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Slovo starosty

Z OBECNÍHO ÚŘADU

31. 10. 2011
Z jednání OZ Krumvíř 

Zapisovatel:   Lucie Šoršová
Ověřovatelé: Pavel Putna, Kristýna Vlasáková                                 
Přítomni:      dle prezenční listiny – 9 přítomných

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého příspěvku bych Vás chtěl informovat o průběhu stavebních prací v lokalitě Kunštát při výstavbě 

inženýrských sítí pro novou lokalitu výstavby rodinných domů. V současné době jsou již dokončeny: vodovodní, 
kanalizační a plynový řad. Komunikace, které mají být hotové do konce roku, se již s největší pravděpodobností 
dokončí až na jaře 2012. Prodloužení termínu však nebude nijak omezovat pohyb na staveništi pro již stávající 
stavebníky rodinných domů, kteří by chtěli pokračovat na své stavbě i přes zimu. Nedokončená komunikace se 
zazimuje ve stavu, kdy celý povrch bude zpevněn podkladovým materiálem a budou osazeny obrubníky. Asfaltový 
koberec se může pokládat pouze do 5°C a z tohoto důvodu se tyto práce odloží na jaro 2012. Pokud však bude 
vhodné počasí, podkladový asfaltový koberec se položí ještě před zimou. 

Další výstavba inženýrských sítí (IS) se podle již dokončené projektové dokumentace chystá v nově vznikající 
ulici „Za Humny“. V první etapě se vybudují IS pro nové domy směrem od hřbitova. 

Dále bych chtěl upozornit občany na nově vznikající územní plán obce (ÚPO), který pro nás bude zpracovávat 
pan Ing.arch.Hála. V této závazné územně plánovací dokumentaci se provedou potřebné změny tak, aby vyhovo-
vala platným zákonům. Při zpracování nového ÚPO je pro Vás příležitost vznést požadavky k projednání, kde byste 
chtěli zapracovat nějaké změny oproti původnímu ÚPO. Zadání ÚPO a zahájení veřejného projednání bude probí-
hat asi v měsíci únoru 2012. Pořízení nového ÚPO přijde obecní pokladnu asi na 385.000,-Kč. Na jaře 2012 budeme 
žádat o dotace ve výši 50% nákladů z prostředků JMK. 

Protože se nám blíží konec roku a s ním i Vánoce a nový rok, chtěl bych všem popřát klidné prožití svátků vánoč-
ních a do nového roku hodně zdraví a úspěchů.                                                      Jaroslav Komosný,starosta obce

Projednáno:
I ) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
II) Schválení programu jednání Z.O.
         
Program jednání :
1) Rozpočtová změna č.4
2) Smlouva č. 9751/11/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výzbroj JSDH.
3) Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Krumvíř a Městem klobouky u Brna k zajištění  výkonu přestupkové agendy na 

období 2012/2013.
4) Prodej pozemku za účelem výstavby RD panu Ing. Jánu Perháčovi, Mlynská 7,  053 42 Krompachy, SR, (poze-

mek č.1930/45 dle geometr. plánu č. 593-159/2010) 
5) Územní plán obce – zrušení žádosti o pořízení změny ÚPO č.3 - pořízení nového ÚPO 
6) Příkaz k provedení inventur majetku obce za rok 2011
7) Navýšení limitu při schvalování rozpočtových změn, které jsou v kompetenci Rady obce
8) Různé
9) Závěr

Ad I.)  Pan starosta přivítal všechny přítomné a určil zapisovatelku a ověřovatele zápisu.
Ad II.) Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Schváleno:       Pro 8  hlasů.               Proti  0   hlasů                  Zdrželi se  0   hlasů

Ad 1) Rozpočtová změna č.4
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 199 900,-Kč na 14 769 200,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 22 867 400,-Kč na 22 989 300,-Kč
- Financování se snižuje z 8 667 500,-Kč na 8 220 100,-Kč
- viz. příloha rozpis jednotlivých příjmů a výdajů
Schváleno:        Pro 8  hlasů               Proti  0  hlasů            Zdrželi se  0   hlas
Ad 2) Smlouva č. 9751/11/OHK o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výzbroj JSDH 
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- předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční fi nanční podpory z rozpočtu JMK ve formě dotace na 
výzbroj, výstroj a RDST, na základě žádosti evidované pod č.j. JMK 14693/2011

- Dotace je poskytována ve výši 60.000,-Kč
- Poskytovaná dotace představuje maximálně 70 % základu pro stanovení výše dotace
Schváleno:       Pro  8   hlasů              Proti  0  hlasů           Zdrželi se  0   hlasů
Ad 3) Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Krumvíř a Městem Klobouky u Brna  k zajištění výkonu přestupkové agendy 

na období 2012/2013
- V souladu s §63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Klobouky 

u Brna namísto Obecního úřadu Krumvíř vykonávat svým jménem přenesenou působnost svěřenou zvláštními 
zákony obecnímu úřadu ve správním obvodu obce Krumvíř v rozsahu stanoveném touto smlouvou

- Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Krumvíř městu Klobouky u Brna paušální příspě-
vek ve výši 10.000,-Kč za rok

Schváleno:       Pro 8  hlasů              Proti  0   hlasů    Zdrželi se  0   hlasů.
Ad 4) Prodej pozemku za účelem výstavby RD panu Ing. Jánu Perháčovi, Mlynská 7,  053 42 Krompachy, SR,  

(pozemek č.1930/45 dle geom. plánu č. 593-159/2010) 
- Smlouva o prodeji pozemku panu Ing. Jánu Perháčovi, p.č. 1930/45 dle geom. plánu č. 593-159/2010 v k.ú. 

Krumvíř, který je určen územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy 
- Cena za 1m2 je stanovena na 350,-Kč
Schváleno:       Pro  8  hlasů              Proti  0  hlasů            Zdrželi se  0   hlasů.
Ad 5) Územní plán obce - zrušení žádosti o pořízení změny ÚPO č. 3, pořízení nového ÚPO
- Vzhledem k tomu, že obec Krumvíř bude muset mít do roku 2015 nový územní plán obce, pan starosta navrhnul 

zrušení žádosti o pořízení změny ÚPO č.3 a pořízení nového ÚPO
Schváleno:       Pro  8   hlasů              Proti  0  hlasů          Zdrželi se  0   hlasů.
Ad 6)   Příkaz k provedení inventur majetku obce za rok 2011
Pan starosta navrhnul:
INVENTARIZAČNÍ KOMISE:
•  Předseda:  Ing. František Foretník
•  Členové Hlavní inventarizační komise:
•  Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková
•  Dílčí inventarizační komise DIK:
•  Základní škola a Mateřská škola: Pavel Vašíček
•  Kino: Pavel Putna
•  Hasiči: Miroslav Ledahudec
•  Kulturní dům a objekt na stadioně: Mgr. Michaela Procházková
•  Obecní úřad a knihovna: Ing. Kristýna Vlasáková
•  Místní hospodářství: Stanislav Hrnčíř
Členové všech komisí budou informováni o postupech při provádění fyzické a dokladové inventury a vyplňování 
dokumentace k inventarizaci. Proškolení proběhne v budově obecního úřadu dne 1.12.2011. Člen inventarizační 
komise zde podepíše doklad o proškolení a podpisový vzor.
- Viz. příloha Příkaz starosty obce č.1
Schváleno:       Pro 8  hlasů              Proti  0  hlasů           Zdrželi se  0  hlas.
Ad 7) Navýšení limitu při schvalování rozpočtových změn, které jsou v kompetenci  Rady obce
- Zastupitelstvo obce schválilo Radě obce samostatně provádět rozpočtová opatření původně schváleného roz-

počtu do výše 50.000,-Kč
Schváleno:       Pro  8  hlasů              Proti  0  hlasů           Zdrželi se  0  hlas.
Ad 8) Různé
• Žádost ZŠ o schválení uzavření provozu MŠ Krumvíř ve dnech vánočních prázdnin, tj. 23.12. – 30.12.2011.
• pan Pavel Putna navrhnul, aby byli rodiče včas informováni a souhlasili s uzavřením MŠ. Paní ředitelka má dodat 

rodiči podepsaný seznam. Poté je pan starosta pověřen o žádosti rozhodnout.
• Žádost o pronájem KD dne 2.12.2011 za účelem veřejné zábavy.
• zastupitelé obce souhlasili s žádostí s tím, že se do smlouvy doplní zodpovědnost za pořádek a dodržování noč-

ního klidu v okolí KD.
• Žádost o fi nanční příspěvek či věcný dar pro občanské sdružení „Kalimero“ Těšany (jedná se o oddíl mažore-

tek)
• zastupitelé obce souhlasili s žádostí a jako protislužbu navrhli vystoupení mažoretek na nějaké akci v obci 

Krumvíř.
• Pan starosta informoval zastupitele obce, že v případě provozu kina bude nutno v průběhu asi dvou let investovat 

do digitální promítací technologie.
• Pan Zdeněk Luskač měl připomínku k poslednímu Krumvířskému zpravodaji, konkrétně ke zveřejňování nepo-

depsaných příspěvků.
• Pan Ladislav Němeček a pan Pavel Putna měli dotaz na projekt kanalizace za „Humny“. Pan starosta informoval, 

že již bylo zahájeno územní řízení.
• Pan Ladislav Němeček navrhnul osvětlení přechodu pro chodce u kostela.
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Změna ve vydávání občanských průkazů
Od 1. ledna 2012 vstupuje v 

účinnost novela zákona o občan-
ských průkazech. Na základě této 
novely se od 1. ledna 2012 nebu-
dou na Městském úřadě Klobouky 
u Brna přijímat žádosti o vydání 
nových občanských průkazů a hoto-
vé občanské průkazy vydávat.

Občanské průkazy se budou 
vyrábět novou technologií se stro-

jově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem, kde mimo jiné 
bude fotografování prováděno pří-
mo na pracovišti obcí s rozšířenou 
působností.

Proto občané Krumvíře budou 
muset od 1. ledna 2012 osobně 
žádat o vydání občanského průka-
zu na Městském úřadě Hustopeče 
jako tomu je již u cestovních pasů.

Obecní knihovna Krumvíř
Již mnoho let můžete v budově obecního úřadu nav-

štěvovat místní knihovnu. Za poslední léta dostála mno-
ha příjemných změn. 

Slouží jako kulturní a informační centrum. Návštěv-
níci mají možnost využít zdarma počítač s připojením k 
Internetu. Nové knihy jsou nakupovány několikrát ročně 
(z posledních novinek např. Tajný deník – Irena Ober-
mannová, Srdceboly – Simona Monyová), k dispozici 
jsou také tituly z výměnného fondu Okresní knihovny 
Břeclav. Další službou je půjčování časopisů, v letoš-

ním roce knihovna odebírá Zahrádkář, Svět obrazem 
a časopis pro děti Kačer Donald.

Půjčovní doba:
Pondělí 18.15 – 19.45 hod
Čtvrtek 18.15 – 19.45 hod
Kontakt:
knihovnice: Alena Šidlíková
e-mail: knihovna.krumvir@post.cz
www.knihovna.krumvir.webk.cz                          (red)

Letos v prosinci byly otevřeny nové obchody a služ-
by v budově bývalého farního úřadu č.p. 163. Zde při-
nášíme jejich přehled:

Přízemí budovy (vstup z terasy před budovou, příp. 
z parkoviště ve dvorním traktu: 

• Potraviny u Vašulků (člen maloobchodní sítě Hruška) 
  Otevírací doba:  Po – Pá: 6,00 – 17,00 
    So:   6,30 – 11,00
    Ne:   9,00 – 11,00 

Fara Krumvíř

Dosavadní občanské průkazy 
budou stále v platnosti do doby v 
nich uvedenou. Nebude povinná 
výměna!

Zdroj: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady-642319.aspx, 
www.kloboukyubrna.eu/.../zmena-
ve-vydavani-obcanskych-prukazu

(red)
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CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH

• Kadeřnictví Romana Petláková
Otevírací doba: Po: 10,00 – 18,00  (pánské)
    Út:   8,00 – 15,30
    St: 10,00 – 18,00
    Čt:   8,00 – 16,00
    Pá:   8,00 – 15,30
Kontaktní tel.: 777 194 870

Přístavba budovy (vstup z parkoviště): 
• Obchůdek „U Lady“, provozovatel Lada Maláčová
Sortiment: plněné feferonky, pivní speciality, pivní kos-
metika, sypané čaje, koření, medoviny, dárkové nože 
a doplňkový sortiment.
Otevírací doba: 
  Po – Pá:  8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
  So:  8,00 – 11,00
  Ne:  9,00 – 11,00

Ve školním roce 2011/2012 má 
mateřská škola Krumvíř dvě tří-
dy. S dětmi pracují tři učitelky, dvě 
jsou kvalifi kované. Naše třídy jsou 
nazvané žlutá třída, ta má 23 dětí 
a zelená třída, která má 18 dětí. Od 
ledna 2012 nastoupí 3 nové děti. 
Předškoláků je celkem 7, z toho 
jeden s odkladem školní docházky.

Všechny děti se scházejí ráno 
od 6,30 hod,. do 8,30 hod. ve žlu-
té třídě, poté se rozejdou do dvou 
tříd, kde s nimi pracují dvě učitelky. 
Každá třída má svůj program. Po 
odpočinku se děti zase scháze-
jí do žluté třídy a to od 14,45 hod. 
do 15,30 hod. s jednou učitelkou. Z 
provozních a pracovních důvodů je 
potřeba občas třídy přesunout nebo 
spojit. Dětem to nedělá problémy, 
znají prostory MŠ a všechny pra-
covnice školy.

Výchovnou a vzdělávací čin-
nost plánujeme společně v měsíč-
ních blocích a zpravidla týdenních 
tématech, náplň činností přizpůso-
buje učitelka věku, schopnostem a 
zájmu dětí ve třídě.Učitelky se ve 
třídách střídají, takže se znají se 
všemi dětmi a děti jsou zvyklé na 
všechny učitelky.

Mateřská škola
V tomto školním roce mateřská 

škola nabízí pro děti tyto mimoškol-
ní aktivity: Angličtina hrou a hudeb-
ně-taneční kroužek, od ledna při-
pravujeme přípravu pro předškoláky 
s rodiči. Provádíme logopedickou 
prevenci ve spolupráci se Speciál-
ním pedagogickým centrem, poboč-
kou v Hodoníně. Kurz logopedické 
prevence mají dvě učitelky a pracují 
s 12 vytipovanými dětmi průběžně.

Mateřská škola je součástí zaří-

zení se Základní školou a úzce spo-
lupracují, pořádají  společné akce a 
aktivity. Pro děti je velkou výhodou, 
že se všichni znají a setkávají se.

V polovině září jsme začali jez-
dit s naší Základní školou na pla-
vání do Hustopečí, přihlásilo se 13 
dětí. Společně jsme také 21.9.2011 
pouštěli draky. Děti přišly s rodiči, 
sešlo se hodně draků a dokonce 
někteří byly i domácí výroby. Bylo to 
hezké odpoledne.
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Nové občánky v obci jsme přiví-
tali 2.10 básničkami a písničkami na 
obecním úřadu.

Sběr papíru proběhl 13.10. Moc 
děkujeme 13 rodičům, kteří se zapo-
jili a dětem nasbírali celkem 730 kg 
starého papíru.

S podzimem se pojí dýňohra-
ní a 19.10. odpoledne jsme si užili 
her, plnění úkolů a za odměnu děti 
dostaly mlsání, špekáček a pečené 
brambory. Rodiče nás překvapili 
svojí fantazií a tvořivostí při výrobě 
dýňáků. Byly vystaveny před mateř-
skou školou a poutaly pozornost a 
obdiv celé obce a kolemjedoucích.

Za kulturou do města jsme vyra-
zili 18.11. do Mahelova divadla na 
pohádku Zlatovláska. Jeli s námi 
prvňáci z naší ZŠ a děti z MŠ Velké 
Hostěrádky.

Advent přinesl rozsvěcení vánoč-
ního stromu v obci v neděli 27.11. a 
v kulturním domě jsme se sešli při 
hezkém odpoledni.

Do MŠ 6.12. dorazili Mikuláš, 
anděl a čert a dětem za básničku a 
písničku přinesli balíčky.

Pro rodiče připravujeme vánoč-
ní besídku a ještě nás čeká hudeb-
ně - výchovný vánoční koncert 
p.Vojkůvky se skupinou muzikantů 
na vánoční téma.

Od začátku školního roku jsme 
se zapojili do projektu: Celé Čes-
ko čte dětem, Fond Sidus – pomoc 

nemocným dětem, Sbíráme hračku 
pro děti z Ugandy, Školní mléko.

Soutěžíme ve sběru papíru, ve 
sběru vršků od Pet lahví, sběru 
pomerančové a citrónové kůry.

Zaslali jsme práce dětí do výtvar-
né soutěže Eko- nakresli sběrný 
dvůr.

V MŠ Hustopeče U rybiček 
vyhlásili soutěž Ryby, rybky, rybičky 
(nakresli rybu) a v kategorii mateř-
ských škol vyhrála 1.místo Aneta 
Veselá z naší MŠ s obrázkem žra-
loka.

Gratulujeme!!!

Čtyři ruce na klávesách
18. a 19. 11. 2011 se žáci klavírního oddělení ZUŠ Klobouky u Brna zúčastnili mezinárodní klavírní soutěže ve 

čtyřruční hře a hře na dva klavíry „Čtyři ruce na klávesách“ v Karlových Varech. Školu reprezentovalo  celkem 11 
dvojic různých věkových kategorií. 

18. listopadu  proběhlo národní - české kolo, 19. 11. pak kolo mezinárodní v Hofu a Selbu (SRN), kde soutěžili žáci z 
ČR a Německa. Do mezinárodního kola odborná porota vybrala z naší školy tři dvojice. Soutěž „Čtyři ruce na klávesách“ 
byla založena v roce 2002 z iniciativy ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve spolupráci s Hudební školou v Hofu/SRN. Soutěž má 
velmi vysokou úroveň, a již samotná účast na ní se dá považovat za úspěch. Všem soutěžícím náleží velká gratulace k 
získaným oceněním s přáním dalších podobných úspěchů. Pod těmito úspěchy žáků ze ZUŠ v Kloboukách se podepsaly 
jejich učitelky, Mgr. Armine Stepanyan, Bc. Lenka Koudelková a Jarmila Babáčková DiS. Právě jim patří největší poděko-
vání za jejich poctivou pedagogicko uměleckou činnost.

České kolo 18. listopadu 2011 ZŠ a ZUŠ Šmeralova v Karlových Varech 
Kategorie I:  Adéla Mottlová (ZUŠ Brno), Anna Malinková 1. místo s postupem
  Kamila Jakubčíková, Kamila Urbánková   2. místo
  Aneta Horáková, Karolína Holásková       2. místo
Kategorie II:  Pavlína Krmelová, Marie Hejlová                        3. místo 
  Karolína Hynštová, 
  Martin Pleyer                          Čestné uznání
Kategorie III:  Barbora Komosná, Nikol Dostálová       1. místo s postupem
  Anna Suchánková, Tereza Mikelová        3. místo
Kategorie IV: Ráchel Kalvachová, Barbora Komosná        1. místo s postupem

Dovolte mi jménem všech zaměstnanců mateřské školy popřát Vám hezké prožití vánočních svátků, rodinnou 
pohodu, zdraví, spokojenost a radost z dětí.

Jana Báňová, vedoucí učitelka MŠ Krumvíř

Žralok a jeho kamarádi, 
autorka Aneta Veselá

ZUŠ Klobouky u Brna
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Mezinárodní kolo a fi nále soutěže 19. listopadu 2011 v Hofu a Selbu (SRN)
Adéla Mottlová (ZUŠ Brno),
 Anna Malinková        1. místo
Barbora Komosná, Nikol Dostálová       1. místo
Ráchel Kalvachová, Barbora Komosná 2. místo

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů 
v Budapešti

Ve dnech 25. - 29. 10. 2011 se v Budapešti konala mezi-
národní soutěž mladých klavíristů. Účelem tohoto klání je 
propojení různých evropských klavírních škol, výměna zku-
šeností mezi pedagogy a studenty, zvýšení jejich profesio-
nální úrovně a podpora mladých talentů. V sólových katego-
riích ZUŠ v Kloboukách reprezentovaly Barbora Komosná 
z Krumvíře a Aneta Horáková z Klobouk. V soutěži klavír-
ních duet dvojice Adéla Mottlová z Brna a Anna Malinková z 
Morkůvek, dále Ráchel Kalvachová z Morkůvek a Barbora 
Komosná, a ta soutěžila ještě společně s Nikol Dostálovou z Morkůvek v jiné věkové kategorii. Ve velmi silné konkurencí 
mladých klavíristů z Ruska, Rakouska, Belgie, Kazachstánu, Ukrajiny, Slovenska, České republiky a dalších zemí, proje-
vily žákyně z Kloboucké ZUŠky velkou odhodlanost a předvedly mimořádné výkony, které byly po zásluze oceněny: 

III. kategorie (do 11 let):  Aneta Horáková (10 let)   2. místo
IV. kategorie (do 15 let):  Barbora Komosná (13 let)   3. místo
I. kategorie (do 12 let):  Adéla Mottlová (9 let) 
     Anna Malinková (10 let)   1. místo
II. kategorie (do 14 let):  Barbora Komosná (13 let) 
    Nikol Dostálová (13 let)   2. místo          
III. kategorie (do 16let):  Ráchel Kalvachová (16 let) 
    Barbora Komosná (13 let)  1. místo

Pedagogem všech soutěžících je paní Mgr. Armine Stepanyan, která získala od poroty soutěže diplom za mimo-
řádnou přípravu žáků. Všem zúčastněným je třeba vyslovit blahopřání k umístění a zároveň poděkování za vzornou 
reprezentaci ZUŠ v Kloboukách u Brna.                                                                        Jindřich Demela,  ředitel ZUŠ

zleva - Malinková, Dostálova, vpředu Mottlová, Komosná

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Zpráva o činnosti TJ Sokol Krumvíř
Rok 2011 se blíží ke konci,a tak 

přichází čas k rekapitulaci toho, co se 
v tomto roce na poli sportu v naší obci 
událo. Po valné hromadě z března 
tohoto roku, kdy se výbor tělovýchov-
né jednoty dost výrazně obměnil, se 
čekalo, jakým směrem se tato orga-
nizace vydá v nastávajícím období. 
Pokud bychom posuzovali podle 
hlavního produktu, to jest týmu mužů 
v kopané, určitě by se o končícím 
roku dalo psát v superlativech. Vzrůs-
tající tendenci měla i práce s mládeží, 
která především v podzimní části 
ukázala, že Krumvíř rozhodně ve fot-
bale má na čem stavět. Oddíl aerobi-
ku nabízí celoročně svoje hodiny, fl o-
rbal ožívá vždy až v zimním období, 
a to bohužel jako jen doplňkový sport 
našich fotbalistů. Oddíl stolního teni-
su se nepodařilo probrat z klinického 
spánku. Především se nenašla žád-
ná osoba, která by měla zájem stolní 

tenisty vést. Což je samozřejmě ško-
da. Jsou k dispozici kvalitní stoly a i 
zázemí kulturního domu je pro tento 
sport ideální.

Díky problémům ve společnos-
ti Sazka nastávají zřejmě krušné 
chvíle i pro sportovní organizace. 
ČSTV je zřejmě před rozpadem a 
fi nanční dotace i díky fi nanční krizi 
jsou ve hvězdách. Proto se naše TJ 
opírá především o fi nanční výpo-
moc od obce. Cestu k nám našli 
i noví sponzoři a doufám, že se k 
nám v dalších letech neobrátí zády, 
ale třeba přivítáme i další. 

Letos se za fi nanční prostřed-
ky především rekonstruovala hrací 
plocha a pořizovalo se vybavení pro 
fotbalové týmy.  

Také bych chtěl vyzvat všech-
ny členy k účasti na Valné hroma-
dě (termín bude včas uveden), kde 
bude zveřejněna širší rekapitulace 

roku a plán na další období. 
TJ uspořádala dvě tradiční spo-

lečenské akce, a to Maškarní a 
Burčákovou zábavu. Čeká nás ješ-
tě Silvestrovská veselice, kam jste 
všichni srdečně zváni. Dále jsme 
obci pomáhali při tradičních hodech 
a Kraji beze stínů. 

Na závěr připomínám, že i letos 
probíhá okresní anketa Fotbalista 
roku 2011, ve které můžete hlasovat 
pro své oblíbené hráče, třeba i z řad 
těch nejmenších a dostat je tak na 
výsluní. Hlasovat můžete do 15. pro-
since na anketní lístky, které byly k 
dispozici v novinách, popř. je lze najít 
na webu okresního fotbalového svazu 
www.ofsbreclav.cz. Slavnostní vyhlá-
šení vítězů se uskuteční v sobotu 25. 
února 2012 v divadle v Boleradicích. 
Na vyhlášení budou pozváni předsta-
vitelé místních zastupitelstev obcí a 
měst, ze kterých pochází ocenění.
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A tým
Stane se Krumvíř fotbalovou baštou okresu? Tak tento nadpis z druhého číslo Zpravodaje z letošního roku si 

můžeme s radostí „odfajfkovat“ a zařadit do sekce splněno. Myslím, že byste hledali marně široko daleko tým, který 
se skládá až na jednoho hostujícího hráče, z domácích zdrojů a přitom válcuje soupeře jak na běžícím páse. Ne 
nadarmo se o mužstvu mluví v okresních kuloárech jako o týmu budoucnosti. Je jen otázkou, jestli tým neusne na 
vavřínech a bude se dál zlepšovat. Potencionál na to rozhodně má, vždyť průměrný věk je lehce přes dvacet let. 
Před jarní částí si tým vybudoval osmibodový náskok a usadil se na čele tabulky. Začíná se mluvit o historickém 
postupu. Zatím tyto optimistické plány neřešíme, fanoušci ale už mají jasno. Širší analýzu podzimní části najdete 
v blízké době na webu našeho oddílu www.sokolkrumvir.cz

Mládež (od Jaroslava Hrabce)
Přípravce se v poločasu soutěže v nové variantě hry 5+1 na čtvrt hřiště daří více než dobře, fi gurují na druhém 

místě s šestibodovou ztrátou na lídra z Nikolčic. Projev mužstva je ovlivněn silným ročníkem 2001, kde mužstvo 
táhnou gólman Víťa Požár, v poli potom Šimon Kovačík z Bohumilic, Marťa Hrabec a jeho dvojče pro naši hru leckdy 
možná nepostradatelný náš nejlepší střelec Tom Němeček. Tuto hlavní linii výborně doplňují mladší hráči: v obraně 
nastupuje David Hrnčíř a střídavě Tom Kratochvíl a Franta Mrva z Bohumilic, v útoku neúnavně bojují Radek Knápek 
a excelentní gólový střelec Maty Konečný, oba na svůj věk určitě talenti. Za enormní snahu ve všech činnostech, 
nejen při zápasech, musím určitě pochválit všechny. Škoda, že Ondra Fefko a kluci Dostálovi si už cestu za námi 
na hřiště moc nenachází. Na jaře ještě zkusíme dohonit ztrátu na vedoucího. Doufám, že nám ostatní kluci vydrží 
chodit, účast na trénincích je zatím velká. 

Ještě bych tímto apeloval hlavně na bývalé hráče, přijďte se na nás někdy podívat, třeba i na trénink a třeba vás 
to znovu chytne. Zatím si tam připadám jako sám voják v poli a toho času mám nazbyt stejně málo jako vy.  
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Ještě něco statistiky:

Jak jsme nastupovali a jak se nám dařilo:

Žáci  se představují v novém netradičním herním schématu okresní soutěže 7+1 při hře na zkráceném hřišti jen 
mezi vápny. Důvod je jasný: obecně slabší ročníky 1997-2000,  je to i náš případ. Kádr je pro tuto soutěž celkem 
dostačující, občas vypomohou i starší hráči z přípravky. Po polovině soutěže se nacházíme ve středu tabulky, před 
námi jsou hlavně mužstva z větších obcí a měst s vyrovnanějšími kádry. Herní projev se postupně zlepšuje, až na 
výjimky, u některých se bohužel staré návyky těžko odstraňují. Opravdu ten začátek pro fotbalistu by měl být kolem 
7-8 let, ne později. Tahouny mužstva jsou samozřejmě starší hráči jako Tomové Hrabec a Požár, určitě Matěj Šedivý 
z Bohumilic, vypomáhá nám občas i Giani Garuffi . Určitě i další mladší hráči nevyjímaje i hráče z přípravky mají 
velkou snahu, s kvalitou je to někdy na štíru. Škoda, že někteří talentovaní hráči na místní fotbal asi pod vlivem dří-
vějších nevýrazných výsledků žáků zanevřeli. Doufám, že se to alespoň na jaře trochu změní.

Velký dík patří Laďovi Luskačovi, který s tréninky vydatně pomáhá Martinu Moškvanovi.   
Nejlepší střelci: Tom Hrabec a Giani Garuffi  12x
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Spolek PRO MUZEUM

Za podporu sportu vřele děkujeme obci a všem našim příznivcům a sponzorům a těšíme se na další spolupráci v 
roce 2012. Hodně štěstí v roce 2012 a spoustu krásných nejen sportovních zážitků přeje TJ Sokol Krumvíř.

Za TJ SK Michal Škrabko

Jak již mnozí z vás slyšeli, připra-
vujeme na příští rok přehlídku decho-
vých hudeb s bohatým doprovodným 
programem a pracovním názvem 
„Otevírání lázeňské sezony.“    

V rámci celé jednodenní akce 
chceme představit jak mládežnic-
ké kapely fungující pod ZUŠ, ama-
térská sdružení, která povětšině 
návštěvníci znají z místních plesů 
a hodových zábav až k profesionál-
ním hudebníkům.

Pro vytvoření dokonalé iluze 

Přehlídka dechových hudeb v Krumvíři - 9. červen 2012
odpolední lázeňské promenády prv-
ní republiky připravujeme vystoupení 
mažoretek, (které také neodmyslitel-
ně patří k dechovým hudbám), sou-
těž v petangue, dobovou módní pře-
hlídku, líčení kosmetikou Mary Kay a 
ukázku svatebních a společenských 
šatů salonu s překvapivě bohatým 
výběrem šatů ke koupi i zapůjčení La 
Stella z Hovoran , dobovou kavárnu 
s typicky lázeňským sortimentem, 
projížďku v autech - veteránech, 
stejně jako jarmark pochutin, mód-

ních doplňků, bižuterie i lázeňských 
upomínkových předmětů.

V současné době promýšlí-
me zvýhodnění návštěvníků, kte-
ří přijdou ve stylovém oblečení 
a program pro děti. Retro doplňky 
a bižuterii budete moci zakoupit 
prostřednictvím facebooku Spolku 
pro muzeum už od ledna 2012.

Hlavní módní přehlídku bychom 
pak rádi doplnili přehlídkou klobouků. 

Večerní program se ponese 
v duchu KABARETU.
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Pro pány připravujeme exklusiv-
ní uzavřený pánský klub s dobrou 
whisky a doutníky, se sadou čistě 
pánských karet, kulečníkem, krbem 
a mnoha dalšími překvapeními.

Pro všechny ostatní budou 
v rytmu swingu v hlavním sále probí-
hat ukázky tanců 20. a 30.let spolu 
s jejich výukou i přehlídkový program 
pozvaných hudeb a módní přehlídka 
dobového spodního prádla.  

V rámci mezispolkové spoluprá-

ce  připravujeme i občerstvení typic-
ké pro kabarety minulého století.

Zvýhodnit chceme i ty návštěv-
níky, kteří si svoje místa dopředu 
zarezervují a to stylovou tabulí 
a  občerstvením.

Dále bude k dispozici fotograf. 
Dekorace vytvoří okolní fl oristé ve 
spolupráci se studiem AMMI Brno.

Doufejme, že se nám naše smě-
lé plány podaří zdárně zrealizovat. 
Vítáme k zapůjčení každý dobový 

doplněk (křesla, židle, stolky, interi-
érové dekorace).

Inspiraci na Vaše kostýmy hle-
dejte v seriálu i právě probíhající 
výstavě Četnických humoresek 
v letohrádku Mittrovských v Brně, 
legendárním seriálu Salon Elliot, 
v  seriálu Hercule Poirot. popř.opět 
na naší facebookové stránce 

w w w . f a c e b o o k . c o m /
p a g e s / S p o l e k - P r o - M u z e -
um/269549779732484

Rozsvěcení vánočního stromu

Již po páté jsme se sešli v KD, 
abychom společně zahájili adventní 
dobu. Samotná slavnost Rozsvěce-
ní se postupně změnila a není vždy 
jednoduché najít optimální formu. 
Začínalo se před OÚ, kde se při 
koledách v podání Chrámového 
sboru rozsvítila naše místní chlouba 
- strom u Popelkového. Zdobily ho 
balíčky z dílny ŠD, které vystřídaly 
pedigové ozdoby pletené ochotný-
mi a hlavně šikovnými pletařkami. 
Slavnost se po dvou letech zcela 
přesunula do KD. Hlavním důvo-
dem byl hluk a ne právě bezpečné 
místo u hlavní silnice. Přidal se stá-
le bohatší jarmark, výstavu ručních 
prací a soutěž vánoček vystřídaly 

hračky, letos betlémy, obrazy a dra-
ní peří. Postupem času v kulturním 
programu vystupovaly děti ze ZŠ, 
MŠ, ZUŠ Šardice, Alena Knofl íčko-
vá, také „staronová“ CM. Bezplat-
ný guláš vystřídaly klo-
básky za symbolickou 
cenu. Kaštany podražily, 
takže si asi počkáme na 
ty místní. Už jsme také 
rozsvěcovali strom uv-
nitř KD, pouštěli lam-
piony štěstí a poprvé i 
strom před KD. Stálice-
mi je medovina a výrob-
ky z vosku. A nezapo-
menutelný zážitek? Pan 
Metoděj Foretník vždy 

přišel se svým novým vínem, skle-
ničkami na stopce a z „pouhého“ 
rozsvěcení stromu si se svými přá-
teli udělal vlastní slavnost. Určitě 
je to krásná inspirace pro nás jako 
pořadatele a pro Vás jako návštěv-
níky. No, pořád jsme na tom lépe 
než v Břeclavě, kde prý pohovořil 
pan starosta a tím bylo „upečeno“! 
- bez svařáku, klobásků, medoviny, 
hranolek, dvou výstav, dětské díl-
ny, draní peří, bez trdelníků, růz-
ných vánočních drobností, advent-
ních věnců, bez prográmku (a že to 
těm dětem i mladým muzikantům 
zpívalo a slušelo!) i bez dárečků 
v podobě lampionků s andílkem. 
Jenom ta zima byla stejná!

Věra Colledani a Marie Šebestová

Děkujeme všem příznivcům 
SPOLKU PRO MUZEUM za věcné 
dary do depozitu muzea. Je to pře-
devším paní Anna Húserová, kte-
rá nám věnovala mnoho krásných 
exponátů. S některými jste se mohli 
seznámit při Rozsvěcení vánočního 
stromu ve světničce (viz foto), dal-
ší budeme postupně zveřejňovat v 
odkazu www.promuzeum.cz/depo-
zit. Dále bychom chtěli za dary 
poděkovat rodině Schmiedově, 

rodině Charvátově, paní Jarosla-
vě Konečné, Janě Hrčířové, rodině 
Kolomazníkově z Brna, rodině Sla-
víkově a také Vám všem, kteří nám 
při našich akcích pomáháte. Jsou to 
především Jarmila Kratochvílová, 
Štěpánka Ledahudcová, Jaroslava 
Jestřebecká, Božena Sýkorová ze 
Žatčan, Drahomíra Novotná, Ing. 
Richard Klimovič, Jaroslav Kocou-
rek, František Valihrach, Josef 
Valihrach, Františka Valihrachová, 

Marie Valihrachová, Věra Šebes-
tová, Jindřich Demela, Ing. Jakub 
Šebesta, Martin Foretník, Ondřej 
Němeček, Anna Straková, Josefa 
Vytrhlíková, Antonín Konečný, Anto-
nín Valihrach, Mgr.Vendula Kristová 
z Dubňan, naše milé tetičky Kobyl-
ková –Männlová – Loziášová, Jaro-
slav Komosný a pracovníci OÚ. 

Přejeme Vám do Nového roku 
2012 hodně osobních úspěchů, 
rodinné pohody, zdraví a štěstí.

Poděkování
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O ČEM JSOU VÁNOCE?

V průběhu léta jsme vytvořili 
„zahrádkářskou“ nástěnku, která je 
umístěna vedle samoobsluhy Jed-
nota. Seznamuje všechny občany 
s připravovanými akcemi a měsíčně 
zde uvádíme rady „Ochrana rostlin 
a práce na zahradě“. 

Tradičně jsme se jako jiné místní 
spolky podíleli na pořádání krumvíř-
ských hodů.

Náš spolek pořídil elektrickou 
zatahovačku fólií na lahvování. 
V případě zájmu se bude půjčovat 
i ostatním vinařům.

Činnost českého zahrádkářského svazu Krumvíř
Opět jsme uspořádali 

podzimní zájezd do láz-
ní Mošoň a kladný ohlas 
účastníků si žádá jarní 
zopakování.

Tři naši členové se ve 
Valticích zúčastnili školení 
Moravínu „Smyslové vní-
mání a hodnocení vín“, kde 
si vyzkoušeli systém hodno-
cení používaný profesionál-
ními degustátory.

V listopadu a prosinci 
jsme začali s rekonstrukcí zahrád-
kářského skladu. Po jejím dokon-
čení se zde mohou konat akce v 
důstojnějším prostředí než dosud.

Jako v minulých letech si náš 
spolek vzal patronát nad hlídáním 
společných vinic na tratích směr 
Brumovice. V létě jsme uspořádali 
dvě schůzky vinohradníků, na nichž 
se rozhodlo o pořízení dvou kusů 
plynových děl. Proto oproti jiným 
rokům vzrostly náklady za hlídání. 

Úroda hroznů byla, jak na množství, 
tak i na kvalitu lehce nad obvyklým 
průměrem, počet špačků ovšem 
vysoce nadprůměrný. Přesto se 
dobrou prací „hotařů“, které měl na 
starosti pan Antonín Konečný, poda-
řilo úrodu ochránit. Jeden z hlídačů 
zvyšoval účinek plašení troubením 
na „vuvuzelu“. Její použití k tomuto 
účelu by si mohl nechat patentovat.

Sám jsem byl svědkem něko-
lika náletů velkého hejna špačků. 
Poslední případ se stal, když už 
mi zbývala část úrody na trati, kde 
skončilo hlídání. Nabízela se jediná 
možnost – ochránit hrozny sítěmi. 
Když jsem měl polovinu zasíťova-
nou, přilétlo hejno a už si sedalo na 
mé hrozny. Teď jsem měl možnost 
spatřit detailně, jak probíhá hodová-
ní špačků. Byl bych asi první, kdo 
by to tak zblízka viděl. Přesto jsem 
se rozhodl všemi možnými způsoby 
hejno „zvednout“ a úrodu zachránit. 
Tento výzkum si nechám raději na 
příští rok na súsedovým řádku.

Karel Rozsypal,  jednatel

O čem jsou vlastně Vánoce? Asi 
jak pro koho. Jestli jen o odpočinku 
od práce, tak to letos moc slavné 
nebude. Štědrý den je v sobotu. Nar-
ození Páně, 1. svátek vánoční je v 
neděli, takže jedině Štěpán v pondělí 
prodlužuje běžný víkend. Ten odpo-
činek samozřejmě člověk potřebuje 
a zaslouží si ho. My žijeme v oblas-
ti sedmidenního uspořádání týdne. 
I biblická správa o stvoření světa 
podotýká, že Hospodin sedmého 
dne přestal konat veškeré své stvoři-
telské dílo. Může se to zdát popravdě 
úsměvné, ale jen pro toho, kdo neví, 

že tato zpráva není popisem v našem 
slova smyslu, tedy jakousi reportáží z 
počátku dějin. Bible o tomto nechce 
takovým způsobem vypovídat, podá-
vá jen náboženské pravdy, by´t třeba 
v takovémto obalu. Bůh tedy dává 
člověku příklad, aby sedmého dne 
taky odpočíval.

Vánoce naopak mohou být 
a jsou pro mnohé, zvláště pro hos-
podyňky, dobou největšího shonu 
a pracovního vytížení. Na nich sto-
jí nejvíce příprava štědrovečerní 
večeře, pečení cukroví, to už vět-
šinou v celém adventu, úklid a jiné 

nezbytnosti, jako třeba praní záclon. 
Bez toho by mohly být Vánoce 
v jejich pojetí skoro neplatné. Takže 
se nedivme, když si takový člověk 
po vánocích konečně oddechne, že 
už to má všechno za sebou.

Relativně nemlčí jsou na tom 
děti. Ne že by děvčátka od určitého 
věku při všem nepomáhala. Ale děti 
se oprávněně na V8noce těší a umí 
to tak, že jim my dospělí můžeme 
závidět. Děti mají smysl pro tajemno, 
i třeba je n v přirozené rovině, když 
ty větší musejí vymýšlet skrýš pro 
dárečky, aby je nikdo, ale opravdu 
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
sobota 24. 12. 
 21.00 Krumvíř
 22.30 Klobouky
 24.00 Borkovany

neděle 25. 12. 
   7.30 Klobouky
   9.00 Krumvíř
 10.30 Borkovany
 16.00 Bohumilice
 17.00 Velké Hostěrádky

pondělí 26. 12.  
   7.30 Klobouky
   9.00 Krumvíř
 10.30 Borkovany
  
sobota 31. 12. 
 17.00 Krumvíř
 18.00 Klobouky
 19.00 Borkovany

neděle 1. 1.  
   7.30 Klobouky
   9.00 Krumvíř
 10.30 Borkovany  
 14.30 Ekumenická bohoslužba v katolickém kostele v Kloboukách
 17.00 Bohumilice
 18.00 Velké Hostěrádky

P. František Trtílek oslavil 28. říj-
na své 65. narozeniny. Je „naším“ 
knězem právě třicet let a všichni ho 
dobře známe. Známe ho jako kně-
ze, básníka, fotografa, milovníka 
přírody a dechovek nebo také skvě-
lého vypravěče. Je ale několik věcí, 
které o něm moc nevíme…

Narodil se v Malhostovicích 
u Tišnova, v roce 1973 dokončil 
teologickou fakultu v Olomouci, tři 
roky byl kaplanem v Jaroměřicích 
nad Rokytnou a v Brně - Židenicích, 
dva roky působil v Telnici u Brna. 
V roce 1981 přišel k nám do Krumví-
ře, od roku 1993 je farářem v Klo-
boukách u Brna a Borkovanech. 
V letech 1990 – 1999 v Českém 
rozhlase Brno uváděl pořad Cesta 
k lásce a pravdě. Dokonce komen-
toval pro Československou televizi 
přímý přenos návštěvy Jana Pavla 
II. Vydal už tři básnické sbírky, podí-
lel se také na textu k oratoriím Ece 
homo – křížová cesta nebo Matka 
chudých – oratorium o Anežce Čes-
ké, píše i texty pro dechovku.

Ale především je to náš pan 
farář a my mu k půlkulatinám přeje-
me všechno nejlepší. 

nikdo neobjevil. A co asi dostanou 
pod stromeček? To je také sladké, 
natěšené tajemství. Dětské proží-
vání Vánoc, to je radost, nadšení, 
vděčnost, láska. A dětská dušička 
usíná v peřinkách štěstí.

A o čem jsou Vánoce pro nás 
křesťany? Stále je nás ještě dost, 
přestože většina žije mimo spole-
čenství své církve, které už je pro 
nás počátkem společenství věčného 
života. Křesťan si v Adventě znovu 

prožívá starozákonní dějiny spásy, 
zvláště výroky proroků o příchodu 
Mesiáše. Už máme refl exy toho, 
jak se jejich slova naplnila na Synu 
Božím a syny Panny. Křesťan se 
pochopitelně nevyhne všemu tomu 
výše zmíněnému, ale neměl by to 
přehánět. Vždyť prokazovat lásku 
svému bližnímu je záležitostí celé-
ho roku a nejen sezónně. Křesťan 
se o Vánocích snaží prožívat radost 
z toho, že může spolu s narozením 
Krista prožívat své duchovní zno-
vuzrození. Křesťan sice stárne jako 
každý jiný, ale duchovně zůstává 
Božím dítětem. Apoštol Pavel, velký 
optimista, který pro Krista po svém 
obrácení nasadil svůj život a mno-
ho vytrpěl, to vyjádřil slovy, že tělo 
nám sice chátrá, stárne, ale duše se 
zmlazuje stále znova. A o tom jsou 
Vánoce pro nás křesťany.

Přeji Vám vše, milý čtenáři, ať už 
se zařadíte či nezařadíte do některé 
výše uvedené kategorie, aby Vám 
Vánoce přinesly do srdce radost 
a pokoj posílily ochotu a odhodlanost 
angažovat se celoročně v opravdo-
vé, nezištné a sloužící LÁSCE.

František Trtílek
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NA CESTÁCH

Cesta do země „superlativů“
Snad už jen málokdo v dnešní 

době neslyšel o jedné z nejbohat-
ších zemí světa, která se rozprostí-
rá na největším poloostrově světa u 
pobřeží Perského zálivu. Je to země, 
která je jen o chlup větší než Česká 
republika a jmenuje se Spojené arab-
ské emiráty.

To, co obyčejné smrtelníky na této 
překrásné zemi láká, je především 
luxus, pohádkové paláce šejků, pře-
krásné moře a špičkové hotely. To, co 
je pro některé pouhým snem, se zde 
stává skutečností. 

Mně se tento sen splnil díky mé 
práci v cestovním ruchu. Každý rok 
se společně se zástupci cestovních 
kanceláří vydáváme vstříc dobro-
družství a poznání zemí naší pla-
nety. Naše cesty ve většině případů 
zaměřují na kontroly hotelů, ale vždy 
si najdeme chviličku na poznání míst-
ních zvyklostí a zajímavých míst. Pro-
to se pokusím popsat alespoň kousek 
z toho, co mě na této zemi nejvíce 
nadchlo a co stojí za vidění.

Emiráty jsem poprvé navštívila 
v říjnu roku 2010 při mé cestě na 
Maledivy a poté ještě ten stejný rok 
těsně před Vánocemi. Tato země 
je proslulá svým rychlým rozvojem, 
během 30 let se změnila k nepozná-

ní. Tam, kde byla poušť, se nyní tyčí 
ty nejvyšší budovy světa. Tento roz-
voj se stal díky obrovským nalezištím 
ropy. Emiráty se od ostatních zemí liší 
tím, že pokud jde o soupeření v tom, 
kdo nebo co je nejlepší, nedražší, 
největší a nejmodernější, tak jsou na 
prvním místě.

Po 6 hodinovém letu z Prahy 
se ocitnete v zemi, která ze vyzna-
čuje několika prvenstvími. Osobně 
mě překvapila důkladnost při kon-
trole víza, které si vezete již z Čes-
ké republiky. Po „pouze“ hodinovém 
čekání na imigračním Vám na první 
pohled nepřátelský úředník vepíše do 
pasu několik informací, porovná scan 
oční rohovky, na který jsem zamířila 
hned po vystoupení z letadla. Scan 
je velice rychlý, stačí jen nemrknout, 
bez něj se nedostanete přes imigrač-
ní oddělení, proto hned po vystou-
pení z letadla každý spěchá právě 
sem. Už tady se projevuje rozdílnost 
našich národů. Fronty se zde dělí 
zvlášť na pánskou a dámskou. Stojí 
za to se seznámit se společenskými 
a náboženskými zvyklostmi, jejich 
nerespektování může mít za násle-
dek vážné komplikace.

Pak hurá pro kufr. Na letišti na 
naši malou skupinku čekala zástup-

kyně agentury zastupující několik 
cestovních kanceláří v České republi-
ce. Po opuštění letiště Vás čeká šok, 
který v prosinci nečekáte. Takové 
teplo jsem opravdu nečekala. Všech-
no oblečení, co jsem měla na sobě, 
se na Vás vysokou vlhkostí a teplem 
přímo nalepí. Naštěstí pro nás byl při-
staven klimatizovaný mikrobus, který 
nás  přivezl přímo k hotelu v emirátu 
Sharjah. 

Po krátké sprše jsme vyrazili do 
baru na nějaký lahodný drink. Jaké 
pro nás bylo překvapení, když nás 
číšník upozornil, že můžeme dostat 
pouze juice. Vysvětlil nám, že emirá-
tu Sharjah se říká „suchý“ ne z toho 
důvodu, že je zde sucho, ale že se 
zde nikde nepodává alkohol a to ani 
v hotelových barech. Pokud bychom 
chtěli alkohol, musíme do Dubaje.

To co mně na této zemi nejvíce 
uchvátilo je směsice orientu s ultra-
moderními budovami, luxusními auty 
a butiky. Měla jsem možnost poznat 
celé emiráty, ne pouze Dubaj, která je 
asi nejznámější. Každý emirát je jiný, 
ale spojuje je bohatství, které je zde 
znát na každém kroku. Už jen to, že 
podél silnic, ve městech i v odlehlých 
oblastech mimo města naleznete 
palmové háje, travnaté plochy, květi-
ny, které jsou zavlažovány 24 hodin 
denně. A to je zde voda nejdražším 
artiklem, celé měsíce zde nemusí 
vůbec pršet, a pokud ano, tak pouze 
v horských oblastech emirátů Fujairah 
a Ras Khaimah. 

Pokud jedete do emirátů na pod-
zim nebo v zimě, je zde příjemných 
35 – 30 stupňů ve stínu, ale v letních 
měsících zde panují obrovská vedra, 
teploty mnohdy dosahují  až 50 stup-
ňů ve stínu. Hotely i nákupní centra 
jsou zde klimatizovány na pouhých 
15 stupňů. V Dubaji naleznete i klima-
tizované autobusové zastávky.

K přesunům po zdejších zajíma-
vostech využíváme buď taxi nebo 
metro. Pro rychlejší cestování je lepší 
zvolit taxi, jezdí všude a jsou levné, 
vždyť litr Naturalu zde stojí pouhých 
6 Kč.  Bezpečné jsou i místní auto-
busy. Ty jsme sice nevyzkoušeli, ale 
co opravdu stojí za to, je svézt se 
dubajským metrem, které se může Největší prsten na světě
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opět pyšnit titulem nejmodernější a 
nejbezpečnější. To co je zde úplně 
normální, nás Evropany opět překva-
pilo, že vagony jsou rozděleny zvlášť 
pro muže a zvlášť pro ženy, poslední 
vagon je určený pro muže i pro ženy 
– většinou do něj nastoupí turisté 
(ovšem jen ti kteří jsou dopředu pou-
čeni). Pokud se spletete, nikdo Vás 
nevyhodí, ale slušně požádá, abyste 
se přesunuli do jiného vagonu.

Kultura této části světa je napros-
to odlišná od té naší, středoevropské. 
Arabské prostředí má jiná pravidla. 
A mnozí se budou divit, ale je bezpeč-
nější. Díky tvrdým trestům je krimina-
lita v Emirátech na velmi nízké úrovni, 
dokonce patří mezi nejbezpečnější 
země světa. 

Dalším zážitkem, který bychom 
si neměli odepřít, je gastronomie. 
Strava je v Emirátech velmi rozma-
nitá. Dokonce až tak, že je tu těžké 
najít přímo „arabskou“ kuchyni. Díky 
množství a rozličnosti národností 
jednotlivých obyvatel se do emirátů 
dostaly různé druhy pokrmů. Můžete 
si pochutnat na jídlech z íránské, 
marocké, libanonské, thajské, poly-
néské, korejské, čínské, japonské 
nebo dokonce z mexické kuchyně. Ve 
všech hotelích si můžete vybrat také 
z evropské kuchyně. Nikdo nemusí 
mít obavy, že by byl nucen jíst pouze 
exotické pokrmy. A kdo má rád slad-
kosti, přijde si na své! Je tu spousta 
výborných sladkých zákusků. 

Další zajímavostí je, že místní 
„emiráťané“ nepracují, a pokud ano, 
jen na nejvyšších státních postech 
a vedoucích pozicích. Své rezidence 

a paláce nemají v centrech měst, ale 
v rezidenčních oblastech. V Dubaji 
takovou rezidenční čtvrť naleznete na 
největším uměle vybudovaném ostro-
vě na světě –  nazvaném Palma. 

Turistickou dychtivost a napětí 
nejprve uspokojíme zážitky, bez kte-
rých nelze Dubaj opustit. Na vlastní 
oči zblízka zhlédneme sedmihvězdič-
kový hotel ve tvaru stylizované pla-
chetnice – Burj al-Arab a vyjedeme 
do 124. patra nejvyšší budovy světa 
– Burj Chalifa – mrakodrap, který se 
stal nejvyšší budovou světa výškou 
přes 800 metrů a 162 podlažími.. 
Interiéry navrhoval mj. módní návr-
hář Giorgio Armani. Vnější obklady 
betonového a ocelového skeletu jsou 
ze speciálního skla, odolného vůči 
vysokým teplotám, silnému větru 
a písečným bouřím. Ve věži se nachá-
zí jediný hotel na světě, který se pyšní 
jménem Armani. Z vyhlídky se naský-
tá překrásný výhled na okolí Dubaje, 
ale i na celou zpívající fontánu, která 
v pravidelných intervalech každý den 
od 6-té hodiny večerní předvádí neu-
věřitelnou světelnou show za dopro-
vodu hudby známých interpretů.

Konečně navečer, když tma pad-
ne na město nečekanou rychlostí, 
znaveni vyčerpávajícím maratonem 

Pohled na „zpívající fontánu„ z hotelu The Address z 63 patra, kde se 
nachází světoznámý bar Neos.

Nejvyšší budova světa „Burj Chalifa„
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po kontrole několika hotelů, jsme 
neváhali vyrazit na nejznámějším 
a nejnavštěvovanější trh v Dubaji  tzv. 
„zlatý trh“ ve staré části města, který 
nabízí desítky obchodů se zlatem. 
Zlato se zde určitě vyplatí nakoupit, 
je levné a velmi kvalitní. Oproti zla-
tu, které koupíme u nás, má světlejší  
žlutou barvu. Na trhu je uložen i nej-
větší zlatý prsten na světě, zapsaný 
i v Guinessově knize rekordů. Aby-
chom jsme se na trh dostali, musíme 
překonat vody Dubajského zálivu. 
Dřevěná bárka abra elegantně ukra-
juje metry své pouti. Je to tak, srdce 
i duši města najdete na čeřící se hladi-
ně. Právě tady je Dubaj sama sebou. 
Poté, co naskočíte na palubu jedno-
ho z vodních taxíků, křižujících záliv 
a spojujících dvě části Dubaje – Deiru 
a Burj Bubai, se Vám z vody otevřou 
jedny z nejkrásnějších pohledů na 
město. A také nejlacinějších – základ-
ní, desetiminutová jízda nevyjde na 
víc než na jeden dirham, tedy na pěti-
korunu. Žádné sklo, železo a beton. 
Naopak zde uvidíte staré domy, dílny 
a dvorky obchodníků, řemeslníků, 
rybářů a lovců perel.

Ještě jsme nedorazili na břeh a už 
slyšíme křik prodavačů, který se mísí 
s vůní koření, kadidel i vodní dým-
ky, rachot klaksonů. Zlatý trh pokra-
čuje trhem s kořením. Jako suvenýr 
jsem si přivezla sušené citrony, které 
se zalijí horku vodou a pijí se jako 
čaj nebo po vychlazení jako velmi 
osvěžující nápoj.

V Emirátech se určitě nudit nebu-
dete, pokud Vás omrzí opalování, 
nebo nakupování, můžete si zajít 
zabruslit nebo zalyžovat. Ale naku-
pování je zde velmi výhodné, a to 
hlavně během nákupních festivalů na 
přelomu měsíce ledna a února a v let-

ních měsících.
Nejvíce adrenalinový zážitek je 

pouštní safari, kdy v jeepech sjíždíte 
pouštní duny. Ani tuto atrakci jsme 
si na závěr našeho pobytu nemohli 
nechat ujít. Kolem 16:00 hodiny nás 
čekalo příjemné setkání s řidičem 
našeho jeepu, který byl i zároveň 
naším průvodce po celý večer. Asi 
po dvouhodinové jízdě směrem do 
pouště jsme sjeli na seřadiště jeepů. 

Zde se před jízdou po dunách upouš-
tí pneumatiky aby na písku jeep 
lépe klouzal a nezapadl. Pak začíná 
to nejlepší – sjíždění dun. Řidiči se 
předhání v tom, kdo předvede zbě-
silejší jízdu, až  na jednom z jeepů 
odvařili motor. Řidiči jsou naštěstí 
na tuto situaci připraveni a během 
10 minut přijíždí jiný jeep. A hurá na 
vyvýšené místo v poušti pozorovat 
úchvatný západ slunce. Jakmile slu-
níčko zapadne jako by se ochladilo 
nejméně o 10 stupňů. A tak rychle 
nasedáme do jeepu a na závěr veče-
ra míříme do beduinského tábora, 
kde pro nás byla připravena večeře. 
Tento večer byl pro nás poslední před 
naším návratem do České republiky, 
proto jsme si ho náležitě užili. 

Emiráty jsou zemí, která je krásná 
a zajímavá. Při každé další návštěvě 
zde objevíte vždy něco nového, pro-
tože města se zde mění přímo před 
očima.

Věřím, že pokud tuto zemi navští-
víte tak jako já, budete se sem chtít 
vrátit a zažít si vše na vlastní kůži.

Ivana Ostřížková

V pozadí nejluxusnější hotel světa Burj Al  Arab - Jumeirah Beach

Na poušti
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Vzpomínka na statek Krumvíř 3

Z HISTORIE

V mém poděkování redakci 
Krumvířského zpravodaje za zve-
řejněnou Vzpomínku na statek 
Krumvíř jsem se zmínil o několika 
mých hlubokých zážitcích z činností 
na statku.

Orání polí je nejdůležitější fáze 
v přípravě půdy pro pěstování rost-
lin. Proto asi naši předkové země-
dělskou problematiku řešili na minis-
terstvu orby. Posledním ministrem 
orby byl v letech 1917 – 1918, tzn. 
před rozpadem rakousko-uherské-
ho mocnářství, Arnošt Sylva Tarou-
ca zakladatel Průhonického parku. 
Ten celé své průhonické panství 
v roce 1927 prodal Českosloven-
skému státu, který zde vybudoval 
Státní pokusné objekty se speci-
alizací ovocnářskou, zelinářskou 
a okrasného zahradnictví, jemuž 
byla svěřena i správa Průhonického 
parku, kde jsem i já v době působe-
ní ve Výzkumném ústavu okrasné-
ho zahradnictví pracoval.

Nejblíže k půdě jsem se dostal 

Orba už jako desetiletý kluk, když mě přes 
zákaz obsluha pluhu posadila na 
lavičku pluhu asi dvacet centimetrů 
nad ornicí a já mohl pozorovat cestu 
„rodné hroudy“ po radlici a poslou-
chat tiché šustění provzdušňované 
překlápěné země. To všechno bylo 
umožněno tím, že pohyb pluhu la-
nem vykonávala absolutně nehluč-
ná lokomobila. Byl bych na pluhu 
dokázal sedět celý den, abych mohl 
co nejdéle vychutnávat uvedené 
vjemy.

Tento nejšetrnější způsob orby 
byl u nás využíván od poloviny 19. 
do druhé poloviny 20. století. Soci-
alizace venkov a enormní rozvoj 
„traktorového“ průmyslu oračky z 
venkova vytěsnily. V letech druhé 
světové války ale ještě brázdily širé 
lány státních statků, kterých bylo na 
Hodonínsku mnoho. V Hodoníně 
byly také na ředitelství státních stat-
ků prostorné haly, kde byly v zim-
ním období lokomobily, pluhy i jiná 
zemědělská technika připravována 
na další sezonu.

Když jsme se na statku dozvě-

děli, kdy oračky přijedou a nebyli 
jsme zrovna ve škole, vydržel jsem 
s klukama na vhodném místě čekat 
třeba hodiny, až se v dálce objeví 
dva obláčky kouře, které na obloze 
mašiny vykouzlovaly. Přijížděly po 
polních cestách v malém konvoji 
buď od Terezína nebo od Kobylí. 
První táhla maringotku a dvě cis-
terny, druhá pluh. S velkým zájmem 
jsme sledovali, jak se rozmisťují do 
svých výchozích stanovišť podle 
velikosti pole, někdy až půl kilomet-
ru od sebe. U každé ponechali jed-
nu cisternu a u jedné i maringotku, 
ve které kromě lůžek byla prostorná 
jídelna a kuchyně, kde vládla jedna 
žena, pravděpodobně manželka 
některého strojmistra, která obsta-
rávala pro všechny zásobování 
a stravu.

Přísun vody, dřeva a uhlí pro 
kuchyni i pro obě lokomobily zajišťo-
vali zaměstnanci statku, na jehož 
polích oračky pracovaly. Pluh byl 
dvoustranný a při dojezdu k loko-
mobile ho bylo třeba překlopit, aby 
mohl být tažen protilehlou lokomo-
bilou. Tuto práci vykonávali zaměst-
nanci statku, kteří byli přiděleni 
k oračkám a na nichž také záleželo, 
jestli byli ochotni porušit zákaz a vzít 
mě s sebou na pluh. Radlice pluhu 
byly 40 cm široké, takže jednou 
jízdou byl zorán dvoumetrový pás. 
Práce tak rychle ubíhala a oračky 
se po několika dnech přesunovaly 
na jiný statek. V této sestavě přijížděly oračky na statek Krumvíř
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Tento můj příspěvek má dříve 
narozeným Krumvířákům, kteří ješ-
tě práci oraček zažili, připomenout 
tuto zajímavou, dnešními slovy 
řečeno ekologickou formu úpravy 
půdy a mladším ukázat, jak naši 
předkové v minulosti šetrně s půdou 
zacházeli.

Při psaní těchto řádků jsem také 
vzpomínal na mého tatínka, který od 
roku 1934 jedenáct let krumvířský 
dvůr spravoval a kterému vlastně 
vděčím za to, že jsem tak nádherné 
okamžiky mohl zažít. 

V říjnu letošního roku by se dožil 
110 let a v září tomu bylo dvacet 
roků, co nás opustil             

 Jara Lehovec

Do rubriky Z historie připravujeme článek o penězích a platidlech v minulosti (ceny zboží  a potravin, peníze 
jako platidlo a měna), křtinách a nošení do kúta. Rádi bychom tímto požádali všechny, kteří mají chuť se s námi 
podělit, aby nám zasílali jakékoliv příspěvky a fotografi e k těmto tématům.

Děkujeme 
Vaše redakce

Vítání občánků
První říjnová neděle patřila těm nejmenším občán-

kům Krumvíře, které v obřadní síni obecního úřadu při-
vítal pan starosta. V zahajovacím kulturním programu 
vystoupili šikovné děti z místní MŠ a ZŠ. Každý nový 
občánek má nyní místo v kronice, kterou všem originál-
ně vyzdobila Šárka Foretníková svými kresbami. 

Vítání se zúčastnili tito rodiče se svými dětmi:
Veronika a Stanislav Hrnčírovi s dcerou Vendulou
Marie a Jakub Zichovi se synem Vojtěchem
Mirabela a Cristian Balaci se synem Dariem
Petra a Tomáš Koneční s dcerou Annou 
Kateřina Látalová a Matěj Ostřížek s dcerou Zoe

(red)

REPORTÁŽE Z AKCÍ
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Burčáková zábava
V období vinobraní a burčáků místní TJ Sokol uspořádal rockově 

pojatou Burčákovou zábavu. Zahrály na ní hned dvě všem dobře zná-
mé hudební uskupení z okolí – Massage z Čejče a Kožuch z Morků-
vek. Zpestřením byla soutěž zvaná „Opilá koloběžka“, ve které soutěží-
cí museli ukázat své řidičské schopnosti i po pěkně ostrém rozjezdu 
a zamotané hlavě. 

(red)

Hubertova jízda
V sobotu po říjnovém státním 

svátku jsme se mohli pokochat 
pohledem na dlouhý průvod 46 
jezdců na koních a 11 koňských 
povozů. Průvod zahájil již tradič-
ní Hubertovu jízdu pořádanou 
Tomášem a Ladislavem Krato-
chvílovými. Po projížďce okolím 
Krumvíře byla akce zakončena 
jako obvykle country zábavou 
na bůdě. Vítězem letošní Huber-
tovi jízdy se stal Štěpán Čačík 
z Brumovic. 
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První adventní neděli 27. listopa-
du se konala v kulturním domě slav-
nost Rozsvěcení vánočního stromu. 
Na úvod vystoupili děti ze základní 
školy s pásmem koled, při kterých je 
doprovázela cimbálová muzika ZUŠ 
Klobouky. Návštěvníci si poté mohli 
prohlédnout výstavu betlémů a pro-
dejní výstavu obrazů Evy Filipové 
s názvem „Andělské ohlédnutí“. Tra-
diční součástí akce byl jarmark, na 
kterém byly k zakoupení například 
adventní věnce a vánoční svícny, tep-
lá medovina, dřevěné formy od Slaví-
ků nebo trdelníky, perníčky a výrobky 
dětí ze základní školy. Pro děti byl 
připraven také výtvarný koutek, kde 
si mohli malovat. Na závěr proběhlo 
rozsvícení stromu před KD. 

(red)

Rozsvěcení vánočního stromu
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Mikuláš

Večer před svátkem sv. Miku-
láše navštívil ty nejmenší Mikuláš 
se svojí družinou čertů a andělů. 
Šikovní fotografové však zachytili i 
tyto nadpozemské bytosti…

Vánoční koncert Zdeňka Šmukaře
Koncert uspořádaný u pří-

ležitosti životního jubilea byl pře-
devším vzpomínkou na Zdeňko-
vu  muzikantskou kariéru. V jeho 
„hovorech přes rampu“, jak své 
průvodní slovo nazval, vzpomínal 
na pěvecké začátky, přiznal se 
i k letošní docentuře. V zákulisí pak 
zavzpomínal ještě na tatínka, vyni-
kajícího zpěváka, který udivoval 
svým zpěvem profesory JAMU na 
Zdeňkově absolutoriu.  Jubilant si 
také na koncertě splnil svůj dávný 
sen a zazpíval všem známou árii 
„María“ z Bernsteinova muzikálu 
West side story. Mezi pozvanými 

hosty vystoupila sólistka Měst-
ského divadla v Brně a zároveň  
jeho manželka Vladimíra Spurná 
- Šmukařová. Z Janáčkovy akade-
mie múzických umění přijali pozvá-
ní sopranistka Alena Nevímová, 
barytonista Roman Hoza a klavírní 
doprovod obstarala docentka Mar-
ta Vašková. Nechyběla ani muzi-
kálová herečka a zpěvačka Alena 
Knofl íčková, o jejíž pěvecký vze-
stup se staral. Z jeho dalších žáků 
všechny potěšila zpěvem Kristýn-
ka Bezůšková, studentka církevní 
konzervatoře v Olomouci i proza-
tím nejmladší Krumvířanka ze ZUŠ 

v Kloboukách Natálka Colledani. 
V programu zazněla opera, 

opereta, muzikálové melodie, lido-
vé písně i koleda.

Nejdojemnější z celého koncer-
tu byl závěr, kdy davy gratulantů 
nebraly konce. Oslavenci přišli 
popřát spolužáci, přátelé i bývalé 
žákyně ze ZUŠ Klobouky Blanka 
Demelová a Eliška Lexová. Ke gra-
tulantům se připojil obecní úřad. 

Věra Colledani 
a Majka Šebestová
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Maryša a krumvířský kroj
Nedávno jsem navštívila divadelní představení Maryša v boleradickém divadle. Pokud dob-

ře pamatuji a čtu, je to jejich třetí nastudování a opět výborné. Když jsem se o něm zmínila před 
svojí tetou Emílií Pelouškovou netušila jsem, že byla divadelní hra Maryša s Krumvířem velmi 
silně propojena. O tom, že ve fi lmovém zpracování v místním kroji hrála Jaroslava Obermaiero-
vá se psalo ve Zpravodaji č.2/2004  i v knížce 100 let Bartolomějských hodů… 

Zážitek mojí tety byl svým způsobem mimořádný. V roce 1955 oslovil umělecký ředitel Otomar 
Korbelář pracovníky na okresním výboru 
v Hustopečích (Krumvíř byl okres Husto-

peče!) a ti ho ihned přesměrovali na vedoucího tehdy největ-
šího Slováckého krůžku  - strýca Martina Foretníka. 

Tím začal týdenní pobyt pětice občanů v Městském diva-
dle v Kladně. Tetě bylo tehdy 14 a jako pomocnici si ji s sebou 
vzala její maminka Marie Kocourková (Firtlová). Dalšími členy 
výpravy byli manželé Kinclovi a paní Můčková.

 „Vzpomínám si, jak jsme s koši plnými krojů odjeli 
z Brna vlakem do Prahy. A pak autobusem do Kladna. Pro-
tože krojů, hlavně sukní, bylo hodně, tak jsme v krojích byly 
všechny ještě i oblečené (sukně a jupky). V Kladně na nás 
u autobusu čekalo auto a koše s nažehlenými kroji odvez-
lo do divadla. Jaké však bylo překvapení, když nás osobně 
přivítal ředitel divadla a oblíbený herec Otomar Korbelář. To 
nikdo  netušil. Pak nás zavedli do dílen divadla, kde se žehlilo, šilo a vše co bylo potřeba k přípravě krojů a všech 
divadelních kostýmů. Do dlouhých chodeb šaten a všeho příslušenství divadla se normální návštěvník nedostane, 
neumí si představit tu velikost. Ubytovaní jsme byli v křivoklátských lesích, prostě nádhera. Po velké a namáhavé 
přípravě to začalo. Maryša musela být za 5 minut oblečená v kroji. Proto každá z nás měla nějaký úkol. Já jsem měla 
na starost podvazadla, zástěru a turečák, který už byl uvázaný a vyložený kapesníkama. Když přišla na jeviště, byla 
opravdu jako z „cukru“. Po premiéře jsme šli společně s herci do hotelu na večeři, na přátelské posezení a zpívali 
jsme i moravské písničky. Jeden člen pocházel z Lidic a měl tam tetu. Další den nás vzal k ní a ta nám vyprávěla 

o vší hrůze co prožili. U další členky divadla jsme spali poslední noc před 
odjezdem domů. Bydlela na ruzyňském letišti. Těch letadel, to jsem jako děvče 
nikdy neviděla. Na tyto zážitky na týden v Kladně nikdy nezapomenu.“

Na základě vyprávění mojí tety jsem obeslala divadlo v Kladně, zda nemá 
nějaké fotografi e. Velmi ochotně mi je poslali. Bohužel však na nich Maryša 
nebyla oblečená „po našem“. (Fotografi e se pořizovaly na program ještě před 
příjezdem krojů z Krumvíře).

V archívu po strýcovi Martinovi se pak našel program podepsaný všemi 
herci i produkcí. 

Další – a pro mne velmi příjemné – setkání Maryši a místního kroje bylo 
v Muzeu klobouků v Novém Jičíně. V právě probíhající výstavě „Klobouk dolů“ 
jsem našla guralák z Krumvíře, který měl na sobě Eduard Vojan při vůbec prv-
ním představení Maryši v Národním divadle v Praze.  

Krumvířské kroje pomohly ještě  při inscenaci Maryši také v Moravském 
Krumlově, kde ji nacvičili místní ochotníci někdy na počátku 70-tých let. Zapůj-
čení zprostředkovala  paní Marie Pitlachová, krumvířská rodačka a v mládí 
nadšená ochotnice, která sama v inscenaci zahrála Horačku-matku Francka.

(Věra Colledani, Emílie Peloušková a poděkování Anně Strakové)

Jak to vidím já

Již po několikáté jsem se zúčastnil zasedání obecního zastupitelstva. Schůze konaná 31.10.2011 na mě působila 
poněkud úsměvně a odcházel jsem ze zasedání se smíšenými pocity. Už začátek schůze byl zvláštní. Ve stanovený 
čas zahájení jednání ve 20:00 hod byl přítomen jediný zastupitel. Během další půl hodiny se dostavovali jednotliví 
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zastupitelé až do celkového počtu 8. Tento stav již dovoloval usnášeníschopný počet, jednání začalo. Po hodině 
a půl jednání přišel ještě jeden zastupitel. Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva rozhodovalo 8, což je něco 
málo přes 50%. Nepřítomnost ostatních zastupitelů považuji za znevážení důvěry voličů, kteří je volili. Samotný prů-
běh schůze OZ spočíval v nezáživném hlasování o rozpočtové změně, kde mimo jiné došlo k navýšení příjmů tak 
i k navýšení výdajů. Předsedající schůze zdůvodnil navýšení stránky příjmové. O navýšení výdajové stránky nepadla 
ani zmínka, přesto se o navýšení výdajů nikdo z přítomných zastupitelů ani nezajímal a všichni hlasovali pro změnu 
rozpočtu. Další hlasování se neslo ve stejném duchu. Ať už se jednalo o hlasování o smlouvě o poskytnutí dotace, 
o prodeji pozemku, o změně územního plánu či o příspěvku obce Krumvíř nějaké taneční skupině do Těšan. Ani 
jeden zastupitel nepřišel s připomínkou, o které by se vedla diskuse, s něčím co by bylo smysluplné. Malá diskuse 
se rozpoutala nad článkem nespokojených občanů z Krumvíře ve zpravodaji č. 3, kteří vyjadřovali svoje rozhořče-
ní a kritiku nad poněkud zvláštním programem hodů a nezvládnutou organizací. Já s obsahem článku souhlasím 
a připojuji taky svůj podpis. Je jenom na samotných zastupitelích, zda se domnívají, že svůj mandát vykonávají 
dobře. Domnívám se, že nikoliv. Kdyby tomu tak bylo, nemohl by vzhled obce být takový, jaký je. 

Chodníky - připomínají malý tankodrom, dláždění ve vjezdech před některými domy částečně rozebrané, některé 
úplně. Jsou i takové, které měně pohyblivý občan nebo maminka s kočárkem nepřekoná vůbec. Při odstraňování 
velkoobjemových kontejnerů se poněkud pozapomnělo na betonové panely, které onomu prostoru na kráse vůbec 
nepřidají. Již desítku let směřují ukazatele návštěvníky obce, zájemce o koupání na místní koupaliště. Co na tom, že 
je nefunkční a stále jenom chátrá. Opravdu vám na vzhledu obce záleží??? A co občan Krumvíře a jeho bezpečnost. 
Nic moc. To snad nemyslíte vážně, že nové bezpečnostní prvky na přechodech pro chodce budou umístěny jenom 
na některých. A co ti ostatní chodci na jiných, neosazených bezpečnostními prvky. Na těch už vám nezáleží? 

Je chvályhodné, že se rozmísťují na vhodných místech v době většího množství rostlinného odpadu velké kontej-
nery. Je ale trestuhodné několik desítek kg těžké uzávěry těchto kontejnerů zabezpečit prohnilým dřevěným kolíkem. 
Při manipulaci s odpadem v takto zajištěném kontejneru hrozí vážné nebezpečí úrazu. To snad nikdo nechceme.

Toto je jenom malá část toho, co volá po nápravě. Kdyby jenom každý jeden zastupitel přišel s něčím podobným, 
a že toho tady u nás je, hned by bylo líp. Tak jako článek od nespokojených občanů Krumvíře ve zpravodaji č. 3 při-
měl zastupitele k malé diskusi, určitě i tento článek připomene dostavit se včas na schůzi všem zastupitelům. Snad 
i veškerý svůj um a sílu vloží do práce ve prospěch a prosperitu Krumvíře.

Přeji všem všechno dobré.                                                                                                               Němeček Ladislav

Když někdo bere práci s láskou.....

Ano, i takoví lidé jsou. Práce pro ně neznamená jen osm hodin dřiny, ale vidí v ní něco víc. Paní učitelka Foret-
níková zasvětila celý svůj život práci s dětmi v mateřské škole. I já, jako malé dítko, jsem se s ní setkala. A potom 
vychovávala mé děti. Myslím, že této paní patří velký dík a uznání, za její celoživotní práci. Kdo z nás si dokáže 
představit „šaškovat“ v padesáti s prckama na jevišti? Vždycky měla nadhled a věděla co a jak. Nikdy jsem 
u ní neviděla náznak nejistoty, a to mi dávalo jistotu (když se vyskytly nějaké problémy), že je u ní můj brouček 
v bezpečí a ona ví, jak dál. Moje druhé dítě se s ní setkalo jenom jeden rok, ale to první vychovala od batolete, až 
do předškoláka. A udělala to moc dobře. Chtěla bych jí říct, že lepší „ženskou“ jsem nepoznala... A taky: „DĚKU-
JI!!!!!“ 

Solární elektrárna od Tomáše Havránka
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-  náš vánoční strom je zapojen do soutěže? Hlasovat můžete na http://www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez/. Sou-
těž probíhá až do konce roku a vyhrát můžeme fi nanční příspěvek na nákup ekologických služeb nebo zboží.

-  společnost Moravské naftové doly zamýšlí od roku 2014 těžit plyn v Krumvíři? Vrtat by se mělo v hloubce až 
5 km pod povrchem. Nová ložiska chystá fi rma otevřít ještě ve Starovičkách a Lednici.

-  tuto nádhernou bustu Dívky v kroji od krumvířského rodáka Martina Poláka ukrývá 
depozit muzea v Kloboukách?

-  aktuální informace o cvičení v Krumvíři můžete najít na nových internetových strán-
kách http://cvicenikrumvir.webnode.cz/?

-  letos získal pan Jaroslav Stávek z Němčiček Cenu Jihomoravského kraje za pří-
nos v oblasti práce s mládeží? Pan Stávek naučil lyžovat i mnoho krumvířských 
žáků a my mu tímto gratulujeme.

-  okolí Krumvíře je jedním ze 65 vytipovaných míst, kde může v budoucnosti vyrůst 
nová přehrada? Ta by měla vytvořit zásoby vody pro hrozící období sucha.

-  se Mladá muzika Šardice s Krumvířákem Františkem Valihrachem začátkem října 
zúčastnila prestižní mezinárodní soutěže Festival international de banes de musica 
ve španělském přímořském letovisku Malgrat de Maar? Ve velmi silné konkurenci 
získala Mladá muzika vynikající 2. místo.

-  alej Karla Svobody dostala nového souseda?
 Mnozí z nás si všimli, že alej Karla Svobody lemující cestu z Krumvíře do Brumovic dostala nového souseda. Je 

jím interakční prvek skládající se z 237 vzrostlých stromů a 1948 keřů. Najdete mezi nimi dub zimní, habr obecný, 
jeřáb oskeruši, kalinu tušalaj, dřín obecný, růži galskou nebo řešetlák počistivý. 

 Na zvědavé otázky odpověděl iniciátor obou projektů Ing. Jakub Šebesta.
 Co Vás k takové iniciativě vedlo?
 Krumvíř leží v pěkné krajině. Pamatuji se z mládí, že tam, kde dneska jsou jenom pole, byly remízky, aleje 

a spousta solitérních stromů. Když na jaře rozkvetly, byla to pestrá a barevná krajina. Dneska vidíme nekoneč-
né lány žluté řepky nebo slunečnice, pole se zrající kukuřicí nebo obilím bez jediného stromu. Stejně jako voda 
i stromy do krajiny neodmyslitelně patří.

 Čím je projekt unikátní, kdo jej fi nancuje a kdo se bude o stromy starat? 
 Naštěstí dnes už takový projekt až tak unikátní není, snad jen v tom, že ho realizuji jako soukromá osoba na 

vlastním pozemku. Podobných projektů už se realizuje celá řada, ale investorem je vesměs stát, obec nebo 
nějaký podnikatel. V mém případě větší část tohoto projektu fi nancují zdroje z Evropské unie. První dva roky je 
zodpovědná za péči o tento interakční prvek fi rma, která  realizuje jeho výsadbu, potom se o něj budu starat já.

 Máte oblíbenou dřevinu? 
 Mám moc rád solitérní stromy v krajině. Může to být velký rozložitý dub, stará pokroucená hrušeň nebo třeba 

borovice… Na tuto otázku neumím jednoznačně odpovědět. Každý strom je svým způsobem krásný. A navíc, 
okolí Krumvíře se ne nadarmo říká „kraj beze stínů“ a stromy, které stín přinášejí, jsou nejenom krásné, ale 
i potřebné.

(článek Zuzany Nešporové z týdeníku Břeclavsko upravila Věra Colledani)

VÍTE, ŽE…
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PLÁN SPOLEČENSKÝCH A KULTURNÍCH AKCÍ

Kulturní a společenské akce 
v Krumvíři

26. 12. 2011 Štěpánský košt
31. 12. 2011 Silvestrovský běh
31. 12. 2011 Silvestrovská zábava s DJ Žažoha

7. 1. 2012 Myslivecký ples
14. 1. 2012 Krojovaný ples
18. 2. 2012 Zahrádkářský ples
26. 2. 2012 Dětský maškarní ples

3. 3. 2012 Maškarní ples TJ Sokol
17. 3. 2012 Josefský košt
24. 3. 2012 Výroční koncert CM Vonica

Kam za lyžováním do 50 km 
Němčičky  16 km  www.sportnemcicky.cz
Uhřice  17 km  www.sportturist.net
Osvětimany 35 km  www.skiosvetimany.cz
Radějov  44 km  www.sjezdovkaradejov.cz
Stupava   44 km  www.stupava.cz
Břestek  49 km  www.brestek.cz

KINO  KRUMVÍŘ   LEDEN 2012

8. 1. -   NEDĚLE v 19.30 hod –  romantická komedie USA 
             PŮLNOC  V  PAŘÍŽI
             Režie: Wody Allen. Hrají:  Owen Wilson, Rachel  McAdams, Marion Cotillard, 
             Kurt Fuller, Carla Bruni.  Od 15 let.                                                                      / 94 min / 

15. 1. -    NEDĚLE v 19.30 hod –   ŠUP komedie USA
               JOHNNY  ENGLISH  SE  VRACÍ              
               Nebezpečí je třeba zesměšnit. Režie: Oliver Parker. Hrají: Rowan Atkinson,
               Gillian Anderson, Rosamund Pike, Dominic West. Přístupný.                          / 101 min /

22. 1. -   NEDĚLE v 19.30 hod –  ŠUP thriller USA
               DLUH
               Každé tajemství něco stojí. Každý dluh je třeba zaplatit, a pokud to neuděláte,
               nakonec vás to zničí. Režie: John Madden. Hrají: Helen Mirren, Tom Wilkinson, 
               Ciarán Hinds, Sam Worthington, Marton Csokas, Jessica Chastain. Od 12 let.  / 112 min /

29. 1. -   NEDĚLE v 19.30 hod –   komedie USA
               MISTROVSKÝ  PLÁN
               Obyčejní lidé. Mistrovský plán. Režie: Brett Ratner. Hrají: Ben Stiller, Eddie Murphy,
               Alan Alda, Téa Leoni, Matthew Broderick, Casey Affl eck.  Od 12 let.               / 104 min /
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

za období 1.6. - 30. 11. 2011

Marek Štulrajter   č.p. 293
Tomáš Bařina   č.p. 439
Jana Špánková   č.p. 439
Michaela Novotná   č.p. 8
Miroslav Ilčík    č.p. 306
Zuzana Poláčková   č.p. 152

Přihlášení Odhlášení

Markéta Cinerová   č.p. 212
Lukáš Rozehnal   č.p. 212
Františka Jurasová  č.p. 217
Markéta Rýzlerová   č.p. 217
Martina Sladká   č.p. 217
Petr Michálek   č.p. 334
Zuzana Hodinková   č.p. 271
Jakub Moškvan   č.p. 402
Martina Moškvanová   č.p. 402
Martin Moškvan   č.p. 402
Stanislav Walter   č.p. 301
Iveta Walterová   č.p. 301

Ludmila Prokopová   č.p. 84
Bohumil Urbánek   č.p. 142
Karel Demela    č.p. 387
Methoděj Foretník   č.p. 19
Bohuslav Kališ   č.p. 332
Božena Široká   č.p. 381
Marie Kudličková   č.p. 71

Úmrtí

Narození

Darius Balaci    č.p. 291
Aneta Lančová   č.p. 130
Anna Konečná   č.p. 275
Agáta Lišková   č.p. 218

Macháčková Terezie   92 let
Křikavová Marie   88 let
Gálová Jarmila   86 let
Havelková Emilie   86 let
Peroutková Františka   85 let

Jubilanti
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