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Slovo starosty

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané, čtenáři,
než vám ve svém příspěvku 

sdělím informace o naplánovaných 
investičních akcích a stavu příprav 
pro jejich realizaci, dovolte mi, abych 
poděkoval všem, kteří  si v průběhu 
zimního období odklízeli sníh před 
svými nemovitostmi. Pokud by měl 
obecní úřad zabezpečit odklízení 
sněhu na všech silnicích a chod-
nících, vyžadovalo by to značné 
fi nanční prostředky, které by pak 
určitě chyběly na některé z investič-
ních akcí.

Jednou z těchto akcí, které jsou 
naplánovány na letošní rok, je vybu-
dování kanalizace a komunikace 
v lokalitě výstavby nových rodinných 
domů na „Rybníčku“ a rekonstrukce 
části staré navazující kanalizace 
v hodnotě asi  3.200.000,- Kč. Jak 
jsem již v předešlém čísle Krumvíř-

ského zpravodaje uváděl, druhou 
velkou investiční akcí je vybudování 
všech inženýrských sítí (vodovodní 
a plynový řad, kanalizace, komu-
nikace a elektřina) v druhé lokalitě 
nové výstavby „Pod Kumstátem“. 
Začátkem letošního roku jsem podal 
žádosti o stavební povolení jednotli-
vých staveb (řadů, kanalizace, atd.) 
včetně všech vyjádření dotčených 
orgánů, takže počítám, že by sta-
vební povolení mohla být vydána 
počátkem měsíce dubna. Náklady 
na tuto akci budou asi 12.120.000,- Kč.

Na začátku letošního roku se 
opravily prostory bývalé klubovny 
pod kulturním domem za účelem 
trávení volného času krumvířských 
maminek s dětmi. Další investice, 
která se týká dětí, je vybudování 
nového dětského hřiště v místech, 
kde stojí staré železné průlezky 

u fotbalového hřiště (v hodnotě asi 
220.000,- Kč).

Pokud by byla úspěšná naše 
žádost o dotaci na zateplení, fasády 
a výměny oken na budově kultur-
ního domu, tak by se samozřejmě 
uskutečnila letos i tato akce v hod-
notě 5.650.000,- Kč.

Závěrem bych  vás chtěl pozvat 
na kulturní akci „Sjezd rodáků a přá-
tel Krumvíře“, která se bude konat 
11. – 13. června 2010 na národo-
pisném stadionu. Tuto významnou 
akci pořádá „Spolek PRO MUZE-
UM Krumvíř“ spolu s obecním úřa-
dem. Mimo jiné kulturní zážitky se 
můžete těšit na svěcení nově přidě-
leného obecního znaku a praporu 
předsedou poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR.   

Jaroslav Komosný

ZNAK OBCE

Krumvíř má svůj znak! Nic víc, ale také nic míň – je 
na něm všechno, co má. 

Hrozen, který byl převzat z pečeti Krumvíře.
Nůž jako atribut patrona obce sv. Bartoloměje. Bar-

toloměj byl apoštol, který podstoupil mučednickou smrt 
v Arménii, kde mu byla nejdříve zaživa stažena kůže z 
těla a teprve potom byl sťat. Proto je patronem kožeš-
níků, ševců, řezníků. Hlavním atributem sv. Bartoloměje 
je stažená kůže, kterou drží v ruce nebo ji má přehoze-
nou přes ruku, dále také řeznický nůž.

Zelená tinktura vychází z názvu obce, který pochází 
z německého grün =  zelený a Wiese = louka, což zna-
čilo, že vesnice byla založena „na zelené louce“.

Dvě červená břevna – symbol pevnosti, jsou připo-
mínkou na dvakrát zcela zničenou a znovu obnovenou 
ves (pro oheň je v heraldice červená tinktura)

Kosmé dělení značí polohu obce kolem silnice, která 
kdysi spojovala Brno s uherskou hranicí.
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Z jednání OZ Krumvíř

12.3.2010
Obecní zastupitelstvo schválilo:

• Výsledky inventur 2009
- Byly předloženy zápisy o inventarizaci, seznam pohledávek, atd. Nebyly zjištěny žádné závady ani nedostat-
ky při provádění inventur za rok 2009. Výsledky inventur 2009 jsou schváleny bez výhrad.

• Místní poplatky za likvidaci odpadů, stočné a za psy na rok 2010
- poplatky pro rok 2010 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2007, 2008, 2009:    
-  komunální odpad 400,-Kč/osobu/rok, důchodci nad 75 let 200,-Kč/osobu/rok, chalupáři 400,-Kč/číslo popis-
né, děti do 3 let zdarma
-  poplatky za psy: 50,-Kč/pes/rok, 75,- Kč každý další (na čísle popisném)
-  stočné: 50,-Kč/osobu/rok
-  urna 60,- Kč/10 let, jednohrob 180,- Kč/10let, dvouhrob 360,- Kč/10 let
Od místních poplatků jsou osvobozeni např. členové JSDH (jednotky sboru dobrovol. hasičů)

• Rozpočet obce na rok 2010
- Viz. dále 
- Příspěvky pro místní organizace:
- Z položky „Kino“ přesunuto 30.000,- Kč pro ČZS na položku „Komunální služby a územní rozvoj jinde neza-
řazený“
Český zahrádkářský svaz – sdružení vinařů Krumvíř - 60.000,-Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Krumvíř – 90.000,- Kč
                          - oddíl stolního tenisu – 25.000,- Kč
Římskokatolická farnost Krumvíř – 250.000,- Kč  
Svaz tělesně postižených – 3.200,- Kč
Spolek PRO MUZEUM – 15.000,- Kč
Základní umělecká škola, Klobouky u Brna – 10.000,- Kč

• Žádost pana Františka Svobody o prodej části pozemku st. p. č. 9/2 (býv.hasička)
- Jedná se o cca 18m2, sousední pozemek p. č. 9/1 koupil pan Svoboda za účelem stavby RD.

• Úhrada neinvestičních výdajů na žáky na II. stupni za školní rok 2009/2010 Městu Hodonín
- 1.400,- Kč na jednoho žáka
- 3 žáci x 1.400,- Kč = 4.200,- Kč – neinvestiční náklady na žáky

Obecní zastupitelstvo schválilo:
• Příkaz k provedení inventur 2009, byla jmenována inventarizační a likvidační komise
• Smlouva o budoucí kupní smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem. Inženýrské sítě pod 

silnicí na Bohumilice
- Stavba plynovodní a vodovodní přípojky pod silnicí II/418 na pozemku p.č.1453/2 v k.ú. a obci Krumvíř. 

• Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje akceschopnosti  jednotky SDH 2009
- Dotace 44.676,- Kč je na dovybavení věcí

• Prodej pozemků na základě „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s fi rmou STAREX“  s.r.o. ze dne 6.3.2006
- Na základě žádosti, která se odvolává na „Smlouvu o smlouvě budoucí“ s fi rmou Starex spol.s.r.o. dne 
6.3.2006.
- Jedná se o pozemky st.703, 494/34, dohodnutá cena 1,-Kč/m2 .

• Cena stavebních pozemků za 1m2  v lokalitě „Pod Kumstátem“ byla na základě fi nančních nákladů schválena 
350,-Kč/m2

• Žádost pana Iva Ostřížka, Krumvíř č.108, o odkoupení části pozemku 512/1 za účelem výstavby RD (lokalita 
„Pod Kumstátem“)

• Rozpočtová změna č. 4
• Aktualizace smlouvy s Ing. Františkem Foretníkem o pronájmu pozemků

- Vypracovat novou nájemní smlouvu a upravit v ní výměru a cenu pozemků.
• Rozpočtové provizorium na rok 2010

- Dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §13 rozpočtové provizorium, sta-
rosta navrhl rozpočtové provizorium do schváleného rozpočtu obce pro rok 2010. Výdaje rozpočtu se uvolňují 
v době rozpočtového provizoria do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového 
provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy i výdaji 
rozpočtu obce pro rok 2010 po jeho schválení a slouží k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni 
v objemu příjmů a výdajů loňského roku.

• Zvýšení registračního poplatku v knihovně na 50,-Kč/rok
Zapisovatel: Lucie Šoršová

10.12.2009
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• Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (podle § 50a a § 151n 
a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění) ze dne 22. 4. 2009
- INVEST SOLAR s.r.o. je investorem a stavebníkem stavby označené „Fotovoltaická elektrárna Krumvíř“
- Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí zřízení věcného břemene spočívajícího ve str-
pění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelová přípojka kVn pro FVE na pozemku parc.č. 1302/8, k.ú. 
Krumvíř, která bude vedena též pod povrchem pozemku, ve prospěch budoucího oprávněného z věcného 
břemene. 
- Průchod a průjezd přes pozemek parc.č. 2825, k.ú. Krumvíř k pozemku 2826, k.ú.Krumvíř, kde je zamýšlena 
stavba FVE, řešit dohodou o umožnění přístupu.

• Smlouva o připojení k distribuční soustavě č.700189519000010 mezi Obcí Krumvíř a E.ON Distribuce, a.s.
- Předmětem této smlouvy je připojení odběrného zařízení Zákazníka k distribuční soustavě Provozovatele 
DS a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu, který odpovídá jističi o velikosti (3x25A)x15RD = 375 A 
s vypínací charakteristikou typu „B“

Zapisovatel: Lucie Šoršová

ROZPOČET NA ROK 2010 - NÁVRH
Rozpočet obce Příjmy - plá-

nované v Kč
Příjmy - sku-
tečné v Kč

daň z příjmů F.O. ze závislé činnosti 1 500 000
daň z příjmů F.O.ze sam.výděl. činnosti 150 000
daň z příjmů F.O. z kapitál.výnosů 140 000
daň z příjmů právnických osob 1 500 000
daň z příjmů práv.osob. za obce 135 000
daň z přidané hodnoty 3 500 000
odvody za odnětí půdy ze zem.půd. fondu 1 000
poplatek za likvidaci komunálního odpadu 410 000
ostatní popl. a odvody v oblasti živ.prostř. 7 000
poplatek ze psů 14 000
poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000
poplatek za provozovaný výher.hrací příst. 20 000
odvod výtěžku z provozování loterií 13 000
správní poplatky 20 000
daň z nemovitostí 1 100 000
neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. 0
neinv.přij.transfery ze st. rozp. 409 800
ostatní neinv.přijaté transfery ze stát rozp. 0
neinvest.přij.transfery od krajů 0
příjmy z pronájmu pozemků 15 000
příjmy z vydob.prostoru 50 000

Rozpočet obce na rok 2010

pozemní komunikace(silnice-Hrnčíř) 30 000
pitná voda - výtokový stojan(kopec) 2 000
příjmy ze stočného 36 000
kino 80 000
knihovna 1 000
kultura ostat.záležit.(Kraj beze stínu) 50 000
sdělovací prostředky - rozhlas 5 000
zájmová činnost v kultuře 50 000
tělovýchova - příjmy z pronájmu 6 000
podpora individuální bytové výstvby 0
bytové hospodářství 300 000
přijaté pojist.náhrady - veř.osvětlení 0
pohřebnictví 8 000
příjmy z poskyt.služ.a výrob. - územ.plán. 0
komunální služby a územní rozvoj 50 000
nakládání s odpady - popelnice 40 000
využ. a zneškodňování komunál.odpadů 45 000
ochrana přírody 0
požární ochrana 0
činnost místní správy 50 000
úroky z fi nančních operací 100 000
příjmy celkem 9 842 800

zůstatek k 1.1.2010 = 12 646 870.08 Kč
12 646 900 + 9 842 800 = 22 489 700 Kč  

ROZPOČET NA ROK 2010 - NÁVRH
Rozpočet obce Výdaje-plá-

nované v Kč
Výdaje-sku-
tečné v Kč

ozdrav.zvl.veterinár.p. - deratizace 70 000
silnice 1 093 500
ostatní záležitosti pozemních komunikací 30 000
pitná voda 500 000
odvádění a čištění odpad.vod. 4 500 000

vodní toky a vodohospodářská díla 0
základní školy 180 000
Ostat.záležitosti předš.vých. a zákl.vzděl. 6 550 000
základní umělecké školy 10 000
kino 300 000
knihovna 80 000
kultura 370 000
církev 250 000
rozhlas 5 000
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zpravodaj 35 000
kultura -objekty 3 500 000
ostatní záležitosti kultury 5 000
tělovýchovná činnost, dětské hřiště 510 000
volný čas mládeže - obč.sdružení 5 000
ostatní zájmová činnost 5 000
pomoc zdravotně postiženým 3 200
veřejné osvětlení 260 000
pohřebnictví 160 000
výstavba a údržba míst.inženýr.sítí 0
územní plánování 10 000
komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař. 120 000
sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 000

sběr a svoz komunálních odpadů 950 000
veřejná zeleň 450 000
ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 12 000
bezpečnost a veřejný pořádek - přest.kom. 10 000
požární ochrana 250 000
zastupitelstva obcí, volby 1 050 000
činnost místní správy 1 000 000
obecné příjmy a výdaje z fi nanč.operací 11 000
pojištění funkčně nespecifi kované 40 000
ostatní fi nanční operace 140 000
fi nanční vypořádání minulých let 0
výdaje celkem 22 489 700



Krumvířský zpravodaj 1/2010strana  6

PRAKTICKÉ INFORMACE

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv

Již dva roky mají občané Jihomoravského kraje možnost přihlásit se do systému, jehož prostřednictvím získá-
vají v krizových a jiných důležitých situacích informační SMS zprávy na svůj mobilní telefon. To je umožněno díky 
projektu „Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje“, který je svým rozsahem unikátní 
nejen v měřítku České republiky, ale i v měřítku Evropské unie. Cílem projektu je především zvýšení odolnosti území 
a zlepšení informovanosti obyvatelstva. 

Obecní úřad Krumvíř se do tohoto projektu také zapojil, a tak můžete být informováni v krizových situacích i Vy. 
Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běž-
ného života naší obce.

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povod-
ně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodá-
vek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:

JMK mezera KRUMVIR mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička CIS-
LO ORIENTACNI

(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy: JMK 
KRUMVIR informace ano novak stepan*20

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč 
včetně DPH. Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. 
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů 
zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynáren-
ské, vodárenské společnosti.

Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, 
prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:

JMK mezera KRUMVIR mezera INFORMACE mezera NE

Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 03 SMS zprávu ve 
tvaru:

JMK mezera KRUMVIR mezera INFORMACE mezera STAV

Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašo-
vací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).

Zdroj: http://sms.kr-jihomoravsky.cz/infoproobcany/index.aspx
(red)

ZŠ A MŠ KRUMVÍŘ

Lyžařský výcvik v Němčičkách ve dnech 4. - 8. ledna 2010
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Masopustní obchůzka 16. února 2010
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Zápis do 1. ročníku 
V Základní škole Krumvíř proběhl 10. února zápis do 1. ročníku  na školní rok 

2010/2011. 

Zapsalo se 10 dětí z Krumvíře:
1. Benáček Matěj
2. Boháč Petr
3. Bravenec Tomáš
4. Čálek Radim
5. Konečný Matyáš

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř 

děkuje 
všem sponzorům za příspěvky a dary věnované na dětský maškarní ples a dále ochotným rodičům 

za pomoc při organizaci plesu.

6. Knápek Radek
7. Mondeková Julie
8. Šurýnová Daniela
9. Urbánková Kamila
10. Voráčová Liliana

Ples se konal 16.2.

Co se děje v mateřské škole?

Víte, co žerou masožravky?
Starší děti v mateřské škole 

to určitě vědí. Na základě přímé-
ho pozorování kreslily masožravé 
rostliny a jejich „oběti“. Vydařená 
výtvarná dílka jsme poslali do sou-
těže, kterou organizovala ŠD při ZŠ 
Klobouky u Brna. Porota vybrala 
v kategorii MŠ 9 nejlepších prací, 
které byly umístěny celé dva měsí-
ce na webové stránce. Tam měli 
náhodní návštěvníci i členové Čes-
ké společnosti pěstitelů masožra-
vých rostlin /CCPSo.s/ možnost 
hlasovat o výhercích soutěže:

    1. místo: Danielka Šurýnová
    2. místo: Radeček Knápek
    3. místo: Radimek Čálek

Danielka Šurýnová Radeček Knápek

Radimek Čálek
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Letošní paní zima nám nadělila velkou sněhovou 
pokrývku.A my jsme ji plně využili. Některé děti z mateř-
ské školy jezdily společně se ZŠ na lyžařský výcvik do 
Němčiček. Společně jsme lopatovali, koulovali se a sta-
věli sněhuláky. A tak jako každý rok i v tomhle školním 
roce jsme jezdili na plavecký výcvik do Hustopečí. Pros-
tě sportujeme a otužujeme se jak v létě, tak i v zimě.

Mateřská škola Krumvíř
uspořádá zápis do mateřské školy na školní rok 

2010/2011 
dne 5. května 2010 v době od 16,00 do 17,00 hodin.

Zákonní zástupci dětí s sebou přinesou: 
- rodný list dítěte

- občanský průkaz

Kritéria pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání

/ podle § 34 školského zákona / 
V případě, že by počet dětí přihlášených k předškolní-
mu vzdělávání přesáhl kapacitu MŠ, bude se při posu-
zování žádostí o předškolní vzdělávání vycházet z uve-
dených kritérií. Kritéria jsou seřazena dle důležitosti při 
posuzování žádostí. 
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné škol-
ní docházky nebo děti s odloženou školní docházkou 
v souladu s §34 školského zákona 
2. Děti zaměstnaných zákonných zástupců (nepobí-
rajících rodičovský příspěvek) k celodenní docházce 
(upřednostněny budou matky s potvrzením od zaměst-
navatele a matky samoživitelky)
3. Děti od 3 let k celodenní docházce
4. Děti od 3 let k polodenní docházce
5. Děti, které již mají v MŠ sourozence
6. Děti ke 4 hodinové denní docházce nebo 5 denní 
měsíční docházce:
a) které dovrší do konce kalendářního roku 4 roky
b) děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
7. Děti mladší 3 let, které mají předpoklad k plnění 
školního vzdělávacího programu

V každém bodě mají vždy přednost děti s trvalým byd-
lištěm v Krumvíři.
Děti musí být očkovány podle §50 zákona 258/2000 
Sb., O ochraně veřejného zdraví

Základní škola Krumvíř provede 19. května 2010 na 
školní zahradě 

v době od 13,00 do 18,00 hodin
SBĚR TŘÍDĚNÉHO PAPÍRU A KARTONU

Upozornění: Prosíme o roztřídění novinového 
a barevného papíru z důvodu rozdílné výkupní ceny! 

Děkujeme.
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Tradičně veselé Velikonoce. Titu-
lek z reklamního časopisu nejmeno-
vané obchodní organizace, jakých 
dostáváme do svých poštovních 
schránek nepočítaně. Samozřejmě, 
že s náležitým časovým předstihem. 
A z obrázku se usmívají krásná žlu-
tá kuřátka, převázaná sytě červe-
nou mašličkou, na hlavě s vkusným 
ozdobeným kloboučkem, a z čeho 
jiného, než z vaječné skořápky. 
A pak bohatá dvacetistránková 
nabídka všeho možného. Uzeniny, 
ovoce, vína, květiny, vše ve slevě 
a za výhodné ceny. I tak se dají chá-
pat a pojmout Velikonoce.

Velikonoce – svátky jara. I když 
v době, kdy píšu tuto úvahu, jsem 
na silných pochybách, jestli to bude 
letos začátkem dubna platit, když 
v polovině března zakoušíme sně-
hové vánice, přinášející dopravní 
kalamity i katastrofy. Ale ne, vím, že 
příroda jako moudrá matka všechno 
dožene. O tom už jsme se v živo-
tě mnohokrát přesvědčili. Ostatně 
i v té letošní sibérii už tři týdny sle-
duji na jednom hrobě ve velkých 
Hostěrádkách, kolem kterého pravi-
delně chodím do místního kostela, 
vloni krásně opraveného z peněz 
evropské unie, z fondu pro obce 
pod pět set obyvatel, jak se má 
k životu krásný trs velikých sněženek. 
Občas sice polehly mrazíky, ale už 
zase manifestují své vítězství nad 
zimou. K nim se přidávají i první 
rozkvetlé bledule a modré podléšky 
v ještě suché trávě u fary v Klobou-

kách. A je docela možné, že za ten 
zbytek času do Velikonoc se objeví 
i první květy narcisek a stromy už 
taky naznačí, že tu dlouhou zlou 
zimu přežily. I tak se dají chápat 
a pojmout Velikonoce.

Mnohé hospodyňky už taky začí-
nají plánovat, jestli velikonoční pokr-
my a cukroví budou zase tradiční, 
nebo by mohla být nějaká změna, 
když je dnes tak veliký výběr potra-
vin. Ale hlavně aby se stačily umýt 
okna a vyprat záclony a pořád-
ně doma vygruntovat. Pak už jen 
pomohou holkám s vajíčkama na 
pondělí, stejně jako tátové klukům 
s pomlázkami. I tak se dají chápat 
a pojmout Velikonoce.

Asi ze všeho výše zmíněného se 
nás něco, více či méně, dotýká. Život 
není (naštěstí) černobílý. A právě 
proto, zvláště jako duchovní pastýř, 
řečeno slovy podobenství z biblické-
ho poselství, se nemohu nedotknout 
také našeho křesťanského pojetí 
těchto svátků. Jejich historie je úcty-
hodně stará. Sahá až do 13. století 
před Kristem. Velkou nocí byla pro 
vyvolený národ 
noc, kdy je Hos-
podin prostřed-
nictvím Mojžíše 
vyvedl z více 
než čtyřsetletého 
zajetí a otroctví 
z Egypta. Toto 
počáteční poje-
tí Velikonoc má 
za sebou tedy 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

1.4. Zelený čtvrtek  1900 Klobouky u Brna
2.4. Velký pátek  1900 Klobouky u Brna
3.4. Bílá sobota  1900 Klobouky u Brna
4.4. Neděle velikonoční 900   Krumvíř
5.4. Pondělí velikonoční  900   Krumvíř

více než třítisíciletou tradici. Naše 
novozákonní, které na to původní 
navázalo, z toho tvoří tradici dvou-
tisíciletou. Pro nás křesťany jsou 
Velikonoce vyvrcholením Boží lás-
ky vůči nám, tvorům, Božím dětem. 
Ježíš nám poodhalil Boží život jako 
SPOLEČENSTVÍ lásky tří Osob. 
Ono totiž bez společenství, vztahu, 
lásky by žádný život, ani Boží, nemo-
hl existovat. Vidíme to tak, že nebes-
ký Otec nám poslal svého Syna, aby 
nás naučil žít s reálným pohledem 
na naši Budoucnost. Vstoupil s námi 
i do utrpení a smrti, abychom vědě-
li, že i tyto prvky života mají smysl 
v Kristově vzkříšení. Že je to vítěz-
ství pro nás, kteří jsme na křtu spolu 
s ním srostli, jak to geniálně vyjádřil 
bývalý pronásledovatel církve Šavel, 
pozdější apoštol Pavel. Boží láska 
je všeobjímající, zahrnuje všechno 
tvorstvo. Někdo na to přijde možná 
dříve, někdo později. Všichni máme 
svobodu i odpovědnost ve výběru. 
Nechat se denně nést touto Boží lás-
kou. I tak se dají chápat a pojmout 
Velikonoce.         František Trtílek

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

TJ Sokol Krumvíř, zima 2010

Na přelomu roku jsme uspořá-
dali v našem kulturním domě Sil-
vestrovskou zábavu s oblíbeným 
„DJ ŽAŽOHOU“. Akce se dle ohlasů 
vydařila, navštívilo jí bezmála 170 
platících, zbytek se dostavil po půl-
noci, takže se slavilo téměř až do 
rána. Sokol Krumvíř také již tradič-
ně pořádal Maškarní ples.

Začala nám opět pro mnohé fot-
balisty nepopulární zimní příprava, 
muži trénují již od ledna, žáci a pří-

pravka od prvního týdne v březnu. 
Sezona začne pro muže 28. břez-
na prvním mistrovským zápasem 
doma s Boleradicemi, pro přípravku 
a žáky 10. a 11. dubna. 

Přijďte nás povzbudit!

Fotbalisté předali ceny svým 
nejlepším

Počtvrté se v boleradickém divadle 
sešla okresní fotbalová „smetánka“, 
aby ocenila své nejlepší  za rok 2009.  

Absolutním vítězem katego-
rie rozhodčí byl vzhledem k věku 
oceněných vlastně ještě klučina, 
student vysoké školy David Miklík 
z Krumvíře, který začínal s píská-
ním v šestnácti letech.

Fotbalisty roku se stali dva hrá-
či. V kategorii nižších soutěží to byl 
krumvířský Per Zvonič, mezi profe-
sionály opět hráč MSK Břeclav, ten-
tokrát defenzivní bourák Ivan Dvo-
řák.                        Jaroslav Hrabec 

VELIKONOČNÍ MOZAIKA
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Hasiči: Cvičení s dýchací technikou

V sobotu 13. března jsme cvi-
čili s dýchací technikou na speci-
álním výukovém polygonu v Brně. 
Jde o výcvikové zařízení v rámci 
učiliště požární ochrany. Protože 
se jedná o prostředí uměle zadý-
mené, nemůžeme Vám nabídnout 
jeho fotografi e. Výcvikový prostor si 
představte jako řadu klecí vzájemně 
propojených ve dvou úrovních, kte-
rými je nutno projít a dostat se tak 
k cíli. Cestu absolvuje hasič s nasa-
zenou maskou dýchacího přístroje, 
ve tmě, v zadýmeném prostředí 
a k orientaci používá jen osobní sví-
tilnu. Převážnou část cesty je nutno 
prolézt po čtyřech, někdy se dá po 
kolenou, místy je nutno se plížit. To 
tehdy, pokud je nutno prolézt pne-
umatikou, proplazit se několikrát 
i 4 m dlouhou rourou a prolézt něko-
lik šachet a dalších překážek. Cesta 
trvá asi 15 minut a na cestě jsme 
spotřebovali asi polovinu zásoby 
vzduchu. Po celou dobu na nás 
dohlíželi školitelé z učiliště na obra-
zovkách obslužného pultu. 

Odjížděli jsme uspokojeni nad 
tím, že v případě nutnosti použití 
dýchací techniky, ji budeme umět 
lépe využít a budeme lépe připra-
veni na situace ztěžující zásah 
s dýchačákem.

O našich dalších aktivitách se 
můžete dočíst na 

www.hasici-krumvir.webnode.cz 
<http://www.hasici-krumvir.webno-
de.cz/>.

Ondřej Němeček
velitel JSDH Krumvíř

Činnost Českého zahrádkářského svazu Krumvíř

Ani v zimním období naše vinař-
ské sdružení nezahálelo. V únoru 
jsme pořádali Zahrádkářský ples. 
Dodatečně děkujeme všem sponzo-
rům za věcné dary a věříme, že nás 
podpoří i v následujících letech.

Hned v neděli, plni dojmů z ple-
su, jsme se sešli na výroční členské 
schůzi, kde byl schválen plán čin-
nosti pro rok 2010.

V zimě je také čas nasbírat odbor-
né znalosti. Proto jsme si v hotelu 
Centro v Hustopečích rádi poslech-
li přednášku „Ochrana révy vinné, 
ovocných stromů a zeleniny“.

V předjaří pro nás nastává vinař-
ský ráj. Na degustacích a výstavách 
vín zjišťujeme, jak dobrá vína se 
nám podařilo z loňské kvalitní úrody 
vyrobit.

Tradiční Josefský košt se letos 
konal již po dvanácté. Týden před 
výstavou proběhla degustace, kde 
se sešlo 73 vinařů. Ti pod vede-
ním odborné subkomise ve složení 
Josef Valihrach, Martin Valihrach 
a Stanislav Charvát obodovali 618 

vín, z toho 362 bílých a 256 červených. Subkomise poté vybrala tyto šam-
piony výstavy vín:

Novotný Jaroslav (Šitbořice)  - Rulanské šedé – výběr z hroznů
Kolouch Josef (Krumvíř)  - Ryzlink rýnský 2007 – kabinet
Prčík Jaroslav (Klobouky)  - Rulandské modré 2006
Víno Sýkora s.r.o. (Čejkovice) - Dornfelder

Návštěvníci Josefského koštu 
mohli posoudit, jaká vína jsme vyro-
bili. „Ochutnávačů“ nebylo tolik jako 
v loňském roce, ale potěšila nás 
větší účast místních občanů. Mimo 
nich a přespolních nás navštívilo 
šest zahraničních účastníků z Fran-
cie, Španělska a Velké Británie, kte-
ří se nadšeně vyjadřovali o této akci, 
jaká se v jejich zemích nekoná.

Výstava vín se poprvé pořádala 
s podporou Vinařského fondu České 
republiky a rádi bychom v této spo-
lupráci pokračovali. Na výstavě se 
představila fi rma AZ – KLIMA Milo-
vice, která vyrábí nerezové nádoby 
na víno.

Zima se už podle data i skuteč-
ného počasí chýlí k závěru. Nezbý-
vá než ochutnat poslední skleničku, 
převléct se do pracovního a místo 

v kulturáku nás bude plno ve vino-
hradě. Je třeba dokončit řez révy. 
Už bychom nedali na radu strýca 
Charváta: „Eště nestřihej! Já začnu 
až vylezů pavůci!“

Karel Rozsypal - jednatel



Krumvířský zpravodaj 1/2010strana  12

Spolek PRO MUZEUM
SJEZD RODÁKŮ

11. – 13. června 2010

Organizace prodeje vstupenek:
Třídenní vstupenka: 100,- Kč
Prodej bude zahájen koncem 

měsíce dubna na OÚ
Vstupenky na jednotlivé pro-

gramy budou k dispozici nejméně 
hodinu před zahájením programu 
u pokladen.

Na okraj ke vstupnému: 
K jeho výši probíhala debata se 

zástupci ostatních spolků a organiza-
cí při schůzkách na OÚ. Myslíme si, 
že 100 Kč je na bohatý třídenní pro-
gram částka spíše symbolická. Přib-
ližný rozpočet akce je 320 000,- Kč. 
V této částce nejsou zahrnuty nákla-
dy na tisk knihy, pořízení znaku a vlaj-
ky obce, úpravu stadionu a některé 
propagační materiály, bannery apod. 
Tyto investice jsou – spolu s obecním 

úřadem – pokládány za dlouhodobé, 
tudíž využitelné i po Sjezdu rodáků.

Pozvánky: 
5 ks pozvánek dostane každá 

domácnost. Pokud budete mít zájem 
o další, popř. budete chtít pozvat 
své známé nebo spolužáky, kteří již 
v Krumvíři nebydlí – můžete buď pro-
střednictvím OÚ nebo SPOLKU PRO 
MUZEUM. V tomto případě si dovolu-
jeme požádat o přesnou adresu.

Připomínáme:

Soutěž „O nejzajímavější venkovní 
slavnostní dekoraci“

Je jen na Vás, jestli ji koupíte, sami vyrobíte nebo si 
ji necháte vyrobit. Nemusí to být jenom dekorace, ale 
např. celkově uklizená a upravená zahrádka, okna, 
vchod, vjezd. Prostě něco, čím svůj dům zkrášlíte 

a nazdobíte.
Hodnocení bude probíhat v týdnu od 7. do 10.června, 

vyhodnocení 12.června 
na národopisném stadionu.

Ceny v hodnotě 1500, 1000 a 500 Kč.

Výzva:
Vzhledem k připravovanému Sjezdu rodáků 
a přátel Krumvíře žádáme všechny rodiče, kteří 
ještě u sebe mají dětský krojíček (FS Pantlička), 
aby jej neprodleně vrátili paní Marii Šebestové.
Děkujeme
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PODĚKOVÁNÍ:
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě obrazové publikace „100 let Bartolomějských hodů v Krumvíři“ 

Benáček Milan st.
Bíbová Jana
Bubeníková Věra
Demelová Libuše
Dvořáková Jarmila
Foretník Metoděj
Foretníková Kateřina
Foretníková Šárka
Gála Josef
Hečová Dana
Horáčková Miroslava
Hrušková Marie
Huserová Anna
Húšková Jana
Charvátová Ludmila
Charvátová Marie
Jančová Jaroslava
Jašová Marcela
Jurasová Františka
Kachyňová Jarmila
Kaňová Naděžda
Kobylka Josef
Kobylková Helena
Kobylková Marie
Koneční Antonín a Miluše
Koneční Jaroslav a Hana

Kopřiva Karel st.
Kratochvíl Ladislav
Kratochvílová Dana
Kratochvílová Marie
Křikava Jaroslav
Kulíšek Ladislav
Kulíšková Františka
Kulíškovi Jindřich a Věra
Ledahudcová Drahomíra
Ledahudcová Štěpánka
Líznarová Kristýna
Luskačová Růžena
Männlová Zdena
Mikulica Jaroslav
Němečková Blanka
Nováková Pavla
Novotná Drahomíra
Ondrůj František
Ondrůjová Jana
Peloušková Emílie
Peroutková Alena
Popelka Slavomír
Popelkovi Tomáš a Eva
Prokopová Ludmila
Rudnická Ludmila
Schmied Miroslav

Sladký Josef
Sladký Zdenek a Jarmila
Svoboda Karel
Svobodová Božena
Svobodová Ludmila
Sýkorová Božena
Sýkorová Hana
Šebestová Blanka
Šebestová Věra
Široká Jaroslava
Šišáková Milena
Škrhová Vlasta
Šmukařová Marie
Šurýnová Svatava
Valihrachová Františka
Valihrachová Marie
Valihrachovi František a Jana
Válkovi Lubomír a Anežka
Vašíčkovi Pavel a Věra
Veselá Marie
Všetečková Štěpánka
Vytrhlíková Adéla
Vytrhlíková Josefa
Zezulová Pavla

Během přípravy knihy (květen 
2009 – březen 2010) se nám poda-
řilo díky Vám všem shromáždit neu-
věřitelný počet fotografi í. Není však 
v našich silách, abychom je všech-
ny uveřejnily, a to hned z několika 

Co se nevešlo do knihy
důvodů. Především jsme se zamě-
řily na fotografi e čtyř párů. Pokud 
nebyly k dispozici nebo pokud jejich 
kvalita nebyla dostačující, vybraly 
jsme z další nabídky. Některé zábě-
ry se opakovaly, další nevyhovovaly, 

protože např. zřetelně nezobrazo-
valy všechny postavy apod. Ale pro-
tože všechny fotografi e jsou pro nás 
cenné, chtěly bychom je postupně 
představovat na tomto místě.

Pohled na Krumvíř
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Dvacátá léta: Sokolské hody

Dvacátá léta: Orelské hody

1925 – stárky jdou z kostela, mají modli-
tební knížky. Ve dveřích Josef Foretník

1941 –  Stanislav Vytrhlík, 
Jakub Šebesta, Ladislav 
Kratochvíl, Leopold Šebesta

Poválečné stárky: Josefa 
Foretníková, Marie Navráti-
lová, Marie Fantová
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1.Pochod proti rakovin SPOLEK PRO MUZEUM          Obec Krumví

      Krumví  2010 

Ob anské sdružení - Krumví  207 - 691 73 
promuzeum@email.cz www.spolek.webnode.cz

777 121 861 
Registrace: MV R 14.8. 2009 VS/1-1/76528/09-R 

I O: 22838716   DI : CZ 22838716 
.ú.:1395714319/0800 CS a.s. 

O.s. není plátcem  DPH 

Vážené kamarádky, p ítelkyn , kolegyn .

Rakovina je slovo, které denn  sklo ujeme ve všech pádech. Ne každá s ní máme  
svoji osobní zkušenost. Takových nás však ubývá.
Proto jsme se rozhodly d razn ji upozor ovat na nutnost prevence. 

Velmi se nám líbí myšlenka „Pochodu Prahou“ s AVONEM, ale pro v tšinu z nás je 
akce momentáln  z asových nebo rodinných d vod  nedostupná. Tak jsme si, 
s laskavým dovolením, jeho hlavní myšlenku p evzaly a p izp sobily do našich 
podmínek.

Pochod proti rakovin  , který se koná v sobotu 15.kv tna 2010 ,je koncipován jako 
sportovn -spole enské odpoledne pro ženy a jejich d ti. Dosp lé ú astnice dostanou 
bílé tri ko s logem akce, které se stane symbolem našeho boje proti rakovin  a 
zárove  vstupenkou na ve erní divadelní p edstavení NEBE divadla MALÉhRY 
(www.divadlomalehry.cz).  

V doprovodném programu mimo jiné p ipravujeme také výstavu bronzových soch 
borkovanského socha e Františka Navrátila nazvanou „ŽENA“, výstavu ernobílých
fotografií se spole ným tématem – rakovina, besedu s onkoložkou MUDr.Lenkou 
Ost ížkovou na téma „Výživa jako prevence“, a  také ochutnávku n kolika zdravých 
zeleninových jídel. Dále se Vám p edstaví kosmetická firma AVON, která je známou 
aktivistkou práv  v boji proti rakovin  a ekají Vás další, doufejme, že zajímavé akce. 

Up esn ný program Vám na základ  Vašich p ihlášek zašleme s dostate ným 
p edstihem. Pochod i program je p izp soben matkám s malými d tmi.
Za átek divadelního p edstavení bude ve 20.00 hod v kulturním dom .
Komedie o ženách a pro ženy je vhodná, možná spíše prosp šná také našim 
muž m. Cena vstupenky pro ostatní je 150,- K .

V p ípad  Vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte na promuzeum@email.cz

D kujeme za Váš as, který jste v novaly tomuto dopisu. 
Bližší informace sledujte také na www.spolek.webnode.cz (nebo  
www.promuzeum.cz)

Mgr.V ra Colledani 
P edseda SPOLKU PRO MUZEUM 

Krumví , 3.b ezna 2010 
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Slunečný jih Francie

NA CESTÁCH

Toto léto jsem strávila dva hor-
ké měsíce na Azurovém pobřeží na 
jihu Francie, a to díky práci, kterou 
jsem si tam našla. Pracovala jsem 
jako barmanka v jednom rekreač-
ním středisku v Le Lavandou. Můj 
pobyt byl sice pracovní, ale i přesto 
jsem měla dostatek času na pozná-
vání všeho, co tato turisticky lákavá 
destinace nabízí. Proto bych vám to 
chtěla aspoň trochu přiblížit.

Le Lavandou je přímořské měs-
tečko čítající zhruba 5500 obyvatel 
v zimě, zato čtyř až šestinásobně víc 
přes léto, v sezóně. A co že je zde 
vlastně zajímavého k vidění? Omr-
zí-li vás všemožné sportovně-adre-
nalinové atrakce od jízdy za člunem 
na speciálním nafukovacím baná-
nu, přes parasailing („let“ specifi cky 
upraveným padákem taženým lodí), 
až po například lanové centrum, je 
zde také k navštívení spousta pří-
rodních a historických míst.

Byla by chyba nezajet si do 
středověké typicky provensálské 
vesnice ze 12. století, Bormes les 
Mimosas, která se nachází v těs-
ném sousedství Lavandou. Při pro-
cházce města se podivíte velkému 
množství zeleně, obzvlášť platanů, 
borovic a podle názvu samozřejmě 
také mimóz, které krášlí město už 
několik století! Dominantou měs-
ta je zámek pánů z Fos, který se 
tyčí na nejvyšším kopci. Stejně tak 
jako velká většina zámků ve Francii 
ani tento není přístupný veřejnos-
ti a vlastníkem je soukromá oso-
ba, takže dovnitř jsem se podívat 
nemohla. Ale náročného výstupu 
jsem ani přesto nelitovala. Nahoře 
totiž čekalo překvapení v podobě 
překrásného panoramatu, které 

rozprostírá výhled na celé rozlehlé 
okolí.

Co lze mimojiné shora obdivo-
vat, je zátoka se třemi hyèrskými 
ostrovy (Îles d‘Hyères). Největší 
a turisticky nejvíce navštěvovaný je 
Porquerolle, kompletně nudistický 
a turistům zakázaný ostrov se jme-
nuje Levant a konečně nejmenší, 
dle mého názoru nejkrásnější je 
Port-Cros. Všechny tři patří mezi 
národní parky (NP), a je třeba tady 
dodržovat spoustu zákazů a pří-
kazů. Nejmenší z nich je 700 ha 
rozlehlý, NP se stal r. 1963 a byla 
to vůbec první mořská chráněná 
oblast v Evropě. Aspoň pro před-
stavu vyjmenuji některé ze zákazů: 
na celém ostrově se nesmí rozdě-
lávat oheň, kouřit, jezdit autem, 
mít s sebou psa, ničit faunu a fl ó-
ru, dělat hluk atd. Díky dodržování 
všech těchto předpisů je zde pořád 
nedotčená příroda a také milovníci 
podmořského světa se tady mohou 
přiučit na „naučné stezce“ 
podél pobřeží. Stačí vzít 
potápěčské brýle, násle-
dovat očíslované tabulky 
s popisky ryb a rostlin a 
můžete si užívat National 
Geografi c na živo.

Pokud vás ale spíš než 
nedotčená příroda láká 
místní architektura a kultu-

ra, musím doporučit návštěvu měst, 
které jsou poblíž. Od těch největ-
ších jako je Marseille, St. Tropez 
či Toulon po menší Port Grimaud 
– tam se můžete vydat na plavbu 
v lodičkách, protože město je stejně 
jako italské Benátky vystavěné „na 
vodě“. Neposledním, ale opravdu 
zajímavým výletem, který jsem pod-
nikla, byly skalnaté zátoky – Calan-
ques de Marseille. Útesy, vinoucí se 
od Marseille až po Cassis, jsou 20 
km dlouhé, 4 km široké a z moře je 
na ně opravdu dech beroucí podí-
vaná.

Protože tady celou dobu mluvím 
o Francii, zemi mimo jiné proslave-
nou svou kuchyní, prozradím něk-
teré ze specialit, na které můžete 
v Provence narazit. Jedněmi z nich 
jsou „tapenade“ a „anchoïade“, kte-
ré se jedí jako předkrm. Anchoiade 
je pasta z ančoviček, česneku, oli-
vového oleje a vinného octa, ale-
spoň jeden den naležená, je cítit 

Aioli

Bormes les Mimisas
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rybinou a maže se na malé kousky 
opečeného chleba, vlastně bagety, 
jako jednohubky. Stejně jako tape-
náda, která je ale vyráběna z čer-
ných oliv, kaparů a česneku. Nej-
častěji se k tomuto předkrmu jako 
aperitiv pije „kir“, což je bílé víno 
smíchané s trochou likéru z černé-
ho rybízu, tzv. cassis (jako obměny 
ale existují i kir broskvový, jahodo-
vý, borůvkový... Záleží jen na chuti 
a likéru, který má člověk při ruce). 
Kromě toho, že se zde jako ve 
všech přímořských oblastech kon-
zumuje velké množství mořských 
plodů, další specialitou je hlavní 
jídlo jménem „aïoli“. Základem je 
česneková majonéza vyšlehaná 
z česneku, žloutku, olivového oleje a 
citronu. Ta se v malé mističce položí 
do středu velkého táce a namáčí se 
do ní vše, co na táci najdete: vaře-
né brambory, fazolové lusky, mrkev, 
cuketa, květák, vajíčka „natvrdo“ 
a vařená treska. Většinou se toto 
jídlo servíruje jako menu pro dva 
a pije se k němu, jako ke všemu v 
Provence, růžové víno.

Mojí poslední zmínkou bude upo-
zornění na provensálské trhy, které 
se v určený den týdne konají snad 
v každém městečku. Prodává se 
všechno, od oblečení, obrazů až po 

sýry a jídla všeho druhu a místní oby-
vatelé jsou jimi načisto posedlí, nesmí 
vynechat ani jedinkrát do měsíce. 

Jinak obyvatelé na azurovém 
pobřeží jsou příjemní a ochotní 
obzvlášť na cizince, ale asi se není 
čemu divit, když je zde živí hlavně 
turismus. Ještě dodám malou per-

ličku na konec, z celých dvou prázd-
ninových měsíců tady bylo zataženo 
jenom jednou dopoledne v červenci 
a jednou odpoledne v srpnu, zbytek 
dní prostě slunečno. Není to jedno 
z lákadel proč navštívit tento kout 
Francie?

Marie Nováková

Calanques pohled z lodi na jednu z mnoha zátok

REPORTÁŽE Z AKCÍ

Charitativní koncert
Vánoční koncerty, z mého pohle-

du jako uměleckého vedoucího 
Mladé muziky ze Šardic, jsou vyvr-
cholením celoročního snažení mla-
dých muzikantů a zpěváků. Od roku 
2006 se stalo tradicí účinkování na 
charitativním vánočním koncertě 
v Krumvíři díky pozvání p. Františka 
Valihracha, který patří mezi hlavní 
organizátory koncertu. Na tuto udá-
lost se vždycky celá kapela velmi 
těšíme, neboť zde panuje každý 
rok příjemná atmosféra. Koncertu 
se zúčastňují významné osobnosti, 
které přicházejí podpořit tuto chari-
tativní akci. Při přípravě na koncert 
klademe velký důraz na repertoár 
a to tak, že se snažíme hrát krásné 
zpívané koledy, polky, valčíky, ale 
také i koncertní a sólové skladby, 
které jsou vždycky publikem oceňo-
vány obrovským potleskem. 

Mladá muzika v Krumvíři účinku-
je moc ráda nejen na vánočním kon-
certu, ale i na spoustě dalších akcí, 
které se v obci konají. Máme ve vaší 
obci hodně lidí, kteří Mladou muziku 
podporují. Mezi ně bezesporu patří 
pan farář František Trtílek, který se 
stal kmotrem posledních dvou CD 
Mladé muziky. Tímto bychom mu 
chtěli poděkovat za podporu nás 
mladých muzikantů a za krásné tex-
ty, které pro nás píše. Poděkování 
také patří celé rodině Valihrachů za 
stálou přízeň.

Závěrem bych chtěl moc podě-
kovat organizátorům koncertu, že 
zde můžeme účinkovat, a tím pod-
pořit tuto dobročinnou akci. 

Roman Kohoutek, umělecký 
vedoucí MM
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Vánoční koncert tanečního 

souboru ZUŠ Klobouky
V úterý 15. a ve čtvrtek 17. 12. 

se v sále kloboucké sokolovny 
konal vánoční koncert tanečního 
oboru místní ZUŠ. A opět jsme se 
mohli setkat s malými krumvířskými 
nadějemi. Dráčka vychovávaly prin-
cezny: Kamilka Urbánková, Julinka 
Mondeková a Lilianka Voráčová. 
Andílkem se stala Natálka Tiben-
ská. Vyšší ročník zastupovala Natá-

NAVŠTÍVILI 

JSME ZA VÁS

Na Štěpána s Pepou Nosem
Před Vánocemi nás zaujal plaká-

tek, který zval na vernisáž mladých 
výtvarníků z Klobouk a okolí do gale-
rie Arbor Statua nacházející se nad 
klubem V for Vendetta ve zrekonstru-
ovaných prostorách starého mlýna 
v Kloboukách u Brna. 

Přilákali nás především jména 
našich kamarádů a známých, o kte-
rých jsme mnohdy ani netušili, jaké 
výtvarné nadání v nich vězí. Své 
kresby zde vystavila Andrea Fore-
tová z Klobouk, Hanka Partyková 
a Katka Peterková z Morkůvek. 
Dále jsme mohli shlédnout usměva-
vé keramické sochy sv. Urbana od 
Karla Urbana z Borkovan, fotografi e 
Jakuba Špačka a Ondry Effenberge-
ra z Klobouk. Samozřejmě nechybě-
ly sochy a bonsaje majitele galerie 
pana Lubomíra Vystrčila. Pomyslnou 
třešničkou na dortu byl dokumentární 
fi lm Kuby Špačka „S Augustýnem po 
rozhlednách“, které vyrostly v našem 
kraji jako houby po dešti. 

Vernisáž ukončil svým vystou-
pením fascinující Pepa Nos, který 
nám tak zpříjemnil konec vánočních 
svátků. Výstava trvala následujících 
čtrnáct dnů a odstartovala boha-
tou nabídku kulturních akcí, které 
můžeme v klubu Vendetta navštívit 
téměř každý víkend.

(red)

lie Colledani nejdříve jako sněho-
vá vločka a potom jako loupežník. 
Velkým vzorem pro všechny malé 
tanečnice jsou velmi pokročilé balet-
ky Ester Líznarová a Šárka Pavla-
sová, které své pohybové nadání 
zúročily především v „hospodské 
rvačce“ po irsku.

(VC)

Plesová sezóna 2010

Letošní plesovou sezonu odstar-
toval 16. ledna Krojový ples, kte-
rý přilákal velký počet návštěvníků 
jak v kroji, tak v civilu. Dvě kolony 
krumvířských stárků a chasy již tra-
dičně zatancovali moravskou bese-
du a na pomoc si pozvali tři kolony 
krojovaných z Hovoran a Mutěnic. 
Kromě nich se do kroje obléklo více 
než třicet Krumvířáků a přespolních. 
K tanci a poslechu hrála decho-

vá hudba Šardičanka a cimbálová 
muzika Vonica.

K termínu krojovaného plesu byli 
také „zvoleni“ stárci pro hody 2010.
František Valihrach a Andrea Svo-
bodová
Robert Pilát a Kateřina Šidlíková
Roman Luskač a Petra Foretníková
David Jaša a Eva Luskačová

Na tyto stárky se můžete těšit od 
21. - 23. srpna 2010 na tradičních 

Bartolomějských 
hodech, na kte-
rých bude hrát 
dechová hudba 
Skaličané. Ode-
hrávky pak 11. 
září doprovodí 
DH Vacenovjáci.

K r o j o v a n ý 
ples se letos 
opravdu vydařil: 
chvílemi nebylo 
na parketě, na 
sále ani v před-
sálí k hnutí, ale 
tak to má přece 
být…
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Další ples letošní sezóny pořá-
daný Českým zahrádkářským sva-
zem Krumvíř se konal 6.2.2010. 
Zahrádkářský ples zpříjemnila 
svými vystoupeními orientálního 
tance Martina Jašová, která se již 
několik let věnuje břišnímu tanci. 
O další show se postarala brněnská 
stepařská skupina Ťukači, držitelé 
třetího místa ve skupinách na mis-
trovství světa ve stepu 2009. K tan-
ci a poslechu hrála dechová hudba 
Sokolka ze Šakvic.

Tradiční Maškarní ples poslední 
únorovou sobotu zakončil plesovou 
sezónu ve velkém stylu. Masek sice 
bylo méně než loni, ale přesto si 
všichni (cca 240 platících) určitě při-
šli na své. Soutěž o nejlepší masku 
jednotlivce vyhrál „Automat na kon-
domy“ a coby skupina se na prvním 
místě umístila „Prasátka“. Jako již 
několik let po sobě hrála skupina 
Modul.   (red)
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Z HISTORIE

Sjezd rodáků Krumvíře 1973

Ve dnech 3. – 5. srpna 1973 se 
uskutečnil předchozí sjezd rodáků, 
občanů a přátel Krumvíře. Důvodů 
k jeho uspořádání bylo několik. 
Uplynulo právě šest století od prv-
ních historických zápisů o osa-
dě Krumvíři, pět století od zániku 
Krumvíře za uherských válek, čtyři 
století od osídlení naší vsi po jejím 
zániku, tři století od dalšího nové-
ho osídlení Krumvíře po třicetileté 
válce předky dnešních osadníků, 
jedno století od zřízení samostatné 
farnosti a založení bartolomějských 
hodů, 25 let od založení zdejšího 
pěveckého sdružení a 25 let od 
založení Slováckého krůžku. 

K těmto významným výročím 
z pohnuté historie naší obce vydal 
MNV svým nákladem reprezentač-
ní monografi i KRUMVÍŘ, minulost 
i současnost jihomoravské vesnice. 
Zpracoval ji občan Krumvíře Arnošt 
Ondrůj. Dílo zachycuje vývoj naší 
vesnice a jejího lidu od nejstarších 
dob až po dnešek. Je doplněno 
řadou dokumentárních snímků Sta-
nislava Ševčíka, zobrazujících his-

torii Krumvíře, jeho stavební a hos-
podářský rozvoj a především zdejší 
svérázný národopis. 

POŘAD SJEZDU byl následující: 
Pátek 3. srpna – sokolovna ve 20 hod. 
 25 let založení a obnovení 
 mužského pěveckého sboru 
 25 let založení Slováckého 
 krůžku 
Reportážní vystoupení mužského 
sboru a členů krůžku od založení 
v r. 1948 až do r. 1973 
Reportáž je provázena zpěvy a tan-
ci, cimbálovou muzikou Slováckého 
krůžku 

Sobota 4. srpna – sokolovna 
v 15 hod. 
Zahájení sjezdu rodáků, občanů 
a přátel Krumvíře slavnostním zase-
dáním MNV 
Pietní vzpomínka na zesnulé 
Projevy hostí a rodáků 
V programu vystoupí mužský 
pěvecký sbor za řízení sbormistra 
J. Macháčka, děti a žáci ZDŠ, cim-
bálová muzika kulturního klubu. 

 - národopisný stadion – ve 
20 hod 
Lidová hra z Krumvíře s místními 
zpěvy a tanci „Zbojníkova nevěs-
ta“ (3 jednání), účinkuje chasa a lid 
z Krumvíře, doprovází cimbálová 
muzika a dechovka 
Po skončení „muzika“ na stadioně 
a v sokolovně. 

Neděle 5. Srpna – národopisný sta-
dion – v 15 hod. 
Národopisná vystoupení: volba 
stárků, zavádka, zalikování přespol-
ního, zarážení hory 
Mezi jednotlivými vystoupeními 
předvede chasa a žáci ZDŠ tance 
z Krumvíře 
Slavnostní zakončení společným 
„Pod grumvířsků lůků“. Účinkuje 
krumvířská chasa a občané. 

Ke sjezdu byly v ZDŠ instalová-
ny výstavy S. Ševčíka „Krumvíř ve 
fotokameře“, „Škola v Krumvíři“, 
„Národopisná exposice“.

Zbojníkova nevěsta

Podle lidového vyprávění a torza 
rukopisu M. Nováka, upravil Martin 
Foretník lidovou  hru Zbojníkova 
nevěsta na míru divadelnímu sou-
boru z Krumvíře, který byl sesta-
ven k sjezdu rodáků v roce 1973. 
Představení doprovázela cimbálo-
vá muzika řízená Jožou Hanákem 
a dechová muzika z Dambořic.

Děj se odehrává o hodech 
a pouti v Kloboukách, další jednání 
u zvonice v Krumvíři v době Napo-
leonských válek v letech kolem roku 
1810.

Osoby a obsazení: 
Mariána Čutová, šenkýřka   Marie Kratochvílová
Johan Grázl, vojenský sběh – zbojník  Jiří Štaud
Anička Vytrhlíková, dcera pololán.   Jana Vytrhlíková
Martin Vytrhlík, pololáník, otec   Stanislav Valihrach
Veronika Vytrhlíková, matka   Marie Firtlová
Novotný František, c.k., kaprál   Martin Foretník ml.
Tomáš Hrabec, syn pololáníka   Josef Šmukař
Jan Hrabec, pololáník, otec   František Peterka
Jakub Mandelík, syn chalupníka   Josef Frydl  ml.
Barbora Mandelíková, matka   Žofi e Miklíková
Mařenka Kratochvílová, dcera čtvrtl.  Blanka Kopřivová
František Vája, pudmistr    Luskač Ladislav
Kateřina Vájová, manželka   Růžena Jančová
Martin Drozd, dohazovač, předzpěvák  Miroslav Šebesta
Vojtěch Perútka, výměnkář   František Šurýn
Petr Strúhal, výměnkář    Vlastimil Štaud
Johan Cáblík, c.k. Strážmistr   Mirek Frýdl
Chasa a lid z Krumvíře

V staroslavném městečku Klo-
boukách při pouti o hodech, kte-
rých se zúčastní poutníci a chasa 
z Krumvíře, dojde ke střetnutí polo-
láníka Vytrhlíka s chalupníkovým 

synem Jakubem Hrabcem, který 
potají chodí za jeho dcerou. Při roz-
soudí zbojník Grázl, jehož nevěsta, 
sličná šenkýřka Mariána, je příbuz-
nou Jakuba. Nabízí otci Aničky věno 

pro Jakuba, které vzal pánům na 
Čejkovické tvrzi. Než ani to neoblo-
mí pyšného sedláka a těch patnáct 
set nepřijme ani chalupníkův syn. 

Při šlahačce příštího roku se roz-
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loučí s dětskou naivní láskou Jakub 
a Anička, která se zamiluje na prv-
ní pohled do švarného kaprála c.k. 
Čáslavského pluku, který během noci 
musí odejíti k pronásledování Napo-
leona snad až do Francie. Milenci si 
slíbí, že na sebe počkají dva roky, což 
na dobré slovo bohatému krupařovu 
synu potvrdí i otec Aničky. 

Po dvou letech se vrátí Jakub 
z Bosny, kde si byl vydělat něco zla-
tek na opravu chalupy a na svatbu. 
Jeho novou láskou je Aniččina kama-
rádka Mařenka. Věno, které přislíbil 
zbojník Grázl před oběšením, Jaku-
bovi předá při svatbě Marijána. 

Poněvadž uplynuly dva a půl 
roku a kaprál Novotný se nevra-

cí, po dlouhých domluvách rodičů 
vdává se Anička za bohatého syna 
pololáníka Tomáše. V týž den se 
vrací do Krumvíře kaprál Novotný, 
jemuž byla v bitvě uražena noha. 
Při shlédnutí milovaného vojáka 
dostane Anička šok a padá mrtva 
do manželova náručí.

Herecký zážitek:
Psal se rok 1973, začátek léta a máme krásných 19 let; v tomto věku se nám ani nesnilo o našich hereckých 

možnostech. A přesto jsme byly obsazeny do hlavních rolí v lidové hře Zbojníkova nevěsta, která se uváděla při 
příležitosti Sjezdu rodáků Krumvíře.

Na prknech jeviště, již bývalé sokolovny, jsme při zkouškách čerpaly herecké zkušenosti od starších místních 
ochotníků. To vše se ale neobešlo bez spousty legrace a nějaké té skleničky vína.

Nezapomenutelná byla část hereckého výstupu strýca Vlasty Štauda. Jeho role obsahovala větu: „To vám bylo 
sucho, že aj koňský kopyta do puklin padaly.“ Strýc Vlasta ale zapomněl slova a neustále opakoval: „To vám bylo 
sucho, no to vám teda bylo sucho, no to bylo takový sucho…“ a stále dokola, než se k němu donesla nápověda. Při 
dalších zkouškách jsme se na tuto jeho scénu všichni těšili a čekali, jak dlouhé to sucho zase bude. Ale strýc už nám 
žádnou radost nedopřál a svou roli úspěšně zvládal.

Za všechny tyto překrásné vzpomínky a zážitky vděčíme strýcovi Martinovi Foretníkovi, který nás mladé s velkým 
nadšením a elánem režíroval a jemuž patří obrovský dík.

Blanka Němečková a Jana Štaudová
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100. VÝROČÍ NAROZENÍ STRÝCA MARTINA FORETNÍKA

V letošním roce si připomeneme 
sté výročí narození pana Martina 
Foretníka st. Snad není Krumvířá-
ka, který by neznal jeho jméno ales-
poň z vyprávění. I my o něm odma-
lička slýchali, avšak napsat o něm, 
o jeho činnostech v oblasti kultury, 
o tom co všechno pro Krumvíř za 
svůj život udělal, pro nás nebyl leh-
ký úkol. Na strýca Martina zavzpo-
mínala krumvířská rodačka:

Před 100 lety se v Krumvíři naro-
dil pan Martin Foretník, známý nejen 
doma, ale i v širokém okolí jako 
strýc Martin. Všichni jsme ho znali 
jako zapáleného milovníka folkloru 
a kulturního pracovníka. 

Už po válce v letech 1946 – 47 
zajistil pro krumvířský Slovácký 
krůžek účast na národopisném 
festivalu ve Strážnici, později také 
na podlužáckých slavnostech 
v Tvrdonicích, na Slovensku 
v Pezinoku a Modré. Doma ctil tra-
dici hodů, zarážení hory, krojových 
plesů, ostatků s pochováváním 
basy a dožínek. Od mládí zpíval 
v mužském sboru.  

Na jeho popud byl zbudován 
národopisný stadion. Založil slav-
nosti Hanáckého Slovácka Kraj beze 
stínu, čímž podpořil identitu oblasti, 
která nebyla veřejnosti tak známá, 
možná by se dalo říct opomíjená ve 
srovnáním třeba s Podlužím. 

Strýc Martin nebyl jenom zaní-
ceným organizátorem, ale byl 
také tvůrčí osobností. Pro Slovác-
ký krůžek sám sestavil pásma jak 
taneční, tak i scénky s mluveným 
slovem. Nutno také vzpomenout, 
že napsal a zrežíroval divadelní hru 
Zbojníkova nevěsta, která se hrála 
v krojích u příležitosti sjezdu rodáků 
v roce 1973. 

Kulturní akce, které si díky strý-
covi uskutečnily, už nikdo nespočítá. 
Důležité je, že vztah k našim písnič-
kám, domovu a tradicím předal celé 
generaci Krumvířáků. 

Uznání za svoji práci v oblasti 
kultury a folkloru se mu dostalo jistě 
už za jeho života. V roce 1980, u pří-
ležitosti jeho 70. narozenin, napsala 
paní profesorka Jarmila Macháčko-
vá z Etnografi ckého ústavu v Brně: 

Kdo by neznal v Krumvíři a oko-
lí kronikáře Martina Foretníka? Ani 
se nechce věřit, že v letošním roce 

dovrší sedmdesátku. Již od mládí 
se věnoval s nadšením tělovýcho-
vě a ochotnickému divadlu. Po roce 
1945 podnícen malířem Ludvíkem 
Kratochvílem, také krumvířským 
rodákem, se pouští do usilovné 
práce pro udržení a rozvíjení místní 
lidové tradice. Obětavě sbírá lido-
vou slovesnost a využívá jejích prv-
ků k vlastní tvorbě zvykoslovných 
pásem a scén. Stojí v čele příprav 
inscenací starých zvyků, jež vrcholí 
předvedením „selské svatby“. 

M. Foretník si uvědomoval spo-
jitost jednotlivých prvků lidové kul-
tury a cítil, že není možné, aby se 
nepokusil najít a uchovat autentické 
formy lidového kroje. V Městském 
vlastivědném muzeu v Kloboukách u 
Brna našel jednu z nejpůsobivějších 
součástek místního kroje – „gatě“ 
s bohatou pestrobarevnou natura-
lizovanou výšivkou. Další oděvní 
součástky mužského kroje – kordu-
le, košile, „guraláky“, opasky, vyso-
ké boty – zachytil v Krumvíři, a tak 
se vynořoval bohatý, ruční výšivkou 
hýřící kroj pro svobodné chlapce. 
Postupně také ženatí muži mohli 
obléci tradiční tmavomodré „gatě“ 
s „marinkami“, k nimž přibyl ještě svá-
teční „bílý lajbl“. Též mladé dívky se 
objevily v krumvířském kroji, obno-
veném z novějších materiálů podle 
dřívějších estetických představ. 

Až uvidíte na národopisných 
slavnostech hanácko-slovácké 
oblasti „Kraj beze stínu“ v Krumvíři 
bodrého, usměvavého sedmdesát-
níka ve svátečním bílém lajblu, je 
to jejich inspirátor a tvůrce „strýc 
Martin“, jak ho nazývají jeho dobří 
přátelé. Jeho neúnavná práce mu 
přináší uznání i autoritu u všech 
spoluobčanů.

Strýcovi Martinovi je věnová-
na i část připravované publikace, 
která vyjde u příležitosti letošního 
červnového sjezdu rodáků a přá-
tel Krumvíře. Na svého tatínka zde 
vzpomíná jeho dcera Božena Sýko-
rová. Malou ukázkou z této knihy 
zakončíme naše vzpomínání na 
člověka, jehož jméno nepřijde mezi 
obyvateli Krumvíře v zapomnění 
určitě ani dalších sto let. 

„Naše poměrně velké soukromé 
hospodářství zaměstnávalo jeho 
i celou naši rodinu, příležitostně 

i známé, kterým otec obdělávali pole 
s koňmi. Několikrát se stalo, že za 
námi na pole přijeli autem členové 
různých přípravných výborů slav-
ností. My jsme měli rozdělanou prá-
ci, koně zapřažené. Otec nám řekl, 
že se brzy vrátí, ať koně pohlídáme. 
Sedl s návštěvou do auta a odjeli do 
našeho sklepa domlouvat program 
vystoupení. A my jsme zatím na poli 
čekali. Marně. Začalo se stmívat, 
museli jsme tedy koně přepřáhnout 
do vozu a jet domů. Z pole se jelo 
kolem našeho sklepa. Když nás otec 
viděl, věděl, že je všechno v pořád-
ku, rozloučil se s návštěvou, nasedl 
s námi na vůz a už společně jsme 
jeli domů nakrmit a obstarat domácí 
zvířata. Při večeři nám vyprávěl, co 
domluvili, co nás čeká za vystoupe-
ní, kam pojedeme. 

I přes jeho vytížení jsme vždycky 
všechnu práci zvládli a úrodu skli-
dili včas díky Bohu a také otcovu 
správnému plánování. A na dědině 
se říkalo: „I kdyby Martinovi padala 
pšenica, tak juchá a zpívá na slav-
nosťách.“

(red)
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VÍTE, ŽE…
- můžete v prodejně Jednota pohodlně zaplatit platební kartou? 

- službu úředního ověřování listin a podpisů můžete využít na poště? Tato služba je poskytována na 
všech pobočkách České pošty, kde je dostupná služba Czech POINT. Cena za každou stranu ověřeného 
dokumentu nebo podpisu je 30 Kč. Na poštu nemusíte nosit kopii dokumentu, který potřebujete ověřit, 
kopii vám zhotoví na poště.

- se naše škola zapojila do projektu Ovoce do škol?

- žáci krumvířské školy odebírají 2x týdně dotované mléko z programu Školní mléko?

- jsou v provozu nové webové stránky www.krumvir.cz? Mimo jiné informace, zde najdete i hlášení 
místního rozhlasu.

- místní kostel sv. Bartoloměje letos oslaví 140 let? Byl postaven nákladem 50 000 korun a 24.8.1870 
posvěcen. Jeho vysvěcení proběhlo až o tři roky později P. Josefem Beránkem.

- při vyhlašování výsledků mezinárodní soutěže vín Bacchus 2010 zaznělo třikrát také jméno krumvíř-
ského vinařství? Vinařství Josef Valihrach získalo cenu zlatý Bacchus de Oro, zlatou a stříbrnou medaili.

Z REDAKČNÍ POŠTY

Pohlednice z Hodonína
To ráno bylo poměrně chladné, už jsme si zvykli na 

ranní teploty nad nulou, a ono zase mrzlo, zima zalézala 
za nehty, když člověk toho nedělního rána místo, aby se 
ještě převracel v posteli na druhý bok, stál na zastávce 
směrem na Čejč.

V Čejči, aniž by tam kdy byl dále než na hlavní silnici, 
zamířil veden orientačním smyslem přímo k vlakovému 
nádraží. Ač bylo ještě relativně dost času, tu předbíhal, 
tu byl předbíhán hloučky lidí mířících stejným směrem.

Na nádraží vyhrávala kapela, nabízely se koláče, 
víno, slivovice a trpělivě se vyčkávalo. Čekalo se na 
chvíli, kdy od  Zaječí se závojem černého dýmu dorazila 
parní lokomotiva táhnoucí vláček složený z historických 
vagónů z první republiky. Průvodčí v dobové uniformě 
prodával drobné lístky na vlak z tvrdého papíru.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

za období prosinec 2009 – únor 2010

NAROZENÍ 
Jan Valihrach    č.p. 64 
Adéla Šurýnová    č.p. 153

ÚMRTÍ 

Božena Knofl íčková   č.p. 339 
  

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU 

Petr Kopot    č.p. 247 
Robert Válka    č.p. 436 
Petr Ondra    č.p. 129
  

ODHLÁŠENÍ Z TRVALÉHO POBYTU 

Lenka Všetečková   č.p. 69 
Marie Šmukařová   č.p. 293
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Přijďte si s námi zacvičit jógu

Joga rou.Z

Brumovice

Rozvrh 2010, I. pololetí

Pondělí 18 - 19.15 Jóga ve vyhřáté místnosti
 20 - 21.30 Jóga v horké místnosti

Úterý 18.15 - 19.45 Jóga pro zdravou páteř a záda 
 20 - 21.30 Hatha Jóga

Středa 18.15 - 19.45 Jóga pro ženy  
 20 - 21.30 Hatha Jóga

Pátek 7.30 - 8.30 Ranní jóga  
 20 - 21.30 Jóga na spalování tuků

                           
Po dohodě: Individuální lekce
 Léčebná jóga
 Jóga podle čaker  
 Jóga v solné jeskyni
 Jóga pro rodiče a děti
 Jóga pro děti

Více informací na: www.jogarouz.cz
Do každé hodiny se prosím hlaste předem na čísle  

602 77 13 57  
Těší se na vás

Zuzana Roupcová, Brumovice 317

V uličce bylo plno, ale bylo to 
zase něco nového, krajina vypadala 
od kolejí úplně jinak než ze silnice, 
i Mutěnice jediná zastávka po trati 
byly jinačí a snad i hezčí.

Hodonínské nádraží vlak vítalo 
spoustou diváků, dobo-
vých uniforem, lidových 
krojů, sokolů s jejich vlaj-
kami. Jedna žlutočerve-
ná historická moravská 
zemská vlajka, která se 
za onoho idealizovaného 
státu nesměla vyvěšo-
vat, hrdě zavlála z okna 
kupé a neumdlévající 
vlajkonoš ji držel stále 
co nejvýš, jak na nádraží 
tak posléze na náměs-
tí  T.G.Masaryka u jeho 
sochy.

Barevnost krojů se 
střídala s vojenskou 
elegancí hradní stráže, 
odlišitelné od jakéhokoliv 
jiného vojenského tělesa 
výšivkou na rameni, tři 
štíty lev a dvě orlice, jed-

noduché vkusné elegantní nehrající 
si na nějaká heraldická pravidla, na 
rozdíl od běžné symboliky státu, ale 
v duchu těchto pravidel nelhající.

A žlutočervená moravská vlaj-
ka odvozená ze zlatorudé kostko-

vané orlice z roku 1462 hrdě vlála 
tak vysoko, jak jí teleskopická žerď 
dovolovala. Jako by s otázkou na 
kolika radnicích 5.7. po vzoru Břec-
lavi zavlaje.               ing. Růžička
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Byly vyšlechtěny v osadě Vlas-
tišov na Podblanicku Petrem Kum-
štou z Votic.

Udržovací šlechtění a výro-
bu roubového materiálu zajišťuje 
Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský Holovousy v Podkrko-
noší pod vedením ing. Jana Blažka, 
CSc.. ing. Radka Vávry a Jany Kře-
linové.

Blaník - odrůda jabloně vznikla 
křížením Floriny a Šampionu, regis-
trována byla v roce 2003. Plody jsou 
nadprůměrné velikosti, kuželovitého 
tvaru s malými žebry. Slupka je lesk-
lá, ojíněná, středně tlustá, základní 
barvu překrývá červené rozmyté líč-
ko téměř na celém povrchu plodu. 
Dužnina je světle krémové barvy, 
středně pevná, rozplývavá, středně 
až více šťavnatá. Chuť je navinule 
sladká, aromatická, velmi dobrá až 
výborná. Plodnost je brzká, velká 
a pravidelná. Sklizeň se provádí 
koncem září, konzumně dozrává v 
listopadu, dá se skladovat do úno-
ra až března. Odolnost proti stru-
povitosti je rezistentní, proti napa-
dení padlím jabloňovým je střední 
až vyšší a vyšší je i odolnost proti 
fyziologickým poruchám dužniny. 
Odrůda je vhodná pro přeroubování 
zdravých stromů a lze ji  vysazovat 
ve všech polohách vhodných pro 
jabloně. 

Fany - odrůda vznikla křížením 
Šampionu a Jonathanu, byla regis-
trována v roce 2004. Plod je velký, 
pravidelně kulovitý. Slupka je lesk-
lá, hladká, tenká, základní barvu má 
zelenožlutou, překrytou červeným 
líčkem ve formě žíhání. Dužnina 
je nažloutlá, středně tuhá, středně 
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, 
aromatická, velmi dobrá, v teplej-
ších oblastech až výborná. Plod-
nost je brzká, vysoká, pravidelná. 
Sklizeň se provádí v polovině září, 
konzumně dozrává počátkem lis-
topadu, dá se skladovat do ledna 
až února. Odolnost proti napade-
ní strupovitostí je střední až vyšší, 
proti napadení padlím jabloňovým 
je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda 
pro přímý konzum, středně nároč-
ná na polohu, půdy vyžaduje dobře 
zásobené živinami a vláhou.

Petra (CAC) - odrůda vznik-
la křížením Jolany a Šampionu, 

je povolena k množení od ledna 
2008 v kategorii CAC. Plody jsou 
střední až nadprůměrné  velikosti, 
kulovitého až kuželovitého, méně 
pravidelného tvaru. Slupka je lesk-
lá, hladká, slabě mastná, středně 
tlustá, základní barvu má zeleno 
žlutou překrytou červeným žíháním 
přecházející v rozmyté líčko v roz-
sahu asi 3/4 povrchu plodu. Duž-
nina je bílé barvy, středně tuhá až 
měkčí, středně šťavnatá. Chuť je 
navinule sladká, slabě aromatická, 
velmi dobrá v teplejších lokalitách 
až výborná. Plodnost je brzká, dos-
ti vysoká a pravidelná. Sklizeň se 
provádí koncem srpna až v polovi-
ně září, konzumně dozrává v září, 
dá se skladovat do listopadu i déle. 
Odolnost proti strupovitosti je rezis-
tentní, a proti padlím jabloňovým je 
vyšší. Petra je nenáročná odrůda, 
kterou můžeme  pěstovat ve všech 
polohách vhodných pro jabloně.

Fenix (CAC) - odrůda vznikla 
křížením Floriny a Šampionu. Je 
povolena k množení v kategorii CAC 
od roku 2009. Plody jsou nadprů-
měrné velikosti kulovitého až ploše 
kulovitého tvaru. Stopka je krátká 
až středně dlouhá, silnější. Slup-
ka hladká,  středně silná, základní 
barvu má zeleno žlutou překrytou 
tmavou červení ve formě rozmyté-
ho líčka nejméně na 3/4 povrchu 

Podblanické jabloně 

plodu. Tmavá červeň získává na 
loži světlejší vzhlednější odstín. 
Dužnina je krémové barvy středně 
pevná a středně šťavnatá. Chuť je 
navinule sladká až nasládlá, aroma-
tická, velmi dobrá až výborná. Růst 
je nadprůměrné intenzity, koruny 
vytváří vzpřímené později rozložité, 
středně husté. Plodnost raná, dosti 
vysoká, při částečné probírce pravi-
delná. Sklizeň se provádí koncem 
září až začátkem října, konzumně 
dozrává koncem října a lze ji  skla-
dovat do února i déle. Odolnost proti 
napadení strupovitosti je střední až 
vyšší a proti napadení padlím jab-
loňovým je asi střední. Požadavky: 
je středně náročná na polohu, půdy 
vyžaduje dobře zásobené živinami 
a vláhou. Plody jsou  chutné, atrak-
tivního vzhledu, vhodné pro přímý 
konzum i zpracování. 

Více informací o těchto odrůdách 
jabloní můžete získat ve večerních 
hodinách na telefonu: 317 814 354, 
dotazy na e-mail:

kumstapetr@seznam.cz .

Odrůda Fénix

PRODÁM ZELENINOVÉ PŘE-
PRAVKY NOSNOST 15 KG (I VĚT-
ŠÍ MNOŽSTVÍ). V DOBRÉM STA-
VU. ZN. LEVNĚ

TEL. 519 419 330
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Plán společenských a kulturních akcí 

v Krumvíři a okolí

Krumvíř
30. 4. Pálení čarodějnic ZŠ a MŠ Krumvíř
9. 5. Den matek ZŠ a MŠ Krumvíř
15. 5. 1. Pochod proti rakovině Spolek Pro Muzeum
11. - 13. 6. Sjezd rodáků a přátel Krumvíře Spolek Pro Muzeum
11. 7. Zájezd na krojované divadlo „Cesta zarúbaná“ Kulturní komise při OÚ Krumvíř

Společenské akce o Velikonocích
4. 4. Josefský košt vína Brumovice
4. 4. Výstava vín Klobouky
4. 4. Výstava vín Bořetice
4. 4. krojovaná Velikonoční zábava Kulturní dům Morkůvky

hraje dechová hudba Kamarádi z Mutěnic
2. - 4. 4. Dny piva klub Vendetta Klobouky u Brna

vystoupí skupiny Kožuch, BezeStopy, Frog in Fog, Side Effect

Výstavy
Do 15. 5. Krása, která hřeje hrad Špilberk v Brně (východní křídlo)

Soubor 200 kusů gotických a renesančních kachlů z Moravy a Slezska. Výstava také přibližuje výrobu kachlů a stavbu kamen.

Do 16. 5. Krása antických gem Moravská galerie v Brně (Uměleckoprůmyslové muzeum)
Antické gemy a kameje sloužily jako pečetidla, šperky a ochranné talismany. Jedná se o drobné kameny, drahokamy a polodra-
hokamy zasazené ve zlatě či stříbře převážně s mytologickými motivy.

Do 21. 5. Tomáš Garrigue Masaryk a rodina Zámeček a muzeum v Hodoníně
Výstava představuje prvního československého prezidenta coby citlivého manžela i otce a laskavého dědečka. Akce je 
součástí oslav letošního 160. výročí od narození Masaryka – nejslavnějšího hodonínského rodáka.

Do 23. 5. Johann Baptist Strub Moravská galerie v Brně (Místodržitelský palác)
Výstava soch významného bavorského umělce z 18. století

Do   6. 7. Šperkovnice jako šperk Moravská galerie v Brně (Uměleckoprůmyslové muzeum)
Předmětem expozice jsou šperkovnice, zdobené truhličky na klenoty, které pro výstavu připravil restaurátor Jan Hrdina.

Koncerty, divadla, festivaly…
10. 4. 18:00 Jiří Schmitzer mlýn Arbor Statue Klobouky u Brna
11. 4. 19:30 Fleret a Jarmila Šuláková Sál MěKS Hustopeče
17. 4. 17:00 koncert Jaroslav Svěcený evangelický kostel Klobouky u Brna
22. 5. 20:00 Premiéra divadla Královské námluvy 

(kloboučtí ochotníci)
sokolovna Klobouky u Brna

23. 5. 17:00 koncert Spirituál kvintet evangelický kostel Klobouky u Brna
28. 5. 18:00 

– 24:00
Noc kostelů 18 - 24 hod. evangelický kostel Klobouky u Brna

1. 6. 19:30 XV. Mezinárodní hudební festival 
13 měst CONCENTUS MORAVIAE

Nádvoří domu 
U synků

Hustopeče

12. 6. 19:30 XV. Mezinárodní hudební festival 
13 měst CONCENTUS MORAVIAE

Kostel sv. Jana Křtitele Kurdějov
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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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