krumvířsku „turkyně“ se
dříve prováděla jen ručně. Ženy si uvázaly menší plachty
travnice přes rameno tak, aby se na břiše vytvořila kabela,
do které se vkládaly vylámané klasy. Plné „noše“ se vysypávaly na hromady nebo přímo na vozy, které klasy odvážely
do stodol a mlatů. Zde docházelo k dalšímu zpracování,
a to k odstranění přebytečných listů, svázání obnažených
klasů do svazků a zavěšení na ráhna. Tento pracovní proces se nazýval „vyšustování turkyně“. Práce se dělala většinou večer a zúčastňovala se jí celá rodina i sousedé a známí. Byla to práce výpomocná. Hlavní řízení měl hospodář.
Mužská chasa a někdy i mladí ženáči využívali vyšustování turkyně ke zlobení zúčastněných. Tiše a nenápadně skulinami v rozeschlých dřevěných vratech mlatů zjistili, stojí-li za to začít zlobit. Většinou se zaměřili na velmi
urážlivé a zuřivé hospodáře, o kterých věděli něco negativního, a také na svobodná děvčata. Barvu hlasu pochopitelně měnili, převážně mluvili fistulí.
Strýc Peterka byl malozemědělcem, poctivým a hodným člověkem. Byl však poněkud nervní, což se projevovalo i v řeči. Částečně koktal. Vyprávělo se o něm mnoho
vtipných příběhů. Tetička Fanka, jeho žena, byla rozšafná
a parádivá, v rodině „hrála první housle“. Když šli spolu
ulicí, tetička šla vždy dva kroky před strýcem. Měla zvláštní chůzi. Dělala drobné kroky a boky hbitě přesouvala ze
strany na stranu, takže selské sukně jí poletovaly sem
a tam. Strýce to asi vzrušovalo, mohl na ní oči nechat.
Tento večer budou vyšustovat. Dověděla se to i chasa. Pomáhat přišli i sousedé. Když se setmělo, mládenci
přitlačili k vratům polní vál. Pak začali se zlobením. Vtipy
střídaly vymyšlené příběhy o strýcovi a tetičce, na řadu
přišli i sousedé. „Strýcu, když idete za tetičkú, to čuchá-

te její sexvůňu, nebo si
sukňama utíráte sopél?“
Tato otázka strýce tolik rozzlobila, že se vrhl
na vrata. Proti otevření
byla dostatečně zajištěna. Zvenku se ozvaly
další poznámky, smích
a pískot. To naštvalo
i souseda Ledahudce,
silného chlapa. Současně s Peterkou se rozběhli a rameny vrazili do vrat. Vrata povolila, polovina vypadla
z čepů. Skupina zlobivců se rozběhla na všechny strany.
Strýc Peterka práskal bičem, ale do prázdna. Byla úplná
tma, pouliční světla nesvítila. Horní část Chaloupek byla
členěná, mezi domy, uličky a samostatně postavené sklepy. Malozemědělci nechávali na volných prostorách stát
vozy a pomocná zařízení. Ve tmě bylo všechno nepřehledné. Zlobivci běhali schválně sem a tam. Najednou rozčílený strýc Peterka do něčeho vrazil. Domníval se, že chytil
někoho z chasy. Střetnutí ho tak vylekalo, že nevěděl co
si počít. „Já su Barta – Barta Peterka, gdo si ty?“, vykoktal
ustrašeně. Odpovědi se nedočkal. Byl to odstavený jeho
vlastní fukar na čištění obilí. Za ním byl schovaný Fanoš,
který pak ještě tento večer v hospodě, kde se zlobivci opět
sešli, scénku patřičně vylíčil.
Zklamaného strýce Bartu zpět na mlat navodilo světlo
vycházející z petrolejové lampy. Tetička zde vyšustovala
již sama, pomocníci odešli domů. Uštvaný i naštvaný strýc
musel polknout ještě jednu lekci od manželky: „Ty si taková trúba…“ Neposlouchal. Spadnutá vrata opřel o zeď
a šel spát. Příští den a další a další se tetiččinýnu brblání
a posměškům lidí stejně nevyhnul.
Staňa Ševčík
(jedna z třicetipěti povídek mé dosud nepublikované
knihy Krumvířské humoresky)

Krumvíř mého mládí
Fotografie pochází z 50. let minulého století. Děvčata Foretníkovi, dnes
Božena Sýkorová a Marie Lacinová, si vyšly na nedělní procházku ke
krumvířskému rybníku, kterému se
říkalo „Čistý“. Rybník byl jak oblíbeným místem k nedělním procházkám,
tak i místem lovení ryb, plavení koní
a hlavně koupání. Jak je vidět i na fotce, krumvířská mládež měla na rybníku
několik loděk sloužících k vyjížďkám,
hrám i skotačení ve vodě. Brzy poté,
v 60. letech, byl ale bohužel rybník zrušen. Nepřipouštělo se, přišlo několik
suchých let a voda postupně mizela…
(red)
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VÍTE, ŽE…
-

-

-

-

v uplynulém měsíci odborná firma malovala věž našeho kostela? Jejich práce vypadala občas velmi nebezpečně…
i když do dalšího ročníku zbývají skoro dva roky času,
programová rada už pilně připravuje Kraj beze stínu?
V současnosti se pracuje na grafickém manuálu.
se na 26. října připravuje tradiční Hubertova jízda?

konání druhého ročníku „Turkyňobraní“ v našem muzeu natáčela Česká televize? Natočené materiály můžete shlédnout 26. října v pořadu Folklorika.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
P. Stanislav Peroutka
P. Stanislav Peroutka, který
již deset let působí jako kněz důchodce na Svatém Hostýně, letos

Jubilanti
za období 1. 10. - 31. 12.
Drápal František
Prokopová Antonie
Koníčková Božena
Vejvančická Josefa
Šišáková Bohumila
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92 let
92 let
89 let
86 let
85 let

21. září oslavil 80té narozeniny. Náš
jubilant pochází z Krumvíře, hned
po válce v roce 1945 začal studovat na jezuitském gymnáziu na
Velehradě a zde se blíže seznámil
s jezuitskými profesory. Zalíbil se
mu jejich způsob života, a proto již
v 16 letech vstoupil do noviciátu
Tovaryšstva Ježíšova. Chtěl jít pracovat do misií. Všechny jeho plány
však ukončil rok 1950, kdy komunistický režim násilně zlikvidoval
všechny kláštery a řeholníky poslal
do nucené internace.
Po propuštění z Bohosudova nastoupil jako dělník do fabriky, odkud
byl na dva roky „odvelen“ k jednotkám Pomocných technických praporů. Po návratu v roce 1955 začal

studovat večerní školu pro pracující v Brně, aby pak následně mohl
vystudovat kněžství, po kterém stále toužil. Režim ale opět zakročil
a v roce 1959 byl Stanislav Peroutka
uvězněn za podvracení republiky.
Teprve nová doba po Pražském
jaru 1968 otevřela mladému jezuitovi nové možnosti. Dokončil teologická studia v Innsbrucku a v roce
1969 přijal kněžské svěcení. Nejdříve působil jako kaplan v Bučovicích, pak postupně ve Šlapanicicích
u Brna, Žďárce u Tišnova, Pouzdřanech, Šatově a Velkém Újezdě.
V roce 1991 byl jmenován farářem
v Mohelnici, odkud přešel na Velehrad a konečně v roce 2003 na Svatý Hostýn.
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Vozatajské závody a Westernové hry
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Bartolomějské hody
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