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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Z jednání OZ Krumvíř
29. 9. 2014
Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: František Foretník, Dana Hečová
Přítomni: dle prezenční listiny – 10 přítomných
Bod č.2
Rozpočtové opatření č.4
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz příloha - rozpis jednotlivých příjmů a výdajů)
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 321 700,-Kč na 14 590 000,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 17 142 800,-Kč na 21 944 400,-Kč
- Financování 7 354 400,-Kč
Usnesení č. 16/14/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4
Hlasování č.3: 10-0-0
Bod č.3
Smlouva o prodeji pozemku v k.ú. Krumvíř p.č. 494/26 za účelem výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Žádost pana Marka Houště a Andree Bednarovičové o prodej pozemku v KÚ Krumvíř 675211, parcelní číslo
494/26, LV 1001, který je ve vlastnictví obce Krumvíř
- Výměra pozemku je 1 008 m2
Usnesení č. 17/14/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku panu Markovi Houšťovi a Andree Bednarovičové, bytem Šardice,
p.č. 494/26 v k.ú. Krumvíř, který je určen územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy. Cena za
1m2 je stanovena na 350,-Kč
Hlasování č.4: 10-0-0
Bod č.4
Smlouva o prodeji pozemku v k.ú. Krumvíř p.č. 494/27 za účelem výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Žádost pana Ladislava Luskače o prodej pozemku v KÚ Krumvíř 675211, parcelní číslo 494/27, LV 1001, který je
ve vlastnictví obce Krumvíř
- Výměra pozemku je 648 m2
Usnesení č. 18/14/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku panu Ladislavu Luskačovi, bytem Krumvíř, p.č. 494/27 v k.ú.
Krumvíř, který je určen územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy. Cena za 1m2 je stanovena
na 350,-Kč
Hlasování č. 5: 10-0-0
Bod č.5
Smlouva o prodeji pozemku v k.ú. Krumvíř p.č. 494/28 za účelem výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Žádost pana Ing.Radima Heče o prodej pozemku v KÚ Krumvíř 675211, parcelní číslo 494/28 LV 1001, který je
ve vlastnictví obce Krumvíř
- Výměra pozemku je 514 m2
Usnesení č. 19/14/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku panu Ing. Radimovi Hečovi, bytem Krumvíř, p.č. 494/28 v k.ú.
Krumvíř, který je určen územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy. Cena za 1m2 je stanovena
na 350,-Kč
Hlasování č.6: 10-0-0
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Bod č.6
Smlouva o prodeji pozemku v k.ú. Krumvíř p.č. 494/38 za účelem výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Žádost paní Ing. Lenky Kmeť a Ing. Martina Kmeť o prodej pozemku v KÚ Krumvíř 675211, parcelní číslo 494/38
LV 1001, který je ve vlastnictví obce Krumvíř
- Výměra pozemku je 511 m2
Usnesení č. 20/14/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku paní Ing. Lence Kmeť a panu Ing. Martinovi Kmeť, bytem Krumvíř,
p.č. 494/38 v k.ú. Krumvíř, který je určen územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy. Cena za
1m2 je stanovena na 350,-Kč
Hlasování č.7: 10-0-0
Bod č.7
Žádost Spolku pro muzeum o finanční podporu ve výši 50.000,-Kč na opravy budovy č.p. 213 (muzeum)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Z důvodu zahájení oprav budovy č.p. 213 (muzeum) žádá Spolek pro muzeum o finanční podporu ve výši 50.000,-Kč
- Budova č.p. 213 v současné době prochází správním řízením Ministerstva kultury ve věci zapsání uvedené budovy do seznamu kulturních památek. Z důvodu stále neukončeného řízení není možné čerpat dotace na nutné
opravy.
Usnesení č. 21/14/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 50.000,-Kč Spolku pro muzeum na opravy budovy č.p.
213 – muzeum.
Hlasování č.8: 10-0-0
Bod č. 8
Žádost Diamant Film Praha o finanční příspěvek pro celovečerní filmový dokument „President TGM“
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Žádost Diamant Film Praha o pomoc a spolupráci při realizaci filmu. Rozpočet filmu je přes 1 milion Kč. Diamant
Film Praha přivítá finanční pomoc od obce Krumvíř i ve výši 50.000,-Kč.
Usnesení č. 22/14/Z 3
- Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek pro Diamant Film Praha.
Hlasování č.8: 0-10-0
4. 11. 2014
Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: LadislavForetník, Libor Vytrhlík
Přítomni: dle prezenční listiny – 15 přítomných
Bod č.2
Volba mandátové, volební a návrhové komise
- Pan starosta přednesl návrh na složení komisí:
Mandátová, volební a návrhová komise:
předsedkyně – Lenka Kmeť
člen – František Foretník
člen – Martin Valihrach
Usnesení č. 25/14/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje mandátovou, volební a návrhovou komisi.
Hlasování č.3: 15-0-0
Bod č.3
Kontrola osvědčení o zvolení
- Pan Zdeněk Luskač provedl ověření platnosti voleb členů zastupitelstva (kontrolu osvědčení o zvolení vydaného
registračním úřadem) a podal zprávu o výsledku voleb. V seznamu bylo zapsáno 962 voličů, bylo vydáno 574
obálek, odevzdaných platných obálek bylo 574. Z patnáctičlenného zastupitelstva bylo zvoleno 11 členů ze Sdružení nezávislých kandidátů, 3 členové ze Sdružení KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, 1 člen z KSČM
- Proti hlasování ani proti výsledkům voleb nebyly podány námitky k soudu pro jejich neplatnost.
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Bod č.4
Složení slibu členů zastupitelstva obce
- Pan starosta vyzval pana Ondřeje Luskače k přečtení textu slibu zastupitelů obce. Po pronesení slova „slibuji„
všichni členové zastupitelstva potvrdili slib podpisem.
Bod č.5
Volba starosty, zástupce starosty a členů rady obce
- volba starosty:
návrh Sdružení nezávislých kandidátů - Jaroslav Komosný
návrh KSČM - Jaroslav Komosný
návrh KDÚ-ČSL a nezávislí kandidáti - Jaroslav Komosný
Usnesení č. 26/14/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje starostu Jaroslava Komosného.
Hlasování č.4: 14-0-1
- volba zástupce starosty:
Sdružení nezávislých kandidátů - Jaroslav Hrabec
KSČM - Jaroslav Hrabec
KDÚ-ČSL a nezávislí kandidáti - Jaroslav Hrabec
Usnesení č. 27/14/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce starosty Jaroslava Hrabce.
Hlasování č.5: 14-0-1
- první radní:
Sdružení nezávislých kandidátů - Ondřej Luskač
KSČM - Ondřej Luskač
KDÚ-ČSL a nezávislí kandidáti - Ondřej Luskač
Usnesení č. 28/14/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje prvního radního Ondřeje Luskače.
Hlasování č.6: 14-0-1
- druhý radní:
Sdružení nezávislých kandidátů - Miroslav Ledahudec
KSČM - Miroslav Ledahudec
KDÚ-ČSL a nezávislí kandidáti - Miroslav Ledahudec
Usnesení č. 29/14/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje druhého radního Miroslava Ledahudce.
Hlasování č.7: 14-0-1
- třetí radní:
Sdružení nezávislých kandidátů - Michaela Procházková
KSČM - Michaela Procházková
KDÚ-ČSL a nezávislí kandidáti - Michaela Procházková
Usnesení č. 30/14/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje třetí radní Michaelu Procházkovou.
Hlasování č.8: 14-0-1
STAROSTA: Jaroslav Komosný
ZÁSTUPCE STAROSTY: Jaroslav Hrabec
1.RADNÍ: Ondřej Luskač
2.RADNÍ: Miroslav Ledahudec
3.RADNÍ: Michaela Procházková
Bod č.6
Volba finančního výboru
Pan starosta přednesl návrh na složení finančního výboru:
- předsedkyně: Dana Hečová
- člen: Tomáš Vostřák
- člen: Lenka Kmeť
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Usnesení č. 31/14/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje složení finančního výboru.
Hlasování č.9: 15-0-0
Bod č.7
Volba kontrolního výboru
Pan starosta přednesl návrh na složení kontrolního výboru:
- předseda: Zdeněk Miklík
- člen: Martin Valihrach
- člen: František Foretník
Usnesení č. 32/14/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje složení kontrolního výboru.
Hlasování č.10: 15-0-0
Bod č.8
Schválení přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí
- Obec Krumvíř obdržela rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 21.10.2014 na
realizaci akce „Snížení prašnosti na území obce Krumvíř“
- Celkové výdaje: 4.593 860,50 Kč, podpora z Min.živ.prostředí: 3.853 970,50 Kč
Usnesení č. 33/14/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na realizaci akce „Snížení prašnosti
na území obce Krumvíř“
Hlasování č.11: 15-0-0
Informativní zprávy
- pan starosta informovat zastupitele, že na příštím zasedání Z. O. je potřeba schválit kulturní komisi
Dotazy, podněty a připomínky
- paní Michaela Procházková – zastupitelka se informovala ve věci vybagrování potoka a výměny žárovek u veřejného osvětlení v ulici „Pod Humny“
- pan Martin Valihrach – zastupitel požádal o zasílání podkladů k zasedání Zastupitelstva obce všem zastupitelům
na jejich e-mailové adresy
28. 11. 2014
Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: Dana Hečová, Zdeněk Miklík
Přítomni: dle prezenční listiny – 15 přítomných
Bod č.2
Rozpočtové opatření č.5
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz.příloha č.3 - rozpis jednotlivých příjmů a výdajů)
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 590 000,-Kč na 18.668 000,-Kč
- Rozpočtové výdaje zůstávají ve stejné výši 21 944 400,-Kč
- Financování 3 276 400,-Kč
Usnesení č. 36/14/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5
Hlasování č.3: 15-0-0
Bod č.3
Pověření rady obce prováděním rozpočtových opatření v závazných ukazatelích a nezbytných opatření k přijetí dotací.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Usnesení č. 37/14/Z 5
- Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Krumvíř k provádění rozpočtových opatření v závazných ukazatelích paragraf ve výši do 50.000,-Kč a nezbytných opatření k přijetí dotací
Hlasování č.4: 15-0-0
Bod č.4
Stanovení odměn členů zastupitelstva obce dle zák. 128/2000 Sb.
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Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- schválení odměn členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 459/2013 ze dne 18.12.2013, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů
- zastupitelé navrhli, aby odměny byly vypláceny jen Radě obce
- odměny budou vypláceny ode dne účinnosti nařízení, tj. od 1.prosince 2014
- viz příloha č.2
Usnesení č. 38/14/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 459/2013 ze dne 18.12.2013, kterým
se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů
Hlasování č.5: 13-0-2
Bod č.5
Inventarizace majetku Obce Krumvíř za rok 2014
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Pan starosta navrhnul:
- INVENTARIZAČNÍ KOMISE:
Předseda: Ing. František Foretník
- Členové Hlavní inventarizační komise:
- Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková
- Dílčí inventarizační komise DIK:
Základní škola a Mateřská škola: Martin Valihrach, Mgr.Ivana Lexová
Kino: Lenka Kmeť, Jaroslav Komosný
Hasiči: Ing.Miroslav Ledahudec, Ondřej Němeček
Kulturní dům a objekt na stadionu: Mgr. Michaela Procházková, Jarmila Šišáková
Obecní úřad a knihovna: Zdeněk Luskač, 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
dokumentace k inventarizaci. Proškolení proběhne v budově obecního úřadu dne 29.12.2014. Člen inventarizační
komise zde podepíše doklad o proškolení a podpisový vzor.
- Viz příloha „Příkaz starosty obce č.1“
Usnesení č. 39/14/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku Obce Krumvíř za rok 2014
Hlasování č.6: 15-0-0
Bod č.6
Schválení možnosti uzavírání sňatků v obci Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- zastupitelé navrhli, aby možnost uzavírání sňatků v naší obci byla. Na kulturním programu se budou podílet žadatelé.
Usnesení č. 40/14/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje možnost uzavírání sňatků v obci Krumvíř
Hlasování č.7: 15-0-0
Bod č.7
Smlouva č. 10080056 o poskytnutí podpory ze SFŽP a ERDF
- podpora, kterou se zabývá tato smlouva, je poskytována v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen
„OPŽP“), Prioritní osa 6- Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. Podkladem pro její poskytnutí je žádost příjemce podpory, akceptovaná fondem dne 3.9.2010
- Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši 14.798,15 Kč výhradně na akci „Regenerace urbanizované krajiny obce Krumvíř“
- Dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze státního
rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají byt kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí
MŽP o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 115D122001737 a bude činit maximálně 207.174,10 Kč.
Usnesení č. 41/14/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace ve výši 14.798,15 Kč ze SFŽP a 207 174,10 Kč z ERDF
Hlasování č.8: 15-0-0
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Informativní zprávy
- pan starosta vyzval zastupitele ke schválení kulturní komise – kulturní komise nebyla schválena
Dotazy, podněty a připomínky
- paní Michaela Procházková se informovala ve věci chodníku v části obce „Chaloupky“ a výtahu na OÚ
- pan Martin Valihrach se informoval ve věci mokřadů v obci Krumvíř, vybagrování potoka a sepsání petice
- pan Ladislav Foretník se informoval ve věci kina a jeho dalším provozování
- paní Dana Hečová se informovala ve věci kurtů a jejich opravy
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Na podzim letošního roku jsme měli opět po čtyřech letech možnost vhodit hlasovací lístky do urny a zvolit si tak
nové zastupitele naší obce. Vybírali jsme z 3 kandidátních
listin a celkem 45 kandidátů. O přízeň voličů se ucházeli
kandidáti Komunistické strana Čech a Moravy, Sdružení
nezávislých kandidátů a Sdružení KDU-ČSL a NK.
Zde vám přinášíme podrobné výsledky voleb a několik statistických údajů z minulých let. Zdrojem je portál
volby.cz , kde jsou informace o volbách do obecních zastupitelstev podrobně zachyceny od roku 1994.

Výsledky Voleb 2014
Komunistická strana
Čech a Moravy
Sdružení nezávislých
kandidátů
Sdružení KDU-ČSL a
NK

počet
hlasů
655

8,18

1

5612

70,06

11

1743

21,76

3

Zastupitelstvo obce (seřazeno podle počtu získaných hlasů)
Kandidát
Kandidátní listina
Politická příslušnost
Komosný Jaroslav
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Luskač Ondřej Mgr.
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Hrabec Jaroslav
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Hečová Dana
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Foretník Ladislav
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Ledahudec Miroslav Ing.
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Koníček Tomáš
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Miklík Zdeněk
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Luskač Zdeněk
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Kmeť Lenka Ing.
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Vytrhlík Libor
Sdružení nezávislých kandidátů
BEZPP
Procházková Michaela Mgr. Sdružení KDU-ČSL a NK
BEZPP
Vostřák Tomáš
Sdružení KDU-ČSL a NK
BEZPP
Valihrach Martin
Sdružení KDU-ČSL a NK
BEZPP
Foretník František Ing.
Komunistická str.Čech a Moravy
KSČM
Volební účast byla v letošním roce rekordně nejnižší
od roku 1994 a oproti minulému roku klesla o 8,63 %. Ve
srovnání s celorepublikovým průměrem 36,17 % či volební účastí v Jihomoravském kraji 38,69 % je stále vysoká,
což můžeme přisuzovat především velikosti naší obce.

hlasy
počet
v % mandátů

Počet hlasů
431
427
400
392
390
382
382
374
371
368
348
168
144
140
74

Srování s volbami v roce 2010

Od roku 1998, kdy vzniklo Sdružení nezávislých kandidátů, získává většinu hlasů obyvatel Krumvíře a také
nadpoloviční počet křesel v zastupitelstvu. Na závěr tedy
tabulka vývoje výsledků voleb Sdružení nezávislých kandidátů od roku 1998 do současnosti.
Volby v
roce
1998
2002
2006
2010
2014
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počet
hlasů
4408
6472
5880
4573
5612

hlasy
v%
50,78
67,25
68,09
52,5
70,06

počet
mandátů
8
11
10
9
11

Zdroj: www.volby.cz
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RUBRIKA ŠKOLÁČEK
Mateřská škola
V tomto školním roce -2014/2105
má Mateřská škola Krumvíř opět
dvě třídy. Ve žluté třídě je 22 dětí
a v zelené třídě je 24 dětí. Předškoláků je celkem 16, z toho jsou 2 děti
s odkladem školní docházky.
V tomto školním roce mateřská
škola nabízí pro děti tyto mimoškolní aktivity: Angličtina hrou pro předškoláky a Tvořivou dílnu pro děti od
4let.
Od února do května připravujeme
pravidelnou odpolední „návštěvu“
v 1. třídě pro předškoláky – Budu
školák, jedenkrát týdně.
Průběžně provádíme v MŠ logopedickou prevenci ve spolupráci se
Speciálním pedagogickým centrem,
pobočkou v Hodoníně. Kurz logopedické prevence mají 2 učitelky. Vážnější problémy s výslovností musí
rodiče řešit s kvalifikovaným logopedem.
Ve čtvrtek 25. 9. jsme se sešli
u školy na Dýňohraní. Odpoledne jsme si užili: hry, plnění úkolů.
S lampiony jsme hledali poklad, i
když v dešti, ale zážitek byl veliký.
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Rodiče opět překvapili svojí fantazií
a tvořivostí při výrobě dýňáků. Dýně
byly vystaveny před mateřskou školou a poutaly pozornost a obdiv celé
obce i kolemjedoucích.
Sběr papíru proběhl 15.10. Moc
děkujeme rodičům, kteří se zapojili a dětem nasbírali celkem za MŠ
2 445,5 kg starého papíru.
Nové občánky v obci jsme přivítali básničkami a písničkami na místním Obecním úřadě v neděli 19.10.
Za kulturou do města jsme vyrazili 18. 11. 2014 do divadla Polárka
na pohádku O hodném drakovi, jeli
s námi prvňáci z naší ZŠ. Byli jsme
v
opravdovém
divadle, už víme,
jak se do divadla
obléknout, jak se
tam máme chovat. Taky to, že
pochvalou
pro
herce za představení je potlesk.
V
kulturním
domě děti MŠ

a ZŠ zatančily a zazpívaly, Mikuláš, anděl a čert dětem za básničku
a písničku přinesli balíčky a zaměstnanci nachystali dílny dětem s rodiči
v sobotu 6.12. 2014.
Provoz MŠ v prosinci bude ukončen v pátek 19. 12. a začne v pondělí 5. 1. 2015.
Dovolte mi jménem všech zaměstnanců Mateřské školy Krumvíř
popřát Vám hezké prožití vánočních
svátků, rodinnou pohodu, zdraví,
spokojenost a radost z dětí.
Jana Báňová
vedoucí učitelka MŠ Krumvíř

Krumvířský zpravodaj
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Základní škola
Víte, že…
* V novém školním roce 2014/2015 se v naší škole
vzdělává 49 žáků!?
* V mateřské škole máme 44 dětí!? Od ledna 2015 nás
bude ještě víc...
* V MŠ máme také děti z Klobouk, Kašnice a Bohumilic?
* Na školní zahradě máme nové průlezky?
* Ve škole píšeme a projektujeme na nových interaktivních tabulích?
* V MŠ si postupně vybavují třídy novým nábytkem?
* Podzim jsme přivítali Dýňohraním a při hledání pokladu jsme zmokli?
* Jednou za měsíc konverzují žáci 4. a 5. ročníku s rodilým mluvčím v anglickém jazyce?
* Žáci 1. a 2. ročníku plavou v rámci tělesné výchovy v
bazénu v Hustopečích?
* V lednu budeme zase všichni lyžovat v Němčičkách?

* Ve škole nás navštívil Josef Zimovčák se
svým programem „Na kole dětem“, kterým
podporuje onkologicky nemocné děti?
* Navštívili jsme dvě divadelní představení v divadle Polárka v Brně? Školčátka a prvňáčci zhlédli „O hodném drakovi“, druháci až páťáci „Pět báječných strýčků“?
* Na čertovských dílnách v kulturním domě si mohly děti
vyrobit až osm druhů dárečků pod stromeček a ochutnat vánoční cukroví ze školní družiny a jídelny?
* Mikuláš s andělem nadělil dětem za veselé mikulášsko-čertovské zpívání a tančení zdravé balíčky?
* Můžete se zase těšit na dětský karneval?
* Sbíráme opět pomerančovou a citronovou kůru a vršky od PET lahví?
* Sbíráme staré baterie a nepotřebné elektrozařízení
celoročně?
Ivana Lexová

Návštěva Muzea Krumvíř

E.ON. výukový program
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Zdravý týden ve škole

Želva
Aneta Veselá, žákyně 3. ročníku
Znáte želvu, vodní zvíře
oblečené do krunýře.
Chodí zvolna, žádný chvat,
jde si k vodě zaplavat.

Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník v Hustopečích

Ježek a zima
Aneta Veselá, žákyně 3. ročníku
Zima bude brzy tady,
běžte ježci do zahrady.
Schovejte se pod listí,
než kolem vítr zasviští.
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Výšlap do terénu

Na kole dětem

Papoušek
Nikola Hermannová, žákyně 3. ročníku
Papoušek je z pralesa,
ale mluví česky,
a povídá a povídá
samé třesky plesky.

Nastal podzim
Nikola Hermannová, žákyně 3. ročníku
Z polí už vítr fičí,
zajíci se v trávě krčí.
Vlaštovky sedají na dráty
a děti oblékají kabáty.
Hrušky a jablka padají,
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lidé hrozny sbírají.
Příroda září barvami,
listí padá do trávy.
Slunce už nemá žádnou sílu,
musíme se připravit na zimu.

Krumvířský zpravodaj
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Brzy bude jaro
Tereza Huspeninová, žákyně 3. ročníku
Zimo, zimo už se těš,
brzy už tu nebudeš.
Jaro se k nám vrátí zpátky,
na louky a na zahrádky.

Kytičky už rozkvétají
a včeličky poletují.
Až se vrátíš zimo zpět,
budu mlsat jejich med.

Dobrodružství želvy a ještěrky
Tereza Huspeninová, žákyně 3. ročníku
Byla jedna želvička a ta se jmenovala
Ria. Ze všeho nejvíc zbožňovala fíky a melouny. Protože ve vesničce Blagaj kde žila,
všechny želvy fíky a melouny už snědly,
vydala se Ria do města Mostaru. Na cestě
do Mostaru potkala ještěrku Lindu. Linda
byla smaragdově zelená a právě se vyhřívala na sluníčku.
Ria řekla:“Ahoj Lindo!“ Linda líně otevřela oči a povídá: „Ahoj Rio, kam jdeš?“
„Do Mostaru koupit na trh fíky a melouny.“
„Mohla bych jít s tebou? Ukázala bych ti
zkratku.“
„Děkuji, budu moc ráda, protože pro mě
je to dlouhá cesta.“
A tak se spolu vydaly dál. Bylo velké horko a sluníčko pálilo. Přesto jim cesta rychle
ubíhala. Když přišly do města, měly už obě

velkou žízeň. Ria povídá: „Pojďme se napít
k řece Neretvě.“ A tak šly. Když Linda pila,
uklouzla jí noha a spadla do řeky.
„Rio, pomoc!!!“ zavolala Linda. Ria skočila za ní do vody. Už po ní natahovala
tlapku, když je obě strhl proud.
„Mami, tady ve vodě je želva a ještěrka,“
zavolala holčička, která si u řeky hrála.
„Tak je vytáhni!“ řekla maminka.
„Měla bys je dát do košíku, tady zvířátka nemůžou žít. U nás na Blagaji jim bude
lépe.“
„Mami, co jim budeme dávat jíst?“ „Koupíme jim fíky a meloun,“ odpověděla maminka.
A tak se všichni vydali na trh. Než tam
došli, sluníčko Riu a Lindu prohřálo. Koupili
fíky a meloun a jeli domů na Blagaj. A tak
se Ria a Linda dostaly šťastně domů.

POZVÁNKA
NA

DĚTSKÝ KARNEVAL
dne 1. února 2015 v KD Krumvíř
ZŠ a MŠ Krumvíř děkuje
za případné sponzorské dary
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Základní umělecká škola Klobouky
PER QUATTRO MANI 2014
7. a 8. 11. 2014 se v Brně na ZUŠ Jaroslava Kvapila,
konala celostátní soutěž ve čtyřruční hře na klavír, „PER
QUATTRO MANI“. Celkem 5 dvojic ze ZUŠ v Kloboukách se vydalo do Brna poměřit své klavírní dovednosti
a schopnosti s ostatními žáky ZUŠ z celé České republiky. V tomto roce byla soutěž velmi silně obsazena
a konkurence byla opravdu mimořádná. Přesto žáci klavírního oddělení podali vynikající výkony a dosáhli na
krásná ocenění.
1. kategorie:
Eliška Horáková, Tereza Horáková
1. místo
Diplom za interpretaci skladby českého autora Vlastimila Lejska: Zlobení
Pavla Nováková, Klára Horáková
Čestné uznání
Tereza Huková, Veronika Herzánová Diplom za účast

2. kategorie:
Aneta Horáková, Karolína Holásková
3. kategorie:
Anna Suchánková, Tereza Mikelová

2. místo
Čestné uznání
I. stupně

Žáky na soutěž připravili:
Pí. uč. Bc. Lenka Koudelková a pí. uč. Jarmila Babáčková DiS.
Pí. uč. Lenka Koudelková získala od poroty Diplom
za nejúspěšnější pedagogickou činnost
Všem soutěžícím, ale i jejich pedagogům děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a k dosaženým výsledkům blahopřejeme!

Čtyři ruce na klávesách
21. a 22. 11. 2014 se žáci klavírního oddělení ZUŠ Klobouky u Brna
zúčastnili národní a mezinárodní
klavírní soutěže ve čtyřruční hře
a hře na dva klavíry "Čtyři ruce na
klávesách" v Karlových Varech. Školu reprezentovalo celkem 5 dvojic
různých věkových kategorií. 21. listopadu proběhlo národní - české kolo,
22. 11. pak kolo mezinárodní, kde
mezi sebou soutěžily vítězné dvojice
z ČR a Německa. Do mezinárodního
kola odborná porota vybrala z naší
školy dvě dvojice. Soutěž "Čtyři ruce
na klávesách" byla založena v roce
2002 z iniciativy ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary ve spolupráci s Hudební školou v Hofu/SRN. Soutěž má velmi
vysokou úroveň, a již samotná účast
na ní se dá považovat za úspěch.
Všem soutěžícím náleží velká gratulace k získaným oceněním s přáním

dalších podobných úspěchů. Pod
těmito úspěchy žáků ze ZUŠ v Kloboukách se podepsaly jejich učitelky
Bc. Lenka Koudelková a Jarmila Ba-

báčková DiS. Právě jim patří největší
poděkování za jejich příkladnou pedagogicko uměleckou činnost.
Jindřich Demela

Národní kolo 21. listopadu 2014 ZŠ a ZUŠ Šmeralova v Karlových Varech
Kategorie II:
Eliška Horáková, Tereza Horáková
Pavla Nováková, Klára Horáková

1. místo s postupem
2. místo

Kategorie III:
Tereza Strouhalová, Kamila Urbánková

2. místo

Kategorie IV:
Aneta Horáková, Karolína Holásková

2. místo

Kategorie VI:
Anna Suchánková, Tereza Mikelová

1. místo s postupem

Mezinárodní kolo a finále soutěže 22. listopadu 2014
Eliška Horáková, Tereza Horáková
Anna Suchánková, Tereza Mikelová

1. místo
1. místo

Plán večírků

Společné foto z Karlových Varů.
Paní učitelka Lenka Koudelková se svými žáky.
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8. 2. 2015
8. 3. 2015

neděle 15,00
neděle 15,00

16. 3. 2015
30. 3. 2015

pondělí 18,00
pondělí 18,00

20. 4. 2015
4. 5. 2015
25. 5. 2015

pondělí 18,00
pondělí 18,00
pondělí 18,00

Krumvířský zpravodaj

Koncert učitelů ZUŠ
Koncert konzervatoristů
– bývalých absolventů ZUŠ
V. Interní večírek
Slavnostní koncert
k 20. výročí ZUŠ
VI. Interní večírek
VII. Interní večírek
Absolventský koncert
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Spolek pro muzeum
Turkyňobraní III.
Kupodivu v období, kdy meteorologové slibovali „babí léto“ a my
jsme jej zcela marně vyhlíželi, se
našel jeden krásný den a nám se
akce více než vydařila.
Dáška Urbanová s dětmi a jejich rodiči lepila vánoční ozdoby ze
šustí, Šárka Foretníková malovala
kukuřičky a další obrázky na tváře
i na jiné části těla. Občerstvovali
jsme se vařenou kukuřicí a zájemci
si mohli za cucací špalek zahrát na
terase petang.
Za kukuřici opět děkujeme Ing.
Havlínovi.

Opravy
OÚ nám na podzim přispěl na nejnutnější opravy. Nakoupil se materiál a šikovný zedník spolu s několika dobrovolníky se o sobotách věnoval opěrným zídkám, novým schodům
a cihlovému lemu bývalého hnojiště. Opravy budou nadále
pokračovat, teď už ale pod dohledem památkářů. Doufejme, že v době, kdy toto číslo zpravodaje spatří světlo světa
(uzávěrka byla 5.prosince), bude již dům prohlášen kulturní
památkou.
Na unikátní hliněnou technologii se přišly podívat i děti
ze ZŠ.

Depozit
Stále dostáváme větší či menší dárečky do muzea.
Velkou radost nám udělaly skříně od Sýkorů nebo
nádherná (a prý velmi těžká) vyřezávaná prvorepubliková skříňka (přesný název nám není znám) od Pavla
a Aleny Prokopových.
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Advent
Letos jsme opět zvolili jarmark na muzeu a po odstranění několika závad snad budeme v této nově započaté
tradici pokračovat. V první řadě musíme opravit druhý
okruh elektrického vedení. Tam, kde již na něm Pavel
Veselý zapracoval, funguje bez závad.
Další akcí bude uzpůsobení mlatu. V letošním roce
nám přispěla paní Alena Charvátová na zateplení vrat
a určitě chceme koupit plynový tepelný zářič. No, a pak
už zbývá udělat dvakrát více těsta na langoše, ještě více
svařáku a další drobné vychytávky.
Perníková dílna byla hojně navštívená, a tak jsme se
domluvili na dalších. I divadlo mělo úspěch. První představení patřilo především dětem a to druhé navštívili ve
větší míře dospělí.

Divadlo jednoho herce
Jako za hodně starých časů, které snad z žijících současníků pamatuje opravdu málokdo, jsme si mohli
připadat o první adventní neděli
v Krumvíři na muzeu. Provizorní sál
bez kamen (mlat), jednoduché lavičky, vkusná dekorace a hlavně
divadlo jednoho herce – spíše tedy
herečky. Tou byla paní Slavíková
z Krumvíře, kterou známe hlavně
jako uměleckou řezbářku. Mimo
jiné – spolu s manželem je autorkou
velkého vyřezávaného kříže, který
nyní stojí v Krumvíři na novém hřbitově. A teď se paní Slavíková předvedla jako výborná amatérská herečka. Vlastně nebylo to tak docela
divadlo jednoho herce. Spolu s ní
účinkovalo i několik dalších biblických loutkových postav, které vedla a kterým propůjčovala svůj hlas.
Byli jsme svědky vyprávění o tom,
co předcházelo narození Ježíška,
tedy příběhu o zvěstování a narození, který paní Slavíková podala hravou, veselou, ale i vážnou formou,
a do kterého zapojila také přítomné
obecenstvo - děti i dospělé. Mohli jsme se tak na počátku adventu
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vrátit o dva tisíce let zpět a spolu
s Josefem a Marií putovat do Betléma. Na závěr si spokojení diváci
odnesli domů vystřihovánku malého
Ježíška a snad vůbec nikomu nevadilo, že díky nastávajícímu zimnímu
počasí šla všem v „divadle“ pára od

pusy. Však na jarmarku v muzeu se
bylo čím zahřát.
Za tento výkon, kdy táhla celé,
téměř třičtvrtěhodinové představení sama, patří paní Slavíkové velký
obdiv a poděkování.
SA

Krumvířský zpravodaj
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Výstava Lyžníci
ze Sklenářovýho kopca
Když se nám začaly na muzeu
hromadit lyže, saně a brusle, domluvili jsme se s Majkou Létalovou,
která zapůjčila dobové oblečení, a s
Eliškou Axmannovou, která nafotila
originální doprovodné fotografie.
Na výstavě uvidíte sáně, na kterých se vozívali po místních terén-

ních nerovnostech kluci – dnešní
sedmdesátníci, celodřevěné lyže
s řemínkovým vázáním nebo první
pokusy firmy SULOV, tyčky z bambusu a velmi staré brusle. Všechny
exponáty pochází z Krumvíře.
Při přípravě výstavy jsme od paní
Horáčkové dostali fotografii z roku
1938. Je na ní vyfocena její babička (na fotografii vlevo) a maminka,

Skoro jako pohádka zní příběh o počátcích zimních
sportů, jejichž kolébkou je švýcarský kanton Graubünden. Svatomořický hoteliér Johannes Badrutt přesvědčil
v roce 1864 britské návštěvníky své chaty, aby se odvážili přijet i na zimní dovolenou. Výletníkům se v zimě
do hor příliš nechtělo, neuměli si představit, co lze ve

paní Ludmila Charvátová (zcela
vpravo). Ta totiž jezdívala přes zimu
pomáhat svému strýci Martinovi Konečnému do Vyšných Hágů. I on je
na fotografii zcela vlevo.
V expozici pak také inspirujeme
pletařky prvorepublikovými vzory,
ve vitríně uvidíte dámské kloboučky,
ve kterých se i sportovalo, a dobový
časopis s módou na brusle i saně.

sněhových závějích podnikat. Badrutt jim však slíbil, že
pokud se jim pobyt nebude líbit, zaplatí jim cestovní výdaje. Na to slyšeli a s Badruttem si „plácli“.Zasněžené
svahy si britští turisté nakonec natolik zamilovali, že setrvali až do Velikonoc. Na bílých pláních se zabavili víc
než dobře. Položili tak základ lyžování či běžkování.

Koncerty
Spolu s mužským sborem jsme
se podíleli na jejich Vánočním koncertě. Konal se 14. prosince, na třetí adventní neděli. Pan Víťa Charvát
si pozval své bývalé kolegy z filharmonie a taky OK VOCAL – dívčí pěveckou skupinu z Brna, kterou vede
pan Jiří Chlebníček.
Další námi spolupořádaný koncert se bude konat 4. ledna v kostele sv. Bartoloměje.
Tříkrálové zpívání pro Vás společně připravuje CM Strunka a dětský folklorní soubor Pantlička. Tímto Vás na něj srdečně zveme.
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ČZS – Sdružení vinařů Krumvíř

TJ Sokol Krumvíř
1. B třída skupina C
shrnutí podzimní části sezóny 2014/2015

obou zápasech jsme se připravili o body jen a jen my.
Možná nepodařený start do sezony se na nás podepsal
natolik, že jsme si přestali věřit. Možná se soupeři na
nás připravili lépe a my se nedokázali s novou rolí popasovat… možná.Naše výkony byly jako den a noc,ovšem měly společného jmenovatele, co my dokážeme
zahodit, to je k nevíře!!!Ano,pozitivní je,že si v zápase
dokážeme vytvořit celou řadu šancí,ale kolikrát situaci
řešíme laxně anebo nezvolíme ideální řešení. Třebas
najít spoluhráče v ještě lepším postavení. A tak se to

Po loňské vcelku úspěšné nováčkovské sezoně jsme
do letošní sezony vstupovali s určitými ambicemi, které zůstaly bohužel nenaplněny. V kádru došlo k menším změnám, tým opustil Semotán Petr z pracovních
důvodů, Vindiš Vít ze stejných důvodů a Michna David
odešel na půlroční hostování do Dubnaň. Naopak jsme
přivítali staronové tváře Heča Marek, Červinka Vojta,
Drápal Tomáš vše naši hráči (pro všechny co nás nazývají žoldáci). Letní příprava probíRk. Tým
hala v rámci možností, i když je to
1.
Veselí n. M.
doba dovolených, tak bych uvítal,
kdyby si ji kluci vybírali v pro nás
2.
Žarošice
lepším termínu. Hrál jsem fotbal
3.
Kněždub
několik let a vždy jsem si rekreaci
4.
Hovorany
plánoval podle přípravy, ale chápu,
5.
Velká n. Vel.
že ne všichni nosíme doma kalhoty.
6.
Krumvíř
Přes všechny lapálie jsme odehrá7.
Hroznová Lhota
li přípraváky se silnějšími soupeři
8.
Vacenovice
a nic nenasvědčovalo tomu, že by9.
Hlohovec
chom z ambicí měli ustupovat, spí10. Milotice
še naopak. Až samotná soutěž uká11. Otnice
zala pravý opak.
12. Tvrdonice
Nepovažuji ani za nejšťastnější
13. Podivín
začínat každou sezonu dvakrát na
hřištích soupeřů,i když v letošních
14. Vracov
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Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

0
1
1
3
3
3
4
0
3
4
4
1
2
1
0

2
3
2
2
3
3
6
5
5
6
9
9
10
11
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Skóre
35: 10
31: 19
25: 13
25: 17
25: 14
31: 16
26: 19
19: 25
23: 32
18: 20
19: 42
15: 29
15: 29
11: 33

Body PK
31
28
27
27
24
22
21
18
16
13
10
8
7
6

(Prav)
(13)
(10)
(6)
(3)
(3)
(4)
(0)
(0)
(-5)
(-5)
(-11)
(-10)
(-14)
(-9)
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s námi táhlo celý podzim,dobrý výkon střídal průměrný
a byly i takové,o kterých nelze psát hezkým slovem.
Máme před sebou poslední zápas s Hlohovcem a ať
už dopadne jakkoliv,bodově je to náš nejslabší půlrok,
tudíž nemohu považovat podzimní část za úspěšnou.
Naopak neubráním se dojmu a jsem přesvědčen o tom,že bylo v našich silách mít o šest-devět bodů více.
(Poslední domácí zápas s Hlohovcem skončil vysokou
výhrou domácích 7:1.)
Nebudu se rozepisovat o tom, co bude v zimě a jestli
se budeme snažit dohnat Veselí nad Moravou, protože
sám nevím, kdo a v jakém složení tu budeme pokračoKolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Domácí
Kněždub
Milotice
Krumvíř
Žarošice
Krumvíř
Vracov
Krumvíř
Velká n. Vel.
Krumvíř
Otnice
Krumvíř
Hroz. Lhota
Krumvíř

Hosté
Krumvíř
Krumvíř
Vacenovice
Krumvíř
Veselí n. M.
Krumvíř
Tvrdonice
Krumvíř
Hovorany
Krumvíř
Podivín
Krumvíř
Hlohovec

OS Starší žáci, skupina C
shrnutí podzimní části
sezóny 2014/2015

Termín
9.8.2014
17.8.2014
23.8.2014
31.8.2014
7.9.2014
13.9.2014
20.9.2014
28.9.2014
5.10.2014
12.10.2014
19.10.2014
26.10.2014
2.11.2014

SO
NE
SO
NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

vat. Jak jsem napsal, považuji podzim celkově za neúspěšný a jsem zato zodpovědný, takže počkáme na
poslední zápas, po kterém si sedneme a řekneme, co
a jak dál.
Chtěl bych poděkovat všem fanouškům za jejich neustálou podporu a věrnost nejen v domácích zápasech,
všem lidem co jim fotbal v Krumvíři není lhostejný a podílí se na jejím chodu jakýmkoliv způsobem. Chtěl bych
také pogratulovat našim šprčkům, kteří fanouškům dělají větší radost než ti staří lenochodi. Ať jim ten elán vydrží co možná nejdéle. A v neposlední řadě děkuji rodině
Doležalovic za to, že nás nenechá o hladu a žízni.

16:30
16:30
10:30
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:00

výsledek
1:1
0:0
5:1
3:1
0:0
1:4
4:1
0:1
3:3
1:0
3:1
3:2
7:1

Střelci
Zvonič P.
Hoša 2x, Drápal, Kmeť, Zvonič P.
Hoša
Charvát, 2x Svoboda, Drápal
Hoša, Kmeť, Zvonič P., Drápal
Vlastní
HečaR., Zvonič P., Charvát
Luskač R., Svoboda, Drápal
Kmeť, Svoboda
Svoboda 3x, Zvonič P. 2x, Hoša, Drápal

Rk. Tým

Záp +

0

-

Skóre

Body PK (Prav)

1.

10

0

1

95: 17

27

Krumvíř

9

(12)

2.
V.Němčice 10
8 1 1 69: 26 25
(10)
Většina hráčů odrostla z kategorie mladKlobouky
10
5 0 5 23: 37 15
(0)
ších žáků, a tak do nové sezóny nastupovali 3.
Nosislav
9
2 1 6 20: 32 7
(-8)
ve skupině starších žáků. Cílem bylo atakovat 4.
přední příčky skupiny. K tomu jsme přivedli 5.
Bořetice
9
2 0 7 22: 54 6
(-6)
posily- Jindru Demelu a Vítě Soukupa z Bo6.
Křepice
10
2 0 8 18: 81 6
(-9)
leradic. Po prvních zápasech se ukázalo, že
to zas takový problém nebude. Soupeře většinou porážíme vysokým rozdílem a střelecky se prosadili
Do budoucna bychom chtěli přilákat kluky nejenom
postupně všichni hráči týmu. První místo po polovině
z okolí a přihlásit tým s 11 hráči, aby si zvykli na hru po
soutěže a s nastřílenými skoro 100 brankami je hodně
celém hřišti.
slušný výsledek.
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Kolo Domácí
2.
Krumvíř

Hosté
Bořetice

Termín
12.9.2014

PÁ

3.
4.
5.

Nosislav
V. Němčice
Krumvíř

Krumvíř
Krumvíř
Křepice.

7.9.2014
14.9.2014
20.9.2014

NE 10:00
NE 14:00
SO 14:00

6.

Krumvíř

Klobouky

28.9.2014

NE 10:00

7.

Bořetice

Krumvíř

5.10.2014

NE 10:00

8.

Krumvíř

Nosislav

12.10.2014

NE 11:00

9.
10.

Krumvíř
Křepice

V. Němčice
Krumvíř

19.10.2014
25.10.2014

NE 13:00
SO 14:00

1.

Klobouky

Krumvíř

2.11. 2014

NE 10:00

17:30

OP st. základen, sk. D
shrnutí podzimní části sezóny 2014/2015
Po skončení letních prázdnin začaly našim nejmenším opět hráčské povinnosti. Příprava samozřejmě
probíhala pod vedením trenérského dua O. Luskač T. Němeček již celý srpen, ovšem na ostrý zápasový
start si naši benjamínci museli počkat až na začátek
září. Letošní sezóna se oproti minulé změnila v herním
systému, kdy se soupeři střetávají pouze jednou na
podzim a jednou na jaře, zatímco loni se celky utkaly
celkem čtyřikrát (podobně jako je tomu nyní u žáků).
Krumvířská přípravka se postupně utkávala s mužstvy z Horních Bojanovic, Uherčic, Starovic, Klobouk,
Velkých Němčic, Boleradic a Nikolčic. Celkem tedy sehrála sedm klání, v nichž čtyřikrát zvítězila, dvakrát remízovala a jednou odešla ze hřiště poražena. Přestože
máme na tuto věkovou kategorii ještě poměrně mladý
tým (letos vychází pouze dva hráči), nevedli si chlapci
při pohledu na výsledky vůbec špatně. Předvedená hra
sice občas pokulhávala za výkony, které se od některých hráčů očekávaly, ovšem z celkového pohledu bylo
patrné postupné zlepšování hry celého mančaftu.
Především bych chtěl ale vyzdvihnout účast chlapců
na tréninku, pohybující se pravidelně kolem patnácti,
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výsledek střelci
15:0
Demela Jindřich 5, Němeček Tomáš 5,
Fefko Ondřej 2, Hrabec Martin, Hrnčíř
David, Stehlík Radim
1:3
Němeček Tomáš 2, Soukup Vít
4:0
19:3
Demela Jindřich 5, Němeček Tomáš 5,
Dostál Dominik 3, Požár Vít 2, Stehlík
Radim 2, Kovačik Šimon, Hrnčíř David
12:1
Demela Jindřich 7, Němeček Tomáš 3,
Požár Vít, Kovačik Šimon
4:5
Němeček Tomáš 3, Požár Vít, Kovačik
Šimon
9:1
Demela Jindřich 3, Němeček Tomáš 3,
Kovačik Šimon 2, Soukup Vít
7:1
Němeček 3x, Demela 2x, Kovačík 2x
0:17
Soukup Vít 3, Kovačik Šimon 2, Němeček Tomáš 2, Požár Vít
2:8
Němeček Tomáš 8, Demela Jindřich 3,
Soukup Vít 2, Požár Vít, Šidlík Daniel,
Stehlík Radim, Fefko Ondřej

což je sice pro trenéry dosti náročné na organizaci, ale
na druhou stranu důležité pro tělesný rozvoj těchto krumvířských nadějí. Vždyť i naše současné „Áčko“ určitě netěží z prosedění dětství a mládí jeho hráčů u počítačů
a televize! Nezbývá tedy než věřit, že tento kladný přístup nejen k fotbalu, ale k pohybu celkově u kluků neustane, ba naopak, že jejich touha po zlepšování bude
neustále narůstat. Zároveň bych chtěl moc poděkovat
rodičům a dalším příbuzným, kteří své ratolesti v jejich
činnosti podporují.
Na závěr podzimní části čeká přípravku a žáky společná ukončená, po níž bude následovat zasloužený odpočinek. Pauza ovšem nebude nijak dlouhá, protože již od
prosince plánujeme trénovat v místním kulturním domě
a během zimy domluvit opět i nějaký halový turnaj či přátelský zápas, podobně jako například loni v Dambořicích.
Hráčský kádr Krumvíře: Bravenec T. - Chotovinský F.,
Krybus J., Němeček R., Stehlík A., Široký M., Húšek A.,
Húšek D., Macháček D., Burýšek S., Samson V., Laigot
T., Kučera D., Burýšek J., Voráč J.
Střelci Krumvíře: Húšek A. (25 branek), Němeček R.
(11 br.), Samson V. (7 br.), Kučera D. (6 br.), Chotovinský
F. (2 br.), Stehlík A. (2 br.), Stehlík R. (2 br.), Krybus J.,
Široký M., Burýšek S. (1 br.)
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Tabulka OP st. základen sk. D
Pořadí

tým

zápasy

+

0

-

skóre

body

1.

H. Bojanovice

7

5

1

1

39:10

16

2.

Uherčice

7

4

3

0

47:26

15

3.

Krumvíř

7

4

2

1

58:22

14

4.

Starovice

7

4

2

1

44:27

14

5.

Boleradice

7

3

2

2

30:24

11

6.

V. Němčice

7

1

2

4

21:36

5

6.

Nikolčice

7

1

1

5

28:65

4

7.

Klobouky

7

0

0

7

11:75

0

Burčáková zábava
20. 9. 2014
V době vrcholení práce na vinici TJ Sokol Krumvíř uspořádal již
tradiční Burčákovou zábavu. O hudební kulisu se postarala v Krumvíři
již známá skupina HaryKochr. K ak-
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cím sokola patří také různé soutěže
(sportovní duch hold nezapřeme),
letošním vítězem ankety se stala
Opilá koloběžka- překážková jízda na koloběžce. Všem odvážným
účastníkům děkujeme.

Krumvířský zpravodaj
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Silvestrovský běh
V neděli 28. 12. 2014 ve spolupráci s obcí Krumvíř bude probíhat
tradiční Silvestrovský běh. Registrace všech běžců bude probíhat od
9 hod v KD. V 10 hod. bude start
kategorií od nejmenších běžců až
po dorost, v 11 hod. vyběhnou dorostenci, dospělí a veteráni.
Pro vítěze budou připravené věcné ceny a chybět nebude ani drobné občerstvení.

Maškarní ples
Plesovou sezónu tradičně zakončí Maškarní ples v režii TJ Sokol
Krumvíř a to v sobotu 28. 2. 2015
v kulturním domě, k dobré náladě
nám dopomůže v Krumvíři již známá skupina HaryKochr.
Všem čtenářům a fanouškům
přejeme poklidné prožití svátku vánočních a do nového roku jen to
nejlepší a těšíme se na vaši přízeň
i v roce 2015.

Kostelní pěvecký sbor
Už od listopadu se scházíme v prostorách vytopené
hasičky, čímž děkujeme hasičům za azyl, a zkoušíme na
Vánoce. Na varhany nás doprovází borkovanský Honza
Bartoš. Letos zazpíváme v kostele svatého Bartoloměje
Hradilovu vánoční mši. Premiéra zazní na Štědrý večer
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v 21 hodin, repríza pak na Boží hod v 9 hodin. Chceme
tím přispět ke krásné sváteční atmosféře. Přijďte si nás
nejenom poslechnout, ale také si zazpívat. Naše řady
jsou čím dál tím menší a nové členy velice rádi přivítáme.

Krumvířský zpravodaj
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HRA NA HLEDÁNÍ POKLADŮ
Krumvířský rodák Jiří Ledahudec se již několik let věnuje zajímavému koníčku zvanému geocaching. V následujícím
článku, za který mu tímto děkujeme, se dozvíte základní informace a principy této hry.

Geocaching
Asi jste se už setkali s pojmem
geocaching. Pokud ne, tak vězte,
že se jedná o poměrně novou volnočasovou aktivitu, která je postavená na hledání ukrytých schránek
– „pokladů“ s využitím satelitního
navigačního systému, tedy nejčastěji GPS. Geocaching (zažitá
výslovnost u nás je „geokešing“)
vznikl v USA v roce 2000 a název je
odvozen z anglického slova označujícího schránku, tedy „cache“,
které se vyslovuje jako „keš“. Hra
se během uplynulých let rozšířila
do celého světa, s velkým úspěchem se setkala zejména ve všech
anglosaských zemích. Česko spolu
s USA, Velkou Británií a Německem
patří v geocachingu mezi nejaktivnější země na světě.
Princip hry je prostý. Jeden hráč
uloží schránku – keš na vhodné místo, zaměří zeměpisné souřadnice

a ty spolu s popisem keše zveřejní
na některém internetovém geocachingovém serveru, nejčastěji na
www.geocaching.com. Další hráči
se pak snaží tuto schránku najít za
pomoci souřadnic, popisu a nápovědy. U základního – tradičního - typu
keší hledající hráči vidí přímo souřadnice schránky a mohou jít rovnou
na dané místo. U jiných typů se musí
k souřadnicím nejprve dopracovat
- například tím, že vyluští nějakou
šifru (mysterykeše) nebo musí projít
určitou trasu a získat indicie, které
posléze vedou k souřadnicím samotné schránky (multikeše). V případě úspěchu se nálezce zapíše do
sešitku ve schránce a poté i na internetu. Existují i speciální typy keší,
u kterých žádná fyzická schránka
neexistuje a hráči místo toho plní nějaký úkol – a splnění tohoto úkolu se
pak zapisuje pouze na internetu.

Jak taková keš vypadá? Je nutno
říci, že výraz „poklad“ je zde hodně nadnesený. Nejčastěji se jedná
o vodotěsnou plastovou krabičku,
v ní najdete zápisník (tzv. logbook),
do kterého nálezci zaznamenávají své návštěvy, tužku či propisku,
ořezávátko a pár drobností na výměnu. V praxi se setkáte s velmi
různorodými schránkami. Co do
velikosti některé mohou být menší než nehet vašeho malíčku nebo
naopak mít podobu 120 litrového
sudu. Stejně tak provedení skrýše
může být prosté (např. krabička
pod kamenem) i velmi sofistikované, které jsou pro necvičené oko
téměř neodhalitelné.
Už z výše uvedeného je zřejmé,
že geocaching je hrou velmi různorodou. Proto i motivace jednotlivých hráčů je různá. U menších
dětí vítězí onen původní aspekt

Typická schránka a její obsah

Schránka a její obsah před uložením

Některé schránky mají nápadité provedení i úkryt

Keše jsou často ukryty na výjimečných místech
(NorthCascades, Washington, USA)
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Některé keše jsou výjimečné i svou historií
(GC17, Oregon, USA)

Travel bug

Kouzelná místa jsou i za našimi humny (Kokořínsko)

hledání a nalézání „pokladů“, a pro
ně je třeba vybírat takové keše,
které jsou úměrné jejich fyzickým
schopnostem – a zároveň takové,
které mají větší schránku a bohatší
obsah a tudíž lépe odpovídají dětské představě o pokladu. Zde je
nutno zdůraznit, že není možné si
věci ze schránek pouze brát. Platí pravidlo rovné výměny: Pokud si
něco ze schránky vezmu, musím
v ní na oplátku nechat něco jiného ve stejné nebo vyšší hodnotě.
Proto je dobré mít s sebou pár
drobností na výměnu. Osvědčeným artiklem jsou drobné nepoškozené hračky, suvenýry, odznaky
a podobně. Ze schránky se nikdy
neodnáší její stálé příslušenství –
tedy zápisník, psací potřeby a ořezávátko. Do keší nepatří potraviny,
zápalky, ostré či jinak nebezpečné
věci. Občas je možno najít i tzv. putovní předměty, které mívají podo-
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bu kovových mincí (geocoiny) nebo
drobných předmětů se štítkem (travelbugy), v obou případech jsou
opatřeny unikátním kódem. Tyto
putovní předměty nálezce může
vyzvednout bez výměny, nesmí si
je však ponechat a musí je do dvou
týdnů uložit do jiné keše. Tento
přesun se pak zaznamená pomocí onoho unikátního kódu a majitel
předmětu tak může sledovat jeho
pohyb po světě. I to je jeden ze zajímavých rozměrů hry.
Hráče s přibývajícími zkušenostmi a věkem obvykle méně zajímá
obsah keší a důležitější se stává
cesta k nim, a to v doslovném i přeneseném významu. Mnohé keše
nás zavedou na zajímavá místa,
o kterých bychom se jinak nikdy
nedozvěděli. Často jsou připraveny
lidmi, kteří jsou opravdovými znalci
daných míst a z popisu se lze dozvědět spoustu zajímavých infor-

mací z historie, kulturních souvislostí či přírodopisných zajímavostí.
Hra má tedy důležitý osvětový rozměr. Zajímavost dalších keší zase
tkví v náročnosti získání souřadnic
schránky, na své si tedy přijdou
milovníci hlavolamů a rébusů. Oblíbené jsou i keše s vysokou terénní náročností a pro jejich nález je
nutné např. šplhat na skály či do
korun stromů, potápět se hluboko
pod vodní hladinu nebo jen prostě
ujít či na kole ujet desítky kilometrů. Nabídka keší je ohromně pestrá
a proto hra přitahuje velmi různorodé spektrum lidí – od teenagerů
přes rodiny s dětmi, osamělé dálkové turisty, milovníky náročných
sportů, skauty, cyklisty... Stírají se
rozdíly věkové, kulturní i sociální
a výsledkem je velmi pestrá komunita, která se upevňuje na četných
setkáních. Tento lidský rozměr je
rovněž významným přínosem hry.
Pokud byste hru rádi vyzkoušeli, pak prvním krokem je registrace
na serveru www.geocaching.com.
Stránky jsou přeloženy i do češtiny
a najdete tam kromě samotné databáze keší i základní informace pro
začátečníky. Dalším dobrým zdrojem informací jsou stránky www.
geocaching.cz s živým diskuzním
fórem a encyklopedií (wiki) českého geocachingu. Úplně nejlepší
však je najít si ve svém okolí aktivního geocachera a ten vám jistě
vše potřebné vysvětlí. Po vstřebání nezbytné teorie pak už nezbývá než najít si nejbližší vhodnou
keš, pokud možno jednoduchou
tradiční s nízkou úrovní obtížnosti
a s GPSkou nebo chytrým telefonem vyrazit ven. Možná tak najdete
koníčka na celý život.
Jiří Ledahudec
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REPORTÁŽE Z AKCÍ
Fotoreportáž Hubertova jízda
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Vítání občánků
Letošní poslední vítání občánků proběhlo v polovině
října. Pan starosta v obřadní síni obecního úřadu přivítal čtyři nové občánky. Slavnostní program doprovodily v hojném počtu děti ze Základní a Mateřské školy
v Krumvíři.
Vítání občánků se zúčastnili:
Božena a Petr Svobodovi se synem Eliášem
Nina a Jaroslav Machainovi s dcerou Annou
Melánia a Petr Ondrovi s dcerou Melánií
Jitka a Dušan Chovancovi s dcerou Lucií

Vojenský umělecký soubor Ondráš
První adventní víkend nám obecní úřad ve spolupráci s organizační radou festivalu Kraj beze stínu
připravil jedinečný kulturní zážitek.
Vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš s programem
„Živá kronika“, v jehož průběhu za-
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znělo celkem 15 zcela nových i léty
prověřených hudebních, tanečních
a pěveckých čísel namíchaných do
lahodného koktejlu s nezaměnitelnou barvou, chutí a vůní folkloru.
Současně v kulturním domě proběhla výstava věnovaná plukovní-

kovi Jaromíru Foretníkovi.
K příjemné atmosféře přispěla
ochutnávka vín místního Vinařství
Josefa Prokopa a výtečná káva
z pražírny ve Velkých Bílovicích
Fabrica de café.
(red)
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Z HISTORIE
Utajená zabíjačka
Domácí zabíjačka bývala v každé rodině velkou událostí. Přinášela
starosti i radosti. Vyžadovala důkladnou přípravu, čistotu, také opatrnost
a profesionalitu při práci.
Byly doby, kdy zákon dovoloval
porážku jen jednoho prasete za rok.
A tak hospodáři spekulovali, jak zákon obejít a vyhnout se postihu. Například další prase vykrmovali v utajovaném chlévě nebo se za úplatek
dohodli s veterinářem na nucené porážce z důvodu náhlé nemoci nebo
úrazu prasete.
Loziášovi měli obytnou část domu
pod strání, před ní dvorek s několika
chlévy obehnaný deštěným plotem.
Uprostřed bylo hnojiště bez vymezení okrajů. Celý objekt byl schovaný
v úzké uličce, což mělo v tomto případě své výhody.
Již několik dní rodinu ovládala nervozita. O ničem jiném se nemluvilo,
než o připravované zabíjačce. Strýc
Ludva se rozhodl, že porážku vykoná
sám bez řezníka. Bál se prozrazení
zabití ještě jednoho prasete navíc.
Byl počátek prosince, strýc se cítil
jako Napoleon před bitvou u Slavkova. Musí to zvládnout!
Tetička a dvě dcery vstaly velmi
brzy ráno. Všechno bylo připraveno
již den dopředu. Když voda ve velkém kotli začala vařit pro opaření
štětin zabitého prasete, strýc Ludva
dal první pokyn: „Mamo, pusť ho
ven!“ Zapomněl však předtím praseti
k nohám přivázat provaz na skolení.
Dvoumetrákové prase jakoby tušilo
něco mimořádného, vyrazilo z chléva
ven, přičemž podrazilo tetičce nohy,
a řítilo se k hnojišti. Strýc tomu chtěl
zabránit, ale marně. Kulhající tetičce
a vylekaným dcerám dalo hodně práce dostat prase z hnojiště ven. Řev
prasete se rozléhal po celých Chaloupkách. Když se unavené prase
dostalo ke kraji hnojiště, strýc Ludva
toho využil a provedl mistrovský zásah. Opravdu „mistrovský“, neboť se
mu podařilo bodnout na pravé místo.
Zatím, co jedna z dcer chytala
do mísy krev, tetička běžela vypustit
druhé prase. A opět bez přivázaných
provazů. Bylo to prase menší, ale
divočejší. Vylekaně začalo běhat po
dvoře a z plna hrdla řvát. Sousedka
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tetička Kopřivová věděla, že u Loziášů budou zabíjet, ale když slyšela
tak dlouho trvající prasečí křik, byla
zvědavá, co se děje. Když otevřela branku Loziášova dvorku, prase
zpozorovalo možnost úniku a řítilo se
ven. Tetička pohotověrozkročila nohy
s úmyslem úniku zabránit. Prase hlavou zapadlo mezi tetiččiny nohy, narazilo do sukní a za sukněmi do betonového sloupku u branky. Omráčené
se skulilo a tetička na něho. Strýc Loziáš nemeškal a provedl další mord.
Naštěstí se nemýlil a zabodl prase.
Hrdinkou zabíjačky se stala tetička
Kopřivová. Nebýt jí, kdo ví, kolik uliček v Chaloupkách by utajené prase
proběhlo, než by ho chytili.
V poledne přišel obecní kontrolór
pan Holáň s četníkem Trumpešem,
aby úředně potvrdili, že vše proběhlo
podle zákona. Tento den to byla jejich
již třetí kontrola, což dosvědčovaly
i jejich podlamující se nohy a těžkopádné jazyky. Přesto jim slivovice
opět zachutnala. Pan Holáň si k jídlu
vyžádal oblíbené vařené vnitřnosti.

Tetička Loziášová před něho ochotně
vyklopila na tabulu stolu plnou mísu.
Holáň udiveně zíral na čtyři ledvinky
a dvě srdíčka, ale protože si nebyl
jist momentálním stavem zraku, nic
nenamítal a jedl. Závěrem kontroly
si jako vždy zazpívali „šedí muška na
štěně, šedí a špí...,“ a sedící zapřeni
jeden do druhého usnuli. Sousedka
tetička Kopřivová, která opět přišla
na výpomoc při vyškvařování sádla,
kumpány probudila a vyhnala.
Strýc Ludva Loziáš byl z náročného výkonu velmi unavený, ale
spokojený, že nakonec vše dobře
dopadlo. Večer před spaním vyndal
z důlku skleněné oko, umyl ho, uložil
do hrnku s vodou. Do druhého hrnku uložil falešný chrup. U nohavic
dlouhých podvlíkaček povolil šňůrky,
aby neškrtily nohy a zalehl do modře
pruhovaných peřin. Netrvalo dlouho
a chrápal jako dodělávající prase.
Měl-li sny jako Napoleon po vítězné
bitvě u Slavkova, na druhý den nikomu neprozradil. Jenom se „šťůřil“.
Staňa Ševčík
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
1. 6. 2014 – 30. 11. 2014
PŘIHLÁŠENÍ
Veronika Herrmannová
Nikola Herrmannová
David Herrmann
Marie Jevická
Josef Hlaváček
Dana Gabrielová
Jiří Rousek
Šárka Náhončíková
Lucie Nádeníčková
Jakub Nádeníček
Nikola Nádeníčková

č.p. 358
č.p. 358
č.p. 358
č.p. 372
č.p. 372
č.p. 125
č.p. 125
č.p. 332
č.p. 294
č.p. 294
č.p. 294

NAROZENÍ
Melánie Ondrová
Lucie Chovancová
Eliáš Svoboda
Julie Jindrová
Ellen Vytrhlíková
Vojtěch Vostřák

č.p. 129
č.p. 437
č.p. 485
č.p. 142
č.p. 435
č.p. 33

Jubilanti
za období 1. 1. - 31. 3.
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Emilie Havelková
Františka Peroutková
František Peterka
Drahoslava Lexová

ODHLÁŠENÍ
Eva Komosná
Sylva Velecká Fausová
Kristina Fausová
Tobias Velecký
Marek Fibich
Jiří Samson
Martina Kozderová
Zdeňka Šmídová
Martin Kopečný
Marta Kališová
Martina Linhartová
Věra Šebestová
Marie Vitulová

č.p. 65
č.p. 184
č.p. 184
č.p. 184
č.p. 259
č.p. 372
č.p. 137
č.p. 265
č.p. 275
č.p. 332
č.p. 392
č.p. 26
č.p. 184

ÚMRTÍ
Dobromila Štaudová
Hanna Kujbidová
Jana Kapičáková
Alois Kapičák

č.p. 191
č.p. 359
č.p. 146
č.p. 146

89 let
88 let
87 let
87 let

Marie Valihrachová
Marie Šebestová
Josef Sladký
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Honza včera, dnes
a zítra
Když šel Honza do světa,
měl dvě buchty v ranci.
Já mám dvěstě v tobolce,
jdu si hledat práci.
Honza prošel království,
navštívil i krále,
vysvobodil princeznu,
i když měl namále.
Za to dostal odměnu.
Bohatství i princeznu.
Já jsem také Jan, ale smůlu mám.
Prošel jsem kus republiky,
ochytal jsem různé kliky,
práci ale nenašel.
Špatný jsem to manažer.,
zato rychle rostou vousy.
Vypadám jak bezdomovci.
Beznaděj je srdcervoucí,
když přebírám popelnici.
Úřad práce? To je zrádce,
falešná instituce.
Zvolím novou taktiku.
Dám se na politiku.
Vzory vidím. Slyším všude,
jak se šidí, jak se krade.
Až mne zavřou za korupci,
odbudu si pár dní v kleci.
A pak bude amnestie,
mohu zase být bestie.
Staňa Ševčík

Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit a upravovat. Neprošlo jazykovou úpravou.
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Dýňohraní
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