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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Jistě jste všichni zaznamenali 

změnu v systému likvidace odpa-
du v naší obci. Přesto bych v tom-
to příspěvku uvedl několik infor-
mací o pozměněném odpadovém 
hospodářství. Směsný komunální 
odpad se sváží z popelnic každé 
pondělí v lichý týden. Nadměr-
ný komunální odpad (koberce, 
nábytek atd.) a inertní materiál 
(stavební sut, zemina, kamenina, 
i rostlinný odpad) je možné uložit 
do velkoobjemových kontejnerů, 
které jsou umístěny na skládce 
stavební suti. Otevírací doba je 
v letním období: středa 15 
– 17hod., sobota 10 – 15hod. 
a v zimním období: středa 14 – 
16hod., sobota 10 – 15hod.

Tříděný odpad jako PET láhve, 
plastové kanystry (destilovaná 
voda, aviváže, mycí prostředky), 
sklo barevné i bílé, nápojové kar-
tony a papír se ukládá do plasto-
vých barevně rozlišených kontej-
nerů rozmístěných po obci na pěti 
stanovištích (u kostela, na hřišti, 
za obecním úřadem, u potoka 
pod školou a u nádraží).

KOUPALIŠTĚ
Bohužel ani v druhé výzvě 

dotačního operačního programu 
ROPNUTS II Jihovýchod nám 
nebyla přiznána dotace na vybu-
dování Přírodního koupacího 
biotopu, přestože byly uprave-
ny (sníženy) celkové náklady na 
realizaci a bylo smluvně doloženo 

bezplatné využívání tohoto zaříze-
ní okolními školami i neziskovými 
organizacemi Betlém Klobouky, 
Narnie Morkůvky a Brumovice. 
Protože se do přípravy potřebné 
projektové dokumentace a výku-
pu pozemků investovaly nema-
lé prostředky, podáme žádost 
o dotace i ve třetí výzvě.

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN 
ZŠ, MŠ a ŠJ

V současné době probíhá 
výměna oken a zateplení budovy 
ZŠ, MŠ a ŠJ. Tato akce je fi nan-
cována z fondů soudržnosti EU 
v programovacím období 2007 
– 2013 ve výši 6 372 000,-Kč, 
375 000,-Kč ze SFŽP ČR a obec-
ních prostředků ve výši 3 113 000,-
Kč. Celková realizační cena je 
9 860 000,-Kč a zahrnuje výmě-
nu všech oken a dveří, zateplení 
obvodového pláště budov včetně 
stropních konstrukcí, klempířské 
a elektroinstalační práce. V prů-
běhu stavebních prací se občas 
vyskytne problém, z čehož plyne 
více práce jako např. vyřešení 
vlhkosti ve sklepních prostorách, 
popraskaná podlaha ve třídách 
apod.

VRBY U ŠKOLY
Diskutovaným tématem se 

stalo i pokácení starých vrb pod 
školou. Asi před dvěma lety se 
ve snaze zachovat je tyto stromy 
ořezaly, protože byly přerostlé 
a při silnějším větru se z nich 
lámaly silné větve, které ohrožo-
valy především děti. Při pokácení 
bylo zjištěno, že kmeny i silné vět-
ve byly napadeny hnilobou a byly 
uprostřed duté. Jako náhradu za 
staré vrby bylo na stejném mís-
tě vysázeno zahradnictvím Pilát 
Klobouky stejné množství jedlých 
kaštanů a také byla provedena 
obnova porostů kolem pomníku 
osvoboditelů z 2.světové války. 
Celou výsadbu (v hodnotě asi 

20.000,-Kč) fi nancovali majite-
lé „Státního statku“ po dohodě 
s OÚ.

STARÝ HŘBITOV
Na konci minulého roku byla 

započata oprava obvodní zdi sta-
rého hřbitova. V současné době 
je již hotova a zbývá jen dodání 
kovářských prvků (brána a čás-
ti, kde se nemohla postavit zeď 
z důvodu zachování vzrostlých 
stromů). Likvidace starých pomní-
ků probíhá průběžně tak, že jejich 
majitelé písemně požádají OÚ 
o jejich likvidaci.

PLÁNOVANÉ AKCE
V rozpočtu obce se počítá 

i s vybudováním zbytku inženýr-
ských sítí v části výstavby rodin-
ných domů na „rybníčku“. Jedná 
se o kanalizaci a komunikace 
v hodnotě asi 4,5 milionu korun. 
U inženýrských sítí ještě zůsta-
neme, protože se také chystá 
projektová dokumentace na kom-
pletní inženýrské sítě pro loka-
litu výstavby 22 RD směrem na 
Bohumilice a částečně i pro stá-

Z OBECNÍHO ÚŘADU

křesla, která netrefi la na skládku

„vrby“ u školy

nová zídka u starého hřbitova
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ních prostředků pro dotační pro-
gram, ze kterého měla být fi nan-
cována výše uvedená výstavba. 
Nezbývá nám teď nic jiného, než 
hledat jiný zdroj, ze kterého by-
chom mohli o fi nanční prostředky 
požádat.

Z jednání OZ Krumvíř

Obecní zastupitelstvo 
schválilo:

• Výsledky inventur obecního majetku za rok 2008
• Vyhlášku o místních poplatcích 1/2009 - místní 
poplatky pro rok 2009 zůstávají ve stejné výši jako v 
roce 2007 a 2008, tj.
 - komunální odpad 400,-Kč/osobu/rok, 
  důchodci nad 75 let 200,-Kč/osobu/rok, cha-
  lupáři 400,-Kč/číslo popisné, děti do 3 let 
  zdarma
 - poplatky za psy: 50,-Kč/pes/rok, 75,- Kč kaž-
  dý další (na čísle popisném)
Od místních poplatků jsou osvobozeni např. členové 
JSDH (jednotky sboru dobrovol. hasičů)
• Oznámení změny č. 2 ÚPO Krumvíř formou opat-
ření obecné povahy
• Rozpočet obce na rok 2009 (viz dále)
• Příspěvek na závodní stravování zaměstnancům 
ZŠ, s tím, že se projeví aktivita k získávání nových 
strávníků z řad důchodců, kteří nejsou schopni si 
sami oběd donášet (přiveze po dohodě paní Šišá-
ková)
• Příspěvky pro místní organizace: 
 - Sdružení zahrádkáři – 20.000,-
 - TJ oddíl stolního tenisu, fl orbalu a malé kopa-
  né – 36.000,-
 - FC – 190.000,- na provozní náklady, dovyba-

  vení kabin, likvidace, stavby (klubovna) 
 - SDH – požadavek 15.000,- na slavnost Svě-
  cení nového hasičského auta + Májová vese-
  lice. 10.000,- mladí hasiči (příspěvek na 
  činnost)
• Smlouvu s Městem Hustopeče a obcí Krumvíř 
o poskytování služeb související s projekty z Gover-
mentu. Podmínky o poskytování dotací na up great 
Czechpointu.
• Dodatek ke smlouvě s fi rmou Eko-kom a.s. (likvida-
ce tříděného odpadu)
• Smlouvu s fi rmou van Gansewinkel a.s. č. 9230003 
o poskytování služeb v odpadovém hospodářství
• Prodej části pozemku na základě žádosti pana 
Jaroslava Chropůvky a Pavela Kittela PK p.č.1460 
v k.ú. Krumvíř (odkoupení pozemků u bývalého stát-
ního statku, tak aby byla zachovaná příjezdová ces-
ta k pozemkům za tímto areálem)

OZ projednalo:

• Rozpočtový výhled na rok 2010 – 2012 
• Opravu kříže u autobusové zastávky – naceněna 
na 15.000,- + DPH, oslovit ještě další fi rmy pro srov-
nání  
• Úpravu okolí silnice směrem na Brumovice, velká 
nepřiměřená navážka
• Žádost manželů Kratochvílových (z bytovky na stat-
ku) o ověření splátek ze 7000,- na 4.500,- měsíčně 
do roku 2012, o tuto částku bude prodloužena doba 
splatnosti

25.03.2009

vající zástavbu. Dle projektové 
dokumentace pro územní řízení, 
která je již podaná na stavebním 
úřadě, budou náklady asi ve výši 
12 milionů korun.

V současné době se také zpra-
covává projektová dokumentace 
na výměnu oken a zateplení kul-
turního domu. Výzva na podávání 
žádostí o dotace bude vyhlášena, 
dle dostupných informací, v měsí-
ci září tohoto roku.

Další plánovanou akcí je 
výstavba nových dětských hřišť 
(v parku pod školou, u hřiště a na  
národopisném stadionu) v hod-
notě asi 2 milionů Kč. Po volbách 
do zastupitelstva Jihomoravské-
ho kraje došlo bohužel k velkým 
změnám v personálním obsa-
zení úřadů a tím i ke změnám 
v původním rozdělování fi nanč-

„CHODNÍKOVÁ NOVELA“
Mně osobně  se zdá velice 

nešťastné, že se tato novela inici-
ovaná panem senátorem J. Kube-
rou schválila. Je zřejmé, že zimní 
údržba chodníků bude stát obecní 
pokladnu nezanedbatelnou fi nanč-
ní částku na nákup potřebné tech-
niky (později i její opravy), pohon-
né hmoty a mzdové prostředky na 
pracovníky, kteří budou údržbu pro-
vádět. Na argument, kde vezmou 
obce peníze na tyto náklady, odpo-
věděl pan senátor, že obec může 
navýšit daň z nemovitostí pro své 
občany až na pětinásobek. Jinými 
slovy: obecní úřad zvýší daň 5x, 
a pak za část těchto peněz bude 
lidem zametat před domy. Nevím, 
ale myslím si, že by se nikomu 
takový krok nezamlouval. 

Jaroslav Komosný, starosta
oprava školy
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DOBRÝ DEN, PANE MINISTŘE

Dne 8. května ve čtyři hodiny 
odpoledne stál v sále Pražského 
hradu a čekal na příchod prezi-
denta republiky. O pár minut 
později si s ním potřásl rukou 
a složil slavnostní slib. Ano, řeč 
je o novém ministru zemědělství, 
Ing. Jakubu Šebestovi. Možná by 
mnoho z nás ani jméno ministra 
zemědělství úřednické vlády pro 
rok 2009 neznalo, nebýt toho, 
že se narodil 6. listopadu 1948 
v Krumvíři a i v současnosti zde 
s námi žije. 

Jeho cesta na ministerský 
post nebyla lehká. Po absolvo-
vání střední zemědělské ško-
ly v Modré u Bratislavy – obor 
vinařství začal studovat na Men-
delově zemědělské a lesnické 
univerzitě v Brně, kterou zakon-
čil inženýrským titulem. V roce 
1972 nastoupil jako vedoucí 
vinařské skupiny v JZD Krumvíř, 
poté pracoval jako řidič vzor-
kař na Státní inspekci jakosti 

(dnes SZPI) a inspektor kont-
roly vína ČZPI pro ČR. V roce 
1990 se stal ředitelem krajského 
inspektorátu ČZPI (dnes SZPI) 
v Brně a od roku 1992 je ústřed-
ním ředitelem SZPI. 

Současný pan ministr země-
dělství je rovněž členem správ-
ní a vědecké rady Mendelovy 
Univerzity,  vědecké rady Vete-
rinární a farmaceutické Univer-
zity, dozorčí rady Výzkumného 
ústavu veterinárního lékařství, 
dozorčí rady Vinařského fondu 
ČR a také členem společnosti 
VINEXPO. 

I když navrhující stranou na 
post ministra zemědělství byla 
ČSSD, Jakub Šebesta nebyl 
nikdy členem žádné politické 
strany. Za své priority pro řízení 
ministerstva považuje dokonče-
ní všech jednání souvisejících 
s českým předsednictvím, pří-
pravu rozpočtu a zahájení 
komunikace s nevládními země-

dělskými organizacemi. Velký 
důraz chce klást mimo jiné na 
zákon týkající se reorganizace 
pozemkového fondu. 

Bohužel vzhledem k vytíženos-
ti pana ministra po jmenování 
do funkce se nám nepodařilo 
realizovat plánovaný rozhovor. 
V příštím čísle bychom mu 
však rády věnovaly větší pro-
stor. Pokud budete mít jakékoliv 
dotazy na jeho osobu, pište nám 
je na emailovou adresu krumvir-
skyzpravodaj@seznam.cz nebo 
je můžete vhodit do schránky na 
obecním úřadě.

Panu Jakubu Šebestovi gra-
tulujeme a přejeme hodně úspě-
chů…

Zdroj iDnes.cz, 6.5.2009 
a tn.cz 

(red)

foto: Lukáš Táborský
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Cestovní pas s biometrickými údaji
Při vyřizování cestovního pasu 

vám nově od 1. dubna sejmou 
úředníci Městského úřadu 
v Hustopečích otisky prstů. Pasy, 
resp. pasové čipy, tak budou ved-
le fotografi e obsahovat již druhý 
biometrický údaj, což umožní spo-
lehlivější identifi kaci cestujících 
a také zamezí padělání dokladů. 
Otisky prstů nejsou vyžadovány 
pouze u dětí do šesti let a v pří-
padě žádosti o vydání cestovního 
pasu bez strojově čitelných údajů 

(tzv. „rychlopas“ s lhůtou vydání 
do 15-ti dnů).

Rozhodnete-li se žádat 
o vydání nového cestovního pasu, 
nemusíte vyplňovat žádný úřední 
tiskopis, ani předkládat fotografi i. 
Nutné je osobně se dostavit na 
úřad, jak při žádosti o vydání ces-
tovního pasu, tak při vyzvednutí. 
Lhůta pro vyřízení je do 30-ti dnů. 
Cena pro žadatele do 15-ti let 
100 Kč, pro dospělé 600 Kč. Stav 
vyřízení dokladů můžete zjistit na 

webových stránkách Městského 
úřadu v Hustopečích www.husto-
pece-city.cz.

Stávající doklady jsou platné 
do doby uvedené na cestovním 
pasu. Výhodou nových cestov-
ních pasů je jejich bezpečnost 
a zabezpečení vůči padělání. 
Nový cestovní pas je nutný při 
cestách do USA a Kanady, do 
zemí EU postačí občanský prů-
kaz.

(red)

PRAKTICKÉ INFORMACE

Czech POINT
V minulém čísle Krumvířského zpravodaje jste byli informování o projektu Ministerstva vnitra ČR Czech 

POINT. Cílem projektu je zjednodušit komunikaci mezi občany a veřejnou správou. 
Služba Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál ) je nyní k dispozici i na 

Obecním úřadě v Krumvíři. Prostřednictvím této služby je možno: 
 - získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů,
 - úředně ověřit dokumenty, listiny, podpisy,
 - možnost podat jakékoliv podání k úřadu státní správy.

Na obecním úřadě lze tedy vydat ověřené výstupy z těchto registrů veřejné správy:
 • výpis z Obchodního rejstříku (správní poplatek 100 Kč za první a 50 Kč za každou další 

  započatou stránku),
 • výpis z Katastru nemovitostí (správní poplatek 100 Kč za první a 50 Kč za každou další 

  započatou stránku),
 • výpis ze Živnostenského rejstříku (správní poplatek 100 Kč za první a 50 Kč za každou další 

  započatou stránku), 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů – nutno předložit platný doklad totožnosti (správní poplatek 50 Kč),
 • výpis z Insolvenčního rejstříku (správní poplatek 100 Kč za první a 50 Kč za každou další 

  započatou stránku), 
 • přijetí podání podle Živnostenského zákona (správní poplatek 50 Kč),
   -   ohlášení živnosti
   -   ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených v živnostenském rejstříku
   -   žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese
 • výpis z bodového hodnocení řidiče - nutno předložit platný doklad totožnosti (správní popla-

  tek 100 Kč za první a 50 Kč za každou další započatou stránku),
 • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifi kovaných dodavatelů – tato služba je určena 

  především fi rmám a dodavatelům, kteří mají zájem účastnit se veřejných zakázek (správní 
  poplatek 100 Kč za první a 50 Kč za každou další započatou stránku), 

 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH – více informací na webo-
  vých stránkách http://autovraky.cenia.cz/ 

Požadovaný výstup je vydán a ověřen na počkání po zaplacení správního poplatku na obecním úřadě 
v úřední hodiny.

Také je možno využít Czech POINT E-SHOP. Díky tomuto e-shopu lze pomocí jednoduchého webového 
formuláře na www.czechpoint.cz objednat výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru 
nemovitostí přímo z pohodlí domova. Doručení je do tří pracovních dnů poštou.

(red)
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CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH…

Masopust
MŠ Krumvíř již každoročně pořádá masopustní obchůzku obcí s připraveným programem. Letos se 

obzvláště vydařila, protože se do masopustního reje zapojili i rodiče dětí a další ochotní lidé, kteří mají smy-
sl pro udržování tradice a také pro legraci. Děti vystupovaly se svým pásmem před OÚ a také v kulturním 
domě, kde se na ně přišla podívat spousta diváků a čekala na ně sladká odměna v podobě koblih, milostí 
a také trdelníků. Do tance jim hrál ochotný pan harmonikář z Mutěnic. Děkujeme a přejme všem, co se na 
akci podíleli, aby je toto nadšení neopouštělo! 

(IL)

Den země
22. dubna jsme v ZŠ a MŠ  

Krumvíř oslavili Den Země. 
Děti si potom ve vyučovacím 
předmětu SLOH na tento den 
zavzpomínaly a napsaly několik 
řádků, které nám otiskli také v 
Břeclavském deníku dne 25. 4. 
2009.

DEN ZEMĚ V KRUMVÍŘSKÉ 
ŠKOLE 
Autor:

Tereza Vytrhlíková,
4. ročník

Každý rok se v naší škole sla-
ví Den Země, který je 22.dubna. 
V naší škole tento svátek slaví-
me tak, že uspořádáme výlet do 
rezervace.

Tento den začal tím, že jsme 
u kulturního domu stavěli tvary  
věcí z vršků z PET lahví. 

Po dobré svačině jsme se 
vydali do rezervace vyklidit 
odpad, který tam nepatří. Mezi 
tento odpad patří železo, ige-
litové sáčky, patrony, PET lah-
ve, sklo a další nepořádek, 
který jsme odvezli na kárkách, 
které některé děti přivezly 
z domu. Tohoto úklidu se zúčast-
nila celá škola. Odpadky jsme 
vozili k parčíku, kde jsme odpad 

třídili na plasty, sklo, papír 
a železo. O odklizení odpadu 
z parčíku se postaral obecní 
úřad. Po náročném dnu jsme se 
všichni těšili na dobrý oběd. 

Tento den nám dal poučení, 
že se máme chovat i k přírodě 
hezky, protože si to zaslouží. 

DEN ZEMĚ
Autor:

Silvie Miklíková,
3. ročník

Den Země slavíme v naší 
škole každý rok.

Letos jsme začali slavit dříve 
– dělali jsme výrobky z PET lah-
ví, např. stůl, vázu, lampu, pal-
mu, křeslo, chobotničku a další. 
22.dubna jsme nejdřív naložili 
na kárky pytle s vršky od PET 
lahví a šli jsme ke kulturnímu 

domu, kde jsme skládali z těchto 
vršků obrázky. 3. třída skládala 
mraky, 1. třída skládala sluníč-
ko, 2. třída skládala 3 tulipány 
a 5. a 4. třída skládala duhu.

Potom jsme šli do školy na 
svačinu.

Po svačině jsme si vzali kárky 
a šli jsme čistit lesík a rezervaci 
„Louky pod Kumstátem“. Kluci 

a já jsme šli do houští a našli 
jsme tam pytle s cementem 
a železo, které za mě vytáhl 
Tonda. Pokračovali jsme cestou 
do lesíka a na Sklenářův kopec. 
V lesíku Richard objevil bažan-
tí hnízdo. Když jsme z lesíka 
odcházeli, Honza vyplašil zají-
ce a ten proběhl kolem nás. Na 
Sklenářově kopci jsme si chvilku 
odpočinuli a potom jsme pokra-

duha, mráčky a květiny

had z vršků
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čovali dál, už ke škole. Cestou 
jsme ještě sbírali odpadky.

Byl to krásný Den Země!

DEN ZEMĚ V KRUMVÍŘSKÉ 
ŠKOLE
Autor:

Milan Jakubčík,
5. ročník

Naše škola pořádá každý rok 
celodenní akci ke Dni Země 22. 
dubna. V tento den se pomáhá 
Zemi, aby nebyla moc znečiště-
ná. 

Celý rok jsme sbírali vršky od 
PET lahví a na Den Země jsme 
chtěli poskládat obrázky z vršků, 
a tak se pokusit o rekord. 
První třída skládala sluníč-
ko, druhá tulipány, třetí mra-
ky, čtvrtá a pátá třída duhu. 
Potom se na naše výtvory 
došly podívat děti ze školky 
a také poskládaly nějaké obráz-
ky. Nakonec se vše vyfotografo-
valo, uklidilo a šli jsme do školy 
na svačinu.

Po svačině se vyrazilo do pří-
rody sbírat odpadky. Sluníčko 
krásně svítilo, a tak jsme popadli 
káry a  začali s prací. Okamžitě 
jsme si všimli několika odpad-
ků. Navštívili jsme mimo jiné 
chráněnou rezervaci a lesík. 
V rezervaci našli spolužáci mrt-
vého ptáčka a já rozházená 
vajíčka. Mohli jsme se však těšit 
pohledem na běhající srnky židle, stůl, lampazávěs z vršků

psali o nás i v novinách

výrobky z PET lahví na téma „Něco 
do bytu“

a zajíce. Všichni stále sbí-
rali odpadky, kterých bylo 
opravdu hodně. Když jsme 
odcházeli, objevili kluci starý 
železný plot, pokoušeli se ho 
dát na káru. Šlo to velmi ztě-
žka, ale nakonec se to poda-
řilo. Pak jsem musel náklad 
s námahou táhnout do kopce. 
U vinohradů jsme si odpočinuli 
a našli jsme cvrčka. Všichni 
si ho prohlédli a šli jsme dál. 

Cestou se opět nezapomnělo na 
sbírání odpad-
ků ležících 
okolo cesty. 

Celá akce 
byla ukonče-
na ve škole na 
obědě. Jsem 
rád, že jsme 
Zemi alespoň 
trochu pomoh-
li.

Slet čarodějnic byl v ohrožení...
30. 4. 2009 byl plánován slet čarodějnic u ZŠ 

na 16,00 hodin, ale černé mraky, hřmění a násled-
ný déšť nedovolil, aby se průvod vydal k připrave-
nému ohni na stadionu. Po dlouhém váhání se 
čarodějnice rozletěly domů a všechny to velmi 
mrzelo. Ale s deštěm to nakonec nebyla (jak jinak 
v našem „kraji beze stínu“) taková hrůza, a tak 
místním rozhlasem pan starosta svolal čarodějni-
ce i ostatní účastníky zpět a mohlo se začít sou-
těžit. Děti, ať už v čarodějnickém nebo sportovním 
oděvu absolvovaly tradiční disciplíny a odměnou 
za vynaložené úsilí byl špekáček, pití a sladkost. 
No a ti, co se snažili ještě víc, obdrželi diplomy 
a drobné ceny. Za pomoc při organizaci děkujeme 

sluníčko
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místním hasičům, Matěji Ostříž-
kovi za zapůjčení aparatury, 
Lukáši Procházkovi za obsluhu 
aparatury, obci Krumvíř za přípra-
vu ohně, panu Antonínu Koneč-
nému - zástupci firmy Opavia 
a všem dalším.

(I. Lexová)

Výtvarná soutěž „Máme vlastně rádi přírodu?“

Děti ze Základní školy se zúčastnily výtvarné soutěže a pod vedením 
Šárky Foretníkové namalovaly krásné obrázky. Přesvědčte se sami…

kachny: Nela Fefková (4.ročník)

sýček - Kristina Kopecká (4. ročník)

volavka - Richard Konečný 
(3. ročník)

Den matek trochu jinak…

V pondělí 18.5. jsme se sešli 
v 17 hodin ve škole, abychom 
společně oslavili svátek mami-
nek. Celý rok se o nás maminky 
pečlivě starají a tak jsme se roz-
hodli, že tentokrát se o ně posta-
ráme my. 

Dopoledne jsme krájeli, strou-
hali, míchali, mixovali, maza-
li, zdobili, aby odpoledne měly 
maminky po našem vystoupení 
„něco k zakousnutí“. Také paní 
kuchařky pomáhaly a připravily 
výborný  moučník. Malá hostina 
následovala po našem prográm-
ku. 1. ročník si připravil pohádku  
„O hloupé myšce“, 2. + 3. roč-
ník pohádku „Šípková Růženka“ 
a 4. a 5. ročník pohádku „Zvířátka 

a loupežníci“. Pohádky se střídaly 
s písničkami, básničkami a taneč-
ky.

Na závěr jsme dali každý své 
mamince kytičku za její starostli-
vost  a lásku. 

Doufáme, že se maminkám 
naše snažení líbilo….   
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CO JEŠTĚ DO PRÁZDNIN VE ŠKOLE STIHNEME:

- 30. - 31. 5. - CYKLOVÝLET A ROZLOUČENÍ 
 ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU SE ZŠ V AREÁLU TJ 
 SOKOL NĚMČIČKY

- 1. 6. - DEN DĚTÍ - SPORTOVNÍ SOUTĚŽENÍ 

- 17. 6. - CELODENNÍ VÝLET NA MACOCHU

- 30. 6. - VYHLÁŠENÍ CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽE 
 TŘÍD O PESTRÉ TRIČKO

- ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

POMÁHEJTE NÁM SBÍRAT!

Základní a Mateřská škola Krumvíř se zapojila 
do soutěže „Recyklohraní“,ve které sbírá vybité 
baterie a drobné nefunkční elektrozařízení (fény, 
nabíječky, mobily…).

Nádoby jsou umístěny ve vestibulu školy. 
Děkujeme!

Úspěchy žáků ZUŠ Klobouky 
u Brna

V úterý 16. a ve středu 17.12. 
se v kloboucké sokolovně konal 
koncert tanečního sboru ZUŠ 
v Kloboukách u Brna. Na písničku 
Malé kotě zatančily i „krumvířské 
kočičky“, baletky z přípravného 
ročníku Natálka Tibenská, Lilian-
ka Voráčová, Kamilka Urbánková 
a Sabinka Líznarová. Panenkou 
na klíček byla Natálie Colledani 
z druhého ročníku. Vyšší roční-
ky zastupovala Šárka Pavlaso-
vá. Středeční dopolední koncert 
navštívila také ZŠ a MŠ z Krumví-
ře.

(coll)

Klavírní soutěže 2009

25.- 28.březen 2009
Mezinárodní hudební festival – Brno (čtyřruční hra)

Expozice nové hudby 2009 –  22. ročník

Jana Otáhalová – Ráchel Kalvachová 3. místo (p.uč. Stepanyan)
Ráchel Kalvachová – Romana Synková 2. místo (p.uč. Stepanyan)
Jana Otáhalová – Natálie Fajnorová 3. místo (p.uč. Stepanyan)

17.- 19.duben 2009
Per quattro mani  –  Praha (čtyřruční hra)

Natálie Bartoňková – Leona Petrášová 2. místo 
 (p.uč. Hunčová, Koudelková)
Jana Otáhalová – Ráchel Kalvachová ČU I.st (p.uč. Stepanyan)
Ráchel Kalvachová – Romana Synková ČU II.st (p.uč. Stepanyan)
Jana Otáhalová – Natálie Fajnorová 2. místo (p.uč. Stepanyan)

1.5 2009 Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na lidové 
nástroje - Kyjov

Eva Rožnovská - cimbál (6.kat.) - 3.místo
 pedagog: Mgr. Bronislava Schoříková
Anna Straková - cimbál (9.kat.) - 3.místo
 pedagog: Mgr. Bronislava Schoříková 

2.5. 2009 Ústřední kolo Národ-
ní soutěže ZUŠ v souborové 
hře lidových nástrojů - Kyjov

Cimbálová muzika ZUŠ Klobouky 
u Brna - (3.kat.) - 3.místo

pedagog: Jindřich Demela

Koncert tanečního 
sboru 

v Kloboukách 16. 
a 17.12.2008
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Hasičský den
První májový den se na náro-

dopisném stadionu v Krumvíři 
konala slavnost u příležitosti žeh-
nání nového hasičského vozidla 
zakoupeného pro naši jednotku 
sboru dobrovolných hasičů. Akce 
se zúčastnilo mnoho pozvaných 
hostů, hasičů i zvídavých náv-
štěvníků. Krumvířákům se popr-
vé představila nová automobilo-
vá cisterna pořízená obcí, která 
nahradila 25 let starý trambus 
CAS 25.

Význam dobrovolného hasič-
stva snad není nutno nijak zdů-
razňovat. Svědčí o tom jak naše 
dosavadní činnost, tak způsob 
organizace plošného pokrytí ČR 
v rámci záchranného systému. 
Dobrovolní hasiči jsou významnou 

součástí Integrovaného záchran-
ného systému (ISZ) ČR a požární 
ochrana ČR je založena na úzké 
spolupráci Hasičského záchran-
ného sboru ČR a dobrovolných 
hasičů. K plnění úkolů v rámci 
IZS je potřebná kvalitní lidská 
a technická základna. Ochotných 
a schopných hasičů připrave-
ných v případě potřeby zadarmo 
pomáhat každému je v Krumvíři, 
řekněme, dostatek a své nástup-
ce se snažíme vychovávat. Horší 
to už bylo s technikou, která byla 
zastaralá. Při jízdě s trambusem 
do mírnějšího kopce nás před-
jížděli i jezdci na babetách. Nová 

nebo repasovaná technika se 
nám a obci, která zřizuje jednotku 
SDH, ještě nedávno zdála napro-
sto nedostupná.  

Myšlenka poříze-
ní nového auta pro 
krumvířské hasiče 
je stará aspoň 8 let. 
Reálnější se sta-
la po té, co Minis-
terstvo vnitra ČR 
spustilo program 
podpory obnovy 
požární techniky 
obcí. Žádost o dotaci 
podala obec v roce 
2006. Všichni jsme 
si tehdy mysleli, že bude trvat 
mnoho let, než se na nás dosta-
ne řada. Nakonec z toho byl jen 
jeden rok čekání. Po objektivním 

vyhodnocení žádos-
ti s přihlédnutím 
k významu jednot-
ky, její akceschop-
nosti a dosavadní 
činnosti Ministerstvo 
vnitra ČR na konci 
roku 2007 rozhodlo 
o přidělení dotace 
ve výši 2 miliony 
korun obci na repro-
dukci požární tech-
niky – pořízení nové 
cisternové automo-

bilové stříkačky. Poté následova-
lo zajištění spolufi nancování také 
od Jihomoravského kraje ve výši 
800 tisíc korun a konečný příslib 
obce k dofi nancová-
ní z rozpočtu obce 
do výše předpoklá-
dané ceny vozidla. 
Ta se v té době na 
trhu reálně pohybo-
vala kolem 5,5 mil. 
korun za vozidlo na 
podvozku o nos-
nosti do 14 tun, za 
vozidlo na podvoz-
ku Tatra (o nosnos-
ti 18 tun) začínala 

cena na 6,5 mil. korun. Násle-
dovalo výběrové řízení, kde byla 
vybrána fi rma Ziegler z Německa 
s nabídkou vozidla na podvozku 

MAN a s nabídkovou cenou rov-
ných 5 mil. korun vč. DPH. Návrh 
rozmístění výstroje v nástavbě 
vozidla a dohled nad stavbou si 
vzali na starosti hasiči. Připravili 
jsme návrh a konzultovali jej pří-
mo s konstruktéry v Německu. 
S výsledkem jsme velmi spokoje-
ni, všechno je ergonomicky dobře 
vyřešeno a obsluha je snadná. 

Koupě nového auta je pro nás 
velmi významnou událostí. Vždyť 
je to za posledních minimálně 50 
let první mobilní technika poří-
zená jako úplně nová. Všechna 
dosavadní vozidla byla hasičům 
předávána poté, co dosloužila ve 
svém původním určení, anebo se 
jednalo o techniku převedenou od 
profesionálních hasičů. Za to, že 
můžeme používat nový a moder-
ní automobil, děkuji obci Krumvíř, 
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Ministerstvu vnitra ČR, Jihomo-
ravskému kraji a všem aktivním 
členům sboru a jednotky.

Samotný hasičský den začal 
pro členy Sboru dobrovolných 
hasičů slavnostní valnou hroma-
dou a otevřením hasičské zbroj-
nice pro veřejnost. Odpoledne od 
14 hodiny se začala sjíždět hasič-
ská technika do areálu stadionu. 
Národopisný areál byl vzorně při-
praven a počasí vyšlo perfektně. 
Podařilo se nám zajistit množství 
cisteren od sousedních obcí a tak 
se mohli návštěvníci přesvědčit, 
že obec koupí nového vozidla 
zajistila, že můžeme používat 
technicky a morálně vyspělý auto-
mobil srovnatelný s technikou 
v okolí. Celkem se představilo 14 
vozidel od 10 sborů dobrovolných 
hasičů (Brumovice, Dambořice, 
Klobouky u Brna, Kobylí, Morkův-
ky, Moutnice, Pístovice, okr. Vyš-
kov, Šitbořice, Velké Pavlovice 
a Žarošice) a 2 auta od Hasičské-
ho záchranného sboru Jihomo-
ravského kraje (žebřík a velitelský 
vůz). Novou cisternu požehnal 
krumvířský farář František Trtílek 
a v úvodním proslovu promluvil 
také starosta Krajského sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 

pan Josef Gargula, který popřál 
všem hasičům hlavně šťastné 
návraty. Připomněl tím tragedii 
ztráty syna, profesionálního hasi-
če, který zahynul při požáru kasi-
na v Brně. 

Program pokračoval vystoupe-
ním mažoretek, ukázkou hašení 
požáru vozidla za použití vyso-
kotlakého proudu a střední pěny. 
Hasiči z Klobouk předvedli vypro-
šťovací nářadí a uhašený vůz roz-
stříhali. Mnozí návštěvníci využili 
možnost prohlédnout si Krumvíř 
z výšky - z plošiny automobilo-
vého žebříku. Ten dosáhne až do 
výšky 30 m. Svoji zručnost před-
vedli mladí krumvířští hasiči při 
požárním útoku. Ten si nakonec 
zopakovali celkem třikrát. Neje-
nom děti se pak nechaly svézt 
v novém autě. Fronta na projížď-
ku byla tak dlouhá, že nakonec 
zájemce vozili i hasiči z Klobouk. 
Obě vozidla jezdila opravdu dlou-
ho, a pokud vím, našly se děti, 
které se svezly i čtyřikrát a jez-
dily by doteď, nebýt toho, že se 
připozdívalo. Kolem šesté hodiny 
projížďky rázně utnul vyhlášený 
poplach. Jednotka Krumvíře s no-
vým autem poprvé zasahovala při 
ostrém výjezdu k požáru trávy ve 
Velkých Hostěrádkách. 

Oslavy ale pokra-
čovaly a přesunuly se 
do kulturního domu. 
Všichni se měli mož-
nost pobavit na při-
chystané Májové 
zábavě, kde hrál Orion 
a od půlnoci vystoupi-
la známá morkůvská 
pětice Kožuch, která 
do rána bavila náv-
štěvníky písničkami 
od Kabátu.

Doufáme, že se 
Vám den s hasiči líbil 
a že pokud možno 
zůstane jen u tako-
vých způsobů setká-
vání. Děkujeme Vám 
za podporu.

Ondřej Němeček
velitel JSDH 

Krumvíř

Technický popis nového hasičského auto-
mobilu - hlavně pro muže

Představujeme vám nový hasičský automo-
bil pořízený obcí Krumvíř. Jde o moderní auto-
mobil od renomovaného německého výrobce 
nástaveb požárních vozidel Ziegler, který je 
zárukou vysoké užitkovosti a kvality automo-
bilu. 

Výrobce 
Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmBH 

& Co. KG, Mühlau,Německo 

Dodavatel 
Ziegler Hasičská Technika s.r.o.,Tuřanka 

115, Brno 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Označení: CAS 20 - M2R 
Výška v nejvyšším bodě (box navrchu 

nástavby): 3250 mm v nezatíženém stavu 
Výška v místě přední světelné rampy: 3100 

mm v nezatíženém stavu 
Délka: 7450 mm 
Šířka: 2500 mm 
PODVOZEK MAN TGM 13.280 4x4 BL FW 
Výrobce: MAN, Německo 
Obsah motoru: 6,9 l 
Výkon: 206kW/280 koní 

KABINA 
MAN DOKA pro 1+1+4 
Opěrky zadní lavice jsou vybaveny integro-

vanými držáky pro dýchací přístroje, pod lavicí 
je úložný prostor 

Mezi předními sedadly je úložný prostor 
velikosti A4, v místě nástupu řidiče je umís-
těna spojka pro napojení tlakového vzduchu 
a magnetická spojka pro dobíjení el. energie 

Kabina je vybavena radiostanicí Motorola 
GM 360 

NÁSTAVBA 
Z hliníkových plechů a profi lů – systém 

ALPAS. 
Čerpadlo Ziegler FP 10 - 3000 
Nádrž na vodu 3000 l, nádrž na pěnidlo 200 

l 
4x  roleta Ziegler elox zakrývající skříně vozi-

dla, 4 sklopné stupačky pro usnadnění přístu-
pu do skříní 

Výklopné dveře prostoru čerpadla 

ZVLÁŠTNÍ VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA, OSVĚT-
LENÍ NÁSTAVBY A VNĚJŠÍHO PROSTORU 
Světelná rampa Code 3 Lightbar 2100 LED 
Zábleskové světla modré barvy Hella v mas-

ce vozu 
Zadní integrovaná záblesková světla zasa-

zená v zadních horních rozích nástavby 
Oranžová sváděcí alej umístěná nahoře vza-

du na nástavbě 
Osvětlení jednotlivých skříní 
Zářivkové osvětlení okolí vozu integrované 

do nástavby 
Pneumatický osvětlovací stožár 2x 1000W 

DŮLEŽITÉ VYBAVENÍ 
Vysokotlaký naviják 60 m s proudnicí 

AKRON, elektrocentrála Honda 8kW, osvět-
lovací stožár 2x 1000 W, plovoucí čerpadlo 
Amphibio 800, kalové čerpadlo 2x, přetlakový 
ventilátor PAPIN 350, motorová pila Stihl MS 
361, lafetová proudnice ALCO, dýchací pří-
stroje Dräger, nastavovací žebřík

Foto: Jarek Křikava a Michal Bošina



Krumvířský zpravodaj1/2009 strana  13

TJ Sokol Krumvíř, jaro 2009 :
Po zimní přestávce naplněné tvrdou přípravou 

jsme naplno vstoupili do jarních soutěží v kategorii 
přípravka a muži. 

Přípravce se přes obrovskou snahu v každém 
zápase zatím nepodařilo zabodovat, i když zejména 
v Nikolčicích jsme k prvnímu úspěchu byli velmi blíz-
ko (nakonec jsme prohráli 3:2 brankou v posledních 
minutách). Zatím nám tedy patří 7.příčka. 

Střelci našich branek :
 Milan Jakubčík – 7 branek
 Tomáš Hrabec – 5 branek
 Tomáš Němeček – 5 branek

Ke konci sezóny bych chtěl hráče pochválit za 
snaživé výkony v zápasech, vedoucí za trpělivost 
na někdy nelehkých trénincích a připomenout všem, 
aby je zatímní výsledky a postavení v tabulce do 
příští sezóny vůbec neodradily a po prázdninách 
našli novou chuť si na to naše, myslím, krásné hřiště 
a nové zázemí zajít a trochu si zpotit tričko. 

Velmi nás těší velký zájem hlavně z řad těch 
nejmenších a samozřejmě bychom chtěli v katego-
rii přípravky dál pokračovat, i když ti starší „tahouni“ 
už přípravku budou muset opustit. Vzhledem k tomu 
zkusíme na další ročník přihlásit i kategorii žáků. 
Snad je vhodně doplníme o přespolní spolužáky 
nebo kamarády a počáteční případné neúspěchy, 
vzhledem k nízkému věkovému průměru, je moc 
neodradí. Přípraváci se vám v jarní části představo-
vali pod vedením trenérského tria ve složení Jaro-
slav Hrabec, Radek Šidlík a Josef Kolouch ml.

Muži pod vedením Michala Dujky, Staně a Mar-
ka Hečových jsou po 21. kole druzí o pět bodů za 
vedoucími Cvrčovicemi. 

Nejlepší střelci jsou zatím :
 Víťa Charvát – 10 branek 
 Tomáš Kolář – 9 branek
 Michal Dujka, Lukáš Kobylka 

 a Ondra Luskač – 7 branek

V loňském roce se nám za přispění investiční 
dotace obce Krumvíř a státní dotace z Ministerstva 
fi nancí podařilo provést rekonstrukci a rozšíření stá-
vající budovy šaten na hřišti. Jako dodavatel stav-
by byla ve výběrovém řízení vybrána fi rma Mikuli-
ca s.r.o. z Velkých Pavlovic. Mimo obvodových zdí 
a stávajícího stropu je budova kompletně nově rekon-
struovaná. V objektu jsou navrženy čtyři šatny pro 
jednotlivá družstva domácích a hostí včetně sociál-
ních zařízení, šatna pro rozhodčí včetně sociálního 
zařízení, klubovna, společenská místnost, dva skla-
dy a bezbariérové sociální zařízení pro veřejnost.

Náklady stavby:
celková cena stavby : 5.762.725,- Kč
stavba dodavatel Mikulica s.r.o. 5.435.199,- Kč
projektová dokumentace 79.000,- Kč
topení Vodo-topo Vindiš 248.526,- Kč
 
Financování stavby:
státní dotace 3.500.000,- Kč
dotace obce Krumvíř 2.200.000,- Kč
vlastní zdroje TJ Sokol Krumvíř 62.725,- Kč

Slavnostní otevření rekonstruovaných šaten se 
konalo v sobotu 28.3.2009 ve 14 hodin. 

Z pozvaných hostí se jí zúčastnili:
pan Ladislav Šustr - člen rozpočtového a kontrol-

ního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
paní Jaroslava Schejbalová - předsedkyně Regi-

onálního Sdružení ČSTV Břeclav
paní Magdalena Sedláková - referentka Regio-

nálního Sdružení ČSTV Břeclav
pan František Stejskal - předseda Okresního Fot-

balového Svazu Břeclav
pan Josef Mikulica - ředitel společnosti Mikulica 

s.r.o.
pan Ing. Martin Bálka - obchodní ředitel Mikulica 

s.r.o. 
pan Libor Vindiš - dodavatel topení
pan Jaroslav Komosný - starosta obce Krumvíř
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Stolní tenis sezóna 2008/2009

Josefský košt

Stejně jako  loňský ročník, tak 
i tuto sezónu, jsme se spojili 
s hráči z Klobouk u Brna a vytvo-
řili dvě mužstva.

Za mužstvo Klobouky – 
Krumvíř „A“ hráli: Milan Adámek, 
Bronislav Fridrich, Jiří Páleník, 
Jaroslav Pilát, Pavel Volek, Aleš 
Svoboda a Luděk Ryšavý. Toto 
mužstvo hrálo okresní přebor, 
umístili se na třetím místě a fi nále 

V současné době nám již pro-
bíhají zelené práce ve vinici, ale 
ještě se ohlédneme za Josefským 
koštem. Uskutečnil se 14. března 
a díky lepší propagaci byla vět-
ší návštěvnost než v minulých 
letech.

Na výstavě bylo možno ochut-
nat 611 vzorků vín, z toho 373 
bílých a 238 červených. Jejich 
hodnocení proběhlo o týden 
dříve pod odborným dohledem 
Ing. Jaromíra Veverky z Velkých 
Bílovic a pana Romana Bařiny 
z Kobylí.

jim uniklo jen o vlásek.
Za mužstvo Klobouky – 

Krumvíř „B“ nastupovali tito hráči: 
Bronislav Fridrich, Ladislav Foret-
ník, Josef Schmied, Aleš Svobo-
da, Luděk Ryšavý a Milan Řezáč. 
Mužstvo hrálo okresní soutěž, 
umístili se na druhém místě, což 
jim umožňovalo postup do okres-
ního přeboru, ale protože se hráči 
střídají v obou mužstvech přene-

chali postup Šitbořicím.
Úplný přehled umístění mužs-

tev i jednotlivců můžete najít na 
internetových stránkách www.
pinec.info.

Tímto bychom chtěli poděko-
vat obecnímu úřadu za morální 
i fi nanční podporu stolního teni-
su.

(Bronislav Fridrich)

Šampioni výstavy byli:
Starší ročníky:

► Josef Novák, Borkovany – 
Tramín červený
► Pavel Klement, Klobouky 
u Brna – Alibernet 

Ročník 2008:
► Stanislav Charvát, Klobouky 
u Brna – Chardonnay
► Radek Nejezchleba, Klobouky 
u Brna – Frankovka

Ochutnávku vín na samotné 
výstavě zpříjemnila cimbálová 
muzika Primáš.

Při přípravě další výstavy vín 
se musíme lépe přichystat na 

větší počet návštěvníků. Letos 
nás jejich množství zaskočilo 
a vyskytly se menší nedostatky. 
Věřím, že po ochutnávání nejen 
krumvířských vín, nám hosté 
výstavy vše odpustili.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
přípravnému výboru a řadovým 
členům – zahrádkářům – za prá-
ci při degustaci i výstavě, a míst-
ním vinařům za dodané vzorky 
a účast na hodnocení vín. Dou-
fám, že se příští rok na Josefa 
opět sejdeme.

(Karel Rozsypal - jednatel)

členové zastupitelstva obce Krumvíř
pan František Zvonař - technický dozor investora

Po slavnostních projevech a po přestřižení pásky 
slavnost pokračovala jako den otevřených dveří pro 

zájemce z řad veřejnosti.
TJ Sokol Krumvíř děkuje panu Josefu Valihracho-

vi za sponzorský dar v podobě občerstvení a upo-
mínkových předmětů pro hosty.

(Jaroslav Hrabec)
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Adventní koncert 14.12.2008

REPORTÁŽE Z AKCÍ

Na třetí adventní neděli přichystala kulturní komise OÚ koncert 
Alenky Knofl íčkové a klarinetového kvarteta ZUŠ Šardice, ve kterém 
hraje další krumvířák - František Valihrach mladší. Zajímavé složení 
programu, kdy se doplňovaly skladby např. Adama Michny z Otradovic 
s písněmi z muzikálu Drákula nebo Jesus Christ Super Star, vyslechli 
návštěvníci příjemně zaplněného kostela sv.Bartoloměje spolu se svá-
tečním slovem místního pana faráře Františka Trtílka.

(coll)

Charitativní koncert Mladé muziky ze Šardic 28.12.2008
V neděli 28.12. se v kultur-

ním domě již potřetí sešli přízniv-
ci Mladé muziky ze Šardic pod 
taktovkou Romana Kohoutka, 
aby si nejenom poslechli krás-
né skladby a koledy v podání 
nadaných a stále se zlepšujících 
muzikantů a působivé průvodní 
slovo Jitky Dymáčkové, ale hlav-
ně aby podpořili Diakonii církve 
českobratrské – středisko Betlém 
v Kloboukách u Brna. Pro plný sál 
návštěvníků to byl velmi vydařený 
večer s dobrou hudbou a teplou 
medovinou manželů Partykových 
z Morkůvek. 

Mezi pozornými posluchači 
nechyběla starostka sousedních 

Násedlovic paní Vlasta Mokrá, 
president Vohavy a místostaros-
ta Klobouk u Brna pan Zdeněk 
Lobprais, ale 
také milov-
ník dechovky 
a jak sám říká 
- domácí pan 
farář František 
Trtílek, pan 
Antonín Pavluš 
z Mistříňan-
ky, starono-
vý občan Ing. 
Jakub Šebesta, 
ale také Mgr. 
Ivana Lexová 
- ředitelka míst-

Velikonoční jarmark
Dne 5. 4. 2009 proběhl v kultur-

ním domě a přilehlém okolí první 
Krumvířský Velikonoční jarmark. 
Jarmark byl zahájen v 10.00 hod. 
vystoupením místního dětského 
folklorního souboru Pantlička. 

Uvnitř v KD byly k vidění krásné 
výrobky s velikonoční tématikou 
a výrobky tradičních a lidových 
řemesel, jako např. drátovaná 
keramika, kraslice vyráběné růz-
nými technikami, výrobky z kuku-
řičného šustí, hlavolamy a mnohé 
další. 

Někteří obchodníci s krásný-
mi výrobky si rozložili své stánky 
i venku před KD. Bohužel zde se 
velikonoční atmosféra promíchala 
se zbožím nepozvaných trhovců, 

kteří nabízeli např. záclony či jiné 
textilní zboží. 

Uvnitř KD však byla velikonoč-
ní atmosféra o to krásnější, umoc-
něna vůní medoviny, krásnou 
velikonoční výzdobou či reprodu-
kovanou cimbálovou hudbou.

Koho nákupy unavily, tak se 
mohl občerstvit v bohatě zásobe-
ném bufetu a sílu načerpat třeba 
z fl amendru připraveného Radko 
Šidlíkem. Kdo však měl o fl amen-
dr zájem, tak si musel pospíšit, 
jelikož díky neodolatelné vůni 
a chuti šel doslova na dračku. 

Po důkladném občerstvení si 
každý mohl prohlédnout veliko-
noční zátiší, které připravily děti 
ze Základní a Mateřské školy Bru-

movice, Školní družiny Základní 
školy Klobouky u Brna a Mateř-
ské školy Krumvíř. Do soutěže 
se ještě zapojila Základní škola 
Krumvíř, která však nebyla ochot-
na dodržet stanovený formát, 
a tak paní ředitelka rozhodla, 
že ZŠ Krumvíř soutěžit nebude 
a své výrobky veřejnosti pouze 
představí. To nám však přišlo 
trošku nefér vůči dětem, které se 
snažily a vyrobily opravdu krásné 
výrobky, a tak jsme se rozhodli, 
že družině ZŠ Krumvíř věnujeme 
věcné dary, abychom děti motivo-
vali příště opět soutěžit.

O výherním pořadí soutěží-
cích škol rozhodovali přítomní 
návštěvníci a nakonec 1. místo 

ní školy a zástupci krumvířských 
zastupitelů.

(coll)
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a tím i fi nanční odměnu 1.500,-
Kč vyhrála Družina ZŠ Klobouky, 
2. místo a tím i fi nanční odměnu 
1.000,-Kč vyhrála ZŠ a MŠ Bru-
movice a 3. místo a tím i fi nanč-
ní odměnu 500,-Kč vyhrála MŠ 
Krumvíř. Tímto jim samozřejmě 
gratulujeme.

Okolí výstavky bylo doplně-
no o „Babiččin dvoreček“, tedy 
o ohrádky s kuřátky, kačenkami 
a králíčky. Bohužel už i na venko-
vě děti tato zvířátka potkávají spí-
še zřídka, a proto bylo u ohrádek 
neustále plno. Vždyť která dětská 
dušička by odolala pomazlit se 
s těmito tvorečky, kteří ještě ne 
tak dávno neodmyslitelně k čes-
kému venkovu patřili. 

Nabídky na prodej výrobků dětí 
využila pouze kloboucká škola, 
a tak si návštěvníci mohli za sym-
bolickou desetikorunu zakoupit 
mnohé výrobky žáků této školy 
a tím i podpořit jejich snahu 
a píli.

V neposlední řadě je tře-
ba zmínit výstavu „Co bývalo 
v chalupě“, která z důvodu své 
obsáhlosti (více než 500 expo-

nátů) musela být v patře, čímž 
se omlouváme všem, kterým již 
nohy tolik neslouží a děkujeme, 
že i přes tuto drobnou komplikaci 
si výstavu nenechali ujít. Věřím, 
že zejména starším návštěvní-
kům se vrátily bohaté vzpomín-
ky na dobu nedávno minulou 
a možná, že při pohledu na expo-
náty třeba z oblasti zemědělství, 
se některým vyrazily na rukou 
mozoly. Kde jsou ty časy, kdy se 
vše dělalo ručně.... Výstava však 
nebyla jen o zemědělství, a tak 
si návštěvníci mohli prohlédnout 
i další exponáty, například ze sta-
rých kuchyní, koupelen a práde-
len, kočárky, oblečení, šátky...

Pro ty, kteří měli neposedné 
prsty, byla připravena rukodělná 
dílna, kde si mohli pod vedením 
Martina Foretníka vyrobit a odnést 
mrskačku, odrátovat kamínek či 
nějaký kameninový výrobek (Drá-
tovaná keramika z Buchlovic), 
nebo u mistra ČR v aranžování 
- Jaromíra Kokeše si vytvořit zají-
mavé květinové dekorace.

Poděkování také náleží spon-
zorům a mediálním partnerům:

„Co bývalo v chalupě“
Není nic jednoduššího, než si 

říct: „udělám výstavu…“. Obejdu 
pár domů, poptám se, co by lidé 
doma našli a zapůjčili, ale… Až 
tak jednoduché to není. Nejdříve 
nikdo nic neví a nastává velký 
údiv, že se něco chystá (nečtou 
se plakáty, nesledují internetové 
stránky). Později přijde na řadu 
místní tichá pošta, při které se už 
akce rozkřikne, ale nastává druhý 
problém - velká opatrnost. Raději 
řeknu, že nic nemám (než aby se 
mi něco ztratilo, rozbilo) a počkám, 
až jak to dopadne. Toto není kriti-

ka, je to pouze popis toho, s čím 
jsem se setkala během příprav na 
výstavu. Samo-
zřejmě výjim-
ky se  najdou 
a to vás zase 
pobídne k dal-
ší práci. Abych 
to celé shrnu-
la – nejdříve 
nikdo nic neměl 
a závěrem se 
sešlo tolik věcí, 
že by se daly 
udělat tři výsta-

vy a ještě by zbylo.
Popsat stručně o čem vlastně 

• Obecní úřad Krumvíř,
• Autoškola Jana Tibenská,  

 Krumvíř,
• Rádio JIH,
• Slovácké rádio DYJE,
• Český rozhlas Brno.
Závěrem bych velice rád 

poděkoval všem, kteří se jarmar-
ku zúčastnili a to nejen proto, že 
výtěžek z této akce, tak jako vždy 
u našeho spolku bude použit 
na další akce pro děti, rád bych 
však poděkoval i všem pozvaným 
trhovcům. Doufáme, že se Vám 
Velikonoční jarmak v Krumvíři 
líbil a že příští rok nás opět poctí-
te svou návštěvou. 

(Za Občanské sdružení Rodiče 
- Krumvíř, Martin Tibenský)
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výstava byla není možné. Cílem 
bylo vrátit se o pár desetiletí do 
minulosti, připomenout nám všem 
dětství a mládí našich babiček 
a dědečků. Ukázat dobu 
v níž žili a věci, které běžně 
v domácnosti při hrách i při práci 
používali.

Nejobsáhlejší částí byly před-
měty užívané v kuchyni při vaření 
a zpracování potravin. Jako např. 
nádobí, keramika, mlýnky, váhy,  
porcelán, ošatky, sklo apod... 
Druhou část tvořily ruční práce 
- převážně výšivky a háčkova-
né věci. Tady musím upozornit, 
že toto téma by si v budoucnu 
zasloužilo samostatnou výsta-
vu, neboť se sešlo tolik krásných 
výšivek, deček, ubrusů a přehozů, 
že je nebylo možno nikam umístit 
(z důvodu malé výstavní plochy), 
a proto zůstaly uloženy v krabi-
cích.

Poslední částí byly KRASLICE 
– škrábané, voskované, slámo-
vé, cukrové a batikované. Byly 
zde vystaveny jednak kraslice 
z našeho regionu (Krumvíř, Klo-
bouky u Brna, Borkovany, Násed-
lovice, Čejč, Velké Bílovice, Starý 
Poddvorov) a dále pak kraslice 
ze Zlínska (Lutonina) a ze Stráž-
nicka. Mnozí z vás jistě ocenili 
tu krásu i rozmanitost vzorů, ale 
i pečlivost s jakou se jim maléreč-
ky věnovaly. Je už málo takových, 
kteří se tvorbou kraslic zabývají, 
o to větší uznání si zaslouží.

Závěrem bych chtěla poděko-

vat všem, kteří na výstavu před-
měty zapůjčili, dále pak těm, kteří

mi během konání výstavy 
vypomohli a hlavně Vám všem, 
kteří jste se přišli podívat!

Ještě malý dovětek:
Během výstavy jste mohli 

zapsat své dojmy a pocity do kni-
hy návštěv. Zde je malá ukázka :

„Zalistovaly jsme si v pamě-
ti a vzpomněly na ty staré dobré 
časy. Byly láskou k práci tvořené 
a krásnými výšivkami zdobené. 
Výstava to jistě všem dokázala 
a nás velice potěšila. Děkujeme.“

Pavla Zezulová, Františka 
Valihrachová

„Historie je naše bohatství. 
A není to pouze historie králů 
a válek, ale – a především – je to 
historie nás, obyčejných lidí, ves-
ničanů.....“

Jožka Žáček, 
Marcela Adámková 

K výstavě 
i velikonoční-
mu jarmarku se 
vyjadřovalo také 
na webových 
stránkách:

„Velmi se mi 
líbila součást 
Vel ikonočního 
jarmarku výsta-
va Co bývalo 
v chalupě. Nád-

herné, poučné, hodnotné, evo-
kující vzpomínky, ve světě plném 
komerce malá vlaštovka z histo-
rie a tradice naší vesnice, zkrátka 
to nemělo chybu. Doufám, že se 
dočkám pokračování, také by se 
ještě leccos na podobnou výsta-
vu našlo. Díky.“ 

A jako úplně poslední věc bych 
ráda zmínila anketu, při níž jste 
mohli dát najevo, zda souhlasí-
te, aby u nás v Krumvíři vznik-
lo MUZEUM naší obce. Zde by 
mohla být umístěna jednak stá-
lá expozice zaměřená na historii 
Krumvíře a dále by se prosto-
ry daly využívat pro konání pří-
ležitostných výstav a kurzů. Sešlo 
se celkem 180 podpisů, které 
budou předány panu starostovi 
na Obecní úřad.

A snad se jednou dočkáme…
(Šebestová M.)
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Vítání občánků
Jak už je v Krumvíři dobrým zvykem, vítá obecní úřad své nově 

narozené občánky do života. Protože se v poslední době narodila 
spousta dětí, konala se vítání hned dvě:

7. prosince 2008
Daniel a Filip Pichlerovi 

(Rodiče Eva a Stanislav Pichlerovi)
Štěpán Foretník 

(Rodiče Kateřina a Aleš Foretníkovi)
Aneta Viktorínová 

(Rodiče Magda a Richard Viktorínovi)
Petra Vaňkátová 

(matka Martina Vaňkátová)

22. března 2009
Jan Procházka 

(Rodiče Veronika a Robert Procházkovi)
Liliana Kratochvílová 

(Rodiče Veronika a Roman Kratochvílovi)
Antonín Otáhal 

(Rodiče Klára a Antonín Otáhalovi)

Setkání osmdesátníků na obecním úřadě 10.5.2009
Druhou květnovou neděli se 

na OÚ v Krumvíři sešli osmde-
sátníci. Oslavu pro ně připravil 
pan starosta spolu se zástupci 
kulturní komise a o malý program 
se postarali žáci místní mateřské 
i základní školy se svými peda-
gogy. Pozváni byli nejen jubilanti 
bydlící dosud v Krumvíři, ale také 
ti, kteří se během let odstěhovali, 
a tak se nakonec sešlo patnáct 
oslavenců. Všichni si velice rádi 
zavzpomínali na své mládí a na 
to, co spolu v Krumvíři prožili…

(red) 

Setkání se zúčastnili:

Paní Františka Valihrachová
Pan Otto Dobšák
Paní Marie Valihrachová 
Paní Marie Drápalová
Pan František Hladký
Paní Viera Fantová
Paní Věra Šaňková
Pan Svatopluk Válek
Paní Marie Kolouchová
Paní Antonie Foretníková
Pan Josef Šebesta (Klobouky 

 u Brna)
Paní Anděla Poláčková
 (Dražůvky)
Paní Františka Čamlíková 
 (Dambořice)
Pan Jindřich Povolný (Husto-
 peče)

Omluvili se - Paní Božena 
Knofl íčková, pan František Šurýn, 
pan Vladimír Kujbida
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nachystaly na pečení. Hlavní jídlo 
na každé svatbě byla svíčková. 
Čistila se zelenina, lúpala cibu-
la, aby se na nic nezapomnělo. 
Chlapi museli vystěhovat nábytek 
aspoň ze dvoch seknic na mlat 
a nastěhovat stole a židle, pro-
tože svatby bývaly doma. 

Svatba se slavila negdy až 
do rána. Moc se teho nenaspalo 
a v poledně se zas všecí zešli, 
aby se všecko dojedlo a dopilo. 
Svatební rodiče měli eště posled-
ní starost, každýmu svatebčanovi 
dat výslužku. Za týden se zešly 
kuchařky a cukráčky a propijal se 
čepec a taky spomínalo na svat-
bu. 

Vzpomínky na léta, kdy se 
před svatbou nepořádaly žád-
né „svíce“

Tento název u nás nebyl sly-
šet určitě alespoň do roku 1965 
a možná i déle. Dnešní svíce 
a jejich slavení by snad jenom 
chtěly napodobit to, co dříve bylo 
radostnější a jistě také upřímněj-
ší. Několik večerů před svatbou 
se dědinou nesly zpěvy a jásot 
ženichových kamarádů. Když 
mezi nimi byli dobří zpěváci, těši-

Z HISTORIE

Svatby v době minulé
Něco starého, modrého 

a půjčeného, házení kytice, 
zasypávání rýží nebo podva-
zek pro nevěstu… Objedná-
ní cukroví, zajištění restau-
race, půjčení šatů, divoká 
rozlučka se svobodou… 
To všechno dnes ke svat-
bám neodmyslitelně patří, 
ale tyto zvyky naše babičky 
určitě neznaly. A jak vlastně 
vypadala svatba před tako-
vým půl stoletím? Na to, co 
svatebnímu obřadu před-
cházelo vzpomíná krumvíř-
ská rodačka paní Františka 
Valihrachová a na přípravu 
slavnostního pohoštění paní 
Jarmila Hermanová, která 
jako kuchařka vařila na svat-
bách v Krumvíři i blízkém okolí.

Jak se peklo na svatbu
Začínalo se s pečením drobné-

ho a trvanlivého cukroví. Pořád-
ně se vydrhly šufl ata v kostnu 
(skříňka se zásuvkama) a štrnáct 
dní před svatbů se zešly tetičky 
a kuchařka, která to trochu ved-
la a peklo se, každého cukroví 
pořádná dávka. Upečený se sklá-
dalo do šufl at, pěkně do řady, aby 
to bylo přehledný. Potom se pekly 

řeze, dortíčky, věnečky, no to lep-
ší, kerý se plnilo krémem a zdo-
bilo. Dorty se nepekly, ty dones-
ly svatebčani. Upekl se enom 
jeden u nevěsty a ta ho darova-
la mamince ženicha za syna. Ve 
čtvrtek před svatbů se pekly kolá-
če. V noci se zadělalo a ráno ve 
štyry hodiny se začalo píct až do 
odpoledňa. To bylo koláčů! Plnej 
prádelní koš, ten velkej. A v pátek 
se chystalo maso, zabila se neja-
ká slípka, aby byla dobrá polívka. 
Dyž byly kačeny na zabití, tak se 
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bylo po dědině slyšet jásání, vís-
kání a zpěvy: „Čí je to svadběnka, 
čí je to veselí?“ 

Mládenci chodili místo ženi-
cha a nevěsty ještě jednou sva-
tebčany zvát. Znovu prosili, aby 
se za ně nestyděli a do chrámu 
a z chrámu Páně je doprovodi-
li a u svatebního stolu se s nimi 

veselili. Podle toho, do kolika 
domů šli a podle toho, kde bylo 
kolik zavdávání, družičky se jich 
už někdy ani nedočkaly.

Když se ráno začali scházet 
hosté, okolo domu se také začaly 
hromadit „čůhačky“. Chtěly vidět, 
jak bude nastrojená nevěsta 
a taky třeba kolik hostů půjde od 

ženicha. To všechno 
byla pro svatební rodi-
če čest a hned se ven 
vynášely talíře s kolá-
čama a cukrovím jako 
úcta.

Když už byli svateb-
čané sejití a začalo se 
všechno jaksi zklidňo-
vat, myslel si každý, 
že starší družička už 
má „malů dušičku“. 
Jak by neměla, když 
měla před sebou tak 
těžký úkol – za nevěs-
tu se u rodičů odprosit. 
Na to jak to zvládne, 
čekali všichni přítom-
ní. Dojemná chvíle 
ticha a někdy i pláče. 

spolu a také kolikátí budou. To 
dlouho netrvalo, protože starší 
družička, o kterou si nevěsta pře-
dem řekla, měla už všechno pro-
myšlené a družičky hned začaly 
vázat mašličky na rozmarýny, aby 
byly na ráno pro svatebčany při-
pravené. O rozmarýny se větši-
nou postarala právě starší družič-

ka. Rozmarýny se nekupovaly, 
protože se hodně pěstovaly doma 
a tetičky je už dopředu nabízely 
a chválily, že mají rovné a zdravé 
větvičky. Když byla svatba větší, 
té práce okolo vázání bylo hodně, 
ale děvčata si při tom pozpěvova-
la a veselila se. Mládenci jim ode-
šli za svými povinnostmi a zase 

la se z toho celá dědina. Lidé 
vyšli ven poslouchat, prozpěvo-
vali si s nimi a společně si užívali 
pěkného večera. Tím si ještě více 
připomněli, že to se přece „Franta 
už lůčí ze svobodů“. Můžeme si 
jenom domyslet, že to na sucho 
jistě taky nebylo. Pohárek nebo 
U Pepika v hospůdce nějaká ta 
štampela určitě byla. Kdo měl 
doma něco ve sklípku, tak to bylo 
ještě lepší. Aby se mládencům 
dobře dýchalo, nechali si ven ote-
vřené dvířka a jejich písničky se 
do dědiny ozývaly dál. Snad až 
tady bychom mohli najít to zmí-
něné slovíčko „svíca“, protože ve 
sklepě jim jistě plamínek svíčky 
plápolal… 

Když potom jejich kamarád se 
svojí milou chodili zvát na svatbu 
již jako snoubenci, dobře věděli, 
že správné zvaní má dle zvyk-
lostí také svůj řád. Bylo to tak, že 
hned po pozdravení začínal zvát 
ten, od kterého hosti, buď z příz-
ně nebo z přátelství zváti být měli. 
Oslovilo se podle toho, kdo to byl. 
Jako třeba: „Tetičko a strýčku, 
došli jsme vás pozvat a poprosit, 
abyste nás na našu svatbu do 
chrámu Páně a z chrámu Páně 
doprovodili a svadebního veselí 
se zúčastnili.“ 

Večer před svatbou začaly 
starosti mládencům a družičkám. 
Muselo se domluvit, kteří půjdou 
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Když přišla nevěsta a postavila 
se před rodiče, slovo už patřilo 
starší družičce. Aby všichni dobře 
slyšeli, mluvila pomalu a hlasitě: 
„Vítám Vás milí páni hosti, domá-
cí i přespolní. Tato nevěsta, když 
mě na svatbu zvala, tu mě prosi-
la, bych ji ve všem nápomocna 
byla. Nejen abych pány hosty 
uvítala, ale abych se za ni také 
u rodičů odprosila. Tak nevěsto 
milá, nastala ti doba dlouho oče-
kávaná. Už odzpíval ti slavíček 
v křovině, že co ti je souzeno, to 
tě nemine. Dnes musíš se s rodiči 
a sourozenci rozloučiti, svůj 
panenský věnec sejmouti 
a manželskou trnovou korunu na 
sebe přijmouti. Už odejdeš od 
své drahé matičky a tatíčka, co tě 
vychovali od tvého malička. Vzpo-
mínej často na otce i matku, jak 
utrhnutý kvítek na svou zahrádku. 
Teď se obracím na vás, rodičové 
milí, byste ji vše odpustili. Prosím 
vás podruhé, pro pět ran Krista 
Pána a Sedmibolestnou Pannu 
Marii, odpusťte jí. Slyšíš nevěsto 
milá? Na má slova nikdo neod-
povídá, proto klekni a odpros se 
sama.“ Když nevěstě požehnali 
rodiče křížkem na čelo, družič-
ka řekla: „Vstaň nevěsto milá, 
má prosba je vyslyšena, tvá vina 
je odpuštěna. A teď všichni páni 
hosti, odebereme se do chrámu 
Páně s radostí a veselostí!“

Při našem výletu do historie 
jsme objevili mnoho svatebních 
fotografi í a vyslechli mnoho sva-
tebních historek, o které bychom 
se s Vámi chtěli ještě podělit. 
Rozhodně nekončíme odchodem 
do kostela. Naopak! Do příští-
ho čísla chystáme pokračování 
našeho malého svatebního spe-
ciálu a chtěli bychom Vás, naše 
čtenáře, poprosit o spolupráci. 
Uvítáme všechny materiály týka-
jící se svateb, ale zvlášť fotogra-
fi e nejlépe nevěsty a ženicha, na 
kterých bychom mohli znázornit 
vývoj svatební módy. Nechejte se 
inspirovat několika fotografi emi 
svatby z roku 1951.
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VÍTE, ŽE…

- první letošní miminko již-
ní Moravy je z Krumvíře? Dne 
1.1. 2009 v 00:05 se v porodnici 
v Brně Bohunicích narodila 
Maruška. Na tom by ještě nic 
nebylo, ale její rodiče, manželé 
Chovancovi, bydlí od loňského 
roku v Krumvíři.

- v Krumvíři přibyla nová auto-
busová zastávka IDS? Od 2. úno-
ra došlo k úpravě jízdního řádu 
Integrovaného dopravního sys-
tému JMK, jehož je Krumvíř sou-
částí. Zajímavou informací je při-
dání nové autobusové zastávky 
Krumvíř - železniční stanice. Stá-
vající zastávky „Statek“ a „Kino“ 
samozřejmě zůstávají beze změ-
ny.

- si Pavel Colledani připsal 
další vítězství v kumite? V sobotu 
14.3. se v Kroměříži konalo druhé 
kolo Národního poháru v karate 
Goju ryu, které završilo nomina-
ce na dubnové Mistrovství ČR. 
Pavel Colledani z Krumvíře potvr-
dil svoji dobrou kondici, která ho 
provází od prosincového všesty-
lového Mistrovství ČR, opětov-
ným vítězstvím v dorostenecké 
kategorii kumite a účastí ve fi nále 
soutěží kata.

- obecní úřad zahájil výběrové 
řízení na nové webové stránky 

naší obce? O dosavadní interne-
tové stránky www.krumvir.cz se 
několik let obětavě staral Jarek 
Křikava, za což mu patří náš vel-
ký dík!

- si Vinařství Josef Valihrach 
v letošním roce připsalo veli-
ce cennou stříbrnou medaili na 
mezinárodní soutěži „Chardon-
nay of the World“? Kromě toho 
bylo oceněno na soutěži Vinitaly 
v Itálii (dva velké diplomy) a také 
na soutěži Premios Zarcillo ve 
Španělsku, kde získalo tři stříbr-
né medaile.

- Svaz tělesně postižených 
v Krumvíři zhotovil 15 panenek, 
které věnoval postiženým dětem 
z Břeclavi?

- při výkopových pracích našel 
dělník v Krumvíři nevybuchlý 
minometný granát ráže dvaaosm-
desát milimetrů? Na místo při-
jel pyrotechnik, který výbušninu 
zajistil a následně odvezl k odbor-
né likvidaci.

- byl ing. František Foretník 
nejstarším účastníkem IV. roč-
níku Klobouckého zimního běhu 
a to v kategorii mužů na 5000 m?

- byla v loňském roce prove-
dena generální oprava varhan, 
která zahrnovala jejich kompletní 
rozebrání? Varhany byly původně 
v kostele sv. Bartoloměje posta-
veny v roce 1878 panem Františ-
kem Komínkem. 

Z REDAKČNÍ POŠTY

Krumvířské kraslice zaujaly Brňany
Několik sestav dlouhých stolů 

pokrytých ubrusy s výšivkami veli-
konočních motivů, na nich vkusně 
aranžované exponáty vztahující 
se k tradicím velikonočních svát-
ků. Tak lze zjednodušeně popsat 
výstavu v BARON TRENCK GAL-

LERY na nádvoří kapucínského 
kláštera v Brně, která se uskuteč-
nila od 9. do 19. dubna 2009.

Návštěvníci výstavy zde mohli 
mj. zhlédnout  bohatou sbírku veli-
konočních kraslic paní Borkovco-
vé, která bydlí ve Střelicích. Jako 

malé děvče však jezdila za svou 
babičkou do Krumvíře. Tehdy se 
zrodila její sběratelská vášeň veli-
konočních kraslic.

Asi třetinu exponátů výstavy 
zabíraly kolekce kraslic právě paní 
Borkovcové. První a nejpočetnější 

- Alena Knofl íčková zpívá 
jednu z vedlejších ženských rolí 
v muzikálu Kladivo na čarodějnice 
v nově otevřeném divadle Milé-
nium v Praze? Alena si svou roli 
Lízl zazpívala také na premiéře.

Toto víno získalo velký diplom na 
Vinitaly 2009



Krumvířský zpravodaj1/2009 strana  23

Pokuste se také sestavit rodinný STROM ŽIVOTA

skupinou byla vajíčka z Krumvíře. 
Následovala z Borkovan, Kyjov-
ska, Valašska, Hané atd. . Prů-
vodkyně poutavě popisovala zdo-
bící techniky a uvažovala o vlivu 
charakteristických rysů povahy 
lidí jednotlivých regionů na tvorbu 

ornamentu. Podle paní Borkovco-
vé jsou „Grumvířáci“ (krumvířští 
občané) pracovití, upřímní, stro-
jiví i trochu pyšní a hrdí. Nemýlí 
se? Tak já o sobě vím, že jsem na 
„grumvířský“ původ hrdý, ostatní 
vlastnosti musí posoudit jiní.

Snažím se o to již delší dobu. 
Nechávám pomocí rodinných 
větví vyrůstat na papíře pomysl-
ný strom života naší rodiny.

Činím tak bez nákladů 
a zdlouhavého pátrání po úřed-
ních archivech a farnostech. 
Jména a data dříve naroze-
ných předků shromažduji podle 
zachovaných písemných dokla-
dů v rodinách žijících potomků. 
Osoby postupně zařazované 
„opřádám“ zkráceným vyprávě-
ním a povídkami z jejich živo-
ta. Sleduji, jak se tyto příbuzné 
větve rozrůstají novými vnu-
ky a pravnuky a jak na druhé 
straně přibývá dat se smutný-
mi křížky loučení. Ke vzpomín-
kám využívám současně své-
ho pokročilého věku a dobré 
paměti. Probouzím staré zážit-
ky ze života, práce a vyprávění 
dědů a babiček, dožívajících se 
v naší rodinné větvi požehna-
ného věku. Použitelné historky 
třídím a zařazuji k jednotlivým 
odnožím stromu života. Dokon-
čené zápisy posílám do mla-
dých rodin, aby ve sledování 
a postupném doplňování zápi-
sů samostatně a podle zájmu 
pokračovali. Při této činnosti 
si uvědomuji, jak s nárůstem 
nových generací ubývá v rodi-
nách projevů upřímné přízně.

Vzorem trvale zůstává kla-
sická rodina s dětmi, prezen-
tovaná dobrými vztahy dětí 
a rodičů. Postupné ředění upřím-
né přízně začíná bohužel již ve 
druhé generaci u bratrů a sestře-
nic. Samozřejmě, že záleží na 
výchově a povaze jednotlivců 
a na jejich snaze udržovat živé 

vztahy v rodinách.
Děti našich bratranců 

a sestřenic ukončují ve většině 
rodin živé a vzájemné příbu-
zenské vazby. Ani já již neznám 
jména všech jejich dětí. Mno-
hé z nich jsem nikdy neviděl 
a při setkání bych je nepoznal. 
Časem tito naši mladí příbuz-
ní zcela zmizí z rodinné scény 
a jejich děti se vůbec nebu-
dou znát. U nás na Slovácku 
jsou děti bratranců a sestřenic 
nazývány „vlastníky“. Zpravi-
dla později, až jako dospělí se 
sami začnou o rodinu zajímat 
a radostně pochopí, že dědo-
vé a babičky těchto „vlastníků“, 
jsou dětmi jedné matky.

Sám pocházím z rodiny, kde 
u dědy Tomáše vyrůstaly v rodi-
ně čtyři děti a u jeho bratra Fran-
tiška dětí osm. Péče o takový 
počet dětí vyžadovala v první 
Republice nemalé úsilí. Já pat-
řím do generace obou rozvětve-
ných rodin jmenovaných dědů 
a jedné jejich sestry Marie. 
Teprve dnes po tolika dlouhých 
letech se zamýšlím nad tím, 
proč nás rodiče, strýcové, nebo 
tety nevedli k větší pozornosti 
a péči o rodinné vztahy, Vždyť já 
jsem mohl mít v dětství jenom od 
rodiny dědečka Františka osm 
a babičky Marie dalších deset 
tet a strýců. Dědečkova sestra 
Marie se totiž jako svobodná 
provdala za vdovce Jeřábka se 
dvěma chlapci. Sama však dala 
život dalším pěti synům a třem 
dcerám, které ve zdraví vycho-
vala. Manžel Jeřábek zemřel 
poměrně mlád, když děti nebyly 
ještě dospělé. A tak jsem těmto 

jmenovaným strýcům a tetám 
dlouhé roky vykal a při řeči oslo-
voval paní a pane. Jejich děti 
byli mými „vlastníky“, ale já jsem 
je jako děti patřící do naší rodiny 
nevnímal. 

V době, o které se zmiňuji, 
u nás ještě televize ani kino 
nebyly. Dlouhé večery, zejmé-
na ty zimní jsme prožívali náv-
štěvami, které k nám přicháze-
ly pobesedovat. Byli to hosté, 
ponejvíce tatínkovi kamarádi 
a známí. Zvali se sami, podle 
toho jaké bylo počasí. Přicházeli 
při setmění, po ukončení domá-
cí práce a nakrmení dobytka. 
Opravdu denně se přišel někdo 
ohřát, odpočinout si „pobesedo-
vat“. Všechno se u nás odbýva-
lo ve velké kuchyni s kachlovými 
kamny. Na pohovku k pohodl-
nému usednutí se vešli tři hos-
té. Domácí sedávali obyčejně 
kolem jídelního stolu, nebo na 
lavici u kamen. Návštěvám se 
tenkrát káva nepodávala, na ží-
zeň se pila pouze chutná stud-
niční voda, nebo čaj s ovocnou 
šťávou. Dnes už takové neo-
hlášené návštěvy po besedách 
nechodí. Tehdejší besedníci byli 
však vítáni, zvláště když přiná-
šeli zajímavé a veselé zprávy. 
Vyprávělo se o všem možném. 
Chvíli o koních pak o vojně, 
nebo co se urodilo na polích. 
Rád jsem ty řeči jako chlapec 
poslouchal, někdy se zatajeným 
dechem. Mnoho rady a pravdy 
formulované selským rozumem 
vzpomenu a pamatuji dodnes. 

MVDr. Ladislav Kulíšek

Děkuji, paní Borkovcová, za 
hezký zážitek při výstavě i za 
skvělou propagaci obce Krumvíř.

Staňa Ševčík
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POZVÁNKY NA AKCE V KRUMVÍŘI A OKOLÍ

XXVI. Kraj beze stínu
Druhý červnový víkend se 

můžeme těšit na 26. ročník folk-
lorních slavností Kraj beze stí-
nu. V letošním roce obecní úřad 
upustil při pořádání festivalu od 
využití služeb umělecké agentu-
ry  a organizace se ujal sám. Na 
pomoc se sestavením hlavního 
sobotního programu si přizval 
p. Jana Zaviačice z Brumovic 
a program na páteční večer 
zajistil předseda kulturní komise 
p. František Valihrach. 

Páteční večer 12. června se 
na národopisném stadionu usku-
teční přehlídka dechových hudeb.  
Pořadem bude provázet krumvíř-
ský rodák Jožka Šmukař. Přijít 
poslechnout si můžete decho-
vou hudbu při ZUŠ v Kloboukách 
u Brna, DH Dambořanku nebo 

Mladou muziku ze Šardic. Nej-
větších lákadlem přehlídky jistě 
budou jihočeští  Babouci a DH 
Gloria, která koncert zakončí 
a bude hrát také k tanci a posle-
chu při následné zábavě. 

Sobotní program začne klasic-
ky průvodem od základní školy 
v 15 hod. V první části vystoupí 
dětské soubory ze Ždánic, Dam-
bořic, Mikulova, Archlebova, 
Šakvic a také děti z mateřské a 
základní školy v Krumvíři. Uvidíte 
pásma jako Vítání jara, Chození 
s velikonočkou, Ve škole, Kováři, 
Pečení chleba apod. 

V další části na jevišti před-
vedou zvyky a tradice folklorní 
soubory a mužské pěvecké sbo-
ry Hanácého Slovácka. Budeme 

moci shlédnout fašank, zarážení 
hory, stínání berana, pásmo 
S legrůtama v hospodě a dal-
ší. Program dospělých souborů 
ukončí zavádka v podání 14 párů 
ve svátečních krojích z několika 
obcí regionu, své zástupce zde 
bude mít i Krumvíř. 

V podvečerních hodinách pro-
běhne soutěž verbířů o postup 
do strážnického fi nále. Vysoký 
počet přihlášených soutěžících 
(něco málo přes dvacet verbířů),  
napovídá, že půjde o nelehký boj. 
A poté již přijde na řadu host Kraje 
beze stínu,  národopisný soubor 
Břeclavan, který tento rok slaví 
55. výročí svého založení. Pro-
gram uzavře vyhlášení výsledků 
verbířské soutěže, večer však 
bude pokračovat zábavou s CM 

Slavnostní otevření kabin na hřišti
V sobotu 28. března proběhlo slavnostní otevření rekonstruovaných fotbalových kabin. Slušelo se pozvat 

osobně nebo písemně vedením fotbalového oddílu bývalé hráče a funkcionáře, kteří tyto kabiny stavěli bri-
gádně.

Co jsem se doslechl, tak je to hodně mrzelo, poněvadž se tam někteří dost nadřeli a obětovali mnoho 
osobního času.

Miroslav Schmied

Žádost o vrácení zapůjčených krojů
Obec Krumvíř žádá občany, kteří u sebe mají část krumvířského kroje, popřípadě celý kroj, zapůjčený 

z Vonice, aby ho vrátili bez sankcí a trestů na OÚ. Kroje, které jsou nějakým způsobem poničené opraví paní 
Jožena Vytrhlíková, která se bude o kroje i dále starat.

Školní jídelna Krumvíř 
nabízí obědy pro cizí strávníky (důchodci, podnikatelé, ženy v domácnosti apod.)  za cenu 44,- Kč.

Výhody školního stravování:
• Nízká cena
• Vaření z čerstvých surovin
• Nepoužívání dochucovacích prostředků s glutamanem
• Používání  minimálního množství uzenin a polotovarů
• Přídavky k obědům ve formě tvarohových dezertů a čerstvého ovoce
• Jednou týdně salát z čerstvé zeleniny
• Jednou až dvakrát měsíčně ryby na hlavní jíd-lo (pangasius, mahi mahi, plněná treska) 

Po dohodě s OÚ Krumvíř zajištěn rozvoz obědů pro strávníky (důchodce a nemocné) až do domu.
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Výstava krojů „Jak šel čas...“

Po úspěšné expozici „Co bývalo v chalupě“ se můžete 
těšit od 13. června 2009 na výstavu krojů z našeho regi-
onu s názvem „Jak šel čas...“, která bude umístěna 
v budově Obecního úřadu v Krumvíři. Předměty vhodné 
k výstavě jsou stále vítány (kontakt: Marie Šebestová, 
tel. 777121861).

Výstava krojovaných 
panenek

V současné době probíhá v Národopisném muzeu v Klobou-
kách u Brna výstava panenek v krojích, která potrvá až do 30. 
září 2009. Můžete zde vidět  panenky v kroji našeho kraje, ale 
také panenky v krojích z Kyjovska, Horňácka i Slovenska. Něko-
lika exponáty přispěli také obyvatelé Krumvíře. Muzeum má ote-
vřeno v sobotu a v neděli od 14:30 do 17 hodin. 

(red)

Vojara z Velkých Pavlovic. 
Celý festival zpestří jarmark 

lidových řemesel a degusta-
ce vín Kraje beze stínu, kte-

rou zajistí zahrádkářský svaz. 
Občerstvení bude po oba dva 
dny zajištěno a Vám už nezbývá 
nic jiného, než se přijít podívat 

a podpořit svojí účastí tuto krásnou 
a mnohaletou krumvířskou tradi-
ci.

(red)
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Moja dědina je moja dědina…. 
Těmito slovy začíná „hymna“ 

stejnojmenného festivalu, který 
se koná letos již po třetí v upra-
veném areálu bývalého koupa-
liště v Morkůvkách v termínu 17. 
– 18. července. Název by možná 
napovídal, že se jedná o folklorní 
slavnost, opak je však pravdou 
a na své si zde přijdou příznivci 
rockové muziky. 

Zahrají kapely z našeho nej-
bližšího okolí: Delucida Intervala 
z Klobouk, mladá kapela z Bolera-

dic a pořádající Kožuch. Uslyšíte 
kapely revivalové (např. Red Hot 
Chilli Peppers Revival) i kapelky 
s vlastní tvorbou, kapely začína-
jící, neznámé i ty, které nějaké to 
CD už vydaly (např. Annie’s trip). 
Letos poprvé přijede i zahranič-
ní host ze Slovenska s prozíra-
vým názvem Diera v plotě. Kro-
mě jmenovaných kapel vystoupí 
oblíbení a jedineční Na všechny 
4, talentovaní My dog’s bone, 
mladý a neklidný PS2 (Pozdní 

sběr) a pohodová Apatheia. 
A pokud byste chtěli strávit 

na Mojí dědině celý víkend, tak 
vězte, že bude o zábavu posta-
ráno. V rámci pivních slavností 
pivovaru Černá Hora proběhnou 
soutěže jako rychlostní pití piva, 
házení sudem do vody, pivní šta-
feta na voru apod. Přímo v areálu 
je možnost stanování, dostatek 
jídla a pití bude zajištěn po celé 
dva dny.

(red)
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NAROZENÍ

Petra Vaňkátová  č. 74
Liliana Kratochvílová č. 372
Antonín Otáhal  č. 80
Tadeáš Chotovinský č. 434

SŇATKY
Jiří Prügel – Helena Prügelová

ÚMRTÍ
Marie Jarolímová  1922
Marie Málková  1919
Anežka Mokrá  1921
Františka Trutmanová 1921
Marie Vytrhlíková  1928
Miroslav Konečný 1931

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Leona Charvátová  č. 150
Miroslava Peroutková č. 150
Gianni Garufi   č. 118
Pavla Gavendová  č. 118
Andrea Garufi   č. 118
Veronica Garufi   č. 118
Jakub Moškvan   č. 402
Martin Moškvan  č. 402
Martina Moškvanová  č. 402
Jitka Foretníková  č. 19
Eliška Nováková  č. 19
Martina Jašová  č. 71
Marcel Popelka  č. 160
Daniel Zich  č. 417
Jakub Zich  č. 417
Marie Zichová  č. 417
Marc Rüdiger Schulz  č. 367
Milada Milena Dočkalová č. 144
Richard Klimovič  č. 302
Zuzana Klimovič  č. 302
Luboš Kopeček  č. 177
Marie Kopečková  č. 177
Zdeněk Slezák  č. 337
Jana Vagnerová  č. 337
Ivona Nešpůrková  č. 422
Zdeněk Vágner  č. 316

ODHLÁŠENI Z TRVALÉHO POBYTU

Marie Frídlová  č. 316
Helena Mokrá  č. 40
Jiří Neuvirth  č. 212
Marcela Neuvirthová č. 212
Pavlína Bečková  č. 59
Milan Bednařík  č. 96
František Krbušek č. 286
Martin Mlýnek  č. 337
Marcel Popelka  č. 160
Anna Němečková č. 247

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo Krumvířského zpravodaje, které připravila a sestavila nová redakční 

rada. Přebíráme nelehký úkol po bývalých redaktorkách a rády bychom alespoň udržely úroveň, na kterou 
se jim podařilo tento občasník přivést. Chtěly bychom jim poděkovat za léta tvrdé práce a zároveň také za 
důvěru, kterou do nás vložily.

Budeme se snažit, aby zpravodaj byl co nejobjektivnější a poskytoval ucelené informace o dění v naší 
obci, ale to však nepůjde bez Vaší pomoci. Budeme rády za jakékoliv příspěvky, podněty a návrhy na zlep-
šení.

Přály bychom si, abyste si „náš“ zpravodaj vždy rádi přečetli a byl pro Vás přínosným a zábavným spo-
lečníkem.

Vaše redakční rada
Veronika Procházková (Svobodová)
Božena Svobodová (Valihrachová)

Kristýna Vlasáková (Kachyňová)

SLOVO ZÁVĚREM

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZA OBDOBÍ LISTOPAD 2008 – DUBEN 2009
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