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Slovo starosty

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané, čtenáři.
     Dovolte mi, abych Vás infor-

moval o stávajících i připravova-
ných investičních akcích obec-
ního úřadu. Již v minulém čísle 
Krumvířského zpravodaje jsem 
vás krátce seznámil s dokončova-
cími pracemi na  zateplování   ZŠ 
a MŠ. V současné době je stav-
ba dokončena, předána a zbývá 
dořešit administrativní záležitosti 
s poskytovatelem dotace - SFŽP.

Co se týká plánovaných 
akcí, je dokončena projektová 
dokumentace (PD) na výstavbu 
inženýrských sítí pro novou loka-
litu „Pod Kunstátem“, na kterou 
je již platné územní rozhodnutí. 
Celkové náklady na zasíťování 
nové lokality k výstavbě 22 rodi-
ných domů podle PD jsou ve výši 
asi 12 120 000,-Kč.

Další investiční akcí, na kte-
rou je zpracována PD je výmě-
na oken a zateplení Kulturního 
domu v rozpočtových nákladech 
asi 5.650.000,-Kč. Na tuto akci 
podáme žádost o dotace ve 
výzvě, kterou vyhlásí   SFŽP  asi 
v únoru příštího roku. Doufám, že 
budeme úspěšní jako v případě 
ZŠ a MŠ. 

Ve věci vybudování „Přírod-
ního koupacího biotopu“, na 
který jsme nedostali dotace ve 
dvou výzvách, proběhlo jedná-
ní s panem hejtmanem JMK  
Mgr. Michalem Haškem. Po 
objasnění našeho záměru vybu-
dovat v obci přírodní koupaliště, 
pan hejtman přislíbil, že pokud se 
podaří posílit dotační program  (ze 
kterého můžeme žádat o dotace), 
tak tento projekt podpoří.

V další části mého příspěvku 
bych měl reagovat na některé 
informace, které byly uvedeny 
v minulém čísle Krumvířského 
zpravodaje a to v článku „MS 
ODS Krumvíř“. Každý dospělý 
člověk, který má „otevřené oči“ 
a vnímá politicko-hospodářskou 
situaci v našem státě, ví, že roz-
dělování peněz (dotací) není vždy 
spravedlivé. K přidělování dotací 
dochází převážně na krajských 
úřadech a ministerstvech, kde o 
tom rozhodují volené orgány, to 
znamená  příslušníci politických 
stran. Takže k dotacím a příspěv-
kům se lidově řečeno dostanete 
jen přes politiky. Určitě to v něk-
terých případech může sehrát 
svou roli, když si dopředu zajis-
títe podporu nějakého politika, 
který je ze stejné politické strany. 
Bez politické příslušnosti je to 
samozřejmě těžší, ale ne nemož-
né. Například s krajskými  členy  
ODS jsme úspěšně spolupraco-
vali ještě před vznikem  krumvíř-
ské místní organizace ODS ( při 
výměně oken a zateplení budo-
vy OÚ a Kina, Mokřady…).  Na 
pořízení nového hasičského 
auta byla použita dotace z Minis-
terstva vnitra ( 2 000 000,- Kč), 
u které nebylo potřeba  shánět 
politickou podporu Další fi nance 
(1 000 000,-Kč) jsme žádali z pro-
středků krajského úřadu  Jihomo-
ravského kraje. Postupem času 

se výše dotace z JMK dostala 
na 800.000,-Kč. Pokud by obec 
dostala z prostředků JMK jen 
uváděných 100.000,-Kč, tak by 
k nákupu nedošlo, což by neby-
lo v souladu s koncepcí  krajské-
ho úřadu JMK, který podporuje 
obnovu a nákup požární techni-
ky.  

 Dotace na pořádání „Kraje 
beze stínu“ byly v minulosti vždy 
podávány v řádném termínu, ale 
nikdy nám dotace nebyla přiděle-
na v rámci schvalování. Finanč-
ní prostředky nám byly na tuto 
akci vždy přiděleny z prostředků 
kanceláře hejtmana  JMK ( ať už 
za vlády KDU-ČSL nebo ČSSD) 
a tak se na minulý ročník „Kra-
je beze stínu“ vynechala prvotní 
žádost, která jak se v minulosti 
ukázalo nebyla nikdy úspěšná.

V oblasti kultury se pokraču-
je v akcích, které se pořádají již 
více roků. Je pravda, že pořádat 
kulturní akce a zabezpečovat 
organizátory  (obsluha v šenku, 
pokladníci,…), účinkující (stár-
ky aj)  byl, je a asi bude tvrdým 
oříškem. Na tomto se však podílí 
všichni ochotní lidé (ať už z míst-
ních spolků nebo jen tak někdo, 
kdo chce pomoci). Novou kul-
turní akcí, která v poslední době 
vznikla, je „Rozsvěcení vánoční-
ho stromu“. Letos proběhl  3.roč-
ník.  Zavedení této mladé tradič-
ní akce navrhla paní Mgr.Věra 
Colledani.  Její nápad uvítal jak 
předseda kulturní komise pan 
František Valihrach, tak i já a celé 
zastupitelstvo.

A na závěr, když už píšeme 
o rozsvěcení vánočního stromu, 
bych Vám všem chtě popřát pěk-
né prožití adventu a hlavně svátků 
vánočních. Dětem bohatou nadíl-
ku pod stromečkem a dospělým 
hodně úspěchů v novém roce.
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Z jednání OZ Krumvíř
07. 10. 2009

Obecní zastupitelstvo schválilo:
• Dotace na vybudování splaškové kanalizace 
 a čistírny odpadních vod v obci
 - Zastupitelstvo obce schválilo zadání zpra-
 cování projektové dokumentace pro výstav-
 bu splaškové kanalizace a ČOV v obci. Dis-
 kuse s projektantem Milanem Veselým 
 z Břeclavi, který vysvětlil problematiku budo-
 vání splaškové kanalizace a ČOV. Poté odpo-
 vídal na dotazy zastupitelů obce.
 - Pro realizaci ČOV a splaškové kanalizace 
 na základě projektové dokumentace (v hod-
 notě asi 1,5 milionu Kč) je nutné územní roz-
 hodnutí. Cena ČOV včetně kanalizace  by se 
 pohybovala kolem 93,5 mil. Kč (V případě 
 dotací z ministerstva zemědělství by dotace 
 činila max. 80% z prvních 20 mil. Kč a 65 % 
 ze zbytku uznatelných výdajů, do kterých 
 nespadají náklady na vyhotovení projekto-
 vé dokumentace a potřebných hydrogeolo-
 gických průzkumů, dále výkupy potřebných 
 pozemků a jiné. V případě dotací z minister-
 stva životního prostředí by dotace činila 85% 
 z uznatelných nákladů, do kterých se počítají 
 i náklady na projekt. dok., výkupy pozemků 
 atd.). Zvýšila by se cena stočného (například: 
 v obci Perná platí občané 600Kč/osoba).
• Smlouva s Jihomoravským krajem o poskyt-
  nutí dotace z rozpočtu JMK na folklórní   fes-
  tival „Kraj beze stínu 2009“ - JMK poskytl 
  dotaci na folklórní festival „Kraj beze stínu 
  2009“ ve výši 70.000,- Kč.
• Nájemní smlouva s Českou poštou s.p. na 
  prostory v budově O.Ú. Krumvíř
 - Zastupitelstvo obce schválilo pronájem 
 nebytových prostor v budově O.Ú. Krumvíř 
 České poště s.p. za účelem provozování 
 a poskytování poštovních, bankovních 
 a směnárenských služeb.
 - Nájemné je stanoveno ve výši 30Kč/m2/
 měsíc, tj. 3.051,-Kč/měsíc.
• Žádost ČZS o navýšení příspěvku na rok 
 2009 o 10 tis.Kč (tj. z 20 tis. Kč na 30 tis.Kč)
 - Z důvodu nedodání podkladů pro vyúčtová-
 ní dotace za rok 2008 se žádosti nevyhovuje.
• Rozpočtová změna č.3
 - Rozpočtové příjmy se zvyšují z 9.768.800,- Kč
  na 10.055.800,- Kč
 - Rozpočtové výdaje se zvyšují 
 z 17.947.300,- Kč na 18.828.800,- Kč
• Vnitřní směrnice o účetnictví, ceník služeb 
 a poplatků, podmínky v rozhodování  pro čer
 pání CZECH POINT

 - Vnitřní organizační směrnice obce Krumvíř
 - Směrnice provedení inventarizace
 - Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovující 
 výši sazeb a podmínky pro poskytování ces-
 tovních náhrad při tuzemských a zahranič-
 ních pracovních cestách podle zákoníku prá-
 ce č.262/2006 Sb., v platném znění
 - Směrnice účtování a oceňování dlouhodo-
 bého majetku
 - Směrnice o účetnictví
 - Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 (CZECH POINTU – upgrade)
 - Ceník služeb a poplatků 
• Zřizovací listina ZŠ a MŠ Krumvíř – změny 
 v legislativě 
 - Byla schválena nová zřizovací listina pří-
 spěvkové organizace ZŠ a MŠ Krumvíř.
 - Doplňková činnost (prodej hotových jídel 
 cizím strávníkům) je zrušena z důvodu nehos
 podárného provozu, ZŠ a MŠ Krumvíř ji bude 
 provozovat do 31.10.2009.
 - ZŠ a MŠ Krumvíř podala žádost o povolení 
 přesunu a čerpání příspěvků z ukazatele 
 DDHM, opravy  a udržování, nájem KD, do 
 ukazatele zpracování UCTO a ukazate-
 le materiál, dále o navýšení příspěvku u těch
 to položek o:
plyn   85.000,-Kč
stravné pro děti 7.000,-Kč
Celkem  92.000,-Kč
• Návrh na objednávku vytvoření znaku obce 
 - Heraldik pan Pavel Vrba předložil zastupite-
 lům obce návrh na vytvoření znaku obce. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh č. 3.
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva 
 odpovídajícímu věcnému břemenu s E.ON 
 ( Tomáš Konečný)
 - Pozemek parc.č. 498/20, stavba „Krumvíř, 
 Rybníček, příp. k NN, Konečný“
• Smlouva se SÚS o výpomoci při provádění 
 zimní údržby silnic
 - Předmětem této smlouvy je závazek výpo-
 mocníka vypomoci při zimní údržbě silnic za 
 podmínek stanovených v této smlouvě 
 a závazek SÚS JMK zaplatit za to dohodnu-
 tou odměnu.
• Kupní smlouva s paní Hruškovou o koupi krojů
 - Smlouva s paní Hruškovou o koupi dívčího 
 kroje byla odložena do doby, než předloží 
 paní Věra Vašíčková seznam s cenami jed-
 notlivých částí kroje.
• Smlouva o budoucí kupní smlouvě s JMP Net
 Předmětem této smlouvy je převod vlastnic-
 tví k plynárenskému zařízení (20RD – Pod 
 Kunštátem)
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Obecní zastupitelstvo projednalo:

• Nákup techniky na zimní údržbu obecních 
 chodníků – pan starosta seznámil zastupite-
 le obce s některými nabídkami. 
• Pan starosta informoval zastupitele obce 
 o možnosti získání dotace na Biotop v příš-
 tím roce.

• Paní Věra Colledani informovala zastupitele 
 obce o plánech spolku pro Muzeum. Spolek 
 chce koupit rodinný dům č.p.200 za 400 tis.Kč
 a vybudovat zde knihovnu, společenskou 
 místnost, tři stálé expozice, informační kan-
 celář. Dále informovala o připravované kníž-
 ce a grantu pro obnovu a ušití historických 
 krojů.
Zapisovatel: Lucie Šoršová

PRAKTICKÉ INFORMACE

Integrovaný záchranný systém

V ohrožení života volejte tísňové číslo
telefonní spojení na Integrovaný záchranný systém fungující v rámci celé EU  112

Důležitá telefonní čísla:              
Zdravotnická záchranná služba        155  
Hasičský záchranný sbor                  150  
Policie ČR                                           158

Lékařská služba první pomoci

1. Stavy bezprostředně ohrožující život 
(bezvědomí, koma, otravy, těžké krvácení, autonehody, astmatický stav, epileptický záchvat, píchnutí 

alergika včelou, zástava dechu, těžký úraz, překotný porod ...)
volat Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS)   155
  
2. Občané, schopni dopravit se k lékaři 

LSPP Hustope e v areálu m stské nemocnice (pouze pro dosp lé)
všední dny: 17.00 - 22.00 hod. 
so, ne + svátky: 8.00 - 20.00 hod 

519 407 310 

D tské odd lení Nemocnice B eclav, p. o. (pouze pro d ti a dorost) 
všední dny: 17.00 - 22.00 hod. 
so, ne + svátky: 8.00 - 20.00 hod 

519 315 111 

D tská nemocnie Brno - erná Pole, ernopolní 212/9 (pouze pro d ti a 
dorost)
všední dny: 15.30 - 7.00 hod.
so, ne + svátky: nep etržit  24 hodin denn

532 234 935 

Zubní pohotovost Poliklinika B eclav, B í Mrštík  38, B eclav
všední dny: NE 
so, ne + svátky: 8.00 - 12.00 hod 

519 303 213 

Zubní pohotovost Stomatologické centrum K 11, Karáskovo nám. 11, 
Brno – Židenice 
všední dny: 17.00 - 7.00 hod.
so, ne + svátky: nep etržit  24 hodin denn

548 424 242 

Lékárna – pohotovost Poliklinika B eclav
všední dny: 18.00 - 20.00 hod.
so, ne + svátky: 8.00 - 20.00 hod 

519 303 271 

NON Stop Lékárna, Kolišt  47, Brno
provoz: nep etržit  24 hodin denn 545 424 815 
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3. Občané bez možnosti vlastní přepravy s náhlou závažnou změnou zdravotního stavu mimo stavy 
pod bodem 1.

- kontaktují lékaře LSPP Hustopeče, tel.: 519 407 310, který zajistí převoz pacienta k ošetření v případě 
např. zlomenin nohou do spádového zdravotnického zařízení nebo navštíví pacienta přímo (předpokládá se 
minimum takových případů, zajisté se nebude vyjíždět např. k teplotám, zvracení a podobným případům)

4. V případě úmrtí 
- občané kontaktují lékaře LSPP Břeclav, tel. : 519 303 202, 519 303 111
všední dny: 18.00 - 06.00 hod. 
so, ne + svátky: nepřetržitě

POZOR, při kontaktu LSPP je nezbytné:
- vědět jméno, příjmení, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu (bez těchto náležitostí nemůže být služba 

poskytnuta!)
- zaplatit regulační poplatek 90,- Kč               (red)

ZŠ A MŠ KRUMVÍŘ

Dýňohraní

Školní družina sestavuje komposter Vlastivědný výlet 4. a 5. ročníku 

na Špilberk
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Bílá paní ze Špilberku V kapucínské hrobce

Bubnujeme na 
poplach! (Pet láhvemi)

 - akce zaměřená na 

ochranu životního 
prostředí

Na Špilberku jsme se 

na chvíli vrátili 

do středověku

Pečení perníčků na vánoční jarmark

Základní škola Krumvíř oznamuje, 
že na jaře 2010 provede 

sběr tříděného papíru a kartonu!

Pomáhejte nám sbírat! Děkujeme.
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Přinášíme Vám rozhovor 
s panem ministrem zemědělství 
Ing. Jakubem Šebestou:

Více jak půl roku působíte ve 
funkci ministra zemědělství. Jaké 
byly Vaše první pocity, když jste 
byl požádán o vykonávání této 
funkce a jak nyní toto období hod-
notíte?

Byl jsem velmi překvapen – na 
takovou funkci jsem se nikdy nijak 
zvlášť nepřipravoval, nikdy mne 
nic takového nenapadlo a ani jsem 
s ničím takovým nepočítal. Když 
jsem tu nabídku dostal, mimocho-
dem, oslovili mne tehdy zástupci 
obou největších politických stran, 
měl jsem na její zvážení jen vel-
mi krátkou dobu. Přiznám se, že 
to pro mne byla velká výzva, proto 
jsem ji nakonec přijal. Bylo to však 
s vědomím, že je to jen na krátkou 
dobu několika měsíců než pro-
běhnout předčasné volby. Situace 
se však zásadně změnila, man-
dát vlády se podstatně prodloužil 
a práce má i mých kolegů je diame-
trálně odlišná. Naším původním 
zadáním bylo v podstatě udržet 
chod ministerstev, se ctí dokončit 
předsednictví v rámci unie a při-
pravit rozpočet. Od chvíle, kdy se 
stalo jasným, že předčasné volby 
nebudou, pracujeme jako regulér-
ní ministři se všemi povinnostmi, 
které z této funkce vyplývají. 

Krumvíř patří odpradávna k 
zemědělským obcím. I když se 
dnes již většina obyvatel zeměděl-
stvím neživí, tak se stále v našem 
okolí setkáváme s důsledky dlou-
hodobé krize, kterou tento obor 
prochází. Co říkáte na současný 
stav zemědělství ČR?

Neřekl bych, že české zeměděl-
ství je v dlouhodobé krizi. Poslední 
rok se na jeho stavu samozřejmě 
podepsala globální ekonomická 
krizová situace, která se sektoru 
zemědělství nemohla vyhnout. Je 
potřeba si připomenout, že české 
zemědělství prochází v postatě 
kontinuálními změnami. Dotkly se 

ho nejen změny po roce 1989, ale 
také po vstupu do Evropské unie, 
čekají nás ještě změny po roce 
2013, kdy je očekávána radikální 
proměna společné zemědělské 
politiky. V posledních měsících 
jsem měl možnost vidět jak pro-
sperující zemědělské podniky, 
které „krizi“ zvládají, tak i fi rmy 
upadající, neschopné se se situaci 
vypořádat. Velmi často je to však 
způsobeno manažerskými chyba-
mi a špatnými rozhodnutími. Jest-
liže farmář nezvládne agrotech-
nické postupy a například použije 
dvakrát nevhodně aplikaci herbici-
dů na porost, a pak se ukáže, že 
aplikace nebyla účinná a porost 
se přesto zaplevelil a před skliz-
ní je nutné ještě použít desikátor, 
je jasné, že jeho náklady se zvý-
ší enormně. Takový farmář pak 
může jen těžko někoho obviňovat 
z nerentability svého produktu, ať 
už vládne ve světě krize či nikoli.

Dlouhá léta jste uznávaným 
odborníkem v oblasti vína a vinař-
ství. Jak vidíte české a moravské 
vinařství dnes ve srovnání se 
zahraniční konkurencí?

Pokud jde o plochy výsadeb 
vinné révy, nehraje naše vinohrad-
nictví, respektive vinařství žádnou 
významnou roli. Ovšem pokud jde 
o kvalitu našich vín, je české a 
moravské vinařství v Evropě vní-
máno velmi příznivě. Vezmeme-li 
v úvahu, z jakých podmínek před 
poměrně krátkou dobou, tj. před 
dvaceti lety, vycházelo, patří našim 
vinařům velký obdiv. Jsem si jist, 
že v rámci celého potravinářského 
odvětví urazilo nejdelší kus cesty 
vpřed. V současné době staví 
nové technologie tuzemské vinař-
ství na přední místa v Evropě. 

Před nedávnem jste se nastě-
hoval zpět do Krumvíře „do nové 
ulice U Cingátek“. Změnilo se 
podle Vás něco zásadního? Mys-
líte si, že je zde stále co měnit, 
zlepšovat,...?

I když jsem se nastěhoval zpět 
do Krumvíře, nemám v součas-

né době kvůli své dočasné funkci 
příliš mnoho času poznávat život 
v obci nějak detailněji a já jen dou-
fám, že se to v dohledné době 
změní k lepšímu. Jsem vždycky 
moc rád, když se mi podaří dostat 
se domů alespoň někdy o víken-
du. Neodpočinu si nikde jinde lépe 
než v Krumvíři a věřte mi, že se 
opravdu těším na dobu, kdy tu 
budu moci opravdu žít.

26. ročník Kraje beze stínu se 
konal pod Vaší záštitou. Líbil se 
Vám letošní ročník  a myslíte si, 
že je důležité i na dále udržovat 
tuto krumvířskou tradici?

„Kraj beze stínů“ je tradičně 
krásnou akcí, která do Krumvíře 
dokonale patří. Letošní ročník, 
byť mu počasí příliš nepřálo, byl 
ukázkou toho, jak hluboko jsou 
v nás místní tradice zakořeněny. 
Velmi mne těší, když vidím, že se 
k lidovým zvykům a tradicím hlásí 
i mladá generace. Je jen potře-
ba je stále rozvíjet, podporovat 
a vytvářet pro ně podmínky.

Jistě víte, že se v Krumvíři roz-
vinula iniciativa Spolku pro muze-
um. Jaký je Váš názor na založení 
muzea a společensko-kulturního 
centra, které by sloužilo všem 
občanům Krumvíře?

Jednou větou – snad ještě není 
pozdě. Už dávno tu mělo něco 
podobného fungovat. Blíží se vel-
mi rychle doba, kdy už rodiče sou-
časných dětí nebudou pamatovat 
ani z vyprávění, jak to skutečně 
na slovácké vesnici vypadalo, jak 
se tady žilo. Kdo naši tradici, naše 
zvyky přenese na další generace? 
Znalost vlastní historie je důležitá 
nejen pro budoucnost celého náro-
da, ale i malé obce. Aby mohly být 
naše děti a jejich děti hrdé na své 
předky a na svou historii a tradi-
ce, musejí je znát. Projekt muzea 
považuju za jeden ze způsobu, 
jak podpořit vlastenecké cítění 
a vztah k vlastním kořenům. 

Blíží se Vánoce a Nový rok. 
Vzpomínáte rád na vánoční svát-
ky Vašeho dětství v Krumvíři? 

ROZHOVOR S MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ
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Dodržovali jste doma nějaké vánoč-
ní a novoroční zvyky a tradice?

Vzpomínku na Vánoce mého 
dětství mám moc rád, možná pro-
to, že si pamatuju jako každý člo-
věk jen to krásné. Vzpomínám si 
na rozbalování dárků pod vánoč-
ním stromkem a na to, jak jsem 

vždycky, když jsem tam našel 
nějakou knihu, mizel do koutka 
a až do půlnoční si ještě stihl pře-
číst pár stránek. Pamatuju se na 
sváteční atmosféru, kterou dnes-
ka, i když jsou Vánoce mnohem 
bohatší než tehdy, už nic nemůže 
nahradit.  

Mnohokrát děkujeme za rozho-
vor a přejeme Vám o nadcházejí-
cích svátcích hodně klidu a pohody 
a ve Vašem profesním i osobním 
životě mnoho úspěchů….

NÁLEZY Z HLINIŠTĚ

Poklad v hliništi za bývalou cihelnou

V září tohoto roku se po pade-
sáti letech vrátily do Krumvíře 
paleontologové a geologové, aby 
prozkoumali hliniště za bývalou 
cihelnou, dnešní keramičkou. 
Při terénním výzkumu Čes-
kou geologickou službou 
a Moravským zemským 
muzeem byly objeveny 
nové nálezy zkamenělých 
mořských ryb, jejichž stáří 
je odhadováno na 22 mili-
onů let. Jedná se skutečně 
o unikátní nález hlubinných 
ryb, který patří k nejstarším 
na světě. 

Pro čtrnáctidenní výzkum 
bylo vyhloubeno místo 
v délce sta a šíře dvaceti metrů. 
Asi šest přepravek zkamenělin 
putovalo do Moravského zem-
ského muzea, kde je budou tam-
ní pracovníci dále zpracovávat 
a určovat jednotlivé rody a dru-
hy. Unikátní korýše si vezmou na 
starosti odborníci ze Spojených 
států, kteří o to projevili zájem.

Nejtypičtější pro naši lokalitu 
je výskyt podlouhlých mořských 
jehel, ale i hlubokomořských 
ryb se světélkujícími orgány, 
jejichž zachovalost je nejcen-
nější raritou. Za naprostý unikát 
lze považovat nález přísavného 
disku patřící štítovcům – rybám, 
které se přisávají na kůži velkých 
mořských obratlovců jako žralo-
ků, velryb, delfínů atd.. Právě 
nález štítovců podle Romana 
Novotného z České geologické 
služby značí, že země v krumvíř-
ské lokalitě skrývá patrně i zka-

meněliny velkých pravěkých ryb. 
„Pokud to v příštím roce bude 
možné, rádi bychom se do 
Krumvíře vrátili a udělali větší 
odkryv“, přeje si geolog.

Objevené pozůstatky pomo-
hou lépe poznat pradávné doby, 
kdy se na jižní Moravě rozpro-
stíralo moře. To svým ekosys-
témem připomínalo dnešní Sar-
gasové, bylo plné řas a navíc po 
sobě zanechalo velmi zachovalé 
zoologické exempláře. Vědci se 
nyní snaží rekonstruovat podobu 
tohoto pradávného moře. Jednou 
z inspirujících otázek je napří-
klad teorie, jakým způsobem se 
mohly dostat hlubinné ryby do 
relativně mělkých míst mezi dru-
hy, které žijí u hladiny v řasách. 
„Hlubinné ryby mají vlastnost, 
které se říká denní migrace, 
v noci vystupují do hloubek 
kolem sto metrů,“ vysvětluje 
Růžena Gregorová z Moravské-
ho zemského muzea v Brně. 

Nalezené fosílie jsou navíc 
důkazem, že v třetihorních 
mořích již existovaly symbiotické 

druhové vazby. Moravské moře 
bylo z hlediska druhové rozma-
nitosti výjimečné. Dokonce se 
podle vědců stalo jednou z kolé-
bek dnešních druhů ryb. Hojně 

vyskytované mořské 
jehly, které se scho-
vávaly v řasách, jsou 
například předchůdcem 
známých mořských 
koníků. 

Tyto pravěké nále-
zy zanechají u nás 
v Krumvíři nesmazatel-
nou stopu. Občanské 
sdružení Spolek pro 
muzeum plánuje výsta-
vu zkamenělin a v pří-

padě, že se podaří získat prosto-
ry pro nové muzeum, bude tam 
vytvořena trvalá expozice. 

Zdroj: 
www.breclavsky.denik.cz, 

www.ct24.cz, www.geology.cz
(red)
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Kus Krumvíře v Číně 
(a nebo Číny v Krumvíři?)

Když v loňském roce přivezl můj manžel 

z čínského LIAO XI perfektně zpracovanou 

publikaci o nalezišti zkamenělých ryb, tak jsme 

ještě netušili, že za pár měsíců uvidíme stejné 

„otisky“. A to se, na rozdíl od něj, nemusíme 

trmácet lán světa. Nám stačilo zajít za kera-

mičku a byli jsme tam. Pravda, u nás se našlo 

několik unikátů, v Číně mají ale pozůstatky 

hmyzu a ještěrů. Co od nich můžeme odkou-

kat je nádherně zpracovaná knížka – dokonce 

s kusem zkameněliny uvnitř. Má však jednu 

chybičku – je až na dva popisky celá v čínštině.

V.C.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

ČZS – Sdružení vinařů Krumvíř

Na závěr letošní činnosti jsme 
uspořádali pro své členy posled-
ní říjnový pátek sešlost u plného 
kotle vepřových pochoutek. Kdo 
už měl nové víno, tak se s ním 
pochlubil a po takové večeři, se 
ochutnávka hodila. Tato akce 
byla pro všechny pozvané odmě-
nou za pomoc při pořádání Kraje 
beze stínu a krumvířských hodů.

Dne 26. prosince pořádáme 

tradiční „Štěpánskou ochutnáv-
ku vín“. Těšit se můžete také 
na Zahrádkářský ples, který se 
uskuteční 6. února. Hrát bude 
opět Sokolka se Šakvic. Hlavní 
událostí příštího roku však bude 
bezesporu „Josefský koš“, který 
se koná 13. března 2010.

Blíží se konec roku a každý 
vinař má snahu přinést něco zají-
mavého a chutného na vánoč-

ní a silvestrovský stůl. Proto se 
scházíme v „sirkové komisi“, aby 
se na počátku utváření  vína nic 
nezanedbalo. První ochutnávky 
nás přesvědčily, že letošní ročník 
s úrodou hroznů o vyšší cuker-
natosti má v mladých vínech 
i svěží kyselinku. „Ale dost už 
řečí, deme k Plaňákovi do skle-
pa, prý má dobrý muškát.“

Karel Rozsypal – jednatel

Myslivecké sdružení Hubert Krumvíř o. s. 

V sobotu 28. listopadu 2009 
pořádalo nově vzniklé Myslivec-
ké sdružení Hubert společný 
hon na drobnou zvěř. Mimo jiné 
hosty a přátele jsme na našem 
setkání přivítali vzácnou návště-

vu z Anglie. Svou přítomností 
nás poctil první admirál králov-
ské fl otily a poradce premiéra 
vlády pro bezpečnost a boj pro-
ti terorismu. Oba pánové přijeli 
v pátek a odjížděli v neděli. Prů-

beh celé návštěvy hodnotili jako 
zážitek, na který se nedá zapo-
menout.

Za MS Hubert 
František Svoboda

Vybrané hasičské zásahy za uplynulé období

Dopravní nehoda Avia 
Krumvíř 21.09.2009 

Na základě upozornění obča-
nů vyjela naše jednotka k likvi-
daci následků dopravní nehody 

v Krumvíři. Vozidlo s nákladem 
velké železné nádrže vyjelo v  
místě u mateřské školky mimo 
silnici, přitom poškodilo zapar-
kovaný osobní automobil, pře-

jelo přes chodník a narazilo do 
sloupu elektrického vedení. 
Náklaďák úplně přerazil betono-
vý sloup, narazil do domu pana 
Foretníka a převrátil se na bok. 
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Z valníku se uvolnil náklad a vel-
ká železná cisterna se několik 
metrů valila po chodníku. Naštěs-
tí tou dobou po chodníku nikdo 
nešel a velké štěstí měl i mladý 
řidič nákladního vozidla, který 
vyvázl ze zdemolované kabiny 
nezraněn. Jednotka zasypáva-
la uniklé provozní kapaliny sor-
bentem a pomáhala s naložením 
a odtažením nákladu i havaro-
vaného vozu. Doprava na hlavní 
silnici byla odkloněna na vedlejší 
komunikace. Dopravu řídili hasi-
či. 

Osobní automobil v rybníku  
10.10.2009 

Jednotka byla povolána 
k nehodě osobního automobilu, 
který skončil v rybníku Balaton. 
Řidič vozidla nezvládl řízení 

a vjel s vozem až do vody; zčásti 
vozidlo uvízlo na břehu. Průzku-
mem bylo zjištěno, že ve vozi-

dle není žádná osoba. Přivolaný 
jeřáb HZS ÚO Břeclav vozidlo 
z rybníka vytáhnul. Na hladinu 
rybníka byla k zachycení pro-
vozních kapalin položena norná 
stěna. 

Požár skladu matrací Blanář 
Brumovice 27.10.2009 

Jednotka vyjela k požáru skla-
du v areálu fi rmy Blanář nábytek 
v Brumovicích. Na místě byla 
už místní jednotka Brumovice. 
Po příjezdu nasadila 2C proudy 
k likvidaci požáru skladovaných 

materiálů – matrací, látek a oba-
lového materiálu. Oheň již při pří-
jezdu jednotky pohltil celý sklad 
o rozměru cca 60 m x 15 m. Po 
příjezdu dalších posil byly zříze-
ny další proudy. Jejich zásobo-
vání bylo prováděno kyvadlovou 
dopravou z „Jezírka“. Po lokali-
zaci byla nasazena na dohaše-
ní těžká pěna. K tomuto zásahu 
byla vydána tisková zpráva.

Ondřej Němeček
velitel jednotky SDH Krumvíř

hasici.krumvir@centrum.cz

Tisková zpráva HZS 27.10.2009:
Požár na Břeclavsku způsobil škodu 

za osm milionů
Sklad molitanových matrací, karto-

nů a nábytkových dílů dnes odpoledne 

zachvátil požár v Brumovicích na Břec-
lavsku. Oheň zaměstnal 11 jednotek 
hasičů. 

Plameny šlehající ze skladovací haly 
výrobny nábytku zpozorovali a hasičům 
v 15.11 hodin ohlásili lidé z protější 
budovy. Protože oheň se rychle rozšířil 
na celou ocelokolnu o půdorysu zhruba 
60 krát 15 metrů a vysokou osm metrů, 
krajské operační a informační středisko 
HZS vyhlásilo druhý stupeň požárního 
poplachu. Na místo s jedenácti cister-
nami vyjeli profesionální hasiči ze stanic 
v Kyjově, Hustopečích a Břeclavi a dob-
rovolné jednotky z Brumovic, Mutěnic, 
Hovoran, Horních Bojanovic, Krumvíře, 
Klobouk, Velkých Pavlovic a Kobylí.

Hasiči zasahující v dýchacích pří-
strojích prostor rozdělili na tři úseky. 
Proti plamenům postupně nasadili tři-
náct vodních proudů, které zásobovali 
z nádrží cisteren, dopravním hadicovým 
vedením od místního hydrantu i pomo-
cí kyvadlové dopravy z dalšího vodního 
zdroje v obci. K účinnému hašení hasiči 
strhli část bočního hliníkového pláště 
objektu. 

Oheň se podařilo dostat pod kon-
trolu v 16.07 hodin. Před 17. hodinou 
hasiči začali část žhnoucí hromady 
prohořelých molitanových dílů a dal-
šího materiálu na požářišti pokrývat 
těžkou pěnou, aby zabránili dalšímu 
přístupu vzduchu i úniku zplodin hoře-
ní do ovzduší. Po 18. hodině se více 
než třetinu plochy požářiště s největším 
množstvím zbytků molitanových mat-
rací a kartonů podařilo pokrýt pěnou. 
Protože zbytky uskladněného materiálu 
už jen žhnuly a okolí nehrozilo žádné 
nebezpečí, velitel zásahu rozhodl, že 
je hasiči nechají pod kontrolou dohořet. 
V 18.49 hodin se většina zasahujících 
jednotek vrátila na základny. Ke kontro-
le a střežení požářiště na místě do rána 
zůstala místní dobrovolná jednotka.

Současně s likvidací požáru hasiči 
průběžně monitorovali obsah škodlivin 
v ovzduší v okolí. Protože sklad je na 
okraji obce a kouř díky příznivým kli-
matickým podmínkám stoupal nahoru, 
obytnou část Brumovic zplodiny hoření 
podle výsledků kontrolních měření pří-
mo neohrozily.

 Skladovací halu ocelové konstruk-
ce s hliníkovým pláštěm požár silně 
poškodil, oheň zničil uskladněné molita-
nové matrace, obalové kartony a části 
nábytku. Příčinu vzniku požáru šetří 
specialisté HZS Jihomoravského kraje 
a Policie ČR. Požářiště budou experti 
podrobně zkoumat i zítra dopoledne. 
Způsobenou škodu vyšetřovatel HZS 
podle předběžného odhadu vyčíslil na 
osm milionů korun, z toho na čtyři milio-
ny korun ocenil hodnotu takřka zničené 
ocelové skladovací haly a na další čtyři 
miliony korun vyčíslil hodnotu shořelých 
výrobků a kartonů. 

foto Marie Šebestová

foto Hynek Burýšek
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TJ Sokol Krumvíř, podzim 2009:

Posledním říjnovým víkendem skončily mistrov-
ské zápasy našich hráčů v soutěžích přípravky žáků 
a mužů. 

Přípravce se po trochu smolném loňském 
nováčkovském ročníku podařilo ve třech zápasech 
zabodovat, když jsme doma porazili celky z Křepic 
a Nosislavi. Ve Velkých Pavlovicích jsme nakonec 
remizovali, i když kluci do poslední minuty sahali po 
všech bodech. Zatím nám tedy patří 6. příčka. 

Žáci jsou ve své kategorii nováčkem, což se zpo-
čátku projevilo nejen na herním projevu. Na hráčích, 
kteří začali s fotbalem až poněkud později, byl ten-
to nedostatek hlavně v prvních utkáních dost vidět. 
Postupem času jsme ale zaznamenali určitý pokrok, 
snahu jim také nelze odepřít. Po polovině soutěže 
nám tedy patří až 8. pozice. 

Muži jsou po 13. odehraných kolech na postupo-
vé první pozici se slušným náskokem 5 bodů,  na 
druhé Křepice, ale až jaro ukáže, kdo v červnu bude 
slavit postup do okresního přeboru. 

Říká se : „Do třetice …“ Tak už se těšme na jarní 
odvety.

Zveme všechny na tradiční SILVESTR 2009, kte-
rý pořádáme poslední den v roce v kulturním domě, 
k tanci a dobré zábavě hraje oblíbený „DJ ŽAŽO-
HA“. Každoročním zpestřením plesové sezony bude 
i příští rok námi pořádaný MAŠKARNÍ PLES. 

Děkujeme všem příznivcům a věrným fanouš-
kům za podporu a přízeň při pořádání našich akcí 
v pomalu končícím roce a přejeme vše nejlepší do 
roku nadcházejícího.

Zapsal Jaroslav Hrabec 
27.11.2009 

MUŽI

A2B - III. t ída, sk. B 

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Krumví 13 12 1 0 46: 6 37 ( 16) 
2. K epice 13 10 2 1 38: 15 32 ( 11) 
3. V. Pavlovice B 13 8 3 2 42: 16 27 ( 9) 
4. V.N m ice 13 7 2 4 30: 22 23 ( 2) 
5. Sok. Iva 13 7 1 5 30: 31 22 ( 4) 
6. Kobylí 13 6 3 4 20: 18 21 ( 3) 
7. Vranovice 13 5 3 5 27: 35 18 ( -3) 
8. Brumovice 13 4 3 6 24: 30 15 ( -6) 
9. Uher ice 13 4 3 6 21: 29 15 ( -3) 
10. Vrbice 13 4 2 7 26: 27 14 ( -7) 
11. Pouzd any 13 2 3 8 19: 38 9 (-12) 
12. Boleradice 13 2 2 9 20: 37 8 (-10) 
13. V. Dv r 13 2 2 9 14: 39 8 ( -7) 
14. Šitbo ice 13 1 4 8 20: 34 7 (-14) 

  K ÍŽOVÁ TABULKA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Šitbo ice ---  1:2 1:3 2:2 1:1 5:1 1:1 0:1
2. Pouzd any ---  2:2 0:3 0:3 1:4 3:3 1:3 3:5
3. K epice 4:0 --- 3:2 2:2 2:1 3:0 4:0 4:1
4. V.N m ice 4:2 --- 0:3 2:1 2:2 3:1 4:2 0:1
5. Krumví 5:0 1:0 --- 5:0 4:1 6:0 4:2 5:0
6. Brumovice 3:1 0:3 --- 5:1 1:3 5:1 3:2 0:0
7. Vranovice 3:2 3:7 1:1 --- 4:2 1:1 4:1 1:0
8. Vrbice 1:1 1:3 4:1 --- 1:2 4:3 4:1 1:2
9. V. Pavlovice B 3:3 1:2 0:2 7:1 --- 5:0 3:0
10. V. Dv r 0:1 3:3 2:1 --- 2:1 1:2
11. Boleradice 4:2 1:3 1:2 4:1 1:4 --- 0:0
12. Uher ice 6:2 2:1 4:1 1:5 2:1 --- 1:2
13. Sok. Iva 4:2 1:2 1:5 3:3 2:8 4:0 ---  
14. Kobylí 2:0 0:0 5:0 4:2 1:1 0:2 ---  

NEJLEPŠÍ ST ELCI
Zvoni  Petr 19 (1.místo v sout ži)

Dujka Michal 6
Charvát Vít zslav 5
Koní ek Tomáš 5
Brychta Josef 4

Tabulky podzim 2009 :

P ÍPRAVKA

G4D - OP základen, sk. D 

  TABULKA 
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. V.N m ice 8 7 1 0 56: 5 22 ( 7) 
2. Hustope e 8 7 0 1 43: 16 21 ( 12) 
3. Vranovice 8 5 2 1 29: 10 17 ( 8) 
4. V. Pavlovice 8 4 2 2 19: 20 14 ( -1) 
5. H. Bojanovice/Boleradice 8 3 1 4 17: 29 10 ( -2) 
6. Krumví 8 2 1 5 24: 28 7 ( -5) 
7. Nosislav 8 2 1 5 17: 36 7 ( -2) 
8. Nikol ice 8 2 0 6 16: 22 6 ( -9) 
9. K epice 8 0 0 8 6: 61 0 (-12) 

  K ÍŽOVÁ TABULKA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. V. Pavlovice --- 6:0 3:3 1:1 4:3 0:4
2. K epice --- 0:13 2:8 1:5 1:9
3. V.N m ice 7:0 --- 5:2 1:1 10:0 4:1
4. Krumví 8:2 --- 1:3 7:4 2:5
5. Nikol ice 1:2 1:3 --- 1:3 0:1 2:8
6. Vranovice 7:0 3:1 --- 6:0
7. volno ---
8. H. Bojanovice/Boleradice 5:0 3:0 1:4 --- 3:3
9. Nosislav 1:3 0:13 2:0 --- 

10. Hustope e 5:4 8:1 3:2 ---  

NEJLEPŠÍ ST ELCI
N me ek Tomáš 14 (1.místo v sout ži ) 
Jakub ík Milan 9

Požár Vít 1
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ŽÁCI

E2B - Zákl. žák. sout., sk. B 

  TABULKA 
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Bolerad./Bojan. 7 7 0 0 61: 2 21 ( 12) 
2. Vrbice 7 5 1 1 33: 13 16 ( 7) 
3. Zaje í 7 4 2 1 50: 15 14 ( 2) 
4. Klobouky 7 3 2 2 23: 15 11 ( -1) 
5. Strachotín 7 2 1 4 9: 38 7 ( -2) 
6. Nosislav 7 2 0 5 16: 22 6 ( -3) 
7. Brumovice 7 1 1 5 11: 40 4 ( -8) 
8. Krumví 7 0 1 6 3: 61 1 (-11) 

Z FARNOSTI

Ohlédnutí za návštěvou papeže Benedikta XVI.

aneb papež pohledem našich občanů
Koncem září přivítala naše 

země papeže Benedikta XVI. 
v Brně Tuřanech. Této význam-
né události se zúčastnilo i několik 
občanů naší obce. Zeptala jsem 
se jich, jaké zážitky si odtud při-
vezli. 

Co na Vás nejvíce zapůsobi-
lo, Vaše nejsilnější zážitky ?

„Zážitkem je vůbec ta mož-
nost účastnit se slavení mše, 
kterou slouží hlava církve. Vidět 
takové množství lidí, kteří dobro-
volně, v klidu a bez stresu strávili 
několik hodin (někteří celý den) 
čekáním na toto setkání.

Mimo jiné bylo vzrušující 
sledovat také přistávání i starty 
obou vládních letounů, a pak se 
také ocitnout v bezprostřední asi 
dvoumetrové blízkosti papamo-
bilu.“

„Sešlo se nás tam velmi mno-
ho, už to na člověka zapůsobí. 
Ta masa lidí, která však dýchala 
klidem, pohodou, nepopsatelnou 
atmosférou.“

 „Čekání na příjezd papeže 
vyplňoval od brzkých ranních 
hodin program a právě v něm mě 

zaujalo, mimo jiného, svědectví 
o naději, vyprávění o pohnutém 
osudu rodiny se čtyřmi dětmi, 
z nichž dvě se narodily slepé. 
Dojala mě závěrečná píseň Tma-
vomodrý svět, kterou zazpíval 
jejich nevidomý syn. Naděje byla 
také mottem celé návštěvy.“

„Vzájemná pospolitost, zvlášt 
ní atmosféra, dobrá organiza-
ce.“

„Samotná účast mezi toli-
ka lidmi na obrovském prosto-
ru zaplněném davy je velkým 
zážitkem. Díky tomu, že jsem 
se nestihla včas vrátit do svého 
sektoru, jsem měla možnost uvi-
dět papeže velmi zblízka, když 
projížděl hlavní cestou.“

Co se Vám naopak příliš nelí-
bilo nebo vás zklamalo?

„Měl jsem pocit, že si málo-
kdo včetně médií povšiml tolika 

  K ÍŽOVÁ TABULKA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. volno --- 
2. volno ---
3. Klobouky --- 4:1 1:2 0:6 4:4
4. Krumví --- 0:5 2:2 0:7 0:15
5. Brumovice 2:2 --- 0:13 1:8 0:9
6. Vrbice 6:0 --- 4:0 6:2
7. Strachotín 0:10 5:3 --- 0:8
8. Bolerad./Bojan. 22:0 8:0 --- 5:0
9. Nosislav 0:2 3:0 0:1 --- 
10. Zaje í 2:2 11:1 1:4 8:4 ---  

NEJLEPŠÍ ST ELCI
Garufi Gianni 3
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krojovaných. Kroje k tomuto kraji 
patří a všichni víme, jakou prá-
ci dá jejich chystání a oblékání. 
Mohli být víc vidět, byla to ško-
da.“

„Nemohu říct, že by se mi 
něco vyloženě nelíbilo, ale já 
osobně jsem např. neviděla moc 
dobře přes vysoké lidi, přesto 
tam nikdo nikomu nenadával, 
nevznikaly konfl ikty a všichni se 
snažili být k sobě ohleduplní.“

„Čeka-
li jsme, 
že papež 
bude pro-
j í ž d ě t 
v š e m i 
u l ičkami , 
bohužel se 
tak nesta-
lo.“

„ N i c 
negativní-
ho se mi 
z tohoto 
s e t k á n í 
nevybavu-
je. Osobně 
jsem neza-
znamena-
la žádný 
i n c i d e n t . 
O všechny účastníky bylo vel-
mi vzorně postaráno, a protože 
jsem mohla zprostředkovaně 
sledovat i průběh příprav, musím 
tuto akci hodnotit jako velmi zda-
řilou.“

Jak na Vás zapůsobil Bene-
dikt XVI. jako člověk ?

„Jako velmi silná osobnost. 
Z jeho slov byla patrná vzděla-
nost, inteligence a bohatý vnitřní 
život. Snažil se nám sdělit, že 
právě Evropa vždy byla centrem 
křesťanské kultury.“

„Vyrovnaná osobnost, 
v pohodě. Člověk má stále ten-
denci srovnávat s předchozím 
papežem…“

„Jako moudrý teolog a vzdě-
lanec s velkým rozhledem 
a poznáním, které umí předávat 
ostatním.“  

„Přestože Benedikt nedává 
tak najevo své emoce, překvapil 
mě pozitivně, z jeho osobnosti 
cosi vyzařuje.“

„Působil po celou dobu velmi 
mile, klidně a vstřícně, obdivo-
vali jsme vzhledem k jeho věku 

a náročnosti programu jeho fyzic-
kou i psychickou kondici. Celé 
setkání bylo určitě pro každé-
ho účastníka silným duchovním 
zážitkem.“

Co Vás na této akci překvapi-
lo? Drobná perlička?

„Nikde se tam neprodával tvr-
dý alkohol. Dobrá organizace.“

„Výborná organizovanost. 
Naše sekce se nacházela v blíz-
kosti pódia a autobus nás přivezl 
velmi blízko, což ocenili hlavně 
starší. Udivila mě i čistota po 
odchodu zúčastněných. Jelikož 
naše sekce odcházela jako jed-
na z posledních, viděli jsme, že 
na zemi nezůstal ani papírek od 
bonbónů.“ (pozn. návštěvy se 

zúčastnilo asi 120 tisíc lidí) 

„Ukázněnost toho obrovské-
ho davu. Normálně při takovém 
počtu lidí dochází k tlačenicím, 
ale tam vše probíhalo v klidu.“

„Přišlo nám zvláštní, že nepři-
letěli do Tuřan papež a prezident 
společně, ale každý zvlášť ve 
svém letadle.“

„Nečekala jsem, že v tom 
davu uvi-
dím poměr-
ně dost 
z n á m ý c h 
a také 
b ý v a l ý c h 
Krumvířá-
ků nebo 
potkám lidi, 
které bych 
tam vůbec 
nečekala. 
Měli jsme 
m o ž n o s t 
p o t k a t 
i osobnosti 
kulturního 
a politické-
ho života 
např. ved-
le nás stál 
po celou 
dobu býva-

lý ministr dopravy pan Šimonov-
ský.“ 

„Vtipnost moderátorů. Nikdo 
by nevěřil, že i nácvik latinské 
mše nemusí účastníky nudit, ale 
naopak nás dokáže svým své-
rázným podáním rozveselit.“

„Ráno, kdy bylo ještě chladno, 
nás svými písničkami příjemně 
rozehřál Hradišťan. Po skonče-
ní programu se účastníci začali 
rozcházet, uvolnilo se napětí, 
měli jsme ještě dost času užít si 
programu, kde panovala dobrá 
nálada, zpívalo se a tancovalo. 
I to počasí nám přálo.“

I.S.



Krumvířský zpravodaj 3/2009strana  14

Nebudete-li jako dětiCELÝ ŽIVOT HLEDÁME

Celý život
hledáme a víme

s pokorným srdcem,
že nejsme všechno,
že nejsme nejvíc,
že nejsme jediní,

hledáme a nacházíme,
hledáme divíme se,

hledáme a jsme nacházeni.

Celý život
jsme na návštěvě,

hosté
na jedné z nejmenších

planet vesmíru.
A přece

známe cestu,
která někam vede,

která jediná někam vede.

Celý život
přicházíme do Betléma

děkovat za život,
klanět se Dítěti,

které je v nás
a my v něm.

Tak velkou lásku
může pochopit
jen malé, čisté
dětské srdce.

Celý život
jsme na koledě,

na ptaní,
odkázáni na milost,

kterou nedělá
člověk člověku,
která je něžná,

láskyplná,
objímající,

šťastná, že se smí
r o z d á v a t.

Celý život
jsme milováni

Láskou která nemůže nemilovat,
víc, než si zasloužíme,
více než pochopíme,

více, než bychom mohli oplatit,
Jak kapka jsme

v nekonečném oceánu lásky.

Mohli bychom chtít
něco víc?

Každý člověk kromě všed-
nosti, která ho provází v napros-
té většině jeho života, potřebuje 
občas zakusit jeho svátečnost. 
Ne nadarmo kdysi kdesi v semit-
ském prostředí vznikl sedmiden-
ní týden. Šest dní pracovních, 
jeden den odpočinku. Jeden den 
ne-dělat, česky neděle.

„Šest dní budeš pracovat 
a dělat všechnu svou práci. Ale 
sedmý den je den odpočinutí 
Hospodina, tvého Boha. Nebudeš 
dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj 
syn a tvá dcera…“ (Ex 20,8-10)

Takto vypovídá o dni odpo-
činku biblické poselství. Samo-
zřejmě, že Bůh nepotřebuje 
odpočívat, ale je v tomto antro-
pomorfi ckém podání příkladem 
a vzorem pro člověka. Člověk, 
který workoholicky neodpočívá, 
stává se jakýmsi lidským robo-
tem, který už nepotřebuje moc 
přemýšlet o tom nejdůležitěj-
ším, o smyslu svého života. Stá-
vá se novodobým čapkovským 
R.U.R..

Je přirozené, že kromě nedě-
le vznikaly během staletí i různé 
svátky, které měly či mají vztah 
k přírodním událostem, biblické-
mu poselství, politickým událos-
tem, lidovým zvykům a podobně.

Z křesťanského pohledu, kte-

rý po staletí určoval dění v našich 
zemích, jsou největšími svátky 
Velikonoce. Přesto ale nejvíce 
zlidověly svátky vánoční, svátky 
Narození Ježíše Krista. (Mluvit 
o slunovratu v křesťanském pro-
středí je celkem bezvýznamné). 
Vánoce jsou svátky Lásky, kte-
rá se nejkrásnějším způsobem 
zosobnila v člověku.

Lidé běžně říkají, že jsou to 
hlavně svátky dětí. A kvůli nim 
prý se všechno dlouhodobě při-
pravuje. Nakupují se dárky, které 
dospělí důmyslně ukrývají před 
dětmi a děti zase s pečlivostí 
Sherlocka Holmese postupně 
odhalují i ty nejtajnější skrý-
še. Peče se cukroví, které, jak 
všechny děti vědí, nejlépe chut-
ná v čase předvánočním. Počí-
tají se dny do Štědrého večera, 
i když je jinak matematika moc 
nezajímá.

A tak přiznejme si, my dospě-
lí, stařenky, stařečci, páni rodičo-
vé, že to nejsou jen svátky pro 
děti. Že se taky těšíme, co nám 
Ježíšek letos přinese, i když pro-
střednictvím lidí kolem nás, že 
taky chceme nějakým tím důmy-
slným a tajným dárkem překva-
pit své blízké, třeba i podle Ježí-
šova slova „cokoliv jsme učinili 
jednomu z těchto mých nepatr-

f
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Na křídlech monzunu
Milí krumvířští sousedé, 

v rámci vánočního čísla letoš-
ního krumvířského zpravodaje 
má premiéru rubrika Na cestách, 
kterou s potěšením odstartuji 
krátkým reportem z letní cesty 
po Indii. Je mnoho důvodů, proč 
navštívit bývalou „perlu britské-
ho impéria“, jež stářím a zajíma-
vostí své civilizace hravě strčí do 
kapsy Egypt, téměř bezděčně 
zmařila sen Alexandra Veliké-
ho o ovládnutí celého známého 
civilizovaného světa, který Indie 
obohatila o několik světových 
náboženství, tisíce nových vari-
ací ve vegetariánské kuchyni, 
trháky z největšího světového fi l-
mového průmyslu zvaného Bol-
lywood, automobily značky Tata, 
legendární motocykly Royal En-
fi eld, ale také například komika 
Russella Peterse nebo několik 
nositelek titulu Miss World. Indic-
ký subkontinent nabízí více zají-
mavostí než jakékoli jiné srovna-
telně velké teritorium na Zemi; 
navíc, ceny jsou zde i pro Čechy 
přívětivé. 

Pod vlivem výše zmíněných 
předností jsem 13.07.2009 
s kamarádkou nasednul do leta-
dla společnosti British Airways 
a z Londýna zamířil do Mum-
baie. Vzhledem k tomu, že na 
chaos asijských velkoměst jsem 
se vesměs těšil, kulturní šok se 
nedostavil. V následujících 43 
dnech jsem po indické souši 
najezdil dopravními prostředky 
všeho druhu kolem 10 000 kilo-
metrů. V červenci a v srpnu vane 

v Indii od moře monzun, který by 
měl přinášet neustávající tropic-
ké srážky. Následkem proměny 
globálního klimatu se však již 
7. rokem v Indii projevuje monzun 
spíše jen jako vítr, který s sebou 
přináší černá mračna už jen zříd-
ka. Zemědělci ve vnitrozemské 
Indii kvůli tomu strádají a i koryto 
Gangy bylo zaplněno vodou jen 
z poloviny, já jsem naproti tomu 
měl k cestování příjemné slunné 
počasí s osvěžujícím větrem. 

Indická města, z nichž mili-
onové populace jich dosahuje 
bezpočet, jsou pro Evropana 
chaotická, doprava je nezříze-
ná, na motocyklech jezdí i 6 lidí, 
špička trvá na některých mís-
tech 24 hodin denně, přechody 
neexistují, silnici lze ve zdraví 
překročit jen tanečním krokem 
na křižovatkách, na nichž se 
mísí všechny proudy zároveň, 
protože občasné semafory uka-
zují permanentně žlutou. Jestli 
něco Indům zkracuje život, je to 
smog. I po krátkém pobytu na 
ulici z člověka pak ve sprše nej-
méně minutu teče černá voda. 
K přesunům mezi městy může 
návštěvník volit z široké škály 
vlaků či autobusů. Ve městech 
pak jezdí městské autobusy, 
směšně levné, avšak pro cizin-
ce je systém mhd nějakou dobu 
neproniknutelný. Daleko pohodl-
nější je využívat všudypřítomné 
motorikši. V Asii, ale i v Africe se 
jim říká tuk-tuk, cenu je s řidičem 
nutné vysmlouvat a to ideálně na 
10 % jeho nabídky (místní platí 

2-5 %). V Indii se smlouvá od 
cen na tržišti dokonce až po uby-
tování v několikahvězdičkových 
hotelech, výjimku tvoří snad jen 
účty v restauracích. 

Co jsme tedy zhruba viděli? 
Mumbai, první destinace, kulisa 
kasovního hitu Milionář z chatr-
če, se s počtem obyvatel 14 mili-
onů, v aglomeraci pak dokonce 
19 milionů, v současnosti stává 
vedoucím ekonomickým svě-
tovým centrem, zároveň je na 
její půdě největší asijský slum. 
Odtud jsme se vydali do Nási-
ku, města plného hinduistických 
chrámů, pak do Bhopálu, krás-
ného muslimského města s pří-
rodní rezervací, kde žijí bílí tygři, 
následovalo Váránásí, kde jsem 
pozoroval nejdelší úplné zatmě-
ní Slunce v tomto století a to 
z ghátů, což jsou kamenné scho-
dy nořících se ve „městě lorda 
Šivy“ v délce 10 km do Gangy 
a neustále na nich hoří desítky 
pohřebních hranic. Pak jsem byl 
přemluven k návštěvě Agry s Taj 
Mahalem, který mě, jak jsem 
čekal, vůbec nezaujal. Výhodou 
bylo, že cestou jsme  přesedali 
v městečku Tundla, ve kterém si 
návštěvník tehdy nutně připadal 
kvůli mračnům papoušků a vran 
(bohužel ale i krys) jako v Hitch-
cockově hororu Ptáci. Následo-
valo Delhi, indické hlavní město, 
kde moderní nové čtvrti rostou 
po deseti kilometrech a tam-
ní metro může každý závidět. 
Zdejší smog způsobuje mimo 
toxikace organismu také úchvat-

NA CESTÁCH

ných bratří, mně jste učinili“. (Mt 
25,40) Taky si my dospělí občas 
zobneme z krabice s vůní vanil-
ky a taky občas mrkneme do 
kalendáře, kdy že už ty Vánoce 
budou.

Co z toho vyplývá? Že v nás 
dospělých přece jenom kus toho 

dítěte zůstalo. A to je dobře, to 
je nesmírně dobře. Vánoce nás 
učí aspoň na chvíli odložit svou 
někdy falešnou důležitost, své 
dospěláctví, které už zapomně-
lo na svá dětská království, tou-
hy i sny. Které už třeba odložilo, 
nebo si nechalo odložit, víru, kte-

rá hory přenáší, která nese na 
svých křídlech, která denně dává 
pít z poháru radosti a naděje.

Vždyť ten, jehož o Vánocích 
oslavujeme, kromě jiného krás-
ného řekl: „Nebudete-li jako děti, 
nevejdete do království nebes-
kého.“ (Mt 18,3)

František Trtílek
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né západy Slunce, které je rudé 
již vysoko nad obzorem. Odtud 
směřovala naše cesta do Manali, 
města v podhůří Himálájí. Jeho 
okolí je divočejší, krásnější a lev-
nější variantou švýcarských Alp. 
Cesta pokračovala autobusem 
po nekonečných serpentinách 
do Ladakhu, což je po historic-
ko-kulturní stránce součást Tibe-
tu, která dnes spadá pod Indii. 
Střetávají se zde pohoří Himáláj 
a Karakoram, zdejší štíty mají 
bezmála 8000 metrů, já jsem se 
pohyboval nejvýše kolem 5800 
metrů n.m., což mi napoprvé 
bohatě stačilo. V hlavním měs-
tě Lehu jsme potkali Dalajlamu 
a v údolí Nubra Valley jsem si 
nejvíce užil safari na dvouhr-
bých baktrijských velbloudech 
ve vysokohorské poušti. Násled-
ně jsme se vydali do Kašmíru, 
bohatého muslimského stá-
tu, který každého návštěvníka 
přesvědčí, že přídomek Ráj na 
Zemi v tomto případě nepřehání. 
Kamarádka se rozhodla strávit 
zbytek cesty v horách, protože 
na indických ulicích, stejně jako 
většina západních turistů (spíše 
turistek) ztrácela nervy. Prav-
da je, že mimo turistická centra 
v okolí Taj Mahalu, Váránásí, 
Delhi a himálájského horského 
pásma jsme vůbec nenarazili na 
bělochy. Z Kašmíru jsem se tedy 
již sám vydal do Radžastánu, 
pouštní země plné paláců a pev-
ností. Nejvíce mě oslovil však 
stát Gudžarát, konkrétně město 
Ahmedabád, které vyniká krás-
nou směsicí hinduistické, mus-
limské a džinistické architektury. 
U vytržení jsem byl, když jsem 
spatřil dokonce celé čtvrti projek-
tované mým oblíbeným architek-
tem Le Corbusierem. Získali si 
mě zdejší parky, jídlo, lidé tržiště 
i krása místních žen. V dyna-
mické Mumbai jsme se opět ve 
zdraví setkali a vrátili jsme se 
do Evropy, kde jsem po několik 
následujících dnů měl kvůli kli-
du a vylidněnosti západu vtíravý 
pocit, že většina zdejší populace 
podlehla záhadné epidemii. 

Indie může nabídnout za 
nevelký peníz svým luxusem 
návštěvníkovi pocit, že je král. 
Ale - pohled na bizardně zne-
tvořené chudáky; všudypřítom-
né troubení aut, jejichž klaksony 
hrají dlouhé úryvky z oblíbených 
písní řidičů, ti si je celý den 
troubí pro radost a aby byli rádi 
hodně, troubí pro jistotu všichni 
najednou; cesta ve vlacích, kde 
cestující zaplní na způsob tetrisu 
v několika vrstvách veškerý pro-

Agra - výhled z hotelu na Taj Mahal

stor v i vně vagonu, mezi nimi 
ještě šermují všudypřítomní pro-
davači jídla velkými kuchyňský-
mi noži, i nepatrný pohyb vlaku 
může přesunout vaši hlavu do 
dráhy listu ventilátoru, které jsou 
v Indii prostě všude a člověku je 
hned jasné, co je příčinou čas-
tých výpadků elektřiny; zvláště 
na pakistánsko-čínsko-indických 
hranicích je cizinec pod bedlivým 
dohledem a ke vstupu potřebuje 
speciální povolení; Indie je vel-

Klášter Thikse – Ladakh
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Nubra valley (vlevo kamarád Rey, obyvatel ostrova Mauritius a Kanady 
s částečným indickým původem)

Varanasi - poutníci u Gangy

Děkujeme Honzovi Roz-
sypalovi za první vlaštovku, 
která odstartovala naši novou 
cestovatelskou rubriku.  Máte 
zajímavé zážitky z cest do 
zahraničí, studijních nebo 
pracovních pobytů či života 
v cizině? Budeme rádi, když 
se o ně podělíte se čtenáři 
Krumvířského zpravodaje. 

Příspěvky do jakékoliv rub-
riky nebo reakce na články z 
předešlých zpravodajů zasílej-
te na emailovou adresu krum-
virskyzpravodaj@seznam.cz 
nebo vhoďte do schránky na 
obecním úřadě. Anonymní 
příspěvky nebudou otištěny, 
pokud si nepřejete zveřejnit 
své jméno, rádi si ho pone-
cháme v redakci.

ká a přesuny po ní trva-
jí někdy značně dlouho 
(můj rekord – 60 hodin 
v autobuse se třemi krát-
kými pauzami, na 2 hodi-
ny jsem usnul vyčerpá-
ním, po probuzení jsem 
byl o veškerou hotovost 
chudší); občas nálado-
vé krávy, podvodníčci na 
každém kroku, nebezpeč-
né elektrické rozvodné 
sítě způsobující požáry; 
teroristické útoky, které 
jsou zde běžné, jako afé-
ry a výměny názorů čes-
kých politiků – pokud tedy 
člověk není od přírody 
cynik, musí se touto vlast-
ností obrnit alespoň na 
dobu cesty. Pak ho čekají 
mraky krásných zážitků, 
nezapomenutelných sce-
nérií, slavnosti plné barev 
a života, velká tolerance 
zdejších lidí, kulinářské 
nebe a ideální místo pro 
nakupování přepychové-
ho zboží všeho druhu.

Jan Rozsypal
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ROK XXX9 V HISTORII KRUMVÍŘE

1469 – začaly Uherské války Matyáše Korvína s českými králi Jiřím a Vladislavem, během kterých zanikla 
osada Krumvíř a zůstala zcela opuštěná na dlouhá desítiletí. 

1619 – Krumvíř byl vypleněn císařským vojskem, smutně proslulým Dampierrovým kyrysnickým sborem. 
Císařští kyrysníci  si počínali zběsile jako na trestní výpravě. Krumvíř a okolní obce ležící při tzv. královské 
cestě byly zle zpustošeny. 

1669 – třetí a poslední vpád turecko-tatarských nájezdníků z Uher, při kterém bylo odvlečeno z našeho 
kraje na 3000 zajatců, mezi nimi mnoho mladých žen. 

1789 – vznikla samostatná matrika Krumvíře při kloboucké faře. 
1809 – francouzské vojsko řádí v Krumvíři. V Krumvíři bylo lidem odebráno všechno prádlo, peřiny a při-

krývky pro lazarety, kožichy, vozy s přípřežími, pobíjena a odvážena drůbež, ovce a odváženy všechny sudy 
s vínem. Občané musili odevzdat velitelům oddílů všechny peníze, co na hotovosti měli, protože Francouzi 
hrozili vypálením obce a jímali rukojmí. Oddíl si vše odvezl do Brna, kde měli Francouzi třicet dva nemocnic. 
Po odchodu vojáků nebylo v Krumvíři co do úst a v některých domácnostech zůstalo lidem jen to, co měli na 
sobě. 

1869 – z tohoto roku pochází „Nadační listina stranu pojištění příjmu učitele národní školy v Krumvíři“. Obec 
tak zabezpečila učitelův plat roční částkou 315 zl. a sama mu jej v měsíčních dávkách vyplácela. Do tohoto 
roku se vybíralo pro učitele za žáky 12 kr. měsíčně. 

1879 – založen zpěvácký spolek Horymír pod vedením dirigenta Františka Procházky. Pořádal besedy 
a koncerty, ale po několika letech zanikl. 

1899 – narodil se akademický malíř Ludvík Kratochvíl.
1909 – obec dala postavit řádné hasičské skladiště (požární zbrojnici) a přispěla na výměnu málo vyhovu-

jící stříkačky za nový, spolehlivý stroj. 
1909 – od února měli Krumvířané železniční spojení do celé tehdejší Rakousko-Uherské říše. Jízdenka 

3. třídy do Vídně stála 5 K, do Brna 2,60K, do Hodonína 80 hal a do Čejče 30 hal; denně jezdily tři turnusy. 
1909 – místní školu navštěvuje v pěti ročnících spojených do tří tříd 225 dětí.
1909 – zemřel Martin Srubjan, vlastním jménem Martin Prygl. Spisovatel se narodil v rodině krumvířského 

šafáře na statku Rovinky. Jediným literárním dílem, které zároveň proslavilo Krumvíř, jsou Slovácké obrázky 
z roku 1899 napsané v „jadrném krumvířském nářečí“.

1919 – 13. března byla založena tělocvičná jednota Sokol v Krumvíři nejprve jako odbor pod záštitou sokol-
ské jednoty kloboucké. Prvním starostou Sokola byl Josef Polák č. 41. 

1919 – v neděli 11. května byla založena jednota československého Orla na veřejné schůzi u Krčů za pří-
tomnosti okrskových a župních delegátů. Základ jednoty tvořila místní organizace Katolické omladiny. Staros-
tou byl zvolen Jakub Šebesta starší č. 26. 

1929 – byla krutá zima. Mrazy klesly od poloviny ledna do konce února pod -25°C a trvaly do dubna. Napadlo 
nevídané množství sněhu, závěje přerušovaly železniční dopravu, silnice byly zcela zaváty, studny zamrzaly, 
sklepy promrzaly, prasnice i selata namnoze pomrzly. Velmi utrpělo ovocné stromoví, zejména ořechy. 

1939 – založena místní organizace českého svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva. V obci 
propagovala chov ušlechtilých a výnosných plemen drůbeže, králíků a holubů a pořádala soutěžní výstavy pro 
celé okolí. 

1939 – 14. března v 11 hodin se Krumvířáci z místního rozhlasu dozvěděli o okupaci republiky německý-
mi vojsky 5. března okupace zbytku ČR německým vojskem. Hned v prvních  dnech okupace se rychlí ně-
mečtí kurýři v pancéřových autech ohlásili u starosty, vylepili v obci německo-české vyhlášky vrchního velitele 
německé armády o převzetí říšské moci nad územím Čech a Moravy a o zřízení Protektorátu Čechy a Morava 
a označili místní Židy. Po celou dobu okupace bylo naší obci prospěšné, že tehdejší starosta František Vytrhlík 
č. 158 uměl německy a znal mentalitu Němců. Čas od času projely obcí německé hlídky, obhlédly ves, nejsou-
li poškozeny vylepené vyhlášky a nechaly na radnici příkazy. V pátek 1. září začala druhá světová válka. 

1949 – založeno JZD v Krumvíři. Nejprve jako strojní družstvo, jež získalo první mechanické prostředky: 
traktor s vlečkou, velkou mechanickou pračku s topením, menší lis na ovoce, stojek na uzavírání konzervač-
ních nádob aj. 

1969 – technický pokrok míří i do Krumvíře: přes dvacet občanů vlastní automobil a v obci je zavedeno 28 
telefonních čísel.

1989 – 17. listopadu, Sametová revoluce, pád komunismu. Znovuzrození demokratického státu, ve kterém 
se učíme žít dodnes…

Zdroj: kniha Krumvíř a kronika obce                 (red)



Krumvířský zpravodaj3/2009 strana  19

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL KRUMVÍŘE

Vážení spoluobčané, 
jak jsme Vás již v minulém 

zpravodaji informovali, Obec-
ní úřad Krumvíř a Spolek PRO 
MUZEUM připravují na 11. – 
13.června 2010 setkání rodáků. 
V současné době jsme v jedná-
ní se  společenskými organiza-
cemi (SDH, TJ Sokol, ČZS) MŠ 
a ZŠ, ZUŠ Klobouky, CM VONI-
CA, místními podnikateli i sou-
kromými osobami, kteří pomáhají 
navržený program uskutečnit.

A na co se tedy můžete těšit?
Páteční podvečer bude věno-

ván dětem a mládeži. V progra-
mu, který spolu s námi připravu-
je ředitel ZUŠ Jindřich Demela 
vystoupí „krumvířské naděje“, 
Alenka Knofl íčková a její hosté. 

Pódium na stadioně bude 
zastřešené, občerstvení boha-
té s určitě  příjemnou domácí 
atmosférou. A snad se dočkáme 
i nějakého překvapení.

Sobotní celodenní program 
by měl prezentovat to nejlepší 
z Krumvíře.

Výstavy:
Václav Demela s hosty, Stani-

slav Ševčík, kroniky a jiné písem-
nosti týkající se historie Krumvíře.

Otevřené dveře: 
Možnost nakouknout do hasič-

ské zbrojnice (plánuje se i ukáz-
ka zásahu), nových kabin, školy, 
školky

Otevřené sklepy:
Možnosti a podmínky jsou 

zatím v jednání
Jarmark:
Bude lákat k zakoupení dob-

rých vín, trdelníků, koláčů a pégen 
z Krumvíře, drobných dárkových i 
reklamních předmětů.

Vycházky:
Naučná stezka kolem krumvíř-

ských křížů
A když budou bolet nohy:
Vyhlídková jízda kočárem
Něco k jídlu:
Pro vaše pohodlí i plný žaludek 

vašich hostů plánujeme rozmani-
té cenově dostupné občerstvení 

doslova na každém krumvířském 
rohu. Rádi bychom Vám nabídli 
dobrý guláš, pečené i grilova-
né maso, klobásy, „Dobrý kafe“ 
a nějakou sladkost.

Program:
Odpolední program by měl 

začít slavnostním průvodem od 
KD na stadion. Tam pak proběh-
ne „trojkřest“: poprvé se předsta-
ví kniha věnovaná 100. výročí 
narození strýca Martina Foretní-
ka, vlajka a znak obce. Součástí 
programu bude také soutěž ver-
bířů Hanáckého-Slovácka. V jed-
nání je vystoupení dalších hostů 
a přátel Krumvíře.

Večerní program sestavu-
je pan Jan Zaviačič z CM Voni-
ca Krumvíř. Po něm plánujeme 
taneční zábavu s dechovou hud-
bou Skaličané.

Aby se děti nenudily:
Atrakce a jiné možnosti na 

stadioně
Nedělní program zahájíme 

slavnostní mší za zemřelé v kos-
tele sv.Bartoloměje a koncertem 
DH. 

Ti, kteří v sobotu nestihnou 
výstavy nebo si prozatím nekou-
pili dáreček pro známé,  možná 
dostanou prostor i v neděli.

Hlavním lákadlem však bude 
fotbalové utkání desetiletí.

A navíc:
V plánu je vystoupení mužské-

ho pěveckého sboru z Krumvíře 
pod vedením pana Víta Charvá-
ta, vzpomínka na začátky cimbá-
lových muzik, fi lmové představe-
ní pro děti, hodovní videa z dob 
minulých a další drobnosti, které 
potěší nás domácí a zaujmou 
naše hosty. Plánujeme i další 
akce, ale vše přece prozradit 
nemůžeme!!!

Navrhované vstupné:
Každý občan Krumvíře si 

může pro sebe, svoje příbuzné 
a známé od konce května 2010 
zakoupit třídenní vstupenku na 
všechny programy za 100,- Kč. 

Vstupné na jeden program 

(pátek, sobota dopoledne, sobo-
ta odpoledne, neděle odpoledne) 
bude 50,- Kč

Celodenní vstupné na sobotu 
60,-Kč

POZVÁNKY s podrobným 
programem budou k dispozici 
od konce března 2010. Každá 
domácnost dostane 5 pozvá-
nek, pokud bude potřebovat více 
budou k dispozici na OÚ.

POČASÍ:
Velmi si přejeme slunečný, 

ale ne příliš horký den, může vlát 
vlahý větřík od Terezova nebo od 
„Balatónu“.

Realita však bývá jiná, proto 
je v plánu zastřešení pódia na 
stadionu, ale i tzv „mokrý scénář“ 
pro KD.

PROSBY:
1. Moc prosíme všechny, kteří 

se mohou sobotního odpolední-
ho programu a nedělní dopolední 
slavnostní mše zúčastnit v lido-
vém kroji, aby tak učinili.

2. Dále si dovolujeme žádat, 
abyste laskavě zvážili možnosti 
úklidu před vašimi domy (a někdy 
i za domy). O obecní prostory se 
pokusíme postarat spolu s pracov-
níky OÚ i členy místních spolků.

3. Pokud budete mít realizo-
vatelnou připomínku k programu, 
úklidům prostor apod. neváhejte 
a kontaktujte nás včas (přes OÚ 
nebo osobně). Byla by škoda 
něco pěkného a zajímavého neu-
skutečnit.

Slovo téměř na závěr:
Protože víme, že se velká vět-

šina z vás podílí na spolufi nan-
cování různých akcí konaných 
v Krumvíři, a protože chceme, 
aby tato vaše dobrá vůle vydržela 
i do dalších let, nechceme se 
žádostí o fi nančními příspěvky 
oslovovat vás, naše spoluobča-
ny. Ale přesto, kdybyste věděli, 
kam se se žádostí obrátit, rádi 
vašeho zaměstnavatele, přítele, 
sponzora nebo klienta oslovíme. 
A těm, kteří tak již učinili srdečně 
DĚKUJEME.   Organizační výbor
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Obecní úřad v souvislosti s připravovaným sjezdem rodáků vyhlašuje

SOUTĚŽ
„O nejzajímavější venkovní slavnostní dekoraci“.

Je jen na Vás, jestli ji koupíte, sami vyrobíte nebo si ji necháte vyrobit. Nemusí to být jen dekorace, 
ale např. celkově upravená předzahrádka, okna, vchod, vjezd apod. 

Prostě něco, čím svůj dům zkrášlíte a nazdobíte.
Nezávislá komise ocení tři nejlepší dárkovým nákupním poukazem 

v hodnotě 1500,- Kč, 1000,- Kč a 500,- Kč.
Vaše snaha bude hodnocena 7.-10.6.2010, vyhodnocení proběhne v sobotu 12.6. odpoledne. 

REPORTÁŽE Z AKCÍ

Vítání občánků
V neděli 4. října proběhlo letos v obřadní síni 

Obecního úřadu Krumvíř již podruhé „Vítání dětí 
do života“. Tímto slavnostním aktem bylo přivítáno 
šest nových občánků, o které se naše obec radost-
ně rozrostla. 

Tadeáš Chotovinský
(rodiče Hana a Lukáš Chotovinští)
  
Dominik Kováč
(rodiče Soňa Bělehrádková a Jaroslav Kováč)
  
Vítek Šlichta 
(rodiče Ivona Nešpůrková a Josef Šlichta)
  
Vojtěch Veselý 
(rodiče Kamila a Václav Veselí)

Karolína Vojtěšková 
(rodiče Lenka a Jaroslav Vojtěškovi)
  
Lenka Ondrová 
(rodiče Melánia Pšenicová a Petr Ondra) 
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Hubertova jízda

V sobotu 24. října 2009 se 
v průběhu dopoledne začali 
„u búdy“ sjíždět jezdci na koních 
i na vozech, aby společnou pod-
zimní vyjížďkou – takzvanou 
„Hubertovou jízdou“ – ukončili 
letošní jezdeckou sezónu.

Hubertovy jízdy jsou vzpomín-
kou na pradávnou tradici honů, 
jejichž kolébkou je Anglie. Šlech-
ta tehdy za zvuku lesních rohů 
vyjížděla na svých koních se 
smečkou několika desítek lovec-
kých psů po stopě lišky. Tato tra-
dice se přenesla v předminulém 
století i k nám a dnes přetrvává 
právě v podobě jízdy na počest 
sv. Huberta, patrona lovu. Lišku 
nyní představuje jezdec s liščím 
ohonem připevněným na rame-
ni, který se vydává první na trasu 
do terénu. Následují ho ostatní 
jezdci na koních. 

Na rozdíl od loňského roku, 
kdy se počasí skutečně mimo-
řádně vydařilo a sluníčko po celý 
den prohřívalo studený podzimní 
vzduch, letošní rok jezdci vyráželi 
do podmračeného dne a mrhole-
ní. Na louce „u búdy“ se všichni 
jezdci seřadili, pořadatel jízdy 
a zároveň představitel „lišky“ 
pan Ladislav Kratochvíl všechny 
účastníky přivítal, popřál hezkou 
a klidnou jízdu, 
šťastný návrat 
a za zvuků tra-
dičních písni-
ček o koních 
a konících pak 
celý lot čítající 
57 jezdců na 
koních a 8 vozů 
vyrazil na slav-
nostní průvod 
Krumvířem. 

Zástup tak velké kavalérie 
slavnostně ustrojených jezdců 
a jezdkyň na krásných koních 
doprovázely úsměvy a pozdravy 
místních lidí. Zpestřením letošní-
ho ročníku byla i účast jednoho 
skutečného oslíka, který svého 
jezdce oblečeného do pravé-
ho mexického ponča úspěšně 
donesl od hřiště až na křižovat-
ku za mostem. Tam došla mrkev 

V Krumvíři je Hubertova jízda pojata spíše ve western stylu, tedy 
i účast „westerňáků“ je převažující oproti „angličanům“. Vyjížďka 
je tedy dosti energická, hlučná a pro méně otrlé jezdce i adrena-
linovým zážitkem. Rychlost tempa mě osobně i mému koni vyho-
vuje, zdá se mi úměrná náročnosti terénu, tedy kde se dá cválat, 
tak se cválá, kde je z bezpečnostního hlediska nutné jít krokem, 
jde se krokem. I s délkou trasy bývám spokojená, jelikož nejsem 
z Krumvíře, jezdím na Hubertovu jízdu „po kopytě“ a domů přije-
du s koněm v pohodě a příjemně unavení, ne uštvaní. Vždy mě 
překvapuje vysoký počet účastníků jak pod sedlem, tak i ve voze. 
Občerstvení bylo zajištěno a myslím, že všichni se dobře bavili. 
V Krumvíři panuje vždy velmi přátelská atmosféra.         K.P.
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Rozsvěcení vánočního stromu

(aneb hledání té správné míry)
Myšlenka společného zahá-

jení adventu vznikla před tře-
mi lety. Základní škola udělala 
balíčky, dobrovolnice samostat-
ně a iniciativně napletly z pedi-
gu základ současných ozdob, 
přijela plošina a v ukrutné zimě 
a silném větru se zdobil strom 
na hlavní ulici. V kulturním 
domě se sešel nebývalý počet 
lidí, jedl se starostův guláš 
a stoly zdobilo vánoční cukroví. 
V sále si mohli návštěvníci pro-
hlédnout výstavu ručních tema-
tických prací. Nedostatkem bylo 
např.  to, že když se zpívalo 
u stromu, přijel autobus a přes 
projíždějící auta bylo málo sly-
šet. Druhý rok jsme se pokusili 
o inovaci. Zahájení proběhlo 
jenom v kulturním domě, k jíd-
lu byly klobásy. Soutěž vánoček 
se moc neujala – i když ty přine-
sené byly perfektní. Poprvé se 
pozvali Partykovi z Morkůvek 
s jejich výbornou medovinou 
a ke koupi byly výrobky ze školy. 
I přes to, že vánoční strom v KD 
dosahoval úctyhodných výšek 
a strom u Popelkového dostal 
další krásné ozdoby včetně 

dlouhého řetězu, zahájení „cosi“ 
chybělo. Tak jsme se letos opět 
vrátili před kino. Určitě zajímavý 
byl úvod přes rozhlas (až na tu 
podivně znějící koledu). Myslí-
me, že velmi vyda-
řené bylo zpívání na 
balkóně. I ten auto-
bus (díky IDOS!) 
přijel ve vhodnější 
dobu. Uvnitř  kultu-
ráku na účastníky 
čekal opravdu vyve-
dený jarmark. Ani 
jsme původně nepo-
čítali, že bude až 
tak bohatý. Medovi-
na tekla proudem, 
kaštany se snědly 
již během zahájení, 
u stolu paní Slavíko-
vé se tvaroval perník. 
Původním zámě-
rem ovšem bylo, že 
prodej začne až po 
programu. To se ale 
v podmínkách KD 
ukázalo jako nemož-
né.  V dalších letech 
musíme zvážit také 
délku programu. 

Hlavně kvůli malým dětem, pro 
které čekání na vystoupení bylo 
únavně dlouhé. Někteří náv-
štěvníci se chtěli dívat, někteří 
se chtěli již bavit. 

a s ní i ocho-
ta osla Pepy 
k další chůzi. 
Všichni jezd-
ci i vozy pak 
p o k r ačo v a l i 
v procházce po 
okolních polích 
a cestách. 
Asi v polovině 
trati byla pau-
za spojená 
s občerstve-
ním v podo-
bě klobásek 
o p é k a n ý c h 
nad ohněm. 
Kolem šest-
nácté hodiny 
se všichni jezdci v pořádku vrátili 
ke hřišti, kde proběhlo tradiční 

„halali“ - chytání lišky. Letošním 
vítězem a novopečenou majitel-

kou ukořistěného liščí-
ho ocasu se stala díky 
nejšikovnější jízdě na 
své plnokrevné kobyl-
ce Francesce sleč-
na Barbora Dlouhá 
z Jalového dvora.

Večer se všichni 
zúčastnění a pozvaní 
hosté sešli na „búdě“, 
kde k tanci i poslechu 
tradičně hrála skvělá 
kapela Prakl. Za krás-
ný den plný zážitků 
a příjemné večer-
ní posezení patří dík 
všech jezdců a přátel 
koní pořadateli této 
akce Laďovi Krato-

chvílovi a obci Krumvíř.
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Jak tedy v dalších letech? Pro příště by to 
možná chtělo  odklonit na těch 15 minut dopravu 
(naštěstí v Krumvíři je kudy), přidělat na vánoční 
strom vypínač, kterým by se rozsvítil opravdu až 
na první adventní neděli nebo přesunout celé roz-
svěcení před KD. Tam ovšem není vhodný strom 
( a navíc by byla škoda nepochlubit se tím ojedi-
nělým smrkem). Další věcí ke zvážení je posunutí 
zahájení na dřívější hodinu (protože – možná díky 

globálnímu oteplování, ale k velké radosti dětí na 
Štědrý den – je potřebná tma již před půl pátou). 
Závěrem musíme konstatovat, že se i třetí ročník 
povedl. Usuzujeme tak jenom z reakcí lidí, kteří 
se s námi se svými dojmy a postřehy podělili.

Za výzdobu sálu je potřeba poděkovat Marii 
Šebestové a Štěpánce Ledahudcové, za ozvu-
čení Matěji Ostřížkovi, za guláš panu starostovi, 
za „šenk“ hasičům, za obsluhu našim spřízněným 
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důchodkyním (Zdeně Männlo-
vé, Františce Prokopové a Mar-
tě Loziášové), které si iniciativ-
ně našly pomoc v nastupující 
generaci. Za přípravu kulturního 
programu Chrámovému sboru 
kostela sv.Bartoloměje a paní 
učitelkám z MŠ a ZŠ a hlavně 
Vám všem, kteří jste přišli. Dou-
fejme, že se i příští rok setkáme 
s výrobky Šárky Foretníkové, 
Petry Huspeninové, Ireny Buch-
tové, Věry Vašíčkové, Jany Hra-
bálkové, Štěpánky Ledahudco-
vé, Marie Šebestové, všech ze 

Z HISTORIE

Svatební móda v minulém století

V minulých dvou číslech zpra-
vodaje jsme se věnovali starým 
svatebním zvykům a tradicím.
Povídání o svatbách ukončíme 
přehledem svatební módy ve 
fotografi í minulého století.  Na 
závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se s námi ohlédli 
do minulosti a zapůjčili nám své 
svatební fotografi e.

č. 1 – 1926, Marie Valihrachová a František Peterka
č. 2 – 1948, Marie Krčová a Antonín Otýpka
č. 3 – 1952, Marie Foretníková a Antonín Valihrach
č. 4 – 1956, Ludmila Kratochvílová a František Peterka
č. 5 – 1968, Anežka Mokrá a František Vašíček
č. 6 – 1978, Věra Šimečková a František Kučera
č. 7 – 1985, Jana Mandelíková a František Valihrach
č. 8 – 1996, Marcela Konečná a Eduard Fefko
č. 9 – 2000, Markéta Ráčková a Josef Straka 

1

2
3

školy a školky, manželů Šoršo-
vých a manželů Slavíkových. 
Poděkovat musíme i našim 
hostům z Morkůvek a z Betlé-
ma z Klobouk, že si udělali čas 
a přijeli mezi nás. V neposled-
ní řadě chceme také pozdravit 
paní Herrmannovou, která nám 
laskavě zapůjčila háčkované 
ozdoby.

Spokojené prožití svátků 
vánočních a hlavně hodně zdra-
ví nejenom v roce 2010 Vám 
za všechny organizátory přeje 
Věra Colledani
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4

5

6

7 9
8

SILVESTROVSKÁ PŘÍLOHA

Švagr František

Blíží se nám konec roku a s ním tradičně ve všech časopisech a periodikách naleznete vánoční a sil-
vestrovské přílohy. I my tedy nechceme zůstat pozadu a jednu takovou přílohu pro zpestření času mezi 
svátky Vám přinášíme.

Narodil se dávno, dnes je 
tomu více než sto let. Vyrůstal 
v rodině dobrého hospodáře se 
třemi dětmi, hodnou a pracovitou 
maminkou a mezi hospodářský-
mi zvířaty všeho druhu.

Nejvíce ze všech si v životě 
zamiloval koně. Později v dospě-
losti, když se oženil a začal 

samostatně hospodařit, byl mu 
pár krásných vraníků největší 
chloubou. Oba koně si vychoval 
na poslušné kamarády, použitel-
né na všechny práce a dopravu 
v hospodářství a pro veřejnost. 
Zvláštní činnost o níž se chci nyní 
zmínit, byla v té době výjimeč-
nou službou. Kostel a hřbitov v 

Kloboukách spojuje dlouhá ces-
ta městem, stoupající do táhlého 
kopce. Doprovázení zesnulých 
na poslední cestě bylo provádě-
no pohřebním kočárem taženým 
párem vraných koní. Švagr Fran-
tišek tuto práci kočího smuteční-
ho vozu prováděl dlouhé roky. 
Jeho koně byli při této službě 
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Vojenské vzpomínky
Dovoluji si Vám oznámit, že 

dne 2. 4. 1971 po poledni zemřel 
můj milovaný civil. Pozůstatky byly 
převezeny do Znojma, odtud do 
Jemnice, z Jemnice do Zadního 
Chodova. Potom budou přeloženy, 
nevím kam. Ožijí až za dva roky 
v Krumvíři v jedným z mnoha sklíp-
ků při skleničce dobrého vína.

První dny vojny
Hlava holá, vlasy dolů,

plno má chudáček bolů.
Prádlo všecko fasuje, 
jak uboze mu pasuje.
K večeru, to je hrůza,

neví, jak se skládá blůza.
Vzpomíná si na domov,

jaký tam měl pohov.

Buzerace
Kdo tě honí na vojně,

dobře si ho všimni,
až ho potkáš v civilu,
hned mu jednu švihni.

Komu patří voják
Tobě republiko.
Duše čertovi,

vzpomínka rodičům,
srdce děvčeti,
žal hospodě,

nohy velitelovi,
kosti psovi

a je po vojákovi.

Furťáci
Nekdy těch pár volů,

co tu vojnu žerou,
naserou jich milióny
a na vojnu serou.

Civil
Až nás civil zavolá, půjdeme 

rádi,
vojna nám zkazila dva roky 

mládí.

Na světě je mnoho krás,
člověk by se divil.

Nejkrásnější ze všech krás,
je ten zlatý civil.

strýc Mira (deníček z vojny)

nejen pýchou, ale zároveň ozdo-
bou probíhajícího rozloučení. 
Pokaždé mi připadalo, že švagr 
ráno koňům něco tiše domlouvá 
a připomíná, jak se mají chovat 
mezi tolika lidmi. Příjezd takové-
ho pohřebního kočáru nazdobe-
ného věnci, s vozkou v černém 
kabátci s kloboukem, důstojně 
zahajoval smuteční obřad. Vra-
níci poslouchali na slovo svého 
pána, byli klidní, pokojní a tiše 
plnili povely kočího. Důležité 
bylo udržovat pomalé a stej-
né tempo chůze koní v celém 
dlouhém průvodu od kostela 
na hřbitov. Často se mi zdálo, 
že spřežení lépe šlape, když 
průvod doprovází řízná kapela 
muzikantů. Snad tomu vraníci za 
ta léta pochopili a v dobré sou-
hře se svým pánem rádi předvá-
děli svoji vychovanost. František 
měl své koně rád a jak roky ubí-
haly a zvířata stárla, dostavily 
se i zdravotní potíže u jednoho 
z nich. Byl to náruční valach 
Peca, kterého občas postihova-
la bolest břicha s nadýmáním. 
V Kloboukách v té době vedl dro-
gerii velmi chytrý a zkušený pán 
Šták. Mimo jiné byl vyhlášeným 
sběratelem a znalcem léčivých 

bylin. S našim švagrem Fran-
tiškem se dobře znali ze Soko-
la. Jednou při řeči o zvířatech 
došla zmínka o potížích valacha 
Peci. Pan Šták ochotně přislíbil, 
že se na koně rád podívá, když 
opět onemocní. Pak plynul čas 
a jednoho dne valášek zase 
dostal bolení. Začal se potit 
a hrabal chvíli levou, pak pravou 
přední a stále se ohlížel na levou 
stranu. Švagr již věděl, že sám 
nemocnému koni nepomůže. 
Hned poslal dcerku s prosbou 
k panu Štákovi, aby rychle přišel. 
Stalo se a pan drogista s kufří-
kem stál za chvíli u koně a vyšet-
řoval ho. Pak se ptal hospodáře, 
co zvířatům krmí a kolik mají let. 
Paní požádal o konvici s vařící 
vodou, cedník a větší hrnek na 
vychlazení čaje. Nálev lektvaru 
šikovně podal nemocnému koni 
a doporučil oboustranné věchťo-
vání ječmennou slámou. Stalo se 
tak. Ale neuběhla dlouhá chvíle 
a kůň jakoby se srovnal, něko-
likrát za sebou frknul a „hlasitě“ 
se otřepal. Zároveň začal zadem 
ucházet, jak píchlá gumová mat-
race. Přestal se ohlížet a sám se 
napil vody připravené ve kbelí-
ku.

Tak je to dobré, byly to kře-
če při plynové kolice, zhodno-
til situaci pan Šták a chystal se 
k odchodu. 

Později mi však František při 
řeči o našich koních prozradil 
svůj zlepšovák na valacha Pecu. 
Říkal doslova, víš co bylo při 
tom ošetřování sfouklého koně 
nejdůležitější? Nevím, přiznal 
jsem se rád. No přece uvolnit 
křeče análního svěrače, aby 
plyny z nafouklého břicha koně 
mohly volně odcházet. Celou 
záležitost jsem u mého valáš-
ka vyřešil následovně. Tenkrát 
se ještě ruční nitě prodávaly 
navinuté na dřevěných cívkách 
zvláštního tvaru. Napadlo mě 
vzít takovou prázdnou dřevěnou 
špulku a při začínajících křečích 
použít. Namastil jsem ji pokaždé 
sádlem a zavčas ji koňovi vsadil 
do řitního otvoru. Sama nemohla 
vypadnout tam, ani zpátky. Pro-
vrtaným kanálkem však stačily 
plynule odcházet větry a koli-
ka se nekonala. Víš, že to bylo 
hezky slyšet, jak přetlak z koně 
fouká? Nemusíš mi to sice věřit, 
ale Peca již pana Štáka do smrti 
nepotřeboval.

MVDr. Ladislav Kulíšek
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1. Století, ze kterého pochází první písemná zmínka o Krumvíři?
2. Jak se jmenuje pokrývka hlavy vdaných žen oblékaná ke kroji?
3. Jak se nazývá potok protékající Krumvířem, jehož přítokem je potok Kašnický?
4. Která plodina se nachází na obecní pečeti?
5. Jak se jmenuje rostlina kvetoucí na Lukách pod 
 Kumstátem, její druhové jméno je bílá a voní po citrónu?
6. Měsíc, ve kterém se koná Kraj beze stínu?
7. Jak se říká části obce směrem na Bohumilice? V …
8. Jak se jmenoval pěvecký spolek založený roku 1879 
 Františkem Procházkou?
9. Ke které části Slovácka se Krumvíř národopisně řadí?
10. Jméno patrona místního kostela?
11. „Enom ty mně má panenko pověz, 
 kde ty zejtra na … půjdeš?“
12. Jak se jmenoval krumvířský dětský 
 národopisný soubor?
13. Čí busta zdobí pomník u mateřské školy?

Křížovka
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27. prosince 2009 IV. CHARITATIVNÍ KONCERT 
 s Mladou muzikou ze Šardic
31.prosince 2009 SILVESTR
16. ledna 2010 KROJOVANÝ PLES
 k tanci a poslechu hrají 
 DH Šardičanka a CM Vonica
7. února 2010 ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
 k tanci a poslechu hraje 
 DH Sokolka
27. února 2010 MAŠKARNÍ PLES
 k tanci a poslechu hraje 
 skupina Modul
7. března 2010 DEGUSTACE 
 k Josefskému koštu
13. března 2010 JOSEFSKÝ KOŠT
27.března 2010 KONCERT CM VONICA

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

Koncertní kalendář ZUŠ Klobouky u Brna

24. 1. 2010  - 15,00 VÁNOČNÍ OZVĚNY 
  koncert žáků HO v KIC 
  v Kloboukách

18. 2. 2010  - 18,00 V. INTERNÍ VEČÍREK   
  ŽÁKŮ HO
 
25. 3. 2010  - 18,00 VI. INTERNÍ VEČÍREK 
  ŽÁKŮ HO

14. 3. 2010  - 15,00 SLAVNOSTNÍ KONCERT 
  K 15. VÝROČÍ ZUŠ              
  v KIC v Kloboukách

VÍTE, ŽE…

- se pan Václav Demela stal členem výtvarné skupiny Alfons? Pod hlavičkou této umělecké skupiny 
prezentuje svá díla pět autorů. Výstava je ke zhlédnutí až do 3. ledna 2010 v galerii Domu u Synků.

- se o letošních Vánocích můžeme v našem kostele těšit na inovovaný a zrekonstruovaný betlém?

- má naše obec poprvé ve své historii svůj vlastní znak a vlajku? Návrh vybraný obecním zastupitel-
stvem byl v listopadu schválen Podvýborem pro Heraldiku při Parlamentu ČR. Více se dozvíte v příštím 
čísle našeho zpravodaje.

- na budovu bývalé Zimní hospodářské školy (založena 1921) se vrátila opravená socha symbolizující 
mladého rolníka, jejímž autorem je sochař - krumvířský rodák Martin Polák (*1891 +1964)? Sochu poničili 
v roce 1989 vandalové, kteří zřejmě pod vlivem listopadových událostí měli v úmyslu odstranit vše, co 
pocházelo z doby minulé. 

- ZUŠ v Kloboukách oslavuje letos 15. výročí samostatnosti?

- do 23. 1. 2010 se koná v Paláci šlechtičen v Brně (Moravské zemské muzeum v Brně) výstava „Rok 
v lidových obyčejích a slavnostech“? Těšit se můžete na exponáty přibližující rituály v různých obdobích 
roku včetně Vánoc, Velikonoc a slunovratu. 

- Spolek PRO MUZEUM má nové webové stránky: www.spolek.webnote.cz?
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

za období září – listopad

NAROZENÍ 
Matěj Liška     č.p.218 
Lenka Ondrová    č.p.129 
   

ÚMRTÍ 

Petr Kocman     1988 
Karel Luskač     1942 
 

SŇATKY 

Petra Komosná – Tomáš Konečný 
  

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU 

Alena Lojdová    č.p.130 
Petr Lojda     č.p.130 
Daniel Lojda     č.p.130 
Zdeněk Lanč     č.p.130
Marta Šimarová     č.p.213
  

ODHLÁŠENÍ Z TRVALÉHO POBYTU 

Markéta Bečková    č.p.59 
Michal Bednařík    č.p.323 
František Schindler    č.p.130 
František Schindler    č.p.130 
Radka Schindlerová    č.p.130 
Jaromír Jestřebecký    č.p.172
Jiří Žák      č.p.119

Blahopřání

V tomto roce oslavila své 90tiny naše milá 
maminka, babička a prababička, paní Ludmila 
Charvátová. I když jsme její narozeniny již osla-
vili, chceme jí i prostřednictvím Krumvířského 
zpravodaje poděkovat za všechno, co pro nás 
udělala a stále dělá. Jsme rádi, že se můžeme 
těšit z jejího zdraví a stálé chuti do života a že je 
nám vždy ochotná pomoci dobrou radou, vyplý-
vající z jejích dlouhodobých zkušeností. A tak 
milá maminko, babičko a prababičko, přejeme Ti 
do dalších let hlavně hodně zdraví, abys moh-
la dělat to, co Tě těší (vázat děvčatům turečáky, 
škrabat velikonoční vajíčka, vyšívat). Ale hlavně 
Ti přejeme, abys byla šťastná a spokojená v kru-
hu svých nejbližších, kteří Tě mají rádi.

Tvoje děti, vnoučata a pravnoučata
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 KINO KRUMVÍŘ   1/2010
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 KINO KRUMVÍŘ    2/2010
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Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit a upravovat. Neprošlo jazykovou úpravou. Příspěvky do Krumvířského 
zpravodaje zasílejte na e-mail krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do schránky na OÚ Krumvíř.
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