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v tomto čísle:
•  Z obecního úřadu
•  Sčítání lidu, domů a bytů 
 2011
•  Mateřská a základní škola
•  Chardonnay-du-Monde
•  Přírodní památka Louky 

 pod Kumstátem
• Výroční koncert 
 CM Primáš
•  Z činnosti spolků
•  Jak se našinec cítí v USA
•  Jarní zvyky zachycené 

 v krumvířské kronice
•  Víte, že…
•  Z redakční pošty
• Plán společenských 
 a kulturních akcí
•  Společenská kronika
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Slovo starosty

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení občané, 
tento příspěvek bych chtěl věno-

vat především tématu biologicky 
rozložitelné odpady. Koncem měsí-
ce února jste ve vašich poštovních 
schránkách našli „Dotazník o třídění 
bio odpadu“. Cílem tohoto dotazní-
ku bylo zjistit potřeby domácností ve 
shromažďování a likvidaci odpadu 
rostlinného původu, zbytků potra-
vin a jiného podobného odpadu. 
Z novely zákona o odpadech vyplívá 
povinnost likvidovat bio odpad kom-
postováním a v žádném případě 
nesmí končit na skládce směsného 
komunálního odpadu. V dotazníku 
jste měli označit, jak velký kompos-
tér (400 l, 700 l, 900 l) by vám vyho-
voval vzhledem k rozloze zahrady 
(posekaná tráva, listí ze stromů 
apod.). Obecní úřad zpracovává 
projekt na podání žádosti o dotace 
na pořízení kompostérů. V případě 
že tato žádost bude kladně vyříze-
na a dotaci obdržíme, budou tyto 
kompostéry přiděleny do každého 

domu. Kdo z občanů již kompostu-
je, nemusí se tohoto zúčastňovat. 
Další zařízení, které by z této dota-
ce mohla obec pořídit je štěpkovač, 
kterým by se likvidovaly na skládce 
stavební suti větve, křoviny atd.

Druhé téma se týká trestné čin-
nosti, která se bohužel stále častěji 
vyskytuje na území celé republiky 
a kterou jste určitě zaznamenali 
i vy všichni u nás v obci. Celá trestní 
činnost probíhá tak, že cizí, dosud 
neznámí podvodníci se snaží dostat 
do domu pod různými záminkami. 
V posledním případě se zloděj vydá-
val za pracovníka, který si přišel 
zkontrolovat stav spotřeby elektro-
měru. Poté majitelce domu sdělí, že 
jí má vrátit nějaké peníze, asi kolem 
1.000,-Kč, ale vždy má bankovku 
ve větší hodnotě. Když mu důvěřivý 
občan chce vrátit, ukáže nevědom-
ky zloději místo, kde má schované 
peníze, popřípadě jiné cennosti. On 
pak majitele domu odláká do jiné 
místnosti nebo na dvůr a okrade 

ho. Bohužel dopadnout takové zlo-
děje nebývá jednoduché, protože 
většinou si nikdo z okolí nevšimne 
ničeho podezřelého. Proto bych vás 
chtěl vyzvat, abyste nikoho cizího 
nevpouštěli do domu a abyste si 
více všímali okolí pro případ nějaké 
takové události. Pokud se něco 
podobného stane, neváhejte a ih-
ned volejte na OÚ nebo policii ČR 
na linku 158.

A na závěr bych chtěl znovu 
upozornit majitele psů, aby necho-
dili venčit své miláčky na místa, 
kde psí exkrementy znehodnocují 
životní prostředí, např. národopisný 
stadion a okolí hřiště. Tato lokalita je 
určena především pro trávení volné-
ho času a to hlavně dětí. Myslím si, 
že trochu ohleduplnosti si zaslouží 
i ti, kteří musí kolem psích výkalů 
chodit.    

Jaroslav Komosný
starosta obce

30.12.2010

Z jednání OZ Krumvíř 

Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: Tomáš Koníček, Dana Hečová
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 přítomných

Projednáno:
I )     Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
II)     Schválení programu jednání Z.O.

         
Program jednání :

1) Rozpočtová změna č. 6
2) Schválení zápisu z jednání revizní skupiny Mikroregionu Hustopečsko 
3) Dodatek ke kupní smlouvě s panem J.Chropůvkou a P.Kittelem, ve které Obec Krumvíř kupuje pozemky p.č. 

1302/8,9,10 a 2829/2
4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení akceschopnosti jednotky JSDH na rok 2010
5) Smlouva s E.ON Distribuce a.s.
a) č. 4209-272/001/10 o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 498/20, k.ú. Krumvíř (přípojka elektrické 

energie NN Rybníček – Konečný Tomáš)
b) č. 4209104/002 o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1453/1, k.ú. Krumvíř (přípojka elektrické energie 

NN – Škrabko Michal)
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c) č. 4210157/1 o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 494/25, 498/25, 1471, 1453/1,  ZE 512/1 a 1454/1 
(přípojka el.energie – Pod Kunštátem, v.v.,VN,TS, k.NN)           

6) Snížení odměn členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády  č. 37/2003
7) Žádost ČSZ Krumvíř o přesun fi nančních prostředků přidělených na rok 2010 do příspěvku na rok 2011
8) Rozpočtové provizorium obce na rok 2011
9) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů
10) Různé – služba LSPP v Hustopečích (lékařská pohotovost pro dospělé), dětské hřiště, aktualizace místního 

programu rozvoje venkova
11) Závěr

Ad I.) Pan starosta přivítal všechny přítomné a určil zapisovatelku a ověřovatele zápisu.  
Ad II.) Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Schváleno:       Pro 12 hlasů.               Proti  0 hlasů                  Zdrželi se  0 hlasů.

Ad 1) Rozpočtová změna č. 6
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 19.703 200,-Kč na 20.060 300,-Kč
- Rozpočtové výdaje se snižují z 30.427 400,-Kč na 30.162 200,-Kč
- viz. příloha rozpis jednotlivých příjmů a výdajů
Schváleno:       Pro 12  hlasů              Proti  0  hlasů    Zdrželi se  0   hlasů

Ad 2) Schválení zápisů z jednání revizní skupiny Mikroregionu Hustopečsko
- zápis z jednání revizní skupiny konaného dne 24.2.2010 ve Velkých Pavlovicích
- zápis z jednání revizní skupiny konaného dne 19.5.2010 v Hustopečích
- zápis z jednání revizní skupiny konaného dne 22.9.2010 v Hustopečích
Schváleno:       Pro 12  hlasů              Proti  0  hlasů    Zdrželi se  0   hlasů

Ad 3)  Dodatek č.1 ke kupní smlouvě s panem J. Chropůvkou a P. Kittelem uzavřené 1.4.2009, ve které Obec 
Krumvíř kupuje pozemky p.č. 1302/8,9,10 a 2829/2

- prodávající tímto dodatkem nahrazuje bod V kupní smlouvy uzavřené 1.4.2009, úplné nové znění bodu V je 
obsaženo v bodě II. této smlouvy

- prodávající prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena či jiné právní 
vady a kupující nepřejímá s kupovanými nemovitostmi žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani jiné 
závazky s výjimkou p.č. 1302/8 v k.ú. Krumvíř, 1302/9v k.ú. Krumvíř, 1302/10 v k.ú. Krumvíř, a parcely č. 2829/2 
taktéž v k.ú. Krumvíř. 

Schváleno:       Pro 12  hlasů              Proti  0  hlasů    Zdrželi se  0   hlasů.

Ad 4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení akceschopnosti jednotky JSDH na rok 
2010

- předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční fi nanční dotace na výdaje na zabezpečení akceschop-
nosti jednotky SDH obce na rok 2010 ve formě příspěvku

- příjemci je poskytována dotace v celkové výši 7 599,-Kč
- dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce nejpozději do 30-ti dnů ode dne 

podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami
Schváleno:       Pro 12  hlasů              Proti  0  hlasů               Zdrželi se  0   hlasů.

Ad 5) Smlouva s E.ON Distribuce a.s.
a)  č. 4209-272/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku par. č. 498/20, k.ú. Krumvíř, 

LV č.10001, pod názvem : „Krumvíř“, Rybníček, přípojka kNN, Konečný. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to 
za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,-Kč bez DPH.

b)  č. 4209104/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku par. 
č. 1453/1, k.ú. Krumvíř, LV č. 10001, pod názvem „Krumvíř“, příp. vNN, Škrabko. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,-Kč.

c) č. 4210157/1 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku par. č. 494/25, 
498/25, 1471, 1453/1,  ZE 512/1 a 1454/1, k.ú. Krumvíř, LV č. 10001, pod názvem „Krumvíř“, Pod Kunštátem, 
v.v., VN, TS, k.NN. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 29.500,-Kč.

Schváleno:       Pro 12  hlasů              Proti  0  hlasů               Zdrželi se  0   hlasů.

Ad 6) Snížení odměn členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37/2003
- schválení odměny členům ZO dle nařízení vlády č. 37/2003 ze dne 7. prosince 2010
- účinnost od 1.1.2011
- viz. příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 
Schváleno:       Pro 12  hlasů              Proti  0  hlasů               Zdrželi se  0   hlas.
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Ad 7) Žádost ČSZ Krumvíř o přesun fi nančních prostředků přidělených na rok 2010 do příspěvku na rok 
2011

- základní organizace Českého zahrádkářského svazu – sdružení vinařů Krumvíř žádá o přesun fi nančního pří-
spěvku přiděleného na činnost v roce 2010 ve výši 60.000,-Kč na rok 2011-01-17

- v průběhu roku se naskytla možnost pořízení vhodnějšího objektu, který by sloužil pro skladování vína a mož-
nost využití na akce spojené s ochutnávkou vín. Proto by se zmíněné prostředky použili na tento účel.

Schváleno:       Pro 12  hlasů              Proti  0  hlasů               Zdrželi se  0   hlas.

Ad 8)  Rozpočtové provizorium obce na rok 2011
-  Dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 13 rozpočtové provizorium starosta 

navrhl rozpočtové provizorium do schváleného rozpočtu obce pro rok 2011 . Výdaje rozpočtu se uvolňují v době 
rozpočtového provizoria do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy i výdaji rozpočtu obce 
pro rok 2011 po jeho schválení a slouží k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni v objemu příjmů a 
výdajů loňského roku.

Schváleno:      Pro 12  hlasů               Proti  0  hlasů              Zdrželi se  0   hlasů

Ad 9)  Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-   Místní poplatky (za odpad, stočné a psa) pro rok 2011 zůstávají ve stejné výši jako v roce  2007, 2008, 2009, 
2010:           

   Poplatky za komunál.odpad - 400,-Kč/osobu/rok
   Chalupáři   - 400,-Kč/číslo popisné
   Stočné    - 50,-Kč/osobu/rok
   Urna    - 60,-Kč/10 let
   Jednohrob   - 180,-Kč/10let
   Dvouhrob   - 360,-Kč/10 let
Poplatky za psy: 50,-Kč/pes/rok, 75,-Kč každý další pes (na čísle popisném)
Od poplatku jsou osvobozeni:
- Děti do 3  let věku (rok 2008 – 2011)
- Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Jde o členy, kteří v předešlém kalendářním roce vykázali 

činnost dle dohody o členství v jednotce a jejichž jmenný seznam dodá velitel jednotky do 31.12.2010
- Osoby, které mají trvalý pobyt na úřední adrese obce (Obec Krumvíř, č.p. 184)
- Osoby sociálně slabé – Vlastimil Kříž
- Osoby, které se v obci nezdržují minimálně 10 měsíců v roce. Toto musí prokázat potvrzením z místa pobytu, 

kde se zdržují.
Úlevy:
- Nárok na úlevu na poplatku má poplatník nad 75 let po předložení občanského průkazu ve výši 200,-Kč (1936 

– 1914)
Schváleno:      Pro 12  hlasů                Proti  0  hlasů              Zdrželi se  0   hlasů

Ad 10)  Různé – služba LSPP v Hustopečích (lékařská pohotovost pro dospělé), dětské hřiště, aktualizace 
místního programu rozvoje venkova

a) Návrh na schválení dodavatelské fi rmy ALESTRA pro vybudování dětského hřiště v areálu národopisného sta-
dionu. Realizace výstavby dětského hřiště je podmíněna schválením žádosti o dotace.

Schváleno:      Pro 12  hlasů                Proti  0  hlasů              Zdrželi se  0   hlasů

b) Návrh na schválení aktualizace Místního programu rozvoje venkova – akční plán na další období.
Schváleno:      Pro 12  hlasů                Proti  0  hlasů              Zdrželi se  0   hlasů

c) Pan starosta informoval, že pro zachování LSPP – lékařské služby první pomoci (jen pro dospělé) v Hustopečích 
je potřeba, aby obce přispěly 15,-Kč/občan/rok.

-  LSPP Hustopeče v areálu městské nemocnice (pouze pro dospělé) – tel.: 519 407 310, všední dny :  17.00 
– 22.00 hodin / so, ne + svátky: 8.00 – 20.00 hodin.

d) Pan Němeček a pan Putna vznesli požadavek na vybudování inženýrských sítí pro nové rodinné domy „za Hum-
ny“ ( Marcel Němeček, Petr Rudnický).

e) Pan Putna informoval, že je možnost napojit obec Krumvíř tlakovou kanalizací na ČOV Klobouky u Brna
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 ROZPO ET OBCE KRUMVÍ  na rok 2011
par. pol. Rozpo et obce P íjmy plán. v K P íjmy skut. v K

1111 da z p íjm F.O. ze závislé innosti
1112 da z p íjm F.O.ze sam.výd l. innosti
1113 da z p íjm F.O. z kapitál.výnos
1121 da z p íjm právnických osob
1122 da z p íjm práv.osob. za obce
1211 da z p idané hodnoty
1334 odvody za odn tí p dy ze zem.p d. fondu 0
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1339 ostatní popl. a odvody v oblasti živ.prost . 0
1341 poplatek ze ps
1343 poplatek za užívání ve ejného prostranství
1347 poplatek za provozovaný výher.hrací p íst.
1351 odvod výt žku z provozování loterií
1361 správní poplatky
1511 da z nemovitostí
4111 neinvest.p ij.transfery z všeob.pokl. 0
4112 neinv.p ij.transfery ze st. rozp.
4116 ostatní neinv.p ijaté transfery ze stát rozp.
4122 neinvest.p ij.transfery od kraj 0

1012 p íjmy z pronájmu pozemk
2119 p íjmy z vydob.prostoru
2212 pozemní komunikace(silnice Hrn í )
2310 pitná voda výtokový stojan(kopec)
2321 p íjmy ze sto ného
3313 kino
3314 knihovna
3319 kultura ostat.záležit.(Kraj beze stínu)
3341 sd lovací prost edky rozhlas
3392 zájmová innost v kultu e
3419 t lovýchova p íjmy z pronájmu
3611 podpora individuální bytové výstvby 0
3612 bytové hospodá ství
3632 poh ebnictví
3633 p íjmy z poskyt.služ.a výrob. územ.plán.
3639 komunální služby a územní rozvoj
3722 nakládání s odpady popelnice
3745 ochrana p írody 0
5512 požární ochrana 0
6171 innost místní správy
6310 úroky z finan ních operací

p íjmy celkem

1 500 000
90 000

140 000
1 700 000

548 200
3 600 000

410 000

14 000
5 000

50 000
10 000

100 000
1 200 000

339 500
287 500

15 000
80 000
30 000
2 000

36 000
70 000
1 000

20 000
5 000

50 000
5 000

300 000
8 000

20 000
3 000 000

50 000

100 000
100 000

13 886 200

ROZPOČET OBCE KRUMVÍŘ na rok 2011
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ROZPO ET OBCE KRUMVÍ  na rok 2011
par. pol. Rozpo et obce Výdaje plán. v K Výdaje skut. V K

1014 ozdrav.zvl.veterinár.p. deratizace
2212 silnice
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz ve ejné silni ní dopravy
2223 Bezpe nost silni ního provozu
2310 pitná voda
2321 odvád ní a išt ní odpad.vod.
3113 základní školy (Klobouky)

a zákl.vzd l. (ZŠ,MŠ)
3119 Ostat.záležitosti p edš.vých.
3231 základní um lecké školy
3313 kino
3314 knihovna
3319 kultura
3330 církev
3341 rozhlas
3349 zpravodaj
3392 kultura objekty
3399 ostatní záležitosti kultury
3419 t lovýchovná innost
3421 Využití volného asu d tí
3543 pomoc zdravotn postiženým
3611 podpora individuální bytové výstavby 0
3612 bytové hospodá ství 0
3631 ve ejné osv tlení
3632 poh ebnictví
3633 výstavba inž. Sítí plynofikace
3635 územní plánování
3639 komunál.služby a územ.rozvoj jinde neza .
3721 sb r a svoz nebezpe ných odpad
3722 sb r a svoz komunálních odpad
3745 ve ejná zele
4359 ostatní služby a innosti v oblasti soc.pé e
5311 bezpe nost a ve ejný po ádek p est.kom.
5512 požární ochrana
6112 zastupitelstva obcí, volby
6114 volby do Parlamentu R 0
6115 s ítání 2011
6171 innost místní správy
6310 obecné p íjmy a výdaje z finan .operací
6320 pojišt ní funk n nespecifikované
6399 ostatní finan ní operace
6402 finan ní vypo ádání minulých let

výdaje celkem

35 000
5 500 000

30 000
10 000
60 000

1 980 000
4 500 000

200 000

1 137 500
10 000

150 000
70 000

350 000
100 000
10 000
35 000

750 000
5 000

250 000
600 000

3 200

320 000
250 000

1 100 000
50 000

150 000
25 000

950 000
1 200 000

12 000
10 000

330 000
830 000

20 000
1 000 000

11 000
40 000

548 200
5 100

22 637 000

ROZPOČET OBCE KRUMVÍŘ na rok 2011
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Webové stránky obce

V červenci 2010 se změnily stránky obce. Obecní 
úřad vsadil více než na výtvarné zpracování spíše na 
informační úroveň a hlavně na aktuálnost. Celá prezen-
tace byla rozdělena do několika odkazů: O obci, Obecní 
úřad, Hlášení, Úřední deska, Spolky a sdružení, Firmy 
a služby, Tipy pro volný čas, Zpravodaj, Důležité kon-
takty, Kraj beze stínu, Jízdní řády, Kino a Fotogalerie.

Každá stránka obsahovala ještě další důležité odka-
zy (např. O Obci byl také odkaz Bartolomějské hody, 
kde kromě fotografi í a informací o posledních hodech 
jste si mohli prohlédnout video zavádky tak, jak ji nato-
čil ve skanzenu ve Strážnici folklorní soubor Vonica 
nebo si poslechnout písničky o Krumvíři v podání Jožky 
Šmukaře. V odkazu Firmy a služby jsme zase shromaž-
ďovali informace o místních podnikatelích. I když byl 
původní záměr za tuto „inzerci“ stanovit poplatek, nako-
nec je služba zdarma! V odkazu Zpravodaj jste si mohli 
přečíst aktuální číslo Zpravodaje stejně jako některá 
archivní, pozvánky na zasedání OZ a zápisy z jednání 
byly zase v odkazu Obecní úřad, pozvánky od spolků 
a sdružení na jejich aktuální akce a nejnovější informa-
ce v „telegrafi ckém“ podání jste měli možnost přečíst 
v Aktuálně. Obecní úřad pravidelně zveřejňoval hlášení 
a dle zákona O obcích také aktualizoval Úřední desku).

Tento stav se změnil 2. března letošního roku, kdy 
došlo k výpadku na straně dodavatele webhostingu fi r-
my MOPOS. V době, kdy tyto řádky budete číst, bude 

snad vše již v optimálním stavu. Bohužel, musíme nava-
zovat na stav ze září 2010 – to však chybí více než 60 
odkazů a dalších důležitých informací. Stránky však fun-
gují dál a záleží především na Vás - jednatelích spolků 
a sdružení, podnikatelích a živnostnících, stejně jako na 
dobrovolných spolupracovnících aby tomu bylo i nadá-
le. Všechny informace, které chcete zveřejnit, zasílejte 
v dostatečném předstihu na adresu podatelna@krumvir.
cz. Vy, kteří už tak činíte – děkujeme.

Správce internetových stránek Krumvíře

PRAKTICKÉ INFORMACE

Sčítání lidu, domů a bytů 2011  

Na jaře letošního roku se v České republice uskutečnilo Sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sčítání proběhlo, byla půlnoc z 25. na 26. března 2011. Možná už jste své for-
muláře vyplnili, možná Vás to teprve čeká (nejzazší termín pro jejich odevzdání je 14. dubna). Poprvé 
v historii se sčítaly všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na 
sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, 
což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské unii obvyklá). 

Novinky sčítání lidu 2011 
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přineslo celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí 

informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
•  Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibyl např. dotaz 

na registrované partnerství.
•  Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy 

a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani 
dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat 
osobní počítač a připojení k internetu. 

•  Nově bylo možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím dato-
vých schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. 

•  Sčítacími komisaři byly asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
•  Právnickým osobám posílal ČSÚ ve většině případů domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. 
•  V době ostrého sčítání v roce 2011 bylo všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory připravenými pomo-

ci se všemi dotazy o sčítání. 
•  Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábav-

nou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.
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Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, 

kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší 
dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí 
zakládací listiny knížete Spytihněva II. 

Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání 
lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé 
se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. 

Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítá-
ní lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 
2. světové válce.

V grafu níže si můžete 
prohlédnout, jak se vyví-
jelo obyvatelstvo a počet 
domů v Krumvíři za 
posledních 140 let.

Nejvyšší prioritou při 
sčítání je bezpečnost sbí-
raných dat

Ochrana sběru dat 
osobním předáním sčíta-
címu komisaři je zabez-
pečena tím, že sčítací 
komisaři jsou pracovníci 
České pošty, kteří mají 
zkušenosti a praxi s mani-
pulací s osobními údaji. 
Sběrná místa formulářů jsou pošty, které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým dohledem. K dopravě vyplněných 
formulářů Česká pošta používá pouze zabezpečená vozidla a s formuláři nakládá jako s cennými zásilkami s mimořád-
nou ochranou. Při on-line odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních údajů a předávané informace jsou chráněny 
proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv třetí strany. 

Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabezpečeného meziskladu a odtud pak pojedou 
dál do zabezpečeného skenovacího centra, kde jsou zpracovány do elektronické podoby.

Jakmile jsou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným zpracováním k jejich anonymizaci. To v praxi 
znamená, že jsou z databází odstraněna všechna jména a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak pouze zjistíte, že např. 
v Bruntále v Jiráskově ulici žije žena, které je 35 let, má dvě děti, každý den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vystudo-
vala vysokou školu a narodila se v Ostravě, ale nikdo už nikdy nezjistí, jak se jmenuje, ani jaké má rodné číslo. 

Po oskenování jsou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených objektech a budou skarto-
vány do jednoho roku specializovanou fi rmou, která má potřebné bezpečnostní certifi káty od Národního bezpečnostního 
úřadu. Na závěr budou naskenované a anonymizované formuláře v elektronické podobě předány k trvalému uložení do 
Národního archivu.

Jak sčítání pomáhá, k čemu se výsledky používají a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do našeho 
běžného života?
Hasiči: Informace (např. jak je dům vysoký, kolik má pater, z jakého je materiálu) ze sčítání lidu budou velmi důležité pro 
hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň 
jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů.
Povodně: Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operativ-
ních zásazích a evakuacích při všech přírodních živlech. 
Dopravní obslužnost: Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, 
podle kterých se plánuje dopravní obslužnost.
Školy a školky: Podle dat ze sčítání získáme informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve školkách a školách případně, 
kde bude potřeba školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu zavřít.
Péče o seniory: Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zaří-
zeních pro seniory. Stejně tak podle nich může být optimalizována nabídka sociálních služeb pro seniory (např. donášky 
obědů). 
Vakcíny pro očkování dětí: Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín 
pro děti v České republice. 
Nabídka a poptávka na pracovním trhu: Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ČR 
kvalifi kovaná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data pro fi rmy, které se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či závod, 
aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifi kací. 
Peníze z EU: Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků 
sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se může připravit o desítky milionů eur 
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z evropské pokladny. 
Část výnosů z daní, která připadne obcím: Minister-
stvo fi nancí využívá data ze sčítání (průběžně upravo-
vaná o aktuální demografi ckou statistiku) k přerozdělení 
podílu výnosu z daní, který připadne obcím. 
Naši poslanci v EU: Evropská unie aktuálně zvažuje, že 
by podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU 
přepočítala mandáty v Evropském parlamentu.
Hluk: Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hluko-
vé zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká 
část obyvatel je zasažena nadměrným hlukem. 
Faktické bydliště: Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. fak-
tické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Faktické 
bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak 
poprvé ofi ciálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí 
bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat 
budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnic-
kých zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost 
atd. V rámci EU se bude podle počtu fakticky bydlících lidí rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opra-
vu silnic apod. 
Živnostníci, podnikatelé a fi rmy: Tito všichni získají díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé 
potřebovat jejich služby. 
Národnostní menšiny: Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při 
prosazování práv národnostních menšin v ČR. 

Zdroj: ČSÚ, www.scitani.cz,(red)

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Fotografie dětí MŠ z plaveckého výcviku Fotografie dětí MŠ z plaveckého výcviku 
v bazénu v Hustopečíchv bazénu v Hustopečích

Obrázky z MŠ zaslány do soutěže „Školka plná dětí“. 
Autorka Zuzanka Petláková (6 let) získala 3. místo - 
obrázek umístěný na fotce vpravo dole

Vzpomínka na lyžování v Němčičkách Vzpomínka na lyžování v Němčičkách 
3. - 7. ledna3. - 7. ledna

Na obrázku vidíte výsledky sčítání 2001 
převedené do praxe



Krumvířský zpravodaj1/2011 strana  11

Masopust trochu jinak

I letos jsme na svátek „Maso-
pust“ nezapomněli, ale pojali jsme 
ho trochu netradičně. Byl pátek 
5. března a děti od rána přicháze-
ly do mateřské školy nastrojeny 
v maskách. Potom jsme šli zazpí-
vat a zatancovat s vozembouchem 
do kuchyně paním kuchařkám 
a školákům do školy. Za odměnu 
děti dostaly sladkosti a ovoce.

Dne 9. února 2011 proběhl zápis do 1. ročníku 
a byly zapsány tyto děti:

Vojtěch Samson
Viktorie Šurýnová
Karolína Macháčková
Zuzana Petláková
Lucie Ledahudcová
Adam Húšek
Magdaléna Přibylová
Stanislav Burýšek
Eliška Pilařová
Zdeňka Blahová
Chotovinský Filip

16. února 2011 proběh-
la vědomostní-sportovní soutěž 
5. ročníků na MěVG v Kloboukách 
u Brna. Naši 5. třídu reprezentova-
li Julie Lexová, Richard Konečný 
a Martin Mondek.

20. února 2011 pořáda-
la Základní škola a Mateřská škola 
Krumvíř již tradiční dětský maškar-
ní ples. Pořadem provázeli členové 
Zemanova dřevěného divadla z Brna.

DĚKUJEME VŠEM SPONZO-
RŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI DĚTEM 
DO BOHATÉ TOMBOLY!!!

Soutěž 
„Příroda kolem nás“

Nahoře: Autorka Veronika Ledahud-
cová, název obrázku Na louce

V pravo: Autorka Veronica Garuffi , 
název obrázku Vylekaná vydra

Obrázek do soutěže „Můj kraj 
aneb maluji, tedy jsem.“ Autorka 
Natálie Colledani
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lepší výsledek se škrtá a ze tří zbý-
vajících výsledků se dělá medián čili 
prostřední hodnota. Degustátor píše 
také hodnocení vjemů, které musí 
souhlasit s jeho bodovým ohodno-
cením. Ku příkladu bude hodnoce-
no deset vzorků vína, u každého se 
škrtají nejvyšší a nejnižší hodnoty 
– tedy dvacet hodnot. Je-li pět degu-
státorů, tak průměr by byl, že by 
každý degustátor mohl být „škrtnutý“ 
čtyřikrát. To by bylo ještě akceptova-
telné, ale není to moc dobré pro toho 
kterého degustátora. Na základě 
těchto výsledků pak organizátor sou-
těže zvažuje, jestli ho pozve i příště. 
Když tedy degustátor složí úspěšně 
zkoušky, neznamená to, že bude 
i nadále zván. Musí si svou pozici 
obhájit, což je velice náročné. 

Kolik procent vín při tomto přís-
ném způsobu hodnocení získá 
medaili?

Co se týká medailí, to je na 
zvážení každého organizátora. V pří-
padě Chardonnay-du-Monde je velká 
zlatá medaile do 3 trestných bodů u 
tichých vín a do pěti u šumivých. Zla-
tá medaile do osmi trestných bodů, 
stříbrná do 14 a bronzová do 21 
trestných bodů. Soutěž je opravdu 
velmi přísná, protože za posledních 
deset nebo jedenáct let, což je něco 
kolem deseti tisíc vzorků, byly jenom 
dvě velké zlaté medaile. To samo 
o sobě vypovídá o tom, že nároky 
kladené na vína jsou velmi vysoké 
a pochopitelně degustátoři musí být 
profesionály ve svém oboru. Jsou to 
vinaři, obchodníci s vínem, ale také 
profesoři z enologických univerzit.

A Vaše osobní postřehy jako jedi-
ného českého degustátora na této 
soutěži?

Já jsem tam byl letos po čtrnác-
té, hodnocení bývá vždycky zhruba 
uprostřed března a pan prezident, 
když hodnocení zahajuje, zazvoní 

CHARDONNAY-DU-MONDE
V polovině března se ve Francii 

již po osmnácté uskutečnila meziná-
rodní soutěž Chardonnay-du-Monde, 
kde mezi sebou soupeří vína odrůdy 
Chardonnay z celého světa (více 
o soutěži samotné se můžete dozvě-
dět na www.chardonnay-du-monde.
com). Letos se jí účastnili hned dva 
Krumvířáci: Jožka Valihrach poslal 
do soutěže svá vína, Ing. Jakub 
Šebesta zasedl v komisi jako degu-
státor. Nad sklenkou Valihrachova 
vína jsme si tedy o průběhu soutěže 
popovídali s panem Šebestou.

(red)

Mohl byste nám na začátek 
popsat soutěž Chardonnay-du-Mon-
de?

Soutěže Chardonnay-du-Monde 
nebo také Chardonnay světa pro-
běhl letos již 18. ročník. Podobné 
soutěže zabývající se jednou odrů-
dou, i když ne tak staré, jsou Muš-
káty světa, Shiraz světa a šumivá 
vína světa. Chardonnay-du-Monde 
je proto významné už svou délkou 
trvání a obrovským zájmem. V letoš-
ním roce se účastnili výrobci vína 
z 38 zemí světa s 914 vzorky vín. Proti 
běžným degustacím a soutěžím vína 
má tedy tu zvláštnost, že se hodnotí 
pouze jedna odrůda. A právě srov-
nání odrůdy Chardonnay z různých 
zemí, z různých klimatických pásem, 
různých půd a různých technologií 
výroby dělá tuto soutěž výjimečnou 
a velice prestižní. Dokonce bych si 
dovolil tvrdit, že pro vinaře jednou 
z nejprestižnějších.

Jak se může odborník stát degu-
státorem na této soutěži?

Proto, aby se hodnotitel mohl 
stát členem komise pro hodnocení 
Chardonnay, tak první a základní 
podmínkou je složení odborné testa-
ce na senzorické schopnosti vjemu 
k odrůdě Chardonnay. To probíhá 
na vysoké hotelové škole v Écully. 
Teprve po složení se stává žadatel 
členem komise, pochopitelně ale 
jakýmsi elévem. 

Na Chardonnay-du-Monde se 
nehodnotí jenom vína, hodnotí 
a posuzují se také schopnosti degus-
tátora. Hodnocení na soutěži probíhá 
Vedelovým penalizačním systémem. 
V komisi je pět členů, nejhorší a nej-

na zvonec na zámečku Château 
des Ravatys v oblasti Boujelais, 
a tím začíná jaro. Za celou dobu se 
mi také nestalo, aby v komisi bylo 
dvacet vzorků. Pokud jsou to suchá 
tichá vína maximum je osmnáct, 
u vín šumivých a sladkých ještě 
méně. Hodnocení probíhá v přes-
né pětiminutové sekvenci, takže 
komise trvá asi hodinu. Hodnotí 
se celkem čtyři dny a v průměru 
je za den asi patnáct komisí, tzn. 
zhruba pětasedmdesát degustáto-
rů. Většina z nich pochází z vinař-
ského světa jako je Španělsko, 
Itálie, Německo, Belgie, Kanada 
a polovina pak samozřejmě z Fran-
cie. Při zahájení se všichni degu-
státoři sejdou na nádvoří zámečku 
a pro naše české hodnotitele je tam 
naprosto nepředstavitelná autorita 
k hodnocení. Je tam taková preciz-
nost a dochvilnost jaká u nás není. 
O půl desáté začíná registrace 
a za deset minut deset jsou všichni 
degustátoři registrovaní a připra-
vení. Za těch čtrnáct let, co tam 
jezdím, se jedinkrát nestalo, že by 
někdo nepřišel. Přijede třeba degu-
státor z Kanady, nikdo mu neplatí 
ani pobyt ani letenku, ale každý si 
nesmírně považuje, že je pozván 
a může se vůbec účastnit.

Hodnocení samotné probíhá 
v kouzelných prostorách zámečku 
jako je oranžérium, malá čítárna 
nebo knihovna, kde se dají obyčej-
né bílé plastové židle a stolky, na 
to bílý ubrus, tři skleničky, nádoba 
s vodou a nádoba na odlévání. 
Když někdo skončí s hodnocením, 
v naprosté tichosti se zvedne a ode-
jde z místnosti, aby ostatní nerušil. 
Tak obrovská je tam úcta k vínu...

Je pro degustátory připraven po 
hodnocení nějaký program?

Degustátoři jdou většinou po 
skončení své komise do restaura-
ce na kávu, a pak se asi po hodině 
vracejí k již odtajněným vzorkům. 
Organizátoři ve velkém sále připra-
ví už zdegustované a rozpité láhve 
vín podle komisí, označí je vlaječkou 
s číslem dané komise a kdokoli si 
může ochutnat jakýkoliv vzorek vína. 
A tam pak probíhá diskuze a šum, 
všichni si povídají a konzultují své 
poznámky.
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zítra spravím chuť. Když třetí den 
ráno četl na nádvoří pan prezident 
složení naší komise, trochu ve mně 
zatrnulo. Dva z mých kolegů v komisi 
jsou špičkou na hodnocení těžkých 
sladkých vín a mně hned bylo jas-
né, o jaká vína asi půjde. A jednot-
livá vína předkládaná k hodnocení 
nemůžu popsat jinak, než přehlídku 
koncentrovaných vjemů a dokona-
losti révy a toho, co dokáže udělat 
slunce nebo krystalizace vody. Hod-
ně lidí řekne, že sladká vína nemusí. 
Já si je taky k běžnému pití nedá-
vám, ale na hodnocení je mám nao-
pak rád, protože jsou velmi výrazná 
a dá se v nich hledat mnohem více 
než v suchých vínech. 

Když jsem vcházel do velkého 
sálu k odtajněným vzorkům, hned 
jsem si všimnul, že snad polovina 
degustátorů stojí u jednoho stolu 
a já koukám, číslo 314, naše komi-
se. Už z dálky na mě ukazovali palec 
nahoru, protože to nejlepší víno bylo 
právě Jožkovo Chardonnay – výběr 
z bobulí 2006. Samozřejmě láhev už 
byla dopitá, ale tajemník nám přine-
sl a otevřel ještě jednu. Já jsem si 
z ní nalil jako první potajmu pod sto-
lem a jakmile se láhev dala na stůl, 
okamžitě byla zase prázdná. To víno 
bylo fantastické a zcela převálcova-

lo všechna ostatní vína, která tam 
byla. Naprosto právem získalo zla-
tou medaili. Já jsem si tedy ve skrytu 
duše myslel, že by si mohlo šáhnout i 
na velkou zlatou. Ono vlastně ani tak 
nejde o to, jakou medaili získalo, ale 
o to, jakým způsobem všechny pří-
tomné oslovilo. Vinaři a degustátoři 
se mě pak ptali z jak starého vino-
hradu pochází, na jakých půdách… 
Pro mě to byl obrovský zážitek 
a že už jsem úspěchů českých vín 
ve světě několik zažil. To odpoledne 
se tam nejenom Czech republic, ale 
taky „Krumviž“ a Valihrach skloňova-
lo nesčetněkrát.

Jak Vás vnímají Vaši kolegové 
degustátoři coby zástupce České 
republiky? 

Když jsem tam přijel poprvé, 
dívali se na mě jako na exota, ale 
v dobrém slova smyslu. Z Východ-
ní Evropy na hodnocení totiž jez-
dím sám. V té době už se scházelo 
několik degustátorů pod vedením 

novináře Rany Marten na večeřích, 
kterým jsme říkali Noemova archa. 
Každý tam přivezl nějaké své víno, 
ochutnávali jsme a povídali si o něm. 
Já jsem byl ze všeho ještě takový 
vykulený a Rany mi povídá, že zná 
české vinařství. Jednou když byl 
u nás, pil prý Pražský výběr, což mně 
přeběhl mráz po zádech. Víno se dá 
samozřejmě těžko obhajovat, když 
ho lidé nemůžou ochutnat. Příští 
rok už jsem přivezl nějaké vzorky od 
moravských vinařů a ty jsem pak na 
našich večerech prezentoval. To se 
setkalo s tak obrovským úspěchem, 
jaký jsem opravdu nečekal. Díky 
těmto prezentacím se čeští vinaři 
začali dostávat více do povědomí. 
Jednou jsem dokonce zamlouval sál 
rok dopředu a pak prezentoval slad-
ká vína z naší republiky. Všechno 
jsme připravili a asi deset minut před 
začátkem degustace to ještě vypada-
lo, že nikdo nepřijde. Pak bylo najed-
nou v sále asi padesát lidí a degus-
tace měla tak obrovský úspěch, že 
po skončení nám zůstali na stolech 
jenom korky a prázdné skleničky. 
Lidé za mnou chodili a ptali se, jestli 
si můžou vzít na památku prázdnou 
láhev. O tento úspěch se ale samo-
zřejmě zasloužili čeští vinaři, kteří mi 
dávali vzorky. Později se sami při-
hlašovali na Chardonnay-du-Monde 
a v obrovské konkurenci již několik 
významných medailí získali. 

Nestojí právě úspěch našich slad-

kých vín za Vašim nápadem?
Přesně tak. V loňském roce, 

kdy jsem na soutěži byl jako ministr 
zemědělství a opět jsme prezentovali 
naše ledová a slámová vína, mi jeden 
francouzský vinař řekl, že se nemá-
me vůbec bát srovnání našich ledo-
vých vín například s kanadskými, kte-
rá jsou jak známo světovou špičkou. 

To mě navedlo 
na myšlenku, se 
kterou jsem si 
pohrával už dřív, 
že bychom uspo-
řádali podobnou 
akci jako je Char-
donnay-du-Mon-
de i u nás. Takže 
v současné době 
připravujeme na 
září soutěž Icewi-
ne-du-Monde čili 
ledová a slámová 
vína světa, která 
se bude konat 

u náš na jižní Moravě.

Ráda bych se ještě zeptala na 
poslední ročník Chardonnay-du-
Monde a na obrovský úspěch, které 
na něm získalo Vinařství Josef Vali-
hrach?

Letošní ročník byl stejný, ale pře-
sto jiný. Stejný v tom, 
že se všechno odehrá-
valo podle zaběhnuté-
ho scénáře. Když jsem 
se první den po hod-
nocení vracel z tradič-
ní kávy k odtajněným 
vzorkům, obcházel 
jsem stoly a od jed-
noho na mě volá už 
starší profesor, ať se 
jdu podívat. A tam bylo 
v jedné komisi se šest-
nácti vzorky devět vín 
z České republiky, zbytek z Němec-
ka. Pan profesor mi na to řekl, že 
naše vína byla lepší než německá 
a že je hodnotil lépe. Já jsem si ta 
vína přechutnal a osobně jsem tipo-
val, že lépe hodnocené z Jožkových 
suchých vín bude Chardonnay 2008. 
Nakonec získalo bronzovou medaili 
Chardonnay – výběr z hroznů 2007. 
Už ale jenom škála devíti vín z Mora-
vy, to na světové  soutěži takové 
prestiže něco znamená. 

Druhý den jsem měl v komisi 
suchá Chardonnay a kvalita tedy nic 
moc. Po skončení jsem se  bavil s 
tajemníkem, který mi sliboval, že si 
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V únoru letošního roku bylo úze-
mí Louky pod Kumstátem (nám 
známé spíš jako „Sklenářův kopec“ 
a „Lesík“) o výměře přibližně 7,63 
ha vyhlášeno přírodní památkou 
(viz. přiložená mapka).

Hlavním důvodem proč došlo 
ke zřízení zvláštní územní ochrany 
této lokality je její cennost z hlediska 
přírodovědného a současně zákon-
ná povinnost příslušných orgánů 
ochrany přírody zabezpečit ochranu 
evropsky významných lokalit. 

Předmětem ochrany tohoto úze-
mí je komplex nelesních biotopů 
panonských sprašových stepních 
trávníků, širokolistých suchých tráv-
níků a suchých bylinných lemů. 
Na tato stanoviště jsou vázané 
populace řady zvláště chráněných 
a dalších významných druhů včetně 
evropsky významných rostlin zejmé-

na pak koniklece velkokvětého, 
hadince nachového, katránu tatar-
ského a srpice karbincolisté. Právě 
díky výskytu těchto druhů bylo úze-
mí zařazeno do národního seznamu 
evropsky významných lokalit, které 
mají tvořit součást celistvé evropské 
soustavy chráněných území Natura 
2000.

Pro přírodní památky je na zákla-
dě příslušného zákona dána základ-
ní ochranná podmínka, která zaka-
zuje změny či poškozování přírodní 
památky. Za poškození se považují 
takové zásahy a činnosti, v jejichž 
důsledku by mohlo 
dojít k zániku nebo 
negativní změně.  
Jsou to všechny čin-
nosti, které by mohly 
negativně ovlivnit stá-
vající biotop xeroterm-
ních travinobylinných 
společenstev s výsky-
tem vzácných nebo 
významných rostlin-
ných a živočišných 
druhů, např. terénní 
úpravy, umísťování 

staveb, nevhodné zemědělské, mys-
livecké hospodaření, ukládání odpa-
dů v území apod.

Pouze se souhlasem orgánu 
ochrany přírody bude možné v pří-
rodní památce vykonávat činnosti 
jako zalesňování území, zřizování 
mysliveckých zařízení a přikrmová-
ní zvěře, používání biocidů a hnojiv, 
pořádání kulturních a sportovních 
akcí, umísťování staveb i dočasného 
charakteru, zřizování oplocení, tábo-
ření, provádění jiných činností, které 
by mohly vést k poškození předmětu 
ochrany.                                     (red)

Je jaro, květy o plodech sní,
vstavače pyšní se jarní erekcí,

hlaváčky září zlatem,
rozkvetlé ovečky pasou se 

na Loukách pod Kumstátem.
Antonín Růžička

Možná si někdo vzpomenete na 
představení naší cimbálky, které se 
také odehrálo v Boleradicích. Ač 
jsme tomu ani nemohli uvěřit, je to 
už pět let zpátky. Těch pět let utek-
lo hrozně rychle a mezi tím vším 
hraním jsme se málokdy zastavili 
a podívali zpět na to, co už za sebou 
máme. Teď k tomu ale situace přímo 
vybízela. Chtěli jsme na tohle krásné 

období mít nějakou památku, která 
nám vše připomene třeba ne jen za 
pět, ale také za padesát let. A tak se 
začalo rodit naše první cédéčko. 

Všichni pocházíme z okolí „Kra-
je beze stínu“ a přesto, že musíme 
umět zahrát písničky ze spousty 
jiných folklorních regionů, nejblíž 
logicky máme k našemu Hanácké-
mu Slovácku. To předurčilo i náplň 

naší prvotiny a určilo směr naší 
práce. Všeobecně je náš region, co 
se hudby týče, považován za málo 
významný v porovnání s ostatními, 
ale osobně si myslím, že ne zce-
la právem. Písničky, kde se zpívá 
o Krumvíři zaznívají široko daleko 
a často mám pocit, že si ani nemůžu 
představit, co kdysi Krumvíř musel 
znamenat, když se tak nesmazatel-

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA LOUKY POD KUMSTÁTEM

VÝROČNÍ KONCERT CM PRIMÁŠ
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ně zapsal do folklórního podvědomí. 
V Hanáckém Slovácku však 

vzniklo mnoho písní, které jsou dnes 
jen zřídka vzpomínané. Když si člo-
věk prolistuje sbírky Hynka Bíma, 
dozajista se potká s krásnými písnič-
kami, které se už dnes prostě nezpí-
vají. Pár z nich jsme se při přípravě 
našeho cédéčka pokusili oživit a pre-
miéru těchto „nových“ písní z našeho 
repertoáru jste asi zažili při našem 
vystoupení na setkání krumvířských 
rodáků. Logicky se pak dostali i na 
naše cédéčko, jehož název „Hanác-
ké Slovácko“ byl celkem nasnadě. 

Náš region nám však přinesl 
i úžasnou možnost spolupracovat 
s osobnostmi, které pro jeho udržení 
v obecném podvědomí už udělali 
hodně. Jindra Demela je tím, kdo do 
nás vtiskl muzikantskou duši a bez 
něj by žádná cimbálová muzika Pri-
máš neexistovala. Když nás vedl na 
ZUŠce, tak nikdy nezapomenul při-
pomenout, odkud pocházíme a na co 
máme být hrdí. Tehdy to člověk tak 
nevnímal, ale dnes už víme, že nám 
předal, co jen mohl a poslal nás na 
dráhu, která nás dovedla právě sem. 
Důkazem toho je, že nejvíce hudeb-
ních úprav na našem CD pochází od 
něho. Dalším krumvířským rodákem, 
se kterým jsme měli tu čest spolu-
pracovat je Martin Foretník. Martin 
byl pokaždé významnou součástí 
vývoje našeho regionu a jeho nen-
apodobitelný hlas je krásným nosi-
telem odkazu Hanáckého Slovácka. 
Když jsem začínal hrát, nikdy bych 
si nedokázal představit, že bych 
někdy mohl třeba Martina doprová-
zet a rozhodně na to budu mít krás-
né vzpomínky, stejně jako na to, jak 

dokázal svými historkami a pamětmi 
zpříjemnit natáčení CD, nebo náš 
výroční koncert. Měli jsme to štěstí, 
že se nám podařilo spolupracovat 
i s další významnou osobností naše-
ho regionu. Hlas Lidušky Malhotské 
je vážně ozdobou našeho cédéčka 
a jsme pyšní na to, že naši prosbu 
přijala a pustila se do spolupráce 
s námi, i když jsme zatím v porovná-
ní s jinými soubory, kde působí, jen 
málo významný celek. Navíc je Lidka 
strašně příjemná a skromná a pokaž-
dé, když s námi zpívala, tak navodi-
la krásnou atmosféru. Nemůžeme 
zapomenout na Martina Zemana, 
který s námi měl svatou trpělivost při 
nahrávání cédéčka v jeho ateliéru 
a který i přes nemoc přijel také zahrát 
na náš koncert.

Pověstnou třešničkou na dor-
tě pak byl náš výroční koncert, na 
kterém jsme pokřtili nové CD. Vše 
se odehrálo 25. 2. v Boleradicích 
a zahrály dvě cimbálky stejného 
jména. Dřív než u nás totiž vznikla 
CM Primáš v Přerově a my byli moc 
rádi, že Primáši naše pozvání přijali 
a udělali náš koncert zajímavějším. 

Podle ohlasů se zdá, že se kon-
cert povedl a Hanácké Slovácko 
v našem podání dokázalo poba-
vit. Jsme hrozně rádi, pokud jsme 
Vám při koncertě dokázali zpříjemnit 
večer a snad Vás dokáže rozveselit 
i naše CD. Obrovský dík patří všem, 
co nám pomohli. Je hezké vidět, 
že se lidé stále dokážou pro folklór 
nesobecky obětovat. Děkujeme také 
všem, co se na nás přišli podívat 
a těšíme se na další setkání při 
nějaké pěkné písničce.

Za CM Primáš 
Josef Valihrach ml.
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Poděkování 
Obci Krumvíř 

za možnost 
využívat bezplatně prostory KD 

ke cvičení. 
Petra Hečová

Oddíl cvičení, fl orbalu a stolního 
tenisu

Tyto oddíly zařadím do stejné 
složky. Zatímco cvičení a fl orbal 
fungují celkem slušně, i když těch 
aktivních by samozřejmě mohlo být 
více, stolní tenis se řítí do propasti. 
Zde zůstala po odchodu B.Fridricha 
st. díra a tu musíme, pokud nechce-
me tento sport u nás odepsat úplně,  
zaplnit. 

Akce z poslední doby
Za připomenutí stojí dvě naše 

uspořádané akce. Silvestrovskou 
zábavu navštívilo 101 platících náv-
štěvníků a ti se bavili v doprovodu 
DJ  M.Ostřížka. A tradiční Maškarní 
ples. Ten navštívilo 188 lidí, z toho 
bylo úctyhodných 123 masek. Do 
budoucna se pokusím slíbit, že těch 
kulturních akcí z naší strany bude 
daleko více.

Slovo závěrem
Naše hlavní motto pro nadchá-

zející období, pomineme-li teď cíle 
sportovní, bude celkové zlepšení 
tváře celé organizace. I když se zde 
v nedávné době mnohé povedlo 
a udělalo pro sportovní rozvoj obce, 
výsledné produkty se nedokáza-
li dostatečně prodat, a tím zanikly 
do ztracena. Myslím, že se špatně 
komunikovalo nejen s obcí, ostatními 
spolky v Krumvíři, rodiči, ale bohužel 
i mezi samotnými členy výboru, 
respektive členy řadovými. Naše 
organizace možná pro mnohé nebyla 
dostatečně průhledná, ale i toto hod-
láme změnit. Všem děkujeme za pro-
jev důvěry a těšíme se na Vaši účast 
na námi pořádaných akcích.

Za TJ Sokol Krumvíř    
Michal Škrabko

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Dne 5.3.2011 proběhla členská 
schůze, která byla letos zároveň 
i schůzí volební.  Je velká škoda, že 
ani tentokrát se nepodařilo přesvěd-
čit většinu členů o důležitosti těchto 
akcí, a tak o novém složení výboru 
a tím i o dalším směřování tělový-
chovné jednoty, rozhodovala kromě 
aktivních fotbalistů a stávajících 
členů výboru jen hrstka „ostatních“. 
Velká škoda.  Přitom názorů co 
a jak dělat jinak a lépe je v zákulisí 
nespočet, jenže pokud se neříkají 
na patřičném místě, stávají se jen 
jakýmisi výkřiky do tmy. A tentokrát 
nemůžeme brát v potaz výmluvu 
o malé informovanosti o této akci, 
propagace byla dostatečná. Nejvíc 
mě zaráží neúčast rodičů dětí, kte-
ré v oddíle sportují. Pokud ani tady 
není zájem zeptat se, poradit, pomo-
ci, pak je to alarmující. Nové vede-
ní klubu doznalo změn. Někdo dál 
nechtěl pokračovat v činnosti, jiní se 
opětovného zvolení nedočkali. Pře-
sto těmto lidem patří poděkování za 
jejich předešlou činnost a doufám, 
že nám budou i nadále pomáhat.

Nový výbor má tuto podobu:
Předseda TJ: Dana Hečová
Jednatel TJ: Michal Škrabko
Hospodář TJ: Jaroslav Hrabec
Předseda oddílu kopané:  Petr 
Zvonič
Další členové: Jiří Zvonič, Zdenek 
Luskač, Josef Káňa, Tomáš Koní-
ček, Zdenek Fibich, Radim Heča, 
Ondřej Luskač, Ladislav Luskač 
ml., Lukáš Kobylka 

Naše tělovýchovná jednota kro-
mě oddílu kopané i nadále zastře-
šuje oddíly cvičení, fl orbalu a stol-
ního tenisu. 

Oddíl kopané
Je dobře, že se v loňském roce 

započala nová éra místní kopané. 
Proběhla rekonstrukce kabin, muži 
po dlouhé době opět postoupili do 
okresního přeboru, obnovila se 
činnost s mládeží. A především do 
dětí a mládeže chceme investovat 
nejvíce, zde hodláme vložit nejvíce 
našeho úsilí, času a prostředků. 
A pokud budeme pracovat kvalitně 
a systematicky, jsem přesvědčen, 

že výsledky se dostaví. V součas-
né době proběhly v rámci Česko-
moravského fotbalového svazu 
v kategoriích přípravky a mladších 
žáků dost výrazné změny. A tak se 
nedivte, pokud se přijdete podí-
vat na tyto zápasy, že se už kluci 
nebudou snažit běhat za míčem 
přes celá hřiště. Ta se výrazně 
zmenší, díky tomu se hráči potkají 
daleko častěji s míčem a to by mělo 
mít zpětně vliv na zvýšení techni-
ky každého hráče. Uvidíme, jak se 
tento model, který je mimochodem 
převzat z úspěšných fotbalových 
zemí celé Evropy, projeví v našich 
končinách.

Odpovědnými osobami za pří-
pravku a žáky budou i nadále páno-
vé Hrabec a Moškvan. Kategorii 
mužů čeká jarní boj o záchranu. 
O tu by se mělo postarat dokonce 
trenérské trio Dujka, Luskač O., 
Škrabko. Věřím, že nejen výsled-
kově, ale i herně se projev mužstva 
změní. Z týmu odešli v podstatě 
všichni „přespolní“, kterým rov-
něž patří poděkování za působení 
v našem týmu. Odvedli kus práce, 
ale našim dalším trendem je přede-
vším stavění na svých odchovan-
cích. Tím by se měla podařit i znač-
ná fi nanční úspora, neboť suma za 
cestovné pro nás byla neúnosná. 
Samozřejmě nějaké nové tváře 
proti podzimu uvidíte a doufám, že 
budou velkým přínosem.

Poslední kategorií, která v klubu 
začíná aktivně fungovat, je kate-
gorie nad 35 let, respektive spolek 
hráčů, kteří již ukončili aktivní kari-
éru. Tuto činnost si vzal na starost 
J.Zvonič , a tak doufám, že nás 
čeká i na tomto poli nějaká divácky 
velmi atraktivní letní akce. 

Zpráva o činnosti TJ Sokol Krumvíř
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Spolek PRO MUZEUM

V. Charitativní koncert
Sváteční čas mezi Vánocemi 

a Silvestrem na konci roku 2010 už 
po páté zpestřil Charitativní kon-
cert s Mladou muzikou ze Šardic za 
jehož organizací stojí pan František 
Valihrach. V předchozích letech mu 
pomáhali členové kulturní komise, 
o přípravu letošního ročníku se 
podělil s ochotnými dobrovolníky. 
Koncert byl jako vždy úžasný, slo-
vem provázel P. František Trtílek. 
Stále mladší muzikanti předvedli 
stoupající úroveň a nemalý fi nanč-
ní výtěžek určitě potěšil i obyvate-
le Betléma, jimž byl celý koncert 
určen.

Krojovaný ples 

– předtančení dětí
Troufáme si říct, že předtan-

čení dětí v kroji bylo vydařené. 
I přes to, že se na poslední chvíli 
z rodinných důvodů omluvila Kamil-
ka Jakubčíková a s mladším a men-
ším tanečníkem nakonec tancovala 
Hanka Sýkorová, všechny přítomné 
předtančení dojalo a potěšilo. Musí-
me citovat pana F.Valihracha, který 
vše:....“obečel jak strýc Macháček!“. 
Za sebe musíme konstatovat, že 
jsme moc vděčné za ochotu rodičů 
a prarodičů (Martina Sýkoru vozil 
tatínek na zkoušky až z Brna!!), 
kteří s námi chodili nacvičovat po 
večerech i mezi svátky vánočními. 

Děkujeme již zmíněnému Martinovi 
a jeho sestře Hance, Natce Colleda-
ni, Patriku Dvořákovi a Ele Šebesto-
vé, Kamilce Jakubčíkové a Martinu 
Mondekovi, sourozencům Ríšovi 
a Matyáškovi Konečným, Lee Char-
vátové a Sabince Líznarové, Karo-
línce Macháčkové a Ondrovi Fefko-
vi a v neposlední řadě nejmladšímu 
páru Katrince Foretníkové z Klobouk 
a Ondrášku Šebestovi. Velmi nás 
potěšilo, že díky dětem ples začal 
na Krumvíř nezvykle brzy, a taky to, 
že se k prvnímu poněkud nesmělé-
mu valčíku připojili i ti dospělí kro-
jovaní.

Majka Šebestová 
a Věra Colledani

Regiontour 2011
Mikroregion Hustopečes-

ko se pravidelně prezentuje 
v rámci veletrhu cestovního 
ruchu GO a REGIONTOUR 
v Brně. V letošním roce se, 
a to především z důvodu propa-
gace Kraje beze stínu, připojila 
i obec Krumvíř. V sobotu 15. 
ledna zavlály nad stánkem vlaj-
ky, na promítacím plátně kolo-
vala obrazová prezentace již 
zmíněného festivalu, děvčátka 
v krojích nabízela koláče a „Boží 
milostě“, rozdávaly se propa-
gační materiály. K ochutnání 
bylo i víno. Krumvíři ale nepa-
třila jenom sobota, celý stánek 
byl po dobu veletrhu vyzdoben 
výrobky z Krumvíře.

I hostesky musely odpočívat - třebaže 
na tvrdé lavici
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Moravský ples v Praze
V sobotu 19. února se v Národ-

ním domě na Smíchově v Praze 
konal již 55. ročník Moravského 
plesu. Jelikož byl letos zaměřen 
na Hanácké Slovácko, byli zástup-
ci obce Krumvíř přizváni jako čest-
ní hosté, aby zde prezentovali náš 
kroj. Po slavnostním úvodu, při 
kterém starosta Slováckého krúžku 
v Praze pan Miroslav Říha představil 
účinkující z pětadvaceti folklorních 
souborů, sborů, muzik a krúžků, 

jsme měli tu čest ples zahájit. Zába-
va se rozproudila ve všech sálech. 
Naše krojovaná mládež v „parád-
ních krojích“ se měla možnost také 
ukázat při tančení tradiční Moravské 
besedy.Velký rozruch a obdiv vzbu-
dila naše krásná a bohatá fedra. 
U děvčat zase hosté zjišťovali, jakým 
způsobem drží sukně i krejzl tvar.

Doufám, že se všem účastníkům 
ples líbil. Měli zde jedinečnou mož-
nost porovnat krásu krojů prakticky 
z celé České republiky, ale také šan-

ci zjistit jak se plesá v hlavním měs-
tě. A že to někdy byla podívaná!

Tento náš „plesový výjezd“ se 
uskutečnil za podpory Slováckého 
krúžku v Praze, který velkou měrou 
přispěl obci Krumvíř na dopravu. 
Tímto jim děkujeme. Další poděko-
vání patří J. Vytrhlíkové, za půjčení 
a chystání některých krojů a také 
všem, kteří si kroje nachystali sami. 
Na závěr děkujeme p. Otáhalovi za 
pohodovou cestu busem.

Za účastníky Majka Šebestová

Tetička Sefka Slámová 

a její nový kroj
Už při výstavě krojů Jak šel čas 

v roce 2009 se jedné naší slámové 
manekýně zalíbila ženská marin-
ka. Tu tehdy na výstavu zapůjčila 
paní Hela Vytrhlíková. Byla ušita 
z nádherné „měňavky“, zdobená 
pouze krajkou, štepováním, knofl í-
ky a do zoubků skládanou stuhou. 
Vzhledem k tomu, že marinka byla 
už velmi opotřebovaná se Majka 
Šebestová rozhodla, že se ji pokusí 
podle vytvořeného střihu ušít. Tím 
však začala zcela dobrodružná ces-
ta. První zastávka byla u „Blanářo-
vé“ v Brumovicích. Vyhlédla si tam 
měňavý taft, nakoupila sametové 
stužky, lemovky, krajky. Mezi tím 
však dále pátrala po starých marin-
kách, učila se techniku „zoubková-
ní“ a prohlížela staré fotografi e. Vel-
kým překvapením pro ni byl nález 

novin z roku 1890, které byly použi-
ty jako výztuha rukávů. Kabátky se 
nepraly, takže se noviny zachovaly 
v opravdu vynikajícím stavu. Prá-
ce na marince nebyla jednoduchá. 
Už svým střihem vybočuje z rámce 
běžných oděvů. No, nakonec se 
velmi vydařila a Majka se rozhodla, 
že ji doplní i sukněmi – prostě uši-
je celý kroj přesně podle dobových 
fotografi í, nákresů a vzpomínek. 
I když se už marinka v dnešní době 
nenosí, je škoda, aby se na ni zce-
la zapomnělo. K našemu kroji vždy 
patřila. A třeba znovu patřit bude.

Turecký šátek na hlavě naší 
modelky vázala tetička Ludmila 
Charvátová. A tetička Sefka Slá-
mová je celá radostná, že má nový 
kroj! 

Moc ji sluší, další fotogra-
fi e si můžete prohlédnout na 
www.promuzeum.cz/kroje

Věra Colledani

Pod názvem „Josefský košt“ se 
uskutečnila výstava vín o týden dří-
ve než v minulých letech. Snažili 
jsme se předejít společnému ter-
mínu výstav v okolních dědinách, 
aby se zvýšila návštěvnost. Tento 
předpoklad se splnil a sál kultur-
ního domu byl od otevření až do 
„zavíračky“ ve 22 hodin plný.

K dobrému vínu patří dobrá 
lidová hudba a tu zajistila cimbálo-
vá muzika Lálija z Velkých Bílovic. 
Rádi jsme si připlatili, aby hrála až 
do konce koštu. Mezi návštěvníky 
bylo opět několik zahraničních stu-
dentů, tentokrát z Francie, Španěl-
ska a Belgie, a myslím, že se bavili 
stejně dobře jako rodilí Moraváci.

Výstava vín se znovu pořádala 
s podporou Vinařského fondu ČR. 
Týden před koštem se sešlo 61 
vinařů, kteří pod vedením odborné 
subkomise ve složení ing. Vever-
ka, Petr Zvonič a Stanislav Char-
vát ohodnotili 464 vzorků vín. Bylo 
to o třetinu méně než vloni, což je 
důsledek nízké úrody hroznů v roce 
2010. Z celkového počtu vzorků 

Výstava vín a činnost 
Českého zahrádkářského svazu Krumvíř
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bylo 277 bílých, 154 červených a 33 
růžových. 

Subkomise poté v „rozstřelu“ 
vybrala tyto šampiony výstavy vín:
Víno Sýkora s.r.o. (Čejkovice) 

- Chardonnay
Valíček Lukáš (Perná)  

- Tramín červený,
 výběr z bobulí 2008

Víno Sýkora s.r.o. (Čejkovice) 
- Cabernet Frank

Roubíček Zdeněk (Morkůvky) 
- Merlot, pozdní sběr 2006

Zvláštní cenu subkomise získalo 
Rosé Rulandské modré opět od fi r-
my Víno Sýkora z Čejkovic.

Přece jen se na výstavě našla 
jedna záporná věc. Naše nalévač-
ky a nalévači svou vzornou prací 
zapříčinili, že na letošních hodech 
se stárci budou muset obejít bez 
vína darovaného zahrádkáři.

Z a č a l 
jsem koš-
tem, ale 
činnost v 
roce 2011 
jsme zahá-
jili v únoru 
Z a h r á d -
k á ř s k ý m 
plesem, na 
němž hrá-
la decho-
vá hudba 
L e g r ů t i . 
Děkujeme 
tímto všem sponzorům a našim čle-
nům za dary do tomboly. Následova-
la výroční členská schůze, kde jsme 
naplánovali činnost až do konce 
roku. Finančním příspěvkem jsme 
podpořili Dětský maškarní ples.

Dne 25. března se konala před-
náška Ing. Míši z Lednice na téma 
„Ochrana révy vinné.“

Dále připravujeme dubnový 
zájezd na Flóru Olomouc a 7. květ-
na pojedeme opět do maďarských 
lázní Mošoň. Také bychom rádi nav-
štívili Salón vín České republiky ve 
Valticích.

Na závěr bych chtěl poděko-
vat paní Pavle Novákové, která už 
několik let vytváří výzdobu na náš 
ples a výstavu vín, samozřejmě za 
podpory zbývajících členů rodiny 
(manžel dodává špunty). Každý 
z návštěvníků dokáže jistě ocenit 
krásu a nápaditost výzdoby, která 
zvyšuje úroveň zmíněných akcí.

Karel Rozsypal, jednatel
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NA CESTÁCH

Každý má představy o Ameri-
ce jiné, ať už z televize, vyprávění 
nebo z vlastních zkušeností. Ať už 
jsou pravdivé nebo nepravdivé, 
faktem je, že životní úroveň je zde 
vyšší než v České republice. Měla 
jsem možnost přesvědčit se o kla-
dech i záporech života v této zemi 
a byla jsem mile i nemile překvape-
na odlišnostmi, o kterých Vám chci 
vyprávět.

Ameriku podle mě nelze hodnotit 
jako celek, pokud ji neznáte jako své 
boty. Proto zkusím popsat jenom 
ten kousek Ameriky, kde jsem strá-
vila čtyři měsíce díky studentskému 
programu Work And Travel (Pracuj 
a cestuj). Bylo to ve státě Massa-
chusetts při východním pobřeží na 
mysu Cod (Cape Cod).  

Překvapení po příjezdu
Po čtrnáctihodinovém bezpro-

blémovém letu přes oceán jsem se 
ocitla v rozpáleném, prázdninami 
sálajícím, Bostonu. Není tak těžké 
pochopit, že přišla chuť na pořád-
ně vychlazené orosené pivo. Když 
jsem si ho koupila a vychutnáva-
la na lavičce na ulici, dostala jsem 
okamžité upozornění, že pít alkohol 
na veřejnosti je zakázané, nehledě 
na to, jestli budu dělat výtržnosti 
nebo ne. 

Dalším překvapením pro mě 
bylo, že v supermarketu si člo-
věk nemůže koupit víno, ani pivo, 
ani žádný druh tvrdého alkoholu. 
K tomu jsou určeny speciální alko-
holové obchody (Liquor store), ve 
kterých je při každém nákupu přísně 
kontrolován věk (nad 21 let). Když 
tam přijdete ve dvou a jeden ze 
dvojice nemá kýžený věk, prodejce 
může odmítnout alkohol prodat. To, 
že v USA můžete pít až od 21 let, je 
koneckonců známá věc.

Pohled společnosti je velice 
přísný, co se týče chování na veřej-
nosti. Díky dostatku vždy čistých 
veřejných WC doslova na každém 
kroku, je absolutně nemyslitelné, 
aby někdo vykonal potřebu venku. 
A to ani chlapec někde v přírodě 
otočený zády, jak jsme na to zvyklí 
v našich podmínkách. Hned to budí 

veřejné pohoršení. Stejně tak na 
pláži u moře opalování se „nahoře 
bez“ – nemyslitelné. A abych výčet 
zakončila, nesmím opomenout: 
žádné intimnosti. 

Ve státě Massachusetts je také 
zakázané používat zábavní pyro-
techniku. Když si chce někdo udě-
lat na Silvestra nebo spíš na Den 
nezávislosti (4. července) soukromý 
ohňostroj, musí si jej nejprve zajet 
koupit do některého z vedlejších 

států. A potom riskuje pokutu, když 
bude odhalen policií. 

Kultura jídla
Nemůžu opomenout oblíbenost 

fastfoodů, protože tohle k Ameri-
ce rozhodně patří. Rádi se stravují 
v rychlém občerstvení, což je spo-
lu s čínskými bufety nejlevnější 
alternativa. Taky „káva s sebou“ 
je, odvážím si říct, velice moderní 
záležitost. Jdou po ulici, a pokud 

Bílý dům

Kapitol

Pohled na rozdílnost americké a evropské kultury

aneb Jak se našinec cítí v USA
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zrovna netelefonují, tak mají roz-
hodně v ruce papírový kelímek 
s horkou či ledovou kávou o objemu 
velkého piva. A někdy stíhají upíjet 
kávu i telefonovat zároveň. 

Velice oblíbeným nádobím jsou 
papírové talíře a umělohmotné pří-
bory na jedno použití. Šetří to přeci 
práci – po použití se vyhodí a nemu-
sí se umývat. Že by ale přemýšleli 
o šetření životního prostředí, s tím 
jsem se často nesetkala. Plýtvají 
(obzvlášť v hotelu, kde jsem praco-
vala) nejen s „papírovým nádobím“, 
ale také s jídlem. Nikdy jsem nevidě-
la vyhazovat taková množství jídla 
jako právě tady. Možná je to ale jen 
proto, že jsem nepracovala v jiném 
hotelu, abych to mohla porovnat.

Postřehy ze života
Co mě velmi zaujalo, byly domy, 

které nikdy nezamykají. Po celém 
mysu se nachází spousta vil, chat 
a letních domků na celoroční 
i sezónní bydlení. Lidé tady neřeší 
problémy se zapomínáním klíčů. 
Dům je totiž vždy otevřený a každý, 
kdo přijde na návštěvu, může při-
jít až do kuchyně. A když náhodou 
dotyčný není doma, nechá se mu 
jenom na stole lístek se vzkazem, 
že přijde později. Takhle stejně to 
ovšem nefunguje ve větších měs-
tech, tam myslím raději zamykají.

Velká většina Američanů, kte-
ré jsem potkala, si vystačí jenom 
s jedním jazykem – angličtinou. Nic 
je nenutí, aby se učili jazyky cizí, 
i když například španělštinu mají ve 
škole jako povinný jazyk. Odhaduji, 
že z 80% jsem měla štěstí na lidi, 
kteří byli zeměpisně vzdělaní a měli 

ponětí o existenci České republiky. 
Většina z nich znala také Prahu 
a někteří ji i navštívili nebo se tam 
jednou chystají. Největší perličkou 
ovšem byla odpověď dvacetileté dív-
ky na otázku, kde leží ČR. „Někde 
v Latinské Americe, ne?“ řekla.

Postřehy z cest
Abych poznala krásy několika 

velkých měst východního pobřeží, 
využila jsem autobusové dopra-
vy a navštívila Boston, New York, 
Washington D. C. a Filadelfi i. Na 
cestách jsem potkávala velké 
množství lidí, kteří byli vždy velmi 
přátelští, ochotní pomoct a poradit 
i poklábosit. Díky těmto lidem, což 
byli místní i turisté, jsem se tam 
necítila sama a opuštěná, ale nao-
pak skoro jako mezi známými. 

Bezpečnostní opatření jsou velmi 
přísná na každé kulturní nebo turis-
tické památce. Všude mi prohlíželi 
tašku, někde měli i rentgenový rám, 
kterým jsem musela projít zbavena 
všech kovů, jídla i pití. Při vstupu 
do washingtonského Kapitolu, kde 
zasedají obě komory Kongresu, 
jsem byla nucena vyhodit svou sva-
činu i pití, jinak bych nebyla puštěna 
dovnitř. V Bostonu mně zase neu-
možnili vstup na loď symbolizující 
slavnou akci - Bostonské pití čaje, 
protože jsem s sebou měla zavíra-
cí nůž. Odmítla jsem jej vyhodit do 
odpadků, proto jsem se na loď podí-
vala jen z dálky za plotem.

Co mi ale připadá vtipné, je jejich 
snaha o pohodlí návštěvníků pamá-
tek, muzeí, obchodů, restaurací atd. 
Všude, kde se poskytují služby, je 
nadměrné množství zaměstnanců 

Loď - symbol akce 
Bostonské pití čaje

majících za úkol Vás například vítat, 
nebo jenom směrovat a odpovídat 
na otázky či se loučit. U každého 
přístroje najdete podrobný návod 
na použití, nebo rovnou pracovníka, 
který Vám vše vysvětlí. Vysvětlivky, 
směrovky a ukazatele potkáte na 
každém rohu, takže se tam nezna-
lý Evropan neztratí a zvládne dle 
návodu nakreslit třeba i Homera 
Simpsona.

Amerika je země krásná a zají-
mavá, ale mentalita se od evrop-
ské nemálo liší. Ráda bych někdy 
pro porovnání navštívila i jiné kouty 
Spojených států, třeba na západním 
pobřeží. Tak tohle jsou moje osob-
ní zkušenosti s Amerikou a určitě 
doporučuji každému se tam podívat 
a zažít si to na vlastní kůži. Šťastné 
cesty!

Marie Nováková

Z HISTORIE

Smrtná neděle
Již je tomu dávno, co krumvíř-

ské občanstvo světívalo „smrtnou 
neděli“, čili vzpomínku na svátek 
pohanské bohyně „Morany“ – bohy-
ně smrti. Se smrtnou nedělí nastal 
také všeobecný smutek. Odrostlá 
děvčata nastrojila „došek“ za „Mora-
nu“ – nasadila ji na dlouhou tyčku 
a chodila ji ukazovat po domech. Jiná 
děvčata s Moranou chodivše, nosila 
borové stromečky, ověnčené sko-
řepinami z vajec, obrázky svatých, 
pentlemi všech barev (haraskami) 

a zpívala u dveří hospodyni rozlič-
né verše, vztahující se k této vzpo-
mínce. Podařilo se mi jen fragmenty 
této staré poesie sebrati, neboť ani 
staré osoby o zvycích těchto potu-
chy nemají. Ale vypravovali to lidé 
při draní peří, na besedách při vyší-
vání a konečně při přástkách – ale ti 
již dávno hnijí. Děvčat zpívala prý:

„Smrtná neděla zas k nám dojela,
co´s panno dělala, že´s klíče ztratila?

Ve studýnce kamenné, 
ve voděnce studené,

klíče od zdraví, žádný je nespraví.
Tetičko zlatá, dejte trochu másla,

na rendlíček pár vajíček,
bude z toho mazaneček.“

Když byla děvčata s celou osa-
dou hotova, rozdělila se o darované 
předměty i peníze a odpoledne sešla 
se u potoka, by Moranu utopila. 
K tomu sešla se celá osada a chlapci 
házeli po panně kamením tak dlou-
ho, až se tato potopila. Nepotopila-li 
se, vytáhli ji ven a spálili jí za hrobo-
vého ticha na „pastviskách“. Pak se 
vrátili všichni v tichosti domů.

Jarní zvyky zachycené v krumvířské kronice
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Masopust
Poslední dny masopustní odbý-

valy se v našich osadách velmi hluč-
ně. Po domech chodily celé tlupy 
„maškarádů“ pěšky i na dřevěných 
koních. Jak to vidíte na maškarním 
plesu, tak to vyhlíželo na ulicích. 
V čele jich hrála hudba a vtipy staré 
i nové, šprýmy řízností svou jen 
sršely. Za nimi ubírali se dva černoši 
s dlouhou žerdí na rameně, na kte-
rou věšeli darované jim uzené maso. 
Býval to prý rozpust světa. Hospo-
dyně naše mívaly již dveře pro ně 
otevřeny, víno a maso připravené, 
aby se nemusily dlouho zdržovat 
– ale nyní před nimi i zavrou. Když 
se blížili k domu, kamž chtěli vejíti, 
říkal Indian: „Hosti jdú, vzácní jsú, 
vzácnější budú, až odtud půjdu.“ Ve 
světnici pak říká: „Vinšujem šťastný 
masopust, abyste pili, veselí byli, 
koblihy smažili, s námi je požili. 
Když jsem já sedlákem býval, tož 
jsem to všecko tak dělával. Vinšu-
jem šťastný masopust!“

Kde měli děvčata, připojil: „Alou 
páni muzikanti, hleďte hezky vzhů-
ru hráti, až budu počestné nevěs-
tě o zelený věnec zavdávati!“ kde 
byli v rodině chlapci, připíjel takto: 
„Hola páni muzikanti, hleďte na mne 
pozor dáti, chci tomuto ženichovi 
vivat provolati! Vivat!“ 

Když si zavdali a maso dostali, 
šli o dům dále, až byli s obchůzkou 
hotovi. Nyní snesli uzené maso do 
ustanoveného domu, kdež se uva-
řené pojídalo a vínem zapíjelo. Po 
hodech šel průvod za hudby a hluku 
do hostince, kdež se tančilo. Dnes 
pozůstal z toho všeho jen tanec 
v hospodě.

Šlahačka čili mrskut, 
pomlázka, šmigrust

V pondělí velikonoční chodí 
chlapci na šlahačku čili mrskut. 
V některých krajinách říkají tomu 
pomlázka a ve Slezku šmigrust. 
K tomu účelu upletou si hoši žily 
z vrbového proutí a učiní na konci 
hodný suk, aby žíla přiléhala. Před 
polednem chodí hoši na šlahačku do 
domů, odpoledne započne slavnost 
tato pod širým nebem. Ku slavnos-
ti takové sejde se mládež obojího 
pohlaví na určeném k tomu místě, 
kde započne šlahačka. Hoch šlahaje 
dívku někdy dosti nemilosrdně, říká 
při tom: „Kázal kadlec: dávej vajec! 
I Kadlečka: dvě vajíčka, jedno bílý, 
dvě červený, šak ti snese slípka jiný 
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ve stodole v koutku, na zeleném 
proutku!“ pak obdržel chasník od 
děvčete malované vajíčko, kraslice 
zvané, na němž jsou někdy výkresy 
opravdu velmi umělé. Výkresy tyto 

VÍTE, ŽE…

- se pan František Foretník 
zúčastnil tradičního zimního mezi-
národního běhu na trase Hodonín 
– Holíč – Skalica? Těžká trať na 
sněhovém podkladu a za silného 
mrazu měřila 12 km.

- pan Václav Novák dostal bron-
zovou Jánského plaketu za 10 bez-
platných odběrů krve?

- se Alena Knofl íčková probo-
jovala v druhé řadě Českosloven-
ské Superstar mezi nejlepších 80 

z téměř deseti tisíc uchazečů?

- svou stránku na Facebooku má 
už i Krumvíř? Můžete se stát jejím 
fanouškem, přidávat fotky nebo dis-
kutovat s ostatními. 

dělávala děvčata na vajíčka vos-
kem tenkým dřevkem. Pak teprve 
přišla voskem pomalovaná vajíčka 
do „fryžulky“, kde obarvená byla na 
červeno. Vosk byl pak odstraněn 

a tak vynikl výkres bílý v červeném 
poli. Vajíčka také malovali lučavkou. 
Při takové šlahačce měla mládež 
pěkné vyražení.
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Dojmy z krojovaného plesu

Co můj manžel zemřel, nechodím na žádné taneční zábavy. 
Ale co jsem opravdu chtěla vidět, bylo zahájení dětí na krojo-
vém plese.Vždyť tam tančily moje dvě pravnoučátka. Byla jsem 
šťastná z toho dětského nadšení, jen mě mrzelo, že při jejich 
vystoupení bylo u stolů prázdno a tleskala jim jen ta starší gene-
race spolu s rodiči dětí. To je špatné povzbuzení jak pro děti, tak 
pro všechny, kdo se na přípravě podíleli. Patří jim velké podě-
kování. 

Když jsme byli mladí, vždy jsme chodili včas.V 8 hodin byla 
sokolovna plně obsazena. Všechno se dá stihnout – začátek ple-
sů, hodové zábavy – jen chtít. Snad se Krumvířáci poučí a příš-
tě už budou na dětském zahájení včas.Vždyť je to pro Krumvíř 
vizitka. Podporujte je, ať krojovaná krása nezanikne!

V.Š.

Kde jsou ty časy?

Nejsem pamětník, ani k této generaci nemám blízko, 
považuji se za mladého člověka zkaženého dnešní mó-
dou. Proč tedy pamětnická otázka v titulku? Je to proto, 
že slýchávám, jak to bývalo dřív a vidím tu velkou změnu 
oproti dnešku. Dřív byli lidé vděční, že mohou za kultu-
rou v naší obci, a dnes touto možností, řekněme, pohr-
dají. Kulturou v tomto případě myslím místní kino. 

Proč mladí zanevřeli na naše malé, už téměř vzácné, 
širokoúhlé kino, kde mohou vidět každý víkend fi lm za 
nevelký peníz? Že si ho nelegálně stáhli z internetu? To 
určitě nahradí zážitek vidět ho v kině, nebo se mýlím? 
Proč ti starší nevezmou partnery o víkendu do „bijáku“, 
místo aby, jako každý jiný den, seděli u televize, která 
je plná komerce? Vždyť vyjít si do kina je nejenom milé 
zpestření víkendového večera, ale i potěšení z fi lmu 
se vším všudy - velké plátno, kde Vás neruší neustálé 
přerušování obtěžující reklamou… Také se tady můžete 
potkat s přáteli a po projekci se jít o fi lmu pobavit třeba k pivu. 

Je to výhodné nejenom pro Vás, ale také pomůžete krumvířskému kinu. To bude mít vyšší tržby a nepospěje do 
záhuby, jak je tomu nyní. Je to smutné, když je nuceno promítat pro méně než 10 lidí, přičemž kapacita je přes sto 
míst, nezdá se Vám?
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O staré kovárně

Nerad bych se ve vzpomínkách příliš opakoval. Ale odpovídat na otázku, které z živností byly za první republiky 
i po válce v Krumvíři nejzajímavější, není snadné. Pro mne zůstávají nezapomenutelnými dvě klasické provozov-
ny, vedené krumvířskými rodáky, kteří se svému řemeslu či živnosti věnovali celý život. Byli to lidé známí, vyrostlí 
z domácích poměrů a dobrým vztahem ke všem občanům. Abych vás dlouho nenapínal, odpovím rád. Jako klukovi 
se mi líbilo to zvláštní řemeslo ve staré kovárně za potokem, kam jsem s tatínkem často chodíval. Pojmenovat však 
tuto starou kovárnu dílnou, nevystihuje přesně její vzhled a poslání. Tenkrát byla již z dálky cítit ve vzduchu zvláštní 
„vůně“ pálených kopyt a slyšet zvonivé údery kladiva na kovadlinu. Před kovárnou k potoku bylo dost místa k odsta-
vení selských vozů při vypřahání zvířat. Pan mistr Karel nebyl jen kovář, ale i zručný podkovář koní a tažných krav, 
které mu zemědělci s důvěrou přiváděli. Vidět na vlastní oči, jak mistr šikovně ostrými nástroji srovnává přerostlou 
rohovinu po stržení starých podkov, bylo projevem zručnosti. Stejně tak připalování nových nažhavených podkov 
k upraveným kopytům a jejich hbité přibíjení dlouhými kovářskými hřebíky. Právě ten kouř z připalované rohoviny 
kopyt zanášel vítr daleko od kovárny. Obdivoval jsem nejen tu práci mistra podkováře, ale i šikovnost a sílu hospo-
dářů ošetřovaných zvířat. Každý chovatel musel předem svá zvířata ke zvedání a držení nohou při kování naučit. 

A co bylo uvnitř kovárny? Všemu vévodila obrovská kovadlina, stojící kousek od klasického ohniště s kamenným 
korytem na vodu k namáčení kovaných předmětů. Celou levou stranu zabíralo ohniště s koženým měchem. Bylo to 
zvláštní historické zařízení mechanického dmychadla, tvořeného velikým skládacím pytlem z tlusté kůže. Šlapáním 
na dlouhé dřevěné táhlo vedoucí nad zemí k ohništi, rozfoukával měch hořící uhlí. Několikrát se mi podařilo chvíli 
na ráhno šlapat a spící oheň do plamene probudit. Pan mistr měl nejen šikovné ruce, ale i prsty. Říkalo se, že umí 
bez bolesti vytrhnout bolavý zub tak šikovně, aby to trpící ani necítil. Možné to tenkrát bylo. K zubaři se někteří báli 
natolik, že jim byla milejší pomoc od pana mistra v kovárně. 

Ale to se bavíme jenom o koních a podkovářství, což mistr ovládal bez konkurence. Mnozí hospodáři ze soused-
ních vesnic pana kováře znali a rádi přicházeli s žádostí o pomoc.

Rozuměl všem zemědělským strojům, mlátičkám a fukarům, dovedl opravit kde co. Ale když mu někdo přinesl 
vysloveně rozbitou starou rachotinu, tak se zlobil. Říkával vždycky, takovou „zgarbu“ mně sem nenoste, to je nad 
mé síly. Takové pojmenování neopravitelných věcí se lidem asi zalíbilo. Hodilo se mnohým k tomu, že tajně nazývali 
pana mistra „zgarbou“. Nevím, jestli věděl, jak ho někteří jmenují, ale myslím si, že by to bral s humorem.

Kovářské řemeslo u něj mělo ještě další oblast působnosti. Tou bylo kompletní „obouvání“ nových selských vozů, 
které si zemědělci objednali u koláře. Veškeré kovové součásti a doplňky, počínaje ráfky kol a brzdového zařízení 
byly v této kovárně léta vyráběny.

Všechno o čem zde nyní píši, mně vyvstalo v představě při náhodné návštěvě podobné staré vesnické kovárny 
v Těšanech. Stojí tam na obdiv domácím i cizím, jako zachovalá obecní památka, takové malé muzeum. Kovárna 
stejná, jako bývala před mnoha lety ta naše.

Krumvířská později osiřela a nakonec byla zcela zrušena. Zůstala jen vzpomínka na poctivého mistra kováře 
pana Karla Sladkého s jeho dílnou za potokem. Škoda, že nevydržela dodnes, mohla se stát rovněž udržovanou 
obecní památku patřící k budoucímu muzeu.

MVDr. Ladislav Kulíšek

 Jeden nebo dva národy

Podle jistých teorií došlo v 18. a 19. století k vytvoření moderního čes-
kého národa sloučením slovanského obyvatelstva České kotliny a morav-
ského povodí. Pokud by k takovému procesu opravdu došlo, proč mluvit 
o výsledku jako o českém národě?  Stejně tak můžeme hovořit ne-li lépe 
o moravském. 

Moravanství vychází z tradice Rastislavsko-Svatoplukovského státu, skrz 
nějž došlo i k pokřesťanštění obyvatelstva Čech, kdežto češství se opírá 
o mytologickou postavu rodového stařešiny praotce Čecha a svatořečené 
přemyslovské zemské patrony, kteří jsou z mnohem pozdější doby než Cyril 
s Metodějem a jejich kulty vznikaly navíc v době, kdy Morava k přemyslov-
skému státu ještě nepatřila.

I argument společného českého jazyka není relevantní, smysluplný, stejně tak bychom mohli mluvit o moravštině 
nebo česko-moravštině, název je pouze zvykový nikoli sémanticky oprávněný. Navíc podotýkám, že společný jazyk 
nerovná se jeden národ, to by popíralo existenci Skotů, Američanů, Kanaďanů, Australanů atd.

Takže se na závěr ptám, jeden nebo dva národy, český nebo moravský?
Antonín Růžička

Su moravské synek,
občas si projdu přes Zelné rynek,
nevím proč, ta myšlenka mě leká,

bych mezi předky mít měl Praotce Čecha,
co je mi do svatého Václava,

však neměl léna, tam co je Morava.
Všichni ti svatí České země,

jdou kol, míjijú mě.
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 Vzpomínka na statek Krumvíř 2

Vážená redakce,
chtěl bych Vám poděkovat za Vzpo-

mínku na statek Krumvíř uveřejněnou 
v Krumvířském zpravodaji č. 3/2010. 
Jsem jedním z těch dvou „panskejch“ 
kluků (ne proto, že bychom se chovali 
pansky, to náš tatínek až příliš úzkostli-
vě hlídal), kteří ve třicátých a čtyřicátých 
letech minulého století na statku bydleli. 
„Panskej“ jsem připomněl proto, že vět-
šina zaměstnanců z Krumvíře říkala, že 
pracují na panském nebo také ve dvo-
ře, který se stal státním po pozemkové 
reformě v roce 1919 a kde náš tatínek 
od roku 1934 správcoval.

Asi by byla ode mne velká troufalost považovat se za Krumvířáka, ale protože mě k této „mrňavé vesničce“ (jak 
o ní píše pravý Krumvířák Jožka Šmukař v knize Jiřího Moce Putování za písničkou s vínem) váží nádherné vzpo-
mínky na dětství zde prožité, i když z části ve smutných válečných letech.

Z Krumvíře jsme se odstěhovali o prázdninách v roce 1945, což bylo loni už 65 let, přesto jsem stále hrdý na 
to, že jsem v této jihomoravské dědině mohl žít a i dodnes zde navštěvuji několik mých přátel. Mezi nejmilejší patří 
můj spolužák Staňa Ševčík – všestranný umělec, malíř, básník, spisovatel a fotograf. K nejbližším už bohužel patřili 
Zdeňa Kašuba – syn vedoucího ženské části zaměstnanců statku, Jožka Popelka, s nímž jsem denně chodil do i ze 
školy, protože bydlel na kraji vesnice nejblíže ke dvoru.

Cestu za vzděláním a poznáváním světa jsem začal v září roku 1938 ve staré škole a jako dnes vidím laska-
vou paní učitelku Svobodovou, která stávala pod žudrem dveří do školy a dohlížela na nás, hlavně na prvňáčky, 
abychom si řádně očistili boty před vstupem do školy. Na konci studií jsem se do mého milovaného kraje vrátil do 
Lednice, kde byla a doposud je Zahradnická fakulta Vysoké školy zemědělské – dnes Zemědělské university.

Srdce mi vždycky zaplesalo, potkal-li jsem se v mém aktivním životě s Krumvířáky. Například se členy Svazu 
zahrádkářů při jejich zájezdu do Průhonic, když na začátku sedmdesátých let navštívili výstavu světového sortimen-
tu tulipánů ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví, kde jsem v té době jako výzkumník pracoval a zmíněnou 
výpravu provázel. Jestlipak někdo z žijících účastníků si na to vzpomene? Nebo když jsem jako předseda školkařské 
sekce Sdružení zahradnických podniků v ČSSR spolu s vedoucím školek v Litomyšli Josefem Peňézem navštívil 
lisovnu tehdy ještě hliněných květináčů (školky Litomyšl jich odtud odebíraly desetitisíce) a při té příležitosti též 
družstevní sklep s okázalou ochutnávkou výborných krumvířských vín.

Dnes je zařízení sklepním hospodářstvím Antonína Valihracha a já jsem měl možnost ho vloni několikrát nav-
štívit. Toník je mým dobrým přítelem, neboť jsem vrstevníkem Valihrachů z domu č. 1, tzn. Otců současné gene-
race Valihrachů a tedy i toho nejznámějšího – Josefa, vinaře roku 2009 a opakovaně i roku 2010, který šíří věhlas 
krumvířských vín nejen u nás, ale i v zahraničí. Shodou okolností váže se přátelství mé rodiny i k němu, neboť 
vojákoval s mým synem Jaroslavem, který už bohužel nežije.

Vloni mě vánoční rozjímaní nejsilněji poutalo ke vzpomínkám na Krumvíř i proto, že jsem s tím druhým klukem 
zmíněným v úvodu – mým bratrem Františkem (Fráňou), dnes ještě sloužícím profesorem na fakultě dopravních 
staveb na ČVUT v Praze, se zúčastnil červnového sjezdu rodáků Krumvíře, na který nás pozval můj přítel Staňa. 
S ním jsme navštívili výstavu krumvířských umělců ve staré škole, do níž jsem poprvé vstoupil před více než sedm-
desáti lety. 

Těch vzpomínek bylo letos opravdu mnoho – na žně s mlátičkou poháněnou parní lokomotivou, na pěstování 
zeleniny na statku a na rajčatové dětské války na orbu parními „voračkami“, které přijížděly z Hodonína, na drama-
tický konec války na statku atd.

Na závěr bych se ještě vrátil ke zmíněnému článku a otištěnému krásnému snímku. Byl jistě pořízen až po našem 
pobytu na statku, neboť tam schází spodní část, tj. sýpka a kůlny, kterými byl celý areál staveb uzavřen. Sýpka 
nebyla zřejmě po socializaci a znásilnění venkova potřeba, protože se stavěla megalomanská sila, z nichž některá 
hyzdí naší krajinu dodnes.

To nic však nemění na situaci, že celý malebný a pro nás kluky pohádkový dvůr je nenávratnou minulostí a dnes 
v celém prostoru omezuje pohyb a rozhled všudypřítomná elektrárna, která kromě snad některých positiv však zhor-
šuje životní prostředí lidí zde bydlících. Plně chápu rozhořčení autora článku „Solární elektrárna v Krumvíři“ pana 
Karla Rozsypala. Naše životní podmínky v tom starém pohádkovém dvoře byly zcela diametrálně odlišné.

Pokud jste dočetli mé řádky až sem, byla by pro mne velká čest, kdybyste připustili, že se i já mohu alespoň 
trochu pokládat za Krumvířáka, v opačném případě by mi to bylo trochu líto, ale mé lásky ke Krumvíři a jeho obyva-
telům by neubylo, protože jsem zde prožil svá nejkrásnější léta dětství, na které až do smrti nezapomenu.

Jara Lehovec
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17. 4. Kobylí Velikonoční workshopy, Muzeum
23. 4. Morkůvky Velikonoční zábava
24. 4. Bořetice Velikonoční výstava vín
29. 4. – 1. 5. Násedlovice Automobilové závody
30. 4. Kobylí Po kobyliských uličkách za vínem
30. 4. Bořetice Aprílové zpívání mužáckých sborů
2. – 7. 5. Boleradice Krajská divadelní přehlídka Jarní Sešlost Boleradice 2011
21. 5. Bořetice Buchtobraní
22. 5. Násedlovice Rybářské závody
28. 5. Bořetice Den otevřených sklepů
27. – 29. 5. Násedlovice Rapid šach
5. 6. Násedlovice Pohádková cesta
17. – 19. 6. Boleradice Světový pohár, letiště 
24. – 25. 6. Kobylí Motosraz
25. 6. Na kole Krajem André

Na 10. - 12. června 2011 připravu-
je Programová rada KBS složená ze 
zástupců OÚ, kulturní komise, SPOL-
KU PRO MUZEUM a dobrovolníků 
z řad občanů již XXVII. ročník Kra-
je beze stínu zaměřeného na vztah 
Hanáckých Slováků ke koním. 

Motto festivalu: 
„Moravo, Moravo, Moravěnko milá, 
Co z tebe pochází chasa ušlechtilá, 
Chasa ušlechtilá, žádostivá boje, 
A jaké to koňstvo rodí půda tvoje…“ 

Vzhledem k datu uzávěrky 
Zpravodaje Vás prozatím můžeme 
pozvat pouze na zahajovací páteč-
ní program Jožky Šmukaře s jeho 
zajímavými místními i přespolními 
hosty, přehlídku vín z Hanácké-
ho Slovácka a besedu u cimbálu. 
Sobota bude pokračovat v tradi-
ci, kterou zavedla paní učitelka 
Požárová s legendární Pantličkou 
– dopolednem věnovaném dětem. 
Stejně jako si amatérské soubory 
v roce 1997 „vyžádaly“ pokračová-
ní nejstaršího festivalu Hanácké-

ho Slovácka, tak i letos se na nás 
obracely převážně nově vznikají-
cí dětské soubory s prosbou, aby 
mohly někde vystupovat. A Krumvíř 
byl v minulosti dětem vždycky pří-
znivě nakloněn. V odpoledním 
čistě „dospěláckém“ programu se 
vystoupení folklorních souborů 
bude střídat s účastníky Regio-
nálního kola Soutěže o nejlepšího 
tanečníka slováckého verbuňku. 
Prozatím můžeme slíbit vystoupení 

FS Salajka z Dambořic, CM Vonica, 
CM Šmytec, CM Primáš a hosta FS 
Dúbrava z Dubňan. S ostatními FS 
jsme v jednání.

Večer se na Vás všechny těší 
– a to doslovně – JAVORY. Mile nás 
překvapilo, že při prvotním oslovení 
Hany a Petra Ulrichových začali na 
Krumvíř krásně vzpomínat. Po jejich 
koncertu bude následovat opět 

beseda u cimbálu s CM Šmytec.
Celou sobotu budete mít mož-

nost využít bohatého doprovodné-
ho programu – navštívit vojenské 
ležení a zúčastnit se „výcviku leg-
rútů“, besedy o vojenských unifor-
mách a zbraních za 1. sv. války, 
seznámit se s rekonstrukcí kroje 
Hanáckých Slováků z 1. poloviny 
19. století, nakoupit si na lidovém 
jarmarku, občerstvit se. Více dopro-
vodných akcích je opět prozatím 

v jednání.
V neděli bychom 

pak chtěli navázat 
na překrásnou mši 
po Sjezdu rodá-
ků, tentokrát však 
tematicky věno-
vanou všem pad-
lým obyvatelům 
Krumvíře v I. světo-
vé válce.

Jak jste si již 
někteří určitě všim-
li, na webových 
stránkách obce je 

samostatný odkaz  Kraj beze stí-
nu. V něm se můžete seznámit se 
stručnou historií festivalu, sledovat 
průběh letošních příprav nebo se 
dovědět něco o regionu Hanácké 
Slovácko.

Těšíme se na Vás, jste srdečně 
zváni

Za programovou radu 
Věra Colledani

PLÁN SPOLEČENSKÝCH A KULTURNÍCH AKCÍ
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 KINO KRUMVÍŘ   4/2011
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků 

27. 2. 2011

Anežka Bednaříková  97 let
Ludmila Charvátová  92 let
Josefa Macháčková  91 let
Žofi e Miklíková   88 let
Alžběta Frýdlová   87 let

Marie Otýpková   87 let
Marie Šaleová   86 let
Metoděj Foretník   85 let
Vlasta Masopustová  85 let

Jubilanti

Počátkem dubna by se dožila 
70ti let paní učitelka Veronika 
Kocourková. Ve škole v Krumví-
ři působila od roku 1971 až do 
odchodu do důchodu. I po něm 
často zastupovala za studující 
nebo mateřské dovolené. Nej-
raději učila v první třídě, protože 
podle jejích slov, byl na dětech 
vidět největší „pokrok“. Během 
svých aktivních let ve škole nacvi-
čila několik divadelních před-
stavení, jezdila na letní tábory 
a to nejenom jako vedoucí, ale i 
např. jako kuchařka. Celý svůj 
život se ochotně a ráda podíle-
la na společenském a kulturním 
životě obce, která se jí stala na 
padesát let domovem. Zpívala ve 
sboru, přednášela na posledních 
rozloučeních, organizovala výlety 
a zájezdy, pomáhala při folklor-
ních slavnostech. Ještě v posled-

Jedna z posledních školních fotografi í šk.rok 1999/2000

ních dnech svého života, už těžce nemocná, vzpomínala na veselé 
příhody ze školních let. Zemřela druhý jarní den v roce 2010.

Tomáš Komosný 
(rodiče Jana a Stanislav Komosní)

Barbora Němečková 
(rodiče Eliška a Ondřej Němečkovi)

Vít Procházka 
(rodiče Veronika a Robert Procházkovi)

Jakub Škrabko 
(rodiče Jana a Michal Škrabkovi)
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