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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
V první části příspěvku bych 

vás chtěl seznámit s připravo-
vanými a rozpracovanými inves-
tičními akcemi, kterými jsou 
výměna oken a zateplení fasády 
ZŠ, MŠ a ŠJ, přírodní koupací 
biotop, nákup nového hasičské-
ho auta a vybudování nového 
rybníku v lokalitě „Palašňáky“ 
(u hřiště). 

Rozpracovaná investiční akce 
výměna oken a zateplení fasády 
ZŠ, MŠ a ŠJ, na kterou byl již 
koncem loňského roku zpraco-
ván projekt, energetický audit 
a další potřebné přípravné doku-
menty, jejichž celkové náklady 
budou asi 9 860 000,-Kč. Na 
této sumě se bude obec podílet 
částkou asi 3 800 000,- a zby-
tek jsou (v této chvíli neofi ciálně 
potvrzené) dotace z Operačního 
programu Životního prostředí, 
tedy asi 6 100 000,- Kč. Realiza-
ce by měla proběhnout do kon-
ce letošního roku tak, aby nebyl 
omezen provoz ZŠ, MŠ i ŠJ.

Taktéž na „Přírodní koupací 
biotop“ je již od minulého roku 
zpracovaná projektová doku-
mentace a v měsíci březnu byla 
podána žádost o dotace z ROP 
N.U.T.S II Jihovýchod. Protože 
žádosti z tohoto dotačního titulu 
měly termín uzávěrky o měsíc 
později, tak se o výsledku přidě-
lování fi nančních částek zatím 
nerozhodlo. Celková částka na 

realizaci dle projektové doku-
mentace je 23 700 000,-Kč 
z toho předpokládaná dotace 
21 950 000,-Kč.

Další investicí je nákup 
nového hasičského auta 
CAS v hodnotě 5 000 000,-
Kč, z čehož bude dotace 
z rozpočtu ministerstva vnitra 
2 000 000,-Kč a 800 000,-Kč 
z rozpočtu JMK. V současné 
době již probíhají montážní 
práce na novém vozu, který 
vzešel z výběrového říze-
ní (CAS 15 – M2R) a jako 
dodavatel byla vybrána fi rma 
Ziegler Hasičská Technika 
s. r. o.

Mezi připravované akce 
investičního charakteru patří 
i vybudování rybníku na „Palaš-
ňákách“ (u hřiště). Původně 
měla tuto stavbu zrealizovat 
Zemědělská vodohospodář-
ská správa (ZVHS) Břeclav, ale 
bohužel se ZVHS dlouhodobě 
nedaří najít fi nanční prostředky 
v jejich rozpočtu, tak se pokusí-
me zažádat o dotace my. Před-
pokládané náklady na vybudo-
vání asi 5 hektarového rybníka 
jsou přibližně 5 203 000,-Kč.

Další připravovanou akcí, na 
které se pracuje, je zasíťování 
pozemků na výstavbu nových 
rodinných domů na konci obce 
(směrem na Bohumilice). Na 
tuto lokalitu je již zpracována 
studie a je objednáno zpracová-

ní projektové 
dokumentace 
na vybudo-
vání inženýr-
ských sítí. 
V této době 
probíhají dvě 
změny územ-
ního plá-
nu (Ú.P.O.) 
obce, z nichž 
ta první řeší 
také zmiňo-
vanou loka-
litu. Hrubá 
změna Ú.P.O. 

se dotýká i území bývalého 
státního statku, kde se maji-
tel chystá vybudovat sluneční 
(fotovoltaickou) elektrárnu, což 
chátrajícímu areálu jistě prospě-
je. Dále se také pracuje již na 
demolici staré hřbitovní zdi (zde 
se využívá obecně prospěš-
ných prací, které obecní poklad-
nu nijak nezatěžují). Výstavba 
nové zdi se plánuje zrealizovat 
v letních měsících a bude stát asi 
420 000,- Kč. Na novém hřbitově 
se letos bude opravovat obřadní 
síň, která to už taky potřebuje. 
Práce budou spočívat v rekon-
strukci vstupní plochy a schodů, 
opravy střešní krytiny a svodů 
dešťové vody, výměna strop-
ní konstrukce a některých skel 
v oknech a nátěry dřevěných 
rámů oken a dveří.

A teď informace o akcích, 
které již proběhly:
- Kolaudace chodníku na býva-
lý statek proběhla 24. 4. 2008. 
Konečná částka, za kterou byl 
chodník vybudován činí 848 
312,-Kč, z toho dotace z rozpoč-
tu JMK 400 000,-Kč.
- Koncem roku se na údrž-
bu veřejné zeleně zakoupil 
nový travní traktorek v hodnotě Demolice části statku

Instalace nových
dopravních značek
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118 000,- a dva křovinořezy za 
31 000,- Kč. Křovinořezy se 
musely zakoupit poté, co došlo 
k vloupání zatím neznámým 
pachatelem do uzamčené garáže 
a odcizení těch stávajících. 
V měsíci květnu pořídil obecní 
úřad traktorové vyžínací příko-
pové rameno značky FERRI za 
333 333,-. Vyžínací rameno bylo 
objednáno na veletrhu AGRO-
TECH, kde bylo možno využít 
nabízených veletržních slev. 
- Do knihovny se mimo každo-

roční obměny kniž-
ního fondu nakoupil 
nový nábytek v hod-
notě 88 000,-Kč.
- V kulturním domě 
se po loňské výmě-
ně jevištních opon, 
záclon, závěsů 
a vybroušení par-
ketu zakoupila látka 
a ostatní materiál 
na nové očalounění 
židlí, které přijde asi 

na 60 000,-Kč. 
V kuchyni jsme 
vyměnili sporák 
a ledničky v hod-
notě 43 000,-Kč.
- V rámci dopra-
vy a silničního 
provozu jsme 
vybavili na konci 
roku  rizikové kři-
žovatky doprav-
ními značkami 
a při výjez-

du z obecních komunikací 
na hlavní silnice byly insta-
lovány nezbytné značky 
a dvě dopravní zrcadla v celkové 
hodnotě 53 000,-Kč. Od konce 
roku slouží  také dvě nové auto-
busové čekárny za 66 600,-Kč 
a v od května letošního roku dva 
radary na měření rychlosti na 
státní silnici za 100 000,-Kč.

Jaroslav Komosný, 
starosta

Z jednání OZ Krumvíř
27.12.2007

OZ schválilo:
- rozpočtové změny č. 7 a 8
- rozpočtové provizorium na rok
 2008 – výdaje rozpočtu se uvol-
 ňují v době rozpočtového provi-
 zoria do výše 1/12 celkové roč-
 ní částky v každém měsíci
 období rozpočtového provizoria
- směrnice pro zadávání zakázek 
 „malého rozsahu“ č. 1/2007
- směnu pozemků p.č. 918/18 (69 
 m2) ve vlastnictví Obce Krumvíř 
 a p.č. 913/16 (69 m2) ve vlast-
 nictví paní Martiny Konečné.
 (u hřiště)
- změnu zadání změny č. 1 územ-
 ního plánu obce na plochách 
 změn č. 2.1 a 2.2: vypuštění 
 změn č. 2.1 a 2.2. (změna funkč-
 ního využití stávajícího země-
 dělského areálu V2 na plochy 
 smíšené obytné)
- v rámci změn č 1.10 změnu 
 regulativů ploch výroby V2 
 s připuštěním výstavby foto-
 voltaických elektráren.

- vyřazení majetku na zákla-
 dě návrhu likvidační komise 
 – dle přílohy k inventurám za 
 rok 2007

Dále bylo projednáno v rámci 
diskuse:
- návrh na vybavení místní 
 knihovny novým nábytkem 
 (regály, židle)
- starý hřbitov – dokončení 
 demolice staré hřbitovní zídky 
 a vybudování nové. Majitelé 
 hrobů, kteří souhlasí s odklize-
 ním starých náhrobků již 
 postupně odevzdávají písemné 
 souhlasy na OÚ. Ostaní náhrob-
 ky zůstanou zachovány.
- instalace radaru na měření 
 rychlosti – umístění homologo-
 vaného radaru zatím neschválil 
 odbor dopravy MěÚ Hustopeče. 
 Obec zakoupí a umístí infor-
 mační radar
- připomínky k parkování vozidel 
 na hlavní silnici, hlavně v blíz-
 kosti křižovatek. Stojící vozidla 
 brání v rozhledu při vjíždění na 

 hlavní silnici z vedlejších komu-
 nikací
- TJ Sokol Krumvíř plánuje rekon-
 strukci a rozšíření kabin  a bude 
 žádat o dotace z min. školství 
 (85-90% nákladů). Je potřeba 
 zajistit dofi nancování ve výši 
 cca 500 tis. Kč. TJ Sokol žádá 
 Obec Krumvíř o schválení přisli-
 bu dofi nancování v případě rea-
 lizace výše uvedené akce – bylo 
 schváleno.
- stanovení termínu Silvestrov-
 ského běhu na 30.12.2007
- poděkování členům OZ za 
 pomoc při pořádání kulturních 
 akcí.

29.2.2008

OZ schválilo:
- místní poplatky (odpad, stočné, 
 pes). Poplatky zůstávají ve 
 stejné výši jako v roce 2007, 
 tj. komunální odpad 400,- Kč/
 osobu a rok, důchodci na 75 let 
 200,- Kč/osobu a rok, chalupáři 
 400,- Kč/číslo popisné, děti 
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 do 3 let neplatí.
 Poplatek za psa – 50,- Kč/pes/
 rok, každý další pes 75,- Kč.
 Od místních poplatků jsou osvo-
 bozeni členové JSDH (ze zasa-
 hující jednotky – dle přílohy)
- výsledky inventur dle před-
 ložených zápisů 
- závěrečný účet obce, výsledky 
 přezkumu hospodaření obce
- zadání změny územního plá-
 nu obce – ÚPO č. 2 – jedná se 
 o výstavbu fotovoltaických elekt-
 ráren v areálu býv. státního statku
- žádost manž. Dočkalových 
 o odkoupení části pozemku p.č. 
 1448/6 o výměře 6 m2 dle vyty-
 čovacího náčrtu ZPMZ 501.
- rozpočet obce na rok 2008 – viz 
 příloha se schválením příspěv-
 ků místním organizacím dle jed-
 notlivých žádostí:
- Sdružení rodičů Krumvíř 

 10 tis. Kč
- TJ Sokol Krumvíř 120 tis. Kč
- TJ ČOS Krumvíř (stolní tenis)
 30 tis. Kč
- ČZS Krumvíř 
 20 tis. Kč
- ŘK církev – oprava varhan
 90 tis. Kč
- žádost ZŠ a MŠ Krumvíř 
 o schválení převodu HV do
 rezervního fondu
 120 212,00 Kč
- fondu odměn 
 21 551,44 Kč

4.4.2008

OZ schválilo:
- smlouvu o poskytnutí dotace 
 z rozpočtu JmK na vybudování 
 chodníku pro pěší na pozem-
 ku p.č. 1449/1 ve výši 400 tis. 
 Kč (chodník ke statku)

- vyhodnocení nabídek na veřej-
 nou zakázku dodání vozidla 
 CAS pro Obec Krumvíř – SDH. 
 Byla vybrána fi rma Ziegler 
 Hasičská technika s.r.o. Brno. 
 Zastupitelstvo pověřuje pana 
 starostu k podpisu smlouvy 
 o dodávce s vybraným dodava-
telem.
- prodej pozemku st.p.č. 441 
 v k.ú. Krumvíř TJ Sokolu 
 Krumvíř , na kterém jsou vybu-
 dovány kabiny, za cenu 1,- Kč/m2.

V rámci diskuse bylo projednáno:
- nákup stroje – vyžínacího rame-
 ne – dle nabídky na brněnském 
 veletrhu Tech-agro 
- komunální odpad – v budoucnu 
 bude nutné zavést z důvodu tří-
 dění odpadů (hlavně oddělo-
 vání stavební sutě a bio odpadů) 
 svoz prostřednictvím popelnic.
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3.6.2008
 

OZ schválilo:
- poskytnutní  dotace z rozpoč-
 tu JmK (hasičské auto CAS - 
 800 tis. Kč) - smlouva JmK
- změnu v záměru vybudová-
 ní rybníka v lokalitě Palašňá-
 ky. ZVHS nemůže být příjem-
 cem dotace na realizaci. Obec 
 by byla vlastníkem rybníka 
 a může být příjemcem dotace 
 (asi ve výši 5,5 mil. Kč)
- příslib dofi nancování rozdí-
 lu mezi celkovou částkou na 
 rekonstrukci kabin a přiděle-
 nou dotací
- žádost ZŠ o přesun fi n. pro-
 středků v rámci rozpočtu 2008 
 z oprav na revize
- žádost ZŠ o částku na mzdy 
 a odvody pro učitelku MŠ 
 Krumvíř na šk.rok 2008/2009. 

 Obec má zájem na umísťo-
 vání dětí do MŠ, proto se 
 zavazuje doplatit rozdíl mezi 
 fi n. příspěvkem odboru škol-
 ství JmK o potřebnou částku

Různé:
- uzavření ZŠ, MŠ, ŠJ. Školní 
 jídelna bude přes prázdniny od 
 30. 6. - 4. 7. 
 a 7.7. - 11. 7. 
 2008. V ostaních 
 dnech měsíce 
 července a srp-
 na bude provoz 
 uzavřen z důvo-
 du čerpání dovo-
 lené zaměstnanců.
- stížnost ZŠ na 
 pokácení stromů 
 na školní zahradě 
 - paní ředitelka ZŠ 
 si sjedná nápravu 

 a náhradní výsadbu
- CZECH POINT - obec Krumvíř 
 podala žádost na zařazení do 
 návrhu vyhlášky a také zažádala 
 o dotace ve výši 51 tis. Kč. 
- zastřešení pódia na národopis-
 ném stadionu - možnost dotace 
 z JmK

Bouřlivé úterý - Kašnický potok
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kina nikdy nedostanou. A věřte, 
že nám opravdu závidí. Dobrá 
zpráva je, že si začínají nacházet 
cestu k nám.

Proč chodí málo lidí
Nepočítáme-li přespolní divá-

ky, chodí do našeho kina pravi-
delně většinou jen malá skupina 
krumvířských návštěvníků - nad-
šenců. Zbytek přijde jednou za 
rok, pokud se náhodou vyskytne 
mimořádná atrakce typu zmiňo-
vané Svatby na bitevním poli. 
Přitom se za rok odehraje kolem 
80 představe-
ní a mezi fi l-
my je mnoho 
oscarových 
či jinak oce-
něných „trhá-
ků“ - kome-
dií, dramat, 
d e t e k t i v e k , 
hororů, fi lmů 
historických 
i romantic-
kých, příbě-
hů pro děti 
a dalších žán-
rů. Proč je 
taková boha-
tá nabídka 
o p o m í j e n a 
- to je otáz-
ka, na kterou 
bychom chtěli 
znát odpověď. 
A podle ní se 
pak pokusit 
zlepšit služ-

Teď přetočit...

by kina tak, aby diváků chodilo 
více. Hrát 2x týdně pro 10 - 20 
lidí je nesmysl a zbytečný luxus. 
Na druhou stranu ale pokud by 
jen polovina krumvířáků zašla 
alespoň jednou za 2 měsíce do 
kina a k tomu se přidali pravidelní 
hosté z okolních obcí, nebyly by 
s provozem a jeho fi nancováním 

žádné problémy a dokonce by 
se dalo postupně modernizovat 
vybavení. 

Jak zlepšit situaci
Situace, kdy se na provoz 

kina doplácí stále více peněz 
a diváků nepřibývá, se musí 
řešit a také se již řešit začala. 

...a jedeme dál

Kino je kultura pro všechny
Zázraky se dějí! 19. ledna 

bylo po dlouhé době zase jed-
nou v krumvířském kině plno. 
Jak by taky ne, hrála se Svat-
ba na bitevním poli a ta se pře-
ce „skoro celá“ točila v Krumvíři 
u Šmukařů!  Věřte, že kromě divác-
kého zážitku přinesla tato událost 
velkou radost i týmu lidí, kteří se 
o provoz kina starají. Většinou se 
totiž promítá jen pro 10 - 20 lidí 
a to moc optimismu a motivace 
do práce nepřidá…

Kino je kultura
Jít do kina je jiné než strávit 

večer u televize nebo se dívat na 
stejný fi lm na počítači. Jít do kina 
znamená jít za kulturou. Anebo se 
také vrátit do mladších let, kdy jste 
tam chodili pravidelně - na rande, 
s kamarády… To stejné kino, kde 
většina z nás a před námi našich 
rodičů kdysi trávila za pár korun 
víkendové večery, pořád ještě 
promítá a pořád je to stejně dobrý 
zážitek - no není to malý zázrak? 
Lidé z okolních obcí, kde se kina 
před časem nenávratně zrušila, 
už možnost zajít si do SVÉHO 

Manželé Koníčkovi 
zvou do kina
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Za tímto účelem byla v břez-
nu ustavena pracovní skupina 
„Kino“ (PSK), složená ze staros-
ty obce, manželů Koníčkových 
a několika dalších dobrovolníků, 
kteří chtějí pomoci věc dlouho-
době vyřešit. Hlavní cíle této 
skupiny pro letošní rok jsou:
● nepřetržitě propagovat kino 
v okolí (letáky na vývěskách ve 
všech blízkých obcích, program 
v novinách, atd.) - již téměř 
hotovo
● lépe informovat občany o pro-
mítaných fi lmech - upozorňovat 
na oceněné fi lmy, uvádět více 
detailů o jaký žánr fi lmu jde, 
zpřehlednit vývěsku a program
● dát divákům možnost ovlivňo-
vat, které fi lmy se budou hrát 
(ankety na internetu, na nástěn-
ce v kině)
● provést průzkum názorů 
krumvířských občanů na kino 
a jeho fungování – co jim vadí, 

Příjemné posezení
v krumvířském kině

Počátky kina v Krumvíři
Kino bylo zřízeno díky panu 

Františku Gálovi již v roce 1925. 
Dobové němé fi lmy se pravidelně 
každou neděli promítaly v budově 
Sokolovny. Potřebná el.energie 
se vyráběla diesel-agregátem. 
(K elektrifi kaci obce došlo až 
v roce 1927).

Pan Gála pracoval v Brně 
na fi lmovém ústředí. V průběhu 
II. sv. války se stal promítačem 
v kině Avion v Černovicích a také 
ředitelem kina v Židenicích.

Vzhledem k úmrtí milované 
dcery  si vymínil , že  kino, kte-
rému sehnal promítací stroje 
a zprostředkoval montáž kabiny, 
se bude jmenovat Kino Radka 
Sokola Krumvíř. 

V této době měla budova 
samostatný vchod, promítací plát-
no se spouštělo na jeviště – před 
oponu. Sedělo se na skládacích 
dřevěných zahradních židlích. 
Vstupenky se prodávaly v před-
sálí, v pokladně u WC. Prvním 
promítačem byl pan Alois Popel-
ka. Od roku 1930 se v kině promí-
taly fi lmy zvukové.

Po válce v roce 1946 se prvo-

republikové promítání obnovilo. 
Promítačem byl pan MVDr. Lad.
Kulíšek, vedoucí kina pan řídící 
Karel Svoboda, provozovatelem 
Sokol Krumvíř.

V roli promítačů dále praco-
vali pan Tomáš Válek se synem 
(do roku 1954) a pan František 
Obročný.

V letech 1955/56 byla adap-
tována opuštěná budova Kato-
lického domu. Provozovatelem 
se stává obecní Národní výbor. 
Vedoucím kina byl pan Otto Mareš, 
vstupenky prodávala paní Mare-
šová, promítal pan Fr.Obročný. 
Nezapomenutelnou součástí kina 
se stala uklízečka paní Amálie 
Konečná, zvaná „Nemka“.

Pan Mareš z vedení kina 
v roce 1960 vzhledem k vyso-
kému věku odstupuje, novým 
vedoucím se na dlouhá léta stává 
pan Václav Macháček.

V roce 1961 se pan Obročný 
stěhuje a na místo operatéra-
promítače nastupuje pan Zdeněk 
Buček. Hraje se 2x až 4x týdně, 
208 fi lmů zhlédlo přes 10 000 
diváků!

V roce 1967 se odehrálo 135 
představení. 

V roce 1973 se při rozsáhlé 
rekonstrukci tehdejšího MNV kino 
stalo širokoúhlým, odstupňované 
hlediště dostalo 150 míst. Vedou-
cím kina se stává pan Václav 
Macháček. Na místech promíta-
čů se střídají pan Josef Kobylka 
a pan Lubomír Koníček, uklízí 
paní Marie Bečková, vstupenky 
prodává paní L.Bučková.

Z důvodu rekonstrukce kina se 
v roce 1973 od 13.července usku-
tečnil na národopisném stadio-
nu týdenní Letní fi lmový festival. 
14.července se promítalo za účasti 
hlavních představitelů barevné fi l-
mové drama Maryša v hlavní roli 
s paní J.Obermaierovou. Franc-
ka hrál pan Jaroslav Satoranský, 
Vávru Josef Bek.

Rekonstrukce kina stála 
276 772,-Kčs, přičemž roční tržba 
byla 30 207,- Kčs.

V kině se pravidelně konají 
Dětské fi lmové festivaly se slo-
sovatelnými vstupenkami. Např. 
v roce 1987 se jich během festi-
valu prodalo 893.

co by zlepšili - zjistit co se dá 
udělat pro to, aby se návštěv-
nost zvýšila – brzy proběhne 
letáková anketa
● vytvořit návrh na multifunkční 
využití kinosálu (diskuze se ško-
lami, spolky a dalšími subjekty) 
a jeho modernizaci za přispění 
dotací z EU

Budoucnost
Jsme přesvědčeni, že 

krumvířské kino má budoucnost 
a že každoroční přiměřená dota-
ce na jeho provoz má smysl. Kri-
ze návštěvnosti kin v ČR (a kul-
tury vůbec), která trvala od 90. 
let, se podle statistik v loňském 
roce začala obracet k lepšímu. 
I v našem kině již lze poma-
lu, ale jistě tento trend pozoro-
vat. Přestože si hodně mladých 
raději stáhne fi lm z internetu 
a ti odrostlejší kino opomíjejí 
z jiných důvodů, věříme, že si na 
dobrý fi lm diváci postupně ces-

tu najdou. I v době digitálních 
domácích technologií je totiž 
stále zážitek z velkého plátna 
v kině o mnoho lepší. Kdo ten-
hle rozdíl v kvalitě a atmosféře 
nevidí, tomu není pomoci... Na 
závěr nezbývá než vás všech-
ny pozvat do kina - ať je vám 
5 nebo 105 let - z pestré nabíd-
ky fi lmů všech možných žánrů si 
občas ten svůj oblíbený vybere 
každý.

Autoři: PSK
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U kina pracuje Klub přátel 
sovětského fi lmu, který pro své 
členy vydává speciální klubové 
legitimace. Ale i důchodci mají 
slevy. Mohou si dokonce pořídit 
pernamentky. V roce 1987 kino 
uklízí paní Terezie Macháčková, 
vstupenky prodává paní Marie 
Foretníková.

V roce 1988 klesla návštěv-
nost fi lmů, vstupenka stála v prů-
měru 4,80 Kčs.

V roce 1989 se promítá 
v pátek, sobotu a v neděli večer, 

dětské představení se hraje 
v neděli odpoledne. Je zazname-
nán neustálý pokles návštěvnosti, 
počet promítaných fi lmů se snižu-
je na 127.

V roce 1991 přechází správa 
kina z okresního kult.střediska 
na obecní úřad. Pana Macháčka 
ve vedení střídá paní Koníčko-
vá, která také prodává vstupen-
ky. Promítá jenom pan Koníček. 
V tomto roce dochází také z roz-
hodnutí Moravofi lmu v Brně ke 
zvýšení vstupného z 5,-Kčs na 

8,- až 12,-Kčs (podle kategorie 
fi lmu).

Od roku 1992 se promítá pou-
ze dvakrát týdně. Od roku 1993 
je kino ve fi nanční ztrátě. V sou-
časné době promítá pan Kobylka 
spolu s panem Koníčkem, díky 
němuž jsou v kině také nová 
sedadla.

Na základě výpisků
paní J.Ondrůjové z obecní kroniky

 a vyprávění pana Válka
zpracovala VC

Krátce ze základní a mateřské školy
V letošním roce si naši žáci 

připomněli Den Země návštěvou 
fi rmy PURUPLAST a. s. v Kos-
telanech nad Moravou. Firma 
se zabývá ekologickým zpra-
cováním uzávěrů od PET lahví 
a dalších obalů z plastu, ze kterým 
vyrábí zatravňovací dlažbu. Dále 
byly seznámeny, jak se má třídit 
odpad. Žáci nasbírali 200 kg uzá-
věrů. Dle mluvčí fi rmy je to proti 
jiným školám velké množství. Za 
odevzdané množství obdrží škola 
1 000 Kč. 

I nadále ve sběru pokraču-
jeme. Žáci uzávěry využili ve 
výtvarné výchově. Děti také nav-
štívily sklárnu ve Strání – Květné, 
ve které se seznámily s výrobou 
skla a zdobením skla.

Čarodějnice se opět slétly!!!
I v letošním roce řádily na sta-

dioně čarodějnice..!! Po srazu 
u základní školy se malý průvod 
čarodějnic, včetně hadrové, vyro-
bené dětmi, vydal na stadion, kde 
na všechny čekala připravená 
vatra. Po předvedení a fotografo-

vání čarodějnic nám pan staros-
ta zapálil oheň a mohlo se začít 
s disciplínami. Poté si mohly děti 
v čarodějnickém bufetu vyzved-
nout sladkosti a špekáčky a mohlo 
se opékat. Na závěr to čarodějni-
ce rozparádily při diskotéce, kte-
rou pro ně připravil Matěj Ostřížek. 
Poděkování patří sponzorům 
a všem, kteří se na organizaci 
náročného odpoledne podíleli.

Ivana Lexová,
ředitelka Základní
a mateřské školy
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ZŠ a MŠ pořádala od vydá-
ní posledního Zpravodaje více 
vydařených akcí. Zavzpomínej-
te si s námi na maškarní ples, 
masopustní obchůzku obcí, Jarní 
besídku nebo Pálení čarodějnic. 
Nejčerstvější fotografi e jsou ale 
z každoročního sběru tříděné-
ho papíru a také tradiční školní 
OLYMPIÁDY.

VC

Stížnost ředitelky ZŠ Krumvíř podaná Zastupitelstvu 
Obce Krumvíř dne 3. 6. 2008

Podávám stížnost Zastupi-
telstvu Obce Krumvíř z důvodu 
neoprávněného vniknutí na uza-
mčenou školní zahradu Základ-

ní a Mateřské školy Krumvíř bez 
předchozí domluvy s ředitelkou 
školy, navíc v den pracovního vol-
na (sobota 24. 5. 2008), uřezání 

dvou vzrostlých bříz a odcizení 
dřeva z těchto stromů. 

Na základě mého rozhovoru 
s paní Novotnou, asi v měsíci dub-

NABÍDKA
 

Nabízíme stravování  ve školní jídelně Krumvíř pro dospělé strávníky za 44,-Kč.
- cena pro pravidelné strávníky

- cena je platná od 1.4.2008

*Odběr obědů do vlastních jídlonosičů
*Odběr obědů ve školní jídelně od 11,30 hod. do 12,00 hod.

*Platba hotově
Informace na telefonu 519 419 341 nebo osobně ve školní jídelně nebo ZŠ
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nu,  bylo domluveno, že jsou břízy 
příliš rozložité a částečně zasa-
hují nad pozemek paní Novotné 
a je třeba je prořezat. Paní Novot-
ná mi sdělila, že prořezání prove-
dou zaměstnanci obce a je infor-
mován i pan starosta. V žádném 
případě  nikdy nebylo  řečeno, že 
se stromy odstraní úplně – s tím 
bych nikdy nesouhlasila. Stromy  
poskytovaly stín  dětem v letních 
dnech a hlavně, byly to stromy 
zdravé, nebyly nebezpečné, tak 
co někoho vedlo k tak „příkladné-
mu“ činu? Mít dřevo na otop zdar-
ma? Nezametat příliš často listí? 

Vychováváme děti k ekolo-
gii, ochraně životního prostředí, 
vodíme je do rezervace, dbáme 
o zeleň v našem okolí. Vedeme je 
k tomu, aby myslely i na budoucí 
generaci, a jak se chovají dospě-
lí? Vše podřizují svému vlastnímu 
prospěchu.

Myslím si, že byly vážně pře-
kročeny přinejmenším meze sluš-
nosti a možná i zákona. Dle infor-

mací odboru životního prostředí 
se v období vegetace,tj. březen 
– září, nesmí bez vážného důvo-
du kácet stromy bez náležitého 
povolení. Nevím, zda k tomuto 
zásahu došlo vinou špatného 
pochopení situace, ať už ze stra-
ny paní Novotné nebo zaměst-
nanců obce, se kterými si, dle 
sdělení paní Novotné, prořezání 
stromů domluvila. 

Žádám Zastupitelstvo Obce 
Krumvíř o prošetření okolností 
a písemné vyjádření, viníka(y) 
k odstranění nebezpečných 
pařezů po odřezaných stromech 
a vysázení 2 – 3 ks vzrostlých 
stromů. Dále vysvětlení, kde 
se dřevo z těchto bříz nachází 
a fi nanční náhradu za něj.

Není to můj osobní majetek, 
je obecní – tedy nás všech, ale 
mám za něj odpovědnost a není 
mi lhostejné, jak si ten společný 
ničíme. 

Mgr. Ivana Lexová
ředitelka školy

Poznámka:

Stížnost jsem přednesla na 
zasedání zastupitelstva dne 
3. 6. 2008. Jelikož se paní 
Novotná zasedání jako člen-
ka zastupitelstva nezúčastnila, 
nebylo vysvětleno, proč nebyly 
stromy dle domluvy pouze pro-
řezány a kdo tedy vlastně nařídil 
vykácení. Stížnost jsem podala 
na OÚ, protože pokud měli prá-
ci provádět zaměstnanci obce, 
předpokládám, že je o této věci 
pan starosta informován. Ze 
strany pana starosty  mi bylo 
sděleno, že o této záležitosti 
vlastně nic neví a nevěděl a OÚ 
žádná žádost o vykácení neby-
la podána. Dle svědků stromy 
kácel syn zaměstnance OÚ a tak 
mi nezbývá, než celou záležitost 
předat jiným úřadům. Nebo mám 
tiše přihlížet, jak si někdo dovo-
lí páchat škody a krást na cizím 
pozemku?

Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, housle, 
violoncello, kontrabas a kytaru  5. 2. 2008, místo konání: ZUŠ Klobouky u Brna

Výsledková listina Housle
0. kategorie
 Lukáš Hrodek   1. místo Těšany
 Kateřina Pregrtová  1. místo  Klobouky u Brna 
 Pavel Popelka   1. místo Krumvíř

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír - Okresní kolo 13. 2. 2008, ZUŠ Mikulov
Výsledky 2. kategorie
1. místo Aneta Praxová 
  s postupem do kr. kola ZUŠ Klobouky u Brna  Boleradice
1. místo Nikol Dostálová ZUŠ Klobouky u Brna  Morkůvky
1. místo Darina Feráková ZUŠ Mikulov
2. místo Denisa Feráková ZUŠ Mikulov
2. místo Jan Fišer  ZUŠ Velké Pavlovice
2. místo Barbora Komosná ZUŠ Klobouky u Brna  Krumvíř
3. místo Ludmila Rakovská ZUŠ Břeclav 
3. místo Anna Suchánková ZUŠ Klobouky u Brna  Bohumilice
Čestné uznání Sára Kopecká ZUŠ Mikulov
Výsledky 6. kategorie
1. místo Veronika Smejkalová 
  s postupem do kr. kola ZUŠ Mikulov
1. místo Romana Synková – 
  s postupem do kr. kola ZUŠ Klobouky u Brna  Krumvíř 
1. místo Eliška Vomáčková ZUŠ Velké Pavlovice

Z činnosti ZUŠ v Kloboukách u Brna

Pavlík Popelka 
v houslové třídě 
p.uč.Jahodové

Terezie Lexová 
a Blanka Demelová

Barborka 
Komosná
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Léto budiž pochváleno
Přichází léto. Dětem končí 

škola, začínají prázdniny, plá-
nují se dovolené. Ale chystá se 
také sklizeň obilí. Na pole vyje-
dou kombajny a když bude přát 
počasí, za chvíli je sklizeno. Kdo 
si uvědomí, že se vlastně sklízí 
chleba? Možná ještě, když jsme 
běhávali kolem malé mlátičky na 
hřišti nebo za Polákovým, moh-

li jsme pocítit, že se děje něco 
výjimečného. Lidé sem sváželi 
úrodu ze svých políček, v kli-
du někde ve stínu čekala  celá 
rodina, až na ně dojde řada, 
aby se každý postavil na své 
místo a práce pěkně ubíhala. 
Vždyť čekali další a každý chtěl 
za sucha vymlácené obilí i slá-
mu dovézt domů. „Je vás dosť? 

Počkejte, pomožem vám.“ Roz-
vázat snopy, rozprostřít na stolku 
mlátičky, hlídat pytle aby nepře-
tekly obilím, další zase odebí-
rat vymlácenou slámu a vázat 
do otepí. Probralo se, kolik se 
vymlátilo, jaká byla úroda. Ale to 
je už novější historie. 

Vraťme se do doby ještě starší.
red.

Vzpomínka na žňa a mlácení cepama
Narodila sem se v roku 1929. 

V téj době už hodně žentúrú odpo-
čívalo negde v humně za mlatem. 
Na mlácení obilí se začly budo-
vat vytřásadlovky. To byla malá 
mašina, kerú si domácí obslúžili 
sami a obilí si potom enom vyfu-
karovali. Fukar měl klučku, z kerú 
se točilo rukama. Šlo to těžko, 
ale při větru z obilí pěkně vyletěly 
všecky ohrabky a plevy, kerý tam 
nemohly zostat. Brzo po techto 
mašinkách se začaly objevovat 
velký mašiny – čističky, který už 
dobře známe. ty si už obilí čistijú 

samy a po vymlácení se mohlo jet 
hneď do mlýna a rovnú si dovezt 
dom múku.

Při starým ale ostálo to, že 
rýž, z keréj se měly dělat obřís-
la, se mlátit musela pořád cepa-
ma. Tehoto mlácení sem si taky 
užila, tož si trúfám popsat všecko 
jak šlo jedno po druhým. Už dyž 
se rýž sekla, pamatovalo se na 
to, aby ženská, co za sekáčem 
odbírala, každú hrstku postavila 
a ťukla s ňú o zem. Na obříslo ju 
potom opatrně poskládala, aby se 
sláma nepolámala. Hneď dyž se 

na mlácení pomýšlalo, 
musela byt v pořádku 
taky mlatebňa. Buďto 
se mohla enom opravit 
nebo se musela znova 
nabijat. To byla odborná 
a moc těžká práca. Ze 
silnéj vrstvy žlutice zmí-
chanéj s plevama se 
hodně těžkým dubovým 
bucharem udusala mla-
tebňa tak, že dyž pěk-
ně zaschla, byla jako 
z betónu. Mohlo se po 
ni ježďat s fúrama nebo 
postavit mlátička, ani se 
to nehlo. Mlatebňa byla 
od stodole oddělená 
metrovú oplotovinů ze 
silnějších desek, který 
byly navrchu ukonče-
ný půlkulatinú. To bylo 
proto, aby se sláma ze 
stodolí netrúsila do mla-
tebně. Mlácení cepama 
se od sebe rozdělovalo 
tak, že dyž byla hotová 

takzvaná sádka, všecko se po ni 
sklidilo a mlátila se sádka druhá. 
Začínalo se mlátit, dyž už byly na 
mlatě režný snopky naskládaný. 
Obyčejně hospodář nebo negdo 
z rodiny nahlas řekl: „ S pomocí 
Boží – možeme nastýlat.“ Snop-
ky se rozvázaly a klásím dopro-
střed se dokola kolem mlatebně 
rozestlaly. Otevřely se oboje vrata 
a s příjemným průvanem začlo to 
známý bušení do režných snopů,

že klásky enom poskakovaly.   
Musím ale říct, že mlácení cepa-
ma mělo opravdu svůj rituál.  Dyž 
si negdy cep zpívál enom: sám 
– sám – sám, tak to si istě nekerá 
tetička mlátily nošu fazule, čuč-
ky nebo chechrny.  Ve dvoch to 
už bylo trochu veselší, ale stejně 
se súsedi učuřovali, že teho moc 
nevymlátijú. Slyšet dopady cepů 
od třech mlatců, to už bylo neco  
pro poslech. To se nesl ten pra-
véj, přesnéj rytmus. Snáď enom 
jakoby jednéj vteřiny. Vzpomínám 
si, jak sme museli byt pozorní. 
Ináč bychme si mohli búchnút 
jeden druhýmu na cep a všec-
ko by se pokazilo. Enom sluch 
nám napovidál to, co muselo byt 
z tech dopadů slyšet. Znělo to jako 
opravdovéj valčík – jako dooprav-
ská muzika :  Vez-mi cep, poď 
na mlat, vez-mi cep, poď na mlat 
a znova a znova – vez-mi cep, 
poď na mlat. 

Jit mlátit ve štyrech, to každéj 
nemohl. Dyž ale byli mlatci dobře 
zehraní, tak to se potom mlácení 
až do dálky neslo jako koncert. 
Poklepy si myslím pamatovali 
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Pomyslné pomníčky

lechko: Buch-ty v pe-ci,  buch-
ty v pe-ci,  buch-ty v pe-ci. (dyž 
ale náhodú končili sádku a tro-
chu se zrychlili, možná by se 
při tech dopadech dal dobře aji 
zatancovat třasák). Nesmíme ale 
zapomět, že si už na mlatě větřík 
nepohrávál enom s vůňú obilí, ale 
taky s potem mlatců. Při mláce-
ní se skoro nemluvilo, leda dyž 
snáď negdy hospodář zavolál: 
„Hore cepy!“ a sám při tem brnkl 
cepem do pater. Možná se při tem 
usmívál, možná chcél, aby dopa-
dy byly silnější.

Byl rozdíl, esli se mlátilo na 
krátkým mlatě, to byla sádka brzo 
vymlácená . Na dlúhým mlatě se 
doba dřiny hodně protahovala. 
Toto se všecko dělalo, než se jed-
na sádka vymlátila. Tož teď to, co 
bylo důležitý, aby se ukončila. Dyž 
byly vymlácený snopky svázaný 
obříslama už jako sláma, spevnilo 
se vázání vrůblem. Potom se ešče 
snopek vrůblem obrnkál, aby vyle-
těl ze slámy každéj zbytek zrna. 

Dyž sme mlátili doma, tož 
naší tatinek si potom ešče klekli 

na jedno koleno, smekli z hlavy 
slaměňák a do tech vymlácených 
klásků s ním šikovně fi kli a potom 
v něm počítali zrnka aby věděli, 
jak dobře sme mlátili. Končilo to 
dycky jejich šibalským úsměvem 
a na ten moc ráda spomínám.

Dyž se spomene na mlatce, je 
to taky spomínka na množství jíd-
la. Opravdu se ale mlatcom hod-
ně a dobře vařilo. Svačili za mla-
tem ve stínu a obědvali v kuchyni. 
Odpočívali vlastně enom při tem 
jídle, ale stejně od nich bylo sly-
šet tolik humoru a smíchu, že by 
to dnešní člověk ani nedovedl. 

Jednú sem se u muziky při-
pletla k takovéj scénce. Seděly 
tam taková už dosť stará ohnutá 
tetička a došél za něma poměrně 

mladéj chlap. 
Znala sem ho. 
Chytl jich za 
ruku a povidál: 
„Tetko, vidím, 
že už ste sta-
rá a zedřená 
jak řemínek 
u cepu, ale 
poďte si se 
mnú zatanco-
vat.“ Myslím 
ho ale pře-

kvapily, protože staly 
a povidaly: „Půjdu ráda, šak nohy 
mně ešče jakž takž slúžijú.“ Ať 
chcél nebo nechcél, za celý sólo 
neřekly, že už nemožú, tož to 
s něma musél odtancovat celý. 

Aj dyž bylo kolem takových žní 
moc a moc práce a dřiny, bylo to 
všecko úctyhodný a krásný.

Pamětnica z Grumvířa

Chystání obřísla

Nejsou vidět, nejdou pohladit 
rukou ani úsměvem. Pokud však 
vydržíte přečíst těchto pár řádků 
našeho povídání, oživíme je. 

Jsou to jen krátké vzpomínky 
na naše občany, přátele a známé, 
kteří již nejsou mezi námi. Jenom 
občas se vynoří, jakoby ze snu 
a my si pak rádi  uvědomujeme, 
že jejich skutky nám nedávají 
zcela zapomenout. Můžeme pak 
dodatečně ocenit jejich odvahu, 

nadání, dovednost a jiné schop-
nosti, jimiž byli v životě obdařeni. 
Připomeneme si krátké okamžiky, 
nebo významné činy, jimiž se 
v životě zapsali do vzpomínek 
svých potomků, příbuzných nebo 
i zcela cizích lidí. Probuďme zapo-
menutá vyprávění svých rodičů, 
babiček a dědů. Připomeňme 
si jejich zásluhy, ale i úsilí jímž 
museli překonávat životní potíže, 
nástrahy a zklamání. Jistě se mezi 

vašimi staršími příbuznými takoví 
pamětníci najdou. Nemusí se jed-
nat o výjimečné  zásluhy vyvole-
ných občanů. Takový pomyslný 
pomníček si zaslouží třeba žena 
v domácnosti, starý poctivý kovář 
nebo bývalý účastník světové vál-
ky. 

Pro začátek tak učiníme za 
vás. První vyprávění bude tedy 
o muži z rodiny Kudličků, bydlí-
cích v Krumvíři  na DRAHÁCH.

Pozn. redakce:
Vy, starší, zkuste si sednou 

se svými dětmi, vnuky a probrat 
některá slova z tohoto příspěvku. 
Takže co to je – bylo: žentúr, fukar, 
rýž, snop, cep, obříslo, mlatebňa, 
oplotovina, sádka, chechrna, vrů-
bl, krátkéj a dlúhéj mlat.

Fotografi e laskavě poskytl 
Doc.Dr.Karel Svoboda z rodinné-
ho archívu.
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Narodil se v roce 1906 a jme-
noval se Cyril. Zde také s ostatní-
mi dětmi a kamarády vyrůstal. Po 
škole se řádně vyučil v Klobou-
kách zámečníkem. Jako chlapec 
ve volném čase s oblibou sporto-
val a cvičil, později i v SOKOLE. 
Věnoval se především atletice, 
boxu a nářadí. Do vojenské služby 
se přihlásil dobrovolně a pro svoji 
kondici a dobrý zdravotní stav byl 
bez čekání odveden. V Krumvíři  
měl svého opravdového kamará-
da Tomáše Válka, rovněž odda-
ného sportu a cvičení. Svědčí 
o tom dodnes zachovaná kore-
spondence. Jako voják sloužil 

v Prostějově, kde byl díky své 
řemeslné odbornosti zařazen 
k letectvu. Zde absolvoval pod-
důstojnickou školu leteckých 
mechaniků, již ukončil jako rotný 
v roce 1926. Na vojně se rovněž 
pilně věnoval cvičení a sportu. 
Nezůstal však jako mechanik 
v dílnách. Po roce byl vybrán 
k pilotnímu výcviku, který úspěšně 
dokončil a stal se vojenským let-
cem. Tehdejší „ÉRA“ jak se lidově 
letadlům říkalo, byla v začátcích 
technického rozvoje. Byly to stroje 
mnohem lehčí a jednodušší. Pilot 
při letu vyčníval hlavou a rameny 
z nekrytého prostoru kabiny leta-

dla. Tak jsem zahlédl tehdy i já, 
mávat rukou pilota Cyrila Kudličku 
přelétajícího nízko nad chalupami. 
Stalo se tak v době jarních vojen-
ských manévrů, když bylo u karlov-
ského dvora otevřeno  polní letiště. 
To tehdy odstartoval Cyril k „záletu“ 
nad svoji rodnou ves.  Přeletem 
nízko na domy pozdravil vyděšené 
občany. Pro nás děti to byla nej-
větší událost roku na niž se dlouho 
vzpomínalo. Říkalo se tehdy, že 
pilot při přeletu dědiny vyhodil malý 
padáček se vzkazem pro svého 
kamaráda Tomáše Válka. 

ZNOJMO 27.LEDNA 2008
MVDr. Ladislav Kulíšek

Rok 1968

Hodně se letos píše o magických osmičkách, které nějak ovlivnily dění ve světě a zvlášť v naší zemi – rok 
1918, 1938, 1948. Nejvíc pamětníků je dnes spojeno s rokem 1968, který se neblaze zapsal do našich dějin 
a od jehož událostí právě letos uplyne 40 let.

Mělo to být ráno jako každé 
jiné. Hlavně ale bezstarostně 
prázdninové, pár dní před hody.

Namísto toho nás probudi-
ly zlozvěstné zvuky vojenských 
letadel. Honem k rádiu : „Vážení 
posluchači, zůstaňte u svých při-
jímačů, budeme vysílat mimořád-
ně důležitou zprávu.“ Zastřený 
a smutný hlas opakoval stá-
le dokola.: „Spojenecká vojska 
obsazují Československo.“  Vál-
ka!? To slovo viselo ve vzduchu 
jako hrozba. To snad není mož-
né. Rusové nás přece osvobo-
zovali ve druhé světové válce 
– tak co se vlastně děje? Zvlášť 
v dětských hlavách bylo plno stra-
chu,  neklidu a otázek.  A potom 
už dnem a nocí po hlavní silnici 
směrem od Hodonína projížděly 
kolony vojenských aut, obrněných 
transportérů a tanků s obnažený-
mi hlavněmi. Na autech seděli 
k smrti unavení vojáci – větši-
nou hodně mladí kluci, nad nimiž 
stál vždy jeden starý ofi cír. Úna-
va z dlouhé cesty byla tak veli-
ká, že hned první den okupace, 
21. srpna, na kraji Krumvíře sjel 
tank ze silnice a narazil do rodin-
ného domku Kudličkových. Nane-
štěstí u vrat stála dvě děvčata, 
sestry, kterým způsobil velmi váž-

ná zranění. Řidič zaspal. Vztek 
a zlost, ale také smutek a lítost 
na dětmi a snad i nad samotným 
vojákem. Kdo za všechno může?

K tomu vzpomíná sestra obou 
dívek Alena Jestřebecká: „Já jsem 
u této nehody nebyla přímo, hrá-
la jsem si s kamarádkou Svatkou 
u družstevní sýpky, protože jsme 
se bály být u silnice právě kvů-
li projíždějícím tankům. Někdo 
na mě potom zavolal, abych 
šla domů, že nám do mlatu vra-
zil tank. Takže to také vím spíš 
z vyprávění. Marta (14) stála 
s malou sestřičkou Jarkou (5) 
u vrat a sledovaly projíždějící 
kolony. V tom jeden tank náh-
le vybočil a hlavní prorazil zeď 
u vrat. Bohužel Martě, která stála, 
přejel přes nárty na nohách a malé 
Jarce přes celou nohu, protože ta 
seděla na zemi“ Tady vyprávění 
doplňuje paní Jarka Široká, kte-
rá byla přímým svědkem neho-
dy: „Seděly jsme s kamarádka-
mi – bylo nám tehdy 19 let, na 
schodku u Horákového a stejně 
jako ostatní jsme se strachem 
pozorovaly nekonečné vojenské 
kolony, které od rána Krumvířem 
projížděly. V tom už někde u Mik-
líkového vybočil z kolony tank 
a už bylo zřejmé, že se něco děje.  

Řidič skutečně zaspal. Vjel na 
chodník a porazil žudra obrost-
lá vinnou révou u Záleského 
i u Kudličkového, sloup elektric-
kého vedení a zastavil se až po 
nárazu do zdi Kudličkovýho domu. 
Přitom najel na obě děvčata, 
která byla u vrat. Hned ale zpát-
ky vycouval a vrátil se na silnic. 
Snad prý vylezl z tanku,  zabou-
chal na babičku, u které děti žily, 
něco ji prý drmolil rusky, babička 
nevěděla ani co, nasedl do tanku 
a jel dál. Na to já si ale nevzpo-
mínám, protože to byla hrozná 
situace. Mám zato, že jel hned 
dál, že vůbec z tanku nevystoupil. 
Možná to byl někdo z jiného vozi-
dla. Chtěly jsme se dostat na dru-
hou stranu a dětem pomoct, ale 
na silnici leželo elektrické vedení 
z poraženého sloupu. Lidé, kte-
rých bylo pořád kolem silnice 
plno,  začali zastavovat auta 
a potom , myslím, že pan Libicher, 
který byl právě u Miklíků, zajis-
til jedno auto. Byl to asi někdo 
z hodonínské nemocnice.“

Dál vypráví sestra Alena: 
„Chtěl, aby mu dali deky na zaba-
lení a obě děvčata odvezl do 
nemocnice do Hustopečí. Tam ho 
prý nechtěli ani pustit,  tak na ně 
začal křičet, ať se podívají, jaký 
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Sružení Rodiče Krumvíř

veze případ. Potom se už o obě 
sestry postarali zdravotníci. Mar-
ta z toho vyvázla s poškozenými 
nárty, Jarušce museli nohu nad 
kolenem amputovat. Odpoledne 
potom přijelo černé auto, nějací 
vyšetřovatelé, někdo říkal, že od 
STB. Pořizovali si fotodokumen-
taci, tak jsem jim musela dělat 
u vrat fi gurantku kvůli rekonstruk-
ci. Někde v archivech by se mož-
ná tyto fotky ještě našly.“

Tato událost všechny zasáhla. 
Smutek a strach byl v celé dědi-
ně a v celé zemi. Nikdo neměl 

ani moc chuť chystat se dál na 
hody. Přitom jsme se všichni tak 
těšili. Děti, místo toho, aby běhaly 
kolem kolotočů, rokovaly v hlouč-
cích stejně jako dospělí a hltaly 
každou novou zprávu o nastalé 
situaci. Náhle byly svědky něče-
ho, co znaly jenom z učebnic 
a vyprávění. Co bude s námi 
dál?

Hodně lidí bývalo shromáždě-
ných na křižovatce u Kulíškové-
ho. Vojáci se tam zastavovali, aby 
se napili u studny. Lidé se na ně 
dívali nevraživě a nepřátelsky, jak 

taky jinak? Někteří si dodali odva-
hy a ptali se jich přímo, co tady 
chtějí, proč nás obsazují? Větši-
nou říkali, že ani sami neví. Že 
dokonce neví, v které jsou zemi. 
Jen plnili něčí rozkaz a zároveň 
přinášeli strach, smutek a bez-
naděj. My jsme to nechápali celé 
další roky, ačkoliv se nám snažili 
vnutit názor, že to bylo pro naše 
dobro.

Hody přece jenom nakonec 
byly, i když ne takové, jaké by-
chom je chtěli mít.

red.

Den dětí proběhl dne 31.5.2008 
na Národopisném stadionu. 

Pro děti byl připraven bohatý 
program, který obsahoval ukázky 
z výcviku policejních psů, které 
předvedli dva policisté z kynolo-
gického oddílu a 4 policejní ně-
mečtí ovčáci. Viděli jsme mimo 
jiné zadržení pachatele psem, 
jeho doprovod, vyhledání stopy 
a nalezení předmětu ztraceného 

pachatelem a další. Dále byla na 
programu tak trošku výchovná 
část, ve které nám klauni před-
vedli, jak bychom se neměli cho-
vat na ulicích, ke kamarádům atd. 
Poté se děti pustily do plnění růz-
ných klaunských úkolů a to byl ten 
správný čas, kdy si i rodiče mohli 
sednout pod slunečník a využít 
z bohaté nabídky v šenku a nebo 
si dát uzenou cigáru. Odměnou 

za splnění úkolů byla spousta 
a spousta hodnotných dárků, ale 
i sladkostí, ale také pití nebo špe-
káček. Součástí byly také dopro-
vodné programy, z nichž je třeba 
zmínit např. krumvířské hasiče, 
kteří umožnili dětem i stříkání 
z proudnice, což bylo v perném 
odpoledni pro mnohé velmi příjem-
ným osvěžením. Dalším z dopro-
vodných programů byla jízda na 
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koňském povoze, která se setka-
la s obrovským zájmem, a proto 
moc děkujeme panu Benáčkovi 
i jeho čtyřnohým  pomocníkům. 
Stejně tak děkujeme panu Pila-
řovi, že na svém poníkovi, jehož 
jméno dnes již znají asi všechny 
děti v Krumvíři, nechal povozit 
všechny, kteří o to měli zájem. No, 
a pochopitelně nemohla chybět 
dětská diskotéka, při které si děti 
společně s klauny zahrály různé 
hry. Všichni se snažili na taneční 
travnatý parket přilákat i rodiče, 
kterým se ze stínu slunečníků 
u šenku moc nechtělo, ale nako-
nec neodolali a vytvořili nejdelší 
tančící tunel pro mašinku, která 
vezla „samý vožralý“…

Rádi bychom zde ještě podě-
kovali sponzorům, kteří tuto akci 
fi nancovali, případně věnovali 
věcné dary (v abecedním pořa-
dí): AUTOŠKOLA Jana Tibenská, 
Krumvíř 241, Blanář – Nábytek, 
Brumovice, Blanářová Ivana, 
Materiály na kroje, Brumovice, 
Buchta František, Krumvíř 21, 
Česká spořitelna a.s., Brno, Čes-

ký svaz zahrádkářský, Krumvíř, 
ČSOB a.s., Brno, Fantová Simo-
na, Účetnictví a daně, Borkovany, 
Foretník Ladislav, Krumvíř 41, 
Gavendová Eva, Krumvíř 119, Jan 
Daňhel s.r.o., Velkosklad nápo-
jů, Klobouky, Keramika Krumvíř 
s.r.o., Krumvíř,  Konečný Antonín 
– Opavia, Krumvíř, Lejska Roman, 
Kavárna Alfrédo, McDonald´s 
ČR, Brno, www.mujpes.cz – infor-
mační portál, MUDr. Petr Koneč-
ný, Obecní úřad Krumvíř, Optika 
Richter, Brno, Škrabkovi Jana 
a Michal, Krumvíř, VEMA a.s., 
Brno, VEVA - Průmyslové zboží, 
Vašíčková Věra, Zahradnictví Jiří 
Pilát, Klobouky.

Stejně tak děkujeme lidem, kteří 
nám s přípravou pomohli, nebo se 
na uspořádání akce jinak podíleli.

V rolích klaunů: Tibenská Jana, 
Šidlíková Radka, Šidlíková Katka, 
Procházka Lukáš, Mikulica Jarek, 
Dvořáková Martina, Dufková Pet-
ra, Rozsypalová Šárka, Gavenda 
Tomáš, Musilová Veronika, výro-
ba plyšových hraček: Foretníková 
Katka, Foretníková Šárka, Huš-

ková Jana, Jakubčíková Irena, 
Luskačová Eva, koně a poník: 
Benáček Milan, Pilař Jan, 

hudba a zvuk: Ostřížek Matěj, 
výdej cen, odměn a dárků: 

Huspeninová Petra, Procház-
ková Michaela, výroba plakátů: 
Doležalová Olga, výroba ohniště: 
Bečka Josef, šenk: Ledahudcová 
Drahomíra, Konečná Hana, regis-
trace: Charvátová Marie a Männ-
lová Zdena, udírna: Šabo Karel.

Dále děkujeme Policii ČR, 
Okresní ředitelství Břeclav, oddě-
lení služební kynologie a Sboru 
dobrovolných hasičů Krumvíř.

Speciální poděkování tentokrát 
náleží Marii Šebestové za výrobu 
kostýmů pro klauny a Obecnímu 
úřadu Krumvíř za fi nanční, ale 
i logistickou podporu, bez které 
bychom se neobešli.

Ještě jednou děkujeme všem 
dětem i rodičům za účast a bude-
me se těšit, že se spolu znovu 
všichni sejdeme na Mikulášské 
nadílce letos v prosinci.

Za sdružení rodičů
Martin Tibenský
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Fotografi cká ohlédnutí

Prosinec 2007 byl poměr-
ně bohatý na kulturní i spor-
tovní vyžití. Navštívit jste mohli 
rozsvěcení Vánočního stromu, 
výstavu ručních prací, Miku-
lášskou besídku, Adventní 
koncert v kostele,  další ročník 
Vánočního turnaje nováčků 
v karate, II.ročník Charitativní-
ho koncertu nebo Silvestrov-
ský běh.

Nový rok 2008 začal vydařeným Krojova-
ným plesem. Následovaly akce jako např. vel-
mi veselý maškarní ples krumvířských sportov-
ců, pracovní seminář se Šárkou Foretníkovou 
tentokrát na téma „dekupáž“ (prostory opět las-
kavě bezplatně poskytli místní hasiči), dětský 
maškarní ples ZŠ a MŠ, masopustní obchůzka 
obcí, posezení „Na škaredú středu“, Josef-
ský košt vína, 10.výroční koncert CM Vonica, 
Jarní besídka pro maminky, Pálení čarodějnic 
a v době uzávěrky tohoto čísla i Dětský den, 
který, stejně jako Mikulášskou besídku, orga-
nizují nadšenci ze vznikajícího občanského 
sdružení Rodiče pro děti Krumvíř. Je škoda, 
že se s námi nepodělili o zážitky nebo alespoň 
fotografi e účastníci zájezdů na Floru Olomouc 
a do Lednice, které organizovali místní zahrád-
káři a účastnice „Pucování sukní“.

Nejmladší vítězové
Silvestrovského běhu
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Víte, že
- se v letošním roce dožívají tři občané obdivuhodného věku 94 let? Jsou to paní Anežka Bednaříková, 
 paní Anděla Krčmová a pan Karel Kopřiva. Blahopřejeme.

- se na webových stránkách naší obce 
 můžete dočíst o zajímavém životě 
 ak. malíře Ludvíka Kratochvíla? 
 Autory článků jsou Doc.Dr.Karel Svo-
 boda a MVDr. Ladislav Kulíšek.

- by se měla neděle využívat 
 především na odpočinek? Někteří 
 z nás ji považujeme za den pracovní a tak vesele sekáme trávu a vrtáme a děláme jiné podobné 
 „hlučné“ věci. Tím ovšem rušíme ty, kteří zaslouženě odpočívají. Nezkusíme si ten pracovní čas nějak 
 jinak zorganizovat? A nezasloužíme si odpočinek nakonec i my, nebo na to budeme potřebovat obecní 
 vyhlášku jako v jiných obcích?

- není pěkné vyrýt z cizí zahrádky nějakou kytku? Když už se Vám nějaká tak moc líbí, je vhodnější na 
 dotyčného majitele zazvonit a kousek si „vyptat“. Určitě, pokud to bude možné, nebudete odmítnuti.

- v Boleradicích opět probíhala týdenní soutěžní divadelní přehlídka Jarní sešlost 2008? Dětské před-
 stavení se odehrálo 8. 5. a bylo pro děti zdarma. Nejlépe bylo hodnoceno představení Noc pastýřů 
 domácího souboru a také vynikající soubor z Ořechova s adaptací dvou Moliérových her. Potěšující je 
 také, že si na tuto ojedinělou akci nachází čas stále více obyvatel Krumvíře.

Fotografi e laskavě poskytli: Pavol Miklík, Antonín Procházka, Kateřina Foretníková,
Jarek Křikava, Jaroslav Kocourek, Ondřej Němeček, Anna Straková a Věra Colledani



Krumvířský zpravodaj1/2008 strana  19

- Alenka Knofl íčková získala druhé místo v prestižní pěvecké soutěži 
 Czech-talent ve Zlíně? V porotě byl např. Ondřej Soukup nebo Vašo 
 Patejdl. Její velkou radost určitě posílilo i to, že získala Cenu diváka. 
 Její fotografi e byla uveřejněna v Blesku dne 2. 6. My ji, společně s Vámi, 
 srdečně blahopřejeme!

- se dětský folklorní soubor Pantlička chystá na festival do Dambořic? 
 Držíme jim palce a zároveň vyzýváme všechny maminky, které by se 
 chtěly aktivněji podílet na činnosti tohoto tradičního souboru, ať určitě 
 přijdou! Děkujeme.

- za „Čamlíkovým“ řádí bobři? Stromy jsou tam ohlodané, ještě, že to 
 nesou ty stoleté jako v lednickém zámeckém parku. I tak je jich ško-
 da.

- se o výzdobu pomníku u MŠ u příležitosti státních svátků stará paní Ště-
 pánka Ledahudcová?

- Na školní zahradě se kradou nejen stromy, ale i zbytky dřeva – třeba i nepotřebného? Po nevydařené 
 zakázce na zhotovení hraček na školní zahradě a následné demontáži, zůstaly na uzamčeném pozem-
 ku zbytky dřeva. A protože o něj projevila zájem jistá osoba, která se v době demontáže na zahradě 
 pohybovala, v neděli si vysadila bránu od školní zahrady a dřevo si odvezla ...Proč ne? Vždyť nám 
 ušetřila práci s úklidem! Nač se obtěžovat s nějakým dotazováním, jestli dřevo nebude  škola někdy 
 potřebovat. Třeba na ohýnek při „dýňovém večeru“ nebo na „pálení čarodějnic“.

Z činnosti kulturní komise OÚ

Obecní úřad hledá zájemce na placenou 
funkci

KRONIKÁŘ OBCE
Bližší informace dostanete přímo

na obecním úřadě, 
nebo na tel. č. 519 419 320, 519 419 321

UPOZORNĚNÍ
Ve vchodu na obecní úřad je umístěn E-box, 

který je určen pro sběr drobných elektrozařízení 
(kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 
přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD 

přehrávače...)
Do E-boxu nepatří -baterie,úsporné žárovky

a zářivky.

V Ý Z V A

O připravovaných akcích se 
Vás snažíme pravidelně informo-
vat na nástěnce u kina.

Od ledna 2008 proběhla dvě 
vítání nových občánků a setkání 
osmdesátníků se staros-
tou obce, Krojovaný ples, 
dvě akce Dámského klubu 
(dekupáž se Šárkou Foret-
níkovou a pucování sukní 
s Věrou Vašíčkovou), pose-
zení na „Škaredů středu“ 
a návštěva divadla v Bole-
radicích (Noc pastýřů).

V současné době se 
připravuje další vítání 

občánků (22. 6. 2008), návštěva 
nejstarších občanů obce a tradič-
ní Bartolomějské hody (v pátek 
22. 8. bude po postavení máje 
hrát CM Vonica, v sobotu 23.8. 
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BENÁTSKOU NOCBENÁTSKOU NOC

DH Skaličané, v neděli 24. 8. 
a v pondělí 25. 8. DH Hovorané). 
Na festival do Strážnice, který 
je v letošním roce zaměřen na 
Hanácké Slovácko, odjedou také 
naši krojovaní zástupci.

Dále bychom rádi naváza-

li na úspěšné Rozsvěcení 
vánočního stromu a to ten-
tokráte soutěžní přehlídkou 
vánoček spojenou s ochut-
náváním (30. 11. 2008). Na 
zimní předvánoční čas je 
také přesunut seminář Dám-
ského klubu s panem 
Jaromírem Kokešem 
– příprava svátečního 
stolu a „savování“ se 
Šárkou Foretníkovou 

(dárečky pod stromeček!). 
Adventní koncert tentokrát 
připravuje ZŠ a k našim přá-
ním patří také uskutečnění 
již III.ročníku Charitativního 
koncertu (28.12.2008, Mla-

dá muzika ze Šardic). 
 Na tomto místě bychom Vás 

také rádi pozvali na Mikulášskou 
nadílku (6.12.2008 – Sdružení 
Rodiče Krumvíř) a Silvestrovský 
běh ( sportovní komise a TJ Sokol 
Krumvíř).

SDH pořádá

BENÁTSKOU NOCBENÁTSKOU NOC

12. 7. 2008

Národopisný stadion Krumvíř

hraje   MODUL

Plesová mizérie
Kdesi v nenávratnu zřejmě 

zmizely doby, kde se lidé přímo 
těšili na každou pořádanou akci 
v naší obci, kde si mohli odpoči-
nout od práce a třeba při dobré 
dechové muzice a sklence vína 
prohodit pár slov se svými přá-
teli a spoluobčany. Rád bych se 
mýlil, ale letošní plesová sezóna 
mi dává účastí za pravdu. Nej-
děsivější pohled do poloprázd-
ného sálu se naskytl účastníkům 
tradičního Zahrádkářského ple-
su. Ač tahákem, kromě bohaté 
tomboly, měla být Gloria, jedna 
z nejlepších dechovek u nás, 
která všude jinde vyprodává sály 
a sklízí uznání, pro místní je to už 
zřejmě málo. A tak se stalo, čtě-
te pozorně, že přišlo něco kolem 
50 obyvatel Krumvíře. Šok pro 
kapelu, pořadatele, i samotné 
návštěvníky. A tak se ptám: „Má 

smysl ještě vůbec takovéto akce 
pořádat? Nebo už je pro mno-
hé lepší a zábavnější v dnešní 
uspěchané době si lehnout doma 
k televizi nebo podlehnout nákup-
ním rodinným výletům?“ Kultur-
ních akcí tu není nijak moc, a tak 
účast na nich by měla být tradiční 
součástí každé rodiny. Jinak ta 
naše, vesnická kultura, pomalu 
zcela zanikne a nechá se vytla-
čit všemi těmi hyper, mega, multi 
městskými nesmysly. Zamyslete 
se nad sebou, Grumvířáci!

Schmied Miroslav

Pozn. redakce
Je „dobrým“ zvykem v Krumví-

ři, že na plesy a taneční zábavy 
se chodí zásadně pozdě. Muzi-
kanti čekají s pořadateli v prázd-
ném sále od půl osmé na první 
návštěvníky a když už se v tuto 

dobu dostaví, jsou to přespolní 
nebo místní tetičky, které jsou 
dochvilné. Zábava se rozjede 
tak od desáté hodiny – to v tom 
lepším případě. Nejde s tím také 
něco udělat? Když se poptáte 
v okolních dědinách, v osm hodin 
večer je v sále plno.
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Z redakční pošty
Je potěšující, že členkám redakč-

ní rady stále častěji přicházejí dopi-
sy nebo jenom pozdravy od Vás, 
našich čtenářů. Využíváte přitom e-
mail, klasickou poštu a třeba jenom 
kousek papíru, na který napíšete 
svoje postřehy, dojmy, připomínky.

O to nejzajímavější se s Vámi 
rádi podělíme:

Věra Šebestová 
Jménem všech důchodců bych 

chtěla poděkovat všem, kteří se 
podíleli na tomto pořadu s pohoš-
těním (Rozsvěcení Vánočního 
stromu – pozn.redakce). Výstavou 
vánočních výrobků zjišťujeme , 
kolik šikovných rukou naše dědina 
má. Dále děkuji maminkám, kte-
ré nacvičují FS Pantličku včetně 
maminek dětí, které účinkují. Obě-
tují tak svůj čas na úkor svých rodin. 
Dále děkuji mladé kapele ze Šardic, 
kde hraje Krumvířák Fana Valihrach 
mladší. Naše dědina není obklope-
na lesem, ale vinohrady. Proto přípi-
tek dobrým vínem patří tanci, písni 
a hudbě. Mnoho Krumvířáků je 
výborných zpěváků, sportovců, 
muzikantů a proto věřím, že Krumvíř 
zůstane věrný všem zvykům, které 
naši předkové zavedli  a naše mlá-
dež v tom bude pokračovat. Vždyť 
naše hody jsou přehlídkou krás-
ných krojů a hudby za velké oběti 
rodičů, protože to není vždy laciná 
záležitost. Dnes, při tomto vystou-
pení, jsme se alespoň na chvilku 
vrátili do svého mládí. Také děkuji 
panu starostovi, který pro důchod-
ce zařídil mnoho věcí. Což zname-
ná, že u nás úcta ke stáří existuje. 
Dnešním dnem, co jsme rozsvítili 
krumvířský Vánoční strom, začal 
vánoční čas a také důvod, abych 
Vám všem popřála příjemné proži-
tí svátků vánočních v kruhu svých 
nejbližších a v nastávajícím novém 
roce pevné zdraví, spokojenost 

a mnoho úspěchů ve vaší práci.
Doc.Dr.Karel Svoboda
Posílám Vám pohlednici, která je 

svým způsobem vzácná (v Krumví-
ři asi ne jediná). Zachycuje „obec 
sokolstva“ tak asi z roku 1935.Vět-
šinu osazenstva tam znám, všech-
ny by jistě poznal např. dosud žijící 
a zúčastněný Karel Kopřiva. (Mezi 
jinými jsou tam i moji rodiče a rodiče 
MVDr.L.Kulíška) 

Zdenka Hrdličková
Velmi mne zaujala činnost Vaše-

ho dámského klubu (reakce na člá-
nek v Břeclavsku z dubna 2008).
Vzhledem k tomu, že tady v Břecla-
vi nic takového není, tak bych měla 
zájem zaktivovat pár ženských, kte-
ré něco umí a už se doma trošku 
nudí, nebo chtějí své věci naučit, či 
ukázat ostatním...................

Hana Sýkorová 
Náš dědeček (pan Stanislav 

Ševčík) Vám posílá do zpravodaje 
krátký příspěvek:

O velikonočních svátcích se 
konala v Brně v zámečku Mitrov-
ských výstava velikonočních kraslic. 
Nejobsáhlejší kolekcí byly kraslice 
z Krumvíře a Borkovan.

Jako přílohu posíláme fotku 
z této výstavy. Děkujeme za uve-
řejnění a zdravíme všechny Vás do 
Krumvíře.

Enzo Maltempo
A snad pozdrav z největší dálky 

přišel z Itálie. V něm si zavzpomínal 
na návštěvu Krumvíře členy italského 
folklorního souboru „A SPIGA ROS-
SA“, který byl v Krumvíři v roce 1990. 

V současné době mezi ním 
a členy Vonice probíhá čilá kore-
spondence. My Vám přinášíme 
několik vzpomínkových fotografi í.

Marcela Procházková
Dobrý den v Krumvířu. Tak jsem 

si opět počtla ve zpravodaji. Moc 

zajímavé čtení, hlavně o zabijač-
ce. Zazvzpomínala jsem si na moje 
mládí, jak jsme jezdili k babičce 
Obročné na zabíjačku. Pořád vidím 
v seknici na zastlané posteli na ten-
ko vyválené pláty na nudle do polív-
ky. Taky na zabíjačku u Kašubů 
(Planí). Coby na malou holku volal 
pan řezník: “Fanošu!“ (po taťkovi), 
a když jsem za ním přišla, tak mě 
zamazal na pusi krvavým prejtem 
a bylo toho ještě hodně. Měla bych 
ale malou připomínečku u fotek ze 
zabíjačky, tak tam všechny nepo-
znám. Jinak Vás všechny zdravím 
a přeji Všem grumvířákům hodně 
zdraví v roce 2008.

Zdraví Vás Marcela Procházko-
vá, roz.Obročná

Obdrželi jsme také reakci na člá-
nek pana Michala Škrabka uveřej-
něného  ve zpravodaji 2/07 ohledně 
situace v oddíle kopané TJ Sokol 
Krumvíř. Tuto reakci, bohužel, 
nemůžeme otisknout, protože je 
to anonym (podepsán jen jako fot-
balový fanoušek). To za prvé. A za 
druhé – zpravodaj vychází dvakrát 
do roka a jen těžko jej lze využívat 
k výměně názorů, i když může mít 
autor v mnoha věcech pravdu. To 
nám nepřísluší posuzovat.

Přesto, pokud by pisatel svůj 
příspěvek podepsal, vyjádřil svůj 
názor, nebyl by důvod jej nezveřej-
nit. Po půl roce se ale může změ-
nit spousta věcí a snaha se může 
minout s účinkem. Ale byl adreso-
ván i panu Škrabkovi, takže své-
ho adresáta nakonec našel. Jinak 
doporučujeme k podobným zámě-
rům spíše internet – www.krumvír.
cz , kde můžete diskutovat s oka-
mžitým ohlasem podobně jako to 
bylo v případě možnosti pořádání 
diskoték pro mládež.

(red).

Krumvířáci vzali členy souboru
i pro hodovní máju
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