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2/2015

v tomto čísle:
• Kraj beze stínu

• Školáček

• Vítání občánků

• Den dětí

• Setkání jubilantů

• Odpoledne s myslivostí

• Krumvířský vinařský běh

• Ukradená mája

• Punťa

• V létě za vínem
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WineRun – Krumvířský vinařský běh
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Z jednání OZ Krumvíř

13. 3. 2015

Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ondřej Luskač, Libor Vytrhlík
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 přítomných

Bod č. 1
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně – právní ochrany dětí s Městem Husto-
peče
Materiály uvedl Jaroslav Komosný. 
-  Uzavřená veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně- právní ochrany dětí dle ust. §63 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ust. §160 odst. 5 zákona č. 200/2004 Sb., správní řád 
ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se odvíjí od počtu obyvatel a ve správním obvodu Hustopečsko činí 8 187 Kč.

Usnesení č. 3/15/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesení působnosti na úseku sociálně – právní ochrany 

dětí s Městem Hustopeče.
Hlasování č. 3.:  11-0-0
- V 18:45 hod. se dostavila zastupitelka.

Bod č. 2
Rozpočtový výhled obce 2016 - 2018 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.

     ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KRUMVÍŘ
     na rok 2016 – 2018

     2016   2017   2018
Příjmy:
(v tis. Kč)
z toho  - daňové   12 300   12 600   12 700
 - transfery   300    300   300
 - nedaňové   1 000    1 050   1 100
 - kapitálové   600   650    650
     --------   --------   ----------
Celkem :    14 200   14 600   14 750

Výdaje: (v tis. Kč)
z toho  - běžné    8 800   9 000   9 000 
  - školství   1 400   1 400   1 500 
 - územ. samospráva  1 000     1 000   1 100 
 - komunální odpad  1 300   1 350   1 350 
 - kapitálové výdaje  1 500   1 500   1 500
     --------   ---------   ----------
Celkem     14 000   14 250   14 450 

Saldo     + 200    + 350   + 300 
- Povinný dokument. Stabilní prostředky, které nám chodí 14 000 000,-Kč.
Usnesení č. 4/15/Z 1
-  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce 2016 - 2018.
Hlasování č. 4.: 11-0-1

Bod č. 3
Smlouva o prodeji části pozemku p.č. 498/25 o výměře asi 700 m2 za účelem výstavby RD 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
-  Žádost p. Michala Svobody o prodeji části pozemku p. č. 498/25 za účelem výstavby RD a to na pozemku p. č. 498/36 

o výměře 700 m2 dle geometrického plánu č. 762-14/2015
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Usnesení č. 5/15/Z 1
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji části pozemku p. č. 498/25 a to pozemku p. č. 498/36 o výměře 700 m2 

za účelem výstavby RD. Zřízení věcného práva do 5 let zkolaudování RD. 
Hlasování č. 5.: 12-0-0

Bod č. 4
Smlouva o prodeji části pozemku p.č. 1448/10 dle geometr. plánu č. 753-55/2014 za účelem narovnání vlastnických 
vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
-  Žádost p. Michaely Šebestové o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1448/10 a to pozemku p.č. 1448/52 o výměře 

16m2 před domem za účelem narovnání vlastnických vztahů. Postavila si tam zídku. Chodník tam zůstává. Předložen 
geometrický plán č. 753-55/2014. Podle znaleckého posudku je cena obvyklá za 1m2 cca 211,-Kč. Konečná cena za 16m2 
činí 3381,-Kč.

Usnesení č. 6/15/Z 1
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji části pozemku p. č. 1448/10 a to pozemku p.č. 1448/52 dle geometric-

kého plánu č. 753-55/2014 za účelem narovnání vlastnických vztahů.
Hlasování č. 6.: 12-0-0

Bod č. 5
Rozpočet obce na rok 2015
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz příloha zápisu).
-  Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 25. 2. 2015.
-  Změny v návrhu rozpočtu obce Krumvíř na rok 2015 (viz příloha zápisu)
 Došlo ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 362/2014 Sb. účinné od 1. 1. 2015 z par. 3119 Ostatní záležitosti 

předškolní výchovy a základního vzdělávání (ZŠ, MŠ) na par. 3117 1. stupeň základních škol.
 Na položce par. 1070 Rybářství – výdaj související s myslivostí byla změněna částka z 60 000,- Kč na 65 000,- Kč.
 Na položce par. 3117 1. stupeň základních škol byla změněna částka z 866 000,- Kč na 1 473 000,- Kč. Požadavek 

Základní a Mateřské školy Krumvíř byl 1 153 000,- Kč + prostředky na rekonstrukci kotelny v celkové výši 500 000,- Kč, 
z čehož 180 000,- Kč bude hrazeno z Rezervního fondu Základní a Mateřské školy Krumvíř.

 Na položce par. 3330 Církev byl požadavek 450 000,- (odložen z důvodu kontrolní prohlídky vnitřku kostela Sv. Bartolo-
měje, zda je v havarijním stavu), změněn na částku 15 000,- Kč pro DIAKONII ČCE – BETLÉM.

 Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2015 tedy činí 16 747 900,- Kč a Financování 2 706 000,- Kč.
Usnesení č. 7/15/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Krumvíř na rok 2015.
Hlasování č. 7.: 12-0-0

Bod č. 6.
Příspěvky pro místní organizace
Materiály uvedl Jaroslav Komosný. 
-  Římskokatolická farnost – 450 000,- Kč – Návrh na posouzení stavu vnitřku kostela Sv. Bartoloměje (odpadávají kusy ze 

zdi) – zda je v havarijním stavu. Jinak se žádost o dotaci přesune do příštího roku 2016. Pan starosta konstatoval, že si 
sjedná schůzku s p. farářem Trtílkem, možnost čerpání z jiných prostředků nebo církevních. V případě havarijního stavu 
se bude situace řešit rozpočtovou změnou.

Žádosti o příspěvky pro místní organizace:
- Spolek PRO MUZEUM – 50 000,- Kč  
- Myslivecké sdružení HUBERT – 65 000,- Kč  
- ČZS Krumvíř – 100 000,- Kč    
- TJ Sokol Krumvíř – 230 000,- Kč   
- Svaz tělesně postižených – 3 200,- Kč  
- DIAKONIE ČCE – středisko BETLÉM – částka nebyla uvedena. Návrh pana starosty je 15 000,-  
Usnesení č. 8/15/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky pro místní organizace na rok 2015 v následující výši:
Příspěvky pro místní organizace
- Spolek PRO MUZEUM – 50 000,- Kč  Hlasování č. 8.:  12-0-0
- Myslivecké sdružení HUBERT – 65 000,- Kč Hlasování č. 9.:  12-0-0 
- ČZS Krumvíř – 70 000,- Kč   Hlasování č. 10.: 12-0-0
- TJ Sokol Krumvíř – 230 000,- Kč   Hlasování č. 11.: 12-0-0
- Svaz tělesně postižených – 3 200,- Kč  Hlasování č. 12.: 12-0-0
- DIAKONIE – Betlém – 15 000,- Kč  Hlasování č. 13.: 12-0-0

Bod č. 7
Smlouva o zemědělském pachtu – pronájem obecních pozemků
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
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-  Dne 23. 2. 2015 byl na úřední desce a elektronické úřední desce vyvěšen Záměr obce Krumvíř o pacht pozemků v k.ú. 
Krumvíř o výměře 105 405 m2. Dne 10. 3. 2015 bylo na podatelnu Obce Krumvíř doručeno 5 zalepených obálek s popi-
sem „NEOTVÍRAT“ s cenovými nabídkami. Rada Obce Krumvíř tyto obálky ve středu 11. 3. 2015 otevřela. Nabídky byly 
následující: 

- Zemas a.s., Čejč     3 900,- Kč/ha
- AGRO Krumvíř, Kobylí    3 900,- Kč/ha
- Věchet Jaroslav, Kašnice    4 501,- Kč/ha
- Valihrach František, Krumvíř 204   3 510,- Kč/ha + daň
- Foretník Aleš, Krumvíř 416   5 100,- Kč/ha
Usnesení č. 9/15/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu – pronájem obecních pozemků p. Foretníkovi Alešo-
vi, Krumvíř 416. Nájem bude činit 5100,- Kč/ha na dobu neurčitou s výpovědní roční lhůtou.
Hlasování č. 14.: 11-0-1

Bod č. 8
Žádost majitelů stav. pozemku p.č. 1930/46 o souhlas s prodejem tohoto pozemku dalšímu stavebníkovi s dodrže-
ním původní podmínky výstavby rodinného domu do 5 let
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
-  Manželé Vladíkovi žádají o možnost prodeje stavebního pozemku p. č. 1930/46 slečně Lucii Šabové a panu Jurajovi Ďu-

ranovi s dodržením původní podmínky výstavby rodinného domu do 5 let a kupní cenou 350,- Kč/m2.
Usnesení č. 10/15/Z 1
-  Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi manžely Vladíkovými na straně jedné a slečnou Lucií Šabovou a pa-

nem Jurajem Ďuranou na straně druhé o prodeji stav. pozemku p. č. 1930/46 s dodržením původních podmínek stanove-
ných v kupní smlouvě mezi Obcí Krumvíř a panem Vladíkem a paní Vladíkovou (Hluchou).

Hlasování č. 15: 12-0-0

Informativní zprávy
-  Paní Dana Hečová – zastupitelka se informovala o čištění pozemních komunikací multikárou.
-  Paní Michaela Procházková – zastupitelka informovala zastupitele o zúžené silnici k mostku u kontejnerů. Potřeba odstra-

nění rostoucí trávy. Dále navrhla rozšíření kontejnerů z důvodu rozšiřování obce směrem na Bohumilice a na Klobouky 
u Brna.

-  Pan Zdeněk Luskač – zastupitel navrhl v rámci třídění odpadů kontejnery na plechovky (železo).
-  Pan Martin Valihrach – zastupitel vznesl dotaz na skládku Krumvíř.
-  Pan Ondřej Němeček – výměna topného systému, zateplení a fasáda Hasičské zbrojnice. Hasiči zažádali o dotaci z Jiho-

moravského kraje. Pan starosta konstatoval, že téma fasáda zůstává otevřené. Je potřeba zjistit cenu zateplení, fasády 
atd. 

10. 6. 2015

Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. František Foretník, Martin Valihrach
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 přítomných

Bod č. 1
Pověření zástupce obce ve věci pořízení nového územního plánu obce a jeho změn
Materiály uvedl Jaroslav Komosný. 
-  Zastupitelé navrhli jako zástupce obce ve věci pořízení nového územního plánu obce a jeho změn pana sta-

rostu Jaroslava Komosného.
Usnesení č. 13/15/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce obce ve věci pořízení nového územního plánu obce a jeho změn 

pana starostu Jaroslava Komosného.
Hlasování č. 3: 10-0-0
- V 19:20 hod. se dostavil zastupitel.
 
Bod č. 2
Rozpočtové opatření č. 3 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 173 700,-Kč na 14 410 600,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 16 792 900,-Kč na 16 842 900,-Kč
- Financování 2 432 300,-Kč
Usnesení č. 14/15/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování č. 4: 11-0-0
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Bod č. 3
Účetní uzávěrka za rok 2014
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
-  Návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2014
Usnesení č. 15/15/Z 2
-  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2014.
Hlasování č. 5: 11-0-0

Bod č. 4
Závěrečný účet obce za rok 2014
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
-  Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 s výhradou
 Zastupitelstvo obce stanovilo pro podání písemné zprávy o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedo-

statků Krajskému úřadu do 10 dnů od dne schválení závěrečného účtu za rok 2014.
Usnesení č. 16/15/Z 2
- Zastupitelstvo obce stanovilo pro podání písemné zprávy o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostat-

ků Krajskému úřadu do 10 dnů od dne schválení závěrečného účtu za rok 2014.
- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou.
Hlasování č. 6: 11-0-0

Bod č. 5
Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. o stanovení odměn zastupitelů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
-  Návrh na schválení Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. o stanovení odměn zastupitelů. Jde o nové tabulky – navý-

šení asi o 3% s účinností od 1. června 2015.
Usnesení č. 17/15/Z 2
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. o stanovení odměn zastupitelů s účinností od 

1. června 2015.
Hlasování č. 7: 11-0-0

Bod č. 6
Smlouva o prodeji pozemku p. č. 1930/38 za účelem výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
- Pan Petr Zvonič žádá o koupi pozemku p. č. 1930/38 za účelem výstavby rodinného domu.   
Usnesení č. 18/15/Z 2
-  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1930/38 panu Petru Zvoničovi za účelem výstavby rodin-

ného domu s dodržením původní podmínky výstavby rodinného domu do 5 let a kupní cenou 350,- Kč/m2. 
Hlasování č. 8: 11-0-0

Bod č. 7
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „29. ročník folklórního festivalu 
Kraj beze stínu“ ve výši 74 000,-Kč 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
-  Dotace 74 000,-Kč je poskytována na základě dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památ-

kové péče v roce 2015 a musí být použita v souladu s právními předpisy, podmínkami smlouvy a Dotačním 
programem. 

Usnesení č. 19/15/Z 2
-  Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „29. ročník folklórního 

festivalu Kraj beze stínu“ ve výši 74 000,-Kč, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 9: 11-0-0

Bod č. 8
Pan Tomáš Kratochvíl žádá o finanční dar 10 000,- Kč na westernové a vozatajské závody
Materiály uvedl Jaroslav Komosný.
Usnesení č. 20/15/Z 2
-  Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5 000,-Kč panu Tomášovi Kratochvílovi na westernové a vo-

zatajské závody.
Hlasování č. 10: 11-0-0

Informativní zprávy
-  Pan starosta informoval zastupitele, že pan Pavel Putna č. p. 484 žádá o úpravu příjezdové komunikace p. č. 1448/1 

ke hřbitovu.
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V příspěvku internetového portálu FolklorDNES, 
ve kterém byly zveřejněny výsledky regionálního kola 
soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, 
napsali, že v Krumvíři verbuňk zvítězil nad počasím. 
Myslím, že můžeme směle říct, že celý letošní Kraj 
beze stínu zvítězil nad počasím, i když boj to byl tvrdý 
a počasí si s námi tentokrát pěkně zahrávalo. Téměř 
800 účinkujících odolalo vedru, větru, hromům, bleskům 
a také malé dešťové přeháňce. Nakonec však vše dob-
ře dopadlo a podařilo se nám uskutečnit celý program. 

Sobotní podvečer zahájily mužské sbory z Krumvíře 
a Morkůvek za doprovodu cimbálové muziky Strunka. 
Písničky o víně v podání sborů zněly pro návštěvníky, 
kteří ochutnávali vína z deseti vinařství regionu, jež měly 
v areálu národopisného stadionu otevřeny své stánky 
po celý večer. O tom, že tentokrát vína od vybraných 
vinařů hostům festivalu chutnala, svědčily prázdné kar-
tony, které většině vinařů zůstaly, a také dobrá nálada, 
která některým hostům vydržela až do časných ranních 
hodin. 

Hlavní program s názvem „U súsedů“ zahájila do-
mácí cimbálová muzika Vonica se svými sólisty. Dále 
vystoupili tři zástupci okolních regionů: CM Friška z Ky-
jova, Gajdoši Brno a CM Zádruha z Dolních Bojanovic. 
Program cimbálových muzik prolínala Soutěž o nejlep-
šího tanečníka slováckého verbuňku za region Hanácké 
Slovácko s postupem na MFF ve Strážnici, ve které zví-
tězil Marek Kraus z Archlebova. Ve fi nále soutěže nás 
reprezentoval nejen Marek Kraus, ale také Marek Štěr-
ba z Dambořic, který si ve Strážnici vybojoval postup 

-  Obec Krumvíř má zájem o koupi pozemku u hřbitova p. č. 245/1 o výměře 543 m2 od fi rmy BIBI LIFE, s.r.o.. Firma 
BIBI LIFE, s.r.o. má zájem o koupi pozemků p. č. 334/1 o výměře 466 m2 a p. č. 1324/30 o výměře 2 420 m2 od Obce 
Krumvíř. Rozdíl výměr fi rma BIBI LIFE, s.r.o. doplatí.

-  Paní Ivana Lexová – ředitelka školy Krumvíř žádá o příspěvek na mzdové prostředky na půl úvazku učitelky ZŠ – 
asi 14.000,-Kč až 18.000,-Kč/měsíčně (školní rok 2015/2016). Pan starosta navrhl uhradit jen polovinu potřebných 
mzdových prostředků polovičního úvazku a další polovinu uhradí Základní a Mateřská škola Krumvíř z Krajských 
fi nancí. V případě nutnosti, kdy nebudou mzdové fi nanční prostředky z Krajského úřadu dostačující, obec Krumvíř 
poloviční úvazek učitelky dle přiložené žádosti ZŠ dofi nancuje. 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pana starosty.
Hlasování č. 11.: 11-0-0
-  Martin Valihrach – zastupitel vznesl dotaz ohledně územního plánu Obce Krumvíř a ohledně úpravy chodníku na 

Starém hřbitově ke kostelu Sv. Bartoloměje.

KRAJ BEZE STÍNU

do fi nále. Večer zakončila beseda u cimbálu se školou 
tanců pod vedením manželů Petrášových z Morkůvek. 

V neděli byl program zahájen velkolepým průvodem 
krojovaných obcí, dále následovalo vystoupení dět-
ských souborů, ve kterém nechyběla domácí Pantlič-
ka. Po dětech nastoupili na jeviště zástupci Ždánic ve 
vlastním programu s názvem „A ta naša dědina“, kteří 
započali seriál pořadů věnovaných jednotlivým obcím 
Hanáckého Slovácka. Hlavní bodem nedělního odpole-
dne byl tematický pořad „Od klásku ke kvásku“, v němž 
soubory ztvárnily pěstování a zpracování obilí a zvyky 
s tím spojené. Hostem festivalu byly soubory z Valašska 
s překrásným hodinovým programem „Koléj toléj Valaš-
ského“, který sice přerušila krátká přeháňka, ale dcérky 
a ogaři se vody nezalekli a po vysušení tanečního po-
vrchu program dokončili. Během deště a přípravy jevi-
ště držela festivalovou náladu CM Bukovinka, která se 
na „búdě“ ihned chopila nástrojů a zahrála pro všechny 
přítomné. XXIX. Kraj beze stínu zakončila nadžánrová 
kapela FLAIR pod vedením Jana Rokyty ml., která hrála 
až do tmy pro zhruba stovku těch nejotrlejších hostů za-
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V letošním programu Kraje beze stínu zazněla 
také – jak jinak, vzpomínka na dnes již legendár-
ního zpěváka Jaroslava Kováříka, který se účast-
nil téměř všech ročníků tohoto folklórního festivalu. 
Vzpomněla jsem si přitom na jedno takové netra-
diční setkání s ním zhruba před deseti lety a to ve 
vestibulu Fakultní nemocnice v Brně, kde jsme spo-
lu s ním a mým tatínkem čekali na sanitku. Pan Ko-
vářík o dvou berlích, ale plný elánu nepokrytě dával 
najevo radost ze setkání. Během čekání bylo stá-

le o čem vyprávět, myslím, že vestibulem se tehdy 
nesla potichu dokonce i písnička, a tak se nutně řeč 
stočila i kolem, v té době trochu ohrožených, krum-
vířských slavností. Tehdy pan Kovářík s velkým dů-
razem a zápalem doslova zvolal: „Grumvířáci, ne-
dejte temto slavnosťám zahynút! To je to jediný, co 
my, hanáčtí Slováci, tady máme.“ Druhé setkání už 
bylo smutnější. To když se veřejnost s panem Ko-
váříkem loučila. Promluva v kobylském kostele se 
nesla v duchu citátu: „Kde slyšíš zpěv, tam jdi. Tam 

balených v dekách a tulících se k sobě. I tak malé pub-
likum však bylo úžasné a společně s FLAIRem vytvořili 
nezapomenutelnou atmosféru.

Ne vše, co jsme letos pro diváky připravili, se ode-
hrávalo na jevišti. Hojně navštěvovaný byl náš stánek, 
kde se prodávaly trička, tašky a nažehlovačky s folklor-
ními motivy, který určitě bude i v příštím ročníku a to 
rozšířený o další produkty. Dětem se líbila interaktivní 
obilná výstavka, kde mohli také ochutnat něco z boha-
tého sortimentu Pekařství Křižák. Bohužel vzhledem 
k nemocem členek Spolku PRO MUZEUM nebyl usku-
tečněný jejich venkovský dvorek s fotoateliérem. A také 
nám štěstí nepřálo a nepřijeli stánkaři s občerstvením, 
které už nešlo na poslední chvíli nahradit.

I když se organizační rada festivalu rozrostla o něko-
lik dalších dobrovolnic, akci tohoto rozsahu by nebylo 
možné uskutečnit bez pomoci dalších „dobrých duší“. 
Je tedy na místě poděkovat všem, kteří se jakkoliv 
zasloužili o zdárný průběh slavností. Děkujeme zdra-
votnici Svatce Šurýnové, která měla letos díky počasí 
plné ruce práce. Děkujeme tetičkám Kobylkové, Loziá-
šové, Männlové a paní Charvátové za pomoc v kuchyni 
a ve stánku. Děkujeme Aleně Čálkové a Petře Koneč-
né za velkou pomoc s organizací. Děkujeme Štěpán-
ce Ledahudcové a její pravé ruce Zuzce Macháčkové 
za nádhernou výzdobu, která byla obdivovaná mno-
hými návštěvníky. Děkujeme vrchní fotografce Adéle 
Vytrhlíkové za dokumentování celé akce. Děkujeme 
kamarádům Jarce Bláhové a Marku Jindřichovi za po-
moc s prodejem triček, aranžováním výstavy fotografi í 
a dalšími pracemi. Děkujeme Šárce Foretníkové za do-
hled nad výstavkou pro děti. Děkujeme obětavým hos-
teskám, kterým touto cestou posíláme také pochvaly 
od zúčastněných souborů. O oblíbenosti krumvířských 
hostesek svědčí i fakt, že si „hostesku“ Vojtu Veselé-
ho tanečnice z NS Pálava chtěli odvézt s sebou do Mi-
kulova. Děkujeme krojovanému páru Báře Řezáčové 
a Martinu Sýkorovi za vedení průvodu a Martinovi také 
za účinkování v programu Od klásku ke kvásku. Děku-

jeme Ondrovi Luskačovi a Michalu Svobodovi za to, že 
oblékli kroj a na jevišti se postarali o správný pitný režim 
soutěžících verbířů. Děkujeme krumvířským hasičům, 
sokolům, zahrádkářům, myslivcům a Spolku pro muze-
um za vše, s čím pomohli, co zapůjčili nebo darovali. 
Děkujeme všem, kteří při vichřici podali pomocnou ruku, 
drželi stany, aby neuletěly, nebo uklízeli to, co už létalo 
po areálu. Děkujeme svým rodinám za pomoc, podporu 
a pochopení. 

Velice nás potěšila návštěvnost, která se oproti minu-
lému ročníku zvedla o více než padesát procent, a proto 
děkujeme také vám všem, kteří jste přišli, a zvláště těm, 
kteří se nezalekli větru, deště a vydrželi až do konce. Co 
nás však mrzelo, byla podívaná z průvodu z pohledu zú-
častněných. Na průvod, kde šlo, tancovalo a zpívalo více, 
jak pět set krojovaných se přišla podívat snad jen deseti-
na z těch, co šli v průvodu. A to byl velmi smutný pohled… 

Celý letošní festival byl natáčený na video panem An-
tonínem Vrbou. Sestřihané záznamy najdete na www.
youtube.com/user/TondaVrba či na našich facebooko-
vých nebo internetových stránkách www.krajbezestinu.
cz, kam bude vše postupně doplňováno. 

Příští jubilejní třicátý ročník se bude konat v roce 2017 
opět druhý červnový víkend, již teď Vás na něj srdečně 
zveme!

Za programovou a organizační radu festivalu
 Kristýna Vlasáková

Kde slyšíš zpěv, tam jdi... 



Krumvířský zpravodaj2/2015 strana  9

Do redakce se nám dostal historický výstřižek z novin (děkujeme za jeho zaslání paní 
Marii Šebestové), který zmiňuje nápad vzniku folklorního festivalu v Krumvíři:

dobré srdce mají. Zlí lidi, věř mi, ti nikdy nezazpíva-
jí.“ A během letošního Kraje beze stínu jsem měla 
za to, že tento citát došel také v Krumvíři naplnění. 
Je dobře, že tyto folklórní slavnosti překonaly za při-
spění mnoha obětavých jednotlivců svá krizová léta 
a doufejme, že se ustálily ve své původní správné 
podobě a plní tak své poslání. To je udržení tradic 
a zvyklostí, prezentace lidové písně a muziky Ha-
náckého Slovácka a hlavně setkávání se příznivců 
a nadšenců folklóru. Organizátorky posledních roč-
níků jsou si toho všeho vědomy, a právě proto si 
v tomto směru zaslouží velké uznání. Jejich práce 
je důkazem, že jim odkaz zakladatelů festivalu není 
lhostejný. 

Letošní ročník byl asi nejrozsáhlejší z těch posledních, 
pokud jde o počet účinkujících. To určitě vyžadovalo vel-
ké pracovní nasazení všech, nejen pokud se týká skladby 
programu, ale také zajištění zázemí po celou dobu konání. 
A i přesto, že po oba dva dny připravilo počasí pořadate-
lům horké chvilky, všechno se ctí ustáli a zvládli. Kvalit-
ní program, plné nasazení všech účinkujících, zvládnutá 
organizace. A i kdyby třeba nezaznělo nic jiného, než pí-
seň Putovali hudci v nádherném podání Jana Rokyty ml., 
posledního hosta festivalu (což byla taková třešnička na 
dortu), stálo to za to. Kdo tedy uslyšel zpěv a přišel, určitě 
potkal i dobré lidi a odnesl si nádherný zážitek. Hlavním 

organizátorkám – Drahomíře Novotné, Kristýně Vlasákové 
a Majce Šebestové, celému přípravnému týmu, účinkují-
cím a všem, kteří se nějakou měrou přičinili o zdařilý prů-
běh slavností KBS (a nebylo jich málo), patří opravdu velký 
dík. Jsou to hodiny a dny intenzivní práce. A my ostatní, 
kteří se do příprav aktivně nezapojujeme, můžeme pomoci 
alespoň svou účastí. I to je totiž velmi důležité. V tomto má 
ovšem Krumvíř ještě hodně co dohánět. A na úplný závěr 
– pokud byste přemýšleli, kdo je autorem výše zmiňova-
ného citátu, nehledejte (jako já) mezi lidovými zpěváky či 
muzikanty. Není to nikdo menší než J. W. Goethe.

 SA
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kola nebo koloběžky, a tak jsme se 
vydali 24. 4. 2015 vyzkoušet si to 
do Hustopečí na dopravní hřiště. 
Moc se nám tam líbilo, mají tam kři-
žovatky, semafor i vlakový přejezd.
Čarodějnické rejdění je už bez-

va tradicí. Maskované čarodějnické 
děti plnily úkoly a sbíraly razítka na 
kartičku, potom dostaly odměnu, 
oplatek i opékaly buřty.

Zápis do MŠ na příští rok jsme 
měli 5. 5. 2015 a zapsalo se nám 
více jak dvacet dětí z Krumvíře 
i okolních míst (Klobouky, Bohumi-
lice, Kašnice).

Ke Dni matek jsme si připravili 
s dětmi krátké vystoupení ve třídě.

Letos probíhalo plavání přihláše-
ných dětí trochu v jiném režimu – 
jezdilo se 2x týdně v květnu až červ-
nu. Plavecká škola Hustopeče má 
už dlouholetou praxi a je o ni z řad 
MŠ zájem. Výuka probíhá v 10 lek-

Mateřská škola

RUBRIKA ŠKOLÁČEK

Na jaře jsme v naší MŠ využili 
nabídky výukového programu „Jak 
se čistí zuby“ s názvem „O dráčkovi 
Zoubkovi“.

V Kobylí nás 15. 2. 2015 na pře-
hlídce malých zpěváčků reprezen-
tovali Maruška Chovancová a Vítek 
Procházka. Děkujeme rodičům za 
spolupráci. 

V březnu nás navštívilo Divadél-
ko pro školy Hradec Králové s „Po-
hádkou ze starého mlýna“. Také 
jsme vyjeli do divadla v Brně. Ces-
tou jsme pozorovali, jaký je rozdíl 
vesnice – město. V Divadle Bolka 
Polívky hráli herci z Litvínova po-
hádku Loupežník Rumcajs.

Ke Dni Země jsme si zkusili po-
hrát s PET lahvemi. Tvořili jsme 
věže, válce, hrady, květináče, růz-
né pohádkové postavy a moc jsme 
si to užili.

S jarem nás lákalo sluníčko na 

cích za 1400 Kč a obsahuje dopra-
vu, nájem bazénu a učitele plavání. 
Příští školní rok nám nabídli termín 
hned v září, zase máme přihlášeno 
dost dětí. 

K svému svátku – Dni dětí – do-
staly děti písničkový dárek v podo-
bě Musica Animae z Velkých Pavlo-
vic a hudebního pořadu Perníková 
chaloupka.

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 jsme byli 
na celodenním výletě nejprve ve 
Vracově na soukromé železnici na 
zahradě a potom v ZOO Hodonín. 
Děti byly hodné, spokojené a mají 
spoustu nových zážitků. Nejvíc se 
líbil vláček, rybník s vodníkem a v 
ZOO lev a tygr.

Pro předškoláky máme od úno-
ra do května projekt Budu školák 
zaměřený na rozvoj školní zralosti. 
Děti chodí se svojí paní učitelkou 
jednou týdně odpoledne do 1. tří-
dy, kde mají připraveny hry, říkan-
ky, pracovní listy. Také se seznámí 
se svoji budoucí třídou. Procvičo-
vali jsme: jemnou motoriku, grafo-
motoriku, řeč, myšlení, sluchové 
vnímání (sluchovou diferenciaci, 
paměť, analýza, syntéza, vnímání 
a reprodukce rytmu a melodie řeči), 
zrakové vnímání, analýzu, syntézu, 
paměť, prostorovou a pravolevou 
orientaci, orientaci v čase, početní 
představy. 

Konec školního roku pro před-
školáky znamená rozloučení se 
školkovým životem. Budoucí prvňá-
ci už tradičně v červnu přespávají 
ve školce. V úterý 23. 6. spalo v MŠ 
dvanáct statečných dětí se dvěma 
paní učitelkami. Děti měly pyžamo-
vou přehlídku, diskotéku a taky za 
nimi přišli na návštěvu klauni. Jíd-
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lo nám připravily hodné paní ku-
chařky, tak jsme ve školce večeřeli 
a snídali a děti si sami jídlo připra-
vovaly a servírovaly. Taky jsme se 
slavnostně 25. 6. 2015 rozloučili se 
14 předškoláky. Bylo to s písnička-
mi, rozcvičkou se žabkou, knížkou, 
šerpou a pytlíkem na přezůvky na 
památku.

Provoz MŠ bude v červenci do 
24. 7. 2015 jen v jedné třídě. A už 

se budeme těšit na nové děti. Za-
psalo se jich dost, tak v příštím roce 
zachováme provoz ve dvou třídách.

Během celého roku jsme soutě-
žily ve sběru sušené pomerančové 
a citronové kůry a ve sběru starého 
papíru a vršků z PET lahví. S diplo-
my a dárečky jsme vždy vyhlašo-
vali nejpilnější a taky jsme ocenili 
všechny aktivní sběrače ve všech 
vyhlášených skupinách alespoň 

sladkou drobností. Některé děti byly 
smutné, protože malou odměnu 
dostal jenom ten, kdo něco sbíral. 
Proto prosíme rodiče, aby se za-
pojili. Přispějete tím také na aktivity 
a drobné potřeby svých dětí, jako je 
úhrada pohádkového představení, 
dárky pro budoucí prvňáky, školko-
vý výlet…

Naše MŠ se opět zapojila do vý-
tvarné soutěže vyhlášené Ekocen-
trem Trkmanka ve Velkých Pavlo-
vicích s tématem Živly a výtvarné 
soutěže vyhlášené organizací Du-
hovka Břeclav nazvané Ohrožená 
příroda.

Děti naší MŠ chodí v průběhu 
roku také přivítat nové občánky 
s básničkou na obci a gratulovat ju-
bilantům na hasičce. Děkujeme ro-
dičům za ochotu a vstřícnost přivést 
děti v neděli. 

Všechny akce fotíme a dáváme 
na naše internetové stránky, podí-
vejte se na http://skolakrumvir.web-
node.cz/ - Mateřská škola, fotogale-
rie.

Přejeme všem hezké léto, odpo-
činek, zábavu, radost.

Za Mateřskou školu Krumvíř
Báňová Jana

Spaní ve školce
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Plavání

Výlet
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Základní škola objektivem fotoaparátu 

Den Země, 17. 4.

Antropos Brno, 25. 3.

Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů, 19. 3.
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Slet čarodějnic, 30. 4.

Víčka pro Patričku, 21. 4.
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Dopravní výchova na dopravním hřišti v Hustopečích, 5. 5.
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Výlet do Moravského krasu

Okresní kolo dopravní soutěže v Břeclavi, 28. 5.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Spolek PRO MUZEUM
Dne 29. března jsme přivítali první návštěvníky na 

"Květnou neděli na muzeu".
Paní Slavíková bezkonkurenčně odehrála "Velkou račí 

pohádku aneb Liška Chytrolína a rak Klepeťák", my jsme 
připravili výstavu vyšívaných kuchyněk, deček, prostírá-
ní… nazvanou "Každá žena pořádná", pan Slavík upletl 
zájemcům žile dokonce z košíkářské vrby a ne pedigu, jak 
zněl katastrofi cký scénář a Dáška Urbanová se Šárkou Fo-
retníkovou se opět postaraly o výtvarnou dílničku pro děti 
(i dospělé).

Od března se také otevřel dárkový obchůdek "U stařen-
ky v komoře".

Kromě škrábaných vajíček, výrobků z vosku, medovi-
ny, dárkových předmětů z Betléma, drobných šperků, řez-
bářských výrobků a obrázků malovaných na skle najdete 

Ukončení školního roku
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postupně i další suvenýry z Krumvíře 
a okolí. Část nabídky najdete na na-
šich stránkách pod odkazem "muze-
um".

3. května jsme připravili pro naše 
ženy prodejní výstavu šperků. Pro-
dávaly se šperky levné i dražší bižu 
až po originální kusy z polodrahoka-
mů od Johany Strnadové. Sice nám 
nepřálo počasí, na druhé straně za 
námi přijela charismatická Jana Čer-
venková, autorka knížky o boji se zá-
vislostmi. Rádi bychom s ní připravili 
setkání právě na toto téma, protože 
každý z nás bojuje s určitou závislostí.

26. května jsme se zúčastnili kon-
ference Živý folklór v Břeclavi a 25. 6. 
její druhé části v Modré u Uherského 
Hradiště.

29. května jsme se již po třetí setka-
li na Noci kostelů. Tentokrát zazpíval 
mužský sbor z Krumvíře. Program do-
plnily povídky Jiřího Žardeckého, Jana 
Herbena a Michala Srubjana (četla 
Natka Colledani a Dáša Urbanová). 
Pan Mondek nás zavedl i do zvonice. 
K vidění byla také čerstvě zrestauro-
vaná rodinná bible pana Josefa Pla-
chého z Krumvíře č. p. 42 s prvním 
osobním zápisem z roku 1881.

A co připravujeme?
- Fasádu, chodbu, komín!
- Na hody výstavu historických kro-

jů
- Dětskou dílničku přes prázdniny
A co nás mrzí?
Neúčast na Kraji beze stínu. V mě-

síci červnu se náš spolek jmenuje spí-
še Spolek marodů.

Muzeum je přesto otevřeno na po-
žádání. Naposledy jsme přivítali ná-
vštěvu z Vlastivědného spolku z Hus-
topečí.

 Věra Colledani

Mužský sbor Krumvíř
Mužský sbor vznikl na jaře roku 

2012. Vlastně, „vznikl“ je špatné slovo. 
Po dlouholeté tradici sborů v Krumvíři 
se spíše hodí „byl obnoven“. Velkou 
zásluhu na tom má Jožka Drabálek, 
který navštěvoval potenciální členy. 
Na svůj seznam sehnal 30 podpisů, tj. 
příslibů k účasti. Sešlo se nás 16. Poz-
ději jsme se rozšířili až na 18 členů, 
ale časem dva odpadli, takže setrvá-
váme na počtu šestnácti. Co zpívat? 
Dohodli jsme se na písničkách z regi-
onu, které ale zpíváme trochu jinak, 

V loňském roce také započalo 
naše vystupování v „zahraničí“. Za-
zpívali jsme na Babských hodech 
v Lovčičkách, na setkání folklorních 
souborů v Šardicích a vinobraní 
v Brumovicích. Na domácí scéně 
jsme se představili u pomníku pad-
lých a křestu vyřezávaného kříže na 
hřbitově. Předloni i letos jsme účinko-
vali na Kraji beze stínu. Na jaře jsme 
přijali pozvání na setkání mužských 
sborů v Mistříně a folklórní festival 
v Tvrdonicích, kde jsme v nádherném 
areálu měli velký úspěch. V Krumvíři 
jsme zazpívali i u příležitosti Noci kos-
telů. Ještě nás čeká vystoupení na 
Vinařském běhu, v září jsme pozváni 
do Rohatce. A v prosinci bychom rádi 
opět uspořádali Adventní koncert. 

Jak vidíte, opravdu nezahálí-
me a mé poděkování si zasluhují 
všichni členové sboru. A samozřej-

než se zpívají ve sklepech. Repertoár 
nám nuceně rozšířila Věra Colledani, 
když nás požádala, abychom u pří-
ležitosti blížících se Vánoc zazpívali 
v muzeu nějaké koledy. Ty jsme pak 
opakovaně zpívali na Adventním kon-
certě v kostele za doprovodu pana 
A. Jelinka na varhany a v minulém 
roce v kulturním domě ve spolupráci 
s dívčím sborem OK Vocal z Brna. 
Tuto spolupráci bychom po loňském 
úspěchu rádi zopakovali. Samozřej-
mě s obnoveným repertoárem. 
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Jarní období pokračovalo po naší výstavě vín vý-
stavami v okolí, kterých jsme se zúčastnili nejen jako 
členové degustačních komisí, ale především poskyt-
nutými vzorky vín. Některá z nich získala výborné 
hodnocení. Nejvyšší měl vzorek Rýnský ryzlink 2014 
od Josefa Koloucha ml., který byl šampionem výsta-
vy v Brumovicích. V Čejkovicích obdržel za odrůdu 
Svatovavřinecké 2014 zlatou medaili František Pla-
ný.

Uskutečnili jsme opět zájezdy na jarní Floru Olomouc 
a do lázní Mošoň.

Pokračujeme na zvelebení vinařského domu, kde se 
dokončilo zateplení stropu a zastřešení pergoly.

Začátkem května jsme navštívili vinařství Josef Dufek 
ve Svatobořicích – Mistříně. Tentokrát se podařilo naplnit 

Zatímco po kulturní stránce si 
krumvířští fotbalisté dávali na jaře 
oddech, po stránce sportovní se tý-
den co týden utkávali se soupeři jak 
na domácím plácku, tak i na stadio-
nech soupeřů.

kapacitu zájezdu a jménem zúčastněných můžu prohlá-
sit, že jak vzorky vín, tak odborné vedení degustace pa-
nem Dufkem bylo na prvotřídní úrovni.

Svými možnostmi jsme napomohli obecnímu úřadu při 
pořádání hlavní letošní kulturní události v Krumvíři Kraji 
beze stínu.

Na závěr června jsme se zapojili do spolupráce na po-
řádání I. vinařského běhu.

V průběhu roku dáváme vinařům aktuální informace 
o prognóze chorob a škůdců révy vinné na nástěnce před 
kinem.

Teplé jarní počasí zatím révě prospívá, ale nesmíme 
z ochrany nic zanedbat, aby se úroda sklidila v lepším 
množství i kvalitě než v roce 2014.

 Tajemník Karel Rozsypal 

Český zahrádkářský svaz – sdružení vinařů Krumvíř

TJ Sokol Krumvíř
Přípravka
Po skončení zimní přípravy, absol-

vované z převážné většiny v místním 
kulturním domě, rozehráli na začátku 
dubna svou jarní část sezóny naši 
nejmenší. Nutno dodat, že až na prv-
ní zápas proti Horním Bojanovicím, 

v němž chlapci darovali všechny body 
soupeři a posledním „jednobodovém“ 
utkání proti Nikolčicím, si ve zbývají-
cích kláních vedli na výbornou, když 
vyhráli pět utkání v řadě. Střelecky 
nejproduktivnější byl Adam Húšek, 
za nímž následovali již s větším od-

mě i představitelé obce, kteří nám 
velmi vycházejí vstříc. Bohužel si 
musím i postěžovat. V obci s tako-
vou pěveckou tradicí se našlo jen 
16 zpěváků? Vím o spoustě výbor-

ných pěvců a mrzí mě, že nemají 
o účinkování ve sboru zájem. Pro 
ty, kteří si to snad rozmyslí a budou 
se chtít zapojit: zahajovací zkouška 
nové sezony bude v neděli týden 

před hody v 19 hodin v kulturním 
domě. Pevně věřím, že obohatíme 
své řady o další členy a opakuji: jste 
vítáni! 

 Víťa Charvát
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stupem Radim Němeček a David 
Macháček. Žádný z těchto kanonýrů 
nám po sezóně nekončí, proto se na 
jejich góly můžeme těšit i v násle-
dujícím ročníku. Rozloučit jsme se 
naopak museli s dvojicí Tomáš Bra-
venec, Vojta Samson, kteří přechází 
do žákovské kategorie. Chlapcům 
přejeme, aby navázali na výborné 
výkony, které předváděli v dresu 
krumvířské přípravky. Poděkování 
ale patří všem hochům (i dívkám), 
kteří pravidelně navštěvovali trénin-
ky a snažili se na sobě zapracovat 
nejen po fyzické stránce.

Žáci
Nejlepší umístění ze všech krumvířských fotba-

lových družstev vybojovali starší žáci, kteří obsadili 
v okresní soutěži skvělé první místo. Přestože byli pře-
řazeni do výkonnostně těžší skupiny, ovládli ji podobně 
suverénním způsobem, jako na podzim. Výkony těchto 
kluků mají neustále vzrůstající tendenci a my může-
me jen pevně věřit, že jim jeden titul ke spokojenosti 
stačit nebude a že se v následujících letech budeme 
pravidelně těšit z pohárů, které toto družstvo ještě vy-
bojuje. Mezi střelce se nejčastěji zapisovalo duo Jindra 
Demela, Tomáš Němeček, ovšem pozadu nezůstávali 
ani ostatní hráči.

Muži
Nejméně vyrovnané výsledky na jaře podávali muži. 

Po nevydařeném startu se stále ne a ne dostat do for-
my, která je provázela po celou zimu na turnaji v Dub-
ňanech. Po úspěšném zápase většinou následoval 
propadák, a proto naše mužstvo začalo v průběhu jarní 
části padat tabulkou až nebezpečně blízko sestupovým 

pozicím. V poslední čtvrtině sezóny se ale chlapci na-
dechli k mocnému fi niši, díky němuž nakonec obsadili 
slušné páté místo. Nutno podotknout, že trenér Viktor 
Linhart měl po celou dobu starosti se složením alespoň 
jedenáctky zdravých hráčů, protože tým trápila nebývale 
vysoká marodka. Snad se chlapci dají do začátku nové 
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sezóny do kupy a k dalším zápasům již nastoupí v plné 
síle.

Za zmínku jistě stojí, že nejlepším střelcem týmu, ale 
také celé soutěže se s 21 góly stal Petr Zvonič.

V letní přípravě čeká mužstvo série tří přátelských 

zápasů proti Čejkovicím, Nenkovicím a Lanžhotu, po 
níž opět odstartuje nový ročník soutěže. Podle nových 
předpisů také s novinkou – elektronickými registračními 
průkazy.

 Ondřej Luskač

Tabulka I. B třídy dospělých, sk. C
1. Veselí n. M. 26 18 2 6  66:27 56
2. Žarošice 26 17 4 5  60:29 55
3. Kněždub 26 14 5 7  44:34 47
4. Hroz. Lhota 26 14 1 11  53:40 43
5. Krumvíř 26 11 6 9  58:39 39
6. Hovorany 26 11 6 9  39:44 39
7. Vacenovice 26 11 5 10  34:37 38
8. Velká n. Vel. 26 11 5 10  44:34 38
9. Milotice 26 10 7 9  43:40 37

10. Hlohovec 26 8 6 12  44:59 30
11. Podivín 26 8 3 15  34:48 27
12. Tvrdonice 26 8 3 15  42:53 27
13. Vracov 26 8 2 16  35:51 26
14. Otnice 26 5 1 20  32:93 16

Můj dnešní příspěvek bude více méně děkovný. 
V první řadě bych chtěla moc a moc poděkovat dě-
tem za to, jak jsou úžasné a šikovné. Věřte mi, že 
za tento školní rok odvedly velkou spoustu práce. 
Nacvičily vystoupení na Tříkrálové zpívání, Českou 
besedu na krojovaný ples a na kašnické hody a hlav-
ně pásmo na Kraj beze stínu. V něm si vyzkoušely 
kyjovskou i krumvířskou skočnou, ale i polku. Oprav-
du jsou to skvělé děti.

Další komu bych chtěla poděkovat, jsou děti ze 
ZUŠ Klobouky za doprovod na Kraji beze stínu 
a hlavně panu Jindřichu Demelovi, který si ve svém 
nabitém programu našel čas ještě i na Pantličku, na 
to aby vypracoval rozpis not pro jednotlivé hráče 
k písničkám použitých v pásmu a také na zkoušky 
s našimi dětmi.

A v neposlední řadě slečně Barboře Oudové. I pro 
ni to byl velmi náročný rok. Kromě Pantličky vyuču-
je na ZUŠ ve Velkých Pavlovicích, připravovala se 
na státní zkoušky a to vše při zaměstnání. Bohužel 

dostala místo i byt v Břeclavi, a tím je pro ni velmi 
obtížné nadále vést Pantličku tak říkajíc na plný úva-
zek. Proto jsme začaly hledat novou vedoucí. Oslovi-
ly jsme mnoho Krumvířaček, ale bohužel mají stejný 

FS Pantlička
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REPORTÁŽE Z AKCÍ

Dne 29. března proběhlo na obecním úřadě již tra-
diční vítání nových občánků. Tentokrát „se sešlo“ šest 
miminek, proto slavnostní obřad proběhl ve dvou eta-
pách. O zpestření programu se postaraly šikovné děti 
ze základní a mateřské školy.

Vítání občánků

Poděkování
Dne 27. 6. 2015 se tradičních kašnických hodů, tentokrát k oslavě 230. výročí založení obce, zúčastnily i děti z folklor-

ního souboru Pantlička z Krumvíře. Nejprve rozšířily řady dětského osazenstva krojovaného průvodu a poté pod májí 
obohatily kulturní program. Pod vedením paní Petry Huspeninové zatančily část české besedy. Dětské provedení české 
besedy bylo ku potěše všech a moc se vydařilo. Děti i jejich patronka zaslouží pochvalu a vyjádření díků za zkrášlení této 
tradiční kulturní akce. Do dalšího počínání jim přejeme mnoho zdaru.

 Zastupitelstvo obce Kašnice

problém – jsou příliš zaměstnané. 
Naštěstí nám svitla naděje. Katka 
Strnadová z Morkůvek by Pantlič-
ku velmi ráda vedla, jen nejdřív 

musí složit poslední zkoušku, 
a pokud ji osud nezavane někam 
jinam, pak by tuto záslužnou prá-
ci vzala. Tak nám držte palce, ať 

vše dobře dopadne, aby naše děti 
mohly i nadále pokračovat v udr-
žování téhle nádherné tradice.

 Petra Huspeninová

Vítání občánků se zúčastnili:
Veronika a Radek Kučerovi s dcerou Nikol 
Petra Hečová a Petr Winkler s dcerou Emmou
Eva a Martin Remiášovi se synem Martinem
Markéta a Martin Lutovští s dcerou Hanou
Alena a Zdeněk Lančovi s dcerou Magdalénou
Sabina Štejdířová a Martin Bartík s dcerou Sárou

(red)
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Dětský den
Sobotní odpoledne 30. května 

patřilo dětem, které přišly na míst-
ní národopisný stadion oslavit svůj 
svátek. O netradiční oslavu se po-
starali hasiči naší dobrovolné jed-
notky ve spolupráci se základní 
a mateřskou školou. Ovšem je nut-
no podotknout, že by se tato akce 
neuskutečnila bez štědrých spon-
zorů, kterým tímto moc děkujeme! 
A komu že tento velký dík patří? Je 
to především: Obec Krumvíř, Pen-
zion Eli, Vinařství Pavlovín, Tomáš 
Svrček, Vinařství Josef Valihrach, 
dále Allrisk Vít Valihrach, Kadeřnic-
tví Romana Petláková, Petr Winkler, 
Vinařské potřeby Bureš, Hrnčírna 
Krumvíř, Neriet, Potraviny Hruška 
a fi rma Sedita! Musíme také podě-
kovat i celému organizačnímu týmu! 

A jak děti vlastně oslavovaly? 
Nejdříve si zasportovaly. Pro děti od 
2 do 6 let bylo připraveno 7 spor-
tovních disciplín. A to: hod na cíl, 
slalom na odrážedle/kole, skákání 
v pytli, plížení vpřed, běh s míčky, 
hašení domu a račí běh. Starší děti 
od sedmi let plnily těchto 9 disciplín: 
běh na 60m, běh na 500m, hod do 
dálky, plížení vpřed, chůze na chů-
dách, skákání přes švihadlo, hasič-
ské aktivity, jízda zručnosti a skok 
daleký. 

Ale ani hasiči neumí poručit vět-
ru, dešti! A proto než stihly všechny 
děti splnit dané disciplíny, přihnala 
se bouřka. Vydatná, ale naštěs-
tí krátká! Děti se mezitím zabavily 
na „búdě“ malou diskotékou a také 
shlédly vystoupení děvčat, která na-

vštěvují taneční Zumba kroužek ve 
škole. 

Počasí se nakonec umoudřilo 
a připravený program mohl (i když 
improvizovaně) pokračovat. Hasiči 
předvedli špatné i správné haše-
ní hořícího oleje, který vám může 
doma na sporáku rychle vzplanout. 
Dále předvedli použití technických 
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Poslední květnovou neděli se se-
šli v prostorách hasičské zbrojnice 
obyvatelé Krumvíře, kteří v letoš-
ním roce oslaví své 80. nebo 85. 
narozeniny. Z pozvaných devíti sice 
nakonec přišli jen čtyři, ale i ti rádi 
zhlédli vystoupení dětí z Mateřské 
a Základní školy v Krumvíři a ZUŠ 
v Kloboukách. Oslavencům přejeme 
do dalších let pevné zdraví a spous-
tu životního elánu.

 (red)

V sobotu 20. června uspořá-
dalo místní myslivecké sdružení 
Hubert odpoledne pro děti. Zájem 
dětí i rodičů byl veliký, protože pan 
Jakub Šebesta jich přivítal u školy 
asi šedesát. Všechny po mysli-
vecku pozdravil trubač a hned vy-
hlásil soutěž v napodobení trou-
bení jelena. Adam Húšek, Vojtěch 
Samson a Tomáš Lajgot se proto 
na chvíli proměnili v jeleny, a pak 
už se všichni účastníci vydali na 

prostředků při vyprošťování z ha-
varovaných vozidel, ukázky první 
pomoci a další hasičskou techni-

ku. Poděkování za účast a pomoc 
patří i hasičům z Klobouk, Šitbořic 
a Rakvic. 

A ke každé oslavě patří samo-
zřejmě i dárky. I na ty došlo! Děti si 
svými výkony ve sportu vysoutěžily 
různý počet bodů. Body nám uda-
ly pořadí, v jakém si každý vybral 
dárek v opravdu bohaté „tombole“. 

Na závěr se děti mohly vydo-
vádět v hasičské pěně. Domů si 
odnesly nejenom spoustu zážitků 
a odměn, ale i pořádně mokré ob-
lečení! 

Věříme, že svátek dětí oslavíme 

obdobným způsobem i v příštích le-
tech! 

 Aneta Němečková

Setkání jubilantů

Odpoledne s myslivostí

Chceme poděkovat panu starostovi, Mgr. M. Procházkové a dětem z Mateřské a Základní školy Krumvíř za 
letošní jubilejní setkání, které se konalo na hasičce dne 31. 5. 2015 s ročníky 1930 a 1935. Byl to pro nás krásný 
zážitek a jsme rádi, že na nás nezapomínáte ani v našem věku.

 s podpisem ročník 1930 a 1935
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Dne 20. 6. 2015 jsme se vydaly na putování s mysliveckým sdružením Hubert.
Sraz byl ve dvě hodiny odpoledne u školy. Já jsem šla s mamkou, Adélkou a babičkou. Jeden z myslivců nám 

ukázal troubení zvěře a fanfáru. Pak jsme šli na první stanoviště: střelbu ze vzduchovek. Než všichni odstříleli, tak 
jsme si mohli poslechnout a zkusit další zvuky zvěře. Na dalším stanovišti jsme přiřazovali text k obrázkům. Když 
jsme dorazili na třetí stanoviště, tak jsme určovali, co do lesa patří a nepatří. Na čtvrtém stanovišti jsme přiřazovali 
části těla (např: zajíce a bažanta). Pak následovali ukázky loveckých psů. Dvě poslední stanoviště byly rozdělá-
vání potravy a kvíz. Kvíz nás zavedl až k myslivně, u které jsme dostali špekáčky, medaile, ceny a mohli jsme se 
podívat na lišku.

Myslivecký den se mi moc líbil a doufám, že takový bude i příští rok.
 Daniela Šurýnová

A jak to viděly děti?

pole za keramičku, kde na ně čekal první úkol – střel-
ba ze vzduchovky. Úkolů na čtyřkilometrové trase 
musely děti splnit celkem šest. Každý z nich se samo-
zřejmě vztahoval k přírodě, zvířatům nebo myslivosti. 
Druhým úkolem bylo přiřazování mláďat z lesa k jejich 
rodičům, třetím výběr věcí, které se v lese dělat smí 
a nesmí. Ve vinohradech nad Sklenářovým kopcem 
na děti čekaly obrázky zvířat s pojmenováním částí 
těla a myslivecká mluva. Trať byla opravdu náročná, 
takže následovalo občerstvení a odpočinek, po kte-
rém pan Jelínek a pan Polák předvedli výcvik a po-

slušnost loveckých psů. Pátý úkol představil zvířecí jídelníček. Nakonec děti po 
cestě k myslivně odpovídaly na otázky přírodovědného kvízu. Po více než třech 
hodinách „v terénu“ u myslivny čekal opečený špekáček a vyhlášení nejlepšího 
střelce a přírodovědce. Všechny děti si domů kromě pěkných zážitků odnesly 
i pamětní medaili. 

 (red)
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Sobotní odpoledne jsem strá-
vil s ostatními dětmi v přírodě. 
Doprovod nám dělalo devět my-
slivců a celý program byl pojme-
nován jako „Odpoledne s mysli-
vostí“.

Sešli jsme se ve dvě hodi-
ny před školou. Tam nás přiví-
tal jeden z myslivců, který nám 
i předvedl ukázky troubení na 
lesní roh. Tři dobrovolníci dostali 
možnost si troubení vyzkoušet. 
Já jsem byl mezi nimi. Za odmě-
nu jsme dostali CD s troubením 
na lesní rohy. Poté jsme přešli za 
keramičku, kde již byly připrave-
ny terče, do kterých jsme stříle-
li z pušky. Na dalším stanovišti 
jsme spojovali obrázky dospělé 
zvěře s mláďaty a o všech jsme 
si něco řekli. Za odpoledne jsme 
ještě viděli ukázku, jak lovečtí psi 
hledají a nosí zvěř, udělali jsme 
si myslivecký kvíz a viděli jsme 
i živou lišku. Na závěr jsme si 
opekli špekáčky.

Odpoledne s myslivostí mě 
zaujalo a velmi se mi líbilo. Po-
kud by se takové odpoledne ko-
nalo i příští rok, rád se ho opět 
zúčastním.

  Vojtěch Samson, 4. ročník

Na poslední červnovou sobotu 
v Krumvíři uspořádal spolek pro-
KRUMVÍŘ první ročník Krumvíř-
ského vinařského běhu - Wine-
Run, který přilákal do Krumvíře na 
300 milovníků běhu a vína. Cílem 
akce bylo spojit vynikající vína 
z Krumvíře se zdravým životním 
stylem a radost z pohybu, a tak 
měli běžci možnost si zazávodit 
v malebném prostředí vinařských 
sklepů a vinohradů v okolí Krum-
víře.

Hlavního závodu se zúčast-
nilo 89 běžců různých věkových 
i výkonnostních kategorií nejen 
z České republiky, kteří museli 
proběhnout trať dlouhou 6,6km. 
Závod vedoucí uličkami Krumví-
ře přes Sklenářův kopec připravil 
divákům a návštěvníkům sklepů 
strhující podívanou netradičního 

běžeckého klání. Vítězem se stal 
František Mahovský, který trať pro-
běhl za necelých 22 minut. Na krás-
ném čtvrtém místě se umístil Marek 
Heča, který ve velice silné konku-
renci doběhl o dvě minuty za vítě-
zem. Velkého úspěchu se dostalo 
místní běžkyni Lence Ostřížkové, 
která obsadila třetí místo v čase 32 
minut. Velkým příslibem do dalších 
let jsou výsledky juniorů Terezy Vy-
trhlíkové a Tomáše Němečka. Ob-
divuhodný výkon podal nestárnoucí 
místní běžec František Foretník, 
který jako nejstarší běžec závodů 
zaběhl trať v čase 36minut. Na ví-
těze čekala unikátní cena v podobě 
vyvážení vínem na speciální váze – 
vyhrál tolik vína, kolik vážil. Franti-
šek Mahovský si dovezl domů výhru 
v podobě 56 lahví krumvířských vín. 
Vítězka Kateřina Doubková, která 

přijela na závody z Moravského 
Krumlova autobusem, musela 
shánět odvoz, protože odvézt vý-
hru 48 lahví nebylo jen tak. 

Po celou dobu akce bylo 
možné v areálu Národopisné-
ho stadionu degustovat vína od 
Vinařství Josef Valihrach, Vinař-
ství Josef Prokop, Vinařství Pod 
Kumstátem, Vinařství Antonín 
Hradil, Sdružení vinařů Krumvíř 
a také bylo otevřeno šest sklepů, 
které lemovali trať a návštěvníci 
Krumvíře tak měli také možnost 
ochutnat vína i z menších vinař-
ství. 

Akci moderoval sportovec 
Martin Zach, Muž roku 2009, kte-
rý bohužel vlivem úrazu ochrnul. 
Výtěžek z dobrovolného vstupné-
ho organizátor věnoval Občan-
skému sdružení Martina Zacha, 

WineRun – Krumvířský vinařský běh
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Z HISTORIE

Ukradená mája
Jednu sobotu jsme se vydali na 

hody do Násedlovic. Po skončení 
zábavy se nám podařilo ze sálu 
ukrást máju. Utěkali jsme s ňú 
přes celú dědinu, a když nás nikdo 
nepronásledoval, tak jsme zvolnili 
a došli na vlak do Uhřic. Když do-
jel vlak a dveře otevřela legenda 
mezi průvodčími, František Kuče-
ra st. zvaný Puk, začaly manévry. 
Dveřama mája do vlaku nešla, ale 
oknem se dovnitř nakonec do-
stala. Strýcovi Kučerovi jsme za 
pomoc samozřejmě zavdali vína 
a mohlo se jet do Grumvířa. Byla 
to pěkná cesta, mája z vlaku vlála, 

my si zpívali a zakrátko byli doma, 
kde se domluvilo, jak máju využít.

Zrovna v ten čas se v Klobúkách 
ženil náš kamarád. Po obědě se 
vyrazilo, máju sme postavili před 
domem, kde byla svatba, a zpí-
valo se. Když se dozpívala třetí 
a ženicha furt nebylo, aby nám za-
vdal, i když se hýbaly frhaňky na 
oknech, tak jsme zazpívali „Grum-
vířáci to sú chlapci“ a nato hanlivú 
„Eště tady stojí, tá Klobúcká díra“! 
A na zpáteční cestě se přemýšle-
lo, jak oplatit to nepřijetí na svatbě. 
Petr Strúhal podal hlášení, že sva-
tební mamka suší v humně prádlo 

a visijú tam její bombarďáky. Ne-
váhalo se a bombarďáky sme si 
vypůjčili. V tej době jezdily auto-
busy, které měly vzadu žebřík na 
střechu, kam se dávaly kufry. No 
a na ten žebřík se pěkně ty svá-
teční bombarďáky přivázaly. S tím 
autobusem jezdila další legenda, 
Jožka Káňa a ten je až do pondělí 
vozil na cestě Krumvíř – Brno, kde 
si je nakonec po velkým shánění 
svatební matka vzala.

I tak se tenkrát (na začátku 70. 
let minulého století) bavila mladá 
chasa v Grumvíři.

 Mira Schmied

které podporuje aktivní způsob ži-
vota lidí s handicapem, především 
paraplegiky a kvadruplegiky.

Velké poděkování patří obci 
Krumvíř, dobrovolným hasičům 
Krumvíř, Sdružení vinařů Krumvíř, 

TJ Sokol Krumvíř, Spolek Pro mu-
zeum, sponzorům, všem vinařům, 
kteří otevřeli sklep, a všem dob-
rovolníkům, kteří velkou měrou 
pomohli s organizací a bezproblé-
movému průběhu akce.

Věříme, že do příštího ročníku 
Krumvířského vinařského běhu se 
přihlásíte i Vy, protože pohyb a ra-
dost ze života je základem spoko-
jeného života. 

 proKRUMVÍŘ, z.s.
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Vinaři obce Jízdy králů se představují
Probíhá: 11. 7. 2015 
Město: Skoronice, sklepní kolonie
Zveme vás na akci typu otevřených sklepů, na kte-

ré vám nejen svá vína představí zdejší malovinaři, 

Jižní Morava je druhým nejnavštěvovanějším krajem celé republiky. Důvodem, proč k nám proudí tisíce lidí, je 
zcela jistě dobré víno a pohostinnost místních. V letních měsících se staly velmi oblíbenými „otevřené sklepy“. V na-
šem přehledu se můžete inspirovat a vyrazit po celé prázdniny na akce v blízkém okolí.

V LÉTĚ ZA VÍNEM

ale zažijete i kouzelnou atmosféru bohatého kultur-
ního a folklorního života. Zblízka vám představíme 
starobylý zvyk Jízdy králů zapsaného na seznamu 
UNESCO. 

www.skoronice.cz

Punťa
Těžko určit, kdo kterého psího plemene Punťu zařa-

dit. Vnějšími i povahovými rysy částečně patřil do skupi-
ny teriérů, ale kdoví kolika kříženími byl již poznamenán.

Punťa byl mazlíčkem rodiny. Sedával na schodku 
před vchodem do obchodu a choval se jako zkušený 
manažer. Před každým přicházejícím zákazníkem zvedl 
hlavu, jakoby chtěl vyjádřit pozdrav „vítám Vás“. Přál-li 
si zákazník pozdrav podáním ruky, ochotně zvedl packu 
a někdy i olízl zákazníkovu ruku. Lidé ho měli rádi.

Byl inteligentní, chytrý, společenský, výborný lovec 
potkanů a měl rád hudbu, což se u psů vyskytuje vý-
jimečně. Když Staňa cvičil houslovou hru, sedával mu 
u nohou. Karlovi zase sedával na klíně, když hrával na 
saxofon, a vůbec mu nevadil zvuk proudící přímo do uší. 
Sklidil obrovský aplaus v roli partnera Ludvy v divadelní 
hře „Hoši, dívky a psi“. Když krumvířská chasa při let-
ních večerech zpívala, hrála na mandolíny a harmoniky 
na mostě u sokolovny, Punťa před domem poslouchal 
a vrčením odmítal příkaz jít domů. Popsání výjimečných 
vlastností a dovedností tohoto „geniálního“ psa by vyža-
dovalo mnohem více prostoru. Například jeho technika 
lovu potkanů by jistě zajímala mnoho čtenářů.

V Chaloupkách v menším domku bydlela rodina 
Obročných. Měli fenku stejné „podvraťácké“ rasy jako 
Punťa. Tomu se stala jedinou družkou. Chodil za ní na 
návštěvy. Lucka byla rovněž dobrým lovcem potkanů, 
a tak se neví, zda-li na toto téma spolu konverzovali 

nebo byla-li dů-
vodem jejich se-
tkávání srdeční 
či jiná záležitost. 
U Obročných se 
Punťa cítil jako 
doma.

Na malém 
dvorku měli Ob-
roční kůlnu a v ní 
žebř umožňující vlez na hlavní půdu. Tam bylo ideální 
místo pro psí poležení, očuchávání a bůhví co ještě. 
Lezení po žebříku nahoru nebylo pro oba psy náročné. 
Horší bylo dostat se dolů. Tomu musela tetička Obroč-
ná vypomoci. Sice vždy pobrblala “vy potvory“, ale do-
opravdy se nezlobila. Když měla Lucinka štěňátka, byl 
o ně velký zájem. Všichni předpokládali, že po rodičích 
zdědila skvělé geny. Mít v domě šikovného „potkaňáka“ 
bylo k nezaplacení. Za pár let v Chaloupkách pobíhalo 
již několik podobných Punťů a Lucinek.

Strýc Obročný pracoval na statku Rovinky u koní. 
Brzy ráno odcházel z domu do práce. Jednoho časného 
rána se i Punťa rozběhl navštívit Lucinku. Zaškrabal na 
venkovní dveře, ale nikdo mu neotevřel. Jediná mož-
nost dostat se dovnitř byla otevřeným oknem. Parapet 
u malé nízké chaloupky to umožňoval. Punťa toho hbitě 
využil, aniž by pohnul květináči. Byl však zklamaný, když 
zjistil, že dveře ze světnice jsou také zavřeny. Zato ro-
zestlaná postel ho přilákala. Vyskočil na ni a z dlouhého 
čekání na Lucku usnul. Postel byla široká, manželská, 
na jedné půli ještě spala tetička, nic netušící jakého má 
vedle partnera. Punťa začal chrápat. A protože byl zvyk-
lý všechno dělat důkladně, i to chrápání stálo za to, až 
tetičku probudilo. Vykřikla: „Šmarjá, staréj, tys zaspál!“ 
vyděšený výraz v obličeji rázem změnila ve smích, když 
uviděla prosebná očička Lucčinýho ženicha. „Tak teda 
poď za ňú!“ Tetička vstala a vypustila Punťu na dvorek. 
Potom už neusnula, příhoda jí přivedla ke vzpomínání.

Myšlenky tetičky Obročné bloudily mladými léty. Po-
ležení muže s ženou bez požehnání bývalo velkým 
hříchem. Už si nepamatuje, byla-li tenkrát u zpovědi. 
Polohlasitě řekla: „Ale – bývalo – je – a bude – příroda 
je mocná.“

Co se dělo na dvorku, nevěděla. U zvířat to chodí 
jinak. Vztah mezi Punťou a Lucinkou lze nepochybně 
charakterizovat jako obdivuhodný a krásný. Pro lidi 
snad i příkladný.

 Staňa Ševčík

Často na tím rozmýšlám
Grumvířu můj zlatej
proč tě tolik ráda mám
proč si mě tak svatej.

Tys pro mě jak kolíbka
plná kúzla, snění
vím, že takej dědiny
v širým světě není.

Nemilujem Grumvíř jen, 
všecko co je hezký,
ale mám též ráda vás
Grumvířáky všecky.

Tuto báseň složil ředitel školy v Krumvíři pan 
Karel Svoboda
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8. Den otevřených sklepů v Hovoranech
Probíhá: 18. 7. 2015 
Město: Hovorany, vinné sklepy
8. ročník Dne otevřených sklepů začíná v 11.00 hod. 

a bude otevřeno na 20 sklepů. Jako vždy bude připra-
ven vinný autobus, skvělá vína a večerní zábava s cim-
bálovou muzikou.

www.vinozhovoran.cz

Vinařská benátská noc
Probíhá: 25. 7. 2015 
Město: Sedlec, areál ZD Sedlec u Mikulova
Ochutnávka cca 40 druhů vín, gastronomické specia-

lity, od 16.00 hod. skupina Onkels, ohňostroj, dětské hři-
ště, vstup zdarma. Akce probíhá od 10.00 do 24.00 hod.

www.sedleckavina.cz

Karneval tónů u vína
Probíhá: 25. 7. 2015 
Město: Vlkoš, sklepní ulička
Muzicírování různých kapel a různých žánrů u vína 

v prostředí vinných sklepů ve Vlkoši. Hrát se bude i k 
tanci pod velikým stanem, za každého počasí. Občers-
tvení zajištěno. www.vlkos.cz

Šardické sklepy dokořán
Probíhá: 1. 8. 2015 
Město: Šardice, vinné sklepy
Otevřené sklepy šardických vinařů zvou k ochutnáv-

ce jejich vín. Otevřeno asi 20 sklepů od 11.00 hod. Do-
prava mezi sklepními lokalitami zajištěna. V průběhu 
akce doprovází účastníky zpěvem mužský sbor. 

www.vinozesardic.cz

Setkání Pod Předníma
Probíhá: 1. 8. 2015 
Město: Velké Bílovice, náměstí sv. Jana, sklepní trať 

Pod Předníma, vinné sklepy
Vždy první srpnovou sobotu se sejdou příznivci dob-

rého vína a za zvuku cimbálové muziky sourozenců 
Osičkových se s chutí přenesou na zpěvavou notu.

www.velkebilovice.cz

Festival autentických vín na Moravě
Probíhá: 7. 8. 2015 - 9. 8. 2015 
Město: Bořetice, vinné sklepy zúčastněných vinařů
7. až 9. srpna vás zveme na již tradiční letní akci mo-

ravských naturálních vinařů - 4. ročník festivalu auten-
tických vín, konaný formou otevřených sklepů zúčast-
něných vinařů a prezentací zahraničních autentických 
vinařů na Moravě. 

www.autentiste.eu

Folklorní festival Sousedé
Probíhá: 7. 8. 2015 - 8. 8. 2015 
Město: Mikulov, Náměstí
Folklorní festival, který začíná v 18.00 hod. vinařským 

zvykem Zarážení hory. Druhý den festival pokračuje od 
ranních hodin a od 13.00 hod. vrcholí gala programem 
na Náměstí. Nedílnou součástí je degustace vín spolku 
Moravín z Mikulova.

www.nspalava.cz

Noc s vínem na Hotařské búdě
Probíhá: 8. 8. 2015 
Město: Strážnice, Hotařská búda pod Žerotínem
Degustace a posezení ve vinicích. Ochutnat můžete 

vzorky vín 12 vinařství z regionu Strážnicka. O zábavu 
se postará doprovodná muzika. Bohaté občerstvení za-
jištěno. www.vinari-straznicka.cz

Otevřené vinné sklepy
Probíhá: 15. 8. 2015 
Město: Čejč, areál vinných sklepů 
Od 11.00 hod. bude připraveno k degustaci více jako 200 

vzorků vín ve 24 vinných sklepech. Po ukončení otevření 
sklepů následuje ve stejném areálu Beseda u cimbálu. 

www.cejc.cz

Letní setkání u vína
Probíhá: 22. 8. 2015 
Město: Bošovice, bošovská fara
Letní setkání u vína v prostorách bošovské fary, 

ochutnávka vín z Bošovic a okolí. Cimbálová muzika, 
občerstvení zajištěno. Začátek akce ve 14.00 hod.

Otevřené sklepy v Ratíškovicích
Probíhá: 22. 8. 2015 
Město: Ratíškovice, vinařské sklepy Slavín
Začátek akce v 10.00 hod., ofi ciální ukončení ve 

20.00 hod. Otevřeno bude minimálně 10 sklepů. K dobré 
náladě bude hrát cimbálová muzika.

www.vinoratiskovice.cz

Otevřené sklepy Němčičky
Probíhá: 29. 8. 2015 
Město: Němčičky, vinné sklepy
Otevřené sklepy místních vinařů, zarážení hory, bur-

čáková zábava na koupališti a jiné. 
www.nemcicky.cz

Šlapání hroznů bosýma nohama
Probíhá: 29. 8. 2015 
Město: Valtice, zámeček La Veneria
Vyzkoušejte si prastarý způsob získávání hroznové 

šťávy v kamenném žlabu rytířského sálu zámečku La 
Veneria ve Valticích. To vše za doprovodu mužáckého 
pěveckého sboru a cimbálovky. Během programu degu-
stace moštu, burčáku i vína. 

www.vino-valtice-zapletal.net

XI. Den otevřených sklepů v Čejkovicích u Hodonína
Probíhá: 29. 8. 2015 
Město: Čejkovice (okr. Hodonín), sklepní uličky
Sdružení vinařů Čtvrtečníci vás srdečně zve k ochut-

nání vín přímo ze sklepa. Své sklepy otevře 30 vinařů 
a každý z nich vám nabídne minimálně 6 vzorků. 

www.vinozcejkovic.cz

Zarážení hory Kobylí
Probíhá: 29. 8. 2015 
Město: Kobylí, Suchořádská zmola
Zarážení hory v Kobylí je tradiční slavnost místních 

vinařů očekávajících začátek vinobraní. 
www.kobyli.cz (red)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti 
za období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015

Jindřich Křikava    100 let
Marie Hečová   87 let
Jarmila Ostřížková    87 let
Věra Šaňková   86 let
Františka Charvátová  85 let

Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu panu
Jindřichu Křikavovi, který oslaví v září své 100. narozeniny.

Přejeme mnoho štěstí, radosti a pevné zdraví!

za období od 1. 12. 2014 do 31. 5. 2015
PŘIHLÁŠENÍ

Lucie Šimáčková  č. p. 145
Marek Heča   č. p. 405
Markéta Kirchnerová  č. p. 26
Kamila Kirchnerová  č. p. 26
Lukáš Kirchner   č. p. 26
Kateřina Ambrosová  č. p. 484
Alex Putna   č. p. 484
Jaroslav Augusta  č. p. 343
Eva Augustová   č. p. 343
Jana Lovečková   č. p. 137
Tomáš Loveček   č. p. 137
Tomáš Loveček   č. p. 137

NAROZENÍ

Sára Štejdířová   č. p. 49
Šimon Zelený   č. p. 145
Nela Kmeť   č. p. 254

ÚMRTÍ

František Zezula  č. p. 159
Karel Gavenda   č. p. 118
Anna Zlámalová   č. p. 135

ODHLÁŠENÍ

Bronislav Fridrich  č. p. 148
Martina Schořová  č. p. 78
Drahoslav Mašek  č. p. 215
Josef Košťálek   č. p. 145
Marie Šebestová  č. p. 26
Eliška Šebestová  č. p. 26
Ondřej Šebesta   č. p. 26
Marie Košťálková  č. p. 26
Magdaléna Kapičáková č. p. 384
Pavlína Fridrichová  č. p. 137
Helena Krapková  č. p. 343
Roman Široký   č. p. 312
Ján Vašek   č. p. 372
Květoslava Vašková  č. p. 372
Marcela Konečná  č. p. 172
Matyáš Konečný  č. p. 172
Richard Konečný  č. p. 172

p

č p 4
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Místo vydání: Obecní úřad Krumvíř, četnost: Občasník – Reg. znak: MK ČR E 11712, Číslo 1/2015 - vyšlo 3. 7. 2015. 
Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda (tel.: 518 367 450, 608 709 602, e-mail: 518367450@iol.cz)
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