
Krumvířský zpravodaj3/2011 strana  1

3/2011

v tomto čísle:
• Z obecního úřadu 
• Praktické informace 
• Školní rok 2011/2012
• Z činnosti spolků
• Na cestách - Thajsko
• Hody 2011
• Čarovný kroj

• Cvičíme…
• Reportáže z akcí
• Víte, že…
• Z redakční pošty
• Plán společenských a kulturních akcí
• Společenská kronika



Krumvířský zpravodaj 3/2011strana  2

Slovo starosty
Dovolte mi, abych Vás v násle-

dujících řádcích informoval o něk-
terých akcích, které se zrealizova-
ly, které právě probíhají a také ty 
naplánované.

Začátkem tohoto roku jsme 
zažádali o dotace na výstavbu 
dětského hřiště s herními prvky 
na „Stadionu“. Celkové náklady 
na realizaci tohoto hřiště činily asi 
570.000,- Kč a požadovaná výše 
dotace byla takřka 400.000,- Kč. 
Naše žádost byla na ministerstvu 
pro místní rozvoj kladně vyřízena, 
takže se v měsíci červnu zahájila 
samotná výstavba nového dět-
ského hřiště. V současné době je 
hřiště plně využíváno dětmi, které 
z něho mají velkou radost. Mým 
přáním je, aby toto zařízení 
vydrželo sloužit dětem co nejdéle. 
Proto bych chtěl vyzvat všechny 
občany k všímavosti, aby nedo-
cházelo ke zbytečnému ničení 
hřiště vandaly. Pokud by se někdo 
stal svědkem něčeho takového, 
bylo by na místě toto nahlásit na 
Obecní úřad.

Další akcí, na kterou jsme 
dostali dotaci, je „Regenerace 
urbanizace krajiny obce“. Jedná 
se o obměnu a doplnění výsadby 
veřejné zeleně v lokalitě „Stadi-
onu“ a okolí dle zpracované pro-
jektové dokumentace. Náklady 
projektant vyčíslil na 617.595,- Kč. 
Z toho schválené dotace jsou asi 
463.000,- Kč. Výběrové řízení na 
dodavatele této zakázky bude pro-

bíhat na začátku října. Samotná 
výsadba by se měla uskutečnit 
ještě na podzim, kdy jsou příznivé 
klimatické podmínky. 

Kladně schválenou žádostí 
o dotaci je podmíněna i další z plá-
novaných akcí, kterou je zakou-
pení kompostérů a přidělení (dle 
Vámi vyplněných a vrácených 
dotazníků) do každého domu. Tím 
bychom vyřešili likvidaci bio odpa-
du z domácností. V rámci žádosti 
bylo zahrnuto i zakoupení obec-
ního štěpkovače na úpravu vět-
ví a tvrdých částí rostlin. Žádost 
o dotace na zakoupení tohoto 
zařízení se podávala začátkem 

měsíce července. Snad bude také 
úspěšná. 

Dále bych Vás chtěl informo-
vat o probíhající investiční akci 
– Výstavba inženýrských sítí 
– v lokalitě nových rodinných domů 
směrem na Bohumilice. V součas-
né době jsou dokončeny práce 
s pokládkou kanalizačního potru-
bí, vodovodu a plynovodu. Do 
konce listopadu by měla být hoto-
vá i komunikace. Pokládka roz-
vodů nízkého napětí (NN), přívod 
vysokého napětí (VN) a výstavba 
trafostanice se nečekaně zdržela 
při vyřizování majetkoprávních 
vztahů. Aby se v dané lokalitě 
mohla dobudovat včas i výše uve-
dená komunikace, budou položeny 
chráničky pro NN tak, aby se již při 
montáži rozvodů elektrické ener-
gie nemuselo zasahovat do nově 
zbudované komunikace.    

Protože se blíží podzim a s ním 
i úklid v zahradách a zahrádkách, 
chtěl bych upozornit všechny 
občany, aby pálením rostlinných 
zbytků (které jsou mnohdy vlh-
ké nebo mokré) neobtěžovali své 
okolí. Při takovém pálení vznikají 
karcinogenní (rakovinotvorné) lát-
ky, které musí nedobrovolně vde-
chovat všichni kolem. Rostlinné 
zbytky, které nevyužijete do kom-
postu, můžete odvézt na skládku 
stavební suti ke „Dvoru“.       

Jaroslav Komosný
starosta obce
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

20. 7. 2011
Z jednání OZ Krumvíř 

Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: Zdeněk Luskač, Helena Novotná                              
Přítomni: dle prezenční listiny – 9 přítomných

Projednáno :
I )     Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
II)     Schválení programu jednání Z.O.
         
Program jednání  :

1) Rozpočtová změna č.2
2) Smlouva o zřízení věcného břemene s INVEST SOLAR s.r.o. na pozemek p.č. 2825 (vstup do areálu od hlavní 

silnice) dle zákresu v geometr. plánu č. 619-192/2011 s panem Ing. Danielem Svobodou.
3) Prodej pozemků za účelem výstavby RD panu Milanovi Jakubčíkovi, Krumvíř č. 103 (pozemek č. 1930/33 

a 1930/34 dle geometr. plánu č. 593-159/2010)  
4) Prodej pozemku za účelem výstavby RD panu Rečkovi Janovi, Břve 31, Hostivice, Praha – západ (pozemek 

č. 1930/44 dle geometr. plánu č. 593-159/2010)
5) Úhrada neinvestičních nákladů na žáka II. stupně navštěvující ZŠ Hodonín ve školním roce 2010/2011
6) Darovací smlouva s INVEST SOLAR s.r.o.
7) Smlouva s krajským úřadem JMK o poskytnutí dotace na kulturní akci Kraje beze stínu za podmínek, které jsou 

uvedeny v uvedené smlouvě.
8) Různé – KBS
9) Závěr
Ad I.)  Pan starosta přivítal všechny přítomné a určil zapisovatelku a ověřovatele zápisu.
Ad II.) Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Schváleno:       Pro 9  hlasů.               Proti  0   hlasů                  Zdrželi se  0   hlasů

Ad 1) Rozpočtová změna č.2
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 13 935 200,-Kč na 14 166 700,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 22 782 500,-Kč na 22 834 200,-Kč
- Financování se zvyšuje z 8 847 300,-Kč na 8 667 500,-Kč
- viz. příloha rozpis jednotlivých příjmů a výdajů
Schváleno:        Pro 9  hlasů               Proti  0  hlasů            Zdrželi se  0   hlas

Ad 2) Smlouva o zřízení věcného břemene s INVEST SOLAR s.r.o. na pozemek parcela č. 2825 o výměře 476m2 
- Obec Krumvíř prohlašuje a výpisem z KN LV č. 10001 dokládá, že je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 2825 

o výměře 476m2 zapsaném v katastru nemovitostí Krumvíř vedeném u Katastrálního úřadu Hustopeče.
- INVEST SOLAR s.r.o. prohlašuje, že je vlastníkem stavby označené „Fotovoltaická elektrárna Krumvíř“ umístě-

né mimo jiné i na pozemku parcela č. 2826, k.ú. Krumvíř.
- Obec Krumvíř touto smlouvou zřizuje k zatíženému pozemku parc.č. 2825 ve prospěch INVEST SOLAR s.r.o. 

právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc.č. 2825 na pozemek parc.č. 2826, k.ú. Krumvíř. Rozsah věcného 
břemene a trasa cesty je vyznačena na geometrickém plánu č. 619-192/2011 zhotoveném Ing. Danielem Svo-
bodou a schváleném Katastrálním úřadem Hustopeče.

- Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně. INVEST SOLAR s.r.o. zaplatí Obci Krumvíř jednorázovou 
úplatu ve výši 5.000,-Kč za celé období, na které je věcné břemeno zřízeno.

Schváleno:       Pro 9   hlasů              Proti  0  hlasů           Zdrželi se  0   hlasů

Ad 3) Prodej pozemků za účelem výstavby RD panu Milanovi Jakubčíkovi, Krumvíř č. 103 (pozemek 
č. 1930/33 a 1930/34 dle geometr. plánu č. 593-159/2010)

- Smlouva o prodeji pozemků panu Milanovi Jakubčíkovi, p.č. 1930/33 a 1930/34 dle geom. plánu č. 593-159/2010 
v k.ú. Krumvíř, které jsou určeny územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy.

- Cena za 1 m2 je stanovena na 350,-Kč
Schváleno:       Pro 9   hlasů              Proti  0   hlasů    Zdrželi se  0   hlasů.

Ad 4) Prodej pozemku za účelem výstavby RD panu Rečkovi Janovi, Břve 31, Hostivice, Praha – západ 
(pozemek č. 1930/44 dle geom. plánu č. 593-159/2010)
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- Smlouva o prodeji pozemku panu Janovi Rečkovi , p.č. 1930/44 dle geom. plánu č. 593-159/2010 v k.ú. Krumvíř, 
který je určen územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy 

- Cena za 1m2 je stanovena na 350,-Kč
Schváleno:       Pro 9   hlasů              Proti  0  hlasů            Zdrželi se  0   hlasů.

Ad 5)  Úhrada neinvestičních výdajů na žáka II. stupně navštěvující ZŠ Hodonín ve školním roce 2010/2011
- Příspěvek na žáka: Přibylová Kateřina, Schmauder Ronald
- 1400,-Kč/žák x 2 = 2.800,-Kč
Schváleno:       Pro  9   hlasů              Proti  0  hlasů          Zdrželi se  0   hlasů.

Ad 6) Darovací smlouva s INVEST SOLAR s.r.o.
- INVEST SOLAR s.r.o. poskytne Obci Krumvíř fi nanční dar ve výši 50.000,-Kč pro účely rozvoje vědy a vzdělání, 

výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu mládeže, na ochranu zvířat 
a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a sportovní účely.

- Obec Krumvíř prohlašuje, že dar přijímá a použije ho výlučně k dárcem určenému účelu.
- INVEST SOLAR s.r.o. poskytne fi nanční dar do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy na účet Obce Krumvíř.
Schváleno:       Pro 9  hlasů              Proti  0  hlasů           Zdrželi se  0  hlas.

Ad 7) Smlouva s JMK o poskytnutí dotace na KBS
- Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro obec Krumvíř na projekt: Folklorní fes-

tival Kraj bez stínu ve výši 50 000,-Kč za podmínek dle návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
Schváleno:       Pro 9  hlasů              Proti  0  hlasů           Zdrželi se  0  hlas.

Ad 8) Různé
a) Vyúčtování KBS : příjem  127 200,-Kč  (vstupné, dotace)
    výdej   149 352,-Kč  (materiál, služby)
    vyúčtování     22 152,-Kč
b) Hody 2011 – pan starosta navrhnul, aby obsazení kasy a šenků bylo stejné jak minulý rok. Dále zastupitelé 

navrhli, aby byl v pondělí  průvod obcí a odpolední zábava pod májů, večer v KD hodová diskotéka.
c) Výběrové řízení na komunikace – pan starosta navrhnul oslovit stejné fi rmy, které se zúčastnily první etapy 

výběrového řízení.
d) Pan starosta informoval zastupitele, že dětské hřiště na stadionu je hotové.
e) Pan starosta informoval zastupitele, že byla podána žádost na dotaci na kompostéry.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Cestovní pasy dětí
Zapisování dětí do cestovního 

pasu či občanského průkazu rodičů 
skončilo 30. června 2011. Po tom-
to datu smí tedy dítě cestovat do 
zahraničí pouze s rodičem, v jehož 
cestovním dokladu bylo zapsáno 
před 01. 07. 2011. Platnost zápisů, 
které byly provedeny do tohoto data, 
pak skončí 26. června 2012. 

Dne 19. 5. 2010 senát schvá-
lil změnu zákona č.329/1999 Sb., 
o cestovních dokladech, která 
vychází z Nařízení Rady EU, jež 
stanovuje, že každý občan (včet-
ně dítěte mladšího deseti let věku) 
bude od 26. 6. 2012 vlastníkem své-
ho cestovního dokladu. Bez platné-
ho dětského pasu se zkrátka dítě 
za hranice nedostane. Tento zákon 
a nemilé komplikující okolnosti je 
podložen faktem, že přibývá úno-
sů dětí za hranice České republiky 
i Evropské unie – této skutečnosti by 

měly právě dětské pasy zabránit. 
Dětský pas pro děti do 5 let nás 

vyjde na 50 Kč. Tento druh dětské-
ho pasu bude platný na dobu 1 roku. 
Důvod je prostý – dítě se v tomto 
období rychle vyvíjí a jeho rysy se 
velmi rychle mění. Pokud chcete 
vycestovat s dítětem starším 5 let, 
ale zároveň mladším 15 let, připravte 
si celou stokorunu. V tomto případě 
bude platnost dětského pasu celých 
pět let. Nejdražší je pochopitelně ces-
tovní pas vydaný osobě starší 15 let 
- 600 korun a doba platnosti 10 let. 
Dobu platnosti pasu nelze prodloužit.

Správní poplatek za vydání stan-
dardního cestovního pasu pro dítě 
mladší 15 let přitom od roku 2012 
zřejmě stoupne na šestinásobek 
- z nynějších 100 na 600 korun. Počítá 
s tím novela o správních poplatcích, 
kterou navrhuje ministerstvo vnitra. 

Dětské pasy lze vyřídit na obec-

ním úřadě s rozšířenou působ-
ností. Pokud máte zájem o pas 
s tzv. biometrickými údaji, musíte si 
o něj zažádat u úřadu v místě svého 
trvalého bydliště. Dětské pasy s bio-
metrickými údaji lze vystavit pouze 
dítěti, které dovršilo 5 let věku. 

Co potřebujete k samotnému 
vyřízení dětského pasu s biometric-
kými údaji? Vcelku téměř nic. Žádné 
tiskopisy a dokonce ani fotku dítě-
te. Dětský pas lze vyřídit přímo na 
příslušném úřadě. K pořízení elek-
tronické fotografi e pro biometrické 
zpracování používají úředníci oddě-
lení cestovních dokladů nejrůznější 
pomůcky, mezi které patří například 
dětská stolička, stupínek, speciál-
ní plátna pro dotvoření správného 
pozadí i další rekvizity.

Zdroj: 
www.aktualne.cz, www.chytrazena.cz

(red) 
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ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

TERMÍN ŠKOLNÍ  AKCE ZAMĚŘENÉ NA SPORT A KULTURU Účastníci
září Drakiáda ZŠ, MŠ, veřejnost

Divadlo v MŠ
říjen Dýňohraní ZŠ, MŠ, veřejnost

Výchovný koncert v MŠ MŠ, 1.- 2. roč.
Vítání občánků

listopad Divadlo v Brumovicích MŠ, ZŠ
prosinec Mikulášská nadílka v MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ

Vánoční besídka v KD a jarmark MŠ, ŠD, ZŠ,veřejnost
Vystoupení ZUŠ Klobouky u Brna 1. – 3. roč.
Skanzen Strážnice MŠ, ZŠ

leden Divadlo Radost Brno 3. – 5. roč.
Lyžařský výcvik v Němčičkách Zájemci z MŠ, ZŠ

únor
 

Zápis dětí do 1. ročníku Předškolní děti
Dětský maškarní ples MŠ, ZŠ, veřejnost
„Kloboucká pětka“ – vědomostně sportovní soutěž pátých ročníků ZŠ 5. roč.
Zahájení plaveckého výcviku v Hustopečích MŠ, 1. – 2. roč.
Divadlo v MŠ MŠ, 1. – 3. roč.
Vítání občánků na OÚ MŠ, ZŠ

březen Výchovný koncert do HV MŠ, ZŠ
Pěvecká přehlídka v Kobylí Vybraní žáci ZŠ
Divadlo Polárka  Brno 3. – 5. roč.
Exkurze do Městské knihovny Klobouky 4. - 5. roč.
Projekt k LV - „Kdo si čte, nezlobí“ v ZŠ ZŠ
Divadelní představení v Boleradicích 1. – 3. roč.

duben Pálení čarodějnic MŠ, ZŠ, veřejnost
VUS Ondráš v Násedlovicích MŠ, 1. -3. roč.
Muzikál v Městském divadle Brno ZŠ,veřejnost

květen Den Země – vycházka do rezervace, okolí ZŠ
Sběr tříděného papíru ZŠ, veřejnost
Ukončení plaveckého výcviku MŠ, 1. a 2. roč.

červen Školní sportovní olympiáda ZŠ
Vlastivědný výlet – Pálava, Mikulov ZŠ
Vystoupení žáků - „Kraj beze stínu Vybraní žáci ZŠ, veřejnost
Sportovní olympiáda  v Nikolčicích vybraní žáci ZŠ
Cyklovýlet do Němčiček 4. a 5. ročník

ŠKOLNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Účastníci
listopad Beseda z Modré linky 4. – 5. roč.

Beseda s mluvčí Policie ČR Břeclav K. Haraštovou 1.– 5. roč.
Přednáška „Děti a závislosti“(PPP Břeclav), informační letáky Rodiče, veřejnost

ŠKOLNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA  ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVU – V RÁMCI PROJEKTU 
ŠKOLY„CHRAŇME  PŘÍRODU“

Účastníci

září, říjen Sběr truskavce ZŠ
říjen Divadlo s ekolog. tématikou MŠ, ZŠ

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2010/2011 - aneb, co všechno se ve škole i mimo ni dělo…
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Beseda „Tonda Obal“ ZŠ
Výukový program ve středisku MŠ, ZŠ
Rozmarýnek (Ekocentrum Lipka Brno)

listopad, prosinec Péče o stromy jírovce – shrabování listí jírovce napadeného klíněnou ZŠ, ŠD
Úklid okolí školy – shrabování listí ZŠ
Tvorba znaku Obce Krumvíř z odpad.surovin (uzávěrů PET) 4. - 5. roč.

prosinec Péče o zvěř ve volné přírodě (krmení) ŠD
říjen - duben Sběr pomerančové a citrónové kůry MŠ, ZŠ
březen Exkurze do přírodní rezervace – pozorování chráněných rostlin ZŠ, ŠD
duben Den Země  - vycházka do okolí, rezervace MŠ, ZŠ, ŠD

Vyhrabování suché trávy v parku, školní zahradě ZŠ
květen Poznávání bylin v našem okolí MŠ, ZŠ, ŠD
červen Sběr tříděného papíru ZŠ
celoročně třídění odpadů ZŠ, ŠD

Recyklohraní“- sběr použitých baterií a elektrozařízení
Sběr PET uzávěrů
Účast ve výtvarných soutěžích na téma příroda, svět kolem nás ZŠ, MŠ

ŠKOLNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ZDRAVOU VÝŽIVU Účastníci
celoročně Zapojení do projektu Ovoce do škol ZŠ

Zapojení do projektu Školní mléko MŠ, ZŠ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI SUBJEKTY
Pedagogicko - psychol. porad-
ny Brno, Břeclav (Hustopeče)

Konzultace, besedy, poradenství

ZŠ Klobouky u Brna Porady, konzultace, soutěže  
MěVG Klobouky Soutěž „Kloboucká pětka“
ZŠ Kobylí Matematická soutěž
ZŠ a MŠ Brumovice, Borkovany, Společné semináře  a školení, porady a konzultace
ZŠ Nikolčice… Účast na dětských divadelních představeních, Sportovní olympiáda
Leros, s.r.o. Prodej nasbíraných bylin
Laktea, s.r.o. Projekt „ Školní mléko“   a   „ Ovoce do škol“
Obec Krumvíř Vítání občánků, oslavy jubilantů, besídky
Hasiči Krumvíř Ukázky hasičské techniky, exkurze

Spolupráce při akci školy „Pálení čarodějnic“

P ehled sout ží, kterých se žáci ZŠ zú astnili

Zam ení sout že Název sout že Termín Po adatel Ú astníci
ZŠ ZŠ Ekologicko - 

p írodov dné
Sb r truskavce 

Výtvarné Dva sv ty

zá í, íjen
DM Brno Výb r prací ZŠ 

ZŠ MŠ, ZŠ Sportovní Lyža ský slalom 
DM Šumná Výb r prací ZŠ Výtvarné P íroda kolem nás - 

zví átka

Výtvarné Maluji – tedy jsem 

leden

Gymnázium Brno Výb r prací ZŠ 

Sportovn  – 
v domostní 

Kloboucká p tka únor  
M VG Klobouky 

5. ro ník
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y
Matematické Matematický klokan b ezen Katedra 

matematiky PdF 
UP a Katedra 

algebry a 
geometrie P F UP 

v Olomouci. 
MŠMT - Sout ž

kategorie A. 

2. -5. ro ník

ZŠ  
ZŠ ZŠ 

Ekologicko - 
p írodov dné

Sb r pomeran ové a 
citronové k ry

MKS Kyjov Vybrané žákyn
ZŠ

Výtvarné O nejzajímav jší
kraslici

P vecké Vylet la holubi ka

P vecké
Dopravní Okrskové kolo 

dopravní sout že

duben

BESIP Vybraní žáci 
5. ro níku

ZŠ ZŠ P írodov dné Poznej byliny svého 
regionu

Výtvarné Namaluj pohádku 
Centrum volného 

asu Pavu ina
Hustope eEkologické Sb r papíru 

ZŠ  P vecké O v ne ek
z rozmarýnu Fanoša 

Mikuleckého

kv ten
kv ten

M sto Hodonín Žákyn
3. ro níku

Sportovní Olympiáda ZŠ  
Sportovní Olympiáda ZŠ Nikol ice  
Literární Knihomol škol. roku ZŠ  

Ekologické Sb r PET uzáv r ,
starého papíru 

erven

MŠ, ZŠ  

Čtenářská soutěž „Knihomol školy“ 
(o nejvíce přečtených knížek): 
1. místo: Natálie Colledani (4. ročník)
2. místo: Veronika Ledahudcová (3. ročník)
3. místo: Aneta Kopecká (3. ročník)  

Přírodovědná soutěž tříd „Poznej byliny svého 
regionu“: 
1. ročník: Voráčová Liliana
2. ročník: Krapková Ivana
3. ročník: Ledahudcová Veronika
4. ročník: Colledani  Natálie
5. ročník: Luskačová Karolína   

Sportovní olympiáda:
1. místo: Veronika Ledahudcová
2. místo: Natálie Colledani
3. místo: Ludmila Štejdířová

Sběr truskavce:  
1. místo:  Veronika Ledahudcová  5 020 g
2. místo:  Matyáš Konečný  3 790 g

3. místo:  Richard Konečný 3 740 g 
Celkem:  35 820 g

Sběr pomerančové kůry:
1. místo:  Karolína Luskačová  15 990 g
2. místo:  Daniela Šurýnová 10 900 g
3. místo:  Adriana Trutmanová 7 350 g
Celkem:  93 832 g

Sběr citronové kůry:
1. místo:  Veronica Garufi  1 420 g
2. místo:  Aneta Kopecká 1 030 g
3. místo:  Sabina Líznarová 850 g
Celkem:  4 000 g

Sběr uzávěrů od PET lahví:
1. místo:  Radek Knápek 20 480 g
2. místo:  Tomáš Bravenec 12 130 g
3. místo:  Veronika Ledahudcová 11 540 g
4. místo:  Eliška Šebestová 11 490 g
Celkem:  126 840 g

Ocenění dětí a žáků v soutěžích v rámci naší školy:



Krumvířský zpravodaj 3/2011strana  8

Sběr kopřivy dvoudomé:
1. místo:  Martin Mondek 6 000 g
2. místo:  Karolína Luskačová 4 050 g
3. místo:  Veronika Ledahudcová 3 580 g
Celkem:  

Sběr tříděného papíru a kartonu:
1. místo:  Julie Mondeková 885 kg
2. místo:  Tomáš Němeček 475 kg
3. místo:  Tomáš Bravenec 410 kg
Celkem:  5 523 kg

Dopravní soutěž: 
I. kategorie (1. – 3. ročník): 

1. místo: Matyáš Konečný
2. místo: Ludmila Štejdířová
3. místo: David Hrnčíř

Ocenění dětí a žáků v sou-
těžích pořádaných jinými 

institucemi:

II. kategorie (4. -5 ročník):
1. místo: Jan Kratochvíl
2. místo: Tomáš Němeček
3. místo: Karolína Luskačová

 Lyžování – slalom:
1. místo: Julie Lexová
2. místo: David Komosný
3. místo. Richard Konečný

Vyhodnocení celoškolní a celoroční soutěže 
„O kšiltovku s logem školy“:
1. místo: 1. ročník 
2. místo: 3. ročník
3. místo: 5. ročník 
4. místo: 4. ročník 
5. místo: 2. ročník 

Zapojení školy do rozvo-
jových a mezinárodních 

programů

Výtvarné:
Vyhlašovatel: DDM Junior 
Brno, Dornych 2
Téma: Dva světy – „ Svět nad 
zemí, svět pod zemí“ 
– 3. místo 
Natálie Colledani

Pěvecké:
Vyhlašovatel: Město Hodo-
nín
Název: „O věneček z rozma-
rýnu Fanoša Mikuleckého“ 
– 3. místo 
Veronika Ledahudcová

ZŠ a MŠ  Krumvíř je  zapo-
jena do operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, oblast podpory 1.4 
Zlepšení podmínek pro vzdě-
lávání na základních školách. 
(EU peníze školám).

Projekty fi nancované z 
cizích zdrojů

ZŠ  a MŠ Krumvíř se zapo-
jila do evropského projektu 
„Ovoce do škol“ s fi nanční 
podporou evropského spole-
čenství a do programu „Škol-
ní mléko“. Dodavatelem do 
ZŠ a MŠ Krumvíř je fi rma 
Laktea o.p.s.

cizí jazyky využívání ICT matematika pří-
rodní vědy  finanční gramotnost  inkluzív-
ní vzdělávání  čtenářská a informační gramot-
nost  cizí jazyk využívání ICT  matematika
přírodní vědy finanční gramotnost inkluzív-
ní vzdělávání čtenářská a informační gramot-
nost  cizí jazyky  využívání ICT  matematika 

 přírodní vědy finanční gramotnost inkluzív-
ní vzdělávání čtenářská a informační gramot-
nost cizí jazyky  využívání ICT  matematika 

Tato škola je zapojena
do výzvy 

EU peníze školám.
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Letos jsme přivítali tyto prvňáčky:
Blahová Zdeňka
Burýšek Stanislav
Húšek Adam
Chotovinský Filip
Ledahudcová Lucie
Macháčková Karolína
Petláková Zuzana
Pilařová Eliška
Přibylová Magdaléna
Samson Vojtěch
Šurýnová Viktorie

ZAHÁJENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012
měsíc název akce Třídy termín
září Drakiáda 1. -5. ročník 21.9. 2011

Plavecký výcvik v Hustopečích 1. a 2. ročník 22. 9. 2011
říjen Vítání občánků na OÚ 2. 10. 2011

Týden čtení  - návštěva knihovny v Kloboukách u Brna 1. -5. ročník 11.10.2011
Sběr tříděného papíru a kartonu + bílá technika, PC
(od 13 do 17 hodin)

1. -5. ročník 13.10.2011

Dopravní výchova – Besip Hustopeče 4. – 5. ročník 14.10.2011
Dýňohraní
(sraz v 16 hodin u školy)

1. -5. ročník 19. 10. 2011

listopad Branně – turistická vycházka 1. -5. ročník
Divadelní představení  v divadle Polárka – Bořík a spol. 3. – 5. ročník 15.11.2011

prosinec Vánoční besídka v ZŠ 1. -5. ročník 16. 12. 2011
leden Lyžařský kurz v Němčičkách 1. -5. ročník 9.– 13.1. 2012
únor Dětský maškarní ples v KD 1. -5. ročník 26. 2. 2011
březen Projekt k LV – recitační soutěž, besedy o knize, výstavy knih, literární 

soutěž, Mahenova knihovna, zapojení do projektu „Česko čte dětem“
1. -5. ročník

duben Den Země – exkurze do fi rmy
na zpracování odpadů /kovo, plast/

1. -5. ročník

Divadlo Polárka Brno 1. – 2.  ročník
Pálení čarodějnic 1. -5. ročník 30. 4. 2012
Dopravní výchova 1. -5. ročník
Oslava jubilantů na OÚ

květen Den matek 1. -5. ročník 13. 5. 2012
Sběr  tříděného papíru a kartonu 1. -5. ročník 17. 5. 2012

červen Den dětí – zahradní slavnost 1. -5. ročník 1.6. 2012
Výlet 1. -5. ročník

  
Další příležitostné akce:

- návštěvy divadelních představení –  Brno, Boleradice, 
v místě (KD Krumvíř)
- výtvarné a literární soutěže – místní i regionální (dle 
nabídek)
- celoroční soutěž „O knihomola třídy, školy“
- kulturní vystoupení žáků na OÚ – vítání občánků, 80.- níci
- sběry: truskavec (září, říjen)
- pomerančová, citrónová  kůra ( listopad – duben)

- prvosenka jarní (březen, duben)
- kopřiva (duben, květen)
- starý papír (říjen, květen)
- úklid okolí školy – podzimní, jarní

Některé akce a soutěže budou spojeny s celoškolní 
soutěží ročníků pod názvem.

„O TRIČKO  S LOGEM ŠKOLY“
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Jak nám slouží Integrovaný záchranný systém?
Snad až moc dobře, když nad 

zapálenou dýmovnici se sjede 
6 vozidel záchranářských složek 
IZS, včetně automobilového žebříku 
z Břeclavi. Kdo ten planý poplach ale 
zaplatí? Zase daňový poplatník? 

Stalo se to 28. 06. 2011 v Krumví-
ři. Byli jsme vysláni k požáru rodinné-
ho domu v Krumvíři. Od operačního 
důstojníka jsme získali další infor-
mace prostřednictvím radiostanice, 
že jde o dům č. p. 6, že oznamova-
tel potom telefon vypnul, patrně byl 
opilý a bylo to zmatené. Nakonec, po 
výletu po Krumvíři při pátrání po kouři 
zjistíte, že jde o domek, který je vzdá-
len od naší zbrojnice na délku jedné 

hadice. Jenže toto v ten moment 
netušíte. A tak jezdíte po Krumvíři 
a připadáte si jako blázen. Když 
místo najdete, po zakouření skoro 
ani památky. Vydáte se na průzkum 
a nikdo neotvírá. Až po delší době. 
To už jsou na místě hasičská vozidla 
z vyhlášeného prvního stupně popla-
chu a další na cestě. Při průzkumu 
zjistíte, že kouř způsobila dýmovnice 
a že situace na místě odpovídá popi-
su od operačního střediska.

Připadáte si jako v grotesce. Tedy 
až do chvíle, kdy situaci začnete 
analyzovat. Dojdete k tomu, že ope-
rační důstojník neměl dostatečné 
informace a nemohl je nijak získat, 

když sedí v Brně. Situaci nemohl 
podcenit a tak postupoval jako v pří-
padě požáru (zamrazí při pomyšlení, 
když bychom dorazili na místo k pro-
věření, domek by byl v plamenech 
a posily, kolegové

hasiči z jiných obcí ještě doma 
na gauči). Než jsme zjistili skutečný 
stav věci, byla na místě skoro všech-
na vozidla, a tak nebylo koho odvo-
lat. A tak s odstupem času docházíte 
k závěru, že to prostě lépe řešit nejde, 
aniž by hrozilo nebezpečí z prodlení. 
Teď už jen zbývá, aby viníci podob-
ných situací za zneužití IZS zaplatili.

Ondřej Němeček
velitel JSDH Krumvíř

Spolek pro muzeum
Vážené maminky, babičky a pře-

devším děti.
Po loňském úspěšném předtan-

čení dětí na Krojovém plese, které 
se setkalo s příznivými ohlasy, by-
chom si vás dovolily požádat o spo-
lupráci i při nácviku na Krojový ples 

2012. Příprava bude probíhat již 
o vánočních prázdninách a během 
ledna. Choreografi e je připravo-
vána tak, aby se mohly zúčastnit 
i samotné děti v případě, že nebu-
dou vytvořeny standartní páry. Přes-
né instrukce zveřejníme na nástěn-

ce u kina, v dalším čísle Zpravodaje 
i na webových stránkách obce 
a Spolku.

Zájemci se mohou předběžně 
hlásit u paní Šebestové a Colledani

Děkujeme.
Spolek pro muzeum

Český zahrádkářský svaz Krumvíř Vás zve
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NA CESTÁCH

Thajsko
V únoru letošního roku jsem se 

s kamarády vypravil na poznávací 
dovolenou do Thajska. 

Thajské království je stát 
v jihovýchodní Asii. Jeho sousedy 
jsou Myanmar, Laos, Kambodža 
a Malajsie. Hlavním městem je 
Bangkok, thajsky nazývaný Krung 
Thep. Měna je v podobě Báthů 
a podle české koruny není silná, 
100 Báthů je na naše cca 50 Kč. 
Počet thajských obyvatel je pouze 
odhadový na  65 444 371. Úředním 
jazykem je thajština, dále se zde 
hovoří i čínsky, malajsky a anglicky. 
Thajsko se nachází ve střední části 
poloostrova Zadní Indie a zasahuje 
též na Malajský poloostrov. Sever-
ní část thajského území je hornatá, 
s nejvyšším vrcholem  Doi Inthanon 
o 2 576 m n. m. Podnebí je tropic-
ké, s vysokými teplotami i vlhkostí 
a vlivem monzunů. Duben a květen 
jsou měsíce s nejvyššími teplotami 
v roce, dosahující v průměru 35 - 36 
°C. Thajsko patří k velmi oblíbeným 
turistickým cílům, a proto jsme se 
i my nadšeně vydali poznávat jeho 
krásy a strávili jsme zde nádher-
ných 20 dní.

Odlétali jsme z Prahy a v Kyjevě 
přesedli na letadlo mířící do Ban-
gkoku, kam let trval dlouhých deset 
hodin. Po přistání jsme se taxíkem 
přesunuli do známého turistického 
střediska Pattay, kde jsme bohužel 
byli pouze jeden den a noc. Poté 
jsme navštívili několik okolních 
ostrovů, Koh Tao, Koh Phangan 
a Koh Samui. Počasí na Koh Samui 
dokáže být velmi deštivé. I během 
dešťové sezóny je ale podnebí 
vhodné pro turismus. Na vlastní kůži 
jsme okusili, že po většinu období 
dešťů dochází ke srážkám jen na 
krátký čas (hodinu) nebo přes noc. 

Na každém ostrově jsme zažili 
mnoho zážitků. K největším z nich 
patří potápění se žraloky, jízda na 
slonech a návštěva přehlídky zvířat 
žijících v této zemi. Jsou to tygři, 
žraloci, opice, papoušci a další zají-
mavé druhy, které místní lidé cvičí 
různým kouskům. Také jsme měli 
možnost si pohladit a vyfotit se s tří-
metrovým krokodýlem. 

Místní obyvatelé nabízeli snad na 
každém rohu velké množství výletů, 
které jsme samozřejmě využili. Jed-
ním byla i plavba lodí na „Angthong 
National Marine Park.“  Rozkládá 
se na ploše více než 100 km čtve-
rečních, 20 km západně od Koh 
Samui a jeho součástí je 42 maleb-
ných ostrůvků. Jsou tam nedotčené 
panenské pláže, nádherná příroda 
i zajímavý úkaz v podobě Smarag-
dového jezera známého jako „Talay 
Nai“, které se nachází uprostřed 
moře obklopené ostrovy. Na samot-
né jezero se turisté dostanou jen na 
člunech. 

Velkou výhodou, jak poznávat 
krásy ostrovů a jak se na nich lehce 
pohybovat, je pronájem skútrů. Díky 
tomu jsme měli neomezené mož-
nosti a vždy jsme se dostali tam, 
kam jsme si naplánovali a viděli to, 
co jsme chtěli. Silným zážitkem byla 
např. projížďka džunglí, kde můžete 
narazit na volně žijící divokou zvěř.

Bohaté zkušenosti jsme získali 
i s místní kuchyní. Mimo ryb, darů  
moře a drůbežího masa je Thaj-
sko také proslavené nezvyklými 
pochoutkami v podobě smažených 
kobylek a žab, pražených červů 
a různých druhů hmyzu. Každý 
z nás minimálně jeden druh ochut-
nal, ale sníst větší množství bylo 
nad našel síly. Další jídla, typic-
ká pro tuto zemi, jsou různé druhy 
polévek, rýže a nudle. Nejznámější 
z nich, které jsme nemohli vyne-
chat, se nazývá Pat Thai. Jsou to 
thajské nudle s kuřecím nebo vep-
řovým masem, zeleninou a speci-
fi ckou omáčkou. Do mnoha pokrmů 
se přidává koření kari a některé jsou
i velmi pikantní. Najíst se zde 
můžete ale opravdu dobře. A když 
přijdete na chuť thajské kuchyni, 
bude pro vás návštěva této země 
i velkým gurmánským zážitkem.

Ceny za jídlo byly velmi nízké. 
Stejně tak i za ubytování, které jsme 
si vždy domlouvali přímo na místě 
v podobě bungalovů nebo cha-
tek umístěných většinou na pláži.  
Levné bylo také oblečení, doprava 
a služby, např. v podobě thajských 
masáží, kterých místní lidé nabízí 
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mnoho druhů. Zákazník si může 
nechat namasírovat buď celé tělo, 
nebo jen části. My jsme okusi-
li masáž chodidel a zad. Směšné 
ceny ovšem neplatí u alkoholu, ten 
je naopak nejdražší. V přepočtu na 
naši měnu obyčejné pivo vychází 
na 70 Kč a za takovou částku zde 
pořídíte celodenní stravu tj. snídani 
oběd i večeři.

Noční život v Thajsku je také 
velmi zajímavý. Na určitých ulicích 
nenajdete nic jiného než hospůdky 
a bary. Pořádají se zde oblíbené 
plážové párty. Na ostrově Koh Phan-
gan se jednou za měsíc koná nej-
větší a nejznámější párty v Thajsku 
„Full Moon party“ (párty za úplňku), 
kterou jsme bohužel propásli. Na 
každém nočním poznávání Thajska 

jsme potkali i mnoho zajímavých 
lidí. Místní obyvatelé jsou tu vel-
mi přátelští a ochotní. Nikdy nebyl 
problém se s nimi domluvit a zařídit 
vše, co jsme potřebovali. 

Na konci naší dovolené jsme si 
před odletem prohlédli také hlav-
ní město, kde jsme strávili pár 
dnů. Bangkok leží v ploché krajině 
na řece Čao-Praja těsně před je-

jím ústím do Thajského zálivu. Je 
směsicí luxusních drahých domů, 
residencí, tržišť, rušné dopravy 
a krásných chrámů, které vyzařu-
jí klid a pohodu. Uznávaným ná-
boženstvím je zde buddhizmus 
a z toho také všechny chrámy vychá-
zely. Jejich nádherné budovy, které 
vždy zdobí velká socha Budhy jsou 
cílem většiny turistů, a tak jsme i my 
některé z nich neopomněli navštívit.  

Při odletu z bangkokského letiš-
tě, jsme si s sebou odváželi mnoho 
zážitků, zkušeností, poznání, suve-
nýrů a dárečku. Všem dobrodruž-
ným povahám návštěvu Thajska 
vřele doporučujeme. I my se příští 
rok chytáme tuto zemi znovu nav-
štívit.

Petr Čálek

BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2011
„Hody milé hody, už jsem dohodoval,
už sem čtyry noce doma nenocoval. 

Doma nenocoval, koně nepucoval,
hody, milé hody, už sem dohodoval.“

…tak se zpívá v jedné lidové 
písni. Mnoho z nás se v ní zajisté 
poznává, i když ne doslova. A tak to 
má být, hody jsou přece jen jednou 
za rok. Ani ty letošní nebyly výjim-
kou, přinesly s sebou však i něco 
výjimečného -  pro někoho pozitiv-
ního, pro někoho negativního.

 Pro většinu Grumvířáků začí-
nají hody v pátek stavěním máje 
a besedou u cimbálu, kde nám letos 
hrála CM Grajcar z Dolních Boja-
novic. Následující tři dny hodování 
každý zná a není snad třeba to zde 
dlouze rozebírat. Jedinou novinkou 
byly letošní hody na sklepech, které 
se většině, co se zúčastnila, líbily. 
I když nám plány trochu pokazilo 
počasí, zábava byla vynikající, pro-
tože kdo se bavit chce, ten se bavit 
dokáže.

Pro mladé hody možná začínají 
o něco dříve, a to stárkovským skle-
pem. Letos jsme se však přesunuli 
z tradičního stárkovského sklepa 
na kopci na druhý konec, do sklepa 
k Bíbům, za což jim patří velké podě-
kování. Hlavním důvodem byla bez-
pečnost, jelikož stárkovský sklep na 
kopci je již ve špatném stavu.

Hody sebou ale nepřináší jen 
zábavu, předchází je mnoho sta-

rostí a zařizování. Není toho moc 
až do té chvíle, kdy si uvědomíte, 
že bohužel většinu dělají jen čtyři 
páry, tzn. stárci a stárky. Samo-
zřejmě, že se najde pár lidí, kteří 
rádi pomůžou, ale je jich zatraceně 
málo. V letošním roce jsme řešili 
zásadních problému hned několik. 
Jistě jste zaznamenali, že pro máju 
se letos nejelo na tradiční místo, 
ale na Strážovský kopec. Důvod 
byl jediný – jinde nám máju nechtě-
li prodat. Ale komu nakonec vadilo, 

že naši kluci přivezli modřín a špič-
ku nastavili z jedle? Daleko závaž-
nější problém, který se řeší opravdu 
už dlouho, představovalo samotné 
stárkování. Přestože se nás část 
začala scházet už v červnu, dopadlo 
to tak, jak to dopadlo. Je obrov-
ská škoda, že se stárci už nevolí 
na Štěpána (26. 12.), ale doslova 
se někteří přemlouvají. Bohužel se 
z této skutečnosti začíná stávat tra-
dice… Kde jsou ty doby, kdy se kluci 
o stárkování prali? Každý by určitě 

1. stárek a stárka: Robert Pilát a Kateřina Šidlíková
2. stárek a stárka: František Valihrach a Eva Luskačová
3. stárek a stárka: David Jaša a Petra Foretníková
sklepníci: Martin Sýkora, Michal Svoboda, Tomáš Drápal 
                a Denisa Veselá



Krumvířský zpravodaj3/2011 strana  13

uvítal, kdyby se stárci zvolili např. 
už na krojovém plese a před hody 
by byl v tomto případě klid.

Jediná věc, která nás všech-
ny opravdu mrzela, byly pomlu-
vy. Opravdu není pravda, že pan 
Šebesta nám naschvál vypouštěl 
ke stárkovskému sklepu vodu, ale 
ochotně ji šel v noci vypnout. A dal-
ších podobných příkladů by se dalo 
uvést nejméně na půl stránky. Místo 
toho aby někdo za vámi osobně při-
šel a řekl: „To se dělá jinak…“, raději 
to vykládá vám za zády a vy se pak 
nestačíte divit. Ale uvědomte si, že 
pokud nám to někdo přímo nevy-
světlí nebo neukáže, těžko to pak 
uděláme správně. Máte pravdu, že 
pod májou nejsme schopni zazpí-
vat jednu pěknou hanácko-slovác-
kou písničku, ale proč se někdo 
z grumvířských zpěváků nezvedne 
a nejde si s námi zazpívat a něco 
nás naučit? Je totiž moc těžké při-
mět někoho k folklóru, když vidí, že 

se tady k tomu už moc lidí nemá, 
tak jak by správně mělo. Folklór 
musí člověka vtáhnout. Ten však 
dělají lidé a ne jedna nebo dvě oso-
by (pak je to pouze divadlo). Pokud 
se totiž nezvedneme ze židle, moh-
lo by se stát, že už příští rok žádné 
hody nebudou…a to by snad nikdo 
nechtěl. Věřte, že jinak to nepůjde!

Proč jde v např. Josefově (Pod-
luží), který má asi 400 obyvatel, téměř 
20 párů krojovaných a v Krumvíři 
(který má asi 1200 obyvatel) ne? 
Proč jinde chodí mraky dospělých 
i se svými malými dětmi a u nás je 
to jen výjimka? Proč téměř všichni, 
co odstárkují, schovají svůj kroj do 
skříně? Proč je nás na Krumvíř tak 
málo? Protože „ženáči“ nebo svo-
bodní nemají kroj? Ne, to je prach 
obyčejná lenost. Kdyby se chtělo, 
tak si ho pořídíte. Určitě se nejedná 

o levnou záležitost, ale musíme si 
uvědomit, že jde o věc, která se nepo-
řizuje pro jednu generaci, tudíž se 
o vyhozených penězích nemůžeme 
bavit. Někdo by mohl namítnout, že 

si kroj chtějí jen půjčit… ale všechno 
se prostě půjčit nedá, s tím musíte 
souhlasit. Pokud v kroji někdo chodit 
chce, ať si ho pořídí. 

Na závěr bychom rádi ještě jed-
nou poděkovali panu starostovi 
a paní J. Vytrhlíkové, protože bez ní 
by spousta holek (mladších i star-
ších) neměla možnost jít v kroji nebo 
stárkovat. Je ochotná půjčit nám 
krásné kroje, které letos škrobila na 
poslední chvíli. Proto si myslíme, že 
poděkování si zaslouží. Taky bychom 
rádi poděkovali klukům, kteří kopa-
li „jamu“, půjčili nám prodlužovací 
kabely, brusku atp. a jakkoli se dále 
účastnili. Poděkování patří samozřej-
mě i všem ostatním, co nám pomohli 
a doufáme, že se nás na krojovém 
plese sejde co nejvíce.

stárci a stárky
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Čarovný kroj

Z HISTORIE

„Už jako malé dítě jsem ho oblé-
kala a vesele cupitala průvodem, 
aniž bych tušila, jaké krásy vlast-
ně skrývá. Mít ho na sobě zname-
ná strojit se do kousku minulosti 
a aspoň na chvíli nevnímat součas-
ný svět. Kroj je připravován s veli-
kou pečlivostí a láskou a babičky 
i maminky se vždy snaží, aby právě 

ten náš byl co nejkrásnější. Oblé-
kání do kroje je velmi zdlouhavé, 
jeho nošení není příliš pohodlné, 
ale všechny tyto pocity vynahradí 
hrdost, kterou potom ten, kdo kroj 
oblékne, cítí.“

Tato úvodní slova z knihy Čarov-
ný kroj mladé autorky Martiny Pále-
níkové z Morkůvek nás inspirovala, 
abychom se v tomto „pohodovním“ 
čísle při návratu do historie zabývali 
vývojem hanácko-slováckého kroje. 
I když tato kniha pojednává přede-
vším o morkůvském kroji, našli jsme 
v ní také zajímavosti o dějinách 
a podobě našeho kroje ze začátku 
19. století.

Hornova litografi e
Sedmého září roku 1836 se 

ve Svatovítském chrámu v Praze 
konala korunovace nového císaře 
Ferdinanda I. Dobrotivého, u nás 
Ferdinanda V. O tři dny později 
byla korunována i jeho manželka 
Marie Anna Savojská. Tato posled-
ní česká královská korunovace 
byla doprovázena plesy, ohňostroji 
a dalšími atrakcemi. I na Moravě byl 
císař s manželkou přivítán s velikou 
slávou. Při této příležitosti bylo na 
přání moravských stavů do Brna 
vypraveno třicet svobodných krojo-
vaných párů. Do Brna byl přizván 
i technický kreslíř Wilhelm Horn, 
který dostal za úkol všechny tyto 
páry zachytit. Jeho soubor litografi í, 
který vyšel v roce 1837, je dodnes 
pokládán za velmi významný.

Zastupující dvojici našeho kraje 
tvořil pár z panství Klobouky. Pod-
le atributů, jimiž jsou fedro a věnec 
na hlavě dívky, je zjevné, že šlo 
o stárka a stárku. Jelikož až do této 
doby nemáme žádné dochované 
ikonografi cké či písemné dědictví, 
je Hornova litografi e nejdůležitějším 
historickým přínosem zobrazující 
podobu hanácko-slováckého kroje 
v první polovině 19. století. Rozdíl 
mezi touto kresbou a dnešní podo-
bou kroje je velmi značný. Dalo by 
se říci, že se soudobému kroji příliš 
nepodobá.

V prvé řadě si všimneme harmo-

nie barev. Pár byl vždy sladěný, aby 
bylo poznat, že dvojice k sobě patří. 
Ženská silueta byla štíhlá a sukně 
sahala až do půli lýtek. Stužka, kte-
rou ženy nosily v pase, byla úzká 
a nezdobená. Černý soukenný živů-
tek měl hluboký výstřih a zdobily ho 
žluté prýmky. Krejzl ležel a nebyl 
tak silně škrobený, po obvodu byl 
ozdobený krajkou a výšivkou. Věnec 
tvořily živé květy přírodních barev. 

Historický kroj, který obnovil folklor-
ní soubor Salajka

Jižní varianta kroje

Severní varianta kroje
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Střecha mužského klobouku byla 
široká a ozdobená vonicí vytvořenou 
z živých květin. Mužská kordula měla 
u Svobodových mužů žluté kování 
a byla červené obroubena. Fedro, 
které muž drží v ruce, bylo podšito 
tureckým šátkem. Za fedrem jsou 
skryty nohavice, bezesporu kožené.

Hornova litografi e nám dokazu-
je, že kroj hanácko-slovácký znal 
jen jednu podobu kroje. Nebyl tedy 
jako dnes rozdělen na kroj části 
jižní a severní. Úpadek nastal již 
v polovině 19. století. Přelomem 
v tomto vývoji se stal rok 1848, kdy 
byl zrušen feudalismus, což vedlo 
k jistému sociálnímu předělu. Selské 
vrstvy se prý snažily vyrovnat lidem 
z města a začaly se přijímat novoty. 
Tmavé barvy krojů byly nahrazová-
ny světlými, vyměňovaly se i látky, 
že kterých se kdysi šilo. Nikdo se 
nesnažil původní tradice dodržovat, 
a tak se kroj začal pozvolna měnit.

Rozdělení kroje podle Josefa Klvani
U zrodu krojového předělu stál 

Josef Klvaňa (1857-1919), zaklada-
tel třídění krojů na Moravském Slo-
vácku. Ten ve svém spise Moravské 
Slovensko, který vyšel v roce 1918, 
popsal celkem 28 typů slováckého 
kroje v šesti oblastech. Hanácké 
Slovácko rozdělil na část severní - 
27. typ. (Ždánicko, Kloboucko) a na 
část jižní - 28. typ (Velkopavlovicko, 
Čejkovicko).

1. Severní varianta kroje 
Krumvíř, Morkůvky, Diváky, 

Boleradice, Borkovany, Brumovice, 
Násedlovice, Archlebov

Ženský kroj: Severní varian-
tu značí stojatý obršlák a velké 
množství spodniček.

Věnec je podobný věnci dívky na 
Hornově kresbě, s tím rozdílem, že 
dnes jsou květiny umělé. V důsled-
ku zvednutí krejzlu došlo ke změně 
výstřihu u korduly - je zašpičatělý 
a zdobí se množstvím port či fl itrů. 
Zachovala se stuha v pase, která 
je však stejně jako podvazadla šir-
ší, delší a malovaná. Rukávce jsou 
i nadále vyráběny z plátna, škrobí 
se, takže drží tvar.

Mužský kroj: V Morkůvkách se 
jako fodro nosí místo tureckého 
šátku bílý brokát pošitý kytičkami či 
čtverečky z barevných stužek (nej-
častěji růžových a modrých), které 
se střídají se stříbrnými či zlatými 
portami, fodro je doplněno kruhovi-
tým terčíkem místo vonice.

Kalhoty jsou ušity z pikové-
ho plátna a barevně se neshodují 
s červenou kordulou. Prýmkování je 
zelené, rukávy však nejsou tak úzké 
jako u jižní varianty kroje. Nepůvod-
ní jsou spony, které jsou vyrobeny 
na stejném principu jako fodro.

2. Jižní varianta kroje 

Horní Bojanovice, Starovičky, 
Němčičky, Velké Pavlovice, Bořeti-
ce, Kobylí, Velké Bílovice a Vrbice

Ženský kroj: Věnec, takzva-
ný kotúč, uzavírá na temeni hlavy 
terč seskládaných stuh, které jsou 
pomalované či polepené korálky. 
Zachoval se ležící krejzl, který je 
silně naškrobený a průhledný. Kor-
dula neztratila svůj původní tvar a je 
zdobena prostě, je však nesprávně 
ušita ze stejné látky jako vrchní suk-
ně. Fěrtoch je malovaný, podvaza-
dla motýlková a úplně se vytratila 
stuha v pase.

Mužský kroj: Původní je snad 
jen podoba stárkovského práva, pro 
který se vžil název fedro, které je 
nadále tvořeno podšitým tureckým 
šátkem. Chlapecký kroj bývá uši-
tý z černého nebo tmavomodrého 
sukna. Kalhoty i kordula jsou barev-
ně vyšité. V některých vesnicích 
v sousedství s Podlužím se nosí 
žluté soukenné kalhoty jako jaký-
si návrat k původním koženkám. 
Prýmkování na kordule je mnohem 
užší než na Hornově litografi i a je 
zelené.

Citace z knihy:
PÁLENÍKOVÁ, M. ČAROVNÝ 

KROJ. Carpe diem, Brumovice 
2009. 1. vydání. 89 s. ISBN 978-80-
87195-04-8.

Do rubriky Z historie připravujeme článek o penězích a platidlech v minulosti (ceny zboží  a potravin, peníze jako 
platidlo a měna), křtinách a nošení do kúta. Rádi bychom tímto požádali všechny, kteří mají chuť se s námi podělit, 
aby nám zasílali jakékoliv příspěvky a fotografi e k těmto tématům.

Děkujeme Vaše redakce

CVIČÍME…

…Orientální (břišní) tanec
Orientálnímu tanci se věnuji už 

asi 5 let. Začátky byly těžké, ale vše 
se dá naučit – jak jsem sama pozna-
la. Některé prvky jsou jednoduché 
a o některých si myslíte, že je nikdy 
nezvládnete. Nakonec ale po pár 
trénincích zjistíte, že to jde.

V orientálním tanci se střídá 
několik základních fi gur, které se 
pak různě kombinují. V tanci na sebe 
plynně navazují, aby tanec nevypa-
dal jako cvičení aerobiku. Celkový 
vzhled tance se může u různých 

stylů dosti lišit. Jednou je spíše vlni-
vý a pomalý, jindy rychlý a třesavý. 
U orientálního tance je velmi význam-
ná osobnost tanečnice, jež se v tanci 
odráží. Důležitý je také výraz a mimi-
ka, která tanci dodává na svěžesti, 
energičnosti a je jeho nedílnou sou-
částí. Na tanečnici by mělo být vidět, 
že ji tanec baví, má z něj radost 
a všechny pohyby jsou pro ni přiro-
zené.

Pro začátečnice bývá často obtíž-
né provést některé prvky, protože 

tělo je ještě ztuhlé a nepoddajné. Po 
cca 3-4 měsících se ale svaly začí-
nají postupně protahovat a uvolňovat 
a tanečnice si už nepřipadají tolik 
neohrabané. Největší satisfakcí je 
pak radost z improvizovaného tance, 
kdy si žena tančí podle své momen-
tální nálady a pocitů.

Orientální tanec je určen pro 
všechny ženy bez rozdílu věku, 
váhové kategorie či úrovně pohy-
bového nadání. Tanec je vhodný 
dokonce i pro těhotné, jen je potře-
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ba vyhnout se některým, zejména 
shimmy, prvkům.

Před i po tanci je také dobré se 
pořádně protáhnout a rozehřát/zklid-
nit tělo. Orientální tanec přináší pozi-
tivní účinky jak na fyzickou kondici, 
tak na psychiku. Zlepšuje prokrvení 
celého těla, jeho pohyblivost, koordi-
naci a postavení. Formuje postavu, 
zvyšuje pružnost těla a sílu jednot-
livých svalů. Posiluje svaly pánevní-
ho dna, což zmírňuje menstruační 
bolesti, napomáhá léčbě neplodnosti 
a usnadňuje porod. Díky stimulaci 
vnitřních orgánů se upravuje zažívá-
ní. V neposlední řadě velmi pomáhá 
od ztuhlosti krčních svalů. Kromě 
toho orientální tanec přináší radost 
a uvolnění, odbourává stres a zvyšuje 
sebevědomí. Je však třeba zdůraznit 
správné provádění prvků. Například 
špatný postoj u tance může způsobit 
bolesti bederní páteře.

Názory na původ břišního tance 
se často velmi liší, obecně lze však 
říci, že se jeho kořeny nacházejí 
na Středním východě. Původně se 
jednalo o tanec plodnosti či tanec 
rodiček, kdy se těhotná žena při-
pravovala na porod pomocí určitých 
pohybů. Při samotném porodu tanči-
ly spíše ženy okolo ní, skrze tanec jí 
předávaly ženskou energii a snímaly 
z ní bolest. Orientální tanec se učily 
dívky již od velmi útlého věku, aby si 
posílily svaly na budoucí porod. Něk-
teré prameny uvádějí, že tento tanec 
rodiček má svůj původ v Africe. Jisté 
ovšem je, že tanec vznikl před tisí-
ci lety před naším letopočtem a že 
zvláštní důraz se při tomto tanci kla-
de na břicho jako symbol plodnosti.

Orientální tanec má spoustu 
forem a stylů, k nejznámějším patří 
tyto:

Egyptský Raqs sharqi - Slova 
raqs sharqi znamenají v arabštině 
tanec východu. Jedná se o styl kaba-
retní, který má kolébku v Egyptě. 
U tohoto druhu tance je velmi důležité 
splynout s hudbou a dávat najevo 
pocity, které v tanečnici vyvolává. 
Nejoblíbenější raqs sharqi tanečnice 
jsou ty, které umí skrze mimiku nejlé-
pe vyjádřit své emoce, a to i přesto, 
že jejich pohyby jsou jinak jednodu-
ché.

Saidi - Styl saidi pochází z jiho-
východní části Egypta z oblasti zva-
né Saidi. Saidi je tanec velmi živý, 
hravý, až laškovný, ve 4/4 rytmu. 
Zároveň je to styl zemitý, a proto se 
používají různé poskoky. Tančí se 

s jednou nebo dvěma holemi, původ-
ně vyráběnými z bambusu.

Baladi - (také beledi nebo beladi) 
Baladi je folklórní, zemitý tanec v 4/4 
rytmu. Styl baladi je velmi podobný 
saidi, i co se týče druhu hudby. Je 
hravý a živý, ale netančí se s hůl-
kou.

Khaleegy - Je taneční a hudeb-
ní styl z oblasti Perského zálivu. 
Khaleegy užívá specifi ckých rytmů 
souhrnně označovaných jako saudi 
(nezaměňovat se saidi). Jedná se 
o 2/4 rytmus. Je to rychlý skupino-
vý tanec, který tančí pouze ženy pro 
ženy. Někdy se mu také říká tanec 
vlasů, protože právě vlasy hrají 
u tohoto stylu velkou roli. Nosí se 
rozpuštěné a při tanci se s nimi různě 
pohazuje ze strany na stranu, nebo 
se hlavou opisují kroužky a osmičky.

K pomůckám používaných při 
tanci patří svíce, šavle, jeden či 

dva polokruhové nebo obdélníkové 
závoje, hůl, činelky, křídla ISIS, tam-
buríny, hadi a vějíře s peřím či vějíře 
závojové.

Profesionální tanečnice nosí na 
vystoupení kostýmy, které se styl 
od stylu liší. Nejčastěji je jejich sou-
částí zdobená podprsenka, sukně 
a zdobený pás přes boky. Jako 
doplňky slouží různé závoje přes 
obličej, rukavičky, čelenky, šátky na 
hlavu nebo široké rukávy na paže. 
Některé styly mají kostým sestaven 
pouze z dlouhý šatů. Nedílnou sou-
částí kostýmu jsou šperky – výrazné 
náušnice a náhrdelníky, nákotníčky 
a náramky. Kostýmy jsou často velmi 
pestré a zdobené penízky, korálky, 
fl itry nebo výšivkou.

Do kurzů břišního tance je vhodné 
nosit něco pohodlného, v čem se cítí 
žena dobře. Vhodné je upnuté trič-
ko, abyste mohly kontrolovat správ-
né pohyby trupu a břicha. Dále volná 
sukně či pohodlné kalhoty. Na nohy 
postačí baletní piškotky či jakékoliv 
měkké boty. Po několika hodinách 
ženy často zatouží po penízkovém 
šátku. Ten ale není nutný, postačí 
i obyčejný šátek s delšími střapci. 
Šátky napomáhají při učení někte-
rých prvků, např. shimmi rameny 
i pánví nebo hip lifty a hip dropy.

Jestli máte zájem si jen tak pro 
radost zatančit, přijďte do kul-
turního domu v Krumvíři, kde se 
každou sobotu od 18.00 do 19.00 
konají orientální tance (kromě 
8. a 15. října). Budu se na vás 
těšit.

Martina Jašová
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Westernové ježdění

REPORTÁŽE Z AKCÍ

V sobotu 3. září uspořádal ranč Hubi Kelly závody ve 
westernovém ježdění. Závody se odehrávaly na plácku 
za fotbalovým hřištěm, kde navozenou atmosféru divo-
kého západu dokresloval nádherný výhled na panorama 
Sklenářova kopce a okolí. Z mnoha disciplín westerno-
vého ježdění mohli diváci shlédnout např. slalom kolem 
tyčí nebo vlajkový závod. Krumvíř v jezdeckém umění 
reprezentovali Laďa a Tomáš Kratochvílovi z pořáda-
jící stáje Hubi Kelly a také Radek Šidlík, oděni stejně 
jako všichni závodníci do stylových kostýmů. Atraktivi-
tu závodů znásobila zkušená komentátorka, která vždy 
vysvětlila podstatu jednotlivých soutěží a také úskalí, jež 
disciplíny jezdcům přinášely. I přesto, že se akce konala 
první zářijovou sobotu, sluníčko pálilo snad víc než celé 
léto, a tak diváci jistě rádi přivítali občerstvení, na kte-
ré pořadatelé samozřejmě nezapomněli. Věříme, že se 
závody líbily všem divákům stejně jako nám a také, že 
budeme mít možnost je brzy znovu navštívit.

(red)

Brazilský trash metal v Krumvíři
Ani tvrdé metalové tóny tří hudeb-

ních těles, které jsme měli možnost 
17. září vidět a slyšet v našem kul-
turním domě, neotřásly jeho pevný-
mi základy. Pořadatelé Woodstock 
open air se rozhodli zkrátit čekání na 
další ročník festivalu, který se koná 
každoročně v druhé polovině čer-
vence v Borkovanech. Jako dozvu-
ky (echo) Woodstocku uspořádali 

v Krumvíři koncert tří trash metalo-
vých kapel v čele s brazilskou sku-
pinou Torture Squad. Kromě této 
exoticky vyhlížející formace mohli 
diváci slyšet Sepuku z Českého Těšína 
a Drzého čerta z Nového Jičína. 

Pro nezasvěcené, trash metal 
je podžánr metalu, jeden z těch 
extrémních, jenž je charakterizován 
rychlým a prudkým tempem, nižším 
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tónovým registrem, složitými riffy, 
vysokými kytarovými sóly a agresiv-
ním zpěvem. I když vrcholu popula-
rity dosáhl trash metal začátkem 90. 

Drakiáda
Ve středu 21. září již tradičně 

místní škola uspořádala drakiádu. 
Ačkoliv to ještě v úterý vypadalo 
s počasím nevalně, ve středu se 
vyjasnilo a i nějaký ten větřík zafoukal. 

Na kopci za Krumvířem směrem na 
Bohumilice (V zápovědích) se sešla 
asi třicítka dětí s rodiči a prarodiči 
a draci všem lítali opravdu parádně. 
Občas to vypadalo, že starší ročníky 

si návrat do mládí užívají snad více 
než jejich děti. Paní učitelky odmě-
nily všechny děti za jejich výkony 
při pouštění dráčků svačinkou, děti 
s draky vlastní výroby i nějakou tou 
cenou. A tak se kolem šesté hodiny 
všichni rozcházeli domů spokojeni.

   (red)

let, má stále spoustu svých fanouš-
ků. Bohužel těch do Krumvíře moc 
nedorazilo a chabá účast by se dala 
srovnat s nedělní hodovní zábavou. 

I tak byl tento koncert něčím výjimeč-
ný, jelikož jeho návštěvníci mohli při-
hlížet stylové metalové svatbě. 

(red)
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Z REDAKČNÍ POŠTY

VÍTE, ŽE…

- díky iniciativě Ing. Jakuba Šebes-
ty se Krumvíř může pyšnit dvěmi 
památečními lípami? Jedna pochází 
z Kamenic nad Lipou (okres Pelhři-
mov), druhá pak z Daňkovic (okres 
Žďár nad Sázavou). Oba stromy 
vysazené u kříže směrem na Brumo-
vice jsou součástí projektu „Záchrana 
genofondu památných stromů“, který 
sleduje mimo jiné i vytvoření specifi c-
ké genobanky. Vzácné stromy dopl-
ňují také nově vysazenou alej kašta-
nů jedlých, která byla v dubnu 2010 
věnována památce řídícího Karla 
Svobody, autora písně „K Brumovi-
cím cesta“.

- mažoretky z klubu KALIMERO, 
o.s. Těšany -Vyškov, ve kterém tan-
cuje i Zuzka Petláková, získaly na 

VIII. Mistrov-
ství Evropy 
v chorvatské 
Poreči 2. 
místo? Bla-
hop ře jeme 
a těšíme se, 
že je někdy 
uvidíme i u 
nás. Fandit 
jim můžete 
každoročně 

ve vánočně vyzdobené Vaňkovce.

- nejúspěšnějším účastníkem 
prvního ročníku světové vinařské 
soutěže Ice Wine du Monde pořá-
dané letos v Lednici se stal Josef 
Valihrach z Krumvíře? V klání slá-
mových a ledových vín získal dvě 
ze čtyř velkých zlatých medailí 
a jednu zlatou medaili k tomu.

Slovácký rok v Kyjově
Ještě v pátek jsem netušil, že někam pojedu, než mi večer zavolal kamarád. Ráno jsem se zrychleně přesunul 

do Brna s domněnkou, že vše zrušíme, na straně ke Kyjovu byl Ždánický les za silnou clonou deště.
Ale kamarád měl čerstvou informaci z nejzápadnější výspy Moravy, myslím tím Jihlavu, že se blíží slunečné 

počasí, takže jsme po poledni vyjeli. Naším cílem byl toliko slavnostní pochod od 14.00h.
Dlouhému kyjovskému náměstí vévodí radnice s renesanční sgrafi tovou fasádou. Bohužel radní nenapadlo tuto 

vyzdobit moravskou vlajkou, ač ji jinak vyvěšují.
Na délku náměstí bylo několik řad stánků s nejrůznějším zbožím, medovina, košíky, koštovačky, občerstvení…
Po 14.00h oznámila komentátorka pořadu, že se z opačného konce náměstí blíží banderium čili selská jízda vede-

ná jezdcem z Terezína se státní vlajkou. Trochu jsem si povzde-
chl, ale jen na chvílu, než jsem koně zahlédl sám, hned druhému 
jezdci se totiž na žerdi třepotala žlutočervená vlajka Moravy.

Popsat průvod 44 obcí je nad moje síly, musel bych mít 
v rukách scénář pochodu a fotit jsem nestíhal. Jen mi v hlavě 
utkvělo, že v Dambořicách těží 55% celorepublikové těžby ropy 
celého státu.

Ač se akce jmenuje Slovácký rok, Slovácko bylo reduková-
no víceméně na Kyjovsko. Býval bych čekal Podluží, Uhersko-
hradišťsko, Kopanice, Horňácko a Luhačovické Zálesí (posled-
ní čtyři administrativně odděleny ve prospěch zrestaurovaného 
gottwaldovského Zlínského kraje). Tož název drobet matoucí, 
ale víc obcí by divák v tom horkém dni zřejmě ani neustál.

Ing. Růžička

Vážená redakce,
obracím se na Vás a prosím o otištění mého příspěvku se vzpomínkou na „Kraj beze stínu 2011“.
Jde o připomínku, která se týká všech účastníků a hostí. Letos jsem se rozhodla, že navštívím naše slavnosti, 

a to se vším všudy. Vybavena nějakým tím haléřem, okrášlena francouzskými holemi jsem vyšlápla za kulturou, a to 
už na dětské dopoledne. Věděla jsem, že se budu vracet až s večerem, a tak jsem přemýšlela o nějakém obědě. 

„Nic se neboj, dyť tam ještě nikdo nikdá hlady neodpadl, neodpadneš ani ty! Dyť si kus baby.“ Tak jsem se po cestě 
utěšovala. U brány jsem si zakoupila celodenní vstupenku, obhlídla okolí a našla svoje místo. Vše probíhalo perfektně 
až do oběda. A tam to mírně zaskřípalo, ne však u mě. Po dětském pořadu nás tam však zůstalo povícero. Na „naší“ 
lavce jsme zůstaly sedět tři „jak sudičky“ a všecky okrášleny čaganama. Věděly jsme jen, že na oběd se dom nejde 



Krumvířský zpravodaj 3/2011strana  20

a že navštívíme stánky s občerstvením. Já jsem však byla překvapeně obdařena občerstvením od své vnučky, byl to 
řízek, a tak jsem ke stánku nemusela. Paní Z. však ke stánku šla, že pro sebe a svou sestru zakoupí také něco dobré-
ho, též měly chuť na řízek. Jaké však bylo jejich zklamání, když ve stánku byly pouze uzeniny a nějaká ta pizza. A tady 
bych proto chtěla říct, nestálo by za to, když už jsou pozváni stánkaři s různým zbožím, aby byl také pozván „někdo“, 
kdo je vybaven zařízením, kde se buď grilují kuřata, nebo kdo by byl ochoten dodat klasické řízky? 

Snad by to za tu námahu stálo, ke spokojenosti hostů. Vždyť přes poledne tam bylo mnoho zájemců o stravu a 
pití. Snad by si zasloužili i něco jiného než běžné uzeniny. Hlavně ti, kteří přijeli se svými dětmi nebo vnoučaty hned 
ráno a odjížděli až po „Ulrichovcách“.

Doufám, že nepohorším svým příspěvkem všechny, kteří se o celou slavnost starali, ale na tuto maličkost jaksi 
pozapomněli.

Díky Vám Všem. L.D.

Když jsem o letošních hodech pozorovala roztomilé 
děti v krojích, připomnělo mně to dobu asi před 30 lety. 
Tehdy v Krumvíři založila p. učitelka Ludmila Požárová 
dětský folklórní soubor Pantlička. Pod jejím vedením se 
děti se svým vystoupením dostaly až do Prahy. Výpis 
z novin zachycuje tehdejší atmosféru na Václavském 
náměstí.

L. Charvátová

 Byl jsem požádán místními občany, abych se kriticky vyjádřil k dění v obci národopisu, hodů a lidových tradic. 
Rád bych poznamenal, že sám od sebe bych tento článek nikdy nenapsal, jelikož zkušenosti z minulých let mě nau-
čily, že Havlovo heslo ,,Láska a pravda zvítězí“ se jaksi míjí účinkem.

Jsem v důchodovém věku, stárkoval jsem já, moji sourozenci, manželka a také mé děti. Mnohokrát sem účinkoval na 
Krumvířském vinobraní, Kraji beze stínu, ve Strážnici a v kroji jsem strávil mnoho krásných hodin i jako ženatý. Neberte to 
jako moji samochválu, chci tím jen naznačit, že jsem v kroji něco odchodil a mám k němu pořád krásný vztah.

V 15 letech jsem spolu se svými kamarády začal chodit na taneční zábavy v Krumvíři a okolí. Tancovali jsme, zpí-
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V Domově Narnie umí dobře fotit 
Ve středisku BETLÉM byla právě ukončena fotografi cká soutěž s názvem „Nebojme se focení“. Představujeme 

Vám nejlepší fotografi e ze čtyř vyhlášených kategorií, tak jak o nich rozhodli čtenáři betlémského webu.
„Chtěli jsme přiblížit každodenní život lidí se zdravotním postižením v našich domovech“ říká Ing. Jan Gavlík 

ze střediska BETLÉM. „Proto jsme vyzvali všechny naše zaměstnance i dobrovolníky, aby během dubna a května 
pořídili dokumentární fotografi e ze své služby a přihlásili je do soutěže. Potom jsme fotografi e umístili na web 
a požádali čtenáře, aby nám pomohli s hodnocením fotografi í. Soutěž se setkala s pěkným zájmem, tudíž přemýš-
líme nad jejím pokračováním v příštím roce.“

Největší počet hlasů získaly shodně dvě fotografi e: Vzájemná opora od Aleny Holešínské v kategorii V pří-
rodě a Pst, prosím - pracuji od Lenky Otýpkové v kategorii Při práci. V kategorii Emoce se nejlépe umístila foto-
grafi e Tajnosti od Pavly Kobylkové a ve čtvrté, volné kategorii uspěla opět Lenka Otýpková s fotografi í Nikomu 
Tě nedám. Autoři nejlepších fotografi í získali dárkové poukazy od místních fi rem a jedna vylosovaná čtenářka 
získala kobereček, který ručně utkal chlapec s těžkým mentálním postižením. Všechny soutěžní fotografi e jsou 
k vidění na webových stránkách www.betlem.org .

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM (Domov Betlém v Kloboukách) si v loňském roce připomnělo dvacet let 
od svého založení. Své první obyvatele s těžkým tělesným postižením přijalo středisko již v roce 1990. Během 
oněch 20 let se středisko rozrostlo o další dva domovy, Domov Narnie v Mokrůvkách a později Domov Arkénie 
v Brumovicích – domovy pečují o dospělé i děti s mentálním, kombinovaným i těžkým fyzickým postižením. 
Středisko dále poskytuje tzv. odlehčovací služby pro zdravotně postižené osoby. Rozvoj BETLÉMA by nebyl 
možný bez podpory široké veřejnosti, fi rem, nadací i jednotlivců. Za účinné podpory a sympatií veřejnosti pro-
bíhá i každodenní provoz všech domovů. 

Kategorie V Přírode, název Vzájemná opora, autor Ale-
na Holešinská

Kategorie Volná, název Nikomu Tě nedám, autor Lenka 
Otýpková

vali, verbovali. To byla pro nás škola. V 17 letech jsem poprvé oblékl kroj a tenkrát jsem nebyl žádný dobrý tanečník, 
verbíř už vůbec ne. To všechno chtělo čas. 

V dnešní době je daleko méně tanečních zábav a tedy méně příležitostí k tancování, ale i menší zájem mladých. 
Potom se nemůžeme divit současnému stavu. Kdo za to může? Myslím, že všichni, ať už mladí, střední generace, 
tak i moje generace. Já osobně na sebe beru také svůj podíl viny. Jak ale z toho ven? Především bychom si měli 
přestat nalhávat, jak dobře to u nás funguje, když opak je pravdou. Nemysleme si, že stačí na sebe obléct kroj 
a úspěch je zaručený. V kroji musím něco umět, naučit se v něm správně pohybovat. Mladí přátelé, jestli chcete 
chodit v kroji, scházejte se pravidelně (třeba jedenkrát měsíčně) pod dohledem zkušenějších tanečníků a tancujte, 
verbujte. Trénovat pár dní před hody, to z vás dobré tanečníky a verbíře neudělá. Kroj představoval vždy pro lidi 
posvátnou věc a měli bychom se podle toho chovat.

Hody. Každá obec má svoje hodovní zvyky, takové nepsané zákony. Jedno ale mají všechny dědiny společné 
– postaví se mája, pod kterou se celé hody odehrávají. Letos tomu bylo jeden den jinak a hody se v pondělí odehrá-
valy ,,na kopci“. Divím se pořadatelům, že to schválili, když o tomto záměru stárků předem věděli. Přitom tam nebylo 
zajištěné občerstvení a ke všemu byl zavřený i kulturní dům, takže rodiče a děti u kolotočů nemohli použít WC nebo 
si koupit pití v pondělním parném dni. Smutné také je, když zase jiný den musely děti v krojích hodinu čekat před 
domem stárky na hodovní průvod. Jedinou kladnou věcí na letošních hodech bylo opravdu velké množství drobotiny 
v krojích. Za to patří velké díky jejich rodičům.

Na závěr bych chtěl poznamenat, že letité tradice by se neměly předělávat, tyto pokusy většinou končí špatně. 
Nemysleme si, že i když se najednou začne dít něco k lepšímu, že do roka bude všechno pořádku. To by byl další 
omyl. Chce to hodně času, snahy, práce a lásky.

Krumvířští občané
Je nám velmi líto, že zde nemůžeme uveřejnit ještě jednu reakci na letošní hody. Bohužel byl článek anonymní. 

Jak jsme zmiňovali v některém z minulých čísel a jak nám kladly na srdce již naše předchůdkyně a zakladatelky 
zpravodaje, v redakci musíme znát jméno autora. Například u předchozího článku podepsaného Krumvířští občané 
v redakci známe jméno autora, které na jeho přání nebylo zveřejněno.
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PLÁN SPOLEČENSKÝCH A KULTURNÍCH AKCÍ

15. 10. Morkůvky Burčákové císařské hody
15. 10. Hustopeče Královský košt
3. – 6. 11. Hustopeče Šmardovo sousedské divadlo 
5. – 6. 11. Kobylí Divadelní víkend
8. 11. Bořetice 11. ročník běhu za bořetickým burčákem a běhu Bořeticemi
12. 11. Velké Pavlovice Svatomartinské otevřené sklepy
12. 11. Boleradice Martinské hody
12. 11. Bořetice Martinské víno – putování po vinných sklepech
19. 11. Němčičky Košt mladých vín a svatomartinských hus
19. 11. Kobylí Ukončení motorkářské sezóny
26. 11. Hustopeče Světový duel vín
26. 11. Velké Pavlovice Promenáda červených vín
26. – 27. 11. Těšany Čas adventní, čas očekávání – výstava betlémů v prostorách kovárny
10. 12. Hustopeče Vánoční jarmark
10. 12. Kobylí Vánoční koncert – DH Stříbrňanka

Adventní čas v Krumvíři

27. 11. V. Rozsvěcení vánočního stromu s krátkým programem, překvapením na konec a tradičním jarmarkem, 
od 15.00, kulturní dům

11. 12. koncert Zdeňka Šmukaře k životnímu jubileu, v programu vystoupí studenti JAMU Brno, od 15.00, kul-
turní dům, vstupné dobrovolné
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KINO  KRUMVÍŘ ŘÍJEN   2011
2. 10. -  NEDĚLE v 15.00  a 19.30 hod –  animovaná komedie USA v české verzi 
              MEDVÍDEK  PÚ
              Ve Stokorcovém lese začíná den jako každý jiný. Pú se probouzí velice hladový
              a nemá doma žádný med... Režie: Stephen Anderson, Don Hall. Přístupný.      / 60 min /

9. 10. -   NEDĚLE v 19.30 hod –  akční/sci-fi /drama USA, ŠUP
              X – MEN:  PRVNÍ  TŘÍDA
              Válka mezi X-Meny a Bratrstvem začíná!  Režie: Matthew Vaughn. Hrají: James McAvoy,
              Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon. Od 12 let.                     / 110 min /

16. 10. -  NEDĚLE v 19.30 hod –   komedie USA, ŠUP
              ŽENY  SOBĚ
              I komedie pro holky může mít koule. Režie: Paul Feig. Hrají: Kristen Wiig, Maya  
              Rudolph, Rose Byrne, Chris O´Dowd, Melissa McCarthy.                                  / 125 min /                          

23. 10. -  NEDĚLE v 19.30 hod –  akční/sci-fi  USA, ŠUP
              TRANSFORMERS  3
               Naše poslední útočiště.  Režie: Michael Bay. Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro,
               Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Malkovich, Frances McDormand,
               Rosie Huntington – Whiteley. Přístupný.                                                              / 154 min /

30. 10. -  NEDĚLE v 19.30 hod –   komedie USA, ŠUP
              ŠÉFOVÉ  NA  ZABITÍ
              Co se dá dělat, když zjistíte, že váš šéf je šílenec, sadista nebo hovado? Tři zaměstnanci
              už nemůžou vydržet to, jak je jejich šéfové provokují a tak se rozhodnou se jich nadobro
              zbavit.  Režie: Seth Gordon. Hrají: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Kevin
              Spacey, Colin Farrell, Julie Bowen, Jennifer Aniston, Jamie Foxx. Od 15 let.    / 98 min /   

Kopřiva Karel  97
Drápal František  90
Prokopová Antonie  90
Popelka Slavomír   85

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti za období říjen až prosinec
Letos slaví své významné život-

ní jubileum Martin Foretník a operní 
pěvec Zdeněk Šmukař. K 60. narozeni-
nám přejeme všechno nejlepší, hodně 
zdraví a štěstí do dalších let. 
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Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit a upravovat. Neprošlo jazykovou úpravou. Příspěvky do Krumvířského 
zpravodaje zasílejte na e-mail krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do schránky na OÚ Krumvíř.
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