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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání OZ Krumvíř
29.12.2015
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Libor Vytrhlík, Ing. Miroslav Ledahudec
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 přítomných
Bod č. 1.
Smlouva o prodeji pozemků: p. č. 494/36 o výměře 337 m²,
p. č. 494/35 o výměře 211 m², p. č. 494/47 o výměře 72 m2,
p. č. 494/29 o výměře 75 m2, p. č. 494/24 o výměře 202 m2,
p. č. 494/30 o výměře 5 m2, p. č. st. 705 o výměře 98m2,
p. č. st. 704 o výměře 98 m2, p. č. st. 701 o výměře 66 m2 dle
geom. plánu č. 772-176/2015 s firmou Starex s.r.o. na základě Smlouvy o smlouvě budoucí a Dodatku k této smlouvě ze dne 6. 3. 2006
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Firma Starex s.r.o. žádá o koupi pozemků: p. č. 494/36
o výměře 337 m², p. č. 494/35 o výměře 211 m², p. č. 494/47
o výměře 72 m2, p. č. 494/29 o výměře 75 m2, p. č. 494/24
o výměře 202 m2, p. č. 494/30 o výměře 5 m2, p. č. st. 705
o výměře 98m2, p. č. st. 704 o výměře 98 m2, p. č. st. 701
o výměře 66 m2 dle geom. plánu č. 772-176/2015. V původní smlouvě bylo uvedeno, že se tyto pozemky převedou
stavebníkům za 1,-Kč/m2 nebo budou pozemky prodány
firmě Starex s.r.o. V roce 2008 bylo schváleno prodloužení
smlouvy.
* v 19:35h se dostavil zastupitel
Usnesení č. 37/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu o prodeji pozemků: p. č. 494/36 o výměře 337 m², p. č. 494/35 o výměře
211 m², p. č. 494/47 o výměře 72 m2, p. č. 494/29 o výměře
75 m2, p. č. 494/24 o výměře 202 m2, p. č. 494/30 o výměře
5 m2, p. č. st. 705 o výměře 98 m2, p. č. st. 704 o výměře
98 m2, p. č. st. 701 o výměře 66 m2 dle geom. plánu č. 772176/2015 firmě Starex s.r.o.
Hlasování č. 3.: 0-7-6
Bod č. 2.
Smlouva o prodeji části pozemku p. č. 43/2 o výměře 4 m2
dle geom. plánu č. 770-16/2015 za účelem narovnání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Pan František Kučera žádá o koupi části pozemku p. č.
43/2 o výměře 4 m2 dle geom. plánu č. 770-16/2015 za účelem narovnání vlastnických vztahů. Jedná se o část pozemku pod vinným sklepem p. Františka Kučery. Jde o 4 m2,
které zasahují do obecního pozemku.
Usnesení č. 38/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji části pozemku p. č. 43/2 o výměře 4 m2 dle geom. plánu č. 77016/2015 za účelem narovnání vlastnických vztahů panu
Františkovi Kučerovi za odhadní cenu 15,- Kč/m2. Všechny
náklady hradí žadatel.
Hlasování č. 4.: 13-0-0
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Bod č. 3.
Smlouva o prodeji pozemků p. č. 43/67 o výměře 218 m2,
p. č. 43/68 o výměře 18 m2, dle geom. plánu č. 778-179/2015
za účelem narovnání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Pan Jiří Mandelík žádá o koupi části pozemku p. č. 43/67
o výměře 218 m2, 43/68 o výměře 18 m2, dle geom. plánu
č. 778-179/2015 za účelem narovnání vlastnických vztahů.
Usnesení č. 39/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji části pozemku p. č. 43/67 o výměře 218 m2, 43/68 o výměře 18 m2,
dle geom. plánu č. 778-179/2015 za účelem narovnání
vlastnických vztahů panu Jiřímu Mandelíkovi za odhadní
cenu 15,- Kč/m2. Všechny náklady hradí žadatel.
Hlasování č. 5.: 13-0-0
Bod č. 4.
Smlouva o prodeji části pozemku p. č. 915/1 o výměře asi
50 m2 dle zákresu do katastrální mapy
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Pan Pavel Prokop žádá o koupi části pozemku p. č. 915/1
o výměře asi 50 m2 dle zákresu do katastrální mapy. Jde
o pozemek pod domem č. p. 201.
Usnesení č. 40/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji části
pozemku p. č. 915/1 o výměře asi 50 m2 dle zákresu do
katastrální mapy panu Pavlovi Prokopovi za odhadní cenu
15,-Kč/m2. Provede se geometrický plán. Všechny náklady
hradí žadatel.
Hlasování č. 6.: 13-0-0
Bod č. 5.
Smlouva o prodeji pozemku p. č. 498/47 o výměře 63 m2,
dle geom. plánu č. 784-28/2015
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Pan Michal Svoboda žádá o koupi pozemku p. č. 498/47
o výměře 63 m2, dle geom. plánu č. 784-28/2015, z důvodu
posunutí hranice pozemku kvůli kabelu E-on – vysoké napětí (vede na Bohumilice). Okolo kabelu se musí dodržet
ochranné pásmo.
Usnesení č. 41/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji pozemku p. č. 498/47 o výměře 63 m2, dle geom. plánu č. 78428/2015 panu Michalovi Svobodovi.
Hlasování č. 7.: 13-0-0
Bod č. 6.
Smlouva o koupi pozemku p. č. 498/45 o výměře 138 m2,
dle geom. plánu č. 784-28/2015
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Jedná se o koupi pozemku p.č. 498/45 o výměře 138 m2
od pana Michala Svobody.
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Usnesení č. 42/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o koupi pozemku p. č. 498/45 o výměře 138 m2, dle geom. plánu č. 78428/2015 od pana Michala Svobody.
Hlasování č. 8.: 13-0-0
Bod č. 7.
Smlouva o koupi pozemku p. č. 2867 o výměře 20 m2, dle
geom. plánu č. 778-179/2015
* Jedná se o koupi pozemku p.č. 2867 o výměře 20 m2 od
pana Jiřího Mandelíka
Usnesení č. 43/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o koupi pozemku
p. č. 2867 o výměře 20 m2, dle geom. plánu č. 778-179/2015
od pana Jiřího Mandelíka.
Hlasování č. 9.: 13-0-0
Bod č. 8.
Bezúplatný převod pozemku st. p. č. 662 a stavby montované budovy číslo popisné 105
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Jde o dřevěný objekt na stadioně. Pan starosta požádal
o bezúplatný převod pozemku st. p. č. 662 a stavby montované budovy č. p. 105 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Krumvíř.
Usnesení č. 44/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku st. p. č. 662 a stavby montované budovy číslo popisné
105 z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
na obec Krumvíř.
Hlasování č. 10.: 13-0-0
Bod č. 9.
Výpověď ze smlouvy o energetickém poradenství a správě
odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu s námitkou neplatnosti s obecně prospěšnou společností
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Jde o výpověď ze smlouvy s Energií pod kontrolou, obecně prospěšnou společností. Firma Energie pod kontrolou
dluží dodavateli firmě Amper Market a.s. asi 38 mil. Kč.
Obec Krumvíř se bude účastnit aukce o dodavatele elektrické energie a zemního plynu. Poté bude uzavřena smlouva
s vysoutěženým dodavatelem.

Usnesení č. 46/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Hlasování č. 12.: 13-0-0
Bod č. 11.
Rozpočtové provizorium obce na rok 2016
Materiál uvedl Jaroslav Komosný
* Jedná se o hrazení provozních nákladů obce Krumvíř na
rok 2016 do doby, než bude schválen rozpočet obce Krumvíř na rok 2016 s výjimkou příspěvku pro Spolek pro muzeum ve výši 50 000,-Kč na rok 2016.
Usnesení č. 47/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium
obce na rok 2016.
Hlasování č. 13.: 13-0-0
Bod č. 12.
Inventarizace majetku obce Krumvíř za rok 2015
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Pan starosta navrhl:
* INVENTARIZAČNÍ KOMISE:
Předseda: Ing. František Foretník
* Členové inventarizační komise:
* Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková
* Dílčí inventarizační komise DIK:
Základní škola a Mateřská škola: Martin Valihrach, Mgr. Ivana Lexová
Obecní úřad, knihovna a kino: Zdeněk Luskač, Alena Šidlíková, Jana Komosná
Hasiči: Ing. Miroslav Ledahudec, Ondřej Němeček
Kulturní dům a objekt na stadioně: Mgr. Michaela Procházková, Romana Boháčová
Místní hospodářství: Jaroslav Hrabec, Stanislav Hrnčíř
Usnesení č. 48/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce
Krumvíř za rok 2015.
Hlasování č. 14.: 13-0-0
Bod č. 13.
Vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř na
rok 2016
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Jedná se aktualizaci vnitřního předpisu o cestovních náhradách Obce Krumvíř na rok 2016. Vše je stejné. Byly změněny pouze částky cestovních náhrad.

Usnesení č. 45/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď ze smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu
s námitkou neplatnosti s obecně prospěšnou společností.
Hlasování č. 11.: 13-0-0

Usnesení č. 49/15/Z 4
* Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní předpis o cestovních
náhradách Obce Krumvíř na rok 2016.
Hlasování č. 15.: 13-0-0

Bod č. 10.
Rozpočtové opatření č. 9
Materiál uvedl Jaroslav Komosný
* Rozpočtové příjmy se zvyšují z 15 608 000,-Kč na
16 345 300,-Kč
* Rozpočtové výdaje se zvyšují z 17 138 500,-Kč na
17 138 500,-Kč
* Financování je 793 200,-Kč

Bod č. 14.
Obecně závazná vyhláška obce Krumvíř č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – výše poplatků na rok 2016
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Jedná se obecně závaznou vyhlášku obce Krumvíř č. 1/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

strana 4

Krumvířský zpravodaj

1/2016

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
* Místní poplatky za: komunální odpad: - 450,-Kč/osobu/rok
chalupáři - 450,-Kč/číslo popisné

Usnesení č. 54/15/Z4
* Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu ve výši 5 000,-Kč
za období 1-12/2015 paní ředitelce Mgr. Ivaně Lexové, která bude vyplacena z prostředků JMK OŠ.
Hlasování č. 20.: 13-0-0

Usnesení č. 50/15/Z4
* Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Krumvíř č. 1/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – výše poplatků na
rok 2016.
Hlasování č. 16.: 13-0-0

Dotazy, podněty a připomínky
* Pan Zdeněk Luskač – zastupitel vznesl dotaz ohledně tújí
na novém hřbitově. Kořeny
tújí zvedají hroby.
Túje budou prořezány. Do budoucna budou odstraněny.
23. 2. 2016

Bod č. 15.
Příspěvek Spolek pro muzeum ve výši 50 000,-Kč na rok 2016
a Dodatek č. 1. k Veřejnoprávní smlouvě - změna použití fin.
prostředků v rámci přidělené dotace pro TJ Sokol Krumvíř.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Spolek pro muzeum žádá o příspěvek ve výši 50 000,-Kč
na opravu budovy muzea a činnost na rok 2016. Příspěvek
potřebují už v lednu 2016.
* Dodatek č. 1. k Veřejnoprávní smlouvě s TJ Sokol Krumvíř. Změna části IV. bod 1. zní, že příjemce se zavazuje použít prostředky na provozní výdaje.
Usnesení č. 51/15/Z4
* Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro Spolek pro
muzeum ve výši 50 000,-Kč na opravu budovy muzea a činnost na rok 2016 a Dodatek č. 1. k Veřejnoprávní smlouvě
s TJ Sokol Krumvíř.
Hlasování č. 17.: 13-0-0
Usnesení č. 52/15/Z4
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dotaci se Spolkem pro muzeum ve výši 50 000,-Kč na opravu muzea
a činnost na rok 2016.
Hlasování č. 18.: 13-0-0
Bod č. 16.
Smlouva o nájmu kulturního domu uzavřené dle zákona č.
89/2012Sb., občanský zákoník mezi obcí Krumvíř a Základní školou a Mateřskou školou Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Jedná se o smlouvu mezi obcí Krumvíř a Základní školou
a Mateřskou školou Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace o pronájmu kulturního domu.
Usnesení č. 53/15/Z4
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu kulturního
domu uzavřené dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník mezi obcí krumvíř a Základní školou a Mateřskou školou
Krumvíř.
Hlasování č. 19.: 13-0-0
Bod č. 17.
Odměna pro ředitelku Základní školy a Mateřské školy
Krumvíř Mgr. Ivanu Lexovou ve výši 5 000,-Kč za období
1-12/2015
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Paní ředitelka Mgr. Ivana Lexová žádá o schválení odměny ve výši 5 000,-Kč za období 1-12/2015. Odměna bude
vyplacena z prostředků JMK OŠ.

1/2016

Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Dana Hečová, Ing. Miroslav Ledahudec
Přítomni: dle prezenční listiny – 14 přítomných
Bod č. 1.
Rozpočet obce na rok 2016
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz. příloha zápisu)
* Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 8. 2. 2016
- Změny v návrhu rozpočtu obce Krumvíř na rok 2016 (viz.
příloha zápisu)
Byla přidána:
* položka 1334 Odnětí půdy částka 10 000,- Kč
* položka 4119 Vinařský fond částka 15 000,- Kč
Došlo ke změně:
* na položce 4222 Investiční příj. transfery od krajů byla
změněna částka z 50 500,- Kč na 0,- Kč
* na položce par. 1012 Příjmy z pronájmu pozemků byla
změněna částka ze 100 000,- Kč na 50 500,- Kč
* na položce par. 2119 Příjmy z vydob. prostoru byla změněna částka z 0,- Kč na 100 000,- Kč
* na položce par. 2122 Ost. nedaňové příjmy byla změněna
částka z 1 000,- Kč na 0,- Kč
* na položce par. 2310 Pitná voda – výtokový stojan (kopec)
byla změněna částka ze 40 000,- Kč na 1 000,- Kč
* na položce par. 2321 Příjmy ze stočného byla změněna
částka z 1 000,- Kč na 40 000,- Kč
* na položce par. 3314 Knihovna byla změněna částka
z 0,- Kč na 2 200,- Kč
* na položce par. 3412 Tělovýchova – příjmy z pronájmu
byla změněna částka ze 48 000,- Kč na 6 000,- Kč
* na položce par. 3612 Bytové hospodářství byla změněna
částka z 0,- Kč na 48 000,- Kč
* na položce par. 3631 Veřejné osvětlení byla změněna
částka z 10 000,- Kč na 0,- Kč
* na položce par. 3632 Pohřebnictví byla změněna částka
z 800 000,- Kč na 10 000,- Kč
* na položce par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj – st.
pozem. byla změněna částka z 28 000,- Kč na 800 000,- Kč
* na položce par. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
byla změněna částka z 2 000,- Kč na 28 000,- Kč
* na položce par. 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů byla
změněna částka ze 150 000,- Kč na 2 000,- Kč
* na položce par. 3725 Nakládání s odpady – tříděný odpad
byla změněna částka z 0,- Kč na 69 000,- Kč
* na položce par. 4359 Služby sociální péče byla změněna
částka z 0,- Kč na 18 000,- Kč
* na položce par. 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních
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operací byla změněna částka ze 100,- Kč na 14 000,- Kč
* Na položce par. 1070 Rybářství - výdaj související s myslivostí byla změněna částka z 65 000,- Kč na 50 000,- Kč.
Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2016 tedy
činí 21 020 500,- Kč, celkové příjmy Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2016 tedy činí 13 945 000,- Kč a Financování
7 075 500,- Kč.
Usnesení č. 3/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Krumvíř na
rok 2016
Hlasování č. 3.: 13-0-0
Bod č. 2.
Příspěvky pro místní organizace na rok 2016
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Žádosti o příspěvky pro místní organizace:
* Svaz tělesně postižených – 3 200,- Kč
* ZUŠ Klobouky u Brna – 10 000,- Kč
* TJ Sokol Krumvíř – 230 000,- Kč
* Římskokatolická farnost – 450 000,- Kč
* DIAKONIE ČCE – středisko BETLÉM – 15 000,- Kč
* ČZS Krumvíř – převod příspěvku z roku 2015 ve výši
70 000,- Kč + 30 000,-Kč
* Myslivecké sdružení HUBERT – 65 000,- Kč
Usnesení č. 4/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky pro místní organizace na rok 2016 v následující výši:
Příspěvky pro místní organizace:
* Svaz tělesně postižených – 3 200,- Kč
Hlasování č. 4.: 13-0-0
* ZUŠ Klobouky u Brna – 10 000,- Kč
Hlasování č. 5.: 13-0-0
* TJ Sokol Krumvíř – 230 000,- Kč
Hlasování č. 6.: 13-0-0
* Římskokatolická farnost – 400 000,- Kč
Hlasování č. 7.: 13-0-0
* DIAKONIE ČCE – BETLÉM – 15 000,- Kč
Hlasování č. 8.: 13-0-0
* ČZS Krumvíř – převod z roku 2016 + 30 000,- Kč
Hlasování č. 9.: 13-0-0
* Myslivecké sdružení HUBERT – 50 000,- Kč
Hlasování č. 10.: 13-0-0
* ve 21:10h se dostavil zastupitel
Bod č. 3.
Smlouva o prodeji pozemku p. č. 494/27 o výměře 821 m2,
dle geom. plánu č. 779-69/2015 za účelem výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Žádost p. Ladislava Luskače o koupi pozemku p. č. 494/27
o výměře 821 m2, dle geom. plánu č. 779-69/2015 za účelem výstavby rodinného domu.
Usnesení č. 5/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji pozemku p. č. 494/27 o výměře 821m2, dle geom. plánu č. 77969/2015 za účelem výstavby rodinného domu panu Ladislavu Luskačovi s dodržením původní podmínky výstavby
rodinného domu do 5 ti let a kupní cenou 350,- Kč/m2
Hlasování č. 11.: 14-0-0
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Bod č. 4.
Smlouva o prodeji pozemku p. č. 494/38 o výměře 821 m2,
dle geom. plánu č. 779-69/2015 za účelem výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Žádost pana Radima Heče o koupi pozemku p. č. 494/38
o výměře 821 m2, dle geom. plánu č. 779-69/2015 za účelem výstavby rodinného domu
Usnesení č. 6/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji pozemku p. č. 494/38 o výměře 821 m2, dle geom. plánu č. 77969/2015 za účelem výstavby rodinného domu panu Radimovi Hečovi s dodržením původní podmínky výstavby rodinného domu do 5 ti let a kupní cenou 350,- Kč/m2
Hlasování č. 12: 14-0-0
Bod č. 5.
Smlouva o prodeji pozemku p. č. 494/39 o výměře 821 m2,
dle geom. plánu č. 779-69/2015 za účelem výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Žádost manželů Lenky a Martina Kmeťových o koupi
pozemku p. č. 494/39 o výměře 821 m2, dle geom. plánu
č. 779-69/2015 za účelem výstavby rodinného domu
Usnesení č. 7/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji pozemku p. č. 494/39 o výměře 821 m2, dle geom. plánu č. 77969/2015 za účelem výstavby rodinného domu manželům
Lence a Martinovi Kmeťovým s dodržením původní podmínky výstavby rodinného domu do 5 ti let a kupní cenou
350,- Kč/m2
Hlasování č. 13.: 14-0-0
Bod č. 6.
Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GasNet
s.r.o. Plynovod k RD lok. Louky pod Kunštátem na parc.
č. 1930/47 a p.č. 1930/64
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Jedná se o obecní pozemky. Závazek v budoucí kupní
smlouvě. Věcné břemeno na 12 931,- Kč. Byl proveden
znalecký posudek. Vyčísleno odhadem. Podmínka ochranné pásmo 1m
Usnesení č. 8/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemen s RWE GasNet s.r.o. Plynovod k RD lok. Louky pod
Kunštátem na parc. č. 1930/47 a p.č. 1930/64
Hlasování č. 14.: 14-0-0
Bod č. 7.
Smlouva o prodeji pozemků: p. č. 494/36 o výměře 337 m²,
p. č. 494/35 o výměře 211 m², p. č. 494/47 o výměře 72 m2,
p. č. 494/29 o výměře 75 m2, p. č. 494/24 o výměře 202 m2,
p. č. 494/30 o výměře 5 m2, p. č. st. 705 o výměře 98 m2,
p. č. st. 704 o výměře 98 m2, p. č. st. 701 o výměře 66 m2
dle geom. plánu č. 772-176/2015 s firmou Starex s.r.o.
na základě Smlouvy o smlouvě budoucí a Dodatku k této
smlouvě ze dne 6. 3. 2006. Opakované projednání za účasti
zástupců žadatele.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Firma Starex s.r.o. žádá o koupi pozemků: p. č. 494/36 o vý-
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měře 337 m², p. č. 494/35 o výměře 211 m², p. č. 494/47
o výměře 72 m2, p. č. 494/29 o výměře 75 m2, p. č. 494/24
o výměře 202 m2, p. č. 494/30 o výměře 5 m2, p. č. st. 705
o výměře 98 m2, p. č. st. 704 o výměře 98 m2, p. č. st. 701
o výměře 66 m2 dle geom. plánu č. 772-176/2015. V původní
smlouvě bylo uvedeno, že se tyto pozemky převedou stavebníkům za 1,-Kč/m2 nebo budou pozemky prodány firmě Starex s.r.o. V roce 2008 bylo schváleno prodloužení smlouvy
* Dostavil se p. Ing. Král – jednatel společnosti a p. Ing. Skutek. Záměrem firmy Starex s.r.o. je prodej staveb + pozemků. Problém je v tom, že hrubé stavby vlastní firma Starex
s.r.o. a pozemky vlastní Obec Krumvíř. Klienti kvůli tomu
nedostanou od banky hypotéky.
Usnesení č. 9/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji pozemků:
p. č. 494/36 o výměře 337 m², p. č. 494/35 o výměře 211 m²,
p. č. 494/47 o výměře 72 m2, p. č. 494/29 o výměře 75 m2,
p. č. 494/24 o výměře 202 m2, p. č. 494/30 o výměře 5 m2,
p. č. st. 705 o výměře 98 m2, p. č. st. 704 o výměře 98 m2, p.
č. st. 701 o výměře 66 m2 dle geom. plánu č. 772-176/2015
firmě Starex s.r.o.
Hlasování č. 15.: 14-0-0
Bod č. 8.
Smlouva č. HO-014330037133/001 o zřízení věcného břemene s E.ON. Distribuce a.s. přípojka kNN Šemora. Na pozemcích p. č. 1930/251 a 1930/253.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Jedná se o přípojku kNN Šemora. Přípojka vede pod silnicí. Vedle bytovek. Věcné břemeno je za 1 500,- Kč.
Usnesení č. 10/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. HO014330037133/001 o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a.s. přípojka kNN Šemora. Na pozemcích p. č.
1930/251 a 1930/253.
Hlasování č. 16.: 14-0-0
Bod č. 9.
Žádost p. Radka Kopeckého o vyjádření k předkupnímu
právu Obce Krumvíř k pozemku p. č. 1930/39
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Pan Radek Kopecký doplnil požadované informace k předkupnímu právu Obce Krumvíř k pozemku p. č. 1930/39 +
hrubá stavba. Podmínky kupní smlouvy přejdou na nového
majitele. Nový majitel musí od doby zakoupení pozemku p.
Kopeckým zkolaudovat do 5 let, tj. do 27. 1. 2019. Zatím
nemá vážného zájemce o koupi pozemku vč. rozestavěné
budovy. Nabízená cena k prodeji činí celkově 2 590 000,-.

Usnesení č. 11/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje p. Radku Kopeckému prodej pozemku p. č. 1930/39 + hrubé stavby dalšímu zájemci.
Obec Krumvíř své předkupní právo nevyužije. Podmínky
kupní smlouvy přejdou na nového majitele. Nový majitel
musí od doby zakoupení pozemku p. Kopeckým zkolaudovat do 5 let.
Hlasování č. 17.: 14-0-0
Bod č. 10.
Žádost o souhlas instalace optického kabelu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Pan Libor Imrich z Rakvic žádá za spolek Redict.NET
o umožnění pokládky optického datového kabelu a zřízení
věcného břemene na pozemcích Obce Krumvíř. Všechna
pokládka bude vedena na vlastní náklady.
Usnesení č. 12/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Libora Imricha
z Rakvic za spolek Redict.NET o umožnění pokládky optického datového kabelu a zřízení věcného břemene na pozemcích Obce Krumvíř. Zastupitelstvo o možnosti pokládky
optického datového kabelu a zřízení věcného břemene na
pozemcích Obce Krumvíř zatím nerozhodlo. Nehlasovalo se.
Bod č. 11.
VaK Hodonín - projednání záměru těžby šterkopísku v bezprostřední blízkosti prameniště Bzenec komplex
Materiál uvedl Jaroslav Komosný
* VaK Hodonín žádá o projednání záměru těžby šterkopísku
v bezprostřední blízkosti prameniště Bzenec komplex. Připojení se k zahájení přezkumného řízení ve věci stanoviska
MŽP ČR ze dne 9.3.2015. Usnesení bude postoupeno přezidentu České republiky Miloši Zemanovi, předsedovi vlády
České republiky Mgr. Bohumilu Sobotkovi a hejtmanovi Jihomoravského kraje JUDr. Michalu Haškovi.
Usnesení č. 13/16/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje vyslovení zásadního nesouhlasu se záměrem těžby štěrkopísku v k. ú. Uherský Ostroh
a tím ohrožení prameniště Bzenec komplex a připojuje se
k podnětu KHS Brno k zahájení přezkumného řízení ve věci
stanoviska MŽP ČR ze dne 9. 3. 2015.
Hlasování č. 18.: 14-0-0
Dotazy, podněty a připomínky
* Pan Martin Valihrach – zastupitel vznesl dotaz ohledně
svážení pytlového odpadu (tříděný odpad). Každý dům by
měl mít kód.
Prořezání porostu u kapličky.

Místní poplatky na rok 2016
Odpad
450,-Kč/osoba
Osvobození (odpad) děti do 3 let věku
Úleva (odpad) ve výši 225,- Kč občané nad 75 let věku
Pes
50,-Kč/pes
Každý další pes
75,-Kč/pes
Stočné
50,-Kč/osoba
Dvouhrob
360,-Kč/10 let
Jednohrob
180,-Kč/10 let
Urna
60,-Kč/10 let

1/2016

Splatnost místních poplatků je do 31. 5. 2016
Možnost zaplatit na č.účtu: 5925651/0100, v.s. pro
platbu je číslo popisné
Po zaplacení místních poplatků si mohou občané vyzvednout na OÚ jed na hlodavce v rámci deratizace
obce.

Krumvířský zpravodaj
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Výzva Sboru pro občanské záležitosti:
Maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), přihlaste se na Obecní úřad na obřad Vítání občánků, telefonní číslo 519 419 321, e-mail: podatelna@krumvir.cz.
Kdo má o obřad zájem musí vyplnit formulář „Souhlas
se zpracováním osobních údajů pro účely vítání občánků“, který je k dispozici na webu www.krumvir.cz a na
podatelně Obecního úřadu Krumvíř.
Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo u p. Michaely Procházkové.
Jubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulář.
Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce

– jubilanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let s blahopřáním k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 2016
dovrší výše uvedené jubileum a mají zájem o osobní
návštěvy členů Sboru pro občanské záležitosti spojené
s gratulací a předáním dárkového balíčku, musejí vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účely blahopřání jubilantům“. Ten je k dispozici na
webu www.krumvir.cz a na podatelně Obecního úřadu
Krumvíř.
Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo u p. Michaely Procházkové.

Rozpočet obce na rok 2015
Příjmy
par.

pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1351
1355
1361
1511
4112
4116
4122
4222

1012
2119
2122
2310
2321
3314
3319
3341
3349
3392
3412
3612
3631
3632
3639
3722
3723
3725
3729
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Rozpočet obce
daň z příjmů F.O. ze závislé činnosti
daň z příjmů F.O.ze sam.výděl. činnosti
daň z příjmů F.O. z kapitál.výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů práv.osob. za obce
daň z přidané hodnoty
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
odvod výtěžku z provozování loterií
odvod z výherních hracích přístrojů
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinv.přij.transfery ze st. rozp.
ostatní neinv.přijaté transfery ze stát rozp.
neinv.přij.transfery od krajů
investiční přij.transfery od krajů
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z vydob.prostoru
ost. nedaňové příjmy
pitná voda - výtokový stojan(kopec)
příjmy ze stočného
knihovna
příjmy z KBS
sdělovací prostředky - rozhlas
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
zájmová činnost v kultuře
tělovýchova - příjmy z pronájmu
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj- st. pozem.
sběr a svoz komunálních odpadů
sběr a svoz ostatních odpadů
nakládání s odpady - tříděný odpad
Sankční platby od jiných subjektů

Příjmy - plán.
v Kč schválený
rozpočet
2 200 000
50 000
250 000
2 500 000
370 000
4 900 000
480 000
17 000
5 000
40 000
150 000
25 000
1 100 000
207 300
35 000
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15 000
100 000
1 500
40 000
1 000
5 000
3 000
50 000
5 000
90 000
10 000
1 000 000
28 000
2 000
150 000

Příjmy - skut.v Kč
výsledek od poč.
roku
2 267 288,19
193 721,60
288 545,23
2 655 396,66
246 304,55
5 123 176,71
474 859
14 976
8 720
57 189,41
238 485,64
29 090
1 238 163,78
207 300
916 640
79 040
200 000
50 249
132365
26 240
1378
40575
2200
116 460
5250
360
82005
5625
48000
4198
4020
615 611
23425
1500
68917
20000

1/2016

4359
5512
6171
6310
6409

služby sociální péče
Požární ochrana
regionální a místní správa
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
ostatní činnosti
příjmy celkem

22 000
90 000
100 000
100
14 041 900

18465
388
85393,8
14474,34
0
15 605 995,91

Výdaje
par.

pol.

1014
1070
2212
2219
2221
2223
2310
2321
3117
3231
3314
3319
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3543
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3725
3745
4359
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

Rozpočet obce
ozdrav.zvl.veterinár.p. - deratizace
Rybářství - výdaj souv. s myslivostí
silnice
ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
pitná voda
odvádění a čištění odpad.vod.
Ostat.záležitosti předš.vých. a zákl.vzděl. (ZŠ,MŠ)
základní umělecké školy
knihovna
kultura
církev
rozhlas
zpravodaj
kultura -objekty
ostatní záležitosti kultury
sportovní zařízení v maj. obce (kurty)
tělovýchovná činnost - TJ Sokol
Využití volného času dětí - dětská hřiště
Ostatní zájmová činn. a rekreace
pomoc zdravotně postiženým
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař.
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů
využívání a zneškodňování komun. Odpadů
veřejná zeleň
ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
bezpečnost a veřejný pořádek - přest.kom.
požární ochrana
zastupitelstva obcí, volby
činnost místní správy
obecné příjmy a výdaje z finanč.operací
pojištění funkčně nespecifikované
ostatní finanční operace
finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí
výdaje celkem

Výdaje Výdaje - skut.
plán.v Kč
v Kč výsledek od
schválený
poč.roku
rozpočet
50 000,00
25 107,50
65 000,00
65 000
1 200 000,00
494 144,80
2 000 000,00
486 881,90
10 000,00
0
30 000,00
0
700 000,00
632 289
700 000,00
161 496,30
1 473 000
1 473 000
10 000
10 000
75 000
78 206
800 000
709 040,94
15 000
15 000
50 000
13 205
50 000
40 081
700 000
601 060,09
20 000
14 613
1 130 000
204 907,02
230 000
235 000
20 000
0
640 000
21 000
3 200
0
350 000
287 879,64
150 000
16 314
10 000
19 288
250 000
159 098,50
20 000
0
1 000 000
966 157
50 000
0
1 200 000
1 214 461
30 000
25 824
10 000
10 000
760 000
445 782
850 000
853 170
1 650 000
1 044 915,50
15 000
14 235,80
51 000
44 040
370 000
234 460
10 700
10 688
16 747 900
10 626 345,99

Financování
par.

1/2016

pol.
8115

Změna stavu krátkodobých prostředků

Financování plán.
2 706 000

Krumvířský zpravodaj

Financování skut.
-4 979 649,92
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RUBRIKA ŠKOLÁČEK
Mateřská škola
V prvním týdnu měsíce ledna 2016
proběhl lyžařský výcvik se Základní
školou Krumvíř v Němčičkách. Z naší
mateřské školy se zúčastnilo 5 dětí
v doprovodu svých rodičů. Je to bezva příležitost zalyžovat si v týdenním
kurzu v podmínkách Jižní Moravy,
kde je sníh vzácností.
Přivítali jsme slavnostně nově narozené děti 17. 1. na Obecním úřadu
písničkami a básničkami.
Před zápisem do 1. třídy Základní
školy v Krumvíři se byli předškoláci
podívat ve škole.
A už se těšili na to, až budou chodit
do budoucí 1. třídy pracovat v projektu Budu školák. Od února do května
jednou týdně navštíví odpoledne školní třídu, setkají se i s budoucí paní učitelkou budoucích prvňáků. Tato aktivita je pro děti zapsané do ZŠ Krumvíř.
V únoru se všichni určitě těšili na
Dětský maškarní ples, který se vydařil.
Do MŠ jsme si pozvali 18. 2. v rámci týdne o povolání „pana doktora“,
který nám vysvětlil, co jeho práce obnáší a také nám ukázal něco z práce
lékaře a děti si některé aktivity vyzkoušely (obvazy, injekce, stetoskop).
První jarní den jsme hodili zimu
„morenu“ do potoka, na cestu jsme ji
zazpívali a zamávali. Teď se těšíme,
až nás sluníčko zavolá na zahradu.
Také jsme navštívili divadlo v Brně.
A to 16. 3. - divadlo Radost, pohádka
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Tři čuníci nezbedníci a 7. 4.
divadlo B. Polívky, pohádka
Princezna na hrášku – hráli
herci z Litvínova.
Mateřská škola Krumvíř má
v tomto školním roce zapsaných 53 dětí ve dvou třídách.
Zápis na příští školní rok bude
v úterý 24. 5. odpoledne od
15 do 17 hodin. Těšíme se na
nové děti.
S oteplením začínají děti
vytahovat kola a podobné
dopravní prostředky, proto
zařazujeme aktivity s dopravní výchovou, abychom připomněly zásadu bezpečnosti. V rámci
této aktivity se vydala žlutá třída starších dětí do Hodonína běžným spojem – vyzkoušely si cestování autobusem a vlakem.
Zapojili jsme se od těchto výtvarných soutěží: Kniha a já – odesláno
bylo 6 výkresů do Brna – Středisko
volného času Lužánky. A do soutěže
Ekocentra Trkmanka Vel. Pavlovice,
téma Na křídlech fantazie aneb výlet
do světa zvířat, rostlin a lidí…odeslány byly 4 práce. Tady uspěl obrázek
Barunky Němečkové „Zvířata v zoo“.
Moc gratulujeme a pochvala patří
také paní učitelce ze žluté třídy.
A co chystáme do prázdnin?
Pozvali nás chovatelé zvířat na
Kašnici, podíváme se na mláďata –

Barbora Němečková,
3. místo: Zvířata v ZOO
kozy, kačeny, kuřata, králíky, krávy –
druhý týden v květnu.
Společné vystoupení v kulturním
domě na téma Z pohádky do pohádky
29. 5.
Také připravíme dětem ke svátku
Týden pro děti s hledáním pokladu.
Předškoláci budou spát ve školce,
slavnostně se rozloučíme s dětmi,
které odchází do školy.
Na výlet pojedeme 24. 6. do Kněždubu (Selský domek).
V době školních letních prázdnin
bude provoz MŠ v měsíci červenci
do 29. 7. Pouze v pondělí 4. 7. bude
zavřeno, následuje státní svátek úterý a středa 5. a 6. 7. V měsíci srpnu
bude MŠ zavřena.
Za MŠ Krumvíř Báňová Jana
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Základní škola
Rozloučení se starým rokem

Lyžařský výcvik
První týden v lednu jsem strávil v Němčičkách na lyžařském výcviku. Kurzu se účastnila naše škola a ještě jedna
cizí škola. Lyžařský svah byl krásně zasněžený, takže to
vypadalo jako na horách.
Na výcvik jsme dojížděli každý den. V pondělí nás všechny rozdělili do 6-ti skupin. Já jsem byl zařazen do 1. družstva. Náš instruktor se jmenoval Pavel. Hned první den
jsme se společně vyfotili. Taky nás natáčela Česká televize.
Krátký rozhovor s Honzíkem Valihrachem a pozdrav „ahoj“
naší skupiny byl i ve večerním Jihomoravském večerníku.
Pavel nás učil lyžovat pozpátku, zkoušeli jsme hodiny
a dělali jsme domino. U domina jsme stáli těsně vedle sebe,
do prvního Pavel strčil a všichni jsme popadali jako kostičky.

1/2016

Pořádali jsme závody ve skupině a dokonce jsme i třikrát
skákali. V pátek potom byly závody pro všechny děti, které
se kurzu účastnily. Závodilo se po skupinách. Při hodnocení byly výsledky rozděleny na dívky a chlapce a mladší
a starší děti. Já jsem skončil 3. ve skupině starších chlapců.
Trať jsem sjel za 60,62 vteřin. Potom jsme dostali diplomy
a medaile a všichni účastníci závodu dostali odměnu. Když
jsme odevzdali lyže, tak jsme si na závěr udělali společnou
fotografii.
Je mi líto, že příští rok se kurzu již zúčastnit nemůžu,
protože budu ve škole v Kloboukách. Na kurzy lyžování ale
budu vždycky rád vzpomínat.
Vojtěch Samson, žák 5. ročníku ZŠ Krumvíř

Krumvířský zpravodaj

strana 11

Zápis do 1. ročníku
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Dětský maškarní ples

Poděkování
ZŠ a MŠ KRUMVÍŘ děkuje všem sponzorům za finanční a věcné
příspěvky do tomboly na dětský maškarní ples.

Kloboucká pětka
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Jaro

Autor: Eliška Valihrachová, 3. ročník
Jaro to je pohádka, to se rodí mláďátka.
Na statku i v okolí, všude se to batolí.
eci.
Jeden říká, to jsou řeči, vždyť je to jen ježek v kleci.
Druhý na to odpoví, co ten o tom asi ví?
Koťátka, hříbátka a selátka poskakují vesele,
a pak se jim večer nechce do té měkké postele.

Návštěva knihovny v Břeclavi
avi

Den Země v Modré
V úterý 19. dubna jsme u příležitosti blížícího se Dne Země
(22. dubna) navštívili krásnou botanickou a sladkovodní expozici Živá
voda v obci Modrá u Velehradu, kde
se žáci seznámili s životem ve vodě
i kolem vody, s vodními rostlinami
a živočichy řeky Moravy.
Ovšem největší zážitek na nás
čekal v podzemních patrech přízemní budovy, kde jsme se stali
součástí vodního světa. Ocitli jsme
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se v podvodním tunelu, který je
ojedinělý sladkovodní v rámci celé
Evropy. Kolem nás proplouvali kapři
(kapr Jonáš vážil 28 kg), štiky, jelci,
lipani, mníci, candáti, parmy i oukleji. Raritou byli i jeseteři, tažné ryby,
které k nám dříve táhly z Černého moře. Ohromila nás vyza velká
dlouhá téměř 2 metry.
Kolem budovy se nacházely tři
vodní plochy s živočichy a rostlinami typickými pro střední Pomoraví.

Jedna z nich přecházela v přírodní
koupaliště, které v létě slouží unaveným návštěvníkům Modré.
Na závěr si žáci s velkou radostí nakoupili upomínkové předměty
a hurá na další exkurzi, do Archeoskanzenu Modrá, což je velkomoravské opevněné sídliště středního
Pomoraví z 9. století n. l., které se
nachází, co by kamenem dohodil od
Živé vody.
Zde se nám moc líbily stavby ze

Krumvířský zpravodaj
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dřeva, hlíny a slámy. Mohli jsme
nahlédnout do jednotlivých obydlí,
navštívit dílnu kováře, hrnčíře i výrobce šperků. Překvapila nás velikost a výzdoba tehdejšího knížecího paláce i stavba určená pro výuku
žáků. Stejně jako kdysi, tak i nyní,
po celém hradišti volně pobíhala domácí zvířata (slepice i s kohoutem,
kozy, prasátka i dva oslíci). Vše bylo
důkladně zdokumentováno všudypřítomnými mobilními telefony.
S exkurzí jsme byli velmi spokojeni a možná nalákají děti i své
rodiče na soukromý výlet do téhle
oblasti.
JF

Sběrové aktivity na naší škole
Naše škola je již několik let zapojena do projektu
„Chraňme přírodu“, jehož součástí jsou sběry nejenom
odpadových materiálů, ale i bylin.
Dvakrát do roka (na podzim a na jaře) pravidelně
sbíráme tříděný papír a karton a objemnější elektrospotřebiče (např. televizory, počítače, monitory, kopírky…).
Drobné elektrospotřebiče (např. fény, kulmy, ponorné
mixéry, rychlovarné konvice, telefony…) a také baterie
a víčka od PET lahví celoročně.

Z bylin sbíráme na podzim sušenou nať rdesna ptačího (truskavce), od jara nať kopřivy dvoudomé. Do sběrů zahrnujeme během zimního období i pomerančovou
a citronovou kůru.
Za veškeré aktivity jsou odměňováni jednotlivci
a v rámci celoškolní soutěže i ročníky. Bez výrazné pomoci rodičů a prarodičů by se naši „ sběrači“ asi neobešli,
a proto za podporu dětí a tím i školy všem moc děkujeme.
JF

ZŠ a MŠ Krumvíř uspořádá
dne 18. května od 13,30 do 17,00 hodin
SBĚR TŘÍDĚNÉHO PAPÍRU A KARTONU
a drobného E L E K T R O Z A Ř Í Z E N Í A B A T E R I Í

POZVÁNKA
na veřejné vystoupení dětí a žáků mateřské a základní školy
s názvem Z pohádky do pohádky
dne 29. května v 15,00 v kulturním domě
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Historie školních budov v Krumvíři
V letošním roce, přesně 1. září
2016, uplyne 100 let od doby, kdy
se poprvé začalo vyučovat v budově
nové školy a příští rok uplyne 200 let
od vzniku první školní budovy v obci
Krumvíř (dnešní mateřská škola)
a 190 let od zahájení školní výuky
v této budově.
Nahlédněme do tohoto pro obec
Krumvíř jistě významného období,
které popsal Arnošt Ondrůj, autor
knihy Krumvíř - minulost i současnost jihomoravské vesnice, a jak se
dochovalo v kronikách školy.
Roku 1817 koupila krumvířská
obec od Martina Demely dům č. 23
se zahradou za 2300 zl. vídeňské
měny. V gruntovnici roku 1812 je
zapsáno, že ten dům kdysi patřil
vrchnosti a sloužil jako židovské
obydlí (Judenhaus). V tomto prostém stavení s doškovou střechou
upravila obec místnost pro školu, ve
které se začalo vyučovat roku 1827.
Toho roku bylo v obci 111 školou povinných dětí do 12 let. Byla to filiální
škola katolické farní školy kloboucké. Hlavními vyučovacími předměty
bylo náboženství a trivium, tj. čtení,
psaní a počty. Náklad na školu a na
učitelův plat nesla obec.
Rozsáhlý sklep pod školním domem si pronajal na
desátkové víno kontrolor
z velkostatku. Ten se přičinil u velkostatku o každoroční dotaci 4 sáhů tvrdého
palivového dříví pro školu
a učitele. Roku 1850 se veliký vodní příval z Dílů prodral do sklepa, pobořil část
klenby a zadní zeď domu
hrozila sesutím. Celý dům
musel být od základů zpevněn a přebudován. Byla

v něm zřízena prostorná učebna, pro
učitele byt po dvou světnicích, kuchyni a komoře. Roku 1852 byla tato
krumvířská škola vysvěcena klobouckým kanovníkem P. Jiřím Vrbou.
Roku 1869 bylo podle „přiznávacího listu“ 127 zapsaných žáků do
12 let. Obec vybírala na žáka 1. třídy
1 zl. 26 kr., za žáka 2. třídy 1 zl. 68 kr.
Od roku 1870 byly učitelské platy
upraveny a jejich vyplácení převzala
země. Došlo také ke zrušení konkordátu, tj. smlouvy státu s církví o jejich
dozoru nad rakouským školstvím,
byla uzákoněna povinná školní docházka od 6 do 14 let a veřejné školy
byly přístupné žákům všech vyznání. Do této doby evangelické děti
navštěvovaly školu svého vyznání,
založenou roku 1784 v Kloboukách.
Roku 1887 bylo 205 zapsaných
žáků, což bylo nad síly jednoho
učitele a nad možnosti jedné učebny, a proto bylo zažádáno o zřízení
trojtřídní školy. Protože základy dosavadní budovy č. 23 byly dostatečně pevné, bylo na nich zbudováno
poschodí s dvěma učebnami.
V letech 1900 – 1910 přibylo
v obci 200 obyvatel, počet školou po-

vinných dětí se v roce 1912 zvýšil na
264. Na jaře 1914 se začalo se stavbou druhé školní budovy. Ve školním
roce 1914 – 1915 dosáhl počet zapsaných žáků čísla 294. Konečně
1. září 1916 ve válečné době se začalo vyučovat v nové škole, ve které
výuka probíhá dodnes. Od roku 1965
je v budově ústřední topení, zdokonalená elektrifikace, nová okna,
dveře a dlážděné chodby. Generální
oprava střechy se uskutečnila v roce
1999. Během let 2000 – 2001 byly
provedeny úpravy vnitřních prostor
– zvětšena ředitelna, upraveny šatny pro žáky a vybudovány dílny pro
školní družinu. V roce 2006 proběhla
kompletní výměna radiátorů v celé
budově školy, v roce 2009 výměna
oken a vchodových dveří, zateplení a barva fasády. Téhož roku se
uskutečnila rekonstrukce sociálního
zařízení. Také byly provedeny opravy podlah v učebnách a v roce 2012
osvětlení. Roku 2015 byly částečně
zrekonstruovány rozvody vody.
V původní staré školní budově
je od roku 1948 zřízena mateřská
škola, která prošla v osmdesátých
letech rozsáhlou rekonstrukcí.
Roku 1999 byl do provozu uveden výtah. Také na
této budově byly v roce
2009 vyměněny okna,
vchodové dveře, provedeno zateplení a barevná
fasáda. Tomu předcházelo
zhotovení nové střechy.
K propojení budov mateřské školy a základní školy
došlo roku 1989 vybudováním nového stravovacího zařízení – školní kuchyně a jídelny.
IL

VÝZVA
Základní škola a Mateřská škola Krumvíř u příležitosti blížícího se
výročí školy – 200. let od zahájení školní výuky v Krumvíři prosí občany
o zapůjčení starých fotografií a vysvědčení, učebnic a jiných školních
pomůcek a materiálů spojených se zdejší základní školou, případně
jiné materiály týkající se školní výuky staršího data. Veškeré zapůjčené
materiály Vám budou v pořádku vráceny. Děkujeme
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
proKRUMVÍŘ, z.s.
Začátkem loňského roku vznikla myšlenka zorganizovat akci, která by propojila víno, zdravý životní styl a zviditelnění Krumvíře. První krok byl učiněn v pátek 30. ledna
2015, kdy se v krumvířském pohostinství nezávisle sešlo
devět nadšenců, kteří se rozhodli tento nápad podpořit
a hlavně pomoci při jeho zrealizování. Akce postupně začala dostávat jasnou podobu a vznikl
Krumvířský vinařský běh - WineRun, plánovaný na
poslední červnový víkend roku 2015. Plánováním
této sportovně-vinařské události to ale nekončilo,
naopak začalo.
Administrativní překážky neustále přicházející
při přípravách vinařského běhu, přinutily tým ke
vzniku zapsaného spolku s názvem proKRUMVÍŘ.
Hlavním posláním spolku je podpora a propagace aktivního a zdravého životního stylu; kulturní
a turistický rozvoj Krumvíře; a otevřenost modernímu způsobu myšlení, což se promítá i do jeho
názvu.

otevírají. K tomu všemu je možné si poslechnout mužský
pěvecký sbor z Krumvíře a zazpívat si s cimbálkou. Organizátoři myslí i na děti, které si přijdou na své v dopoledních soutěžích a bězích na kratší vzdálenosti. Odpoledne
se mohou vyřádit v prostorách národopisného stadionu

WineRun
Zatím největší akcí spolku proKRUMVÍŘ je
Krumvířský vinařský běh, jehož první ročník byl
z pohledu organizátorů velmi úspěšný.
Celodenní akce je určená nejen sportovcům,
ale i milovníkům vína a široké veřejnosti. Běžce
láká hlavně krásnou trasou mezi sklepy, krumvířskými vinohrady, cestou kolem Sklenářova kopce
a výhrou obsahující tolik vína, kolik běžec sám
váží. Vinaři a vinní nadšenci zde mohou ochutnat
krumvířskou úrodu od vystavujících vinařů na stadiónu a také přímo ve sklepích, které mnozí vinaři
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a na dětském hřišti. Na letošní druhý ročník, který se bude
konat v sobotu 18. 6. 2016, plánují organizátoři nabídnout
běžcům a návštěvníkům ještě větší doprovodný program
a na večer zajistit hudební zábavu. Uvažujete o účasti?
Zapište si datum do kalendáře a máte-li zálusk na běžecký
závod, registrujte se hned na stránkách www.winerun.cz.
Do června je ještě spousta času na vítězství natrénovat.
Pokud je pro vás trať hlavního závodu, která měří 6,7 km
moc, poskládejte se svými přáteli čtyřčlenný tým a účastněte se štafetového závodu.

Krumvířské kulturní léto
Loňské horké letní noci byly spolku proKRUMVÍŘ inspirací, jak zlepšit prázdninový kulturní život v Krumvíři, a tak
pro vás členové spolku chystají na letošní léto několik
venkovních akcí v areálu národopisného stadionu. Kromě
Krumvířského vinařského běhu je v plánu uspořádat letní
kino a divadelní hru, představující život a dílo největšího
českého velikána, což není nikdo jiný než Jára Cimrman.
Za spolek proKRUMVÍŘ
Marie Nováková

ČZS – Sdružení vinařů Krumvíř
Začátek roku v naší činnosti tradičně patří Zahrádkářskému plesu. Ten se konal 14. února a hrála na něm dechová hudba Pálavanka. Návštěvníci byli jistě spokojeni,
jak se zábavou, tak i s výhrami z bohaté tomboly.
V neděli po plese se naši členové sešli na výroční členské schůzi. Po zhodnocení činnosti za rok 2015 jsme naplánovali akce na letošní rok a schválili jsme i uspořádání
Zahrádkářského plesu v roce 2017, opět s DH Pálavanka.
Dva naši členové se v únoru zúčastnili zasedání Územního sdružení ČZS Břeclav a zde náš člen Novák Václav
obdržel od republikové rady ČZS bronzovou medaili „Za
zásluhy o rozvoj zahrádkářství“.
Podpořili jsme finančními příspěvky plesy Terezínských
vinařů a Dětský maškarní ples.
Josefský košt letos připadl přesně na 19. března. Na
výstavě bylo možno ochutnat 686 vzorků vín (388 bílých,
230 červených a 68 růžových). Šampiony výstavy se stali
tito vinaři:
• Střeštík Josef, Násedlovice – Chardonnay 2015
• Kolouch Josef, Krumvíř – Tramín červený, výběr z hroznů 2011
• Bečka Zdeněk, Šitbořice – Svatovavřinecké 2015
• Roubíček Zdeněk, Morkůvky – Dornfelder, kabinet 2013
• Cena starosty za 3 nejlépe hodnocené vzorky krumvířských vinařů: Kolouch Josef mladší

Na výstavě byla i prezentace těchto vinařských firem:
Vinařství Jedlička, Bořetice
Vinařství Habřina, Bořetice
Vinařství Pavlovín, Velké Pavlovice
Vinařství Pod Kumstátem, Krumvíř
Sedlecká vína. Sedlec u Mikulova
Návštěvníkům na úvod zazpíval krumvířský mužský
pěvecký sbor a k dobré náladě přispěla i cimbálová muzika Strunka. Opět se několik abstinentů zúčastnilo téhož
večera akce „Keltský telegraf“.
V nejbližší době se připravují zájezdy na Florii Kroměříž
a do lázní Mošoň. Na další připravované akce upozorňujeme naše občany na nástěnce u kina.
Karel Rozsypal

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ KRUMVÍŘ

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO MAĎARSKÝCH LÁZNÍ

MOŠOŇ
který se koná v sobotu 21.května.
Odjezd v 6.00 hod. od obecního úřadu.
Cena zájezdu 500 Kč. Přihlášky u pana Planého Františka.
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Co je to keltský telegraf
Vždy večer v první jarní sobotu se tzv. čerti
(v dobách keltů se tak nazývali strážci ohně) vydávají
na vrcholky významných kopců a navzájem se spojují pomocí světelného signálu, který vysílají z jednoho stanoviště na druhé po dohodnutých trasách napříč krajinou. Dochází k mystickému propojení všech
účastníků i k napojení přesahujícímu běžný myšlenkový prostor dnešních lidí. Tato událost se koná za jakéhokoli počasí. V dobách dávno minulých bylo nutné,
aby strážci ohně byli schopni rozdělat signální plamen

za jakýchkoli okolností, proto se akce neodvolává ani
v případě nepřízně počasí. Záleží jen na účastnících,
zda se nebojí…
Po celé republice se přidávají stovky účastníků, jde
několik „tras ohňů“ přes republiku. Čas nejbližšího stanoviště je oznámen pár dnů před akcí, tudíž je potřeba
sledovat web www.keltskytelegraf.cz. „Naše“ stanoviště
je nad nedalekým Karlínem, z důvodu blízkého vrtu nelze zakládat oheň, používají se světlice nebo ohňostroj.
(red)

SK Krumvíř
Fotbalová sezóna 2015/2016 je
v plném proudu a s ním i souboje
krumvířských fotbalistů na travnatých pláccích. Po zimní přípravě,
která probíhala u jednotlivých mužstev odlišně, jsou také cíle jednotlivých trenérů různé, a přesto stejné.
Všichni by rádi viděli své svěřence
předvádět ten nejlepší fotbal, na
němž budou moci naši věrní fanoušci oči nechat.
Pokud v rychlosti shrneme samotnou zimní přípravu každého
družstva, můžeme začít od těch nejmladších. Naše přípravka se na jar-
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ní část sezóny přichystávala nejdéle.
Už od prosince se chlapci setkávali
v místním kulturním domě, kde dvakrát týdně kromě fotbalového umění
pilovali i to florbalové. Mimo to sehráli i halový turnaj ve Valticích, kde
zanechali velice dobrý dojem. Kulturní dům byl hlavním „tréninkovým
centrem“i pro žákovské družstvo.
Chlapci, kteří se během jara budou
chtít udržet na špici tabulky soutěže, sehráli i přípravný zápas proti
velmi silným Těšanům, kde se ukázalo, na čem je třeba ještě zapracovat a co by naopak mohla být jejich

silná stránka. Dorostenci trénovali
střídavě v Krumvíři a v Brumovicích,
a někteří z nich se občas zapojovali
i do mužských jednotek. Stihli sehrát celkem pět přípravných duelů
- proti Dambořicím, Žarošicím, Újezdu a Pozořicím s bilancí tři prohry
a jedna výhra. Nakonec je na řadě
A mužstvo. To trénovalo střídavě
hlavně v Dambořicích a Žarošicích.
Dohromady sehrálo čtyři „přáteláky“
a přesto, že výsledky nebyly nikterak
oslnivé, daly jim zápasy s týmy jako
Mutěnice, Břeclav a Pavlovice více,
než vysoké výhry s celky o poznání
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slabšími. To samé samozřejmě platí
i pro jejich mladší kolegy.
Jak si jistě někteří z vás všimli,
domácí zápasy A mužstva jarní části
sezóny se především na přání hráčů odehrávají v sobotu. I přes počáteční nevoli některých fanoušků se
ukázalo, že negativní vliv na výkon
hráčů ani na návštěvnost v ochozech nemá posunutí hracího dne
vliv. Přesto bychom chtěli všechny
uklidnit, že podzimní část, provázená vinobraním, se vrátí do zajetých
kolejí nedělního odpoledne.
Nyní pár informací k organizačním věcem v týmu. Letošní sezóna je oproti předcházejícím odlišná
v psaní zápisů o utkání, které probíhá již pouze elektronickou formou.
Výjimku pro podzimní část měla přípravka, jež ovšem navázala na své
starší kolegy teď na jaře. Vedoucí
mužstev už tedy nemusí mít u sebe
registrační průkazy hráčů. Naopak
každý tým má povinnost být vybaven
počítačem s tiskárnou a internetem
pro přihlášení funkcionářů do informačního systému FAČR.
Pokud jsme probíhající sezónu
označili jako odlišnou oproti předcházejícím, dá se o té příští mluvit
jako o zlomové, především co se
přestupního řádu týče. Nastane totiž
volný pohyb hráčů, kdy kluby už nebudou mít žádnou moc nad odchody
svých svěřenců. Ti budou moci odcházet bez svolení mateřského klubu kamkoliv budou chtít a jejich nový
klub už „pouze“ zaplatí tabulkovou
cenu hráče předchozímu působišti.
V potaz se přitom bude brát soutěž,
kterou týmy hrají a věk samotného
hráče. Uvidíme, jak se tahle změna
promítne i v kádru krumvířských fotbalistů.
Kromě výše uvedených reforem
nastává jedna důležitá změna i konkrétně v našem klubu. Protože mají
sportovní týmy povinnost vypracovat nové stanovy, rozhodlo se při
této příležitosti na únorové členské

schůzi, že současný název TJ Sokol
Krumvíř se změní na SK Krumvíř.
Ostatně takhle to zpíváme i v naší
fotbalové hymně… „Co vy to SK
Krumvíř, co vy to děláte??…“ :)
Pokud je řeč o členech, občas
slýcháme, že by se někdo rád stal
přispívajícím členem našeho oddílu
(není myšleno přímo hráčem!), ale
neví, na koho se obrátit. Rozhodně nechceme chodit dům od domu
a někoho k členství přemlouvat a nakonec se dozvědět, že zrovna ten,
jehož jsme nezastihli, by tak rád
k chodu klubu přispěl. Členství by
mělo být a je dobrovolné. Pokud se

mezi naše členy chcete přidat, stačí
se jen obrátit na kteréhokoliv funkcionáře a my už se s vámi domluvíme
sami.
I když je sezóna v plném proudu,
už nyní se snažíme o uspořádání
pohárového turnaje pro kategorii
přípravek za účasti šesti mužstev,
naplánovaného na druhý červnový
víkend.
Věřme, že výkony našich chlapců
nebudou připomínat aprílové počasí
jako v úvodu jara a že si po každém
zápase všichni navzájem s radostí
zatleskáme.
Ondřej Luskač

Přípravka Valtice

DFS Pantička
Mnohé z Vás zajímalo, jak to v letošním roce vypadá s Pantličkou. V létě započaté hledání vedoucí souboru konečně přineslo své ovoce a prozatím to vypadá,
že Pantlička bude mít dokonce tři. Vše je zatím ve fázi
domlouvání, ale s jistotou můžeme říct, že od nového
školního roku se bude zase vesele zpívat a tancovat.
Proč až od nového školního roku? Děti už mají svůj týden zaplněný jinými kroužky a zájmy, takže nabourávat
jim rozvrh na poslední dva měsíce, nemělo smysl. Ten-
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to čas využijeme na sesbírání a kompletaci krojíků, aby
děti mohly vystupovat opět v plné parádě.Nakonec nesmí
chybět výzva – pokud Vaše děti rády tancují nebo zpívají,
určitě se za námi v září přijďte podívat. Možná si je folklor
hned nezíská, ale možná rozšíří naše řady. A šikovných
dětí není nikdy dost. Věk není omezen. Už tříletá „školčátka“ se dokážou zapojit, ale i menší děti si můžou jen tak
zatancovat pro radost a pochytit alespoň základy folkloru.
(red)
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NA CESTÁCH
Finsko
V úterý, pátého ledna, šest hodin ráno, začala má cesta do města na severu Finska. Cesta samotná byla jízda
autem do Vídně, následně let do Helsinek a z Helsinek do
Oulu, kde mě a další „erasmačku“ z Maďarska, která se
ke mně přidala na Helsinském letišti, vyzvedla finská tutorka. Přiletěli jsme v šest večer a přivítala nás dvojice sněžných skútrů, vystavených v příletové hale a venku svěžích
-25°C. Následující týden teploty klesly na -30°C, nejnižší
teplotu, jakou jsem na vlastní kousek odhalené kůže zažil,
bylo -33°C. Univerzitu v Oulu jsem si vybral na základě
dlouholeté lásky k Finsku. Mám rád finskou přírodu, finskou hudbu, skandinávský styl bydlení i lehce introvertní
povahu Finů. Když jsem se lehce spontánně rozhodl, že
pojedu na Erasmus, Finsko bylo jasná volba. Po vyplnění
tisíce možných papíru a jejich odevzdání na zahraničním
oddělení Lesnické fakulty Mendelovy univerzity, jsem obdržel peníze od EU a „zabukoval“ letenky do Oulu. Teď
jsem tu již přes 4 měsíce a pomalu poznávám krásy Finska a finské kultury.
Jedna z prvních věcí, které mě překvapily, bylo, že lidi
jezdí na kole za každého počasí. Ať je mínus třicet nebo
hustě sněží, lidé jezdí do obchodu po ledových silnicích
a bagrem upravených cyklostezkách z uježděného sněhu.
Cyklostezek je tu opravdu hodně a na kole se dá pohodlně pohybovat po centru města i po odlehlejších vesnicích,
plných pestrobarevných dřevěných domů a všudypřítomných lesů s jezery.
Další z věcí, které jsou tu opravdu jiné, je školství založené na studenstkých spolcích, které hájí práva studentů a organizují pro ně všelijaké akce a události. Díky nim
taky stojí jídlo ve školní restauraci kolem 23 korun, a to
zahrnuje pečivo, salát, zeleninu, ovoce, jeden hlavní chod
a půl litru pití. Jedna z možnosti pití je místní zkvašené
pivo, podobné burčáku, jenom bez alkoholu. Alkohol je
tu v mírné prohibici, veškerý tvrdší alkohol se prodává ve
specializovaném obchodě a je velmi drahý. Celkově se tu
ceny pohybují kolem trojnásobku cen českých, díky čemu
se nejvíc vyplatí nakupovat v místním Lidlu. Co se týče tradičního jídla, kromě ryb a pečiva (například výborná Pulla)
tu nějaké celofinské národní jídlo nenajdeme, nebo aspoň
není tak obvyklé jako třeba u nás tradiční svíčková. Co tu
naopak obvyklé je, jsou bonbóny zvané salmiakki. Příchuť
by se dala přirovnat k velmi slané lékořici a Finové ji mají
tak rádi, že jí ochucují alkohol, jídlo a dokonce i balenou
vodu.
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Laponské dobrodružství
Na začátku března jsme vyjeli směrem na sever. Samotné Finsko je jedna z nejvýše položených zemí. Já bydlím v severním Finsku. Jet dále na sever znamená, že
okraj světa se rapidně blížil. Procestovali jsme kousek Laponska a podívali se i do Norska, abychom mohli ze sauny
vyběhnout do Severního ledového oceánu. Popíšu vám
naše zastávky a zajímavé události.

Sněžný hrad v Kemi
První zastávka na cestě byl sněžný hrad v Kemi. Vyrůstá každou zimu na stejném místě, s výhledem na botnický
záliv. Je postaven z velkých bloků ledu a jemné ozdobné prvky a sochy jsou ze sněhu. Z venku byl hrad trochu
žlutý a rozteklý, vnitřek byl ale v perfektním stavu. Rozlehlé ledové síně s ledovým posezením, ledovým barem
a ledovými sochami měly spoustu menších komůrek, kde
byly ledové skluzavky, trůny, další sochy a taky kostel. Na
nádvoří si člověk mohl sjet z kopce na nafukovací pneumatice, vyšplhat si na vyhlídkovou věž nebo si dát něco
teplého v hradní hospodě.
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Santova vesnička
V Rovaniemi, města ležícím na polárním kruhu, jsme
navštívili Santu u něho doma, udělali si s ním pár fotek
a prošli si jeho vesnici, plnou dřevěných domů, sobů, sněžných skútrů a sněhu. A také asi tisíc obchodů se suvenýry.
Na můj vkus to bylo dost komerčně zaměřené, ale dárky
na Vánoce nejsou zadarmo a i Santa musí z něčeho žít.

Jízda na sněžném skútru
Druhý nejlepší zážitek z Laponska, hned po husky farmě, byla noční jízda na zamrzlém jezeře v Inari. Navlékli
nás do tlustých kombinéz, rozdali helmy, a po dvou nás
zavedli ke strojům. Už v autobuse jsme se domluvili s jedním Francouzem, že pojedeme spolu. Nenápadně jsme
se snažili dostat poslední skútr v řadě, což se na nám nakonec podařilo a mohli jsme vždycky počkat, až se zbytek
kolony trochu vzdálí a pořádně to rozjet. Občas to bylo trochu strašidelné, skútr je lehký ale výkonný (podle slov průvodce má rychlejší akceleraci než Ferrari; neřekl ale které
Ferrari a na jak dlouhém úseku) a stezka nebyla vždy projetá úplně. Dvojice před námi ze stezky sjela do hlubokého
sněhu a nemohla vyjet, museli jsme pomoct. Nám se to
málem taky stalo, nakonec jsme ale ze sněhu vyjeli bez
další pomoci. Trasa byla dlouhá asi 10 km a ruce se mi
třepaly až do dalšího dne.
Výlet do Norska
Třetí den brzo ráno jsme vyjeli na výlet do Norska, s jednou zastávkou v severním Laponsku. Tam jsme navštívili
jeden z nejstarších sámských svatostánků. Sámové sem
chodí zpívat tradiční obřadní písně a do sauny. Projížděli jsme rybářskými vesničkami, kde si díky turismu vydělá
zametač chodníků kolem 90 tisíc korun měsíčně. Po asi
další hodině cesty nás začaly vítat norské hory a ledovcová jezera. Po příjezdu do městečka Bugoynes jsme se
vysaunovali v tradiční sauně na dřevo a následně vykoupali v ledové vodě severního oceánu. Voda je prý dobrá
na pleť a po vykoupání celého těla by se člověk neměl pár
dní sprchovat, aby ze sebe nesmyl blahodárnou slanou
vodu. Po sauně a krátké procházce po vesničce jsme šli
na oběd do rybářské restaurace, kam nás pozval místní
starosta. Rybí polívka byla výborná, vůbec nechutnala po

Sobí farma
Druhý den ráno jsme odjeli na sobí farmu. Teda, oni,
já ne. Díky nedorozumění a večerní únavě jsem neodjel
busem, kterým jsem měl. Odjel jsem až o dvě hodiny později se spolubydlícími z chaty. Průvodci si ze mě pak dělali
celou dobu srandu a vždycky se speciálně ptali, jestli jsem
v autobuse a jestli jsem neodjel s nějakou jinou skupinou.
Sobí farma byla super. Celkově kolem 200 sobů, ale většina z nich se toulala po širokém okolí, na farmě jich bylo asi
30 těch nejchytřejších, kteří měli dostatek vůle a mozkové
kapacity na to, aby mohli táhnout saně. Mohli jsme si vyzkoušet lov sobích parohů lasem, fotbal s míčem ze sobí
kůže, chůzi na lyžích pro 4 lidi. Nejlepší byla jízda na saních tažených soby a kulturní vložka, kdy nám paní zpívala
sámské písně u ohně v zasněžené chatě.
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rybách (což nám bylo vysvětleno tak, že většina ryb je stará a smrdí, čerstvé ryby rybinou nesmrdí vůbec) a bylo jí
hodně. Dozvěděli jsme se něco o historii vesničky, o jejím krabím průmyslu (krabi z Bugoynes se vozí do celého
světa a když si jednoho objednáte, můžete ho sledovat na
krabím facebooku) a o životě rybářů na severu Norska.
Návštěva sámského muzea
Sámské muzeum bylo velmi poučné, rozdělené podle
ročních období se středem zaměřeným na historii Sámů
a jejich sobů. Venku byl malý skanzen s tradičními domy.

Polární záře
Téměř každou noc jsme vyhlíželi polární záři, ale až
poslední noc se ukázala v plné kráse. Původně jsem si
myslel, že všichni fotografové fotky upravují, aby vypadaly
dobře a aurora byla krásně pestrobarevná. Poslední noc
mě přesvědčila, že naživo je to mnohem lepší než z kterékoliv fotografie.
Husky farma
Kousek od Saarisalky jsme navštívili husky farmu, kde
je umístěno až 200 pejsků, určených primárně na tahání
saní a závody. Dorazili jsme na farmu, kde nás přivítali asi
tři lidi a ukázali nám hromadně, jak se ovládají saně. Není
to nic těžkého, stojíte vzadu na lyžinách a uprostřed máte
brzdu, na kterou šlapete, takže čím těžší jste, tím lepší. Za
žádnou cenu nesmíte ze saní za jízdy vystupovat, vystrkovat ruce, nebo se fotit. Ani při zastavení, to musíte stát
na brzdě. Pří jízdě z kopce saně lehce brzdíte, pří jízdě do
kopce sundáte nohy z lyžin a pomáháte pejskům táhnout.
Pak jsme se rozdělili na dvě půlky, jedna jela na skútrech na chatu v lesích, druhá šla k saním. Byl jsem
původně v půlce na chatu, ale jeden z instruktorů mě poslal na saně. Všude byli lidi po dvou, jeden řidič a jeden
spolujezdec, kteří se v půlce cesty vystřídali. Na mě vyšli
jenom saně, bez spolujezdce, takže jsem se nemusel střídat, mohl jsem řídit celou cestu a měl jsem rychlejší saně.
K tomu jsem ještě dostal 6 hyperaktivních pejsků.
Ti při každé zastávce čůrali, kakali, prali se, a když jsme
čekali moc dlouho, jelikož jsme byli rychlí a doháněli jsme
sáně vepředu, tak na mě vrčeli a vyli, ať už jedem. Při střídání jsme čekali asi deset minut a jeden ze psů nejblíž
saním chytl postroj a začal tahat za psy vepředu, bylo to
fakt vtipné. Ti ho seřvali a servali, takže dal pak pokoj. Ale
všichni pořád mleli a povídali si. První dva vepředu jsou
nejchytřejší, ti vedou. Druzí dva jsou rychlí a třetí jsou silní,
táhnout saně v zatáčkách a při rozjezdu.
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Asi ve třetině cesty řidič saní přede mnou ze saní vypadl
a málem jsme ho přejeli. Museli jsme zastavit a instruktor
na skútru ho dovezl zpátky k saním. Pak jsme dojeli k chatě, kde čekala druhá skupina, dostali jsme čaj, zákusky,
pán nám popovídal co je tam za psy. Mají tak okolo 250 aljašských husky a nemají papíry, protože je šlechtí na práci
a ne na vzhled, ani je neprodávají.
Pak nás dovezli na skútru přes pěkně skákavou cestu
zpátky na farmu. Tam jsme všechny psy pomazlili, pochválili a pofotili. Ukázali nám i měsíční štěňátka, ti se klepali
stresem, ale musí si zvykat. Za rok budou taky táhnout
sáně. Nejlepší byli ale adolescenti, od 4 do 8 měsíců. Pěkně mě pokousali a snažili se mi ukrást šálu a rukavice. Taky
mě celého oblízali. Po asi hodině hraní jsme šli zpátky, ale
jeden pes utekl, takže jsme ho honili a pak se s ním hráli.
Pokud byste rádi severní Finsko navštívili, možností co
dělat je tu skoro tolik, co jezer. V zimě se dá navštívit husky
farma a projet se se psím spřežením, navštívit sobí farma,
projet se na sněžných skútrech, lyžovat, běžkovat, chytat
ryby na díře v ledu, zkusit si chůzi ve sněžnicích či si postavit iglú, obdivovat sámskou kulturu nebo prostě vylézt
ze sauny a kochat se polární září, která je vysoce návyková a zážitek na celý život. V létě jsou otevřené všechny národní parky s možností zdarma přespat v chatách
a přístřešcích, většinou u divokých jezer s teplou a pitnou
vodou.
Já se snažím užívat si všeho, co jenom Finsko může
nabídnout.
Pavel Colledani ml.
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Vážení,
reaguji na Vaši zprávu ohledně příspěvku do zpravodaje obce.
Chtěla bych upozornit svým příspěvkem na špatnou a kritickou dopravní situaci na hlavní silnici v Krumvíři.
Denně, ale i v noci projede po této
silnici tisíce aut. Mezi nimi stovky
kamionů. Jednou je tento počet těžkých vozů nižší jednou vyšší. Jedná
se ve většině případů o kamionovou
tranzitní dopravu. Kamiony převážející nebezpečné materiály, hořlaviny,
dřevo, osobní vozy apod. Dokonce
se i v uzavřené obci předjíždějí. Hlučnost, prach, smog a otřesy, které se
přenášejí do domů obyvatel, žijících
u hlavní silnice je neúnosný. Výfukové plyny z aut ničí životní prostředí.
Otřesy způsobené kamiony způsobují praskání omítky v domech. V podstatě se nedá větrat.
Dopravní značky a měřiče rychlosti řidičům nic neříkají. Předepsanou rychlost dodržuje jen málokterý
z nich. Kamiony projíždějí obcí nejen

ve všední den, ale i o víkendech a o
svátcích. Nikde žádná policejní kontrola.
Kamionová doprava neúměrně zatěžuje vozovku. Silnice je plná děr, výmolů, a když do tohoto výmolu najede
vozidlo, tak je o rachot, hluk a prach,
který my všichni vdechujeme, postaráno. Co může následovat v případě
chodce, který by se nějakým nepřiměřeným způsobem pohyboval na
kraji vozovky nebo dítě, které se rozběhne a chce přeběhnout silnici nebo
člověka jedoucího na kole, kdyby ho
řidič z nějakého důvodu přehlédl, si
můžeme domyslet.
V blízkosti hlavní silnice je i základní a mateřská škola a muzeum. Otřesy způsobené kamionovou dopravou
určitě způsobují potíže i rodičům, kteří vodí své děti do školy a školky.
Bohužel na vozovce není položen
tzv. bezhlučný asfalt, který by alespoň částečně tlumil hlučnost projíždějících vozidel. Také kamerový
systém by určitě napomohl tomu,
aby řidiči zmírnili a dodržovali stano-

venou rychlost. A také častější kontroly řidičů, kvůli dodržování rychlosti
v obci.
Silnice II/380, však není dálnice,
aby umožňovala stálé projíždění takového množství těžkých vozidel.
Proč kamiony obcí projíždějí?
Tranzitní kamionová doprava by vůbec neměla obec zatěžovat. V blízkosti je přece dálnice D2.
Nejlepším řešením je úplný zákaz
průjezdu kamionové přepravy přes
obec.
Je duben – měsíc bezpečnosti...
Co bude dál? Všem se nám to líbí?
Možná se o této dopravní situaci
v obci již někdy jednalo. Ale znovu se
tato otázka s rostoucím počtem vozidel na silnicích nabízí.
Mohli by se prosím představitelé
obce nad výše jmenovanou dopravní
situací znovu zamyslet a pomoci nám
všem, aby se nám zde lépe žilo a dýchalo.
Děkuji
Křížová Lenka, Krumvíř

Z HISTORIE
Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Krumvíři, LP 1904 – 1929
Úplnou náhodou se k nám dostala kronika místního sboru
dobrovolných hasičů. I když zrovna na letošní rok nepřipadá žádné výročí, byla by škoda se nepodělit o poklady, které
v sobě ukrývá. Zde je tedy několik úryvků zapsaných u příležitosti 25. výročí založení sboru. Bohužel autor kroniky není
znám.
Obec Krumvíř, ležící na jižní Moravě, měla v roce 1904
1100 obyvatel, kteří bydleli v 240 domech. Domy byly většinou kryty tvrdou krytinou.
Vypukl-li někde požár, přispěchali na pomoc všichni občané a pomáhali čeliti zhoubnému živlu. Strhovali střechy a hořící trámy, polévali vodou, kterou „řetěz“ občanů podával od
studny. Bylo potřebí nadlidského úsilí, aby se požár zdolal.
Občané, ve snaze pomoci, překáželi jeden druhému, běhali
bezradně a než pevná ruka utvořila „řetěz“, oheň se daleko
rozšířil. Mnozí občané poznali již tehdy nedokonalost tohoto
způsobu hašení a počali volat po založení hasičského sboru.
I hejtmanství v Hustopečích několikrát důrazně vybídlo obecní výbor, aby sbor byl založen. Avšak občanstvo, obávající se
výdajů, bránilo se uskutečnění této myšlenky.
V září 1903 ustanoven byl prozatímním podučitelem na
škole v Krumvíři Aug. Láska z Roubaniny. Tento pochopil plně
význam hasičské myšlenky a přesvědčujícími slovy zlomil
odpor občanstva. 25. března 1904 na ustavující schůzi byl
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založen „Sbor dobrovolných hasičů“. Nově založenému
sboru dostalo se od zemského výboru podpory 200 korun. Aug. Láska vydal tehdy následující provolání:
„Velectěným občanům v Krumvíři!
Jak Vám známo, přikročili jsme po dlouhých letech
a po několika důrazných připomenutích od okresního
hejtmanství ku zřízení sboru dobrovolných hasičů…
A tu podařilo se nám po velmi těžkých začátcích seskupiti a pro věc hasičskou nadchnout 27 členů, starších
i mladších. Jest to zajisté oběť veliká, oběť, kterou nikdo z nás nedovede náležitě ocenit, kterou přináší Vám,
drazí občané, hrstka těchto lidí, již zvolili si za svoje heslo: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Považte, že dobrovolně, z lásky k Vám, jsme odhodláni bojovat ze všech
sil proti ohni.“
Ještě téhož roku 1904 zakoupila obec sboru stříkačku a výzbroj pro mužstvo za 2000 korun. Stroj byl vysvěcen J. Beránkem a odevzdán svému účelu při sjezdu
4. června 1905. Kmotrou stříkačky byla A. Charvátová,
dcera J. Charváta, starosty sboru a obce. Jelikož tento
stroj nevyhovoval, byl roku 1909 vyměněn za nový s pákovým převodem.
Světová válka přerušila činnost sboru, neboť mnoho bratrů muselo odejíti do války. Aby obec v případě
ohně byla chráněna, vyzvalo hejtmanství v Hustopečích
občany, kteří nebyli povoláni do války, aby vstoupili do
sboru.
Aby sbor vyhověl požadavkům na něj kladeným, rozšířil svou působnost. 5. února 1925 založen byl ženský
odbor, dorost a samaritská stráž.
V nynějším roce 1929 čítá náš sbor 30 členů činných,
30 členů přispívajících, 8 sester a 14 dorostů.
Sbor byl si vždy vědom svého poslání kulturního.
Brzy po svém ustavení vybral ze svých členů a přátel
ochotníky, kteří spolu s herci „Národní Jednoty“ přinášeli
předvedením vzorných her obecenstvu darem zábavu
i poučení. Hrány byly hry vážné i veselé. Zmínky zasluhují Prohlavci (předvedeno 28. Října 1928 na oslavu

10 let trvání republiky), Vojnarka, Kříž u potoka, Pro čest
hasičskou…
Aby sbor ještě více podepřel svou činnost vzdělávací,
založil knihovnu, a to nejen pro své členstvo, nýbrž i pro
ostatní občany. Knihovna založena r. 1911, a k ní připojena knihovna zdejšího čtenářského spolku. Byla jedinou veřejnou knihovnou ve zdejší obci. Roku 1923 byla
sloučena s nově založenou knihovnou obecní a umístěna ve škole.
Od roku 1922 má sbor svého vzdělavatele.
11. ledna 1912 večer, kdy skoro celá vesnice byla
v kostele na misiích, zachvátil oheň střechu obytného
stavení J. Poláka. Silný mráz silně poškodil několik metrů hadic, ve kterých zamrzala voda. Ve vážném nebezpečí života ocitl se K. Demela, pod nímž ujel žebřík. Duchapřítomností H. Šebesty, který s nasazením vlastního
života padajícího zachytil, byl zachráněn.
23. srpna 1925 o 3 hodině odpolední vyšlehly plameny z domku J. Rychlého. Požár byl brzy uhašen. Též
domek J. Škrhy, oddělený dřevěným štítem, byl uchráněn. Při požáru se dobře uplatnily sestry, jako pomocnice a dorost k obsluze berlovky.

Sbor v roce 1929

J. Charvát, starosta sboru
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REPORTÁŽE Z AKCÍ
Vítání občánků
Třetí lednovou neděli se na obecním úřadě opět vítalo.
Děti z mateřské a základní školy spolu s panem starostou přivítaly tři nové občánky. Pozvání přijali:
Eliška a Ondřej Němečkovi se synem Karlem
Veronika a Robert Procházkovi se synem Václavem
Markéta a Lukáš Kirchnerovi se synem Lukášem
(red)
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Krojová plesová sezona
Hodová sezóna skončila, nastala zima, Vánoce a po
Novém roce i plesová sezóna, na kterou jsme se už od
podzimu těšili. Ke krumvířské plesové sezóně již tradičně
patří krojovaný ples pořádaný společně s obecním úřadem.
Po dvou letech jsme se opět rozhodli pro předtančení
Moravské besedy. S jejím nácvikem jsme začali po Vánocích a pravidelně pokračovali až do krojovaného plesu.
Během léta mezi nás přibylo i několik nováčků a jsme rádi,
že se nebáli a přidali se k nám i v Moravské besedě. Během příprav nás mile překvapilo, kolik se našlo sponzorů
ochotných poskytnout dar do tomboly. Celkový počet výher se tak vyšplhal až na 217.
Ke krojovanému plesu neodmyslitelně patří i přespolní krojovaní,
jejichž účast byla letos hojná. Moravskou besedu si s námi přijeli zatancovat chasy z Klobouk u Brna,
Dambořic, Hodonína a Moravského
Svätého Jána. K dobré zábavě, která
pokračovala až do časných ranních

hodin, pomohla i Dechová hudba Zlaťanka a Cimbálová
muzika Vonica.
I tentokrát jsme neodmítli pozvání našich přátel z okolních vesnic. Proto jsme navštívili krojované plesy v Dambořicích, Hodoníně a Kloboukách u Brna. Na požádání terezínských vinařů jsme pak Moravskou besedu předtančili
i na jejich plese pořádaném na kulturním domě v Krumvíři.
Plesovou sezónu jsme si letos zase užili a už nyní se těšíme na tu hodovou, jejímž vrcholem budou naše krumvířské Bartolomějské hody (20. - 22.8.), na které se budeme
připravovat na pravidelných schůzích na kulturním domě.
Rádi mezi sebou přivítáme každého,
kdo si s námi zatančí a zazpívá. Pokud něco neumíte, nemusíte se bát,
my Vás to naučíme!
Na závěr bychom rádi poděkovali
obecnímu úřadu, panu starostovi,
všem, kteří nám jakkoliv pomáhali,
chystali kroje, rodičům a babičkám
za jejich podporu a také sponzorům
za jejich dary do tomboly.
Krumvířská chasa

Koncert BROLN
V nedělní podvečer 10. dubna v místním kulturním
domě vystoupil Brněnský rozhlasový orchestr lidových
nástrojů. S nápadem uspořádat zde vystoupení, které
bude zároveň veřejnou nahrávkou, přišli sami zástupci
BROLNu. Organizace se ujala Rada festivalu Kraj beze
stínu, a to především její vedoucí Drahomíra Novotná.
Kromě známých sólistů BROLNu Lidky Malhocké,
Václava Kováříka, Michala Marholda, Petra Vysloužila
a dalších, vystoupili také zástupci našeho regionu –
Martin Foretník, Jan Zaviačič, primášové František Koráb a Jan Coufal nebo malí talentovaní verbíři ze šakvického souboru Hanýsek. Primášem celého koncertu
byl Petr Varmuža, kterého můžete znát z Varmužovy
cimbálové muziky ze Svatobořic-Mistřína.
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Co bylo pro mnohé překvapením, byla účast návštěvníků, nad kterou zaplesalo srdce každého z organizátorů a jistě i samotných umělců. Místa k sezení
byla zcela vyprodána, a tak se někteří z diváků museli
spokojit s místy „nastojáka“. Pro návštěvníky bylo kromě
kulturního programu zajištěno také občerstvení, káva
z rodinné pražírny Dobrý kafe, k tomu výborné trubičky z Velkých Bílovic a několik vzorků z vinařství Marka
Korába z Boleradic. Děkujeme všem, kteří na koncert
přišli a těšíme se na další shledání, třeba na příštím
festivalu Kraj beze stínu, který se bude konat v termínu
10. – 11. června 2017.
za programovou a organizační radu Kraje beze stínu
Kristýna Vlasáková
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VÍTE, ŽE…
- od začátku roku 2016 působí opětovně na území mikroregionu Hustopečsko internetová televize TV REGION? Lze tak sledovat obrazem a slovem kulturní dění
i v naší obci, seznamovat
se se zajímavými osobnostmi, vinařstvími, zajímavými
místy apod. Novou televizi
sledujte na www.tv-region.cz
nebo prostřednictvím Facebooku (www.facebook.com/
televize.region) a youtube
(CHANNELTVREGION).

- jste o jednom březnovém víkendu mohli na pastvině
za keramičkou vidět trénink v pasení? Pan Roman
Holeček, mistr republiky za rok 2013 ve farmářském
stylu na ovcích, zde pořádal seminář převážně pro
border kolie a jejich majitele.

- se bude od 16. května v Krumvíři otevírat nový kosmetický salon?

- na plakátu k inscenaci činohry Národního divadla
Brno „Kdyby, tak, a co pak“ se nachází palice strýca
J. Horáčka, která je nejvíce vytěžovaná v den stavění
máje? Pomocí ní jeden ze stárků máju zabouchává
do země.

- v blízkých Šitbořicích se každý druhý únorový víkend
pořádá mezinárodní turnaj v pozapomenuté kolové,
který má skvělou atmosféru?

Krumvířské kulturní léto 2016
18. června
19. června
09. července
16. července
13. srpna

WineRun - Krumvířský vinařský běh
Cimbály na ulici
Benátská noc
Letní kino
Divadlo Járy Cimrmana pod širým
nebem - Dobytí severního pólu
20. - 22. srpna Hody
17. září
Burčáková zábava
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS…
Chardonnay z Krumvíře válcuje svět
Druhé nejlepší Chardonnay na
světě je z jihomoravského Krumvíře. Pouze ledové víno z Kanady
překonalo u porotců ve francouzském Saint Lager produkt, který
dozrál v jihomoravských vinicích
na Břeclavsku.
Ve středu byly oficiálně oznámené výsledky 23. ročníku nejstarší
světové soutěže vín jediné odrůdy,
Chardonnay du Monde. Ty potvrdily příslušnost výrobce vína z Krumvíře ke světové špičce. Josef Valihrach, který víno do soutěže poslal,
patří v posledních letech k nejvíce
oceňovaným vinařům akce.
Z posledních šesti ročníků vystřídal první až páté místo v TOP
10 výsledků. Po absolutním prvenství v roce 2014, loňské zlaté a stříbrné medaili si letos veze domů
opět dvě ceny. Zlatem je ověnčené

druhé z žebříčku TOP 10 světového Chardonnay, výběr z bobulí ročníku 2011, zlato má i Chardonnay,
výběr z hroznů ročníku 2012.
Valihrach po předloňském úspěchu vloni zvažoval, jestli má na
akci poslat svá vína. Svůj úspěch
už překonat nemohl. Nakonec je
poslal vloni i letos a získal další
medaile. Letošní absolutní druhé
místo jen potvrdilo prestiž vinařství.
„Zastavují mě vinaři z Francie a Německa s tím, že získat
postupně první až páté místo za
Chardonnay se ještě nikomu nepodařilo. Je to podle nich jednoznačné potvrzení kvality našich
vín, tak nelituji, že jsem s účastí na
této soutěži nepřestal,“ řekl Právu nadmíru spokojený vinař, který
se momentálně přesouvá na další

přehlídku vín v Německu.
Chardonnay du Monde je nejstarší soutěží zaměřenou výhradně
na vína jedné odrůdy. Letošní třiadvacátý ročník se odehrál ve dnech
8. až 11. března 2016 v Château
des Ravatys, vinařské usedlosti
Pasteurova institutu v Saint Lager
poblíž Lyonu, v regionu burgundské vinařské Francie.
Pořadatelé jednodruhovou soutěž limitují množstvím přihlášených
vín, nesmí překročit tisícovku. Letos se porotci, z nichž polovina
byla mimofrancouzských, museli
vypořádat se 782 vzorky z 39 zemí.
Absolutně nejlepší a jediné, které
pokořilo víno z Moravy, bylo Kalala
Chardonnay Icewine ročníku 2013
z kanadské oblasti Okanagan Valley.
Zdroj: www.novinky.cz

KAM NA JÍDLO
Všichni si občas rádi zajdeme někam na dobré jídlo
či pití. Co se za poslední měsíce událo v krumvířských
pohostinstvích?
Pizza restaurant prošel v posledním roce změnami
jak v úpravách prostředí, tak v nabídce jídel. Vstupní
prostory a vnitřní kuřácká část je nyní vyzdobena malbami na motivy Josefa Lady a v zadní nekuřácké části
najdete díla Stanislava Ševčíka, zobrazující malebná
krumvířská zákoutí. Restaurace kromě stálé nabídky
pizzy s možností rozvozu, minutek a pochutin k pivu,
pravidelně připravuje pro své hosty různě zaměřené
akce. Návštěvníci měli možnosti ochutnat například
zabijačkové speciality, zvěřinové hody nebo řízkové
variace. Od začátku dubna je také rozšířena nabídka
obědového menu, takže si každý jistě přijde na své.
Hospoda na hřišti prošla během poslední zimy také
několika změnami. Kromě útulnějšího prostřední se
můžete těšit na nově nabízený sortiment kávy a kvalitních dezertů. Jde sice o kuřácké zařízení, ale v letní sezoně mohou nekuřáci využít příjemné venkovní
posezení u fotbalového hřiště. V sobotu odpoledne se
tak zároveň můžete stát diváky mistrovských zápasů
krumvířských hráčů. V horkých dnech Vás osvěží dobré pivo, ale i alko a nealko míchané nápoje.
Co se týká pizzy, vyrostly krumvířské restauraci
v Kloboukách dva konkurenční podniky. Obě restaurace změnily původní podobu a snaží se nalákat zákazníky na stylové prostředí a především výbornou
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kuchyni. Nově zrekonstruovaná restaurace u Pitrona
nabízí kromě poledních menu také pizzu a burgery.
Znovuotevřený Twister na náměstí připravuje z domácích surovin variace na světové kuchyně. Oba podniky
jsou nekuřácké a rozhodně stojí za návštěvu.
Pokud si budete chtít zajít na slavnostnější oběd či
večeři, můžeme Vám podle našich osobních zkušeností doporučit restauraci na Kraví Hoře v Bořeticích,
restauraci Penzionu André ve Velkých Pavlovicích
a jestli Vám nevadí trocha cestování, tak i Ristorante
La Rivolta v Hodoníně nebo Steakhouse v Břeclavi.
„Před nedávnem jsme navštívili Steakhouse Codys
v ne až tak daleké Břeclavi. Leží na hlavní ulici a zvenčí má fasádu tvořenou „dřevěnými prkny“. Po vstupu
do restaurace jste obklopeni dřevem, vše ve stylu divokého západu. Na výběr je velké množství jídel, v nichž
pochopitelně dominují steaky nejen z hovězího, ale
i vepřové, ryby i jiné. K masu si můžete dát přílohy
od pečiva po upravenou zeleninu, jsou zde i předkrmy,
polévky, saláty … Obsluha je velmi příjemná, na dotazy bystře odpovídá, vždy usměvavá. My jsme si objednali maso propečené na „medium“ a přesně takové
jsme dostali, dobře propečené ale ne vysušené a bylo
výborné. Toto místo mohu jen doporučit.“
Máte pro ostatní tip na zajímavé místo v okolí? Napište nám o ní na zpravodajský email.
(red)
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Z REDAKCE
Vážení čtenáři,
nejdříve důležité info na úvod: Od letošního roku se
mění četnost vydávání zpravodaje – místo 4x ročně bude
vycházet jenom 3x ročně. Rozhodli jsme se tak proto, že
podzimní číslo po prázdninách bývalo většinou chudší na
informace i akce. Nově bude tedy zpravodaj vycházet na
přelomu dubna / května, druhé číslo bude vycházet po hodech začátkem září a poslední číslo klasicky před Vánoce.
Prosíme Vás tedy, abyste své příspěvky a hlavně pozvánky na akce přizpůsobily této nové četnosti.
Jak už asi víte, v redakci se nám událo několik změn,
proto jsme se rozhodli, že Vám k tomu každý napíšeme
pár slov:
Do zpravodaje jsem se přidal, protože bych byl nerad,
aby zmizel z obce. Ne každý má přístup k internetu, aby
se podíval na fotky, přečetl si článek na stránkách obce
nebo jiné záležitosti týkající se Krumvíře. Také by lidé měli
vědět, co se dělo na obci, ve spolcích, co některé trápí i co

se jim líbí. Snad tomu trochu pomůžu. Pokud máte jakékoli připomínky, tak se nebojte napsat na náš zpravodajský
mail, přínosná kritika je vítána, náměty či články také.
Staňa Prokop
Vždy si ráda přečtu informace o dění v obci a o událostech, kterých stojí za to se zúčastnit. Proto se chci alespoň
malou měrou pokusit přispět k tomu, aby krumvířský zpravodaj i nadále vycházel.
Adéla Dufková
Ještě pořád jsem tady. Můj plán byl takový, že ráda pomůžu, občas napíšu nějaký článek… Začátkem letošního
roku to ale vypadalo, že snad zpravodaj přestane vycházet
úplně. Naštěstí se nakonec našly další dobré duše, dali
jsme se dohromady a vše je v pořádku. Stejně jako mnohokrát předtím bychom Vás ale chtěli poprosit o spolupráci.
Každý, kdo se zapojí i malým příspěvkem, nám pomůže.
Božena Svobodová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
za období 1. 4. – 31. 8.
Kobylková Marie
Frýdlová Alžběta
Hladká Květoslava
Bednaříková Anežka
Valihrachová Františka
Šebestová Jarmila
Macháčková Josefa
Pichler Jakub
Charvátová Ludmila
Vytrhlíková Helena
Veselý Jan
Zezulová Pavlína
Šurýnová Anežka
Líznarová Kristyna
Šaňková Věra
Hečová Marie
Charvátová Františka
Kučera Stanislav

89 let
92 let
82 let
102 let
87 let
89 let
96 let
80 let
97 let
84 let
80 let
89 let
83 let
84 let
87 let
88 let
86 let
82 let

PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1. 12. 2015
do 31. 3. 2016
Kraicingerová Šárka
č. p. 42
Kulíšek Adam
č. p. 42
Věchetová Vanesa
č. p. 352
Červinka David
č. p. 126
Grégrová Monika
č. p. 470

Grégr Ivo
Křížová Lena
Krejčí Jan
Zapletalová Veronika
Kňůrová Věra

č. p. 470
č. p. 209
č. p. 313
č. p. 401
č. p. 350

ODHLÁŠENÍ
za období od 1. 12. 2015
do 31. 3. 2016

ÚMRTÍ
za období od 1. 12. 2015
do 31. 3. 2016
Benáček Milan
č. p. 31
Kolouchová Marie
č. p. 282
Havelková Emilia
č. p. 5
Slanec Stanislav
č. p. 205

Fridrich Bronislav
č. p. 184
Mikulicová Romana
č. p. 355
Lutovská Hana
č. p. 347
Lutovská Markéta
č. p. 347
Vágner Souleymane Šimon č. p. 316
Vágner Mohamed
č. p. 316
Brustová Kristýna
č. p. 298
Lojda Daniel
č. p. 130
Věchetová Vanesa
č. p. 352
Dvořáková Martina
č. p. 352
Nestrojilová Zdeňka
č. p. 22
NAROZENÍ
za období od 1. 12. 2015
do 31. 3. 2016
Věchetová Vanesa
Červinka David
Krejčí Jan
Zapletalová Veronika

č. p. 352
č. p. 126
č. p. 313
č. p. 401

Manželé
Ludmila a František Peterkovi
oslavili 26. dubna diamantovou
svatbu. Brali se v roce 1956.
Gratulujeme!
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Pálení čarodějnic
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