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Kraj beze stínu
Že naši předkové dostali do vínku
robotu z kocary, hrabě i hraběnku.
Pár lidí ukáže, jak tehdy žilo se,
za každý přestupek ukrutně bilo se.

V tom kraji bez stínu lidé žít museli,
co v žáru slunečném, co bídy zkusili.
Však přece každý z nich k domovu lásku měl,
pro lepší budoucnost do mdloby sebe dřel.

M.Firtlová, pro 1.ročník slavností 
Kraj beze stínu, 1976-  Zrušení roboty

Vítáme v Krumvíři přátele z okolí,
chceme se pobavit jak nám čas dovolí,
chceme si zazpívat i trochu zatančit,
krátkými scénami všelicos naznačit.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jako první v mém příspěvku 

do tohoto čísla ZPRAVODAJE 
bych  chtěl zmínit bagrování 
Kašnického a Spáleného poto-
ka na našem katastrálním úze-
mí. Čištění Spáleného potoka 
probíhalo bez problémů, až na 
délku plánovaného úseku, kte-
rý měl být asi o sto metrů delší 
(v horní části toku). Od mostku 
u bývalé hrnčírny (u Štaudové-

ho) po Čamlíkovo bylo čištění 
koryta zastaveno nesouhlasným 
stanoviskem MěÚ Hustopeče  
- odborem životního prostředí. 
Při bagrování Kašnického po-
toka nastaly komplikace v tom, 
že ZVHS, která úpravy prová-
děla, dostala fi nanční prostřed-
ky  pouze na odstranění náno-
sů naplavených v roce 2006. 
Po značném úsilí OÚ Krumvíř 
a některých občanů, kteří se 

o tuto práci zajímali, se podařilo 
přesvědčit investora, aby se od-
stranily všechny nánosy bahna. 
Výsledek bagrování není ideál-
ní, ale záplavy při větších sráž-
kách, doufejme, nehrozí.

Další jarní akcí bylo preven-
tivní opatření proti přílišnému 
množení komárů v podmáče-
ných lokalitách celého Spá-
leného potoka. Byl zakoupen 
přípravek k hubení komárů v hod-
notě 36.000,-  Kč a po konzultaci 
s MUDr.Šebestou z HS Břeclav 
jej pracovníci OÚ aplikovali na 
zatopené louky a pole. Vzhle-
dem k tomu, že tento speciál-
ní přípravek hubí pouze larvy 
a ne dospělé jedince ani vajíčka, 
nelze komáry zcela zlikvidovat. 
Brání se tak ve vytváření ko-
mářích kalamit. V tomto přípa-
dě hrozí však migrace z jiných 
katastrů, neboť okolní obce tato 
opatření neprovádějí.

Jako vždy ve svých příspěv-
cích se chci i tentokrát věnovat 
hospodaření s odpadky v naší 
obci. V nejbližší době budou 
na sběrná místa ke kontejne-
rům umístěny nádoby na bílé 
a barevné sklo a také na papír. 
Vyzývám tímto všechny ty, kte-
ří ještě netřídí odpady, aby se
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přidali k většině uvědomělých 
občanů. Třídění odpadů má 
pro obec nejenom ekologický 
význam, ale také ekonomický 
dopad. Za ukládání vytříděných 
odpadů se neplatí, ba naopak, 
fi rma EKONOM za tyto odpady 
poskytuje fi nanční prostředky 
na účet obce. Cena za ukládání 
netříděného odpadu je v sou-
časné době 1100,-Kč za tunu 
a předpokládá se její nárůst. 
Zdá se proto nesmyslné platit za 
stavební odpad, zeminu a biolo-
gický odpad (tráva, větve, řepa, 
brambory ,apod.), který se stále 
v kontejnerech objevuje.

Další investiční akcí naší 
obce je vybudování chodníku na 
„Statek“ v hodnotě 700 000,-Kč. 
V současné době se pro zís-
kání stavebního povolení řeší 
vlastnictví dotčených pozemků. 
V této souvislosti se také konzul-
tovalo s POLICIÍ ČR – dopravní 
inspektorát Břeclav, doprav-
ní značení v obci. OÚ nakoupí 
a osadí dopravní značky (včetně 

zrcadel) na místní komunikace 
a v místech napojení na  státní 
silnici (na náklady Správy údrž-
by silnic Břeclav).

V plánu je také výměna stá-
vajících autobusových zastávek, 
které již dosloužily.

Výměnu čeká také dřevěný 
taneční parket, který je ve velmi 
špatném stavu. Nahradí jej stálý  
parket vybudovaný před KD.

V plánu oprav nechybí ani 
starý i nový hřbitov. Na starém 
hřbitově se rozebere rozpadají-
cí se zídka a vyseká křoví, které 
ji lemuje. Celý hřbitov se osadí 
živým plotem. Cílem úprav na 
starém hřbitově je zachovat mu 
jeho důstojnost. Větší opravy 
pak čekají obřadní síň. V nejbliž-
ší době proběhne rekonstrukce 
vstupního schodiště. Dle ná-
zorů odborníků bylo vystavěno 
z nevyhovujícího materiálu. Dále 
proběhne oprava vnitřních strop-
ních konstrukcí včetně montáže 
folie zabraňující pronikání ne-
čistot a prachu do těchto prostor 

a také oprava vnitřních maleb 
a oprava prasklin ve zdech.

Poslední akcí, se kterou bych 
Vás chtěl seznámit v tomto 
krátkém příspěvku, je realizace 
„Přírodního koupacího bioto-
pu“ – koupaliště. Již od jarních 
měsíců probíhá vyhotovení pro-
jektové dokumentace včetně 
potřebných dokladů k zahájení 
stavebního řízení. Předpoklá-
daná cena celého areálu včetně 
nových budov by se měla pohy-
bovat kolem 19.milionů Kč. Na 
tyto náklady je možno žádat do-
tace až ve výši 85% z fondů EU 
(asi 16 milionů Kč).

Na závěr bych Vás chtěl po-
zvat na folklorní slavnosti Kraj 
beze stínu, který v termínu 15. 
a 16. června 2007 proběhne 
na stadionu. V pátek si spolu 
vyslechneme nejlepší dechové 
hudby z okolí a sobotu uvidíme 
tradiční folklorní program o je-
hož podrobné skladbě se může-
te dočíst dále.

Jaroslav Komosný 
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Z jednání OZ Krumvíř
28.12.2006

1. Projednání žádosti manže-
lů Fibichových ohledně průjezd-
né komunikace vedle jejich ro-
dinného domu. Bylo předloženo 
stanovisko fi rmy Starex ze dne 
4.12.2006 k této záležitosti. Bylo 
dohodnuto, že na příští schůzi 
zastupitelstva budou pozváni zá-
stupci fi rmy Starex aby se vyjádřili 
k uvedené žádosti. Paní Fibicho-
vá žádá o písemné vyjádření.

2. Pan starosta seznámil pří-
tomné s návrhem složení inven-
tarizačních komisí a přidělil jed-
notlivé úseky zastupitelům. 

 
3. Volba fi nančního a kontrolní-

ho výboru a kulturní komise: Byli 
zvoleny výbory v tomto složení:
Finanční výbor 
- předseda – Hečová Dana
- člen - Straková Anna
- člen - Vašíček Pavel
Kontrolní výbor 
- předseda - Ledahudec Miroslav
- člen - Novotná Helena
Kulturní komise 
- předseda - Valihrach František
- člen - Procházková Michaela

Tato komise bude doplně-
na dalšími občany, kteří budou 
ochotni v ní pracovat.

4. Schválení odměny členům 
rady, OZ, předsedům a členům 
volených výborů a komisí dle zá-
kona o obcích a nařízení vlády. 
Byla schválena  měsíční odmě-
na pro členy rady dle uvedených 
předpisů  ve výši 1.280,- Kč. 

 
5. Bylo schváleno rozpočto-

vé provizorium obce na rok 2007 
do doby schválení rozpočtu na 
rok 2007. To znamená, že výdaje 
rozpočtu se uvolňují ve výši 1/12 
z roční výše rozpočtu na každý mě-
síc rozpočtového provizoria. Výda-
je a příjmy uskutečněné v období 
rozpočtového provizoria se stávají 
příjmy a výdaji rozpočtu obce na 
rok 2007 po jeho schválení.

6. Pan starosta seznámil pří-
tomné s navrhovanými změnami 
územního plánu obce. Bylo na-
vrženo před zpracováním změny 
ÚPO zveřejnit výzvu občanům 
o možnosti podání návrhů na 
změny ÚPO.

7. Návrh na odkoupení pozem-
ku p.č. 1302/3 o výměře 1359 m2 
v k.ú.Krumvíř za cenu 29.180,- Kč. 
ZO nesouhlasí s uvedenou cenou 
a navrhuje cenu 10,- Kč/m2, což by 
činilo za celý pozemek 13.590,- Kč.

8. Různé
a/ Na základě žádosti folklorní-

ho souboru Pantlička o příspěvek 
na pořízení krojů byl dán návrh 
na vyčlenění fi nančních prostřed-
ků v rozpočtu na příští rok a tím 
FS Pantlička podpořit.

b/ Pan starosta předložil studii 
na vybudování přírodního koupa-
liště (biotopu) a navrhuje nechat 
zpracovat projekt.dokumentaci, 
ze které budou patrné jak nákla-
dy  na realizaci tak i na provoz. 
Tyto by měly být výrazně nižší jak 
u bazénů. Tento návrh byl přijat.

c/  Paní Procházková navrhuje 
podat žádost o dotace na výstav-
bu tělocvičny.

2.3.2007

l. Schválení výše místních po-
platků:
- za komunální odpad 
 400,- Kč/osobu
- důchodci nad 75 let 
 200,- Kč/osobu
- chalupáři 400,- Kč(č.p.
- děti do 3 let zdarma

Poplatek za psa – 50,- Kč/pes 
a rok, 75,- Kč každý další pes na 
jednom č.p.

Příčinou navýšení poplatků za 
komunální odpad je každoroční 
navyšování ceny za ukládku od-
padů na skládce. V roce 2005 či-
nil místní poplatek 350,- Kč/osobu 
a cena za uložení l tuny odpadu 
činila 833,- Kč. Aktuální cena za 

uložení je 1.012,- Kč/tunu. To 
znamená, že obec doplácí více 
jak polovinu ceny. Při stejném 
množství odpadu jako v loňském 
roce se cena za ukládku navýši 
asi o 100 tis. Kč za rok.

Členové jednotky SDH /dle 
přílohy/ jsou od místních poplatků 
osvobozeni.

2. Byly schváleny výsledky in-
ventur za rok 2006 bez výhrad.

3. Byla schválena směna po-
zemku ve vlastnictví obce a po-
zemku ve vlastnictví manželů 
Dočkalových na žádost manželů 
Dočkalových s tím, že náklady spo-
jené se směnou hradí žadatelé. 

4. Žádost ZŠ Krumvíř i fi nanč-
ní příspěvek na pohoštění ke Dni 
učitelů pro pedagogy ve starobním 
důchodu. ZO navrhuje náklady na 
pohoštění hradit ze svých zdrojů.

5. Projednání rozpočtu a pro-
gramu kulturní akce „Kraj beze 
stínu“. Byly schváleny celkové 
náklady ve výši 222 tis. Kč.

6. Bagrování koryt vodních 
toků v obci – stávající stav je ne-
vyhovující. Je třeba kontaktovat 
vedení ZVHS a projednat lepší 
odstraňování nánosů zeminy.

7. Různé
Pan starosta informoval o po-

vinnostech ve věci povolení k 
nakládání s vodami dle zákona 
254/2001 Sb. o vodách (stavební 
povolení, kolaudační rozhodnutí 
a povolení k nakládání s vodami 
u stávajících vodních zdrojů)

23.3.2007

1. Zpráva fi rmy Starex – se-
známení s vývojem situace ohled-
ně budoucí zástavby rodinnými 
domky.

- původní záměr byl celkem 22 
stavebních parcel různé velikosti. 
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I přes propagaci nabídky byl 
malý zájem. 

Současný pozměněný záměr 
: výstavba dvou RD u hlavní silni-
ce, což by mělo zviditelnit záměr 
a možnost výstavby pro širokou 
veřejnost. V nabídce bude dále 
možnost výstavby RD  „na klíč“ 
a přibude i možnost odkoupe-
ní pouze stavební parcely. Celý 
pozemek /ve vlastnictví obce/ 
je rozparcelován na 18 parcel. 
Po dohodě s fi rmou Starex a po 
předchozím prověření možnos-
tí využít státních dotací, což by 
mělo snížit celkovou cenu sta-
vebních míst.

- k žádosti manželů Fibicho-
vých ve věci průjezdné komuni-
kace 

Pan Kolouch připomíná zacho-
vání funkčnosti kanalizace, která 
odvádí povrchové vody od jeho 
vrat. Pan starosta odpověděl, že 
zrušení funkčnosti kanalizace 
nebylo v plánu. Zástupce fi rmy 
Starex navrhuje zlegalizovat stá-
vající kanalizace a po vybudování 
nové ve spodní části lokality na-
pojit výše uvedenou kanalizaci na 
novou.

Pan Fibich požaduje širší pro-
stor pro příjezd ke svému RD než 
jak je původně navržen v PD Ing. 
Trojkové. Firma Starex nabízí od-

prodej pozemků určených k vý-
stavbě  RD za cenu 750,- Kč/m2.

Závěr: Pan starosta navrhuje 
zlegalizovat uvedenou kanaliza-
ci a po vybudování nové napojit 
původní na novou. Do doby vybu-
dování nové kanalizace se nechá 
stávající v původním stavu.

Dohoda o prodeji části po-
zemku manželům Fibichovým 
proběhne mezi nimi a fi rmou 
Starex / v případě uskutečně-
ní výstavby RD/. Cena, kterou 
manželé Fibichovi zaplatí za část 
pozemku určeného k výstavbě je 
745,- Kč/m2, co je podíl za tech-
nickou infrastrukturu. Vlastní po-
zemek bude za celu 1,- Kč m2. 
Obec Krumvíř prodá manželům 
Fibichovým i plochu, která je 
v PD určena jako příjezd k jejich 
domu. Vyměřování uvedených 
pozemků se provede spolu s vy-
měřováním stavebních parcel. 
Pan Fibich se zavazuje, že se 
nebude odvolávat ke stavební-
mu řízení RD. V případě, že se 
nebude realizovat výstavba RD 
a technické infrastruktury zůstá-
vá vše v dosavadním stavu.

2. ZO schvaluje zástupcem 
obce k projednání změn územní-
ho plánu obce pana starostu Ja-
roslava Komosného.

3.  Závěrečný účet obce, zprá-
va o přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2006 a přijetí náprav-
ných opatření.

V závěrečné zprávě bylo upo-
zorněno na rizikový faktor  - ne-
hospodárné využívání příspěvku 
a majetku obce předaného pří-
spěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
Krumvíř do správy. Ředitelka ZŠ  
MŠ přednesla nápravná opatření, 
která dodá v písemné formě na 
OÚ. 

Závěrečný účet obce za rok 
2006 schválen bez výhrad.

4. Rozpočet obce na rok 2007 
– viz příloha

5. Návrh Rozpočtového výhle-
du obce na období 2008-2010.

6. Dodatek ke Smlouvě o pro-
vozování vodovodního řadu na 
Rybníčku.

7. Různé
Paní ředitelka ZŠ a MŠ Krum-

víř Mgr. Lexová:
- Nájemné při akcích kona-

ných v budově MŠ a ZŠ Krumvíř 
obcí

- námitka – nesouhlasí se 
zveřejňováním svých fi nančních 
odměn na jednáních ZO
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Povolení k nakládání s vodami
Opravdu jen pár dní zbývá do 

1. července, kdy je třeba podat 
žádosti o povolení k nakládání 
s vodami – bližší informace mů-
žete také získat na infolince mi-
nisterstva zemědělství 800 101 
197, na internetových stránkách 
www.zanikpovoleni.cz nebo na 
příslušném vodoprávním úřadě, 
tj. na stavebním úřadě MěÚ Klo-
bouky u Brna. 

Co se rozumí nakládáním s 
vodami? Jedná se o odběr pod-
zemních a povrchových vod 
a o vypouštění odpadních vod 
do povrchových a podzemních vod.

V krátkosti několik informací:
Povolení k odběru nepotře-

bují domácnosti, které mají zří-
zeny studny před rokem 1955. 
Stáří studny nikam nenahlašují, 
o nové povolení nežádají a pou-
ze v případě eventuálního bu-
doucího dozoru ČIŽP uvedou, 
že se jedná o studnu vybudova-
nou před rokem 1955. Doloží to 
listinami např. ke stavbě nebo 
svědeckou výpovědí. Je třeba 

uvést, že není úmyslem Mze ani 
nižších správních orgánů vlast-
níky kontrolovat či bezdůvodně 
dokládat nemožné. Stejně jako 
tomu bylo dosud, budou pověře-
né orgány kontrolovat povolení 
k odběru podzemní vody  pro 
individ. zásobování domácností 
pitnou vodou pouze namátkově, 
popř. na upozornění, pokud na-
černo postavená studna strhne 
ostatním v okolí vodu. Žádné 
plošné kontroly se nechystají.

Povolení také nepotřebují ti, 
kteří vodu ze studny /potoka či 
jiného vodního zdroje/ používají 
jen jako užitkovou (zalévání za-
hrádky), ale ve studni či jiném 
zdroji nesmí být umístěno trva-
le čerpadlo nebo jiné zvláštní 
technické zařízení (voda je ode-
bírána např. konví, kbelíkem). 
Dále nové povolení nepotřebují 
ti, kteří mají povolení vydané 
po 1.1.2002 nebo k tomuto datu 
nabylo jejich povolení právní 
moci.

Studny zřízené po roce 1955 

– musíte mít povolení stavby 
studny – bývá např. i součástí 
kolaudačního rozhodnutí, jinak 
je třeba žádat o dodatečné po-
volení stavby studny a o povole-
ní k odběru. 

Vypouštění vod
Platí stejné termíny jako 

u odběru vod. Domácnosti mají 
většinou staré septiky s přepa-
dem nebo žumpy (bezodtoko-
vé jímky). Mají-li žumpy, bude 
v budoucnu třeba mít doklady 
o vyvážení. U septiku s přímým 
vyústěním do povrchových či 
podzemních vod je potřeba žá-
dat o povolení, které není mož-
né vydat, pokud není odvádění 
odpadních vod přizpůsobeno 
současné legislativě. Převážně 
se jedná o případy, kdy si lidé 
musí doplnit za septiky fi ltr. Tam 
kde je vypouštění do kanalizace 
a následně do ČOV – čističky, 
povolení není potřeba. 

/Informace jsou ve zkrácené 
formě převzaty ze stránek Mze/

Platnost občanských průkazů
Platnost občanských průkazů stanovuje Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., které nabylo účinnosti dne 

1. 1. 2005. Státní občané České republiky mají za povinnost provést výměnu občanských průkazů 
bez strojově čitelné zóny, vydaných:

3) do 31. 12. 1998 za občanské průkazy se strojově čitelnou zónou nejpozději do 31. 12. 2007; žádost 
o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30. 11. 2007,

4) do 31. 12. 2003 za občanské průkazy se strojově čitelnou zónou nejpozději do 31. 12. 2008; žádost 
o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30. 11. 2008.

 POZOR VÝJIMKA - dle § 24 zák. 328/1999 Sb. ve znění zák.395/2005 Sb. je zrušena povinnost 
výměny občanských průkazů  vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není 
v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

Platnost řidičských průkazů
Na konci roku 2007 skončí platnost 3 druhů řidič-

ských průkazů vydaných v letech 1964 až do roku 
1993!
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Letošní ročník bude pojat poněkud netradičně. 
Můžete se těšit nejen na vystoupení folklorních 
souborů a cimbálových muzik z oblasti Hanáckého 
Slovácka pod kterou spadá naše obec, ale také na 
velmi zajímavé hosty festivalu, kteří přijali pozvání 
a rádi Vám předvedou to nejzajímavější ze svého 
repertoáru. 

V pátek v podvečer si přijdou na své především 
fanoušci dechových hudeb z Moravy, Čech, ale také 
Slovenska.

Sobotní odpoledne patří hlavně dětem, které si 
svůj program budou samy uvádět. Vystoupí dětské 
folklorní soubory, dětské cimbálové muziky a malí 
zpěváčci. Připravili si pro vás hry, tance a písně z Ha-
náckého Slovácka.

Sobotní podvečer a noc již bude patřit dospělým. 
Předvedou vám své umění folklorní soubory cim-
bálové muziky a hosté festivalu, kteří zaznamena-
li obrovský divácký úspěch nejen ve své zemi, ale 
také po celém světě. Zlatou nitkou sobotního večera 
bude soutěž o nejlepšího verbíře Hanáckého Slo-
vácka. Bojovat o pomyslné zlato bude deset verbířů 
z celé oblasti HS. Jejich umění bude hodnotit pěti-
členná porota.

(Slovácký verbuňk byl v roce 2005 zapsán na 
seznam Mistrovských děl ústního a nemateriálního 
dědictví lidstva UNESCO). 

Beseda s cimbálovou muzikou Šmytec z Brna 
pestrý folklorní festival ukončí. 

Kraj beze stínu 15.6 – 16.6.2007 Kumvíř
Hosté festivalu

Sólisti orchestra Zlaté husle a sólisti Lučnice 
(SK)

(Původní slovenský projekt nejvyšší umělecké 
kvality. Je vyjádřením spojení osobitého slovenské-
ho naturelu se schopností interpretovat na špičkové 
úrovni nejskvostnější skladby světového repertoáru 
vážné, fi lmové a muzikálové tvorby)

- průřez regiony Slovenska, ve kterém uvidíte 
tance v podání sólistů Umeleckého súboru Lúčnica 
a ukázky virtuozity ve hře na housle, cimbál, fuja-
ru…. V podání sólistů Zlatých huslí

Slovácký soubor Kyjov a CM Pavla Růžičky
(Soubor lidových písní a tanců působí v Kyjově již 

65 let. Velkou přízeň si soubor získal také v zahra-
ničí, mezi diváky evropských států ale také Ameriky 
a Asie.)

- tradiční i méně obvyklé zpracování folklorního 
materiálu Kyjovska v tanečních číslech

Doprovodné akce
Výstava STAŇA ŠEVČÍK „Krumvíř mého dětství 
a mládí“ – perokresby
Zahájení 15.6.2007 v 17.00 
Řemeslný jarmark
Atrakce pro děti ( v případě příznivého počasí)

Marcela Konečná

Dětský folklorní soubor Pantlička
Nejvýznamnější letošní akcí 

byla pro nás účast na  soutěžní 
přehlídce dětských národopis-
ných souborů v Mikulově, která 
se konala 14. dubna. Přehlídky 
se zúčastnilo devět souborů z ob-
lasti HANÁCKÉHO SLOVÁCKA. 
Ve většině souborů tancují děti 
daleko starší a také v minimálně 
dvojnásobném počtu účinkujících. 
Soutěž bohužel nebyla rozdělena 
na věkové kategorie a tak jsme 
nemohli konkurovat. Byla to naše 
první účast na takto významné 
přehlídce, takže jsme velice rádi, 
že jsme se mohli zúčastnit. 

Přesto, že se soubor Pantlička 
neumístil, byly naše děti porotou 
pochváleny. Náš soubor byl ozna-
čen jako „líheň talentů“ a také 
jsme dostali pochvalu za citlivý 
výběr tématu vzhledem k věku 
dětí. A v čem se shodli všichni 

porotci? VYDRŽET a umístění v 
příštích ročnících není vyloučeno. 
Jenom dětí, kdyby bylo víc… Děti 
předvedly pásmo s názvem „Tan-
covali myšák s myšků“, na kterém 
s námi spolupracovala pí Ludmi-
la Požárová, které bychom tímto 
chtěli poděkovat. Pantličku do-
provodila mladší cimbálová muzi-

ka  ZUŠ Klobouky u Brna, primáš 
– Blanka Demelová. 

S tímto soutěžním pásmem 
vystoupí děti i na folklorních slav-
nostech KRAJE BEZE STÍNU 
v Krumvíři, dne 16.6.2007. Přijďte 
se podívat.

Vedoucí souboru Marcela 
Konečná a Marie Šebestová 
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Kříže kolem krumvířských cest

Mluva kříže
Velmi často se v našem pro-

středí setkáváme s křížem. Je to 
zvláštní znamení. Je jich kolem 
nás tolik, že už je ani moc nevní-
máme. Je to popravčí nástroj – ši-
benice starověku. Ani křesťané jej 
neměli jako svůj znak od počátku. 
Jejich znamením byla původně 
ryba. V řečtině ichtis. Písmena, 
která v krypto-gramu a v českém 
překladu znamenala : Ježíš Kris-
tus, Boží Syn, Spasitel. I dnes ten-
to starý znak prochází svou rene-
zancí.

Když se křesťané o pár stole-
tí později odvážili dát si do svého 
erbu kříž, nebyl pro ně znamením 
pesimismu, smutku a smrti. Vždyť 
Ježíš přinesl radostnou zvěst, pod-
loženou jeho vzkříšením. Kříž se 
stal znamením lásky, která musí 
být duší křesťanství. I Kristus, kte-
rý s lidstvem solidárně vstupuje do 
utrpení a smrti, aby nám řekl, že 
je z těchto skutečností východis-
ko, komentuje svůj kříž slovy: „Ni-
kdo nemá větší lásku než ten, kdo 
za své přátele položí svůj život.“

Kříž může být i znamením od-
poru. V minulém režimu jej nosil 
viditelně kdekdo, aniž by věřil v 
Boha. Kříž je módní i dnes, např. 
u populárních osobností. Každý 

ale asi ví, proč ho nosí a má v tom 
svobodu.

Když pomineme hřbitovy, kde 
se to kříži hemží, setkáváme se i v 
každé dnešní obci s několika kříži 
na různých místech, která jsou vždy 
nějakou připomínkou. Někde stojí 
takový kříž uprostřed polí, protože 
tam třeba kdysi spadl sedlák z fůry 
a zabil se. V moderní době křížky 
s podobným připomenutím tragé-
die lemují naše silnice. Jindy nám 
kříž třeba u polní cesty připomíná, 
že tam byla křižovatka cest a naši 
zbožní předkové vycházeli na ces-
ty se znamením a ve znamení kří-
že. Ve středověku byly v kurzu tzv. 
smírčí kříže, vytesané do kamene 
na znamení pokání za spáchané 
zlo. Ať už byl motiv postavení kří-
že jakýkoliv, zasluhuje naši úctu k 
historii i k našim předkům, neboť i 
my pokračujeme v jejich životech. 
Kromě toho jsou tyto kříže zazna-
menány ve vojenských a často i 
turistických mapách a jsou proto 
chráněny nejen jako památky, ale 
i z těchto důvodů. Zasluhují tedy 
od každé generace ochranu a ob-
novu po mnoha stránkách.  Měly 
by být chápány jakou součást his-
torického, hmotného i duchovního 
bohatství každé obce.

František Trtílek 

Tak jak je patrné z plánku, v 
krumvířském katastru se nachá-
zelo původně jedenáct křížů. V 
současné době jich můžete na-
lézt celkem devět. Dva z nich, 
oba dřevěné, již nejsou na svých 
místech-  velký dřevěný kříž – pů-
vodně na levé straně čelní stěny 
kostela a vyřezávaný dřevěný kříž 
u bývalého státního statku.

Tento je nyní umístěn v klo-
bouckém muzeu.

Všechny tyto památky jsou za-
chyceny na dobových fotografi ích 
a je velmi zajímavé, porovnat i 
okolí tehdy a dnes.  Tam, kde stojí 
kříž původně osamocen v krajině, 
jsou třeba nyní kolem něj vzrost-
lé stromy, jiné stavby apod. Dnes  
vám pro zajímavost přinášíme 
různou dokumentaci. Některé 
kříže  v původním prostředí, sou-
časné fotografi e a perokresby od 
pana Václavy Demely.

Informace, které jsou u jednot-
livých památek, pochází ze za-
chovalých archivních materiálů, 
které shromáždil ve čtyřicátých a 
padesátých letech tehdejší farář  
Miloš Indra. 

Začněme tedy podle plánku, 
který zhotovil v roce 1941 pan 
Antonín Fajtl.

Číslem 1 je označena socha 
sv. Anny u kostela z roku 1915, 
na které je nápis: Svatá Anno, 
pros za nás nyní i po všechen 
čas, by národové žili v míru, měli 
v Boha pravou víru. Panno Marie 
pros za svůj lid by nám Bůh na-
vrátil toužebný klid, odvrátil válku, 
drahotu, mor hlad, dal vlasti pokoj 
– milý nám poklad. Postavěno ve 
válečném roce 1915.

Číslo 2 – kříž u kostela na pra-
vé straně s nápisem: Tento kříž 
postavili ke cti a chvále Boží man-
želé Bartoloměj a Marie Čejkovi  
L.P. 1872. Obnoven v roce 1900. 

Číslo 3 a 4 – původně stály  
každý na jedné straně silnice. Po 
dokončení stavby nové vozovky 
jsou oba na levé straně směrem 
na Klobouky. 

Číslo 3 – nápis: Na památku 
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roku Cyrilo-mětodějského 1885. 
Postavit jej dal Jan Šebesta, rol-
ník. Podnětem prý bylo poranění 
syna v „kříži“. Tento kříž byl sva-
len větrem v roce 1954, původní 
kovový kříž byl nahrazen mramo-
rovým. V roce 1955 jej neznámí 
pachatelé povalili a v roce 1956 
jej pan Pavel Červinka z Krumví-
ře v dílně v Kloboukách opravil a 
postavil. Podle záznamů nezůstal 
dlouho útokům ušetřen a v roce 
1961 byl vrch s křížem rozbit. 

Číslo 4 - zbudoval František 
Kratochvíl, rolník z č. 34. Důvod 
je patrný z nápisu: Já jsem vzkří-
šení a život, kdo věří ve mne, 
byť pak umřel, živ bude. K věčné 
upomínce padlých synů Gabriela 
a Jakuba Kratochvílových věnuje 
otec František Kratochvíl.

Číslo 5 - Na památku sv. mi-
sií konaných v Krumvíři r. 1911 
kněžími koleje redemptoristické 
z Prahy vdr. P. Frant. Polepilem 
a P. Leonem Slaninou postaviti 
dali ke cti a chvále Boží manželé 
Cyril a Rosalie Šebestovi z Krum-
víře. Pamatuj, že máš toliko jednu 
duši a proto hleď, abys ji spasil!

Číslo 6 – původně u Burešo-
vého (nyní Němečkového)  smě-
rem na Bohumilice, ale již několik 
let je přeložen o několik metrů dál 
na rozhraní domů Kučerových a 
paní Němečkové. Stojí na něm 
nápis: Tento svatý kříž ke cti a 
chvále Boží a k upomínce na  mi-
lého syna Bartoloměje, který dne 
3./8.1916 čestně padl v 22. roce 

věku svého na severním bojišti 
u Merinu věnovali manželé Jan 
a Marie Peterkovi L.P. 1917

Dobrý boj jsem bojoval, mladý 
život dokonal. Hrob můj v dálné 
cizině. Kdo tam na mně vzpome-
ne? Zde křesťane prodli, za vojí-
ny se pomodli.

Tento kříž byl ve frontě rozbitý 
a bratři padlého postavili nový.

Číslo 7 - kameno-železný kříž 
nad bývalou cihelnou (keramič-
kou) směrem na Násedlovice dali 
postavil manželé Šebestovi v roce 
1881. V roce 1920 byl povalen 
a poté znovu opraven.

Nápis: Ke cti a chvále Boží vě-
nován tento kříž od manželů Jana 
a Anny Šebestových z Krumvíře  
1881.

Číslo 8 - pomník obětem I. svět. 
války u školy s bustou T.G.Masa-
ryka

Číslo 9 – kříž u školky s ná-
pisem: Nechte maličkých přijíti ke 
mně a nebraňte jim, neboť tako-
vých jest království nebeské.

Ku cti a chvále Boží na pa-
mátku světové války dali postaviti 
manželé Martin a Josefa Koneč-
ných r. 1918. 

Číslo 10 – za Krumvířem u bý-
valého státního statku - zde stával 
velký dřevěný vyřezávaný kříž. 
V roce 1951 jej podle skutečnosti 
rozkreslil Josef Matula. /obrázek/. 
Nyní je tento kříž v muzeu v Klo-
boukách.

Číslo 11 – kříž na pravé straně 
hlavní silnice směrem na Hodo-

nín u Líznarového
Nápis: K věčné paměti na 

svého syna a bratra Bartoloměje 
Charváta padlého na italském bo-
jišti na hoře Passubio, dne 17. říj-
na 1916 v stáří 24 let.  Mezi svaté 
mučedníky, zařaď padlé bojovní-
ky. (na fotografi i v pozadí je budo-
va bývalého nádraží- nestály zde 
žádné domy, nyní vzrostlé kašta-
ny jsou teprve zasázeny.

Číslo 12 – nápis: O poutníče! 
Postůj zde a uvažuj, co pro tebe 
trpěl Ježíš Tvůj. Postaven od 
Jana Šebesty v r. 1891. Stál 115 
zlatých, v roce 1919 byl povalen 
a v roce 1920 opraven. Znovu 
byl povalen v roce 1990 a v roce 
1991 ho dal opravit Ing. Foretník 
František. 

Číslo 13 – kříž v dědině u Po-
pelkového  (zastávka autobusu 
na Hodonín)

Nápis: Postůj zde a uvažuj člo-
věče – pro hříchy tvé krev nevin-
ná teče.

Jak je patrné, každá tato pa-
mátka má svou historii, svůj pří-
běh. Některé kříže jsou opravo-
vané, mají své stálé opatrovníky, 
jiné jsou ve špatném stavu (asi 
nejhorší je stav kříže na kopečku 
ke Kloboukám- č. 4), na někte-
rých už dnes nelze přečíst původ-
ní nápis. Přistupujme k nim tedy 
s patřičnou úctou a buďme vděčni 
všem, kteří se i v dnešní době za-
jímají o jejich stav a osud a věnují  
čas jejich údržbě.  

SA

Kříž u Popelkového Kříž u kostela Kříž u školky
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Kříž na cestě ke Kloboukám Dřevěný kříž u dvora Kříž na cestě k Násedlovicím

Zubem času poničený kříž na 
cestě ke Kloboukám

Kovový kříž u kostela Památník obětem 1. sv. války 
s bustou T.G. Masaryka

Tento kříž stával v zatáčce 
u Burešového

Kříž na cestě k BrumovicímKříž na cestě k Bohumělicím
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Z výtvarných 
prací 

dětí MŠ

Jaro ve školce
Po letošní mírné zimě, kdy 

jsme si s dětmi moc sněhových 
radovánek neužili, jsme se všichni 
těšili na blížící se jaro. A co jsme 
všechno zažili?

První jarní den se děti rozloučily 
se zimou. Samy si vyrobily smrtku, 
kterou pustily po vodě za doprovo-
du říkadel. A mohly začít přípravy 
na svátky jara - VELIKONOCE.

Děti si zasely osení do misek, 
které dostaly z Keramičky a če-
kaly až se obilí zazelená. A aby to 
čekání nebylo tak dlouhé, pustili 
jsme se do malování a zdobení 
kraslic, vyrábění zápichů z papíru, 
tancování, zpívání, her...

O tom se ostatně mohli pře-
svědčit rodiče, prarodiče, souro-
zenci aj., pro které jsme uspořá-
dali „VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ“. 
Úterní předvelikonoční odpoledne 
předvedly děti hry, říkadla, písnič-
ky, koledy o jaru a Velikonocích. 
Poté následovalo tvoření rodičů 
s dětmi, kde si mohli vyzkoušet 
zdobení vajíček kořením, kávou, 
moukou, čočkou...Vyráběli si veli-
konoční slepičky z papíru, zajíčka 
z látky nebo věneček z vrby do-
zdobený keramikou z Hrnčírny. V 
podvečer jsme odcházely spoko-
jené nejen my, ale i rodiče. Potě-
šilo nás, že se do výroby zapojili 
kromě maminek i babičky, také 
děti, které MS nenavštěvují, ale 
dokonce i pár odvážnějších tatín-
ků. Celé odpoledne se vydařilo a 
připravujeme další podobná odpo-
ledne na další školní rok.

A co děláme po Velikonocích?

Shlédli jsme pohádku „Zvířát-
ka a loupežníci“ v divadle Radost 
Brno, také „Loupežnické koření“ v 
Boleradicích. Odesíláme výtvarné 
práce dětí do soutěží - v celostátní 
soutěži „Africká maska“ jsme získali 
ocenění (Natálka Colledani, Mirek 
Boháč, Eliška Šebestová, Anetka 
Kopecká). Když nám přeje počasí, 
chodíme rádi do přírody. Vyšlápli 
jsme Sklenářův kopec, prošli lesík, 
podívali se do kravína na telátka, 
cestou pohladili koníčky... Taky 
cestování podle mapy (šipkovaná 
s úkoly) je pro děti příjemným zpes-
třením při pobyt venku.

Dalším zajímavým zážitkem 
byla návštěva místní hasičské 
zbrojnice. Páni hasiči nám ukázali, 
jak musí být správně hasič obleče-
ný. Děti si mohly vyzkoušet hasič-
skou přilbu, prohlédly si přístroje, 
sekyrky... Ti odvážnější dokonce 
vylezli na auto, aby se podívali, co 
vše se ukrývá nahoře. Poté hasiči 
vyjeli s autem (samozřejmě i s hou-
káním) na hřiště, kde nám ukázali, 
jak to vypadá, když se hasí požár. 
Nakonec jsme si mohli vyzkoušet 
i jejich vysílačky. Celá akce byla 
velice zdařilá a moc se nám líbila.

A co nás ještě čeká?
Připravujeme s dětmi pásmo 

básní, písní, říkadel a her ke Dni 
matek pod názvem „Voda, vodič-
ka“. Dále nás čeká školní výlet na 
zámek a letiště do Milotic, menší 
výlety do přírody po okolí. Chys-
táme veselé dopoledne pro děti 
k jejich svátku (Den dětí). Před 
prázdninami se budeme loučit 

s předškoláky - předávání knížek 
a malých dárečků, které jim budou 
naši školku připomínat.

A potom?
Hurá na prázdniny a po prázd-

ninách se těšíme na nové kama-
rády!

Zuzana Grmolcová, učitelka ZŠ

Den matek se letos kvůli vysoké 
nemocnosti dětí konal v rodinném 
prostředí mateřské školky. Mamin-
kám, babičkám i všem ostatním se 
moc líbil. Na závěr děti obdarovaly 
každou maminku kytičkou a kera-
mickým zvířátkem z dílny školní 
družiny. 

(vc)

Děti z MŠ na návštěvě u ha-
sičů

Předškoláci

Miluška Slavíková Verunka Ledahudcová Víťa Požár
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Obrázky z výletu 
do Milovic

Ve škole se nejen učíme
LEDEN
- lyžovali jsme v Němčičkách
- slyšeli jsme a viděli ukázky de-
 chové hudby
- kreslili jsme ve školní družině do
  soutěže 
- ušili jsme ve školní družině 22
 krásných  panenek pro UNICEF

Filípek 
Janča

Toník 
Boháč

Tomášek Němeček Natálka Colledani

Vaneska Trávníčková

Eliška Šebestová

Lyžařský výcvik

Panenky pro UNICEF Zápis do 1. ročníku
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ÚNOR
- tančili jsme na maškarním plese
- do 1. ročníku se zapsalo 9 dětí
- navštívili nás kouzelník i Divadlo
 krásného slova paní Slavíkové
- zatancovali jsme si při masopust-
 ní obchůzce před OÚ

BŘEZEN
- navštívili jsme místní knihovnu
- prožili jsme pohádkový den plný
 soutěží, recitace, kreslení a tan-
 cování
- vystavili jsme si krásné knížky,
 ze kterých jsme si celý měsíc četli
- vypravili jsme se za hustopeč-
 skými hasiči 
- zasoutěžili jsme si u kulturního
 domu v jízdě na kole pod vede-
 ním pana Panice z BESIPu
 Hustopeče
- vyslechli jsme si přednášku na té-
 ma „Šikana a drogy ve školách“ 

DUBEN
-  uklízeli jsme okolí školy a park
- upekli jsme velikonoční jidáše
- zhlédli jsme divadelní předsta-
 vení Zvířátka a loupežníci v di-
 vadle Radost v Brně
- reprezentovali jsme (4 členné
 družstvo) školu v dopravní sou-
 těži ve Velkých Pavlovicích 
- připomněli jsme si Den Země 
- uspořádáním soutěže „O zají-
 mavý výrobek z odpadového
 materiálu“a vyšli jsme si do pří-
 rodní rezervace podívat se na
 chráněné i jiné byliny
- pálili jsme místní (vyrobené) ča-
 rodějnice

Masopust

Maškarní ples

Pohádkový den

Hasiči Hustopeče

Velikonoční pečení

Pálení čarodějnic

Den země
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KVĚTEN
- zajeli jsme si do Boleradic na
 představení „Loupežnické koře-
 ní“ (moc se nám líbilo)
- batikovali jsme ve školní družině
 do výtvarné soutěže fi rmy Iberia 
- nasbírali jsme 125 kg pome-
 rančové kůry a  6,5 kg citróno-
 vé kůry, nejlepší sběrači Karo-
 lína Luskačová – 1.roč.(17 kg),
 Patrik Dvořák – 3. roč. (10 kg),
 Dominica Trutmanová – 4. roč. 
 ( 9,5 kg) 
- vyhlásili jsme soutěž ve sběru
 kopřivy a hluchavky
- sbírali jsme starý papír
- poznávali jsme v přírodovědné
 soutěži byliny našeho regionu

CO MÁME V PLÁNU NA ZÁVĚR?   
- projdeme se po Pálavě – ke Dni dětí
- pojedeme na školní výlet do Strážnice, na Baťův kanál a do hvěz-

 dárny ve Veselí na Moravě
- prověříme svoji zdatnost na cyklovýletu do Němčiček
                 

A PAK HURÁ NA PRÁZDNINY!!!! 

Z výtvarných prací dětí ZŠ

Představujeme Vám
Dne 29.12.2007 uspořádala 

kulturní komise při OÚ v Krumvíři 
společně s Mladou muzikou Šar-
dice vánoční Charitativní koncert 
pro Betlém ve prospěch diako-
nie ČCE, středisko v Kloboukách 
u Brna. Výtěžek z koncertu v cel-
kové částce 7 875,-Kč byl věno-
ván potřebám domova.

Čtyřicetičlenný soubor mla-
dých lidí přinesl divákům zaplně-
ného kulturního domu opravdu 
nevšední sváteční zážitek.

Jedním z členů této mladé 
muziky je i čtrnáctiletý Krumvířák 
František Valihrach.

Právě jemu jsme položili něko-
lik otázek týkajících se jeho velké 
záliby.

V kolika letech jsi začal hrát 
na hudební nástroj?

Ve svých sedmi letech jsem 
začal hrát na fl étnu. Na klarinet 
hraji od devíti let a v jedenácti le-
tech jsem se stal členem Mladé 
muziky ze Šardic.

Při jakých akcích vystupuje-
te?

Koncertujeme doma i v za-
hraničí. Naším největším úspě-
chem v současné době je vítěz-

Batika do soutěže

Afrika očima dětí

František na odehrávkách
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Krumvíř ve světě

ství v krajském kole ve Veselí 
nad Moravou, kde jsme se stali 
absolutními vítězi a zajistili si 
tak postup do Ústředního kola 
celostátní soutěže dechových 
orchestrů v Litvínově. Tam jsme 
rovněž obhájili prvenství ve své 
kategorii. Celkově jsme byli druzí 
v republice ze 150 přihlášených 
dechových orchestrů. K tomu-
to velkému úspěchu nás přivedl 
náš dirigent Roman Kohoutek. 
Také jsme nahráli 4 CD.

Co vás ještě čeká v následu-
jícím období?

Ještě v tomto roce se zúčastní-
me několika přehlídek dechových 
hudeb u nás. Na podzim pojede-
me do Rakouska. Já osobně se 
těším na soutěž ve Švédsku, kam 
pojedeme v červnu.

Jaké máš plány do budoucna?
Chtěl bych i nadále pokračovat 

s Mladou muzikou Šardice a čas 
ukáže, co bude dál.

Vína z Krumvíře pokořila na 
prestižní akci celou Evropu 

Moravský vinař z Krumvíře na 
Břeclavsku Josef Valihrach po-
kořil světové výrobce vín. Na 14. 
ročníku prestižní soutěže Con-
cours Mondial de Bruxelles v Bru-
selu získal před několika dny dvě 
zlaté medaile. Dokonce jednu za 
červené víno, což muselo zejmé-
na francouzským vinarřů vyrazit 
dech. 

KRUMVÍŘ/BRUSEL - Řeci, že 
u nás nedovedou vinaři vyprodu-
kovat červené víno srovnatelných 
vlastností, jako ve Francii, jsou 
minulostí. Na akci, kde bylo 5 460 
vín z celého světa, ovládl katego-
rii červených suchých vín vzorek 
z hroznů, dozrálých ve vinicích 
u Krumvíře. 

Merlot ročníku 2004 pozdní 
sběr pochází ze sklepa vinaře, 
jehož výsledek práce zachutnal 
i bývalému prezidentskému páru. 
Dodnes posílá vína za Kanál La 
Manche, kde končí na stole prin-
ce Charlese. „Ten výsledek mě 
opravdu udělal radost. Nestává 
se, že by červené víno z Mora-
vy takto uspělo. Když se podí-
vám zpět, myslím, že je to dosud 
nejvetší úspěch,“ prozradil vinař. 
V Bruselu získal zlaté medaile 
hned dvě. Druhou v kategorii bí-
lých suchých vín. Rulandské šedé 
ročníku 2002 výběr z hroznů. 

Valihrach svá vína poslal na 
prestižní akci již předloni a pre-
miéra skončila ziskem první zla-

té medaile pro Českou republiku. 
Jak přiznal, vloni mu utekl termín 
pro přihlášení, letos si akci lépe 
pohlídal a to mu vyneslo dvě zlaté 
medaile. 

Získal vůbec první zlato pro 
ČR, o dva roky později další 
v ostře sledované kategorii červe-
ných vín. 

Uspěli i další čeští vinaři .
„Evropa nás podceňuje, že 

neumíme červené víno pořádně 
udělat. Dnes už vědí, že je to ji-
nak. Zejména Francouzi nás pře-
hlíželi. Teď zjistili, 
že jsme pro ně 
konkurence,“ po-
chvaloval výsle-
dek vinař. Úspeš-
nému červenému 
vínu věnoval péči 
již v době zrání. 
Hrozny zrály ve 
vinici déle a mošt 
měl cukernatost 
23,5 stupně. Své 
zřejmě udělala i 
doba, po kterou 
víno odpočívalo 
v barrikových su-
dech. Základem 
úspěchu je vinařo-
va fi lozofi e, s dů-
razem na kvalitu, 
ne kvantitu. Na ke-
řích vinné révy ne-
chává zrát necelý 
kilogram hroznu, 
což v nemalé míre 
garantuje jejich 
kvalitu. 

Josef Valihrach predstavuje čer-
vené víno, kterým dobyl Evropu. 

(převzato z denníku PRÁVO) 

Kromě Valihracha uspěli další 
vinaři z Břeclavska. Vinné skle-
py Valtice získaly dvě zlaté za 
slámové a ledové víno. Po jedné 
zlaté přivezlo vinařství Sonberk a 
na Hodonínsko putovala medaile 
pro společnost Spielberg. Čeští 
vinaři pritom vyslali do Bruselu 58 
vzorků, zatímco třeba Francouzi 
1 944. 

Na závěr je nutné dodat, že 
o Fanových muzikantských kvali-
tách svědčí i fakt, že si ho mezi 
sebe přizvali muzikanti ze Šardi-
čanky, se kterými si zahrál na loň-
ských odehrávkách (foto). Zahrál 
si se slavnou Mistříňankou na 
oslavě strýcových padesátin a na 
letošním krojovaném plese s Išt-
vánkama.

A my Fanovi přejeme, aby se 
mu v jeho zálibě dařilo i nadále.

(MH)

Josef Valihrach s vítězným vínem
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Fotbalový klub Sokol Krumvíř
Činnost klubu v roce 2007
Asi každý, kdo dění v místním 

fotbale alespoň trochu sleduje, 
musí se mnou souhlasit, že se 
nacházíme na hodně dobré vlně 
a že se zřejmě blýsklo na lepší 
časy. V „A“ mužstvu se objevila 
spousta nových tváří, dokonce 
s ligovými zkušenostmi, štědrý 
sponzor, v týmu panuje zdravá 
atmosféra, až to tak  vypadá, že 
za tři roky bude Krumvíř v kraj-
ských soutěžích. Tým dorostu už 
v krajské třídě dokonce fi guruje. 
A když se podrobněji podíváte 
do novin, tak zjistíte následující: 
Ze všech oddílů Břeclavska, kte-
rých jsou desítky, mají lépe po-
stavené juniory pouze v Břecla-
vi.K tomu vyhlášení O.Luskače 
nejlepším dorostencem okresu. 
Myslím, že slušná vizitka obce. 
Co se týče fotbalu, nemám ná-
mitek, co se týče zázemí, je to 
horší. Pryč jsou ty doby, kdy 

stačil rovný plácek, meduna 
a nějaký široký strom, za kterým 
se dalo převléci. Určitě v kde 
kom zavládne nostalgie a říká 
si: „Když to mohlo stačit nám…“ 
Jenže. Dřív svaz nad vším mávl 
rukou a jelo se dál. Dnes je to 
jinak a chod oddílu stojí desítky 
tisíc ročně. Většinou se o dotace 
klubů stará obec, ostatně jako 
u nás. A nejsou to malé peníze. 
Přesto nám to nestačí a jsme 
nuceni hledat příjmy vlastními 
aktivitami. Pořádáme plesy, kon-
certy, snažíme se. Jenže potře-
bujeme závlahový systém, oplo-
cení, rekonstrukci kabin, což jde 
do miliónů. Vrátím se ale zpět 
k té obci. Z mého pohledu pro 
nás dělá málo. Jistě, dá nám pe-
níze, ale o to mi teď nejde. Je tu 
řada problémů, které jsou leckdy 
tak triviální, že nechápu, proč 
nejdou vyřešit. Například 5 let, 
co jsem u klubu, marně bojujeme 

o sekání hřiště, které by mělo být 
dvakrát týdně, zbytečně. Seká 
se jednou a to ještě tak tak.. To 
můžeme to naše hřiště spravo-
vat  a podsazovat do nekoneč-
na, pak ty jejich dotace vlastně 
vyhazujeme zbytečně, třicet tisíc 
za úpravu hřiště sem, třicet tisíc 
za dva roky zase tam a je z toho 
zakletý kruh. Copak by na tom, 
pane starosto, nešlo něco změ-
nit?? A k těm kabinám. Myslím, 
že jsou v havarijním stavu a po-
třebovaly by rekonstrukci. Jen-
že kde na to vzít peníze? Jistě, 
možná by se našlo nějaké řešení 
v podobě dotace z nějakého fon-
du, obce, svazu, EU, nevím. Co 
vím naprosto přesně ale je, že to 
momentálně možné také není, 
neboť se to kdysi dávno stavělo 
jakože nestavělo. Nemáme plá-
ny, nemáme vlastníka, nemáme 
šanci na rekonstrukci. V této zá-
ležitosti bych rovněž kladl důraz 
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na zapojení obce do problému, 
neboť jednotlivec neorientují-
cí se vůči státním úředníkům je 
naprosto odepsán. Takže ,pane 
starosto, prosím o větší úsilí, 
vždyť je to vizitka celé naší obce 
a řeknu vám, že když nás ve 
Slavkově, Lanžhotě a jinde plá-
cají po ramenou za předvedené 
výkony a ptají se, kde ten Krum-
víř vlastně je a pak když přijedou 
k nám a vidí to bídné zázemí, tak 
nás spíš litují.     

Mužstvo dospělých
V zimním období došlo v týmu 

k řadě změn. Vedení v týmu pře-
vzali R.Široký a J.Obenrauch. 
Jména, která nám mohou závidět 
široko daleko. Navíc přišli další 4 
hráči se zkušenostmi z vyšších 
tříd. Příprava na jarní část pro-
běhla v nevídaně vysokém tem-
pu a tak se očekává atakování 
vedoucích pozic v tabulce a pro 
příští fotbalový rok jednoznačný 
útok na  první příčku, zaručují-
cí postup. Tým bude potřebovat 
čas na souhru představ trenérů, 
ale myslím, že by v tom neměl 
být problém. Z kádru je cítit kva-
lita, to je bez diskuze.Škoda jen, 
že se výše jmenovaní pánové 
dosud nepředstavili v soutěžním 
zápase, na což jsme se všichni 
těšili. Doufám, že na podzim už 
budou oba v sestavě. Také ne-
jsem stoprocentně přesvědčen 
o některých posilách, ale to je 
věc trenérů, jen bych nechtěl, 

aby minimálně srovnatelní míst-
ní hráči seděli na lavičce náhrad-
níků a vzápětí odešli z mužstva 
úplně. Naopak velmi chvályhod-
ným tahem je časté  zařazování 
juniorů. 

Dorost
To je naše budoucnost. O tým

se stará L. Luskač, P. Šurýn 
a M. Škrabko.V týmu je obrovský 
potenciál, ale ten je třeba něja-
kým způsobem tvarovat a rozví-
jet, což není zrovna jednoduché, 
zvlášť když máte v týmu hned 
několik mistrů světa. Ale postu-
pem času myslím, že tu společ-
nou řeč najdeme a kluci pochopí, 
že to všechno vlastně dělají pro 
sebe. V zimním období absolvo-
vali kvalitní přípravu, včetně tra-
dičního zimního soustředění, ten-
tokrát v Podlesí u Nového Města 
na Moravě. Zde byly vytvořeny 
výborné podmínky, areál tvoři-
lo multifunkční zařízení(fotbal, 
bazén, kvalitní běžecké trasy). 
Zřejmě jsme zde našli útočiště 
do dalších let. Následovala řada 
kvalitních přípravných utkání na 
umělé trávě v Brně s místními 
týmy (výhra nad Řečkovicemi, 
remíza s Kohoutovicemi a těsná 
prohra s týmem Slatiny, který hra-
je krajský přebor). Pro jarní část 
se nám podařilo do týmu získat 
kvalitního brankáře (D.Šumbe-
rák, Brumovice), což pro nás 
znamená, že určitě chceme po 
posledním jarním kole vidět náš 

tým někde na špici tabulky. Bohu-
žel, D.Šumberák letos v dorostu 
končí stejně jako další přespolní 
hráč R.Procházka z Čejče a tak 
se budeme muset poohlédnout 
po dalších posilách, neboť kádr 
by se zúžil na 12 hráčů, což je 
pod hranicí únosnosti. V letním 
období máme zájem uspořádat 
kvalitní dvoudenní turnaj v této 
kategorii, tak doufám, že se nám 
to podaří. Popř. chceme na ně-
jaký vícedenní turnaj vycestovat 
klidně za hranice okresu. Z dosa-
vadní snahy hráčů a jejich téměř 
stoprocentní účasti na trénincích 
je vidět jejich snaha a odhodlání 
a tak věřím, že i v té nadcházejí-
cí sezóně budeme schopni hrát o 
čelo tabulky.  

Ondřej Luskač – nejlepší fot-
balový dorostenec okresu

Na konci února se v sále bole-
radického divadla předávaly ceny 
nejlepším hráčům, trenérům a 
funkcionářům působícím ve fot-
balovém dění v okrese Břeclav. 
Za účasti vedoucích členů fotba-
lového i politického nebe našeho 
okresu nezůstal bez ocenění ani 
náš klub. V anketě, kterou tvořili 
příznivci kopané a následně vy-
hodnocovali představitelé svazu, 
byl oceněn Ondřej Luskač a sice 
v dorostenecké kategorii. Tímto 
Ondrovi blahopřejeme a do dal-
ších fotbalových let přejeme hod-
ně úspěchů.   

 Michal Šrabko
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Pokračování procházky starým Krumvířem 
po živnostech a řemeslech

Vydáme-li se z křižovatky do 
Bohumilic, míjíme po pravé straně 
historickou stavbu SOKOLOVNY 
a na levé straně tři přízemní řado-
vé domky.

Ten první, dnes již nic neříkají-
cí, je bývalý obchod se smíšeným 
zbožím, pekárna chleba a rohlíků, 
ale i malé hospodářství s kravička-
mi. To všechno zvládla jedna rodi-
na se šesti dětmi - Ševčíkovi.

Vedlejší dům obýval vážený 
pan náměstek starosty a spolu-
majitel krumvířské kruhové cihel-
ny Josef Charvát. Již tehdy mohl 
jeho syn Josef zájemcům rozvážet 
nákladním autem cihly a křidlice 
přímo na staveniště.

Do třetice před potokem se 
k oběma stavením družilo holičství 
pana Povolného. Mistr již tenkrát 
používal vedle ručních střihačích 
strojků také na lanku pojízdný 
strojek elektrický.

Pokračujeme dále přes potok 
do Chaloupek a naše první zasta-
vení patří starobylé kovárně mistra 
Sladkého, který zde precizně zvlá-
dal nejen kovářské, ale i podkovář-
ské řemeslo.

Naproti v rohovém domě měl 
pan Trumpeš ve dvoře dobře vyba-
venou dílnu na opracování dřeva 
a výrobu kvalitních násad k různé-
mu nářadí.

Postoupíme-li dál do uličky, do-
stáváme se do fotoateliéru pana 
Dočkala. Ten uměl své černobí-
lé portréty, barevné ještě nebyly, 
umělecky kolorovat ku spokojenos-
ti svých klientů.

Na rohu této uličky založil no-
vou krejčovskou dílnu pan Antonín 
Drabálek. Zkušenosti o novém po-
jetí oblékání předal mladým krejčím 
u něj vyučeným a sice Františkům 
- Konečnému a Pichlerovi.

Od kovárny dále do Chaloupek 
míjíme hned v sousedství dům v 
němž bydlel zručný a žádaný mistr 
zednický Cyril Panáček.

Další obchod se smíšeným zbo-
žím v této řadě patřil panu Pelán-
kovi. Obchod později střídal cizí 

nájemce.
V sousedním domě měli u Pitla-

chů šikovného syna Bártu. Byl uči-
telem hudby a zároveň varhaníkem 
v místním kostele. Nějaký čas jsem 
se u něho učil na housle a trumpe-
tu. Oženil se s Mařenkou Valihra-
chovou a přijal místo varhaníka 
v Mor. Krumlově, kde byl jeho syn 
Bartoloměj léta starostou města.

Po stejné straně pokračujeme 
k domu, v němž bydlel šikovný 
stolař Vojta Kudlička, zaměstna-
nec stolárny Maixner.

 Hned vedle u Luskačů pro-
vozovali dvě živnosti pod jednou 
střechou. Paní obsluhovala hos-
podyňky v krupařství a pan mistr 
se snažil ve stolařské dílně.

Přejdeme-li v tomto místě silni-
ci, tak se zastavíme u Hynků, kde 
Stanislav ovládal neobyčejné ře-
meslo klempířské.

V uličce ke sklepům nachá-
zíme obuvnickou dílnu pana Zá-
branského. Baťovské řemeslo od-
lákalo jednoho syna do Kanady a 
nejmladšího Pepu do Znojma, kde 
se proslavil i jako fotbalista.

A opět pokračujeme od Luska-
čů. Hned v sousedním domě byly 
často slyšet veselé melodie ok-
nem do ulice, když Vašek Koláček 
cvičil na klarinet.

Sousedkou byla vážená paní 
Kadrnková, porodní babička, ob-
líbená maminkami, kterým ochot-
ně pomáhala. I mne spatřila jako 
první osoba při narození doma 
a naučila maminku nutné péči.

V domě proti křižovatce v Cha-
loupkách měl svoji dílnu na opravu 
obuvi pan mistr Vaja, tatínek zná-
mé paní Kocourkové.

Odtud pak zavítáme ke Šmu-
kařům, kde měli dva kluky. Stani-
slava, vyučeného drogistou a To-
níka oblíbeného mistra holičského 
a výborného zpěváka. On s Marií 
Fantovou jsou rodiči slavných zpě-
váků, bratrů Šmukařových.

Ještě jedna zastávka nás čeká 
v opravně obuvi a to u mistra pana 
Korčáka, který bydlel domě nad 

Kočárkovými.
Hned v sousedství, kde by 

dnes nikdo žádnou fi rmu nehledal, 
byla zařízená dílna betonářských 
výrobků. Patřila panu Norbertu 
Peterkovi.

Po jejím zrušení bydleli v domě 
Svobodovi, řídící učitel a později 
Krylovi.

Přes silnici u Jeřábků potkává-
me pana Bártu, muzikanta, který 
hrál v kapele na největší dechovou 
trumpetu - basbombardon.

Kousek nad ním pak poznáváme 
dalšího vytrvalého muzikanta kape-
ly, pana Borovičku. Hrál dobře na 
trumpetu a jeho křídlovka hezky vy-
tahovala výšky veselých písniček.

Neměli bychom našich hudeb-
níků v Chaloupkách dost bez vzpo-
mínky na pana Valentu. Ve vo-
jenské kapele mistrně ovládal hru 
na lesní roh a klarinet, žádané to 
hudební nástroje ve všech orches-
trech. Bydlel vedle Jeřábků, smě-
rem do vsi.

Na tomtéž řádku se setkáme se 
dvěma zednickými mistry. Pozná-
me rozvážného omítkáře i samo-
statně pracujícího „stavitele“ Václa-
va Koloucha a bývalého předsedu 
MNV Josefa Šebestu, poctivého 
a svědomitého zedníka.

 Cestou zpět zabloudíme závě-
rem na Kopec, kde rovněž ve své 
obuvnické dílně prováděl opravy 
pan Martin Konečný, vlídný a přá-
telský člověk.

Jen kousek od Martina je možné 
pozdravit jmenovce Josefa Koneč-
ného. Nejen šikovného mistra zed-
nického, ale i veselého a vtipného 
společníka.

Na zpáteční cestě z Kopce pře-
jdeme po lávce potok a dostáváme 
se k řemeslu tesařskému, které 
v obci celá léta prováděl otec Ma-
tula se synem Josefem. Pepa, 
jak mu všichni říkali byl oblíbe-
ný atlet a sportovec. Připomíná 
se často jeho vrcholný kousek, 
a to je stojka na kříži kostela při 
opravě věžní střechy.

Vzpomínal MVDr. L.Kulíšek
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Stalo se před 100 lety
„Školní rok 1917/1918 za-

počal datem 30. listopadu ná-
sledkem tyfu střevního, který 
byl v obci velice rozšířen. Ná-
sledkem toho byla škola po tři 
měsíce zavřena.“ Tolik školní 
kronika. V té době navštěvo-
valo školu 180 žáků. Učitelský 
sbor se skládal z pana Františka 
Pařila, Jakuba Mandelíka, Au-
gustina Lásky, paní Anny Jed-
ličkové, která vyučovala ručním 
pracem. Do školy docházel také 
katolický  farář Pavel Šindelář, 
evangelický farář Martin Huták, 
4 žáci židovského vyznání od-
jížděli na hodiny náboženství do 
Dambořic.

Zapsal Čeněk Vorel

A co to vlastně břišní tyfus je 
a jak se do Krumvíře dostal?

Je to závažné, výhradně lid-
ské onemocnění. V prvotním 
období narůstá teplota až do vy-
sokých horeček spolu s velkými 
bolestmi hlavy (odtud starší čes-
ké jméno hlavnička). Nemocný 
je přes den spavý, letargický, 
trpí nevolnostmi. V noci mívá 
děsivé sny, blouzní, může být 
nebezpečný sobě i okolí. Zpo-
čátku má průjmy, později zácpu. 
V rozvinutém stádiu choroby je 
pacient bledý až zažloutlý, má 
silně hnědě povleklý jazyk, čistí-
cí se charakteristicky ve tvaru V 
nebo W. Bývá povlak na zubech 
i dásních.

Problémem je, že onemocnění 
zanechává u části pacientů trvalé 
nosičství, kdy baterie dlouhodobě 
přetrvávají zejména ve žlučových 
cestách. (vzpomeňme fi lm s vý-
borným Rudolfem Hrušínským 
Pozor, vizita!). 

Epidemie břišního tyfu před 
objevem penicilinu (v příštím roce 
oslaví penicilin 90 let  své exis-
tence) se šířila především kon-
taminovanou vodou ve studnách 
(při nedostatečné likvidaci stolice 
bacilonosičů) nebo při styku baci-
lonosiče s jídlem ostatních osob. 
I v současné době máme několik 
registrovaných bacilonosičů, jsou 
však již v důchodovém věku.

 (VC)

Jak jsme se učili tancovat aneb  „Máte tepláky ?“
Beseda u cimbálu nebývá 

sice tak často, ale přesto,  po-
kud se na ni jednou za čas do-
staneme, většinou je to s našim 
tancováním  slabé. Tak jsme se 
rozhodli pro to něco udělat. Paní 
Marcela Konečná nám domluvila 
instruktora z Dambořic  (vedoucí 
souboru Salajka – pan Trumpeš 
a jeho manželka) a my jsme se 
už pomalu viděli, jak stříháme 
fi gury před cimbálem. Sešlo se 
nás asi sedm páru na bůdě na 

stadioně.  Vycházkové botky, 
kalhoty a rifl e byly pro nás taneč-
ním úborem.  Po přivítání  náš 
krátkodobý učitel pozvedl obočí 
a rezolutně pronesl: „A kde máte 
tepláky?“  „Na co?“, mohl vyčíst 
z našich obličejů.  Za pět minut 
byly všechny otázky tohoto typu 
zodpovězené.  Propoceni jsme 
byli i na místech, kde to nebý-
vá zvykem. Svižnou rozcvičku 
měli co vydýchávat i trénovaní 
a úspěšní dorostenci. Ale nako-

nec přišlo i na tanec – tedy na 
výuku tance. To už bylo veselej-
ší. Naučily jsme se dvě skočné 
a  zbytek musíme  dohnat v příš-
tích lekcích. Takže, kdo jste to 
napoprvé nestihli, přijďte příště.
Termín se musí ještě domluvit, 
ale určitě dáme vědět. Přijď-
te všichni a v hojném počtu, ať 
neděláme u cimbálky ostudu.:-) 
A hlavně: Tepláky s sebou!

MS

Dobrá rada nad zlato
Byl krásný, jarní den, sluníčko svítilo.  A tak 

jsem si vyšla na procházku. Vzala jsem si igelit-
ku, že natrhám pro slepice trochu trávy. A měla 
jsem štěstí. Za naším zaséj Joža Ch. sekal tra-
vičku. „Jožo, možu si vzít trochu pro slepičky?“ 
„Klidně si vem a igelitku si hodně nacpi, já Ti 
donesu ještě jednu. Dej si to do mražáku, to ti 
vydrží  a máš aspoň měsíc čím krmit!“    

H.J.
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Z redakční e-mailové pošty
Zdravím Vás v Grumvířu, tak 

jsem si opět počtla ve Vašem 
zpravodaji. Přečetla jsem ho bez 
přestávky až do konce. Moc se 
mě líbil. Díky za něho. Byl zají-
mavý až do konce. Zdraví Vás ro-
dačka Marcela Procházková roz.
Obročná

A ještě jeden vánoční:
Ahoj Krumvířáci. Projíždím 

Vaší obcí každý den z Brna do 
Hodonína. Máte krásný vánoč-
ní strom. Děkuji Vám za něj. 
Eva Straková

A pro změnu jeden kuchařský:
Pokud máte na svých zahrád-

kách přebytek bylin jako je šalvěj, 
máta, meduňka nebo třeba diviz-
na, můžete pro své nejbližší uva-
řit výborný sirup do čaje nebo pro 
ochucení minerální vody.

Natrhejte asi 80 delších stonků 
(nebo adekvátní množství divizno-
vých květů), spařte 2l vroucí vody. 
Nakrájejte na kolečka dva citrony 
bez pecek, přidejte ke spařeným 
bylinám a nechejte 24 hodin ule-
žet. Přeceděnou tekutinu povařte 
s 2kg krystalového cukru a přidej-
te 5g kyseliny citronové. Uchová-
vejte v chladu.

Víte, že
- se na www.krumvir.cz můžete dočíst o krumvířském rodákovi, sochaři Martinu

 Polákovi?

- budeme zveřejňovat informace o dalších slavných rodácích? Nyní připravujeme
 spisovatele Michala Srubjana (Martina Prygla)

- do kavárny  ALFREDO můžete jít ochutnat 14 druhů pravé italské pizzy nebo si vy-
 branou pochoutku odnést domů? Taky  můžete o víkendu  popíjet 14° pivo Baron
 Trenk nebo 15°lahvové pivo Červený drak a v Pohostinství u Ostřížků zase výbor-
 né míchané nápoje. 

- letošní Maškarní ples pořádaný sportovci byl velmi veselý?

- se bagroval potok?  -  nejdůležitější na koncertu Hor
    kýže Slíže byla pořadatelská
      služba?
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Z činnosti kulturní komise
Po podzimních volbách do obecního zastupitel-

stva se novým předsedou kulturní komise stal pan 
František Valihrach. První akcí nově zvolených čle-
nů byl na sklonku roku 2006 Charitativní koncert pro 
Betlém.

V letošním roce před všemi stojí především ne-
lehký úkol zorganizovat další ročník Kraje beze stí-
nu. Na společných jednáních členové odsouhlasili 
konání tradičních akcí jako je např. vítání občánků 
(v letošním roce se bude konat 3.června a z dů-
vodu dalších narozených dětí se další plánuje i 
na září), svatební obřady, občanské pohřby, výstav-
ní činnost, oslava osmdesátých narozenin, zájezdy 
do divadla v Boleradicích, Krojovaného plesu, tradič-

- se konal opět Josefský košt? Na fotce vidíte naše vinaře těsně
 před vyhlášením výsledků.

- se v předjaří schovala jedna mladá užovka do sklepa rodinného
 domu? Děti z MŠ ji pak vypustily do přírody.

- naši fotbalisté mají možná nejstarší fanynky v okolí? Paní Ludmi-
 la Charvátová (88) a paní Jarmila Hermanová (82) se zúčastňují
 pravidelně každého domácího zápasu.

- se Sabina Trávníčková umístila na krásném třetím místě v Běhu
 zámeckým parkem ve Veselí nad Moravou?

ních Bartolomějských hodů (25 . – 27.srpen) včetně 
odehrávek. Novinkou se stalo vydání  přehledu akcí 
Krumvířský společenský rok 2007 a pracovní semi-
náře a besedy pro ženy. 

Mladá užovka
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Krumvířský společenský rok
2007

ČERVEN

15. Výstava Staně Ševčíka KRUMVÍŘ MÉHO DĚT-
STVÍ A MLÁDÍ

15. a 16.  KRAJ BEZE STÍNU

Memoriál Jaroslava Macháčka v kopané

Zpravodaj 1/2007

 ČERVENEC

5.   POUŤ KE KAPLI SV.CYRILA  A METODĚJE

14. BENÁTSKÁ NOC

SRPEN

25.,26.,27. BARTOLOMĚJSKÉ HODY

ZÁŘÍ

Drakiáda

Odehrávky hodů

ŘÍJEN

Hubertova jízda

Burčákový turnaj v malé kopané

Zájezd do divadla v Boleradicích

LISTOPAD 

Dýňový večer pro děti a rodiče

PROSINEC

2.   ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÝ-
STAVA LIDOVÝCH PRACÍ

8 .  MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

9.   VÁNOČNÍ ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ KLO-
BOUKY U BRNA

15. VÁNOČNÍ TURNAJ NOVÁČKŮ – KARATE

26. ŠTĚPÁNSKÝ KOŠT

28. CHARITATIVNÍ KONCERT PRO NARNII

29. VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

30. SILVESTROVSKÝ BĚH

31. SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

Zpravodaj 2/2007

Pořadatelé si vyhrazují změny termínů i případné 
STORNO akcí
VÍCE INFORMACÍ VŽDY NA WWW.KRUMVIR.CZ
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Hlášení místního rozhlasu nově
V poslední době jste možná postřehli, že hlášení místního rozhlasu nabylo určitých změn. Jedná se o 

nový způsob, kdy se využívá počítače. Hlášení se namluví a poté se může přehrát i několikrát podle toho, 
jak bude potřeba.  Denně se samozřejmě nahrává nové. Není tedy již živé, ale ze záznamu (poznáte to i 
na hlasovém projevu). Zařízení bude připraveno tak, že bude v budoucnu možné se napojit na integrovaný 
záchranný systém. V době přípravy zpravodaje probíhaly přípravné a zkušební práce.

Poděkování
Ze zdravotních důvodu jsem 

se nemohl zúčastnit setkání osm-
desátníků na Obecním úřadě v 
Krumvíři. Proto touto cestou dě-
kuji obecnímu úřadu – kulturní 
komisi, za zprostředkované pře-
dání blahopřání i dárku, které mě 
velmi potěšilo.  

Valihrach Antonín, Krumvíř 1, 
 roč.  1927

V době redakční uzávěrky se 
ještě konal seminář se Šárkou 
Fortníkovou „Pletení košíků z pe-
digu“, na který bude navazovat 
podzimní seminář opět s panem 
Jaromírem Kokešem na téma 
podzimní vazby.

!VÝZVA!
Na připravované adventní výstavě lidových prací  bychom chtěli vystavit Vaše výrobky ručních prací 
s tematikou VÁNOC. Pro inspiraci nás všech jsme na Velikonoce navštívili paní Jarmilu Hermano-

vou. Společně s námi můžete obdivovat její ruční práce a přijít se pochlubit s tou svojí. 

Plánovaný podzimní zájezd 
do divadla v Boleradicích. Před-
stavení boleradských ochotníků 
-  A.Christie: Past na myši

Pozn: O činnosti kulturní komise se můžete pravidelně informovat na nástěnce u místního kina)

Košíček pod kraslice paní Char-
vátové

Velikonoce 
u paní Her-
manové
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Plesová sezóna 2007

Krojovaný ples
Na letošním krojovaném plese 
se sešlo celkem 25 krojovaných 
párů, které jsme mohli vidět v růz-
ných krojích. Mladí ve spolupráci 
s morkůvskými zatančili opět Mo-
ravskou besedu a potom se spo-
lu s ostatními návštěvníky bavili 
až do rána s dechovou muzikou 
Išvánci a cimbálovou muzikou 
Primáš.

Maškarní ples
Také přehlídka masek byla velmi 
pestrá. Hrála hudební skupina Mo-
dul Těšany a vidět jste mohli více 
jako sto masek, které ohromovaly 
svou originalitou.

Dále ještě uspořádali ples zahrád-
káři a hasiči.



Krumvířský zpravodaj 1/2007strana  26

Vydavatel: Obecní úřad Krumvíř, redakce: Obecní úřad Krumvíř, šéfredaktor: Anna Straková, členové RR: Mgr. Věra Colledani, Miroslava Horáčková 
místo vydání: Obecní úřad Krumvíř, Četnost: Občasník - Reg. znak: MK ČR E 11712, Číslo 1/2007 - vyšlo 8. 6. 2007
Grafi cká úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav (tel.: 518 367 450, 608 709 602, e-mail: 518367450@iol.cz) 

KRAJ BEZE STÍNU 2007
15. a 16. června, Krumvíř, amfi teátr (v případě nepřízně počasí KD)


