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Slovo starosty

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení občané,
jak jistě víte, letošní rok je 

posledním ve volebním období 
2006 – 2010. 

15. a 16. října se konají komu-
nální volby, takže je čas rekapitula-
ce toho, co se za tuto dobu  vybudo-
valo nebo opravilo.

V roce 2007 se podařilo prosa-
dit vybagrování Kašnického potoka 
po celé délce protékající obcí a část 
Spáleného potoka. Bagrování horní 
části Spáleného potoka bylo zasta-
veno odborem životního prostředí.   

Celkové opravy se dočkaly 
vstupní schody a plocha u Smuteč-
ní obřadní síně, jako i nová stropní 
vnitřní konstrukce. Byla provedena 
také výměna části okenních výplní, 
střešní izolace a svodů. Dále byla 
provedena demolice staré hřbitov-
ní zdi a byla vystavěna nová zeď 
zprotimrazových cihel (413.175,- Kč 
a 327.566,-Kč).

V tomto roce byla vyhotovena 
projektová dokumentace na realiza-
ci „Přírodního koupaliště“  se všemi 
potřebnými dokumenty (856.850,- 
Kč).

V kulturním domě se vyměnily 
veškeré opony a textilie na jevišti, 
spolu se záclonami. (304.496,-Kč)

Staré dosluhující autobusové 
čekárny se vyměnily za nové včet-
ně laviček a odpadkových košů 

(66.593,- Kč a 51.445,- Kč).
V roce 2008 se s příspěvkem 

ministerstva vnitra (2.000 000,- Kč) 
a Jihomoravského kraje   (800 000,- 
Kč) zakoupilo nové hasičské auto 
CAS v celkové hodnotě  5.000 000,- 
Kč.        

V témže roce nakoupila naše 
obec i novou techniku na udržování 
veřejné zeleně: traktorové vyžínací 
příkopové rameno, travní trakto-
rek a dva křovinořezy (všechno za 
501.583,- Kč).    

Nové vybavení knihovny – regá-
ly na knihy, počítač + programové 
vybavení (147.732,- Kč).  Z důvo-
du zvýšené bezpečnosti i silničního 
provozu pořídila obec dva radary na 
měření rychlosti vozidel (100.000,- 
Kč) a po konzultaci s dopravní policií 
se doplnily chybějící dopravní znač-
ky a zrcadla při výjezdu na hlavní 
silnici (asi 200.956,- Kč).

Z obecních fi nancí  byla poskyt-
nuta dotace TJ Sokolu Krumvíř na 
kompletní rekonstrukci „kabin“. 
Z celkových nákladů 5.600 000,- 
bylo uhrazeno 3.500 000,- Kč 
z dotací, o které si požádal  TJ Sokol 
a 2.200 000,- Kč z příspěvku obce.

Zateplení a výměna oken a dve-
ří celého komplexu budov ZŠ, MŠ 
a ŠJ včetně výměny střešní kryti-
ny na budově MŠ  bylo dokončeno 
v roce 2009. Náklady včetně pro-
jektové dokumentace, energetic-
kých auditů a jiných činili asi 9.306 
888,- Kč, dotace z F.S. a FSŽP 
na tuto akci byla  5.989 474,- Kč 
a 352.322,- Kč.  Z obecních prostřed-
ků se uhradila částka 2.965.092,- Kč. 
V tomto roce byla zpracová-
na projektová dokumentace na 
vybudování inženýrských sítí pro 
výstavbu nových rodinných domů 
v lokalitě „Pod Kunstátem“ (směrem 
na Bohumilice).  Realizační cena 
je dle projektanta vypočítána na 
12.000 000,- Kč.

V odpadovém hospodářství došlo 
k zásadní změně týkající se způso-
bu svozu komunálního odpadu, a to 
svoz odpadu z popelnic. Tím došlo 
ke zjednodušení likvidace odpadu 
hlavně pro starší občany.

V letošním roce se vybudova-

lo dětské hřiště vedle fotbalového 
hřiště v hodnotě asi 300.000,- Kč. 
Těsně před hody se stihlo dobudo-
vat komunikaci, kanalizaci a veřej-
né osvětlení pro nové rodinné domy 
na „Rybníčku“. Při této příležitosti 
se také prodloužila stávající kana-
lizace, která odvádí vodu do poto-
ka ze zmíněného území. Také se 
prodloužila kanalizace vedle teni-
sových kurtů v této délce asi 85m 
(3.700 000,- Kč).      

Letos se provedly opravy míst-
ních komunikací pomocí nové meto-
dy „Silkot“ na příjezdové cestě k are-
álu bývalého JZD, na rybníčku, na 
cestě do Brumovic a bývalého vlako-
vého nádraží (asi 300.000,- Kč).

Opravily se prostory bývalé klu-
bovny pod kulturním domem za 
účelem trávení volného času mami-
nek s dětmi.   

Byla podána žádost do operační-
ho programu životního prostředí na 
zlepšování stavu přírody a krajiny. 
Jedná se o obnovu výsadby zeleně 
v lokalitě budoucího přírodního kou-
paliště a národopisného stadionu. 

V tomto roce byl naší obci Par-
lamentem ČR schválen navržený 
znak a prapor.

Na konci roku bude vyhláše-
na další výzva na žádosti o dotaci 
týkající se budování přírodních kou-
pališť, takže se určitě do této výzvy 
zapojíme a žádost znovu podáme. 

V tomto shrnutí je asi všechno, 
co se v tomto končícím volebním 
období událo. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem občanům, kteří 
se na těchto, i jiných neuvedených 
akcích podíleli a tím přispěli k roz-
voji Krumvíře.  

Na konci volebního období bych 
Vám ještě jednou chtěl poděkovat 
za to, že jste nám před čtyřmi lety 
dali hlasy i důvěru a chtěl bych Vám 
tímto sdělit, že „Sdružení nezávis-
lých kandidátů“, za kterou kandidu-
ji, se bude i v letošních volbách do 
zastupitelstva obce ucházet o Vaše 
hlasy, abychom mohli pokračovat 
v naplánovaných akcích pro dobro 
naší obce.     

Jaroslav Komosný
starosta obce
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30.6.2010
Obecní zastupitelstvo schválilo:

• Převod bytové jednotky č.p. 372/1 – Bytovka na Statku. Dohoda o uznání dluhu K. Rozsypala vůči Obci Krumvíř, 
Kupní smlouva na byt č.p. 372/1.

- Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o převzetí dluhu, kterou uzavřeli Roman Kratochvíl, Veronika Kra-
tochvílová (na straně jedné) a Karel Rozsypal (na straně druhé) za podmínek, že Karel Rozsypal zaplatí 
jednorázovou platbu 150.000,- Kč do jednoho měsíce od podpisu této dohody o převzetí dluhu a poté bude 
měsíčně splácet 4000,- Kč.

• Závěrečný účet obce za rok 2009

• Rozpočtová změna č.1

• Úhrada neinvestičních výdajů za žáky na II. stupni za školní rok 2009/2010 2.pololetí 
- ZŠ Uherské Hradiště , Sportovní 777 – Lukáš Michna, Krumvíř 162 (9. A) – 2000,-Kč/žák
- Město Hodonín – Schmauderová Petra Susan, Přibylová Kateřina, Schmauder Ronald  1400,-Kč/žák = 3 x 
1400 = 4200,-Kč
-  Město Klobouky u Brna – 34 žáků x 4.500,-Kč/žák  = 153.000,- Kč

• Smlouva č. 08010793 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (zateplení ZŠ a MŠ 
Krumvíř)

- Návrh smlouvy mezi Operačním programem životního prostředí a obcí Krumvíř, že obec Krumvíř dostane 
dotaci z FS      5.989.474,- Kč
       z SFZP        352.322,- Kč
                        6.341.796,- Kč

• Stanovení počtu členů zastupitelstva obce dle zákona o obcích (128/2000 Sb. §67 a 68 v platném znění) na 
15 členů

Zapisovatel: Lucie Šoršová

30.7.2010
Obecní zastupitelstvo schválilo:

• Schválení změny ve viničních tratích obce
- Vinařská podoblast Velkopavlovická, vinařská obec Krumvíř, k.ú. Krumvíř, název viniční trati: 
Starý stav: 1) Noviny, 2) Sklenářova hora, 3) Díly, 4) Barany
Nový stav: 1) Noviny, 2) Sklenářova hora, 3) Díly, 4) Nivy, 5) Barany

• Odkoupení pozemku p.č. 920/60 a 920/61 (pod skládkou stavební suti a zeminy) od pana Stanislava Robeše.

• Organizační záležitosti – Bartolomějské hody 2010 (vstupné, obsazení šenku a pokladen)

• Úhrada neinvest.výdajů na žáky za školní rok 2009/2010 – ZŠ Klobouky
- Město Klobouky u Brna: 34 žáků x 5.500,-Kč/žák = 187.000,-Kč
- Přestupková komise: 10.000,-Kč

• Rozpočtová změna č.2

• JSDH – tabulka členů majících nárok na prominutí poplatku za odpad pro rok 2010 – Jaroslav Mikulica ml.

• Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř a manželé Buksovi (Petr Buksa a Mária Buksová, č.p. 385)
- Obec Krumvíř zastoupená J. Komosným – prodávající a manželé Buksovi – kupující
- Předmět kupní smlouvy je nemovitost – budova č.p. 385 na pozemku p.č.St. 538, dále pozemku p.č. 1410/2, 
pozemku p.č.St. 709
- Dohodnutá kupní cena v celkové výši 2.200.000,-Kč
- První splátka ve výši 662.500,-Kč byla již uhrazena, druhá splátka ve výši 1.537.500,-Kč bude uhrazena ve 
lhůtě do jednoho měsíce od podpisu smlouvy

Zapisovatel: Lucie Šoršová

Z jednání OZ Krumvíř 
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Komunální volby 2010
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Bezpečný internet

PRAKTICKÉ INFORMACE

V České republice vznikl v srp-
nu nový portál podporující bezpeč-
nost na internetu. Webové stránky 
www.bezpecnyinternet.cz přináší 
informace, varování a rady, jak se 
nestat obětí internetové kriminality. 

Internet se stal bezesporu infor-
mační dálnicí současnosti se všemi 
svými výhodami ale i riziky, a pro-
to bychom se měli učit znát pravi-
dla bezpečného pohybu v prostředí 
informační dálnice – internetu.

Tento projekt vznikl ve spolu-
práci České spořitelny, Microsoftu, 
vyhledávače Seznam.cz a za pod-

pory Policie České republiky a spo-
lečností Pierstone a Quantasoft. 

Portál Bezpečný internet.cz je 
rozdělen do několika sekcí tak, aby 
oslovil všechny uživatele internetu. 
Běžní uživatelé se na portále doví, 
jak zvýšit svoji bezpečnost při uží-
vání sociálních sítí, internetového 
bankovnictví nebo při tvorbě hesel 
pro přístup k různým typům účtů. 
Vedle toho je pro rodiče a jejich 
děti připraven zvláštní oddíl zamě-
řený na prevenci proti kyberšikaně 
a dalším druhům obtěžování po 
internetu. Děti se mohou zábavnou 

formou v podobě komiksových příbě-
hů seznámit se základními pravidly 
spojenými s používáním internetu, 
učitelé zde najdou zajímavé tipy pro 
obohacení výuky. Informace budou 
na portálu průběžně aktualizovány 
tak, aby poskytovaly odpověď na 
nejnovější triky v kyberkriminalitě 
a nabídly tipy, jak využívat nejnověj-
ší bezpečnostní prvky.                                     

Zdroj: http://www.policie.cz/cla-
nek/bezpecny-internet-841129.
aspx

(red)

Nové dopravní značky
Od 14. září 2010 se můžete na českých silnicích 

setkat se sedmi novými dopravními značkami. Jedna 
z nich povoluje například vjezd cyklistů do protisměru 
v jednosměrce. To sice cyklisté dosud na některých sil-
nicích mohli, jednotné značení ale neexistovalo.  

Řidiči v jednosměrkách dosud na cyklisty byli spíše 
nevrlí, a to i v případě, že v nich jel cyklista právem. 
Umožňovala mu to dopravní značka. Nyní na takových 
silnicích přibude jednotná dodatková tabulka k jedno-
směrce. Navíc pro cyklisty bude v ulici vyznačen zvlášt-
ní pruh.

   

Parkoviště K+R  

Návěst doporučeného způsobu 
odbočení vlevo  

Konec cyklistické trasy   

Vjezd cyklistů v protisměru povolen  

Povolený směr jízdy cyklistů   

Přejezd pro cyklisty přimknutý 
k přechodu pro chodce  

Piktogramový koridor pro cyklisty  

Další nová značka se také týká cyklistů. Na více-
proudých silnicích například ve městě jim umožní jet 
v krajním pruhu u patníku i v případě, že pro automobily 
je pruh odbočovací, a oni chtějí jet rovně.

Podle Václava Krumphanzla z ministerstva dopravy 
jsou cyklisté dodatkovou tabulkou chráněni.

Které značky jsou nové

Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/211460-na-sil-
nicich-je-sedm-novych-znacek-cykliste-mohou-i-do-
protismeru.html

(red)
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Co plánujeme v naší škole ve školním roce 2010/2011?  

CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH

měsíc název akce termín
září Drakiáda 22.9. 2010
říjen Vítání občánků na OÚ 3. 10. 2010

Divadlo s ekolog.tematikou 11. 10. 2010
Dýňohraní aneb Podzimní hrátky 26. 10. 2010

listopad Branně – turistická vycházka
Rozsvěcení vánočního stromu – zpěv koled 28. 11. 2010

prosinec Radujme se, veselme se /Strážnice/
Vánoční besídka v KD 5. 12. 2010

leden Lyžařský kurz v Němčičkách 3.– 7.1. 
2011

únor Dětský maškarní ples v KD 20. 2. 2011
březen Projekt k LV – recitační a literární soutěž, besedy 

o knize, výstavy knih
EVVO výukový program Rozmarýnek Brno 30. 3. 2011

duben Den Země – exkurze do fi rmy
na zpracování odpadů /kovo, plast/
Divadlo Polárka Brno 5. 4. 2011
Pálení čarodějnic 29. 4. 2011

květen Dopravní výchova
Sběr tříděného papíru a kartonu 11. 5. 2011

červen Den dětí 1.6. 2011
Výlet

Jak jsme se snažili v uplynulém školním roce?

Další akce (dle nabídek):

- návštěvy divadelních představe-
ní –  Brno, Boleradice, v místě 
(KD Krumvíř)     

- výtvarné a literární soutěže – 
místní i regionální 

- celoroční soutěž „O knihomola 
třídy, školy“                                                                     

- kulturní vystoupení žáků na OÚ 
– vítání občánků, 80.- níci  

- plavání žáků 1. a  2.  ročníku 
v bazénu Hustopeče 

- sběry : truskavec (září, říjen)
- pomerančová, citrónová kůra 

(listopad – duben)
- kopřiva (duben, květen))
- úklid okolí školy – podzimní, jarní    

A o co se budou jednotlivé ročníky 
celý rok snažit? 

„O KŠILTOVKU 
S LOGEM ŠKOLY“

Ve čtenářské soutěži „Kniho-
mol školy“ (o nejvíce přečtených 
knížek ve školním roce) získaly 
ocenění tyto žákyně:  
1. místo: Silvie Miklíková (4. ročník)  

- 27 přečtených knih
2. místo: Aneta Kopecká (2. ročník)  

- 23
3. místo: Natálie Colledani (3. roč-

ník) - 20
4. místo: Veronika Ledahudcová 

(2. ročník)  - 18

V  přírodovědné soutěži tříd 
„Poznej byliny svého regionu“  
zabodovali žáci :
1. ročník:
 Sabina Líznarová - poznala 11 

bylin z 10 povinných
 Veronica Garufi  – 11
 Daniel Dostál – 10
 Ivana Krapková - 10
2. ročník: 
 Veronika Ledahudcová - 23 bylin 

z 15 povinných
 Aneta Kopecká - 17
3. ročník: 
 Natálie Colledani  – 29 bylin ze 

20 povinných
4. ročník: 
 Karolína Luskačová  – 42 ze 25 

povinných 
 Julie Lexová - 41,5
 Martin Mondek - 29 
 Silvie Miklíková – 28,5
5. ročník: 
 Tereza Vytrhlíková - 42 bylin ze 

30 povinných
 Kristina Kopecká – 39,5

Ve sběru truskavce:  
1. místo:
Veronika Ledahudcová   4 000g
2. místo: Jiří Kolouch 2 200g
3. místo: 
Vanesa Trávníčková 2 000g
4. místo: Václav Benáček 1 660g
5. místo: Štěpán Straka 1 380g

6. místo: Natálie Colledani 1 120g
Celkem: 18 440g

Ve sběru pomerančové kůry:
1. místo: 
Karolína Luskačová 10 900g
2. místo: 
Adriana Trutmanová 8 990g
3. místo: Jiří Kolouch 5 100g
4. místo:Veronica Garufi  4 850g
Celkem:  77 640g

Ve sběru citronové kůry:
1. místo: Veronica Garufi  2 150g
2. místo: Natálie Colledani 400g
3. místo: Kateřina Řezáčová 270g
Celkem:  3 490g

Ve sběru tříděného papíru 
a kartonu:
1. místo: Václav Benáček  707 kg
2. místo: Martin Mondek 605 kg
3. místo: Tomáš Němeček 466 kg
Celkem jsme nasbírali:  7 450 kg
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Prvňáčci

Mateřská škola

V letošním školním roce 2010 - 2011 je v naší mateřské škole zapsáno celkem 39 dětí - 12 dětí předškolních, 
14 dětí středních a 15 nově přijatých dětí. Jsme rozděleni do dvou tříd. Ve starším oddělení je 24 dětí, mladším 
oddělení 15 dětí.

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř prodá 
dětské kordulky 

(viz. foto), cena 500,- Kč.
Prohlédnout si je můžete přímo 

v základní škole.
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Ostrov pokladů 2010

Letošní tábor ZŠ Klobouky se 
nesl zcela v pirátském duchu. Celo-
táborovou hrou „Ostrov pokladů“ byli 
všichni účastníci pohlceni ihned po 
příjezdu na tábořiště v Hornicích. Na 
základně všechny uvítal Admirál (Ing. 
Kateřina Foretníková) a lodní kuchaři 
„Mc Cookerovi“(Petr a Radka Punčo-
chářovi). Sotva se však děti měly čas 
rozhlédnout po tábořišti a ubytovat se 
ve svých stanech (či kajutách), už je 
začali kapitáni tří lodí verbovat na svá 
plavidla. Tahanice to byla veliká, vždyť 

přijelo spousta zdatných a šikovných 
pirátů a každý kapitán je chtěl mít ve 
svém týmu. Kapitánům „Kosatek“ 
(Jana Fibichová a Michal Svoboda) 
se podařilo naverbovat 14 duší, kapi-
táni „Piraní“ ( Lenka Ostřížková a Jan 
Černý alias Barry) jich ulovili také 14, a 
kapitáni „Žraloků“ (Šárka Foretníková 
a Jan Jakubčík) si odvedli 15 námoř-
níků. Každé správné lodi nesmí chy-
bět vlajka, aby už z dáli každý poznal 
s kým má tu čest. Proto byl stožár a 
vlajka naším prvním velkým úkolem. 
Navečer nás poctila svou návštěvou 
vzácná osobnost. Sám velký „Křivák 
John“ (pan starosta Zdeněk Bobek) 
– starý mořský vlk, přišel se s námi 
podělit o tajemství mapy k pokladu. 
Taková mapa je velmi drahá, nezbý-
valo, než ji pěkně kousek po kousku 
postupně skupovat za zlaté pirátské 
dublony, které jsme si během dne 
vysoutěžili v tvrdých pirátských sou-
těžích. Admirál každý večer pochválil 
všechny vítěze a odměnil je medailí 
a dredem na pirátský šátek – pod-
le nejnovější pirátské módy. Nad 
naším bezpečím bděla a všelijaké 
odřeniny zázračně uzdravovala naše 
Samaritánka (Romana Mikulicová). 
Po mnoha zápoleních mezi oddíly 
(loděmi) a mezi sebou navzájem, po 
mnoha táborácích a výpravách jsme 

Křivák prodává mapu

Tomáš na startu

S večeří to bývalo krušné Žraloci a jejich stěžeňA máme poklad!

se všichni nakonec sešli nad celist-
vou mapou Ostrova pokladů a naši 
nejschopnější, aniž by potřebovali 
klíč, rozšifrovali, kde je poklad uložen 
a kam si pro něj musíme dojít.  

Co dodat…Poklad jsme našli, kou-
sek jsme si každý odvezl na památku. 
Odjížděli jsme plni dojmů a zážitků, 
zůstanou nám vzpomínky na legraci, 
prožitá dobrodružství, kamarády … 
Šťastně a v pořádku jsme se vrátili 
domů. Už se těšíme na příští rok.

Všem dospělým, kteří nám pro 
děti tyto dobrodružné zážitky pomohli 
uskutečnit, mnohokrát děkujeme.

Za táborový tým
 Š. Foretníková a  R. Mikulicová 

Vyšlo ve zpravodaji pro školní 
stravování Výživa a potraviny:

Školní jídelna Krumvíř se dne 
1.4.2010 zúčastnila regionální sou-
těže školních jídelen  v Pohořelicích 
o nejlépe a nejzdravěji uvařené hlav-
ní menu, sestávající z polévky, hlav-
ního jídla a moučníku. Připravovalo 
se 12 porcí pro žáky v kategorii 11-
14 let, cena tohoto menu nesměla 
přesáhnout 35 Kč na  jednu porci.

Školní jídelna Krumvíř 
v zastoupení paní Mikulicové 

a paní Prokopové obsadily 
3. místo s tímto menu:

• Polévka rybí s opečenou houskou
• Drůbeží housenka, pažitkové 

brambory
• Kaňková roláda s tvarohovo - 

ovocnou náplní

Co připravuje školní jídelna 
pro žáky základní školy?
Chtěli bychom, aby se žáci ško-

ly zapojili  do chodu školní kuchy-
ně, aby přinesli recepty z vlastních 
rodin, které vaří doma jejich mamin-
ky a které jim nejvíce chutnají. Paní 
vedoucí je  postupně začlení do jídel-
níčků. Šikovné děti pak po domluvě 
s paní učitelkou mohou při přípravě 
tohoto jídla pomoci, zúčastnit se pří-
pravy stolování v jídelně apod.
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VINAŘ ROKU JE OPĚT Z KRUMVÍŘE

Všichni ho dobře znáte – už 54 
let žije mezi Vámi a je to „Grumví-
řák“ jak poleno. Letos obhájil jako 
první v historii soutěže titul Vinař 
roku České republiky. Neudělat roz-
hovor s Jožkou Valihrachem by tedy 
byla velká škoda. Měla bych to mít 
teoreticky lehčí než kdokoliv jiný… 
A jak to dopadlo se můžete přesvěd-
čit na následujících řádcích.

Jak se pro tebe lišil letošní 
ročník od toho loňského?

Nejdříve jsem letos nechtěl do 
soutěže znovu vůbec jít. Částeč-
ně i proto, že jsem byl nominován 
jako hodnotitel pro druhé kolo za 
Českou republiku, což byla pro mě 
velká čest. Pak jsem se ale po pora-
dě doma na poslední chvilku roz-
hodl a vína do Vinaře roku poslal. 
Byl jsem spokojený, už když jsme 
se dostali do fi nále mezi osm vinař-
ství. Samozřejmě jsem se okamži-
tě svého postu hodnotitele vzdal. 
Až teď zpětně jsem zjistil, že jsme 
první kolo vyhráli s velkou převahou 
a druhé kolo pak o devět bodů.

Jaký je to pocit stát na podiu 
a přebírat pohár z rukou jedné 
z největších celebrit ve tvém obo-
ru?

I když jsem to zažil už loni a byl 
to nádherný pocit, tak letos jsem se 
nemohl ubránit dojetí. Pan Salvi loni 
při vyhlašování výsledků řekl Krumvíř 
moc pěkně a srozumitelně a tentokrát 
si dokonce připravil pár krátkých vět 
v češtině a o to to bylo milejší.

A po úspěšném a krásném 
večeru následovalo malé noční 
dobrodružství…

Hned v noci jsme o pohár málem 
přišli. Po skončení večera jsme 
naložili pohár i diplom do taxíku a než 
jsme se stihli vrátit ještě s vínem, byl 
taxík pryč. Jeden naprosto cizí pán, 
který si ale všechno dopředu nachys-
tal, do něj nasednul a odjel. Taxikář 
si myslel, že patří k nám, takže mu 
vůbec nedošlo, že se snaží věci 
ukrást. Naštěstí se ale taxík po chvil-
ce vrátil a řidič nás odvezl na adre-
su, kde před chvílí vykládal pána i s 
naším pohárem. Byla to restaurace a 
nám se tam ještě podařilo zastihnout 
„kolegu“ a ten nám všechno vrátil.

Vyhlašování výsledků se 
konalo ve čtvrtek před hody. Měl 
jsi vůbec čas si je pak užít?

Letos snad poprvé jsem pořád-
ně nehodoval. Vrátil jsem se domů 
v pátek a mája už byla postavená, 
v sobotu i v neděli tu pak byli novi-
náři a měl jsem hodně dalších 
povinností. I přesto jsem si v neděli 
šel zazpívat zavádku a velice mě 
potěšily reakce Grumvířáků.

Druhý den po soutěži byl 
Krumvíř dvanáctkrát zmiňován 
v televizi a stodvacetkrát v růz-
ných médiích. Jsi opravdu tako-
vý patriot?

Pro mě byl jeden z největších 
zážitků, když jsem v regionálním 
vysílání po Vinaři roku viděl pohled 
z Padělků přes náš vinohrad na 

Krumvíř. Určitě jsem rodák a velký 
patriot, vždycky se všude v médiích 
snažím Krumvíř zviditelnit. Jednou 
se mi na veletrhu ve Francii stalo, 
že přišel anglický novinář a říká: 
„Czech republic, Krumvíř“. Sice ten 
název dost domotal, ale i v Anglii ví, 
odkud jsme.

Letošní vinobraní už se blíží… 
Máš rád podzim ve vinohradě?

Nejraději mám, když končí skli-
zeň a já si můžu navečer stoupnout 
do vinohradu a všude je klid, špačci 
nelítají. Když už žloutne listí, ale na 
hlavách jsou ještě pěkné hrozny, to 
je pak naděje na dobré víno. 

za redakční radu Krumvířského 
zpravodaje Božena Svobodová
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Činnost Českého zahrádkářského svazu Krumvíř

V červnu jsme se stejně jako 
ostatní spolky zaměřili na pořá-
dání Sjezdu rodáků. V jeho rámci 
jsme provozovali stánek s nabídkou 
místních vín a především organi-
zovali „otevřené sklepy“. Jako jedi-
ný účastník jsem navštívil všechny 
sklepy a můžu říct, že všichni vinaři 
byli vzorně připraveni, jako kdyby 
čekali zástupy hostů.

Další akcí zahrádkářského sva-
zu byl zájezd na Flóru Olomouc, kde 
z důvodu naplnění autobusu zveme 

i zahrádkáře z okolních vesnic. 
V srpnu jsme pomáhali při pořá-

dání hodů a také jsme stárkům 
darovali víno z koštu.

Podzim je doba, kdy vinař zúročí 
svou celoroční práci, nastává čas 
vinobraní. Letošní nepříznivé kli-
matické podmínky zapříčinily rozvoj 
chorob révy vinné v takové míře, že 
ve většině vinohradů se musí těch 
pár hroznů hledat. Přesto si jako 
minulé roky připravujeme bečky 
a už si plánujeme, co do které dáme. 

A když některé nenaplníme, musí-
me se postarat, aby sudy vydržely 
do příštího roku, kdy se snad naplní 
moštem z moravských hroznů.

Po skončení vinobraní připravu-
jeme léčebnou kůru v maďarských 
lázních Mošoň (viz. pozvánka). 
Koncem roku se uskuteční „Štěpán-
ská ochutnávka mladých vín.“ To je 
ale v současné době příliš troufalé 
plánování.

Karel Rozsypal – jednatel

Spolek PRO MUZEUM 

Pozvánka
Český zahrádkářský svaz Krumvíř

pořádá v sobotu 27. listopadu 2010 zájezd do maďarských lázní Mošoň.
Přihlášky přijímá pan Miroslav Vytrhlík a pan František Planý do 15. listopadu 2010.

připravuje na sváteční adventní čas výstavu Vašich 
nejmilejších hraček a fotografi í. U této příležitosti si Vás 
dovolujeme poprosit - a to především ty starší - abyste 
nám laskavě zapůjčili Vaši oblíbenou hračku popř. hračku, 
které se u Vás dědí z generace na generaci. Rádi si od 
Vás zapůjčíme i fotografi e Vašich rodičů, Vás a Vašich dětí 
s hračkou. Máme 
zájem především 
o hračky dřevě-
né, staré plyšáky, 
panenky, látkové 
hračky, kočárky, 
mechanické hrač-
ky (plechové vláč-
ky,...), společenské 
hry a stavebnice. 
Rády bychom se 
vyhnuly panenkám 
Barbie, hračkám 
z plastů apod. 
Dále máme zájem 
o staré ozdoby na 
vánoční stromečky 
a různé dekorace 
týkající se vánoc. 
Děkujeme.

Prosím, kon-
taktujte nás nej-
později do 15. lis-
topadu 2010 buď osobně, prostřednictví e-mailu: 
promuzeum@email.cz nebo na tel. č.777121861.

Za Spolek Marie Šebestová

SPOLEK PRO MUZEUM ve spolupráci 
s Obcí Krumvíř a mnoha ochotnými lidmi 

připravuje na 28.listopadu 2010 již 
IV. Rozsvěcení vánočního stromu.

Plánovaný program:
Zahájení v 15.00hod

Krátký kulturní program
Jarmark (medovina, výrobky z medu a vosku, 

drobné dárkové předměty a něco na zub)
a další překvapení (kaštanů bude víc!!)

Dále připravujeme na 12. prosince spolu 
se ZUŠ v Kloboukách Adventní koncert.

No, a tradiční Charitativní koncert (letos V. v pořadí) 
plánujeme na 29.prosince.

Krojový ples
Na 22. ledna 2011 připravuje kulturní komise

 Obce Krumvíř Krojový ples. 
V souvislosti s touto akcí si dovolujeme požádat 

všechny rodiče, kteří mají zájem na tom, aby se jejich 
dítě plesu zúčastnilo, o potvrzení svého zájmu na 

obec@krumvir.cz 
Nácvik jednoduchého předtančení zahájíme již po 

Novém roce (popř. o vánočních  prázdninách) 
Předpokládaný průběh plesu: 

19.30 hod zahájení předtančení krojovaných dětí, 
dětská zábava do 21.00 hod

22.00 hod Moravská beseda dospělých 
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Upozornění
v souvislosti se změnou webových stránek Krumvíře upozorňujeme všechny provozovatele služeb v obci 

na možnost Vaší fi remní nebo osobní prezentace. Na základě rozhodnutí OZ Vám nabízíme tyto možnosti:
Uveřejnění základního kontaktu včetně loga nebo fotografi e - 100,- Kč/rok

Uveřejnění rozšířených informací o prodejní době, nabízeném sortimentu apod. - 200,- Kč/rok
Pro konkrétní představu nahlédněte na www.krumvir.cz do odkazu SLUŽBY a FIRMY.
V případě zájmu: obec@krumvir.cz nebo prostřednictvím letáku ve Vašich stránkách.

Myslivecké sdružení Hubert

Vážení spoluobčané, přátelé 
a ochránci přírody,

všichni určitě znáte situaci 
v obhospodařování zemědělské 
půdy v katastru obce Krumvíř. Tyto 
pozemky jsou rozděleny mezi něko-
lik fi rem nebo soukromých země-
dělců. Mezi majiteli nebo uživateli 
těchto pozemků a honebním spole-

čenstvem nejsou vážnější problémy, 
až na jednu výjimku. Jedna z těchto 
zemědělských soukromých fi rem 
provádí podstatnou část svých pra-
cí na polích v nočních hodinách. Po 
těchto nočních akcích jsme několi-
krát prověřili situaci kolem obdělá-
vaného pole a zjistili jsme případy 
poraněné a usmrcené zvěře.

Chceme tímto upozornit na 
nezodpovědnost takového chování 
a zároveň požádat občany o pod-
poru ochrany drobné zvěře před 
podobnými případy.

Honební společenstvo Krumvíř
Myslivecké sdružení 

Hubert Krumvíř

Blesková záplava na Čejči

V nočních hodinách v úterý 
20. července postihla Hodonínsko 
(Hovorany, Šardice, Čejč) krátká, 
ale intenzivní bouře s přívalovým 
deštěm. Naše jednotka byla kon-
taktována krajským operačním stře-
diskem s tím, že pokud v Krumvíři 
bouře nezpůsobila škody, máme 
vyjet k čerpání vody a úklidu škod 
po záplavě na Čejč. Tamní profesi-
onální a dobrovolní hasiči jsou plně 
zaměstnáni likvidací a čerpáním 
vody hlavně v Mutěnicích a Šardi-
cích, a tak jsou povoláváni hasiči 
z širšího okolí.

Po výjezdu jsme na žádost ope-
račního střediska monitorovali situ-

aci v Terezíně a teprve poté jsme 
zamířili na Čejč. Po cestě jsme zjis-
tili nehodu osobního vozidla, jehož 
řidič dostal smyk na bahně naplave-
ném na vozovce. 

Nikomu se nic nestalo a ani 
nebyl zjištěn únik provozních kapa-
lin. Bylo dohodnuto zajištění místa 
nehody, popř. vyproštění vozidla, 
které provedli hasiči z Brumovic. 
Naše jednotka pokračovala na Čejč, 
kde jsme začali s čerpáním vody ze 
sklepa domu dle pokynů operátora. 
Po průzkumu a odpojení el. energie 
jsme úplně zatopený vinný kvelbený 
sklep přiléhající těsně k domu čer-
pali pomocí dvou kalových čerpadel 

(1x 230V a 1x 400V) za použití elek-
trocentrály. Na místo poté dorazili 
hasiči z Kobylí, Čejkovic, Násedlo-
vic a HZS Hustopeče. Velitel HZS 
Hustopeče dále organizoval další 
práce na jiných místech na Čejči.

Čerpání vody ze sklepa o rozmě-
ru cca 5x2x2 m trvalo cca 1 hodinu, 
poté byla čerpána ještě zaplavená 
studna ve sklepě hloubky cca 5 m. 
Po ukončení čerpání byla jednotka 
odeslána na ulici Nová na Čejči, ale 
další zásah již nebyl potřeba a jed-
notka se vrátila na základnu.

Ondřej Němeček
velitel JSDH Krumvíř 

Klub maminek obce Krumvíř

Srdečně zveme všechny mamin-
ky s dětmi předškolního věku do nově 
otevřeného klubu „Klubu maminek 
obce Krumvíř“. Budeme se scházet 
v prostorách pod Kulturním domem 
každé úterý a čtvrtek od 15:30 do 
18 h, počínaje 12.10.2010. Provoz 
klubu se předpokládá především 
v období od října do května.

Klub by zřízen byl z iniciativy 
místních maminek, kterým v sych-
ravém zimním období chyběla pří-
ležitost se setkávat. Díky pomo-
ci obce Krumvíř, která poskytla 
a vhodně přizpůsobila prostory pod 
Kulturním domem, tak dostávají 

maminky možnost vybočit z denní-
ho stereotypu a přijít se svými dět-
mi do místa, kde mohou neformál-
ně strávit čas ve společnosti jiných 
maminek a jejich dětí. 

Klub je určen pro maminky 
s dětmi od 1 do 6 let. Dětem a jejich 
rodičům je k dispozici prostorná, 
vybavená herna se sociálním záze-
mím. Děti si zde můžou pohrát a již 
od útlého věku si na sebe zvykají. 
Maminky zase mají příležitost se 
setkat, chvíli posedět a nad kávou či 
čajem si popovídat, vyměnit zkuše-
nosti, získat podněty a nápady pro 
svoji rodinu.

Na hrazení fi nančních nákladů 
provozu klubu se bude podílet obec 
Krumvíř a návštěvníci klubu. Za 
vstup do klubu bude vybírán příspě-
vek 10 Kč za příslušníky jedné rodi-
ny. Částka vybraná na příspěvcích 
klubu bude průběžně využívána 
k doplnění či obnovení již opotřebo-
vaného vybavení herny.

Děkujeme obci a těšíme se na 
návštěvu Vás a Vašich dětí

Za „Klub maminek obce Krumvíř“ 
Jitka Chovancová
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Thajsko

NA CESTÁCH

MS ODS Krumvíř

Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech se budeme 

opět ucházet o Vaši přízeň v nad-
cházejících komunálních volbách 
2010. 

Ve volbách v roce 2006 jsme 
Vám předložili náš první program 
a na základě Vašich hlasů jsme se 
dostali do obecního zastupitelstva 
obce Krumvíř, kde jsme byli v počtu 
tří z celkových patnácti zastupitelů 
odhodláni změnit chod celé obce.

Po několika zastupitelstvech 
jsme zjistili, že nežli se vzájemně 
napadat a nedokázat vůbec nic 
prosadit ze svého programu, šli 
jsme cestou vzájemné spolupráce 
a domluvy.

Myslím si, že to byla dobrá volba, 
která nám pomohla prosadit i naše 
zájmy (podotýkám i v tak malém 
počtu zastupitelů).

V minulém volebním období 

jsme pomohli při některých inves-
tičních akcích, které zvelebily naši 
obec. 

Přiznávám, že na některé roz-
hodnutí nejsme moc pyšní…, něk-
teré akce se nedotáhly do úplného 
konce (jako je například vybudova-
ná zeď na starém hřbitově, u které 
už neproběhla úprava samotné plo-
chy hřbitova a ani okolí), ale spous-
ta projektů se vydařila. To co se 
nám všem povedlo bude jistě pre-
zentovat starosta naší obce.

Rád bych připomněl pár akcí, na 
kterých jsme se jako místní sdružení 
ODS také trochu přičinili samozřej-
mě za pomocí ODS na Jihomorav-
ském kraji.

Podařilo se nám získat prostřed-
ky na hasičské auto 800.000,- Kč, 
dále pak 400.000,- Kč na vybudo-
vání chodníku na statek a v nepo-
slední řadě také dotaci na Kraj beze 

stínu v hodnotě 70.000,- Kč.     
Co bych chtěl ještě rád vyzdvih-

nout je práce celé kulturní komise, 
která byla obsazena členy a příz-
nivci našeho sdružení. Tato práce je 
velmi nevděčná, což mi určitě potvr-
dí ti co se s pořádáním kulturních 
akcí setkali. Chtěl bych také touto 
cestou poděkovat všem lidem, kte-
ří se zasloužili o výborné fungování 
kulturní komise především Fran-
tišku Valihrachovi a Michaele Pro-
cházkové. 

Náš program pro nadcházející 
komunální volby Vám představí-
me v propagačním letáku, který se 
v brzké době objeví ve Vašich 
schránkách.

Našim cílem je vytvoření pod-
mínek pro spokojený život všech 
generací občanů v naší obci.

Pavel Vašíček
předseda MS ODS Krumvíř

Už jen samotný přílet na letiště 
do Bangkoku otevírá návštěvníku, 
který je v této zemi poprvé, oči doši-
roka. Prvním důvodem jsou velice 
vkusným způsobem udržované celé 
prostory letiště plné zeleně, což je 
možné díky druhému důvodu – pro 
nás naprosto neuvěřitelné vlhkosti. 
Tento pocit je umocněn o to víc, že 
turistická sezóna v Thajsku začíná 
v listopadu a končí v březnu, kdy 
turisté přilétají v zimním oblečení.

Thajsko je královstvím rozdě-
leným do 76 provincií s 62 miliony 
obyvatel. Místo mého pobytu, Pat-
taya, leží v provincii Chonburi na 
pobřeží Thajského zálivu 147 km 
na jihovýchod od Bangkoku. Patří 
k nejnavštěvovanějším plážovým 
střediskům a nabízí naprosto neu-
věřitelné možnosti nočního života 
s restauracemi, bary, nočními kluby 
a diskotékami, kam jen se podíváte. 
I z důvodu nevázané zábavy, která 
je po setmění opravdu všudypřítom-
ná, je tolik vyhledávanou destinací. 
V ulicích je tak bezpečno třeba i ve 
dvě ráno. Lidí je zde totiž skoro stej-
ně jako během dne.

Nezapomenutelným zážitkem 
pro mne byla návštěva královské-
ho paláce ležícím v centru hlavního 
města, Bangkoku. Původní cere-
moniální název města je nejdelším 
názvem města na světě:

Krungthep mahanakhon amorn 
rattanakosin mahintara ayutthaya 
mahadilok phopnopparat rajatha-
ni burirom udomrajaniwet maha-
sathan amornphimarn avatarnsathit 
sakkathatitaya visnukam prasit

v překladu pak přibližně: „měs-
to andělů, věčné a nádherné sídlo 
boha Indry, vznešené město, kde je 
uloženo devět skvostných drahoka-
mů, královské město s mnoha vel-
kolepými paláci a stavbami, věčné 
město, kde sídlí bohové a má svůj 
domov bůh Krišna, město stvořené 
bohem Višnuem“.

Královský palác je komplexem 
budov, které slouží již od 18. stole-
tí jako ofi ciální sídlo králů Thajska. 
Je dějištěm slavnostních a státních 
událostí za přítomnosti královské 
rodiny. Vznikl v roce 1782, kdy se 
Bangkok stal hlavním městem Thaj-
ska. Královský palác je i nadále 

rozšiřován - původní palác se sklá-
dal jen z několika dřevěných budov 
obklopených zdí. Jednou z částí 
paláce je i nejvýznamnější buddhis-
tický chrám v zemi - Wat Phra Kaew. 
V Královské kapli je uložen nejpo-
svátnější symbol Thajska – Sma-
ragdový Buddha. Není největší, ale 
pro thajský lid je důležitou ikonou.
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otevřeným taxíkem zvaném ťuk-ťuk. V Pattayi 
jezdí skrz město a stačí na něj kdekoli na ulici 
mávnout, řidič zastaví a vy můžete nasednout 
do otevřeného auta, do kterého se vejde zhruba 
10 lidí včetně dvou na stání vzadu. Když budete 
chtít vystoupit stačí jenom zazvonit, řidič zasta-
ví a vy jdete zaplatit přímo k němu do okýnka. 
Cena je stejná – 20 bhátů, což je v přepočtu 
horentních 10 korun.  Nevyplatí se však zasta-
vit úplně prázdný ťuk-ťuk. To si jej „kupujete“ 
a přijde vás třeba i na 300 bhátů.

Thajci jsou veli-
ce vstřícní, ochotní 
a milí lidé. Snaží 
se vyhovět všemu, 
co si zákazník pře-
je. Je jedno jestli 
nakupujete na uli-
ci nebo v nových 
o b c h o d n í c h 
domech s luxus-
ním zbožím. Jsem 
ráda, že jsem 
měla možnost 
a příležitost poznat 
část zdejší kultury 
a mentalitu míst-
ních obyvatel.

I.Z.

Našim dalším 
výletem byla cesta 
do thajské provincie 
Kanchanaburi, kte-
rá proslula zejména 
díky slavnému váleč-
nému románu Pierra 
Boulleho „Most přes 
řeku Kwai“ a možná 
ještě více fi lmovým 
zpracováním se stej-
ným názvem. V letech 
1942-43 byl tento most 
jedním z klíčových 
bodů 415 km dlouhé 
zásobovací trasy po 
železnici mezi Ban-
gkokem a Rangoonem 
v Barmě. Železnici 
stavěli pod dohledem 
Japonců váleční zajat-
ci z Austrálie, Británie, 
Spojených států a Holanďanů; otroci z Thajska, Malajsie, 
Barmy a Indonésie mezi skálami a neprostupnou džunglí 
s naprostým minimem jídla. Z celkového počtů 310 tisíc 
zajatců jich zde pětina zemřela. Ne nadarmo je nazývána 
Železnicí smrti. Obětem této železnice bylo australskou 
vládou vybudováno muzeum v Hellfi re Passu.

V Thajsku mě naprosto okouzlila jejich lehká a zdravá 
kuchyně, kde můžete vybírat z nepřeberného množství 
ryb a darů moře. Pokud by měl turista přece jenom chuť 
třeba na řízek, dostane jej rovnou  doslova přes celý 
talíř.

Zcela úžasnou zkušeností je cestování místním 
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HODY 2010

Letošní stárci a stárky:
1. František Valihrach ml. a Andrea Svobodová
2. Robert Pilát a Kateřina Šidlíková
3. Michal Svoboda a Petra Foretníková
sklepník: Ondřej Luskač a Eva Luskačová

Svatý Bartoloměj
Pocházel z Kány, galilejského 

města severně od Nazaretu. Syn 
Tolomajův (aramejsky Bar Tolomaj) 
vyrůstal v kultivovaném prostředí a 
získal zde vzdělání. Přátelství s apoš-
tolem Filipem přivedlo Bartoloměje ke 
Kristu. Provázel ho na cestách a byl 
svědkem jeho zázračných činů.

Ježíš si vysoce cenil Bartolomě-
jovy ušlechtilosti a jeho smyslu pro 
spravedlnost: „Hle, pravý Izraelita, ve 
kterém není lsti!“, řekl o něm. Barto-
loměj po tři roky doprovázel Ježíše 
a po zmrtvýchvstání byl svědkem 
jeho zjevení u jezera Genezaretské-
ho v Galileji.

Šířil víru na arabském poloostrově 
a v nynějším Turecku. 

Dceru krále Polimeoda zbavil prý 
šílenství, a proto se králova rodina 
nechala z vděčnosti pokřtít. Ale králův 
bratr Astyages probudil v pohanských 
kněžích a vojácích vůči Bartolomějovi 
nenávist a ten byl pak ve městě Deer-
bent krutě mučen. Sedřeli mu kůži 
z těla a nakonec ho ukřižovali hlavou 
dolů. 

Jeho ostatky prodělaly složitou 
cestu. Na počátku 6. století je dal 
východořímský císař Anastasius 
I.  přenést do mezopotámské Dury, 
později se relikvie dostaly na ostrov 
Lipari a v roce 809 do města Bene-
venta v Kampánii. Odtud do Říma, 
do hrobky v chrámu sv. Bartoloměje 
nedaleko Kapitolu. Část ostatků toho-
to apoštola získal také Karel IV. pro 
svatovítskou katedrálu v Praze.

Svatý Bartoloměj je patronem 
Armenie, knihařů, řezníků, ševců, 
zpracovatelů kůže, sádrařů, obuvní-
ků, koželuhů a lovců kožešin. Bývá 
zobrazován s koželužským nožem 
a kůží (vlastní kůže přes rameno 
nebo v ruce).
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Vzpomínka na statek Krumvíř

Z HISTORIE

První zápis o svobodném dvorci 
v Krumvíři je z roku 1350. Do kon-
ce 15. století byl dvorec i s vesnicí 
a rybníky majetkem rodu z Kun-
štátu. Za uherských válek kolem 
roku 1470 byl dvorec zpustošen 
a opuštěn. Tento pustý majetek 
koupil od Kunštátů Václav z Luda-
nic a na Jemnici a prodal jej roku 
1506 Jindřichovi z Lipé. Za pánů 
z Lipé byl svobodný dvorec obno-
ven.  Během staletí vystřídal dvůr 
několik majitelů. 

V roce 1762 koupil od Josefa 
Czobora, zhýralého a rozmařilé-
ho syna Marka Adama Czobora 
a Marie Antonie z rodu Lichenštej-
nů,  hodonínskou i pavlovickou 
část panství císař František Lot-
rinský, manžel císařovny Marie 
Terezie. Krumvířský dvůr se tak 
stal majetkem císařské rodiny 
a z bývalých hraběcích poddaných 
se Krumvířští stali poddanými 
císařskými. V této době bylo hos-
podářství dvora značně rozšířeno.  

Původní hospodářské budovy 
stály níže. Když byla na počátku 
devatenáctého století vytyčena 
trasa silnice Čejč – Těšany, byl 
dvůr přestavěn na nynější místo.  
Název Rovinky dostal podle polní 
trati, vedle níž byl znovu vybudo-
ván. 

Dne 29. dubna 1919 přešel sta-
tek Rovinky do majetku českoslo-

venského státu a 12. srpna 1921 
byl převzat do státní správy. V té 
době se naskytla krumvířským 
občanům příležitost k trvalému 
zaměstnání a tím bylo zajištěno 
slušné živobytí celých rodin. 

Průčelí správní budovy statku 
vyhlíželo jako menší zámeček. 
V průchodu po levé straně ved-
ly schody do prvního patra, které 
sloužilo k obývání správci dvo-
ra. Na nádvoří po levé straně byl 
jeden byt pro hospodáře a druhý 
pro „švejčara“ (dnešního zootech-
nika). Na prostranství před byty 
se zelenal do půlkruhu vysázený 

šeřík. Z jeho úkrytu často vybíhali 
dva rozčepýření krocani a hlasi-
tým hudrováním vítali přicházející 
cizí vetřelce. 

Po pravé straně brány byla 
prostorná kancelář s výhledem 
na nádvoří, vedle sklad drobného 
nářadí a ostatních pomůcek (pyt-
le, špagáty apod.) Dále menší stáj, 
která měla sloužit jako izolace pro 
nemocná zvířata, v rohu „futerna“ 
(přípravna krmiv). 

V pravém západním křídle stála 
konírna, sušárna papriky – později 
kolárna, vedle dvorek pro drobné 
zvířectvo a drůbež správcovy rodi-
ny, dále kovárna a menší sklady. 
Ve spodní části dvora byla dvou-
patrová sýpka, po žních plná volně 
uloženého obilí, které se pravidel-
ně ručně lopatami přehazovalo, 
aby nezatuchlo. Východní křídlo 
sloužilo k chovu krav. 

Uprostřed nádvoří bylo umís-
těno dlouhé betonové koryto 
sloužící k napájení koní, dále stála 
vyrovnaná řada koňských povozů, 
před sýpkou pěkně v řadě očiště-
né a namazané pluhy. Všude byl 
vždy udržován vzorný pořádek, 
i hnojiště u kravínů bylo stále vzor-
ně urovnané. 

Před správní budovou od silni-
ce k bráně byly po obou stranách 
vysázené šeříky. Naproti silnice se 
tyčil vysoký dřevěný kříž, chráněný 
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VÍTE, ŽE…

- hřebec, se kterým letos pan 
Josef Anderle jel pro máju, zís-
kal titul Kůň roku? Osmiletý tmavý 
ryzák Agar plemene českomorav-
ský belgický kůň jím byl vyhlášen na 
výstavě Koně v akci na dostihovém 
závodišti v Pardubicích.

- se Krumvíř přidal k bezmála 
sedmdesáti dalším obcím z Mora-
vy, kde u příležitosti státního svátku 
Dne slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje zavlála moravská vlaj-
ka?

- byly spuštěny nové webové 
stránky www.krumvir.cz?

- v časopise Moje zahrádka 
č. 10/2010 je publikovaný člá-
nek a nádherné fotografi e kvě-
tin Krumvířanky paní Stanislavy 
Kmecové (roz. Vojtasové)?

- v Hustopečích proběhla výsta-
va Tradiční výtvarná kultura hanác-
kého Slovácka, kde bylo i několik 
exponátů z Krumvíře? 

- Ministerstvo dopravy zřídilo 
k 1. 9. 2010 Zelenou linku 800 880 
008, na kterou máte možnost se 
bezplatně obracet s Vašimi dotazy 
a podněty týkající se problematiky 
celého resortu dopravy?

- v pátek před Odehrávky přišla 
mája o svůj vršek? Jeden se našel 
na kopci u Brumovic :)

dvěma mohutnými košatými lipami. 
V jejich stínu za polední dvouhodi-
nové přestávky v práci odpočívali 
zaměstnanci, aby načerpali sílu 
k další práci. Některým přinášely 
manželky oběd, jiní si nosili jídlo 
z domu. Za poledne si mohli 
zdřímnout, anebo si v klidu povídat 
o tom, co se kde událo. 

I když práce byla namáhavá, 
všechno se muselo dělat ručně, 
statkoví dělníci si nestěžovali. Byli 
rádi, že mají práci a dokonce si 
zakládali na tom, že jsou „dvořa-
ni“.  Však každé vánoce na svátek 
sv. Štěpána byla za dvořany 
sloužena mše v místním kostele. 

A co zbylo ze statku dnes? Leti-
té lípy vzali za své při rozšiřování 
silnice a nejstarší stavba v kata-
stru Krumvíř byla letošního jara 
srovnána se zemí.  Byl to smutný 
pohled pro lidi projíždějící kolem, 
k pláči pro několik dosud žijících 
zaměstnanců statku i některých 
Krumvířáků. Na místě dvora se 

buduje solární elektrárna. Co by 
tomu řekl pan správce Lehovec, 
Vondruška nebo poslední správce 
Novotný,  hospodář statku Adámek 

či Kašuba a ostatní? Bude elekt-
rárna sloužit k většímu užitku? To 
všechno ukáže čas.

(red)
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Moravská vlajka zavlála v Krumvíři

Možná byli 5.7. někteří občané 
Krumvíře stejně jako dalších obcí 
zaskočeni, státní vlajka se tam na 
den sv. Cyrila a Metoděje již objevu-
je pravidelně, letos k ní přibyla, ale 
to většina obyvatel věděla dopředu, 
vlajka obce slavící tímto premiéru.

Ovšem tu vlajku uprostřed si trou-
fám tvrdit mnoho místních nezná, 
bikolóra dole červená nahoře žlu-
tá s kostkovanou orlicí v modrém 

gotickém štítě, historickou to vlajku 
Moravy, její zemskou vlajku schvá-
lenou zemským sněmem 1848, teh-
dy ještě bez orlice. (Jelikož se mezi-
tím k analogické vlajce dopracovala 
některá města v ČR včetně Prahy, 
stává se doplnění znaku nutností).

Krumvíř se tu hrdě připojil, a za 
to patří dík představenstvu obce, 
k dalším 72 obcím a Jihomorav-
skému krajskému úřadu, které  tuto 

vlajku na oslavu příchodu slovan-
ských věrozvěstů vyvěsily a založily 
novou hrdou tradici naší moravské 
země…

Tato vlajka hrdě vlála toho dne 
i na Velehradě, kde ji v bazilice 
požehnal moravský metropolita olo-
moucký arcibiskup msgr. Graubner, 
stejně jako žehnal lidem, které tyto 
symboly spojují.

Ing. Antonín Růžička

Solární elektrárna v Krumvíři

Většina krumvířských občanů ani 
neví, že se na území bývalého stat-
ku postavila solární elektrárna. Kdy-
bych se v letošním roce nenastěho-
val do bytovky na statku, možná by 
mě to také nezajímalo.

Zájem by mělo projevit přede-
vším obecní zastupitelstvo, které 
stavbu elektrárny v tomto rozsa-
hu schválilo. Mimo starosty se na 
budování solárních panelů z odpo-
vědných členů nešel nikdo ani podí-
vat.

V domech na statku žijí rodiny 
s malými dětmi a teď pro děti není 
jiné místo na hraní než na silnici, 
protože všude kolem je oplocená 
solární elektrárna.

Je zajímavé, že stejné zastupi-

telstvo před několika lety urputně 
bojovalo proti stavbě větrných elek-
tráren na horizontu k Násedlovicím, 
a solární elektrárna na statku jim 
nevadí. Nabízí se vysvětlení, že 
tehdy by potencionální zisk šel do 
pokladny sousední obce, ale teď jde 
do pokladny obce Krumvíř.

Pozemky po bývalém statku se 
mohly využít k tomuto účelu, ale 
tak, aby neomezovaly obyvatele, 
to je ve větší vzdálenosti od obyd-
lí. Zastupitelstvo mohlo při výměně 
obecních pozemků s majiteli plochy 
statku oddálit hranici solární elekt-
rárny.

Teď je třeba zabránit násled-
kům tohoto rozhodnutí. Těžko si 
už někdo může k domu přistavět 

garáž, vybudovat malé hřiště pro 
děti nebo pořídit zahrádku. Pravdě-
podobně kopáním na území solární 
elektrárny se narušil odpadový sys-
tém z rodinných domků. Mimoto je 
zhoršena přístupová cesta k obyt-
ným domům. 

Dá se říct, že na třicet let jsou 
obyvatelé statku odsouzeni k ome-
zenému životu mezi solárními pane-
ly.

Jestliže se postěžování zdá něk-
terému čtenáři malicherné, ať při-
jede na místo samé a představí si, 
že solární panely jsou kolem dokola 
jeho domu.

Karel Rozsypal

Dvě vzpomínky z první třídy

Dědečku, tys také musel cho-
dit do první třídy, když jsi byl ještě 
malý kluk? Žadonili vnoučci a čeka-
li, jestli si starý člověk po 75 letech 
vzpomene ještě na nějakou příhodu 
ze školy. Tehdy v roce 1934 do lavic 
první třídy nastoupilo 41 vystraše-
ných žáčků. Moc hezky a vlídně 
nás všechny přijala paní učitelka 
Svobodová. Právě ona se na dlou-
hé roky stala pro prvňáčky druhou 
maminkou. Uměla s námi všechno 
to učení mateřsky prožívat. Nekři-
čela, netrestala, byla tou nejvlíd-
nější učitelkou ze školy. Sama jako 
maminka dvou dětí nás denně 
vychovávala a malí školáci ji za to 

milovali. Již tenkrát se vyučovalo ve 
dvou školních budovách. První třída 
byla ve spodní nové škole. Ráno při 
vstupu do budovy jsme měli povin-
nost řádně si očistit boty. Přezůvky 
se ještě nepoužívaly. Kluci z páté 
třídy mívali u vchodu dozor a očiš-
těné podrážky přísně kontrolovali. 
Na prvňáčky bývali zvlášť přísní 
a opakovaně je vraceli. Dovedete 
si představit tu práci, když venku 
pršelo a všude bylo bláto. Dodnes 
si pamatuji, že jsem ve třídě seděl 
s Karlíkem Svobodou v první lavici 
u oken. Zároveň si vzpomínám na 
dřevěnou podlahu třídy tvořenou 
širokými dřevěnými deskami. Mezi 

seschlými fošnami vznikaly časem 
škvíry na prst. Jednou se do takové 
škvíry zakutálelo Andulce Němco-
vé nové pero. Ta brečela, ale pero 
vytáhnout nešlo. „Nebreč Anič-
ko, my si nějak poradíme“, řekla 
paní učitelka. Mne tenkrát poslala 
k nim domů, abych přinesl dlouhou 
pinzetu. Nikdy předtím jsem slovo 
pinzeta neslyšel. Vyběhl jsem ze 
školy a stále si opakoval slovo pin-
zeta, dlouhá pinzeta, předmět, který 
mám přinést. Spěchal jsem po lávce 
přes potok a zkratkou kolem školní 
zahrady na hřiště a ke Svobodům. 
Tam jsem poprosil slečnu Annu 
o dlouhou pinzetu a běžel zpátky do 
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školy. Zvědavostí jsem nevydržel 
a balíček z novin rozbalil, abych se 
podíval co vlastně nesu. Zklama-
ně jsem  si prohlížel „dva kovové 
pérující prsty“. Ve třídě již na mne 
nedočkavě čekaly děti. Chtěly být 
u toho až paní učitelka vytáhne škví-
rou zapadlé pero. Všechno dobře 
skončilo, Andulka přestala plakat 
a já se dozvěděl, k čemu se dá 
použít dlouhá pinzeta.

V další vzpomínce na děti z prv-
ní třídy chci vyprávět o hezké drob-
né černovlásce Gertě Steinerové. 
Její tatínek měl větší hospodářství 
a obchod se smíšeným zbožím na 
křižovatce k Bohumilicím. Později 
na tom místě stál dům jednotného 
zemědělského družstva. Gerta byla 
velmi chytrá holčička a již v první tří-
dě uměla pěkně číst. Doma hlasitě 
předčítala rodičům noviny. S námi 
chodila do školy jenom čtyři roky. 
Na reálné gymnázium ji přijali o rok 
dříve než berou ostatní děti. Vždy 
mi připadala jinačí než děvčata ve 

třídě. Málo se smála, ale všechno 
uměla. Nám klukům se líbila, chodi-
la svátečně oblečená, ale velká leg-
race s ní nebyla. V lavici přes uličku 
proti ní sedával Fanouš Kolouch. 
Jemu se také líbila. On byl takový 
nesmělý kluk a dost se styděl před 
holkama mluvit. Jednou se stalo, 
což vymyslel Karlík Svobodů, že 
Fanouška začal navádět. Říkal 
„Fanošu, když se ti ta Gerta tak líbí, 
že jí nedáš pusu“. Mladý Kolouch 
zpočátku mlčel a na výzvu nerea-
goval. Pak ale prohlásil: „Vsaď se 
o pár facek, že Gertu políbím“. Klu-
ci si plácli a my ostatní jsme byli 
zvědaví, jak to dopadne. Toho dne 
se moc nedělo. Druhý den ráno 
Fanouš říká: „Tak co, komu dnes 
dám tu pořádnou facku?“ Všich-
ni věděli, že to vymyslel Karlík. 
O větší přestávce, když paní učitelka 
odešla ze třídy, se to stalo. Fanouš 
se vyznamenal! Postavil se bez 
řečí proti nic netušící Gertě, objal ji 
tak, že podržel její ruce a lusk, dal 

jí pusu. Plno smíchu, jenom Gerta 
se nesmála. Ani neplakala. Jen celá 
červená nechápavě koukala. Fran-
tík ještě za tepla dal pořádnou facku 
Karlovi a celá zábava se přícho-
dem paní učitelky ukončila. Mladý 
Kolouch se stal „hrdinou“ a Gerta 
první políbenou dívkou naší třídy.

Čas však běžel dál, Gerta nám 
ze školy odešla po ukončení čtvrté 
třídy studovat na gymnázium k pra-
rodičům do Brna. Po roce 1940 se 
Němci v Protektorátě zaměřili na 
krutou likvidaci židovských obča-
nů. Obě krumvířské rodiny Steinerů 
byly odsunuty v roce 1942 do kon-
centračního tábora Terezín. Sotva 
jsme se toho osudného rána stačili 
rozloučit, abychom se spolu již nikdy 
nesetkali. Žádný ze členů obou rodin 
se domů po válce nevrátil. Naše 
milá spolužačka Gertruda, děvčátko 
z legrace políbené, nepřežila ani 
své čtrnácté narozeniny jenom pro-
to, že byla židovkou.

MVDr. Ladislav Kulíšek

Fotografi e žáků první třídy obecné školy v Krumvíři roč. 1934 – 35 s paní učitelkou Marií Svobodovou. 
Popis fotografi e:
1. řada shora: Navrátilová, Steinerová, Peterka, Burýšková, Jeřábková, Háček, Drápal, Kolouch
2. řada shora: Popelka, Kulíšek, Strouhalová, Mikulicová, Svoboda, Doležal, Popelka, Pilátová, Válková, 
 Šindýlková, Prokopová
3. řada shora:Čermák, Doležalová, Slezáčková, Rychlá, Konečná, Fantová, Sláčiková, Ostřížková, 
 Macharáčková, Hanáková, Čermáková, Němcová
4. řada shora: Pichler, Šebesta, Závodský, Juras, Vytrhlík, Doležal, Fanta, Doležal
Chyběli: Panáček, Prokop
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PLÁN SPOLEČENSKÝCH A KULTURNÍCH AKCÍ 
V KRUMVÍŘI A OKOLÍ

26. 9. Klobouky Svatováclavský jarmark
30. 9. - 2. 10. Hustopeče Burčákové slavnosti
1. - 31. 10. Hustopeče WOMAN (výstava uměleckých prací na téma žena)
9. 10. Bořetice Běh za bořetickým burčákem a běh Bořeticemi
17. 10. Klobouky koncert Hradišťan v ev. kostele
13. 11. Kobylí Taneční zábava v sokolovně, motorkáři
13.11. Němčičky Svatomartinská husa
14. 11. Boleradice Martinské hody
19.11. Kobylí Ochutnávka mladých vín
20. 11. Hustopeče aukce Betléma, hotel Centro
20. 11. Klobouky Babské hody v sokolovně
12. 12. Klobouky výročí otevření Betléma v ev. kostele a na Betlémě
12.12. Násedlovice Vánoční jarmark
25. 12. Klobouky vánoční koncert v ev. kostele
26. 12. Klobouky Štěpánská zábava v sokolovně
26.12. Kobylí Štěpánská zábava, sokolovna
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 KINO KRUMVÍŘ  10/2010
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
za období březen – srpen 2010 

Veronika Kratochvílová   č.p. 372
Roman Kratochvíl   č.p. 372
Olha Tasenko    č.p. 22
Jarmila Gálová    č.p. 104
Bohumila Miklíková   č.p. 249
Silvie Miklíková    č.p. 249

ÚMRTÍ:

Olga Doležalová    č.p. 389
Veronika Kocourková   č.p. 207
František Šurýn    č.p. 93
Marta Šimarová    č.p. 213
Jarmila Herrmannová   č.p. 358
Josef Komosný    č.p. 166
Ladislav Foretník   č.p. 41
Miroslav Šebesta   č.p. 303
František Zvonič    č.p. 61
 

NAROZENÍ:

Elen Trávníčková   č.p. 46
Ema Řeháková    č.p. 441
Anna Vostřáková   č.p. 33
Pavel Burýšek    č.p. 433
Sofi e Svobodová   č.p. 56
Aneta Burýšková   č.p. 147
Adéla Burýšková   č.p. 147

PŘIHLÁŠENÍ:

Anna Chovancová   č.p. 437
Jitka Chovancová   č.p. 437
Marie Chovancová   č.p. 437
Veronika Vodičková   č.p. 129
Youcef Amer    č.p. 314
Jakub Cvan    č.p. 327
Amálie Cvanová    č.p. 327
Hana Cvanová    č.p. 327
Marcela Herinková   č.p. 270
Jana Komosná    č.p. 83
Jiří Novotný    č.p. 132
Vendula Zmarzláková   č.p. 441
Ema Řeháková    č.p. 441
David Ševčík    č.p. 442
Michaela Krupicová   č.p. 442
Jiří Štaud    č.p. 360
Bohuslava Neuzerová   č.p. 285
Eliška Neuzerová   č.p. 285
    

ODHLÁŠENÍ:

Anděla Doneová    č.p. 35
Blanka Horáková   č.p. 118
Martina Kadlecová   č.p. 118
Klára Knofl íčková   č.p. 141
Liliana Kratochvílová   č.p. 372

Vzpomínáme na…

V srpnu letošního roku jsme vzpomínali na nedožité 100. výročí narození významné osobnosti společenské-
ho a kulturního života v obci – muzikanta, sbormistra, hudebního skladatele a varhaníka pana Josefa Macháčka 
(1910 – 1993).

Narodil se v Krumvíři, celý život pracoval v zemědělství a svůj volný čas, podobně jako jeho spolužák Martin 
Foretník st., zasvětil kulturní činnosti.

My starší jej pamatu-
jeme v marince, jak stojí 
před mužským, ženským 
nebo smíšeným sborem 
na folklorních slavnostech, 
za varhanami v kostele při 
pravidelných bohosluž-
bách či dalších sváteč-
ních příležitostech nebo 
jako trombonistu v kapele 
s pány Majerou a Nová-
kem. Jeho upravené 
i autorské písně jste mohli 
slyšet na domácím pódiu, 
při účasti našich sborů 
v okolních obcích a také 
v podání populární Mora-
vanky. Lásku k hudbě pře-
dal nejenom svým synům 
a vnučkám, ale také všem, 
kteří pod jeho taktovkou 
dále rozvíjeli své nadání. 
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