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Advent v MŠ a ZŠ



Krumvířský zpravodaj4/2013 strana  3

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Z REDAKCE

Někteří z Vás si možná už všimli v tiráži zpravodaje, že se naše redakce rozrostla o novou posilu. 
Pracovních povinností i rodinných radostí je čím dál tím víc, a proto jsme rády, že se Petra Konečná (Ko-
mosná) rozhodla jít do toho s námi.

Také bychom samozřejmě chtěly poděkovat všem, kteří pravidelně přispívají, že nám již pátým rokem 
pomáhají přinášet obyvatelům Krumvíře informace a novinky ze života naší obce. Budeme rády, když Vás 
do budoucna bude ještě přibývat.

Přejeme Vám všem krásné a klidné Vánoce v rodinném kruhu a úspěšné vykročení do roku 2014.
Vaše redakce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
protože se nám stávající rok 

2013 blíží ke svému konci, tak bych 
rád shrnul, co se podařilo opravit 
a vybudovat. 

V letošním roce se vybudoval 
nový chodník ze zámkové dlažby 
v délce asi 380 m, od parku napro-
ti kostela až po novou lokalitu vý-
stavby nových rodinných domů na 
„Rybníčku“. Výstavbu prováděla 
fi rma FCS Klobouky u Brna. 

Dále se vybudovala nová kanali-
zace pro výstavbu domů „Za Hum-
nama“ v délce asi 100 m. Spolu 
s touto kanalizací se opravila i část 
stávající kanalizace. K opravě vy-
ústění kanalizace došlo také v lo-
kalitě „Na Čistým“, která 
odvádí vodu z části obce 
„Na Drahách“ a „ U nádra-
ží“. Tyto opravy prováděla 
fi rma Inženýrské stavby 
Hodonín. 

Při provádění prací na 
svedení povrchových vod 
na kopci u domu pana Os-
třížka se zjistil havarijní 
stav kanalizace, která byla 
zcela neprůchodná. Takže 
se musela odkopat a na-
hradit novým potrubím. 
Za účelem odvodnění se 
vybudovaly v komunikaci 
odvodňovací žlaby, které 
se napojily na opravenou 
kanalizaci. Tyto práce pro-
váděla fi rma Petr Čejka, 
Mutěnice. 

Další investiční akcí 
byla výstavba nového ve-

řejného osvětlení a rozvody míst-
ního rozhlasu v ulici „Pod Humny“ 
v délce asi 450 m. Stávající roz-
vody veřejného osvětlení a roz-
hlasu musely být demontovány 
a odstraněny z toho důvodu, že se 
fi rma E.ON rozhodla vyměnit elek-
trické rozvody NN za zemní vedení 
a odstranila všechny sloupy z ulice. 
Cena za nové veřejné osvětlení je 
asi 265 tisíc korun a za rozhlas asi 
215 tisíc korun. 

Jak jsem již informoval v přede-
šlých číslech zpravodaje o mož-
nosti bezplatného obdržení kom-
postérů do rodinných domů, tak se 
dlouhý proces se Státním fondem 
životního prostředí nutný k získá-

ní těchto zařízení dostal ke konci 
a my už máme 228 kompostérů 
k dispozici na obecním dvoře. V an-
ketě, která předcházela žádosti, se 
občané vyjádřili takto: 70 domác-
ností vyjádřilo zájem o kompostéry 
a asi 25 domácností je nechtělo. 
Přednostně budeme rozdělovat 
kompostéry těm 70 domácnostem 
a poté i ostatním zájemcům. 

A proto, že se nám blíží konec 
roku, tak bych Vám všem chtěl po-
přát šťastné prožití svátků vánoč-
ních, dětem pod stromečkem hod-
ně dárků a dospělým příjemnou 
pohodu. Do nového roku Vám přeji 
hodně zdraví, úspěchů a lásky. 

Jaroslav Komosný
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Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: Dana Hečová, Veronika Procházková
Přítomni: dle prezenční listiny – 9 přítomných

Bod č. 2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz. příloha – rozpis jednotlivých příjmů a výdajů)
Rozpočtové opatření č. 7
* Rozpočtové příjmy se zvyšují z 11.737 400,-Kč na 13.849 300,-Kč
* Rozpočtové výdaje se zvyšují z 15.540 600,-Kč na 16.713 900,-Kč
* Financování 2.864 600,-Kč

Usnesení č. 19/13/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.7
Hlasování č.3: 9-0-0

Bod č. 3
Návrh kupní smlouvy s fi rmou STAREX s.r.o. o odkoupení inženýrských sítí v lokalitě výstavby nových RD na Rybníčku
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Firma STAREX spol. s.r.o. je podle svého prohlášení vlastníkem inž. sítí v rámci lokality Rybníček podle dokumenta-

ce skutečného provedení, k dnešnímu datu již kolaudovaných popř. rozestavěných
- Předmětem této smlouvy je prodej inž. sítí lokality Rybníček vybudovaných fi rmou STAREX za navrhovanou cenu 

2 522 100,- Kč s tím, že fi rma STAREX dokončí inž. sítě do 30. 6. 2015
- Pan starosta informoval zastupitele, že s touto cenou nesouhlasí a dále chce vyjednávat smluvní podmínky s fi rmou 

11. 11. 2013
Z jednání OZ Krumvíř

Organizační rada festivalu Kraj beze stínu a Obec Krumvíř vyhlašují sběr 

veškerého fi lmového materiálu festivalu Kraj beze stínu. Prosíme všechny, 

kteří vlastní nějaký fi lmový záznam (VHS, DVD, starý formát fi lm 16 mm 

apod.), o zapůjčení tohoto materiálu ke zpracování do digitální podoby. Ma-

teriál můžete předávat na Obecní úřad v Krumvíři, případně kontaktovat 

organizátory na mailové adrese krajbezestinu@seznam.cz a dohodnout si 

jiné předání. Zapůjčený materiál bude evidován a v pořádku vrácen. Pře-

dem děkujeme.

Organizační rada Kraje beze stínu začíná připravovat ročník 2015. 

Máte chuť se do příprav zapojit? Uvítáme jakoukoliv pomoc. 

Více informací najdete na www.krajbezestinu.cz, popř. k doptání na 

obecním úřadě.
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STAREX
-  Smlouva musí být doplněna o záruční dobu na vybudování inž. sítí

Usnesení č. 20/13/Z 4
-  Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení inženýrských sítí v lokalitě výstavby nových RD na Rybníčku od fi rmy STA-

REX a pověřuje pana starostu o dalším vyjednávání smluvních podmínek s fi rmou STAREX
Hlasování č.4: 9-0-0

Bod č. 4
Smlouva o výpůjčce kompostérů mezi Obcí Krumvíř a občany
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-  Obec Krumvíř je oprávněným vlastníkem kompostérů, které získala pomocí dotace a vlastních zdrojů z Operačního 

programu živ. prostředí v rámci projektu „Separace bioodpadů v obci Krumvíř“
-  Doba výpůjčky bude sjednána v délce 5 let ode dne předání a převzetí kompostérů. Po uplynutí doby výpůjčky se 

Obec Krumvíř zavazuje v případě zájmu občana převést předmět výpůjčky do vlastnictví občana.
-  S občany bude uzavřena „Smlouva o výpůjčce“

Usnesení č. 21/13/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce kompostérů mezi Obcí Krumvíř a občany
Hlasování č.5: 9-0-0

Bod č. 5
Nákup přepravního automobilu sborem dobrovolných hasičů Krumvíř a prodej vozidla AVIA DA 12
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-  SDH Krumvíř dostane dotaci 250.000,-Kč z JMK a podíl Obce Krumvíř je 110.000,- Kč
-  Pan Ondřej Němeček informoval zastupitele, že SDH Krumvíř navrhuje koupit terénní vozidlo s vozíkem.
-  Pan Ondřej Němeček informoval zastupitele, že SDH Krumvíř navrhuje prodej vozidla AVIA DA 12 za minimální cenu 

25.000,-Kč

Usnesení č. 22/13/Z 4
-  Zastupitelstvo obce schvaluje nákup přepravního automobilu sborem dobrovolných hasičů Krumvíř a prodej vozidla 

AVIA DA 12 za minimální cenu 25.000,- Kč
Hlasování č. 6: 9-0-0

Bod č. 6
Smlouva č. HO-014130005015/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Krumvíř a E.ON Dis-
tribuce, a.s (Krumvíř, DP-k.NN,Válka)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-  Obec Krumvíř prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem nemovitosti – pozemku parc.č. 498/20 v k.ú. Krumvíř
-  Zatížená nemovitost je zapsána v katastru nemovitostíu Katastrálního úřadu pro JMK, Katastrální pracoviště Husto-

peče na LV č. 10001 pro k.ú. Krumvíř, obec Krumvíř, okres Břeclav
-  E.ON Distribuce, a.s. je vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod ná-

zvem: „Krumvíř,DP-k.NN,Válka“. Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřej-
ném zájmu.

-  Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,- Kč

Usnesení č. 23/13/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.: HO-014130005015/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
mezi Obcí Krumvíř a E.ON Distribuce, a.s (Krumvíř, DP-k.NN,Válka)
Hlasování č.7: 9-0-0

Bod č. 7
Smlouva o zřízení věcného břemene č. DD/ IS k RD, STL plynovod lok. Louky pod Kunštátem/ 3-3/2013 mezi Obcí 
Krumvíř a JMP Net, s.r.o.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-  Obec Krumvíř prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku katastru nemovitostí parc.č. 1930/47 o celkové výmě-

ře 3279m2, zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú. Krumvíř, obec Krumvíř, u Katastrálního úřadu pro JMK, Katastrální 
pracoviště Hustopeče

-  JMP Net, s.r.o. je vlastníkem plynárenského zařízení „Inženýrské sítě k RD,STL plynovod lok. Louky pod Kunštátem“
-  Obec Krumvíř zřizuje ve prospěch JMP Net, s.r.o. k povinnému pozemku věcné břemeno, které se zřizuje úplatně na 

dobu neurčitou
-  JMP Net, s.r.o. navrhuje jednorázovou úhradu za věcné břemeno v celkové výši 500,-Kč
-  Zastupitelé pověřili pana starostu, aby vyjednal se společností JMP Net, s.r.o. vyšší cenu za věcné břemeno
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Usnesení č. 24/13/Z 4
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. DD/ IS k RD, STL plynovod lok. Louky pod 

Kunštátem/ 3-3/2013 mezi Obcí Krumvíř a JMP Net, s.r.o. s tím, že pan starosta vyjedná vyšší cenu za věcné bře-
meno.

Hlasování č. 8: 9-0-0

Bod č. 8
Inventarizace majetku Obce Krumvíř za rok 2013
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Pan starosta navrhnul Inventarizační komise:
Předseda: Ladislav Foretník
-  Členové Hlavní inventarizační komise:
-  Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková
-  Dílčí inventarizační komise DIK:
Základní škola a Mateřská škola: Ing. Veronika Procházková, Mgr. Ivana Lexová
Kino: Pavel Putna, Lubomír Koníček
Hasiči: Ing. Miroslav Ledahudec, Ondřej Němeček
Kulturní dům a objekt na stadioně: Mgr. Michaela Procházková, Jarmila Šišáková
Obecní úřad a knihovna: Tomáš Koníček, Alena Šidlíková, Lucie Šoršová
Místní hospodářství: Jaroslav Hrabec, Stanislav Hrnčíř
Členové všech komisí budou informováni o postupech při provádění fyzické a dokladové inventury a vyplňování doku-
mentace k inventarizaci. Proškolení proběhne v budově obecního úřadu dne 16. 12. 2013. Člen inventarizační komise 
zde podepíše doklad o proškolení a podpisový vzor.
-  Viz. příloha Příkaz starosty obce č.1

Usnesení č. 25/13/Z 4
*  Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku Obce Krumvíř za rok 2013
Hlasování č.9: 9-0-0

Informativní zprávy
-  Paní Michaela Procházková se informovala o: kontejnerech na oblečení, vybagrování potoka, chybějící dopravní 

značce
-  Pan Pavel Putna navrhl, aby Obec Krumvíř vybudovala opěrnou zeď v ulici směrem na místní hřbitov
-  Paní Helena Novotná navrhla, aby Obec Krumvíř vybudovala parkoviště u místního hřbitova

Volby v Krumvíři
Ve dnech 25. – 26. října 2013 se konaly předčasné volby do Poslanecké 

sněmovny České republiky. V Krumvíři byla volební účast 54,97 % , což 
znamená, že se k volbám dostavilo 946 voličů.

Výsledky byly následující:

ČSSD - 25,09 %
KSČM - 18,48 %
TOP 09 - 14,00 %
Úsvit (Tomio Okamura)  - 10,50 %
ANO 2011 - 10,11 %
ODS  - 7,78 %
KDU – ČSL - 6,80 %
Piráti – 2,52 %
Zemanovi – 1,94 %
Strana zelených – 0,97 %
Ostatní strany – 1,72 %
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Činnost MAS Hustopečsko, o. s.
Místní akční skupina Hustopeč-

sko, o. s. (zkr. MAS Hustopečsko, 
o. s.) je dobrovolné, nevládní a ne-
ziskové sdružení občanů a práv-
nických osob, které spojuje zájem 
o všestranný rozvoj regionu. Sdruže-
ní bylo založeno 17. srpna roku 2007 
lidmi, které nadchla myšlenka podí-
let se vlastním úsilím na rozvoji své-
ho regionu. Po počátečním nezdaru 
byla činnost obnovena v září 2012. 
Územní působnost byla určena na 
základě společných charakteristik, 
které naše území spojují (cestovní 
ruch, vinařství, kulturní a historické 
tradice). Zároveň ovšem kopíruje 
hranici správního obvodu obce s roz-
šířenou působností Hustopeče, ke 
kterým se přidala obec Zaječí. MAS 
Hustopečsko, o. s. pracuje na princi-
pu LEADER, což je metoda rozvoje 
regionu podporující partnerství míst-
ního, podnikatelského, veřejného 

a soukromého sektoru v poměru 1:3. 
V současné době je naším cílem při-
pravit území na nové programovací 
období 2014-2020 tak, abychom byli 
schopni co nejefektivněji podpořit 
územní rozvoj MAS v následujících 
letech. Za tímto účelem jsme v úno-
ru a březnu 2013 požádali o dotace 
z Programu rozvoje venkova Stát-
ního zemědělského intervenčního 
fondu a JMK na vytvoření integro-
vané strategie území. Naše žádosti 
byly schváleny a my získali fi nanční 
podporu ve výši 583 000,- Kč. Od 
toho momentu jsme započali činnos-
ti, jejichž cílem bude v průběhu roku 
2014 předložení hotového strategic-
kého plánu. Prvním krokem bylo na-
vázání spolupráce s MAS Kyjovské 
Slovácko v pohybu, o. s., která je jed-
nou z nejstarších a nejúspěšnějších 
MAS v České republice. V červenci 
pomocí starostů obcí Hustopečska 

byli zváni 
o bča n é 
a místní 
o r g a n i -
zace na komunitní plánování konané 
v srpnu v Hustopečích u Brna, Klo-
boukách u Brna a Velkých Pavlovi-
cích. Cílem těchto veřejných setkání 
bylo získat co nejvíce pohledů a in-
formací o současném stavu našeho 
mikroregionu a představa o jeho bu-
doucnosti. Tyto podněty byly zpra-
covány a v současné době dochází 
k jejich úpravě do takové formy, aby 
mohly být použity ve strategii. V tom-
to nám pomáhají vytvořené pracov-
ní skupiny cca 20 lidí, kteří projevili 
zájem spolupracovat a podílet se na 
tvorbě strategického plánu. Další in-
formace naleznete na www.mashus-
topecsko.cz. 

Ing. Michal Zich 
a Ing. Přemysl Pálka 

Úsporné žárovky versus halogenové

PRAKTICKÉ INFORMACE

Úsporné žárovky mají podporu EU. Spotřebují méně 
elektřiny, protože na rozdíl od své neúsporné předchůdky-
ně nevyzáří velkou část energie ve formě tepla.

Zdálo by se tedy, že není důvod, proč bychom se měli 
novince bránit, ba naopak, ten, kdo z nějakého důvodu 
stále preferuje žárovky klasické, se dostává do pozice 
bezohledného a vůči přírodě necitlivého barbara. A i když 
náhodou své barbarství před okolím obhájí, onu starou ne-
úspornou žárovku bude v obchodech shánět jen obtížně, 
protože jejich výroba byla v roce 2012 ukončena.

Přitom nedávná studie německých vědců z laboratoře 
Alb v Berlíně k úsporným zářivkám (CFL – compact fl uo-
rescent lamp) zdaleka tak shovívavá není. Podle analýz 
vylučují při svícení látky jako fenol, naftalen a styren, tzn. 
vytvářejí nebezpečný elektrický smog a neměly by být vy-
užívány k osvětlení v žádných neventilovaných prostorách 
a rozhodně se nedoporučuje je mít v blízkosti hlavy. 

Dalším problémem zářivek je rtuť, která se nachází 
uvnitř. Pokud se nám je náhodou povede rozbít, začne se 
rtuť, karcinogenní látka, odpařovat. Ne že by hrozilo ne-
bezpečí akutní otravy, ale když už jsme se v EU kvůli bez-
pečnosti zbavili rtuťových teploměrů a snažíme se omezo-
vat počet amalgamových plomb v chrupu, možná bychom 
si nemuseli nosit domů, do školy či do zaměstnání další 
zdroj tohoto toxického plynného kovu.

A do třetice, nejsou to jen rtuť a další jedovaté plyny, 
co může způsobovat zdravotní problémy. Zářivky totiž 
mají na rozdíl od starých žárovek jiné, chladnější spekt-
rum světla. Pokud je používáme i v pozdních večerních 
hodinách anebo si rozsvítíme v noci na záchodě, bráníme 

tím tělu v produkci hormonu melatoninu, jehož hladina by 
měla večer stoupat a umožnit tak zdravý spánek. 

Kde určitě nepoužívat úsporky:
Pokud už chcete používat úsporné trubicové žárovky, 

tak ne tam, kde je Vaše hlava k ní blíže, než alespoň metr 
a půl. Určitě ne nad jídelním stolem, ani ve stojacích lam-
pách u křesla, ani v dvou-trubicové variantě do lampičky 
nad kancelářský nebo dětský stůl! Určitě ne v přímém do-
sahu dětí - i kvůli rozbití nebo výbuchu úsporky. Hodnoty při 
svícení těmito škodlivými zdroji jsou vysoké ještě i přes ce-
lou židli u stolu. Proto si děti často stěžují na bolesti hlavič-
ky, školáci jsou roztěkaní a při psaní úkolů a učení u takové-
ho stolu nesoustředění a nervózní. Při častějším a bližším 
působení je zejména u dětí zavdáváno vzniku mozkového 
nádoru a poškození očí. Zvláště, pokud se dítě musí ješ-
tě navíc nacházet v interferenci dalších polí - z domácích 
a sousedovic wi-fi  sítí, venkovních mobilních vysílačů 
a mobilů doma, nepřetržitého vyzařování bezdrátových za-
řízení, přenosných telefonů, meteostanic, dětských chůvi-
ček atd. Když už jsou lidé bezohlední ke svému tělu a zdra-
ví, neměli by být bezohlední ke svým dětem a nejbližším.

Kde lze použití úsporek snad tolerovat:
Všude tam, kde člověk jenom projde a nenachází se 

dlouhodobě v blízkosti. Určitě předsíně, chodby, garáže, 
WC, stropní světlo v koupelně, jakékoli trvale neobývané 
prostory.

Řešení - náhrada za úsporky:
Jedním ze zajímavých řešení je, pořídit si tzv. halo-
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RUBRIKA ŠKOLÁČEK

Mateřská škola

genovou žárovku. Je to klasický závit E27, klasická skle-
něná baňka, ale v ní je na místo známého wolframového 
velkého vlákna ještě zatavena menší baňka s menším 
vláknem (halogenová žárovička). Cena okolo 50,- Kč. 
Světlo je měkčí, příjemně bělejší a čisté, nijak nebliká, 
protože vlákno má určitou setrvačnost svého nažhavení 
a běžných síťových 50 Hz vlákno ani světlo nerozkmitá. 
Velmi vhodné nad kuchyňský stůl, do obýváku, dětských 
pokojů i ložnice. Na krabičce se dokonce uvádí úspora 
10 - 15% energie. Stejné EMP jako u žárovky: Elektro-
magnetické pole se kolem halogenové žárovky rozprostírá 
stejně málo, a na jedné frekvenci, jako u žárovky klasické.

To je podle mne ideální řešení, protože LED zdroje (další 
moderní varianta) mají studenější světlo a elektromagne-
tické pole díky předřadnému transformátoru o trochu širší 
a větší.

(red)

Zdroj: 
http://www.vitalia.cz/clanky/uspornymi-zarovkami-k-

-nespavosti-a-rakovine/
http://objevto.blog.cz/1309/skodlivost-usporek-potvrdil-

-zastupce-spolecnosti-ekolamp
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Drakiáda

Základní škola
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Vlastivědná exkurze 
4. a 5. ročníku do Brna

Povinný plavecký kurz v Hustopečích 1. a 2. ročník

Výšlap do terénu 
4. a 5. ročníku
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Zdravý týden ve škole

Pozvánka na akce ZŠ a MŠ Krumvíř:

-   6. 1. - 10. 1. 2014 lyžařský výcvik na svahu TJ Sokol Němčičky

- 2. 2. 2014 dětský maškarní ples "s Tetinami" v KD Krumvíř

- 5. 2. 2014 zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2014/2015

- 30. 3. 2014 jarní besídka v KD Krumvíř

ZŠ a MŠ Krumvíř přeje všem krásné a klidné prožití 

svátků vánočních, v novém roce 2014 pevné zdraví 

a hodně pracovních úspěchů.
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Vítání občánků

Adventní koncert

REPORTÁŽE Z AKCÍ

Dne 29. září 2013 byly panem starostou do 
řad krumvířských občánků přivítány čtyři 
slečny: 

Adéla, 
dcera Miroslavy a Radka Peroutkových, 

Barbora, 
dcera Bohuslavy a Vladimíra Neuzerových, 

Eliška, 
dcera Martiny a Michala Horákových, 

Denisa, 
dcera Ivy a Tomáše Večeřových. 

Pravou předvánoční atmosféru měli 
možnost prožít návštěvníci Adventního 
koncertu v kostele, který pořádal Spo-
lek pro muzeum. Třetí adventní neděli 
zazněly v kostele koledy v podání dět-
ského folklorního souboru Pantlička, 
cimbálové muziky Strunka a místního 
mužského sboru. 

(red)
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Burza dětského 
oblečení a vybavení

Hubertova jízda

Mikulášská zábava

Poslední říjnovou sobotu se v kulturním 
domě konala burza, na které mohly ma-
minky nakoupit nebo také prodat dětského 
oblečení a vybavení. Měly možnost věci 
prodávat osobně nebo je dát za procen-
tuelní provizi do komisního prodeje. Podle 
názoru organizátorek byla akce úspěšná, 
a tak je další burza plánovaná na jaro 
2014. Případné dotazy můžete posílat na 
email atletkaa@centrum.cz.

(red)

V sobotu 7. prosince 2013 pořádal 
TJ Sokol Krumvíř v našem KD Mikuláš-
skou zábavu. Jelikož je v Krumvíři pro-
blém s dochvilností lidí na zábavách, 
rozhodli se organizátoři pro menší láka-
dlo v podobě svařáku a sladké odměny 
(horalek) pro návštěvníky, kteří dorazí 
do 21 hodin. Tyto odměny přímo u vcho-
du rozdával samotný Mikuláš, čert a anděl. 
Nevím, do jaké míry přispěla k návštěvnos-
ti právě tato lákavá akce, ale do 22 hodin 
se zde sešel velmi slušný počet lidí.

Během večera se uskutečnil nejprve 
koncert skupiny Second-Hand Husband, 
proběhla soutěž s názvem ,,Fotbal trochu 
jinak“ (u návštěvníků velmi úspěšná), dále 
následovalo krátké vystoupení dívčí taneč-
ní skupiny Les Femmes a nakonec nastou-
pila na podium všemi očekávaná kapela 
Kožuch.

Podle atmosféry soudím, že se jistě ne-
jednalo o poslední ročník Mikulášské zába-
vy v Krumvíři.

(red)
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TJ Sokol Krumvíř

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Mužstvo
Sezóna 2013/2014 znamená pro 

krumvířské fotbalisty výzvu v podo-
bě premiérové účasti v krajských 
soutěžích. Po podzimní části se dá 
říct, že se s tímto nelehkým úkolem 
zatím pere důstojně.   

Vraťme se ovšem na začátek 
července. Zatímco krumvířští fot-
balisté spolu s fanoušky slavili 
historický postup, funkcionáři míst-
ního klubu se již snažili přivést
k hráčům nového trenéra. Oslo-
veno bylo více kandidátů, ovšem 
nejvíce se skloňovalo jméno Viktor 
Linhart. Po vzájemné dohodě na-
konec tento mladý kouč (v té době 
ještě hráč TJ Slovan Bzenec) na 

OP mladší žáci
Mladší žáci mají letos trochu po-

změněný cyklus zápasů. Z důvodu 
malého počtu přihlášených muž-
stev se hraje s každým týmem 4x 
- 2x na podzim, 2x na jaře, jednou 
na domácím hřišti, jednou na ven-
kovním hřišti. Zápas trvá 60 minut. 
Hraje se na polovinu hřiště s bran-
kářem a 7 hráči v poli. Střídání je 
hokejové. 

Kluci si vedou velice dobře. Za 
10 zápasů ztratili pouze 2 body za 
remízu v Ivani (4:4). Proto zaslou-
ženě skončili na 1. místě OP ml. 

nabídku vést zdejší kluky kývl. Ješ-
tě větší měli místní radost, když si s 
sebou do Krumvíře přinesl také re-
gistrační průkaz, čímž dal najevo, 
že v případě potřeby bude schopen 
zaskočit i "do pole". Ani on sám jis-
tě tehdy neočekával, že své hráč-
ské schopnosti bude muset proká-
zat v tolika zápasech. 

Kromě trenéra přišli do Krumvíře 
dva vynikající hráči - místní M. Kmeť 
a P. Hoša z Terezína, kteří mezi klu-
ky zapadli jak herně, tak povahově. 
Hostování si u nás prodloužil také 
P. Semotán a brankář L. Prachař, 
čímž byl náš kádr dostatečně posí-
len a tým se tak mohl začít připravo-
vat na zápasy v 1.B třídě.

žáků sk. B s 6. bodovým náskokem 
na druhou Ivaň. 

Nastříleli nejvíce gólů 79 a také 
nejméně inkasovali - 17 obdrže-
ných branek.

Střelci: 
Němeček Tomáš  47
Kovačík Šimon  11
Stehlík Radim  7
Požár Víťa    4
Knápek Radek  4
Hrabec Martin  1
Fefko Ondřej   1
Janča Filip    1

Běžnou letní přípravu si Krumvíř 
zpestřil účastí v Krajském poháru 
FAČR. Nejdříve ovšem sehrál přá-
telské utkání proti Mutěnicím, které 
přehrál 7:2 a oplatil jim tak porážku 
ze zimní přípravy. V prvním kole 
poháru porazil Krumvíř Cvrčovice 
5:1, ve druhém nastoupil proti Vel-
kým Pavlovicím, se kterými vypadl 
smolně na penalty, když v základ-
ní hrací době skončilo utkání 1:1. 
Poslední přátelský zápas sehrál 
Krumvíř na Vrbici, kde vyhrál 5:0.

Do sezóny vstoupilo mužstvo
s cílem hrát pěkný ofenzivní fotbal, 
který bude bavit jak samotné hráče, 
tak i fanoušky. Od úvodního zápa-
su v Lovčicích dávali hráči jasně 
najevo, že nechtějí, aby zůstalo jen 
u slov. I přes počáteční střeleckou 
nemohoucnost v domácím prostře-
dí, se nakonec mužstvo stalo se 
40 vstřelenými brankami nejlépe 
střílejícím týmem v soutěži. Tento 
fakt je o to cennější, že góly si mezi 
sebou rozdělili téměř všichni hráči. 
Krumvíř se po podzimní části sezó-
ny drží na 4. pozici těsně za Vese-
lím n. M.

Pro zimní přípravu si krumvíř-
ští vybrali turnaj na umělé trávě 
v Dubňanech. Od 26.1. tak čeká na 
hráče každý týden jeden zápas se 
soupeři z vyšších soutěží (Ratíško-
vice, Hodonín, Bzenec, Dubňany 
a další).

Chtěli bychom poděkovat všem 
našim fanouškům za jejich podpo-
ru, se kterou se pro nás stali dva-
náctým hráčem. 

Tabulka:
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Vracov 14 12 2 0 33: 12 38 ( 17)
2. Blatnice 14 11 2 1 33: 12 35 ( 14)
3. Veselí n.M. 14 8 4 2 32: 15 28 ( 10)
4. Krumvíř 14 7 5 2 40: 20 26 ( 5)
5. Kněždub 14 6 2 6 30: 27 20 ( -1)
6. Hrozn.Lhota 14 5 3 6 31: 25 18 ( -3)
7. Tvrdonice 14 5 2 7 26: 24 17 ( -7)
8. Otnice 14 4 3 7 23: 31 15 ( -6)
9. Mikulčice 14 5 0 9 19: 28 15 ( -6)

10. Vacenovice 14 4 3 7 22: 37 15 ( -6)
11. Křenovice 14 4 2 8 27: 44 14 ( -7)
12. Žarošice 14 3 4 7 14: 24 13 ( -8)
13. Velká n.Veličkou 14 4 1 9 17: 39 13 ( -8)
14. Lovčice 14 1 5 8 18: 27 8 (-13)

Střelci: Svoboda M. 9x, Zvonič P. 7x, Hoša P. 4x, Michna D. 4x, Doležal 
M 3x, Kmeť M. 3x, Kobylka L. 3x, Luskač O. 3x, Heča R. 2x, Charvát V. 1x, 
Zvonič M 1x

Nemalé zásluhy na tomto vý-
sledku mají i brankáři Tomáš Kra-
tochvíl a Tomáš Bravenec, obrán-
ci Honza Kratochvíl, David Hrnčíř 
a David Komosný a universal Dan 
Šidlík. Tři góly za kontumaci ho-
dovního zápasu s Pohořelicemi 
nebyly nikomu připsány. Doufejme, 
že jim to vydrží a budou hrát na špi-
ci nejenom v jarní části.
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OP mladší žáci sk. B TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Krumvíř 10 9 1 0 79: 17 28 ( 13)
2. Ivaň 10 7 1 2 79: 19 22 ( 7)
3. Šitbořice 10 5 0 5 39: 44 15 ( 0)
4. Pohořelice 10 5 0 5 32: 38 15 ( 0)
5. Březí 10 3 0 7 50: 59 9 ( -6)
6. Popice 10 0 0 10 6:108 0 (-15)

OP st. přípravky, sk. D
Podzimní část soutěže skon-

čila a krumvířská přípravka si v ní 
nevedla vůbec špatně. Z deseti 
zápasu, které odehrála, dokázala 
osm vyhrát a pouze ve dvou přípa-
dech odcházela ze hřiště poražena. 
Přestože se zastává názor, že v této 
věkové kategorii se tolik nehledí na 
výsledky jako na rozvoj pohybových 
schopností a dovedností hráčů, jistě 
každého trenéra a především jeho 
svěřence potěší, když tým vyhraje. 
Bez soutěživosti a touhy vyhrávat 
by motivace chlapců určitě uvadala.   

Náš tým je složený jak z hráčů, ko-
pajících pravidelně i za mladší žáky 
(R. Knápek, R. Stehlík, T. Kratochvíl), 
tak i těch, kteří potáhnou přípravku 

v příštích letech (T. Bravenec, A. Hú-
šek, R. Němeček, F. Chotovinský, J. 
Krybus) a také z úplných benjamín-
ků (D. Macháček, A. Stehlík). Kromě 
těchto stabilních hráčů chodí pravi-
delně na tréninky i M. Široký, D. Živě-
la, J. Burýšek a nově také T. Laigot. 
Na jejich fotbalový růst dohlíží trenéři 
O. Luskač a T. Němeček. 

Přes zimu se budeme snažit pře-
mluvit další chlapce, aby se zapojili 
do zdejšího fotbalového dění a dopl-
nili náš kádr pro nadcházející sezóny. 
Po ukončené, konané 2. 11., kdy si 
chlapci zahráli proti svým rodičům 
a po zápase se občerstvili chutnými 
kuřecími stehýnky a dalšími dobrota-
mi, nás nyní čeká přibližně měsíční 
pauza. Po ní se v zimních měsících 
budeme setkávat převážně v místním 
kulturním domě. Snažíme se také do-
mluvit klukům nějaký halový turnaj. 

Za odvedené výkony v první po-
lovině sezóny nezbývá než chlap-
cům poděkovat  věřit, že po zaslou-
žených "fotbalových prázdninách" 
opět najedeme na zavedený rytmus 
v podobném duchu, jakým jsme za-
končili podzim.

Neúplná tabulka: (nedoplněny 
výsledky některých zápasů ostat-
ních klubů)

Tabulka OP st. přípravky, sk. D
pořadí tým Z V R P skóre body

1. TJ SK Krumvíř 10 8 0 2 72:35 24
2. Velké Němčice 9 5 0 4 49:48 15
3. Brumovice 9 5 0 4 52:46 15
4. Vrbice 9 5 0 4 61:45 15
5. Horní Bojanovice 8 3 0 5 34:53 9
6. Boleradice 7 0 0 7 12:56 0

Střelci Krumvíře: Knápek R. (26 branek), Němeček R. (16 branek), Hú-
šek A. (14 branek), Stehlík R. (9 branek), Chotovinský F. (3 branky), Kra-
tochvíl T. (1 branka)

Z důvodu suverénně nejhoršího stavu hrací plochy 
v celé soutěži chceme zajistit získání znaleckého posud-
ku, který by určil rozsah prací nutných k jeho rekonstrukci 
a případně zažádat o dotaci na jeho tolik potřebnou opravu.

Ne jenom sportem živ je člověk, proto se TJ Sokol 
Krumvíř snaží dopřát všem také nutnou dávku kulturních 
zážitků. K podzimu na jižní Moravě neodmyslitelně pat-
ří vinobraní a s ním spojený lahodný mok burčák. Právě 
tomuto jedinečnému nápoji je zasvěcena již téměř tra-
diční Burčáková zábava, která se letos uskutečnila 21. 
září v Kulturním domě. Pořadatelé si dali za cíl překonat 
loňský rekord 80 l vypitého burčáku.  A rekord skuteč-

ně padl, je to téměř neuvěřitelné ale bezmála 150 ná-
vštěvníků zvládlo (mimo jiné) vypít téměř 150 l burčáku. 
O výbornou zábavu se postaraly skupiny Skrznaskrz a La 
Bande. Velkým zpestřením se staly soutěže družstev, která 
v zapeklitých soutěžích měřila své síly. Pro vítěze v každé 
disciplíně byly samozřejmě připraveny tekuté ceny. Tímto 
děkujeme všem zúčastněným a těšíme se někdy opět na 
další podobné akci pořádané TJSK Krumvíř. 

Další z připravovaných letošních akcí byla Mikulášská 
zábava, která se uskutečnila 7. 12. 2013 (více v reportá-
že z akcí).

Konec roku završíme opět tradičně sportovně- Silvest-

 bez podpory fanoušků to nejde…
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děkujemežáci

Český zahrádkářský svaz – Sdružení vinařů Krumvíř 

Štěpánská ochutnávka 
mladých vín

ve Vinařském domě, 

26. prosince 2013, 
začátek ve 13 hod

Vstupné: sedmička vína nebo 50 Kč

Zahrádkářský ples
sobota 15. února 2014

Hraje dechová hudba Šohajka

Začátek ve 20 hodin. 

Bohatá tombola 
– každý los vyhrává

Josefský košt – výstava vín

V sobotu 15. března 2014 
v KD Krumvíř

Začátek ve 13 hodin, 
ukončení ve 22 hodin

Hraje Cimbálová muzika Vojara
K ochutnávce bude připraveno kolem 

500 vzorků vín

rovským během. Start je před Kulturním domem 29. pro-
since, mladší kategorie v 10 hod a hlavní závod v 11 hod. 

Již tradičně budeme uzavírat plesovou sezonu. Le-
tos malá změna v zaměření plesu. Ples se bude konat 
1. března 2014 a ponese název Pyžamový ples. Těšíme 

se na vaši návštěvu. 
Všem děkujeme za podporu v letošním roce a pře-

jeme vám klidné a spokojené Vánoce, mnoho úspěchů 
a radosti v nadcházejícím roce. 

Za TJ SK Krumvíř Ondřej Luskač a Petra Hečová
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JSDH Krumvíř - Loučení s Avií
Jednotka sboru dobrovolných ha-

sičů typu JPO III má být dle vyhláš-
ky o organizaci a činnosti jednotek 
požární ochrany vybavena jednak 
vozidlem typu hasičská cisterna, 
ale také dopravním automobilem 
určeným k přepravě osob, výstroje 
a výzbroje. Tuto roli v Krumvíři do-
nedávna plnila AVIA. 

Jenže AVIA je 30 let stará a ke 
svému účelu už je nevyhovující. 
Velký problém bylo STK, zejména 
měření emisí. Další její nevýhodou 
je, že k jejímu řízení potřebujete ři-
dičské oprávnění C. Proto na jaře 
obec požádala o dotaci na poří-
zení náhrady za dosluhující stroj. 
Při podzimním kole dotací na Ji-
homoravském kraji jsme s žádostí 
o 250.000 Kč na pořízení nového 
vozidla byli úspěšní. V září rozhod-
lo zastupitelstvo Jihomoravského 
kraje o přidělení dotace na poříze-
ní dopravního vozidla pro jednotku 
SDH Krumvíř. Výše dotace předsta-
vuje 70% podíl na realizace akce 
nákupu ojetého vozidla. Je zřejmé, 
že i s povinným obecním příspěv-
kem 30 % z celkové ceny projektu 
nemůžeme pořídit nový vůz. Po 
diskuzi bylo nakonec rozhodnuto o 
nákupu sedmimístného terénního 
vozidla. Z dalších letošních dotací 

k němu obec přikoupí přívěsný vo-
zík. Toto řešení nám hasičům zaručí 
průchodnost terénem a přiřazením 
vozíku velkou přepravní schopnost. 
Další velkou výhodou je fakt, že k 
řízení vozidla stačí řidičák B. Pení-
ze od kraje již obec obdržela, AVIA 
se podařila prodat za slušnou cenu, 
přívěsný vozík je již objednán. Ne-
zbývá tedy než přes zimu vybrat 
vozidlo a dodavatele úprav (laková-
ní, montáž majáků a radiostanice + 
dalšího vybavení). Předpokládáme, 

že na jaře Vám budeme moct vozi-
dlo představit, a to při plánovaných 
oslavách výročí 110 let založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Krum-
víři. 

Pozvánkou na oslavy a informa-
cí o novém dopravním vozidle jsem 
předběhl současnou vánoční dobu. 
Pro ty současné chvíle přeji všem 
čtenářům příjemné prožití Vánoc a 
úspěšný rok 2014. 

Ondřej Němeček 
Velitel JSDH Krumvíř

Spolek PRO MUZEUM
Podzim na muzeu 
Podzimní měsíce proběhly ve znamení médií. Už 

v září se připravovalo natáčení jednoho dílu magazínu 
Folklorika. Nejdříve k nám přijel pan režisér Petr Hajn na 
"obhlídku", domluvili jsme si určitý scénář a pak se na 
konci září začalo natáčet. Počasí vyšlo jak na objednáv-
ku, za pomoci paní Hely Vytrhlíkové a Hely Kobylkové 
se vyráběly panenky, teta Lida Charvátová vázala ture-
čák, zazpíval mužský sbor. Při dalším natáčecím dnu 
štáb navštívil paní Františku Valihrachovou, na muzeum 
přišli s dárkem Slavíkovi, Věrka Vašíčková a pan farář 
Trtílek objížděli místní kříže a členové se sympatizan-
ty spolku představili dobové noční prádlo studentům 
VIII.G. Poslední den patřil panu Ševčíkovi a jeho vzpo-
mínkám. A pak už jsme jenom čekali, jak celý pořad do-
padne. Už druhý natáčecí den však vyjádřil pan režisér 
obavy, že všechno ani není možné ve slabé půlhodině 
vysílání "odprezentovat". Moc se jemu i celému štábu 
u nás líbilo. A to je dobře. 

Další mediální "boom" jsme zažili díky říjnovému ná-
lezu dokumentů na půdě OÚ. Hromada papírů, která 
nejprve vypadala jako zaprášená kupole, vydala svoje 
poklady. A tak jsme díky nim byli v novinách, v televizi 
i v rádiu. Ovšem všechno není tak růžové, jak by se zdá-

lo. Na nález si dělal nároky Státní okresní archiv. A jeho 
pracovníci nekompromisně dodrželi literu zákona a část 
dokumentů je tedy možné zpřístupnit dalším zájemcům 
pouze prostřednictvím mikulovské badatelny. Nádherné 
plány domů z let 1900 - 1937 jste mohli vidět na Zaháje-
ní adventu. A protože jsou to pravdu skvosty (např. plán 
staré hasičky), domluvili jsme se s panem starostou, 
že vytvoříme kopie a dlouhodobě je vystavíme spolu 
s dalšími dokumenty v obřadní síni obce. Ostatní mate-
riál budeme zveřejňovat v průběhu příštího roku. Nejdří-
ve jej musíme zbavit nánosů prachu a dalších nečistot. 

Přesto, že budova v současné době není pro veřej-
nost otevřena, pokračují v ní inventarizace majetku, in-
stalace regálů do depozitu, přípravy na otevření v roce 
2014 a má také nové topení. 

Advent 
V letošním roce se konalo za opětovné podpory OÚ 

již sedmé zahájení adventu, které v sobě sloučilo dvě 
akce – Rozsvěcení stromu a Charitativní koncert. K to-
muto spojení nás vedlo hned několik důvodů. Dva roky 
koncert nebyl – Mladá muzika měla povinnosti i v dal-
ších obcích a také termín těsně před Silvestrem nebyl 
pro ni ideální. V budoucnu je také možné, že Koncerty 
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Jupka – kacabaja - marinka
Lidová móda neboli kroje byly 

utvářeny mnoha faktory a působily 
na ně různé vlivy, které formovaly 
lidový oděv určitého období a regio-
nu. Vedle přírodních podmínek a kli-
matu to byla také inspirace oděvem 
měšťanů a úředníků. Ten nebyl do 
lidového prostředí přijímán bezvý-
hradně a jako celek, ale pouze jeho 
jednotlivé prvky nebo části, které se 
uzpůsobily potřebám nového nosi-
tele.  Také k rozšíření novinky ne-
docházelo hned, ale se zpožděním 
jedné až dvou generací, což bylo 
mimo jiné způsobeno také tím, že 
si lidé oděv pořizovali pouze jednou 
– jako výbavu při svatbě. Začleně-
ní novinky do lidového šatníku pak 
bylo především záležitostí mladých 
lidí.

Kabátky si do ženských šatníků 
našly cestu ze dvou směrů. Prvním 
byla móda měšťanek, které odložily 
dlouhé pláště a peleríny a sáhly po 
kratších kabátcích. Druhým zdro-
jem byl oděv mužů, jejichž kabát-
ky, kabáty nebo kožichy venkovské 
ženy dříve nosívaly a následně si 

pro Charitu nebudeme pořádat každoročně, zkusíme i 
jinou formu dárcovství. 

Příští rok bychom rádi ale KONEČNĚ uspořádali jar-
mark venku před KD. A záleží také na Vás, s čím by 
jste přispěli. Určitě bychom mohli začít už odpoledne 
a dopřát si langošů, frgálů, medoviny, punče, perníků 
i dalších drobných dárků. Zdá se Vám, že plánujeme 
předčasně. Asi ano, ale ten čas vážně letí…

Během předchozích let vystupovali na Rozsvě-
cení např. muzikanti z CM Strunka, děti ze školy, 
Mladá muzika v komorním podání, mužský sbor 
a Alenka Knofl íčková. Prodávaly se kaštany ,klobá-
sy, byl i guláš zdarma. Viděli jste výstavu betlémů, 
obrazů, hraček, pouštěly se balonky štěstí, …Stáli-
cí jsou Partykovi s jejich medovinou a v neposlední 
řadě i Štěpánka s adventními věnci. 

Pokud vás napadne něco, s čím by jste mohli při-
spět ke zdaru zahájení příštího adventu, budeme 
jedině rádi. A třeba i zapneme veřejné osvětlení…

K dalším pravidelným akcím patří adventní kon-
cert. 

I na něm již vystupovalo mnoho výborných muzikantů 
a zpěváků. Vzpomeňte např. Zdeňka Šmukaře, ZUŠku 
Klobouky nebo loňskou Českou mši vánoční zpívanou 
profesionály i amatéry z celého okolí. 

Letos 15. 12. jste tedy mohli vidět tentokrát v kostele sv. 
Bartoloměje CM Strunku, DFS Pantlička a mužský sbor. 

Věra Colledani 

je uzpůsobily vlastním potřebám. 
V různých oblastech a různých do-
bách šel vývoj různými směry a také 
kabátky k různým příležitostem vy-
padaly jinak.

Lidé v minulosti vnímaly oděv ne-
jen pro jeho praktickou funkci (tedy 
ochrana před zimou), ale také jako 
způsob vyjádření svého rodinné-
ho postavení. Nezbytnou součástí 
oděvu žen byla sukně, bez které by 
žádná hospodyně nevyšla z domu 
(vzpomeňte na naše stařenky, kte-
ré sukni oblékaly i přes tepláky) a 
pokrývka hlavy – vlasů, tedy šátek 
nebo čepec, který byl znakem vda-
né ženy. Také se neslušeno, aby 
vdaná žena běžně ukazovala paže, 
to se tolerovalo jen při náročnějších 
pracích, kdy by dlouhé rukávy byly 
přítěží (např. při praní). Všechny 
ženské kabátky – zimní, ale i letní – 
mají tedy dlouhé rukávy.

Tónová kompozice svátečních 
ženských krojů – tedy šátků, ale také 
sukní a kabátků – se řídila liturgic-
kými barvami ( černá, bílá, zelená, 
červená, fi alová  a  někdy i růžová). 
Oděv měl ladit s barvou ornátu du-

chovního a bohoslužebnými 
textiliemi, které se používaly 
v průběhu církevního roku. 
U bohatších žen se barev-
ně shodoval celý šat, ženy 
chudší se připodobňovaly 
alespoň barvou šátku kryjí-
cího hlavu. Barevnost oble-
čení také určoval věk ženy 
a její rodinný stav – vdova 
volila spíše barvy tmavé a 
často je oblékala až do kon-

ce svého života.
Kabátky, které se nám dochova-

ly, byly ušity z různých materiálů – 
sukno, samet, plyš, brokát, hedvá-
bí, plátno ...  Nebývalo pravidlem, 
že sukně a kabátek byly ušity ze 
stejného materiálu a ani barevně 
nemusely být totožné,přesto spolu 
se šátkem a zástěrou tvořily harmo-
nický celek. Typ materiálu byl zvo-
len podle příležitosti, ke které měl 
být kabátek oblékán a také podle 
roční doby, pro kterou byl určen. 
Na léto lehčí, vzdušnější, na zimu 
pevnější, silnější, někdy i podšitý, 
aby nositelku zahřál.  Při velkých 
zimách se ženy halily ještě do vl-
ňáků, žinylkáčů nebo plédů, které 
přehazovaly přes ramena s cípy na 
prsou.

Mohlo by se zdát, že kroj byl jed-
notným oděvem lidí dané oblasti. 
Ale to by byla velká mýlka. Z kroje 
mohl zkušený pozorovatel vyčíst 
nejen to, z které oblasti či vesni-
ce člověk pocházel ale také, zda 
se jednalo o člověka svobodné-
ho nebo ženatého, jaká byla jeho 
víra, zda pocházel ze selského 
rodu nebo jaké bylo jeho postave-
ní v obci (i když výjimka potvrzuje 
pravidlo – nejhonosnější šat zpravi-
dla neoblékali ti nejbohatší, o nich 
se to přeci vědělo a nebylo nutné 
na to upozorňovat). To vše mělo 
vliv na použitý materiál a jeho ná-
kladnost, na barevnost, výzdobu či 
celkový výraz oblečení. A tak není 
divu, že dva šohajové či dvě tetičky 
z jedné vesnice nikdy neměli úplně 
stejný kroj
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Marinka – pevnější krátký ženský 
kabátek 

- součást slavnostního kroje vda-
ných žen (nákladnější materiál)

- oblékal se na rukávce, někdy i na 
kordulu, u krku překryt krojovým 
límcem

- vypasovaný střih (záda i přední 
díly ušity z několika dílů), končí 
v pase (bez šúsků), s kulatým vý-
střihem nebo klopami

Kacabaja – pevnější krátký ženský 
kabátek s širokými „šunkovými“ 
rukávy (u ramen nabrané, smě-
rem k zápěstí se zužující) 

- součást slavnostního a všedního 
kroje vdaných žen (spíše teplejší 
materiály)

- vypasovaný (záda i přední díly uši-
ty z několika dílů), zapínání až ke 
krku, menší stojatý límeček, od 
pasu dolů šúsky, na zádech slo-
žené do skladů

- přední díl a lemy bývají zdobeny 
lemovkami, knofl íčky, výšivkou 
nebo korálky

Jupka – lehčí krátký ženský kabá-
tek či halena s rovnými dlouhými 
rukávy- součást všedního či pra-
covního kroje

- zapínání pomocí knofl íčků až ke 
krku, menší stojatý límeček, rov-

ný volný střih 
- do lidového prostředí se dostal ke 

konci 19. století z formální módy 
a velmi rychle se rozšířil pro svou 
praktičnost, účelnost a funkčnost

- díky velké oblibě a rozšíření začal 
nabývat na významu, a proto se 
začal šít také z lepších látek (kre-
ton, barchet, manšestr ...) a zdobit 
krajkovými aplikacemi na prsou 
nebo rukávech

- v období, kdy kroj pomalu ustu-
poval formální módě, se jupka a 
sukně šily ze stejné látky a tvořily 
tak vlastně dvojité šaty

Lucie Libicherová

AGILITY PODRUHÉ

IMCA a PWAC
Gyula - 6. - 8. 9. 2013, Maďarsko

Rok se s rokem sešel a opět jsem jela reprezentovat 
naši republiku tentokrát na IMCU a PWAC. Jedná se o MS 
hendikepovaných psovodů, kříženců a psů bez průkazu. 
Jsou to dvě honosné akce s neuvěřitelným nábojem od 
samého začátku až po vyhlášení těch nej. Hendikepované 
týmy jsou rozdělené do šesti skupin dle postižení. Např. 
vozíčkáři, zrakově, sluchově nebo pohybově postiženi, aj. 
Jako před 7lety si tuto akci vzali na starosti nadšení agi-
liťáci z Maďarska, nádherného lázeňského města Guyla. 
Mistrovství se konalo v prostorné hale s bezbariérovým 
přístupem. Pro bezproblémový pohyb při běhu byl zvolen 
koberec - „umělá tráva“. Ale ne všem týmům tento povrch 
vyhovoval. Byl dosti kluzký. Již při prvních trénincích bylo 
zřejmé, že bude rozhodovat spíše vedení psovoda než sa-
motný výkon psa. Na toto klání dorazilo celkem 219 týmů 
z 18 zemí. Já jsem opět byla nominovaná se svými dvěma 
šeltiemi do běhů jednotlivců i družstva. Celkem startovalo 
42 týmů small z 9 zemí. První běh odstartovalo první kolo 
jednotlivců. Inch měl vylosované číslo 4 a já byla ráda, že 
to budeme mít brzo za sebou. Zaběhl čistý běh a uvelebil 
se na 1. místě, než ho sesadil Italský tým. Speedy byla 

moc rozjívená a i ve svých 10,5 letech běžela moc hezky 
než jí podklouzla noha a spadla do jedné skokové překáž-
ky. Po prvním kole Inch 2. místo a Speedy 21.. 

Sobotní den byl zahájen prvním kolem družstev - jum-
ping (bez zónových překážek). Naše malé družstvo bylo 
složeno z mých šeltiček, trpasličího pinče a křížence. Spe-
edy zaběhla čistý běh a holky tedy měli dobrou pozici na 
odstartování. Ale jedna po druhé se diskvalifi kovaly. Inch 
tedy šel na start jen „z povinosti“. Tento běh jsem brala jako 
pocvičení povrchu, překážek a atmosféry. O pořadí v tom-
to kole i celkovém součtu bylo již tedy rozhodnuto. Žádný 
titul domů nepovezeme. Ale i tak do druhého kola družstev 
se nastupovalo v bojovné náladě. Vždyť můžeme získat 
umístění v běhu agility (se zónovými překážkami). Speedy 
jako první členka družstva zaběhla pěkný běh, až na chyb-
né vyhodnocení při náběhu na kladinu, kdy se připojila 
k panu rozhodčímu. Byla jsem překvapena a odmítnutí šla 
opravit. Trpasličí pinč se nám opakovaně diskvalifi koval, 
ale kříženka Sirka zaběhla čistý běh. Ineček tedy musel 
zaběhnout čistě a povedlo se. Bylo velice milé překvapení, 
kdy české družstvo small vyhlásili na krásném 3. místě. 
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Mistrovství České republiky 
- Sázava - 4. - 6. 10. 2013

Před touto akcí jsem zvažovala, zda se zúčastnit nebo 
ne. V červnu se mi Inch zranil, kdy spadl s kladiny a po-
hmoždil si celou přední nohu. Rekonvalescence trvala  
2měsíce a moc času nezbývalo ho připravit na IMCU 
a MR. Ale naše členka družstva z MS v Liberci 2012 nás 
přemluvila a já nemohla couvnout. A nyní bych ji chtěla 
moc poděkovat, že mě a další lovkyni titulů Jitku přemlu-
vila. Tedy po roce se opět sešlo vítězné družstvo z MS. 
Páteční odpoledne bylo ve znamení běhů CACIAg. Toho-
to běhu jsem se nechtěla účastnit. Šetřila jsem sílu psů 
na vyšší cíle a povedlo se. Sobota odstartovala prvním 
kolem agility družstev. Naše družstvo startovalo mezi po-
sledními. Čekání bylo opravdu dlouhé. Tohoto mistrovství 
bylo svědkem celkem 27 družstev v kat small. Družstvo je 
složeno ze čtyř členů. Já startovala opět se Speedy jako 
první, následovala Monika s Blackie, Jitka s Aninkou a já 
s Inchem běh družstva ukončovala. Až na Moniku, která 
se diskvalifi kovala, družstvo zaběhlo čistě, a jak bylo po-
sléze vyhlášeno, tak i nejrychleji. 1. místo bylo naše a bylo 
pěkné se postavit na bednu před zraky všech poražených. 
Běh jednotlivců byl pro Inche velice úspěšný. V prvním 
kole skončil na 11. místě z 99 týmů. V první desítce byl 
dosti našlapanej čas. Od prvního místa nás dělili jen dvě 
setinky. Speedy již na takovou konkurenci nemá časově. 
Ale i tak běžela moc hezky. Usínalo se po prvním dnu moc 
hezky, zato vstávání nebylo příjemné. Nervy pracovaly 
hned od probuzení. A nebylo se čemu divit. Neděle začala 
druhým kolem družstev. Jelikož se startovalo v opačném 

pořadí pro zvýšení nervozity, na start jsem si počkala dosti 
dlouho. V prvním kole doběhly jen tři družstva s čistým ští-
tem. Druhé kolo tedy stačilo jen doběhnout a byla rezerva 
s 10 trestními body. Tento běh se povedl celému družstvu. 
Všechny čtyři jsme zaběhly čistý běh, bylo to až neskuteč-
né. Za tento běh jsme vystoupaly opět na 1. místo. Titul 
mistr ČR nám již nikdo nemohl vzít, tedy mise splněna. 
Po roce byl titul opět doma, nádherný to pocit. Druhé kolo 
jednotlivců bylo dosti o adrenalinu. Speedy zaběhla čis-
tě a v celkovém součtu to bylo 23. místo. Inch v polovině 
parkúru skočil skokovou překážku v opačném pořadí a byl 
diskvalifi kován. Byl to dosti náročný víkend, ale zakončen 
fantastickým vyhlašováním. Nakonec jsem byla ráda, že 
jsem mohla jet. Nádherné zakončení kariery Speedy.

Aspoň nějaká paráda se poveze domů. 
Neděle odstartovala druhým kolem agility jednotlivců 

small. Startovalo se nyní v opačném pořadí. Tím houstne 
i atmosféra závodu. Speedy se netrefi la do středu kruhu a 
byla diskvalifi kovaná. Ineček jako předposlední odstartoval 
velice svižně. Cestou do cíle měl dvě chybné otočky do pro-
tisměru, a tím přišel o drahocenný čas. Po doběhu jsem ani 
nebyla ráda, že jsme běh dokončili. Dosti týmů chybovalo a 
já nevěřila v umístění. Stále mi v hlavě probíhalo proč Inch 
chyboval. V tomto běhu to bylo jen 4. místo. Jelikož výsledky 

součtu nebyly vyvěšeny, celý den jsem čekala a modlila se 
o zázrak. Veliké překvapení bylo, když jsem s Inchem byla 
vyhlášena na 3. místě. WOW neskutečný pocit si stoupnout 
na takové akci na bednu. Nezapomenutelný zážitek. 

Do České republiky se celkem vezlo 9 titulů. A to vice-
mistři v kat medium i large ve družstvech, dva vicemistři 
v kat large a small, mistr v kat large v jednotlivcích a v 
PARA mistr a tři vicemistři v kat small. Dokonce výprava 
nasbírala nejvyšší počet bodů a získala 80 cm pohár za 
nejúspěšnější zemi této akce. 

družstvo IMCA

MR Inch

Společné foto s pohárem IMCA
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NA CESTÁCH

V „Říši středu“ s FS Salajka Dambořice
V druhé polovině září jsem měla možnost podí-

vat se s FS Salajka do Číny, účelem naší cesty byla 
účast na mezinárodním festivalu (ofi ciálně 9th China 
International Folk Arts Festival). Tohoto festivalu se 
zúčastnilo celkem patnáct souborů z celého světa. 
První týden jsme strávili v „menším“ městě Yichang, 
kde žije asi jen čtyři miliony obyvatel. Zde se také 
konal zahajovací ceremoniál celého festivalu. 

Teploměr v Yichangu ukazoval přes den až 36 
stupňů s vysokou vlhkostí vzduchu, což trochu zne-
příjemňovalo nácviky a konečnou generálku, na kte-
rou se s našim překvapením přišlo podívat 2500 divá-
ků. Ofi ciální zahajovací ceremoniál sledovalo přímo 
na stadionu 25 000 diváků a mnoho dalších v přímém 
přenosu v televizi. Pro nás to byl, je a bude zážitek na 
celý život, jehož atmosféra se snad ani nedá popsat. 
Nikdy dříve jsme před tolika diváky nevystupovali. 

Já osobně jsem měla tu čest si na zahrát také na 

housle píseň Dúbravěnko zelená, kterou zazpívala 
Barbora Vašíčková z Dambořic. Nedokážu si vůbec 
vysvětlit to, že jsem neměla vůbec trému. Asi snad 
proto, že nácviky byly opravdu zdlouhavé a někdy až 
vyčerpávající. Mám takový pocit, že přímo na jevišti 
mi vůbec nedocházelo, kde hraju – jen jsem si jedno-
duše užívala tu nezapomenutelnou atmosféru obrov-
ského pódia a celého stadionu. 

Chvílemi jsme se všichni cítili jako opravdové ce-
lebrity. Všude kolem nás se po celou dobu našeho 
působení v Číně pohybovala spousta fotografů a ka-
meramanů nebo jen „obyčejní“ lidé, kteří se s námi 
chtěli vyfotit na památku, podpis naštěstí nevyžado-
vali. Přiznávám, někdy už to bylo trochu nepříjemné. 
Ale co byste neudělali pro radost druhých, když je to 
tak jednoduché. 

Hlavní zahajovací ceremoniál samozřejmě nebyl 
naše poslední vystoupení. Během týdne jsme jezdili 

tančit i do okolních oblastí 
kolem města Yichang. Po 
týdnu stráveném ve měs-
tě Yichang jsme se vlakem 
přesunuli do Pekingu. Zde 
nás opět čekala „menší“ vy-
stoupení podobně jako v Yi-
changu. 

Co se týká celkové orga-
nizace, není si nač stěžovat. 
Pokud jsme zrovna nevystu-
povali, zařídili pro nás or-
ganizátoři skvělý program. 
Viděli jsme toho opravdu 
hodně: National forest park, 
Zakázané město v Pekingu, 
s pláštěnkou jsme se pro-
šli přímo pod vodopádem 
a nechyběla samozřejmě 
ani Velká čínská zeď. Po-
znali jsme také tamní kultu-

ru, zmíním například kaligra-
fi i, hudbu nebo tanec. 

Postaráno o nás bylo 
opravdu skvěle. Ubytovaní 
jsme byli v luxusních hote-
lech. Někteří z nás se zpo-
čátku obávali čínské kuchy-
ně, ale ve formě rautů si 
každý našel to své. Jídlo bylo 
sice trochu ostřejší, ale po 14 
dnech si člověk zvykne – nic 
jiného vám stejně nezbude. 

Jediný větší problém 
představuje jazyk, pokud 
tedy zrovna neovládáte čín-
štinu. S angličtinou si totiž 
většinou opravdu nevystačí-
te. V obchodech jsme nara-
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zili na problém s ukazováním čísel 
na prstech. Vztyčený palec a uka-
zováček pro nás představuje jas-
nou dvojku. Omyl, v Číně se jedná 
jedině o číslo 8. Pokud vás na to 
někdo včas upozorní, není pro-
blém se naučit. Nás samozřejmě 
nikdo neupozornil… 

A jak jsme se do Číny vlastně 
dostali? „My jsme o Číně uvažova-
li již před rokem. Na poradě v Pra-
ze jsem oslovil paní Mrnuštikovou, 
která nám řekla, že jsme kvalitní 
soubor a že pokud projevíme zá-
jem, je možnost se do Číny dostat. 
Poté jsme dostali nominaci za 
Českou republiku. Museli jsme mít 
i doporučení z NÚLK ve Strážnici. 
Organizátorům v Číně jsme mu-
seli poslat videa tanečních čísel, 
poté musel být náš soubor vybrán 
ze třiceti zemí mezi patnáct, které 
měly možnost se tohoto velkolepé-
ho festivalu zúčastnit. Z 15 soubo-
rů z celého světa bylo třináct plně 
profesionálních a dva amatérské. 
Mezi ty amatérské patřila Salajka 
a soubor z amerického Utahu, kte-
rý je tvořen převážně studenty uni-
verzity“, říká Vilém Trumpeš. 

I přes devítihodinové cestování 
tento „výlet“ stál za to! Doufám, že 
tato cesta nebyla poslední a spo-
lečně se ještě někam podíváme 
a ukážeme světu kouzlo našeho 
folkloru.  Denisa Veselá

VÍTE, ŽE…
- se Spolek pro muzeum se v letošním roce zapojil do 

dvou akcí pro Charitu? O té první - sbírce pro zapla-
venou obec Hrobce - jsme Vás informovali ve Zpra-
vodaji 2/2013. Do akce se zapojilo 24 rodin, během 
3 hodin se vybralo  5100,- Kč a hlavně plné auto 
čistících a úklidových prostředků. Občané tak zce-
la naplnili přísloví: "Kdo rychle dává, dvakrát dává." 
Peníze i čistící prostředky zavezli pracovníci Jihomo-
ravské komunitní nadace přímo do postižené obce. 
Druhou akcí byl nedávný Koncert pro Betlém. Na 
vstupném dobrovolném se vybralo 9216 Kč. Peníze, 
po odečtení nákladů na zvukaře, jsme předali v úterý 
3. prosince do Betléma. Koncert organizoval Spolek 
s pracovníky OÚ. Ten, kromě bezplatného poskytnutí 
sálu a guláše pro muzikanty, zaplatil i dopravu. My 
jsme za nás všechny  předali Mladé muzice alespoň 
čokoládky. Všem dárcům mnohokrát děkujeme.

- v letošním roce OÚ opět vydal po roční pauze pro 
svoje občany kalendář. Realizační tým oslovil mladé 
fotografy, jejichž fotky se pravidelně objevují na webo-

vých stránkách obce, na plakátech a hlavně prostřed-
nictvím fenomenu dnešní doby - Facebooku. Kromě 
těch, kteří dali k dispozici svá díla (Standa Prokop, 
Eva Komosná, Kristýna Hanzalová - Slancová, Adéla 
Vytrhlíková a Pavel Colledani) byly osloveny i Míša 
a Petra Foretníkovi, obě velmi nadějné fotografky, 
které ale fotí především své záliby a  kamarády. Po 
celý rok se budete tedy kochat nejrůznějšími pohledy 
na přírodu i život v obci  přes hledáček už velmi kva-
litních přístrojů. Fotografi í se nashromáždilo oprav-
du hodně a bylo velmi těžké z nich vybírat tak, aby 
zachycovaly nejdůležitější události  jednotlivých mě-
síců. Nejvděčnějším objektem k fotografování byly 
a jsou Louky pod Kumstátem, mokřady, vinohrady, 
fotbal a taky hody. Ne všechny krásné fotky ovšem 
lze využít pro daný účel. Naši mladí fotografové by si 
také zasloužili i samostatný kalendář  nebo výstavu. 
Tak snad někdy příště.

 A já jim, za všechny, které fotky potěší, děkuji. Foťte 
co nejvíce, dívejte se kolem sebe a u tvorby příštího 
kalendáře na shledanou!! Věra Colledani
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- Libor Štefek z AGRO Krumvíř získal čestné uznání 
za 2. nejvyšší výnos slunečnice na Moravě udělené 
Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin

- ČZS – sdružení vinařů Krumvíř obdržel poděkování 
starostky Žalhostic za fi nanční příspěvek, který byl 
určen na odstranění povodňových škod z června 
2013

Z HISTORIE

Náš letošní Štědrý večer
Měli jsme to štěstí, že se nám 

dostal do rukou opravdový skvost 
- deník žáka 4. třídy Václava Gály. 
Na tom by nebylo nic zvláštní-
ho, kdyby si tenhle deník nepsal 
čtvrťák v roce 1928. Jednalo se 
o prastrýce rodiny Frýdlovi a my 
jim tímto mnohokrát děkujeme za 
zapůjčení krásně ilustrovaného 
materiálu. Tentokrát si můžete pře-
číst o Štědrém dnu, ale určitě Vám 
v některém z příštích čísel dáme 
nahlédnout i do dalších stránek...

text:
Náš letošní Štědrý večer
Již několik dní před Vánocemi 

jsem se těšil na Štědrý večer. Hned 
ráno maminka nám říkala, aby-
chom se postili, že uvidíme zlaté 
prasátko. Já jsem se postil jen do 
poledne. Po poledni, když mamin-
ka se sestrou pekli koláče nemohl 
jsem se ---- abych některý nesnědl. 
Zlaté prasátko jsme již neviděl. Na-
dešel večer. Děti již po ulici zpívali 
koledy, my jsme seděli ve světnici. 
Maminka najednou řekla: „Budem 
večeřet.“ Dala na stůl každému hr-
nek dobré kávy a ke kávě koláče. 
Zase donesla velikou ošatku dob-
rých jablek a hrušek. Na suchých 
hroznech, které byli na půdě jsme 
si pochutnali. Také nezapomněla 
na dobré sušené švestky. Po večeři 
jsme vykládali. Starší bratr nám vy-
kládal jak se mu vede v učení a co 
zkusil. Dlouho jsme ještě vykládali. 
Sestra také přečetla krásnou kni-
hu: „Štědrý večer po pěti letech.“ 
Teprve k 11. hodině všichni ospalí 
šli jsme spát.

kter
od z čer
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Vaření trnek
(Tento příběh mně vyprávěl můj tatínek. Stal se prý 

v době, kdy lidé věřili na strašidla a nadpřirozené jevy.) 
Na podzim při trnkobraní se toto sladké ovoce třídilo 

do dvou skupin. Horší sorta se naházela do škopků ke 
kvašení. Vzniklý mač byl pak surovinou pro pálení sli-
vovice. Z kvalitních trnek se vařila povidla, tak to lze říci 
zjednodušeně. Oba procesy však vyžadovaly technolo-
gickou znalost a trpělivost. 

Vaření trnek na povidla se provádělo jen v několika 
domech. Hospodyňky jiných rodin si sem přinášely vlast-
ní trnky i topivo a domácí kuchařce asistovaly. Byla to 
významná událost zejména pro děti. Tatínci jim z měkké-
ho dřeva vyřezali ploché lžíce – lízátka, na která se čer-
stvá povidla nabírala, a pak olizovala. Děti měly povidly 
umazané tváře od ucha k uchu, čímž se bavily v legraci 
a smíchu. 

Jedním z takových míst, kde se povidla vařila, byl 
dům stojící vedle hřbitova. Přístřešek, ve kterém bylo 
zařízení, stál v humně a sousedil se hřbitovní zdí. Pro 
pověrčivé hospodyňky to nebylo zrovna vhodné místo, 
a tak majitelka uvítala každou zájemkyni, protože vaření 
přinášelo alespoň nepatrný zisk ve formě podílu výsled-
ného produktu nebo zůstatku topiva. 

Tetička Fanda měla přichystáno větší množství trnek 
k vaření. K přepravě musela použít trakaře dvakrát a to 
ještě nepobrala vše. Ze zbytku plánovala navaření gulí 
(švestkových knedlíků) alespoň na tři dny a část přidala 
do mače. Neodpustila si při tom poznámku: „Staréj, dáš 
mně za ně pár štamprlí slivovice!“ Vaření měla domlu-
veno předem. To ještě netušila, že den před tímto termí-
nem na hřbitově bude pohřeb stařečka Matůše. Zrovna 
toho, s jehož rodinou se často hašteřila. Vaření trnek 
nešlo na jiný den přesunout. I když se Fanka v duchu 
ujišťovala, že se ničeho nebojí, přece jenom ve svědo-
mí měla pocit provinění a strachu 
ze msty nebožtíka. A tak popro-
sila sousedku Anču o pomoc při 
vaření. Zdůvodnila to množstvím 
trnek. O strachu z mrtvého nedalo 
ani slovo. 

Tetka Anča byla rázná a odváž-
ná ženská. Byla pracovitá, se vším 
si uměla poradit, myšlení měla na 
tehdejší dobu pokrokové. Vyprá-
vění o nadpřirozených silách se 
jen smála. Co se konalo včera na 
hřbitově ji nezajímalo. Hřbitov jako 
takový pokládala za zahradu, jak 
se zpívá, do níž padají nejdraž-
ší semena. Fance slíbila pomoc. 
A tak se stalo. Vaření trnek zača-
lo hned po poledni. Po skončení 
první várky kolem pobíhalo několik 
dětí a žadonily o lízačku. Po přídě-
lu povidel a prožité legraci musely 
odejít domů. Začalo se stmívat, 
podzimní dny byly kratší. 

Z první várky byly naplněny 
dva hrnce kameňáky. Ženské po-
svačily. Co jiného než každá krajíc 

chleba namazaný čerstvými povidly. Domácí tetka k tomu 
uvařila cikorkové kafé. Pak začaly druhou várku. Tetka 
Anča si broukala písničku za písničkou a vše probíhalo 
v pohodě. Připálení trnek nehrozilo, v míchání se ženy 
pravidelně střídaly. 

Sotva si tetka Fanka sedla k odpočinku, začala se vrtit 
a stěžovat si na bolení břicha: „Děvčata, ve mně to bublá 
jako ty trnky v kotlu.“ Anča pohotově zareagovala radou: 
„Šak si pšúkni, sme tu enom ženský.“ „Ježíššmárjá, já 
musím,“ zakřičela Fanka a úprkem zamířila podél hřbitov-
ní zdi k domečku s označením AHA. V půli cesty se před 
ní ze hřbitovní strany vztyčila bílá ruka. Fanka zděšením 

vykřikla a ještě větším úprkem se vrátila do šopy. 
V obličeji bílá jako ta ruka vykoktala: „Tam u u zdi ko ko 
stlivec!“ 

„Ty turbo“, zareagovala tetka Anča. Vzala kopist na 
míchání trnek a energicky vyrazila k místu činu. I před ní 
se vztyčila bílá ruka. Anča, aniž by co řekla, zvedla kopist 
a bílou ruku uhodila. Ze hřbitova se ozvalo lidské zkučení. 
Anča se vrátila do šopy s úsměvem a poznámkou: „Tak 
sem teho nebožtíka dorazila. Možeš, Fanko, jít trůnit.“ 
Fance se již bolení břicha uvolnilo, neboť z í ze strachu 
přece jenom něco vyfouklo. Teď mohly ženské druhou 
várku trnek soustředěně ukončit. 

Na druhý den tetka Anča potkala ponocného Blisu. 
Měl šátkem ovázané zápěstí levé ruky a mezi prsty zbyt-
ky nevymytého vápna. Anča ponocného pozdravila a se 
soucitným výrazem v obličeji se ho zeptala: „Tož co se 
vám chudáčku strýčku stalo?“ „Trkla mě potvora koza.“ 
„Tož ta potvora koza su, strýčku, já“, trumfovala tetka 
Anča. „A dejte si s tím strašením pokoj, nebo byste jednú 
mohl byt aji tím opravdovým nebožtíkem!“ Výhružně do-
dala a se smíchem odešla. 

Staňa Ševčík
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Chráněné bydlení Mirandie
Vánoční atmosféra docela pěkně souzní 
se základní myšlenkou Chráněného byd-
leníMirandie v Brumovicích, které bychom 

Vám chtěli tímto článkem přiblížit. Mirandiepomů-
že12 rodinám, kterým se narodilo dítě s mentálním, 
případně kombinovaným postižením, oni jej přijali, 
starali se o něj a nyní, když dítě dospělo, mu chtějí 
dát možnost osamostatnění, začlenění do kolekti-
vu vrstevníků, přičemž zůstanou zachovány blízké 
rodinné vazby. Chráněné bydlení bude součástí 
Diakonie ČCE – střediska BETLÉM abude určeno, 
stejně jako ostatní domovy střediska, klientům z Ji-
homoravského kraje.

 Stavební práce byly zahájeny 2. září 2013 vyklíze-
ním pozemku a celkem rychle postupují. V současné 
době jsou dokončovány základy a začínají se stavět 
první zdi. Zahájení provozu je naplánováno na leden 
2015, takže zbývá celkem 12 měsíců na kompletní 
dokončení objektu včetně vnitřního vybavení i ven-
kovních úprav například vydláždění dvora a prove-
dení zahradních úprav. Náklad všech těchto prací byl 
rozpočtován na 25 milionů korun, ale díky již provede-
ným výběrovým řízením byla tato částka snížena na 
necelých 21 milionů. Vybudování takto nákladného 
díla by nebylo možné bez podpory zROP Jihovýchod 
ve výši 85% uznatelných nákladů. Zbývající prostřed-
ky ve výši 3,5 milionu, tzv. spoluúčast, musí BETLÉM 
zajistit sám. Vzhledem k tomu, že BETLÉM je nezis-
ková organizace, jedná se o pomoc formou darů od 
organizací, fi rem i jednotlivců. Jedná se o vysokou 
částku, věříme však, že se ji podaří získat celou a 
včas. Finanční prostředky na Mirandii sbírá BETLÉM 
od roku 2008. Prvními, velmi důležitými dary pro roz-
jezd Mirandie byly dary Rotary klubů i jejich členů, 
ke kterým jsme přidali výtěžky loňské i letošní dob-
ročinné aukce, výtěžky dalších benefi čních aktivit, 
jako jsou Nešpory v Červeném kostele, dražba vín 
v Labouche Brno, hudební koncerty, apod. Finanční 
podporu přislíbila také břeclavská Fosfa, oslovujeme 
další významné fi rmy v regionu a samozřejmě i širo-
kou veřejnost prostřednictvím veřejné sbírky a DMS. 
Věříme, že budeme v tomto jednání úspěšní, protože 
Mirandie bude sloužit potřebným lidem v našem regi-
onu azároveň nabídne nová pracovní místa.

 Postup stavebních prací je možno vidět na fotografi -
ích, aktuální dění je možno sledovat i na webu www.
mirandie.cz. Budete-li se chtít připojit i fi nančně, mů-
žete tak učinit prostřednictvím kasičky veřejné sbírky 
v Krumvířské prodejně Jednoty nebozasláním tex-
tové zprávy z mobilu ve tvaru DMS MIRANDIE na 
číslo 87777. Stojí 30 Kč a Mirandie obdrží 28,50 Kč. 
Pokud zašlete na stejné číslo textovou zprávu ve tva-
ru DMS ROK MIRANDIE, váš operátor automaticky 
odešle jednou za měsíc DMS po dobu jednoho roku 
(celkem tedy 12x). Za každý příspěvek na podporu 
Mirandie jsme velice vděční. Budete-li mít nějaký 
nápad, podnět, můžete nám jej poslat emailem na 
adresu: info@betlem.org.

Již delší dobu mě trápí, že v kontejnerech na 
tříděný odpad jsou věci, které tam vůbec ne-
patří. 
Na co jsou kontejnery na tříděný odpad? 

 Je až k nevíře, kolik je v Krumvíři občanů, kteří neu-
mí číst. Na každém kontejneru je jasně napsáno, na 
některých i znázorněno, co tam patří. Ale po otevření 
žasnete, co je uvnitř. V papíře najdete sklenice (i se 
zavařeninou), hadry atd. Kde je napsáno „PET láhve 
+ PLASTY“ je všechno možné, co tomuto označení 
neodpovídá. Najdete tam věci, které značně zapá-
chají. A přece každá domácnost má svoji popelnici, 
které se každých 14 dnů vyváží. 

 Obecní úřad by za správně tříděný odpad měl nějaký 
příjem, ale tak je tomu opačně a za takto „tříděný“ od-
pad se ještě musí platit. 

 Proto bych měla k našim spoluobčanům prosbu, aby 
v nastávajícím roce 2014 byly ukáznění a svědomití v 
třídění odpadu. Bude to ku prospěchu celé obce. 

Dobromila Štaudová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti 
za období 1. 1. – 31. 3.

Emilie Havelková 88 let
Františka Peroutková 87 let
František Peterka 86 let
Drahoslava Lexová 86 let
Marie Valihrachová 85 let

Změny obyvatel od 1. 6. 2013 do 30. 11. 2013

Přihlášení  
Štěpán Pichler  č.p.300 
Kateřina Poláková  č.p.177 
Petra Vaňkátová  č.p.78 
Petra Slezáčková  č.p.225 
Max Männl  č.p.225 
Lukáš Geisselreiter č.p.150 
Robin Geisselreiter  č.p.150 
Marcela Slavíková  č.p.32 
David Štulrajter  č.p.293 
Pavel Bdinka  č.p.475 
Jarmila Bdinková  č.p.475 
David Votoček  č.p.163 
Marek Votoček  č.p.163 

Odhlášení  
Marek Heča  č.p.405 
Martina Otáhalová  č.p.163 
Veronika Otáhalová  č.p.163 
Marie Foukalová  č.p.290 
René Straka  č.p.184 
Matina Osičková  č.p.70 

Stanislav Šebesta  č.p. 26 
Ludmila Šebestová č.p.26 
Ludmila Šebestová  č.p.26 
Vladimír Šimeček  č.p.184 
Jakub Horák  č.p.71 
Michal Horák  č.p.71 
Eliška Horáková  č.p.71 
Martina Horáková  č.p.71 
Zuzana Poláčková  č.p.152 

Úmrtí  
Žofi e Miklíková  č.p.28 (březen) 
Miluše Vaňkátová  č.p.184 (březen) 
Marie Kratochvílová  č.p.34 
Jaroslav Ondrůj  č.p.294 
Stanislav Líznar  č.p.379 
Josef Košťálek  č.p.145 

Narození  
Denisa Večeřová  č. p. 275 
Alice Vlasáková  č. p. 391 
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