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Slovo starosty

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané!
V úvodu mého příspěvku bych 

chtěl poděkovat za důvěru a hlasy, 
které jste nám dali v podzimních 
komunálních volbách. V nastávají-
cím volebním období 2010 – 2014 
se budeme snažit, abychom splnili 
co možná nejvíce bodů z volebního 
programu.

A teď bych Vás rád seznámil 
s akcemi, které jsou naplánova-
né na rok 2011. V tomto roce byla 
zpracována projektová dokumenta-
ce „Regenerace urbanizované kraji-
ny obce Krumvíř“, která řeší obnovu 
veřejné zeleně v lokalitě národopis-
ného stadionu a koupaliště. Staré 
a přerostlé stromy (převážně topo-
ly), které ohrožují zdraví hlavně 
dětí, se nahradí novou výsadbou 
navržených dřevin, které do naší 
krajiny patří. Regenerace zeleně 
se podle projektové dokumentace 
bude provádět na rozloze 3,4 ha 
a z celkových nákladů  617.595,- Kč
 je vypočtena výše dotace (75%) 
z OPŽP na 463.197,- Kč. Přiděle-
ní výše uvedené dotace může mít 
pozitivní vliv i při budoucím posuzo-

vání žádosti o fi nanční prostředky 
na vybudování „přírodního koupa-
liště“, které zapadá do celkové kon-
cepce řešení tohoto území.

Další akce, na kterou bude-
me žádat dotace, se týká starého 
a nového hřbitova. Na starém hřbi-
tově se odstraní pozůstatky náhrob-
ků a obrub již opuštěných hrobů 
a hroby, jejichž majitelé k odstranění 
dali souhlas. Prostranství po těchto 
hrobech se osadí veřejnou zelení 
a stávající nechtěné dřeviny se zde 
zredukují. Nový hřbitov čekají  změ-
ny, které spočívají v záměru rozšíře-
ní stávající plochy. Proto bude nut-
né uskutečnit výkupy sousedních 
pozemků.

Dále zde proběhne odstranění 
starých přerostlých, nebo napade-
ných (nemocných) stromů a vysá-
zení nové zeleně. Rekonstrukcí by 
měli projít i chodníky, zpevněné plo-
chy.

V příštím roce také proběh-
ne realizace inženýrských sítí pro 
výstavbu 20-ti rodinných domů 
v lokalitě směrem na Bohumilice.

V závěru bych ještě chtěl podě-

kovat všem občanům, kteří si v prů-
běhu zimního období udržují před 
svými domy chodníky, a tím umož-
ňují hlavně starým lidem, aby se 
mohli lépe pohybovat po obci. Pod-
le nového zákona má tuto povinnost 
vlastník komunikace (kterou je ve 
většině případů obec), ale v praxi je 
to dost problematické. Pokud sněží 
skoro celý den, jak tomu bylo na 
začátku prosince, tak není možné, 
aby obecní úřad zabezpečil svými 
prostředky odklízení sněhu z chod-
níků tak,  aby byly suché a napros-
to bezpečné. Proto si vážím všech 
občanů, kteří dobrovolně udržují 
chodníky, a tím i šetří obci fi nanční 
prostředky, které se mohou použít 
na potřebné investice nebo opravy.

Protože se blíží Vánoce a konec 
roku, chtěl bych všem popřát šťast-
né prožití svátků vánočních, hlavně 
dětem bohatou nadílku pod stro-
mečkem a do nového roku 2011 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak 
v soukromém tak i v pracovním 
životě.  

Jaroslav Komosný
starosta obce

2.9.2010

Z jednání OZ Krumvíř 

• Prezentace fi rmy Nestor kea s.r.o. a bližší seznámení se záměrem vybudování bioplynové stanice v areálu býva-
lého JZD. Schválení stanoviska k realizaci výše uvedené stavby.

- Firma Nestor kea s.r.o. žádá zastupitelstvo obce o vyjádření ke stavbě bioplynové stanice v areálu bývalého 
JZD. Členové Z.O. se zúčastnili prohlídky bioplynové stanice v Mutěnicích, okres Hodonín. Zastupitelstvo 
obce se dohodlo, že zjistí více informací a požaduje po fi rmě Nestor kea s.r.o. dodání technické zprávy BPS 
a surovin, které budou využívány k provozu BPS. Z.O. se dohodlo, že se do týdne znovu sejde.  

• Rozpočtová změna č.3
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 17 169 400,-Kč na 17 249 000,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 29 816 300,-Kč na 29 895 900,-Kč

• Úhrada neinvestičních výdajů na žáky za leden – červen 2010, Uherské Hradiště
- ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777 – Lukáš Michna, Krumvíř 162 (9.A) leden – červen 2010 – 2 000,-Kč/žák

• Různé: Poplatek za reklamu umístěnou na internetových stránkách Krumvíře
- Identifi kační údaje  : 100,-Kč/rok
- Identifi kační údaje + další : 200,-Kč/rok
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9.9.2010

• Firma Nestor kea s.r.o. – žádost o vyjádření k vybudování bioplynové stanice v areálu bývalého JZD.
- Seznámení zastupitelů obce s provozem a vybudováním bioplynové stanice.

• Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – JSHD.
- Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční fi nanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve 
formě dotace ve výši 80 000,- Kč na výstroj, výzbroj a dovybavení požárního vozidla. 

• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Smlouva o souhlasu se stavbou 
na pozemku parc.č. 1453/1, k.ú. Krumvíř

- Jedná se o el. venkovní přípojku NN pro nový RD pana Škrabka na pozemku parc.č. 1453/1 v k.ú. Krumvíř, 
jehož vlastníkem je obec Krumvíř.

• Různé: Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. 

8.10.2010

• Rozpočtová změna č. 4
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 17 249 000,-Kč na 19 537 500,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 29 895 900,-Kč na 30 360 900,-Kč

• Různé
- Žádost ZŠ Krumvíř o povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Krumvíř.
- „Bioplynová stanice Krumvíř “ v k.ú. Krumvíř, okr. Břeclav – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného 
ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
a zahájení zjišťovacího řízení.

10.11.2010

• Volba mandátové, volební a návrhové komise
- Pan starosta přednesl návrh složení komisí:
Mandátová, volební a návrhová komise: předsedkyně – Michaela Procházková
                                                                     člen – Ladislav Foretník
                                                                     člen – František Foretník
                                                                     člen – Pavel Putna

• Kontrola osvědčení o zvolení
- Paní Dana Hečová provedla ověření platnosti voleb členů zastupitelstva ( kontrolu osvědčení o zvolení 
vydaného registračním úřadem ) a podala zprávu o výsledku voleb. V seznamu bylo zapsáno 937 voličů, bylo 
vydáno 640 obálek, odevzdaných platných obálek bylo 632. Z patnáctičlenného zastupitelstva bylo zvoleno 
9 členů ze Sdružení nezávislých kandidátů, 4 členové z ODS, 1 člen z KSČM a 1 člen z ČSSD.

• Složení slibu členů zastupitelstva obce
- Pan starosta vyzval pana Tomáše Koníčka k přečtení textu slibu zastupitelů obce. Po pronesení slova „sli-
buji“ všichni členové zastupitelstva potvrdili slib podpisem.

• Volba starosty, zástupce starosty a členů rady obce

volba starosty: návrh
ODS Pavel Vašíček
Sdružení nezávislých kandidátů Jaroslav Komosný
KSČM Jaroslav Komosný
ČSSD Pavel Vašíček
Pavel Vašíček: Pro  5  hlasů Proti  10  hlasů Zdrželi se   0 hlasů
Jaroslav Komosný: Pro  9  hlasů Proti    5  hlasů Zdrželi se   1 hlas

volba zástupce starosty
ODS Kristýna Vlasáková
Sdružení nezávislých kandidátů Hrabec Jaroslav
KSČM Hrabec Jaroslav
ČSSD Kristýna Vlasáková
Kristýna Vlasáková: Pro  5   hlasů Proti  10  hlasů Zdrželi se   0  hlasů
Jaroslav Hrabec: Pro 10  hlasů Proti    5  hlasů Zdrželi se   0  hlasů
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první radní:
ODS Josef Valihrach 
Sdružení nezávislých kandidátů Josef Valihrach
KSČM Josef Valihrach
ČSSD Josef Valihrach
Josef Valihrach: Pro  14  hlasů Proti  0  hlasů Zdrželi se   1  hlas 

druhý radní:
ODS Kristýna Vlasáková
Sdružení nezávislých kandidátů Miroslav Ledahudec
KSČM Miroslav Ledahudec
ČSSD Kristýna Vlasáková
Kristýna Vlasáková: Pro    5  hlasů Proti   10  hlasů Zdrželi se   0  hlasů
Miroslav Ledahudec: Pro 10   hlasů Proti    0  hlasů Zdrželi se   5  hlasů

třetí radní: 
ODS Pavel Vašíček                     
Sdružení nezávislých kandidátů Dana Hečová 
KSČM Dana Hečová
ČSSD Pavel Vašíček
Pavel Vašíček: Pro  4  hlasy Proti   10  hlasů Zdrželi se   1  hlas
Dana Hečová: Pro  10 hlasů Proti     0  hlasů Zdrželi se   5  hlasů

STAROSTA: Jaroslav Komosný                  
ZÁSTUPCE STAROSTY: Jaroslav Hrabec
1.RADNÍ Josef Valihrach
2.RADNÍ Miroslav Ledahudec
3.RADNÍ Dana Hečová

• Různé: Bioplynová stanice

25.11.2010
• Rozpočtová změna č. 5

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 19.537.500,-Kč na 19.703.200,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 30.360.900,-Kč na 30.462.100,-Kč

• Rozpočtová změna č. 2
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 10.764.700,-Kč na 17.169.400,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 23.411.600,-Kč na 29.816.300,-Kč

• Volba fi nančního výboru
- předsedkyně: Dana Hečová
- člen: Pavel Vašíček
- člen: Josef Valihrach

• Volba kontrolního výboru
- předseda: Zdeněk Luskač
- člen: Petr Zvonič
- člen: Tomáš Koníček
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• Volba kulturní komise
- předsedkyně: Helena Novotná
- člen: Kristýna Vlasáková
- člen: Michaela Procházková

• Odměny členům zastupitelstva obce Krumvíř 
- Schválení odměn členům ZO dle Nařízení vlády č. 20/2009 ze dne 5.1.2009, kterým se mění nařízení vlády 
č. 37/2003

• Vyjádření Obce Krumvíř k výstavbě bioplynové stanice – výsledky veřejné ankety
- Pan starosta informoval zastupitele o výsledku veřejné ankety, která proběhla od 16. – 21.11.2010
- Výsledky hlasování občanů: PRO 42 hlasů
 PROTI 479 hlasů
 NEPLATNÉ 18 hlasů

• Příkaz k provedení inventur
Inventarizační komise: 
Předseda: Jaroslav Hrabec

Členové ústřední inventarizační komise ÚIK:
Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková

Dílčí inventarizační komise DIK:
Základní škola: Pavel Vašíček
Mateřská škola a školní jídelna: Pavel Vašíček
Kino: Luskač Zdeněk
             Hasiči: Pavel Putna
Kulturní dům a objekt na stadioně: Dana Hečová
Obecní úřad a hřbitov: Petr Zvonič
Knihovna: Miroslav Ledahudec
Místní hospodářství: Tomáš Koníček

Likvidační komise:
Předseda: František Foretník
Členové: Ladislav Foretník, Helena Novotná

- Členové všech komisí byli informováni o postupech při provádění fyzické a dokladové inventury a vyplňování 
dokumentace k inventarizaci.

• Smlouva č. 2206-008/012/09 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obec Krumvíř a E.ON Dis-
tribuce a.s.

- Povinný (Obec Krumvíř) prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem nemovitosti – pozemku parc.
č. 2823/2 v katastrálním území Krumvíř (dále jen „zatížená nemovitost“) 
- Zatížená nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katas-
trální pracoviště Hustopeče na LV č. 10001 pro katastrální území Krumvíř, obec Krumvíř, okres Břeclav.
- Oprávněný (E.ON Distribuce a.s.) je vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy – stavby 
realizované pod názvem: „Krumvíř, obnova venkovního vedení  NN – Krumvíř, statek“. Jedná se o síť technic-
kého vybavení, která je zřizována ve veřejném zájmu (§2 odst.2a energetického zákona).
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši
 3.000,-Kč bez DPH

• Usnesení - jmenování zastupitele k problematice zajišťování územního plánu a změn
- Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje zastupitele Jaroslava Komosného, který bude obec Krumvíř zastu-
povat při spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu i změn podle zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon) po celé volební období 2010 - 2014

• ZŠ Krumvíř – žádost o navýšení fi nančních prostředků
- Žádáme tímto o navýšení fi nančních prostředků do ukazatele ŠJ - stravné děti o částku 7.000,-Kč, která je 
vyčíslena s předpokladem do 31.12.2010 jedná se o dotaci 4,-Kč na žáka na jeden oběd.
Dále žádáme o povolení přesunu 3.000,-Kč z ukazatele DDHM do ukazatele VaM – zpracování mezd. Z uka-
zatele Konzultační a poradenské služby 5.000,-Kč a z ukazatele Materiál 4.200,-Kč do ukazatele Zpracování 
účetnictví.
Žádáme také o povolení čerpání rezervního fondu na nákup stolů a židlí do školní jídelny, které jsou ve špat-
ném a nevyhovujícím stavu.
- Schváleno: přesun z pol. DDHM  -3.000,-Kč do pol. VaM +3.000,-Kč, z pol. konzultace -5.000,-Kč a pol. 
materiálu -4.200,-Kč na pol.Účto Bezůšková +9.200,-Kč,   navýšení nákladů na  pol. stravné ŠJ +7.000,-Kč
Celkové navýšení rozpočtu o částku 7.000,-Kč z původních 783.500,-Kč na 790.500,-Kč. Čerpání rezervního 
fondu nebylo schváleno.



Krumvířský zpravodaj4/2010 strana  7

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010

Porovnání volební účasti
Volební účast v % 1994 1998 2002 2006 2010
Krumvíř 68,87 72,6 77,07 69,91 68,3
Okres Břeclav 68,15 53,41 53,15 51,05 52,76
Jihomoravský kraj 67,83 49,8 48,07 49,35 41,94

Počty hlasů jednotlivých kandidátů

4573 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
390 Jaroslav Komosný, 42 let
344 Ing. Miroslav Ledahudec, 41 let
371 Jaroslav Hrabec, 41 let
285 Libor Vytrhlík, 48 let
341 Ladislav Foretník, 47 let
329 Zdeněk Luskač, 40 let
341 Dana Hečová, 48 let
305 Petr Zvonič, 46 let 
302 Helena Novotná, 58 let
307 Tomáš Koníček, 25 let
250 Ladislav Kratochvíl, 56 let
274 Vít Mandelík, 42 let
230 Jaroslav Kučera, 49 let
274 Stanislav Prokop, 43 let
230 Bohumír Valenta, 65 let

741 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
116 Ing. František Foretník, 58 let
96 Lubomír Koníček, 56 let
61 Stanislav Vytrhlík, 49 let
35 Josef Kobylka, 52 let
36 Vlastimil Lexa, 39 let
60 Josef Laigot, 62 let
65 Anna Křikavová, 60 let
28 Josef Páleník, 68 let
31 Petr Boháč, 45 let
37 Jaromír Šorš, 50 let
54 Karel Borovička, 70 let
40 Jaroslav Ondrůj, 70 let
32 Ladislav Luskač, 75 let
31 Mojmír Šefčík, 55 let
19 Josef Sekanina, 63 let

483 TOP 09
101 Vít Valihrach, 29 let

72 Tomáš Vostřák, 31 let
63 Ing. Radim Heča, 25 let
40 Bc. Zbyněk Sekanina, 26 let
48 Bc. Marek Heča, 24 let
57 Martin Tibenský, 33 let
65 Magdaléna Straková, 22 let
37 Vítězslav Doné, 30 let
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1978 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
188 Pavel Vašíček, 41 let
113 Martin Valihrach, 24 let
147 Ondřej Němeček, 34 let
150 Mgr. Michaela Procházková, 40 let
114 Petr Svoboda, 29 let
153 Ing. Kristýna Vlasáková, 31 let
116 Věra Vašíčková, 41 let
132 Lubomír Lexa, 50 let
115 Františka Prokopová, 65 let
140 Ing. Veronika Procházková, 31 let

82 Mgr. Anera Horychová, 23 let
129 Marcel Němeček, 31 let
103 Ludmila Prokopová, 49 let
210 Josef Valihrach, 54 let

86 Marcela Konečná, 33 let

935 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
123 Pavel Putna, 55 let

82 Miroslav Vytrhlík, 55 let
31 Bronislav Schoř, 45 let
28 Valéria Schořová, 42 let
62 Pavel Šurýn, 53 let
90 Doc. RNDr. Jaroslav Libicher CSc., 68 let
28 Martina Schořová, 23 let
45 Renata Prokopová, 44 let
54 Eduard Fefko, 34 let
85 Ing. Karel Rozsypal, 50 let
55 Mgr. Dana Věžníková, 56 let
40 Miroslav Věžník, 62 let
72 Antonín Konečný, 63 let
41 Miroslav Schmied, 58 let
99 Josef Kolouch, 49 let

Zvolení členové zastupitelstva
Jaroslav Komosný
Jaroslav Hrabec
Miroslav Ledahudec
Ladislav Foretník
Dana Hečová
Libor Vytrhlík *
Zdeněk Luskač
Petr Zvonič
Helena Novotná
František Foretník
Josef Valihrach
Pavel Vašíček
Michaela Procházková
Kristýna Vlasáková
Pavel Putna

* nahrazen Tomášem Koníčkem

Tři otázky pro zastupitele
1. Co považujete pro Krumvíř za prioritu? Co je podle 
Vás třeba změnit/udělat?
2. Jaké opatření byste navrhoval (a) ke zvýšení bezpeč-
nosti v Krumvíři (v souvislosti s nálezem použité injekční 
stříkačky)?
3. Jaký je Váš názor na kulturní dění v obci?

Jaroslav Hrabec:
1. Mezi hlavní priority obce na další období je dle mého 

názoru podpora kulturního a společenského hnutí v obci, 
zabezpečení služeb pro starší občany a aktivní podpora 
místních organizací. Dále podpora výstavby inženýrských 
sítí ve vytipovaných lokalitách a tím možnost nových pří-
ležitostí k bydlení hlavně mladým rodinám, údržba a pro-
voz místních komunikací a starost o veřejnou zeleň.

2. Vzhledem k tomu, že pravomoc obce v této otázce 
je dosti omezená, budu se i nadále zasazovat a vyvíjet 
snahu, aby se kompetentní orgány touto závažnou otáz-
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kou aktivněji a hlavně intenzivněji zabývali.
3. Myslím si že kulturní dění v obci se v poslední době 

kromě osvědčených tradičních akcí vhodně zpestřilo. 
Zásluhu na tom mají nejenom členové kulturní komise při 
obecním úřadu a samozřejmě spolek Pro muzeum, ale 
také členové ostatních spolků a sdružení v obci.

Ing. Miroslav Ledahudec:
1. Co se týká priorit pro Krumvíř, ty byly stanoveny 

Sdružením nezávislých kandidátů již před volbami. Já 
bych chtěl dopomoci k tomu, aby se podařil volební pro-
gram splnit. Dle mého názoru by bylo zapotřebí opravit 
koupaliště a obnovit zeleň na národopisném stadionu tak, 
aby mohl být celý areál více využíván ke kulturním akcím 
a koupaliště aby sloužilo nejen občanům Krumvíře.

2. Na druhou otázku není lehké odpovědět. To, že se 
úsporná opatření dotkla i práce Policie ČR je zřejmé. Na 
druhou stranu nemůžeme vše nechávat na Policii. Je nut-
né, aby si všichni obyvatelé Krumvíře uvědomili, že svým 
dílem můžou přispět ke zvýšení bezpečnosti v Krumvíři. 
Občané by měli být všímaví k tomu, co se v obci děje 
v souvislosti s užíváním drog. Obecní úřad bez pomoci 
občanů s tímto negativním jevem mnoho nezmůže. Naj-
mutí nějaké bezpečností agentury nebo zřízení obecní 
policie, dle mého názoru není řešením. Bylo by vhodné 
kontaktovat odborníky, kteří se drogovou problematikou 
zabývají a stanovit, jakým způsobem postupovat. 

3. Kulturní dění v obci je dle mého názoru na dosta-
tečné úrovni. Obecní úřad, spolky a sdružení v Krumvíři 
pořádají dostatečné množství kulturních akcí. Z pořáda-
ných akcí si může každý vybrat. Určité rezervy vidím ve 
využití národopisného stadionu. Také návštěvnost někte-
rých akcí by mohla být vyšší. Jako pozitivní vidím, že se 
na pořádání kulturních akcí podílí více občanů Krumvíře, 
než tomu bylo v minulosti.

Helena Novotná
1. Za prioritu pro Krumvíř považuji vytvořit ideální pod-

mínky pro to, aby občané Krumvíře byli s prací celého 
obecního úřadu a zastupitelstva spokojeni, jelikož nám 
volbou k tomu dali svou důvěru. Určitě se budeme snažit 
reagovat na všechny aktuální situace a všichni zvolení 
zastupitelé se budou snažit vytvořit atmosféru, aby se 
všem v Krumvíři líbilo a všichni byli spokojeni.

2. Co se týká opatření ke zvyšování bezpečnosti 
v obci si myslím, že důležitá je hlavně prevence, ať už je 
to poučení v rodině a ve škole. Z dřívějších zkušeností 
vím, že spolupráce s rodinami, z kterých mladiství delik-
venti vychází, je špatná a ideální není ani spolupráce 
s Policií ČR. Pokud už nastane situace, která je právě 
aktuální, musí OÚ dotáhnout případ tak, aby Ti, co svým 
chováním ohrožují okolí, byli opravdu potrestáni. 

3. V rámci kulturního dění spolupracovat a komuniko-
vat v obci se všemi subjekty, které jsou ochotny k jakéko-
liv aktivitě. Většina jich to dělá pro všechny obyvatele ve 
svém volném čase a myslím, že za každou tuto aktivitu jim 
patří poděkování. Samozřejmě se budeme snažit pokra-
čovat a podílet se na všech národopisných akcích. Snad 
se nám také podaří pořádat i samostatné akce, bude to 
však také záviset na fi nančních možnostech OÚ.

Závěrem bych také poděkovala Vašemu redakčnímu 
týmu za práci na „Krumvířském zpravodaji, který dobře, 
průběžně reaguje a vystihuje dění v naší obci. 

Mgr. Michaela Procházková
1. V zimním období uklizené a čisté chodníky, do 

budoucna čistička odpadních vod.
2. Současnou situaci řeší Policie, my bychom se měli 

zabývat prevencí. Děti poučujeme, ale je potřeba, aby 
informace měli i dospělí, a tak mě překvapilo a mrzelo 
zároveň, že když škola nabídla přednášku na toto téma, 
přišly tři maminky...

3. Rozhodně zachovat kino.

Josef Valihrach:
1. V tomto zimním období by měly být prioritou chodní-

ky uklizené od sněhu. Zaměstnanci obce by tomuto měli 
věnovat zvýšené úsilí – i nadále by však občané neměli 
spoléhat pouze na obecní úřad a o chodníky se starat 
také sami. Velkou prioritou je dále vybudování přírodní-
ho biotopu – koupaliště. Na tomto projektu bychom měli 
všichni spolupracovat a dovést jej do zdárného konce.

2. V této věci je důležité spolupracovat s Policií ČR, 
i když ani ta není všelék. Drogy ale nemůžeme tolerovat. 
Stejně důležité je, aby si rodiče všímali doma svých děti 
a snažili se preventivně zasahovat.

3. Jsem moc rád, že se kulturního dění v obci ujala 
mladší generace. Já osobně jsem kulturu vždycky maxi-
málně podporoval. Myslím si, že kultura v obci má v sou-
časné době dobře našlápnuto, je však potřeba všechny 
aktivity skloubit.

Pavel Vašíček:
1. Priorita pro Krumvíř je velmi záludná otázka, už 

jenom proto, že takových priorit zde vidím několik jako je 
například vybudování Čistíčky odpadních vod (vč.kanali-
zace), na což by navázala oprava chodníků. Dále zřízení 
nových stavebních míst (na čemž se už pracuje).

A určitě by se našly i jiné důležité akce. Já bych určitě 
upřednostnil úpravu národopisného stadionu, což by spo-
čívalo v odstranění nynější stavby „linkusáku“ a násled-
ná výstavba nové multifunkční budovy. Tato budova by 
měla sloužit jako zázemí pro účinkující, kteří vystupují na 
zde se konajících akcích. Dále by zde měla být možnost 
pronájmu prostor pro rodinné aj. oslavy (tak jak tomu 
bylo dosud). Co by zde ale určitě nemělo chybět, jsou 
ubytovací prostory, které v obci neustále chybí a zde je 
naprosto ideální prostředí. A konečně by měla mít budo-
va a přilehlá sportovní zařízení svého stálého správce. 
Při představě, že by se podařil vybudovat biotop z koupa-
liště, tak bychom v obci získali skutečně reprezentativní 
prostředí, které by naši obec posunulo trochu dále v žeb-
říčku turismu.

2. Co dělat pro bezpečnost v naší obci? Určitě by do 
obce měla náhodně zajíždět policie, která by inkrimino-
vaná místa a osoby monitorovala, případně i zakročila. 
Toto už se zde konečně děje, ovšem až po té nešťastné 
události s místními dětmi. Další opatření bych zde viděl 
v umístění kamerového systému, který by sledoval kri-
tická místa. A hlavně by měla probíhat prevence na toto 
téma ne jenom ve škole, ale také jak je vidět i ve školce.

3. Kultura v obci podle mého „laického“ mínění není 
špatná, samozřejmě vylepšit a vnést do této oblasti tro-
chu mladistvého ducha by nebylo vůbec špatné. Kame-
nem úrazu je slabá návštěvnost všech kulturních akcí.
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BIOPLYNOVÁ STANICE V KRUMVÍŘI?
V posledních týdnech jsme byli 

všichni „zapojeni“ do problematiky 
zřízení bioplynové stanice v Krumvíři 
v areálu bývalého JZD. O výstavbu 
stanice v hodnotě sedmdesát milio-
nů korun  usiluje fi rma Nestor Kea, 
jejímž jednatelem je krumvířák Aleš 
Foretník. Bioplynka by měla stát na 
místě dnešních kravínů.

Informace o možnosti vyjádřit 
se k vybudování bioplynové stanice 
vyvolala poměrně bouřlivou reakci. 
Starosta obdržel dopis s téměr tře-
mi sty padesáti podpisy s žádostí 
o provedení ankety, zda bioplynku 
ano či ne. V neofi ciálním referen-
du hlasovalo téměr 540 lidí, takže 
účast by se dala srovnat s nedáv-
nými komunálními volbami. Pro 

bylo 7,8 % (42 osob) a proti 88,8 
% (480 osob) obyvatel. Této anke-
tě předcházela schůzka přímo se 
zástupci společnosti Enserv, která 
by dodávala potřebné technologie 
k výstavbě stanice. V kulturním domě 
se sešlo téměř devadesát lidí.

Na základě referenda hlaso-
valo zastupitelstvo proti výstavbě 
bioplynové stanice (pro byli pouze 
4 zastupitelé, proti 4 zastupitelé 
a 4 zastupitelé se zdrželi hlasová-
ní). Stanovisko obce je důležité pro 
zjišťovací řízení, které dělá v této 
souvislosti Krajský úřad Jihomorav-
ského kraje. Do uzávěrky zpravo-
daje nebylo stanovisko Krajského 
úřadu  k dispozici.

Bioplynové stanice jsou moderní 
a ekologická zařízení, která se běžně 
provozují v ČR i ve světě. Zpracovávají 
širokou škálu materiálů nebo odpadů 
organického původu prostřednictvím 
procesu anaerobní digesce bez pří-
stupu vzduchu v uzavřených reakto-
rech. Výsledkem procesu je bioplyn 
(skládá se hlavně z metanu a oxidu 
uhličitého), který je zatím nejčastěji 
využíván k výrobě elektřiny a tepla, 
a dále digestát, který lze použít jako 
kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

V bioplynové stanici lze zpra-
covávat kejdu, hnůj a jiné odpady 
z živočišné výroby, fytomasu, odpady 
z rostlinné výroby (nevyužité pícniny, 
kukuřice), ze stravování, biologicky 
rozložitelný komunální odpad a čis-
tírenské kaly. Vhodné jsou zvláště 
materiály s vyšší vlhkostí. 

Zařízení pro anaerobní digesci 
organických odpadů může mít mnoho 
variant. Na začátku bioplynové linky 
je zpravidla přípravná nádrž, kde se 
skladuje surový materiál. Ten je podle 
potřeby přečerpáván do fermentoru, 
kde se odehrává vlastní proces ana-
erobní digesce a tvorby bioplynu. Bio-
plyn vznikající ve fermentoru je jímán 
do zásobníku a upravován pro další 
využití. 

Tuhý zbytek po vyhnití se sní-
ženým obsahem biologicky rozložitel-
ných látek se nazývá digestát. Tento 
materiál, pokud vyhovuje všem para-
metrům stanoveným vyhláškou Minis-
terstva životního prostředí, lze využít 
jako hnojivo, přídavek do kompostu 
nebo k úpravě povrchu terénu.

V Jihomoravském kraji je v provo-
zu asi deset bioplynových stanic. Na 
krajském úřadě ovšem leží alespoň 
dvojnásobek žádostí o posouzení 
vlivu stanic na životní prostředí, kte-
ré jsou k povolení stavby nutné. Na 
Břeclavsku je v provozu bioplynová 
stanice o výkonu 500 kW/h v Mikulči-
cích. Zpracovává krmivo pro domácí 
zvířata, kejdu, chlévskou mrvu, obilní 
zbytky, výlisky z rajčat a jablek. Nové 
stanice se plánují v Moravské Nové 
Vsi a ve Velkých Pavlovicích. 

(red)
Zdroj: www.denik.cz, www.breclav-
skydenik.cz, 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn, 
http://www.enviweb.cz/page/co_je_
to_bioplynka

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Poděkování hasičům
Dne 30. září 2010 obdržela jednot-

ka sboru dobrovolných hasičů Krumvíř 
z rukou hejtmana Jihomoravského kra-
je Michala Haška poděkování, čestné 
uznání a medaili Jihomoravského kraje 
za obětavou pomoc při likvidaci povodní 
a jejich následků, které v průběhu jara 
a léta roku 2010 postupně na různých 
místech potrápily Jihomoravský kraj. Slav-
nostní akt se uskutečnil na radnici v Hodo-
níně a krumvířské hasiče jsem na něm 
zastupoval jako jejich velitel. Povodně 
a jiné živelné události velmi jasně ukazují 
potřebnost dobrovolného hasičstva, pro-
tože jde o jedinou složku integrovaného 
záchranného systému, kterou je možné ve 
velkém počtu během krátké chvíle urych-
leně zorganizovat k potřebným záchra-
nářským akcím. Jihomoravský kraj je si 
toho vědom a možná právě proto ocenil 
zasahující hasiče. Zprvu jsem ceremoniál 
bral jako papalášské hrátky, kde si potřepeme pravičkami a možná se o tom 
objeví krátký článek v novinách. Nakonec převážil pocit, že se nám někdo 
snažil poděkovat za těžkou práci, kterou děláme rádi a zdarma. A tento pocit 
chci tímto krátkým článkem přenést také na členy své jednotky. 

V uplynulých letech bylo počasí velmi nestabilní. S tím je do určité míry 
možné spojovat zvýšené riziko vzniku povodní, a tak je pro mne velmi 
důležité, že naše jednotka je schopna a vybavena účinnými prostředky na 
protipovodňové a povodňové práce i úklid. Doufám, že je v Krumvíři nebu-
deme muset nikdy použít. 

Členům jednotky děkuji za celoroční obětavou práci a všem čtenářům 
přeji příjemně prožité svátky. 

Ondřej Němeček 
velitel JSDH Krumvíř
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TJ Sokol Krumvíř, podzim 2010:
Letos až druhým listopadovým víkendem skončily 

mistrovské zápasy našich hráčů v soutěži mužů. Žáci 
a přípravka skončili své soutěžní klání koncem října. 

Přípravce se po vcelku zdařilém druhém účinko-
vání podařilo ve čtyřech zápasech zabodovat, když 
jsme venku porazili celek nováčka z Vrbice, remizovali 
v Nikolčicích a doma s Vranovicemi a H. Bojanovicemi. 
Zatím nám tedy patří 8. příčka z deseti celků. 

Žáci po nováčkovském prvním roce také nezačali 
slibně, nepodařilo se jim bodovat ani v jednom z pěti 
odehraných zápasů. Na vině je určitě úzký kádr, který 
ke konci podzimu s vlnou nemocí a nachlazení víc než 
poloviny týmu zapříčinil dvakrát situaci, kdy jsme nepo-
skládali ani minimální počet možných hráčů schopných 
nastoupit na utkání ve Strachotíně a v Zaječí. Jarní část 
soutěže budeme proto nuceni ve spolupráci s žákov-
ským oddílem z Brumovic sdružit do jednoho celku, 
abychom byli schopni zbytek soutěže dohrát. Po polovi-
ně soutěže nám tedy patří až poslední 8. pozice. 

Muži jsou letos jako nováček okresního přeboru po 
většinou rozpačitých výkonech a 15 odehraných zápa-
sech (dvě jarní kola se předehrávala už na podzim) na 
12. místě s náskokem tří bodů na sestupové pozice. 
Je určitě paradoxem, že snad vyjma utkání ve Cvrčovi-
cích a v Pohořelicích byli naši hráči ostatním mužstvům 
minimálně vyrovnaným soupeřem. Vinou individuál-
ních chyb nebo spíš nedůsledností hlavně v obranné 
fázi se nám podařilo jen dvakrát zvítězit a nacházíme 
se na příčkách, na kterých bysme naše mužstvo určitě 
nechtěli vídat. Jaro ukáže, jestli si i zlepšenou koncov-
kou v zakončování útočných akcí vybojujeme setrvání 
v nejvyšší soutěži v rámci okresu.

Zveme všechny na tradiční SILVESTR 2010, který 
pořádáme poslední den v roce v našem kulturním domě, 
k tanci a dobré zábavě hraje oblíbený „DJ ŽAŽOHA“. 
Zakončením plesové sezony bude i příští rok 26. února 
2011 oblíbený MAŠKARNÍ PLES tentokrát s rockovou 
skupinou HARY KOCHR. 

Děkujeme všem příznivcům a věrným fanouškům za 
naši podporu a přízeň při pořádání  akcí v pomalu kon-
čícím roce a přejeme vše nejlepší do roku nadcházející-
ho.     Jaroslav Hrabec 
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Činnost Českého zahrádkářského svazu Krumvíř

Koncem listopadu jsme uspořáda-
li zájezd do maďarských lázní Mošoň. 
I když z místních občanů nebyl napl-
něn celý autobus, zájem měli přátelé 
z okolních obcí. Všichni účastníci byli 
spokojeni, a proto plánujeme zájezd 
v jarních měsících zopakovat.

Na závěr roku připravujeme Ště-
pánskou ochutnávku mladých vín. 
Pro návštěvníky máme připraveno 
i malé občerstvení.

Letošní úroda hroznů byla nej-
nižší od roku 1985, tehdy to způso-
bily třicetistupňové mrazy. Tentokrát 
bylo příčin špatné úrody více. Mimo 
mrazu to bylo nižší nasazení květů 

a především nezvládnutá ochra-
na révy proti chorobám. Tento stav 
nepostihl jenom Krumvíř, ale všechny 
vinařské oblasti. Také špačci byli hla-
dovější než v jiných letech a chutnali 
jim i málo sladké plody.

Poslední dva roky se místní spo-
lek zahrádkářů stará o hlídání společ-
ných vinic na tratích směr Brumovice. 
Už v loňském roce se našli dva vinaři, 
kteří nepřispěli na „hotaře“. Letošní 
sezóna byla fi nančně ve ztrátě. Pře-
sto si myslíme, že by hlídání mělo 
pokračovat i v dalších letech. Kritika 
na provádění hlídání po vinobraní, ať 
je nebo není oprávněná, by se měla 

řešit před započetím hlídání. Když se 
svolala koncem srpna schůze maji-
telů vinic, bylo jich přítomno několik 
a chyběli především pozdější největ-
ší kritici. Vypadá to, že kritizovali jen 
z důvodu, aby nemuseli platit „hota-
řům“ 50 Kč. Proto se výbor ČZS rozho-
dl, že příště svolá schůzku vinařů ještě 
v letních měsících. V případě nezájmu 
se hlídání nebude provádět, což by 
byla škoda. Jak se vynechá jeden rok, 
těžko se bude znovu začínat.

Přeji sobě a všem vinařům, ať je 
v novém roce opět obvyklá úroda, 
neboť nejen bečky jsou žíznivé.

Karel Rozsypal

Spolek PRO MUZEUM
Příběh hraček

Snad nikdo z nás si nedovede 
představit dětství bez hraček. O tom 
nás také přesvědčila výstava, kte-
rou připravila Majka Šebestová jako 
doprovodný program ke IV. Roz-
svěcení vánočního stromu a také, 
díky pochopení p. ředitelky ze ZŠ 
k Nedělnímu vystoupení dětí.

Bylo nesmírně zábavné sledovat 
reakce návštěvníků. Hlasité výkři-
ky: „To jsem taky měl(a)!“ přehlušily 
místy i hudbu navozující dobovou 
atmosféru. Že se děti rády dotýkají 
exponátů, na to už jsme zvyklé, ale 
tentokrát si občas panenku, medvíd-
ka nebo opici pochovali i ti dospělí. 

Úspěch sklidila jak plastová kuchyň-
ka, tak i bručící medvídek.

Všechny hračky na výstavě měly 
svůj příběh – tak alespoň tři z nich:

Jedním z nejstarších exponátů 
byl kočárek od paní Dobrušky Štau-
dové. Košinku pro ni nechal vyrobit 
tatínek v Hustopečích u košíkáře 
pana Mitka, kovovou konstrukci 
udělal sám tatínek - pan Kvaš a dře-
věné části dědeček, kolář p. Adam. 

Druhý příběh vypráví staré ohma-
tané šachy, se kterými se hrávalo 
v hospodě u Marešů. Při bližším 
kontaktu ještě voněly kouřem od 
tisíce hráčů a taky nostalgií. 

Třetí příběh napsal tvůrce vozí-

ku pan Tomáš Foretník. Vyrobil ho 
v 50tých letech pro Martina Foret-
níka. Strýc Tomáš se vyučil ve Víd-
ni kolářem a ke svým mistrovským 
zkouškám musel vyrobit celý kočár 
– jak ze dřeva, tak i jeho kovové 
a kožené součástky. Byl také jedním 
z výrobců „ocasů na fedra“.

Krojový ples
Kulturní komise obce připravuje 

na 22. ledna 2011 tradiční Krojový 
ples. Je potěšující, že se ho účastní 
čím dál tím více krojovaných, a to 
i z řad vdaných a ženatých. Je to 
vlastně úžasný nápad. My, ženy, 
nemusíme dlouze stát před zrcadlem 
a přemýšlet, jakouže to horkou pleso-
vou novinku na sebe oblečeme. Navíc 
kroj ukryje i nějaký ten faldík navíc. 
A taky vůbec nevadí, že jej máte již 
druhý – třetí rok – stále stejný. A náš 
“vdaný kroj“ je i více pohodlný, než 
ten svobodný. A tak i já jsem podleh-
la kouzlu místního kroje a pomalu si 
jej začínám připravovat. Není to však 
jediná inspirace pro příští ples. Tou-
to jsme se nechali inspirovat v Klo-
boukách. Ano, tušíte správně. Jde 
o předtančení dětí. K jeho uskutečně-
ní nás vede několik důvodů. 

Důvod první – fi nanční. Pořízení 
kroje, byť toho dětského, je náročné. 

Sama jsem si to letos vyzkoušela, 
když jsem pro devítiletou dceru poři-
zovala kompletní kroj.

Zdá se mi tudíž neúčelné, využí-
vat jej pouze jedenkrát (max. dvakrát 
– a to jenom např. při KBS) v roce. 
Takový ples, kdy by se mohl kroj 
předvést v plné kráse, je určitě další 
dobrou příležitostí. 

Důvod druhý – tradice. Když listuji 
starými vydáními Krumvířského zpra-
vodaje, není snad roku, kdy by se 
„neplakalo“ nad nízkou účastí chasy, 
nesnadné shánění stárků apod.

Naučme tedy děti chodit v kroji, 
naučme je vážit si kroje, naučme je 
vážit si vlastní historie. Na hody jsem 
zaslechla, jak jeden z bývalých stár-
ků říkal: „Hody jsou super, lepší jsou, 
když jseš  v kroji, ale když jseš stárek, 
tak je to jako bys byl na těch pár dní 
Jágr.“ I  to je možná jeden z důvodů, 
proč organizujeme dětské krojové 

předtančení.
Důvod třetí – tanec. Obec Krumvíř 

pravidelně organizuje Soutěž o nej-
lepšího tanečníka slováckého verbuň-
ku, byť za nás už nikdo neverbuje. Na 
toto téma jsme už psali hned po Sjez-
du rodáků. Využijme tedy naše zatím 
mladé a ohebné děti k tomu, aby se 
tanec zapsaný do seznamu UNE-
SCO neztratil nejenom z naší obce, 
ale i z celého Hanáckého Slovácka. 
A taky dokud máme ještě ty, kteří jej 
mohou naučit. 

(VC)
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Moravský ples v Praze

Všechno to vzniklo po Sjezdu 
rodáků. Přijela rodačka, nadše-
ná aktivistka Slováckého krúžku 
v Praze. Natočila ukázky ze Sjez-
du, nafotila spoustu fotek a ve sto-
věžaté matičce se s nimi pochlubi-
la. A tak začala naše spolupráce. 
Obec Krumvíř byla prostřednictvím 
SPOLKU PRO MUZEUM požádá-
na, aby se ujala slavnostního zahá-

jení Moravského plesu, který se 
koná 19. února 2011. Byla nám také 
vyhrazena jedna „kolona“ v Morav-
ské besedě.  Je to pro obec určitě 
velká čest zahajovat ples, který je 
věnován Hanáckému Slovácku. 
Jsou určitě „dravější“ obce, které 
by se této cti rády ujaly.  Navíc to 
pro nás  všechny může být i zají-
mavá podívaná – 400 krojovaných 

ze všech regionů Moravy, 10 cim-
bálových muzik, dechové hudby 
a nepřekonatelné prostřední Národ-
ního domu. A navíc, spousta celeb-
rit. Vždyť téměř každý dobrý Pražák 
je vlastně Moravák.

Přihlášky na ples a bližší infor-
mace: promuzeum@email.cz

NA CESTÁCH

Sopky spí jen naoko 

– vulkány Sicílie a Liparských ostrovů

Prolog
Zatímco ostatní spolužáci v první třídě základní školy nahlásili jako vysněné povolání obligátní kosmonauty, léka-

ře a popeláře, já se chtěl v té době stát vulkanologem neboli odborníkem zkoumajícím sopky. Mohl za to ilustrovaný 
atlas z místní knihovny a tehdejší dětský seriálový hit Děti z kouřové hory. Výběr povolání se časem začal ubírat 
jiným prozaičtějším směrem, ale sen vylézt na sopku, nejlépe právě soptící, zůstal. Na jeho splnění došlo až v roce 
2009, kdy jsem si vybral aktivní dovolenou s cílem Sicílie a Liparské ostrovy, kde se to vulkány jenom hemží. Měl 
jsem možnost vystoupit na 3 z nich a zde jsou mé zážitky. Třeba budou někoho inspirovat.

Etna – královna evropských sopek
Se svými zhruba 3330 m je nejvyšší činnou evropskou sopkou a díky 

mohutnému kuželu o obvodu základny přes 200 km také nepřehlédnutelnou 
dominantou východní části Sicílie. K erupcím dochází téměř každý rok, jed-
na proběhla rok před naší návštěvou, další, zatím poslední, 2 měsíce po nás 
v listopadu 2009.

Většina turistů začíná svůj výstup na parkovišti v Rifugio Sapienza ve výš-
ce 1900 m.n.m., odkud je možné vyjet lanovkou o 700 m výše a ušetřit si tak 
značnou část trasy. Naše skupina ovšem lanovku ze sportovních i fi nančních 
důvodů zavrhla a výšlap měsíční krajinou plnou sopečného prachu a kamenů 
si proto užila dosyta. Prudkým svahem, po klikatící se cestě určené terénním 
vyhlídkovým minibusům, jsme při chůzi pozorovali, jak se výchozí bod postupně 
propadá do hloubky a nad obzorem před námi vyrůstá vrcholová partie sopky. 
Asi po 2 hodinách jsme dosáhli horní stanice lanovky a pokračovali dál ke dvě-
ma velkým bočním kráterům ve výšce přes 2900 m. Na tomto bodu zvaném 
Torre del Filosofo jsme stejně jako většina pěších turistů omezených časem 
cestu zakončili. Přestože nejde o úplný vrchol, který se nachází ještě dále, nabí-
zí dostatečnou představu o monumentální velikosti a síle sopky. Barvy hornin 
střídají tmavě šedou na povrchu s hnědočervenou ve stěnách kráterů, ze kte-
rých místy vycházejí sirné páry. Při dobré viditelnosti se otevírají pohledy na 
stovky kilometrů daleko k pobřeží, místy narazíte na pozůstatky zařízení, která 

neodolala předchozím výbuchům. 
Komu by volně přístupná trasa 

nestačila a chtěl by se vydat na hlav-
ní vrchol a nejvýše položené krátery, 
musí využít služeb placeného horské-
ho průvodce nebo risknout výšlap na 
černo. Naše procházka s celkovým 
převýšením přes 2 km včetně sestupu 
trvala přes 6 hodin, zájemci o dobytí 
vrcholu by měli přičíst minimálně další 
dvě.

Začátek výstupu u dolní stanice lanovky

Horní část masivu Etny, v pozadí vrcholJeden z bočních velkých kráterů 2900 m.n.m.
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Vulcano – pohodová spící síla
Ostrov Vulcano se svojí stejnojmennou sopkou je nejjižnějším z Liparských ostrovů. Od severního pobřeží Sicílie 

je vzdálený 25 km. Zdejší letoviska nabízejí pláže s tmavým lávovým pískem a všudypřítomný výhled na rozložitý 
masiv 390 m vysokého Velkého kráteru. Sopka je v současnosti klidná, pouze na vrcholu na několika místech 
vypouští horké sirné páry. Výstup na nejvyšší bod obvodu kráteru je pro všechny, kdo si občas zkusí vylézt na Skle-
nářův kopec, nenáročnou túrou a lze jej zvládnout zhruba za hodinu. Výhled každopádně stojí za námahu. Zejména 
v době východu a západu slunce si můžete vychutnat barevné divadlo okolních ostrovů, lodí všech velikostí křižují-
cích mezi nimi a živých městeček roztroušených na úpatí sporadicky zalesněných hor. Daleko na severním obzoru 
lze v oparu spatřit kužel 50 km vzdálené Stromboli, cíle všech, kterým spící sopky nestačí.

Stromboli – peklo v přímém přenosu
Stromboli je vzorná sopka. Za prvé svým tvarem, jde totiž o ukázkový kužel vystupující z moře do výšky 924 m, 

za druhé svou aktivitou, která je povětšinou neškodná a pravidelná. K malým erupcím s výstřiky lávy zde v sou-
časnosti dochází několikrát za hodinu, takže návštěvník má solidní šanci spatřit a ucítit ohnivé peklo na vlastní oči 
a kůži. To platí pro odvážlivce, kteří stejně jako my vystoupí z lodi v jedné ze dvou vesnic ležících na úpatí sopky, 
zaplatí služby licencovaného průvodce, podepíší reverz, nafasují přilbu a dýchací roušku a vydají se navečer ve 
skupině pěšky nahoru.

Cesta se v nižších partiích klikatí mezi vysokým porostem, výše už se jde jen holým prachem a kameništěm. Asi 
po 2 hodinách stoupání skončilo, nastal soumrak a přišel zlatý hřeb programu. Z vrcholové terasy se otevřel výhled 
do hloubky kráteru, který se svažuje asi 200 m dolů. V něm na několika místech pobublávají a do tmy září červené 
žhnoucí průduchy, ze kterých zhruba každou čtvrthodinu vytryskne gejzír oranžovožluté vřící lávy do výšky přes 100 
metrů. Hluboký ohlušující rachot srovnatelný se zvukem stíhačky navozuje patřičný dojem, kdo je tu pánem.

Díky dokonalému počasí jsme mohli v přestávkách pozorovat desítky světýlek z lodí shromážděných na moři 
kilometr pod námi. Pro turisty, kteří nechtějí nebo nemohou lézt na vrchol, je pohled z lodi druhou variantou, jak si 
erupce alespoň z dálky prohlédnout. Po hodině strávené na vrcholu jsme plní dojmů zamířili zpět dolů. Sestupová 
cesta ovšem vede jinudy, přímo z prudkého svahu dolů po hluboce vyšlapaném chodníku vyplněném tlustou vrstvou 
sopečného prachu. Strmý pochod dolů v hluboké noci za svitu čelovek, které proniknou mlhou zvířeného prachu jen 
pár kroků dopředu a s nasazenými přilbami a rouškami, patřil k nezapomenutelným zážitkům dokreslujícím celkový 
dojem z této jedinečné kouřové hory. Lodní linky přijíždějí až ráno, proto jsme pobyt na ostrově zakončili stylově na 
pláži pod širákem. Usíná se ovšem těžko, Stromboli je opravdu silný zážitek.

Přístav pod rozložitým kráterem Vulcano Výšlap na vrchol časně ráno Výhled na Liparské ostrovy z vrcholu

Závěr
Na zpáteční cestě z italských ostrovů byla návštěva známých Pompejí praktickým připomenutím obrovské síly, 

kterou příroda prostřednictvím sopek dokáže lidstvo stále překvapovat. Od starověku až po dnešek jsme proti tomu-
to nebezpečí stále stejně bezbranní. Ať už příště v televizi uvidíte řádit islandskou Eyafjallajökull nebo jinou její 
kolegyni, vzpomeňte si, že tento fenomén je možné bezpečně poznat na vlastní kůži například v dobře dosažitelné 
destinaci na jihu Itálie. Počítejte ale vždycky s tím, že sopky spí jen naoko.

Jarek Křikava

Téměř 1 km vysoký kužel Stromboli Gejzíry žhavé lávy prozařují tmu Divadlo se opakuje několikrát za hodinu
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byl namyšlený a dopředu hrdý na to, 
že uslyší od komise „schopen bez 
vady“ a jinému se tajil dech, když se 
zpívalo: „Já se mám představit před 
pana hejtmana!“ Písniček veselej-
ších bylo ale víc než těch smutných. 

Chlapci s sebou při zpěvech po 
dědině nosili velký proutěný koš a 
tetičky jim v zástěrách do něj doná-
šeli vajíčka. Zvykem to bylo jistě 
proto, že regrúti měli večer muziku 
a museli ji z něčeho zaplatit. Potom 

podle toho, 

kolik za vajíčka dostali peněz, měli 
míň nebo víc muzikantů a potom 
i veselejší zábavu. Šlo jistě taky 
o jakousi prestiž, aby byla zábava 
lepší než ta loňská. 

Třebaže bylo zpěvů a vyšlahává-
ní děvčat až do večera hodně, bylo 
by toho o regrútech napsáno málo. 
Vždyť odvod je vlastně teprve čekal. 
Odvádělo se vždycky na jaře a ti, co 
byli odvedeni, ještě ten rok na pod-
zim 1. října rukovali. Když chlapec 
odvedený nebyl, šel na druhý rok 
k odvodu znovu.

Jak došla k odvodu obsílka, 
musel jet celý ročník. I když některý 
z chlapců nikdy dřív ani potom v kroji 
nešel, k odvodu v něm musel jet kaž-
dý. To byla paráda. Nastrojení koně 
i vůz, na něm napantlená májka, 
okolo ní se kolem ramen drželi mladí 
vojáci – kluci mladí, jako malovaní. 
V okolních dědinách se jako u nás 
na to tolik nedrželo, tak se pak lehce 
řeklo, že to „jedů grumvířští Kohúti.“

K odvodu jezdil s regrúty taky sta-
rosta, náměstek, občas i radní a har-

Tak vzpomíná na odvody moje babička

Z HISTORIE

Mnoho věcí si my mladí už nepamatujeme. Ani vlastně nemůžeme, protože jsme je nezažili. O to vzácnější jsou 
vzpomínky našich babiček a dědečků, kteří mají historek a příběhů z dřívějška plný rukáv. Jednou tak u nás přišla 
řeč na velikonoční zvyky a nakonec jsme si vyprávěli o odvodech na vojnu. Ani jsem netušila, že velikonoční pondělí 
s nimi mělo v minulosti nějakou souvislost. A tak vzniklo toto povídání…

(BS)

Všichni dobře víme, že v každém 
kraji a zvlášť na naší milé Moravěnce 
lidé odedávna dodržovali staré zvyky 
a obyčeje. Protože byli v každé dědi-
ně jiné, vzpomínáme rádi zrovna na 
ty naše. Mezi ty přední jistě vždycky 
patřilo veselé a radostné prožívání 
velikonočního pondělí. Zvyk to byl 
mimořádně oblíbený a po dlouhou 
dobu nebyl nijak změněný. Patřil 
mla- dým chlap-

cům, kteří 
měli jít v tom roce k odvodu. 

Hned ráno se všichni chlapci 
z odvodového ročníku sešli vystrojeni 
v krojích a za velkého jásotu a zpěvu 
prošli dědinou. To byla přece jejich 
sláva. To byli oni, letošní regrúti! Šli 
vždycky s harmonikou a přidávali se 
k nim také ostatní svobodní chlapci. 
Jejich smích a zpěvy vylákali ven 
snad každého. Všichni vyvolávali: 
„Honem, honem, legrůti už idů!“ A že 
těch písniček regrútských bylo snad 
i do stovky. Hned zaznělo: „Líto vám 
rodiče, líto vám musí být, vychovali 
jste mě, nebudete mě mít!“, potom 
druhá: „Na vojnu mě vzali, musím 
odejít, své panence sbohem dát!“ 
nebo tesklivá: „Ešče je, ešče je tá 
klobůcká míra, pod kerů odvedli sta-
réj matce syna…“ Některý regrútů 

ročník1915

ročník 1925
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monikář nechyběl nikdy, někdy byla 
i kapela. Po odvodu se šlo vždycky 
chlapcům naproti, hlavně děvčata. 
Odvedené od neodvedených šlo leh-
ce poznat na první pohled: odvedený 
měl na korduli vonicu, kdežto neod-
vedený třímal v ruce vařejku. Pak 
u školy u pomníku padlých k nim pro-
nesl řeč obyčejně pan řídící a všichni 
společně zazpívali státní hymnu.

Když odvedenci na podzim 
rukovali, loučili se s kamarádama 
a maminky aj děvčata plakaly. Mladí 
vojáčci si poplakali až na vojně, pro-
tože se dom mohlo málo psát a taky 
se dom málokdy dostali. Některý 
z nich možná ani světa moc neznal, 
nebyl možná ani dál jak za humna-
ma, tož plakal. Ale smutno po domo-
vě jistě bylo všem.

ročník 1953

ročník 1953

ročníky 1915 a 1916

Od roku 1937 kvůli mobilizaci odvody 
nebyly, a tak v roce 1945 rukovalo hned sedm 
ročníků najednou. Chlapci však šli na vojnu 
jen na pár měsíců na náhradní zálohy.
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Hubertova jízda v Krumvíři 30. 10. 2010

REPORTÁŽE Z AKCÍ

Dříve se Hubertova jízda jezdila 
v loveckém stylu. V dnešní době se 
už tak na styl nedbá, každý si jezdí 
ve svém a jde spíše o setkání kama-
rádů, milovníků koní a lidí, které 
tohle setkání zajímá. Účast je podle 
toho, kdo kam jezdí, kdo koho zná, 
a ti lidé se pak vracejí do Krumvíře 
na Huberta. Čím více jezdíme, tím 
více lidí nás zná a podle toho se také 
dostavují na Hubertovi jízdy. Většinou 
si každý sebou ještě někoho vezme, 
a tím se počty rozrůstají. Už několik 
let Hubertovu jízdu v Krumvíři pořá-
dá pan Ladislav Kratochvíl a účast 
měl velice dobrou, i přesto že stej-
ná akce byla i v Terezíně a v ostat-
ních vesnicích. Mohli jste vidět 60 
účastníků na koních, čtyři spřežení 
a jednoho pony. Škoda, že spřežení 
není více, je spousta lidí, kteří by se 
jeli podívat, co se na Hubertu děje 
i na vyjížďce, ale je málo lidí, co mají 
koně do vozu a dojedou na jízdu. 
Letos jsme ale pro milovníky koní, 
kteří nevidí nic z Huberta, připravili 
ukázku Westernového ježdění a prá-
ci s koňmi, aby viděli, co se s koňmi 
dělá  během roku, než se jedou další 
Hubertovi jízdy. Děkujeme všem za 
účast, i lidem z okolí co přispějí svou 
pomocí na přípravách, divákům za 
podporu a těšíme se opět za rok.
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Rozsvěcení vánočního stromu
První adventní neděli se již počtvrté v Krumvíři rozsvěcel vánoční strom, 

i když tentokrát poněkud netradičně. Vzrostlý smrk sice na hlavní ulici svítil, 
akce samotná se však konala v kulturním domě. Aspoň nám tam bylo teplo…

Na začátek všem zazpívala Alena Knofl íčková a už jsme se mohli vrh-
nout na prohlížení moc pěkné výstavy hraček. Výstava byla sice jenom na 
prohlížení, ale domů 
jsme si mohli nakou-
pit například advent-
ní věnce, medovou 
kosmetiku, bižute-
rii nebo výrobky 
z Betléma z Klobouk. 
Děti mezitím napsali 
svá přání Ježíškovi 
a poslaly mu je pomo-
cí létajících lampionů 
– těch se nakonec 
k nebi vzneslo asi čty-
řicet.                 (red)

Vánoční koncert
V neděli 12. prosince se konal 

v kostele sv. Bartoloměje Vánoč-
ní koncert ZUŠ Klobouky u Brna. 
Žáci a kantoři Základní umělecké 
školy si  pro nás připravili program 
složený ze tří částí. První část 
patřila těm nejmenším a to Mladší 
cimbálové muzice ZUŠ pod vede-
ním paní učitelky Ludmily Nováko-
vé. Z krumvířských dětí jsme moh-
li slyšet zpívat Natálku Tibenskou 
a na housle hrát Pavlíka Popelku. 
Prostřední část programu patřila 
žesťovému sextetu, jehož vedou-
cím a dirigentem je pan učitel 
Petr Pospíšil. Tato skupinka mla-
dých muzikantů zahrála několik 
známých koled v instrumentál-
ním podání. Příjemné adventní 
odpoledne zakončila Cimbálová 
muzika ZUŠ, ve které jsme moh-
li také poznat nejvíce známých 
tváří. Za cimbálem seděla Anička 
Straková, na housle hrála Deni-
sa Veselá, jako host na klarinet 
a zobcovou fl étnu zahrál Jirka 
Hrabálek, na violu svým žákům 
vypomáhal jejich učitel a vedou-
cí Jindra Demela. Zazpívali nám 
pan Zdeněk Šmukař a jeho bývalá 
žákyně Alena Knofl íčková. Hudeb-
ní program byl doplněn verši pana 
Františka Trtílka, které zarecitova-
ly Jana Fibichová a Hana Jakub-
číková. 

(red)

Z VÁNOČNÍHO ČASU

Na svět přichází láska 
a jestli dál v něm nebude,
je celý lidský život fraška

s tím nejčernějším osudem.

Na svět přichází člověk,
má jméno moje, má i tvé.

A každý z nás žitím rozhodne
o tom černém, či zářivém.

●●●

O vánocích,
byť blátivých,

Je v duši více čisto, bílo
a nad krajinou,

tou srdeční,
se snáší lehce sníh,

vločka po vločce
se tiše klade,

překrývajíc vše rozhárané.
Měkkou něhou

je rázem všechno sjednoceno.

To síla dětství,
kterou je třeba objevit,
nad dospělostí vítězí,
nad naší dospělostí.

Nebudeme-li jako děti, 
nevstoupíme do království.

Čas, který stále víc nás honí
v těch dnech jak by se zastavil,

tajemným světlem do všech rodin
přináší pokoj na pár chvil.

Písněmi koled prosycený
o životě nám vypráví,

životě nekonečné ceny,
životě v lásce bez hranic.

Životě, kterým už teď můžem
žít na své modré planetě.

A nejen chvíli, nejen chudě,
jen chtít mít srdce dítěte.

František Trtílek
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VÍTE, ŽE…
- Martin Foretník už 5 let po 

celé ČR moderuje seriál Mistrovství 
republiky chladnokrevných koní, 
tzv „Formanské jízdy“? Mimo svoje 
další aktivity předvádí na výstavách 
především plemenné hřebce ze sta-
nice Kosov u Jihlavy, kteří jsou zná-
mí i nám všem z hodů. Vozí nám 
totiž z lesa máju.

rozšířit a poté celé přejmenovat 
z přírodní rezervace na přírodní 
památku?

- Milan Heča si odbyl svou pre-
miéru v dresu Slovácka v prvoligo-
vém zápase proti Liberci?

- se naše škola  zúčastnila 
pokusu o vytvoření světového 
rekordu „Největší galerie znaků 
měst a obcí ČR vyrobených z tří-
děného odpadu“? Žáci 4. a 5. roč-
níku vyrobili znak Krumvíře z asi 
tisíce kusů uzávěrů od PET lahví. 
Rekord se díky zhruba 900 zna-
kům podařilo vytvořit a vy se na 
všechny, i ten krumvířský, můžete 

- máme na školní zahradě nově 
zasazené stromy? Jedná se o javo-
ry, které nám vysázela jedna fi rma 
zásluhou pana Chovance. Tímto 
mu děkujeme.

- odbor životního prostředí Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje 
chce oblast Louky pod Kumstátem 

podívat na www.znakymestaobci.cz. 

- fotky z komunálních voleb byly 
uveřejněny v páteční příloze Lido-
vých novin?

- Stanislav Ševčík má své inter-
netové stránky, www.stanasevcik.
wz.cz, kde si můžete prohlédnout 
a také zakoupit jeho perokresby?

- Jožka Šmukař dostal svou 
hvězdu na Chodníku slávy ve Vel-
ké Bíteši? Zařadil se tak mezi Wal-
demara Matušku, Karla Gotta nebo 
Martinu Sáblíkovou.

PLÁN SPOLEČENSKÝCH A KULTURNÍCH AKCÍ

Kulturní a společenské akce v Krumvíři
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26. 12. 2010 Štěpánský košt
28. 12. 2010 V.Charitativní koncert, 19 hod
31. 12. 2010 Silvestrovský běh, 10 hod před KD
31. 12. 2010 Silvestrovská zábava s DJ Žažohou v KD
22. 1. 2011 Krojový ples

5. 2. 2011  Zahrádkářský ples
20. 2. 2011 Dětský maškarní ples
26. 2. 2011 Maškarní ples TJ Sokol
12. 3. 2011 Josefský košt

Kulturní a společenské akce v okolí
25.12. 2010 Klobouky koncert pěveckého sboru 
  ČCE Izmael evangelický
   kostel
26.12.2010 Klobouky Štěpánská zábava 20 hod. 
  sokolovna
26.12.2010 Morkůvky  III. Zpívání v Kaštance, 
  vystoupení mužáckého 
  sboru, 14 hod. 
26.12.2010 Kobylí  Štěpánská zábava 
  – sokolovna
27.12.2010 Kobylí Svěcení vína – ZŠ Kobylí, 
  školní jídelna
27.12.2010 Bořetice Žehnání vína, putování 
  po vinných sklepech
8.1.2011 Bořetice Myslivecký ples
14. 1. 2011 Morkůvky Myslivecký ples 
15.1.2011 Bořetice Ples obce Bořetice
15.1.2011 Němčičky Ples ODS
15.1.2011 Klobouky Hasičský ples
22.1.2011 Klobouky Kurz vitráže Tiffany, 
  KIC, 14 hod
22.1.2011 Bořetice Ples sportovců
28.1.2011 Klobouky Ples Městského gymnázia
29.1.2011 Němčičky Krojovaný ples
Únor 2011 Klobouky Indonézie – přednáška, 
  Mgr. M. Zvonař Ph.D., 
  KIC 18 hod

Únor 2011 Klobouky Čína – přednáška, RNDr. 
  Pavel Kotrč Cs.c., KIC 18 hod
5.2.2011 Klobouky Radniční ples
5.2.2011 Bořetice Krojovaný ples
11.2.2011 Morkůvky Krojový ples
11.2.2011 Klobouky Ples MěSoŠ
12.2.2011 Velké Pav.  Ples Modré hory
12.2.2011 Němčičky Vinařský ples
15.2.2011 Klobouky Přednáška Hanácké Slo-
  vácko a jeho slavnostní 
  kroj, Mgr. S. Nezhodová 
  Ph.D., KIC, 18 hod
19.2.2011 Bořetice Hasičský ples
26.2.2011 Bořetice  Ples Svobodné spolkové 
  republiky Kraví Hora 
27.2.2011 Klobouky Dětský maškarní bál, 
  sokolovna 14 hod
5.3.2011 Němčičky Lyžařské maškaření
Březen 2011 Klobouky Divadelní představení Bez 
  obřadu – klob. Div. Soubor 
  Výdus
6.3.2011 Klobouky Vernisáž putovní výstavy 
  Evangelické umění tole-
  ranční doby 1781- 1861, 
  Evangelický kostel 14 hod
12.3.2011 Klobouky Maškarní ples TJ Sokol
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Zacvičte si jógu

Joga Rouz

Brumovice

Rozvrh 2011 - I. pololetí

Úterý 18.15 - 19.25 Jóga ve vyhřáté místnosti
 20 - 21.30 Jóga v horké místnosti

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

Pátek 18 - 19  Jóga pro děti
 19 - 20.30 Hatha Jóga

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

KINO KRUMVÍŘ LEDEN 2011
7.  1. - PÁTEK ve 20.00 hod – tragikomedie ČR

OBČANSKÝ  PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana  na motivy  stejnojmenné knihy Petra Šabacha 
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerová,
Martin Myšička, Marek Taclík, Kristýna Liška-Boková, Magdalena Sidonová.
Jana Šulcová, Jaromír Dulava.  Přístupný.                                                         / 137 min /
 

          
14. 1. - PÁTEK ve 20.00 hod – ŠUP rodinný fi lm USA v české verzi

HARRY POTTER  A  RELIKVIE  SMRTI – ČÁST 1
Nikde není bezpečno ...Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson, Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter. Přístupný.                / 150 min /     

   
         
21. 1. – PÁT EK ve 20.00 hod – akční fi lm USA

MACHETE
Dostal nabídku, která se neodmítá...  Režie: Robert Rodriguez. Hrají: Danny Trejo,
Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert de Niro, Lindsay Lohan, Cheech Marin,
Jeff Fahey, Steven Seagal, Don Johnson. Mládeži do 18 let nepřístupno.           / 105 min /

28. 1. -  PÁTEK ve 20.00 hod – ŠUP drama ČR/Německo/Rakousko v české verzi
HABERMANNŮV  MLÝN      
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol 
českých dějin, poválečný odsun Němců. Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, Hannah, 
Herzsprung, Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser. Od 12 let.

                                                                                                                                            / 104 min /
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
za období září až listopad 2010 

PŘIHLÁŠENÍ:

Barbora Fialková   č.p. 249
Dagmar Novotná   č.p. 249
Martin Kmeť    č.p. 254
Dušan Chovanec   č.p. 437
Mykhaylo Kubynets   č.p. 283
Vladimír Neuzer    č.p. 285
Josef Schmied    č.p. 76

ODHLÁŠENÍ:

Pavlína Dobešová   č.p. 37
Jiří Novotný    č.p. 132
Ivo Šidlík   č.p. 12
Martin Šidlík   č.p. 12
Alena Šidlíková    č.p. 12
Antonín Otáhal    č.p. 80
Klára Otáhalová    č.p. 80
Bronislav Fridrich   č.p. 137

ÚMRTÍ:

Vlastimil Kulíšek    č.p. 42
Tomáš Hrabec    č.p. 10
Vladimír Kujbida    č.p. 359
 
NAROZENÍ:

Eliška Šranková    č.p. 129
Barbora Němečková   č.p. 245
Vít Procházka    č.p. 233

VÝZNAMNÉHO JUBILEA SE DOŽÍVAJÍ:

Karel Kopřiva   96 let 
Macháčková Terezie  91 let
Šefčík Karel   89 let
Křikavová Marie   87
Kudličková Marie   86
Gálová Jarmila   85
Havelková Emilie   85

Blahopřání

Před padesáti lety 
31. 12. si řekli své 
ano Antonín a Anežka 
Jakubčíkovi. Vykročili 
cestou lásky a poro-
zumění. Byl to život 
naplněn radostí a pra-
cí o Vaše syny. Přišli 
i starosti, jinak tomu 
ani není, jenom růže 
nekvetou, najdou se 
i trny, i ty štěstí při-
nesou. Dnes už jako 
dědeček a babička 
máte radost ze svých 
vnuků. Přejeme Vám 
do dalšího života hod-
ně zdraví.
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