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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání OZ Krumvíř
28. 12. 2016
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Zdeněk Miklík, Ing. František
Foretník
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 přítomných

za užívání dřevěného objektu za období od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016 – za stavbu 18 425,-Kč a za pozemek 6 700,Kč. Ve smlouvě jsou uvedeny omezující podmínky ohledně
užívání. Objekt musí sloužit pro obec (občany). Nesmí být
poskytnut k podnikání.

Bod č. 1
Rozpočtové opatření č. 6.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 879 100,-Kč na
17 260 100,-Kč
* Rozpočtové výdaje se zvyšují z 21 461 400,-Kč na
21 913 500,-Kč
* Financování je 4 653 400,-Kč

Usnesení č. 48/16/Z 5
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BBV/10868/2016-BBVM (Rp
12712/13 Sv), a to pozemku stavební parc. č. 662 a stavby
č. p. 105, obč. vyb., na parcele: st. 662, st. 663, LV 10001
v k. ú. Krumvíř, obec Krumvíř z vlastnictví České republiky
do vlastnictví obce Krumvíř.
Hlasování č. 5.: 10-0-0

Usnesení č. 46/16/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření
č. 6.
Hlasování č. 3.: 10-0-0
Bod č. 2
Rozpočtové provizorium obce na rok 2017
Materiál uvedl Jaroslav Komosný
Jedná se o hrazení nákladů obce Krumvíř na rok 2017 do
doby, než bude schválen rozpočet obce Krumvíř na rok
2017. Tzn. pokud Zastupitelstvo obce neschválí rozpočet
před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové
hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krumvíř v době rozpočtového provizoria je poskytován příspěvek
na provoz do výše 1/12 celkové roční částky předchozího
rozpočtového roku v každém měsíci období rozpočtového
provizoria. Příjmy jsou v době rozpočtového provizoria přijímány dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv dotací a plánů
včetně příjmů, jejichž prodlení by mělo za následek trvalou
ztrátu příjmu. V době rozpočtového provizoria jsou hrazeny
dlouhodobé závazky, vratky dotací, běžné rozpočtové výdaje včetně nezbytné úhrady za péči o majetek tak, aby negativní následky rozpočtového provizoria byly co nejmenší.
Příjmy a výdaje nad rámec rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu mohou být realizovány pouze po schválení Zastupitelstvem obce.
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Bod č. 4
Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř a panem Václavem Sláčíkem, Krumvíř 140 na pozemek p.č. 749 o výměře 14 m2
za účelem narovnání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Jde o pozemek p. č. 749 o výměře 14 m2 pod nemovitostí
p. Václava Sláčíka. Cena bude stanovena jako za stavební
pozemek ve výši 350Kč/m2 nebo si p. Sláčík nechá zpracovat znalecký posudek.
Usnesení č. 49/16/Z 5
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí
Krumvíř a p. Václavem Sláčíkem č. p. 140 na pozemek
p. č. 749 o výměře 14 m2 za účelem narovnání vlastnických vztahů.
Hlasování č. 6.: 10-0-0
Bod č. 5
Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř a panem Františkem
Drápalem, Krumvíř 131 na pozemek p.č. 744 o výměře
6 m2 za účelem narovnání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Jde o pozemek p. č. 744 o výměře 6 m2 po nemovitostí
p. Františka Drápala. Cena bude stanovena jako za stavební pozemek ve výši 350Kč/m2 nebo si p. František Drápal nechá zpracovat znalecký posudek.

Usnesení č. 47/16/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium
obce na rok 2017.
Hlasování č. 4.: 10-0-0

Usnesení č. 50/16/Z 5
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí
Krumvíř a p. Františkem Drápalem č. p. 131 na pozemek
p. č. 744 o výměře 6 m2 za účelem narovnání vlastnických
vztahů.
Hlasování č. 7.: 10-0-0

Bod č. 3
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BBV/10868/2016-BBVM
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Jedná se o dřevěný objekt na stadioně. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí na Obec
Krumvíř vlastnické právo. Obec Krumvíř zaplatila ÚZSVM

Bod č. 6
Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř a panem Vítězslavem
Charvátem, Krumvíř 124 na pozemek p. č. 498/37 o výměře 675 m2 za účelem výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Žádost pana Vítězslava Charváta o koupi pozemku p. č.
498/37 o výměře 675 m2 za účelem výstavby rodinného
domu.
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Usnesení č. 51/16/Z 5
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji pozemku
p. č. 498/37 o výměře 675 m2 za účelem výstavby rodinného domu panu Vítězlavovi Charvátovi s dodržením původní podmínky výstavby rodinného domu a kolaudace do 5 ti
let a kupní cenou 350,- Kč/m2.
Hlasování č. 8.: 10-0-0
Bod č. 7
Kupní smlouva mezi firmou STAREX s.r.o. a Obcí Krumvíř
na pozemky p. č. 494/31 o výměře 18 m2 a p. č. 494/30
o výměře 5 m2 za účelem narovnání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Jedná se o koupi pozemků p. č. 494/31 o výměře 18 m2
a p. č. 494/30 o výměře 5 m2 od fi STAREX s.r.o. Jde o pozemky vedle cesty. Kupní cena 1Kč/m2, stejná cena jako
při prodeji pozemků fi STAREX s.r.o.
Usnesení č. 52/16/Z 5
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o koupi pozemků
p. č. 494/31 o výměře 18 m2 a p. č. 494/30 o výměře 5 m2
za účelem narovnání vlastnických vztahů.
Hlasování č. 9.: 10-0-0
Bod č. 8
Pošta – partner. Nájem nebytových prostor za účelem provozování poštovních služeb
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Manažer České pošty p. Bošanský jedná s p. Špánkovou.
Bylo by dobré, aby zůstala pošta ve stejných prostorech.
Nájem by byl stanoven na 3051,-Kč/měsíc + energie (podle m2). Česká pošta provedla výběrové řízení na provozovatele. Pan starosta zjišťoval situaci na poště v Brně. Ruší
se i větší pobočky než je v Krumvíři. Česká pošta postupuje podle nařízení vlády.
Usnesení č. 53/16/Z 5
Zastupitelstvo obce schvaluje nájem nebytových prostor
za účelem provozování poštovních služeb.
Hlasování č. 10.: 10-1-0
Dotazy, podněty a připomínky
* pan Ing. Miroslav Ledahudec – vznesl dotaz ohledně
zametání silnic (písek, kamínky)
* pan Martin Valihrach – informoval se, kdo má na starosti hřbitov (odhrnování sněhu). Sníh z hřbitova se neodmetá. Jen hlavní cesta. Dotaz ohledně opravy kotelny
na Základní a Mateřské škole Krumvíř.
* pan Ladislav Foretník – informoval se ohledně kina. Na
začátku roku 2017 proběhne výběrové řízení na prováděcí firmu. Dotace nelze získat. Podmínkou pro získání
dotace je zvýšení kapacity dětí ve škole.
Rozšiřování tříd na Základní škole. Zajistí se projekt,
ale musí vyhovovat dotaci.
Čistička odpadních vod – dělá se studie.
* pan Mgr. Ondřej Luskač – informoval se ohledně koupě prodejních stánků. Cena stánků se pohybuje od
7 000,- Kč do 14 000,-Kč. Lepší by byly robustnější.
21. 2. 2017
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Libor Vyrhlík, Dana Hečová
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 přítomných
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Bod č. 1
Směrnice o cestovních náhradách - aktualizace dle platných předpisů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Směrnice se musí aktualizovat při každé změně. Jde o aktualizaci dle Vyhlášky č. 400/2016Sb.
Usnesení č. 3/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o cestovních náhradách – aktualizaci dle Vyhlášky č. 440/2016Sb.
Hlasování č. 3.: 13-0-0
Bod č. 2
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1/2017
Materiál uvedl Jaroslav Komosný
Jedná se o novelizovanou obecně závaznou vyhlášku
o místních poplatcích. Byl přidán místní poplatek z ubytovací kapacity. Sazba poplatku činí za každé lůžko a den
5,-Kč. Ostatní poplatky zůstávají ve stejné výši.
Usnesení č. 4/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
o místních poplatcích 1/2017.
Hlasování č. 4.: 12-0-1
Bod č. 3
Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v budově OÚ za účelem provozování poštovních služeb
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v budově OÚ za účelem provozování poštovních služeb nebyla projednána.
* Odloženo na další schůzi jednání Zastupitelstva obce.
Bod č. 4
Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř, panem Tomášem Krapkem, Hovorany 360 a paní Klárou Michnovou, Čejkovice
244 na pozemky p. č. 498/9, 498/14 a 498/11 za účelem
výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Žádost pana Tomáše Krapky, Hovorany 360 a paní Kláry
Michnové, Čejkovice 244 o koupi pozemků p. č. 498/9,
498/14 a 498/11 za účelem výstavby rodinného domu.
Usnesení č. 5/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí
Krumvíř, panem Tomášem Krapkem, Hovorany 360 a paní
Klárou Michnovou, Čejkovice 244 na pozemky p. č. 498/9,
498/14 a 498/11 za účelem výstavby rodinného domu s dodržením původní podmínky 5 ti let a kupní cenou 350,-Kč/m2.
Hlasování č. 5.: 13-0-0
Bod č. 5
Žádost o provedení změny Územního plánu obce č. 1.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Změna územního plánu trvá asi 1 rok. O změnu územního plánu požádala paní Adéla Dufková a pan Jakub Dufka.
Pozemek č. 1551/1 byl ve starém ÚP uveden jako pozemek k zastavění, ale v novém ÚP o pozemek k zastavění
nejde. Pokud by někdo z občanů měl požadavek na další
změnu, tak to oznámí panu starostovi. Mohlo by se provést
víc změn najednou. Pan starosta ověří u pana projektanta
Ing. Arch. Hály, zda jde požadovaná změna ÚP provést.

Krumvířský zpravodaj

1/2017

Usnesení č. 6/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení změny Územního
plánu obce č. 1.
Hlasování č. 6.: 13-0-0
Bod č. 6
Rozpočet obce na rok 2017
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Návrh rozpočtu obce Krumvíř na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne
25. 1. 2017
* Změny v návrhu rozpočtu obce Krumvíř na rok 2016
Byla přidána:
* položka 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů částka
90 000,-Kč
Byla zrušena:
* položka 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
-1 částka 6 000,-Kč
* položka 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
-1 částka 30 000,-Kč
* položka 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát.
rozp. částka 0,-Kč
* položka 4111 Neinv. přij. transfery ze SR částka 0,-Kč
* položka 4222 Investiční přij. transfery od krajů částka
0,-Kč
Došlo ke změně:
* položka 1111 byl změněn název z Daň z příjmů F.O.
ze závislé činnosti na Daň z příjmů F.O. placená plátci
částka 2 400 000,-Kč
* položka 1112 byl změněn název z Daň z příjmů F.O.
ze sam. výděl. činnosti na Daň z příjmů F.O. placená
poplatníky částka 100 000,-Kč
* položka 1113 byl změněn název z Daň z příjmů F.O.
z kapitál. výnosů na Daň z příjmů F.O. vybíraná srážkou
částka 280 000,-Kč
* položka 1334 Odnětí půdy byla změněna částka z 20
000,-Kč na 40 000,-Kč
* položka 1382 byl změněn název z Odvod výtěžku
z provozování loterií -2 na Zrušený odvod z loterií, byla
změněna částka z 34 000,-Kč na 40 000,-Kč
* položka 1383 byl změněn název z Odvod z výherních
hracích přístrojů -2 na Zrušený odvod z VHP, byla změněna částka ze 170 000,-Kč na 200 000,-Kč
* položka 3117 Ostat. záležitosti předš. vých. a zákl.
vzděl. (ZŠ, MŠ) byla změněna částka z 1 600 000,- Kč
na 1 800 000,-Kč
* položka 3319 Kultura byla změněna částka z 650 000,- Kč
na 725 000,- Kč
* položka 3429 Ostatní zájmová činn. a rekreace byla
změněna částka z 640 000,-Kč na 850 000,-Kč
* položka 3635 Územní plánování byla změněna částka
z 10 000,-Kč na 60 000,-Kč
* Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2017
tedy činí 21 683 800,- Kč, celkové příjmy Rozpočtu
Obce Krumvíř na rok 2017 tedy činí 15 570 000,- Kč
a Financování 6 113 800,- Kč.
Usnesení č. 7/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2017
Hlasování č. 7.: 13-0-0
Příspěvky pro místní organizace na rok 2017
Materiály uvedl Jaroslav Komosný

1/2017

Žádosti o příspěvky pro místní organizace:
* Svaz tělesně postižených – 3 200,- Kč
* ZUŠ Klobouky u Brna – 10 000,- Kč
* DIAKONIE ČCE – středisko BETLÉM – 15 000,- Kč
* Myslivecké sdružení HUBERT – 55 000,- Kč
* TJ Sokol Krumvíř – 390 000,- Kč
* Spolek Pro muzeum – 50 000,-Kč
* p. Svobodová Božena - Pantlička – dětský folklorní soubor – 25 000,Usnesení č. 8/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi
Obcí Krumvíř a Svazem tělesně postižených na částku
3 200,-Kč
Hlasování č. 8.: 13-0-0
Usnesení č. 9/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi
Obcí Krumvíř a Základní uměleckou školou Klobouky
u Brna, příspěvkovou organizací na částku 10 000,-Kč
Hlasování č. 9.: 13-0-0
Usnesení č. 10/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi
Obcí Krumvíř a Diakonií ČCE – středisko Betlém na částku
15 000,-Kč
Hlasování č. 10.: 13-0-0
Usnesení č. 11/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi
Obcí Krumvíř a Mysliveckým sdružením HUBERT na částku 55 000,-Kč
Hlasování č. 11.: 13-0-0
Usnesení č. 12/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi
Obcí Krumvíř a TJ Sokol Krumvíř na částku 390 000,-Kč
Hlasování č. 12.: 13-0-0
Usnesení č. 13/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi
Obcí Krumvíř a Spolkem pro muzeum na částku 50 000,-Kč
Hlasování č. 13.: 13-0-0
Usnesení č. 14/17/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí
Krumvíř a p. Svobodovou Boženou, č. p. 485 (Pantlička –
dětský folklorní soubor) na částku 25 000,-Kč
Hlasování č. 14.: 13-0-0
Bod č. 7
Žádost o zřízení kanalizace – dešťová voda
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Žadatelem je p. František Valihrach. Dotace na záchyt
dešťové vody. Pan starosta se bude informovat u projektanta, který zpracovává projekt pro čističku odpadních vod,
fi Alatere profi s.r.o., Praha. Teď se pracuje na splaškové
kanalizaci.
Bod č. 8
Kino – víceúčelové hřiště, výběrové řízení
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Bylo osloveno 5 firem. Zatím podaly nabídku 3 firmy. Ve-
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řejné otevírání obálek proběhne v úterý 28. 2. 2017 v 16h
v zasedací místnosti OÚ.
Do komise byli vybráni: Komosný Jaroslav, starosta / Valihrach Martin, zastupitel / Hečová Dana, zastupitelka / Mgr.
Procházková Michaela, zastupitelka
Dotazy, podněty a připomínky
* paní Hečová Dana – vznesla dotaz ohledně kanálu
u Keramičky. Je plný bahna (ucpaný).
* paní Mgr. Procházková Michaela – informovala se
ohledně vraku auta za zahradou p. Šidlíka. Pan starosta zařídí, aby byl vrak auta p. Šidlíkem odklizen.
* pan Vostřák Tomáš – poděkoval Obci Krumvíř za fin.
podporu Diakonie ČCE – střediska Betlém. Dále pozval
všechny přítomné na otevření nové soc. služby v Brumovicích – smyslová rehabilitace pro postižené – neděle 26. 2. 2017 do 14h.
* pan Valihrach Martin – poděkoval Obci Krumvíř za fin.
podporu Římskokatolické církve.
* pan Němeček Marcel – vznesl dotaz ohledně rozšíření rozhlasů po obci (za humna). Informoval se ohledně parkoviště u hřbitova a vykoupení pozemků (u trati
koupil p. Blanář). Pan Blanář chce pozemky vyměnit.
Parkoviště se řeší.
Dotaz na chodníky po obci – nejsou opraveny kompletně (nový chodník, starý vjezd).
Dotaz na provoz zametacího vozu – měl by jezdit po
celé obci.
Dotaz na schody u školky – měla by se tam udělat pro
kočárky sjezd.
* paní Mgr. Lexová Ivana – dotaz ohledně světla u sklepů
za kostelem – mělo by se tam světlo přidat.
Informovala se ohledně bruslení na koupališti a zřízení
kluziště např. za hřištěm nebo na kurtech.
Dále vznesla dotaz ohledně odhrnování sněhu u školy
a po celé obci. Sníh by se měl odhrnovat od brzkých
ranních hodin (cca od 4h). Odhrnutí sněhu u KD bylo
nešťastné. Sníh se rozpustil a byl tam led.
* pan Charvát Vítězslav – informoval se ohledně koupaliště. Projekt a povolení jsou hotové, ale není dotace.
Dotace – nádrž na vodu (požární nádrže).
Náklady na biotop – asi 19 000 000,- Kč.
10. 3. 2017
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Lenka Kmeť, Mgr. Michaela
Procházková
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 přítomných
Bod č. 1
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání – za účelem provozování poštovních služeb
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Podmínkou je provozování poštovních služeb. V případě
ukončení provozování poštovních služeb, končí i smlouva
o nájmu. Platba za nájem a energie zůstává ve stejné výši.
Od čtvrtka 30. 3. 2017 bude pošta uzavřena a dojde k úpravám interiéru. Pošta Partner by měla fungovat od 3. 4. 2017
s kompletními poštovními službami jako doteď a delší otevírací dobou.
Usnesení č. 17/17/Z 2
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu prostor
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sloužících k podnikání – za účelem provozování poštovních služeb.
Hlasování č. 3.: 11-0-0
Bod č. 2
Návrh smlouvy o dílo na akci: Víceúčelová budova Krumvíř
(Rekonstrukce budovy Kina)
Materiál uvedl Jaroslav Komosný
* Jedná se o víceúčelovou halu (halu na cvičení) o rozměrech 16x8m2. Rozměry jsou dané. Jde o rekonstrukci budovy Kina, ne o rozšíření prostor. Na rozšíření není
místo.
* Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Nabídku podaly firmy:
- RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., Hodonín 3 547 512,-Kč
- FCS s.r.o., Klobouky u Brna 3 963 809,-Kč
- Stavby VANTO s.r.o., Kunovice 3 994 281,46Kč
Zúčastněné firmy všechny potřebné dokumenty v pořádku
doložily.
Byla vybrána firma RENOVA stavební obchodní společnost s.r.o., Hodonín s nabídkou ve výši 3 547 512,-Kč. Firma má dobré reference.
Usnesení č. 18/17/Z 2
* Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci: Víceúčelová budova Krumvíř (Rekonstrukce Kina) s firmou
RENOVA stavební a obchodní společnost s. r. o., Hodonín.
Hlasování č. 4.: 9-2-0
Bod č. 3
firma Energie pod kontrolou
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Jedná se o firmu, která Obci Krumvíř a ZŠ a MŠ Krumvíř, dodávala elektrickou energii a plyn. Tato firma všechny
odběratele převedla k fi Energie Pro, bez jejich vědomí.
V měsících 1,2,3/2016 dodávala elektrickou energii fi Amper Market a plyn fi Energie Pro. Zálohy byly placeny fi
Energii pod kontrolou. Fi Energie pod kontrolou dluží Obci
Krumvíř 89 908,-Kč a ZŠ a MŠ Krumvíř 37 881,-. Smlouva byla na 4 roky. Fi Energie pro požaduje po Obci Krumvíř zaplacení za období od 1.1.2016 do 20.4.2016 ve výši
68 261,22Kč za dodávku zemního plynu a za období od
20.1.2016 do 3.4.2016 ve výši 54 036,94Kč za dodávku
elektrické energie. Kdyby Obec Krumvíř zaplatila fi Energii Pro požadovanou (dlužnou) částku – uznala by sankční
nároky vyplývající z původní uzavřené smlouvy s fi Energií
pod kontrolou, kterou již Obec Krumvíř vypověděla. Právní
zástupkyně fi Energie Pro zaslala Obci Krumvíř předžalobní upomínku. Tuto záležitost řeší JUDr. Andrýsek.
Bod č. 4
Žádost p. Veselé Libuše o vykácení tújí na místním hřbitově
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Žádost p. Veselé Libuše o vykácení tújí na místním hřbitově. Stromy opadávají na hroby. Kořeny naruší hroby. Pod
tuto žádost se podepsalo 9 občanů, kteří mají hroby v blízkosti tújí. Zahradník p. Pilát navrhl zakrácení tújí.
Usnesení č. 19/17/Z 2
Zastupitelstvo obce navrhuje túje nezkracovat, ale zlikvidovat. Až kořeny začnou zvedat hroby, tak už bude pozdě.
Pak se budou muset opravovat i hroby.
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Bod č. 5
Stav schodů na Kulturním domě Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Schody na Kulturním domě Krumvíř jsou v havarijním stavu. Ing. Klusáček Dalibor, statik, kontroloval stav schodů
z vrchu i ze spodu. Zpracoval zprávu, předběžná cena rekonstrukce schodů je asi 900 000,-Kč. Pan starosta má domluvenou firmu na sondy (vrty) do betonu v jakém je stavu.
Bude se řešit, zda zachovat schody stejného vzhledu nebo
zda nezvolit jiné provedení.
Dotazy, podněty a připomínky
* Mgr. Michaela Procházková – vznesla dotaz ohledně nástavby školy. Zatím jsou dvě varianty – nad školou nebo

*

*

nad jídelnou. Měla by rozhodnout Obec (zřizovatel). Která varianta by byla lepší, musí posoudit projektant.
paní Křížová Lenka – vznesla dotaz ohledně čističky,
zda se bude realizovat tento rok. Chtějí opravovat vjezd
do domu. Do konce března bude hotová studie, jaký typ
čističky by byl nejvhodnější a kudy povede trasa potrubí.
Chystá se oprava hlavní silnice. V místech široké silnice
budou navrženy ostrůvky.
pan Valihrach Martin – vznesl dotaz ohledně úklidu okolo kontejnerů pod školou a třídění odpadu.
Sběrný dvůr – zpracovává se projekt, aby vyhovoval žádosti o dotaci.
Upozornil na stále ucpaný kanál u Keramičky.

Místní poplatky na rok 2017
• 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

Splatnost místních poplatků je do 31. 5. 2017.
Možnost zaplatit na č. účtu: 5925651/0100,
VS pro platbu je číslo popisné.
Po zaplacení místních poplatků si mohou občané vyzvednout na OÚ jed na hlodavce v rámci deratizace obce.

Rozpočet obce za rok 2016
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
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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

Výdaje - plán.v Kč
Výdaje - skut. v Kč
schválený rozpočet výsledek od poč. roku
50 000,00
25 713
50 000,00
50 000
1 500 000,00
673 601
2 000 000,00
595 163
10 000,00
0
30 000,00
0
50 000,00
1 352
300 000,00
126 769
1 100 000
1 530 000
10 000
10 000
75 000
72 284
300 000
387 833,42
415 000
415 000
50 000
22 080
50 000
30 520
1 200 000
1 427 566,41
20 000
9 927
1 100 000
39 341,20
230 000
230 000
20 000
1 368
640 000
0
3 200
3 200
350 000
215 774
150 000
77 969
10 000
4 831
200 000
179 678
20 000
6 934
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3722
3725
3745
4359
5212
5311
5512
6112
6115
6171
6310
6320
6399
6402

sběr a svoz komunálních odpadů
využívání a zneškodňování komun. Odpadů
veřejná zeleň
ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
rezervy
bezpečnost a veřejný pořádek - přest.kom.
požární ochrana
zastupitelstva obcí
volby do zastupitelstev krajů
činnost místní správy - kotelna OÚ, rek. budovy kina
obecné příjmy a výdaje z finanč.operací
pojištění funkčně nespecifikované
ostatní finanční operace
finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí
výdaje celkem

1 000 000
50 000
1 200 000
30 000
10 000
10 000
800 000
900 000
6 650 000
15 000
51 000
370 000
1 300
21 020 500

794 187,03
0
1 132 589,80
22 937
0
10 000
575 174
865 055
16 879,70
1 037 770,36
11 783,80
57 065
234 080
1 246,20
10 895 671,92

Příjmy
par.

pol.

Rozpočet obce

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1351
1355
1361
1511
4112
4116
4119
4111
4222

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
odnětí půdy
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.
Vinařský fond
neinv.přij.transfery ze SR
investiční přij.transfery od krajů
příjmy z pronájmu pozemků
správa v zemědělství
příjmy z vydob.prostoru
ost. nedaňové příjmy
pitná voda - výtokový stojan(kopec)
příjmy ze stočného
knihovna
příjmy kultura
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

1012
1069
2119
2122
2310
2321
3314
3319
3341
3349
3392
3412
3612
3631
3632
3639
3722
3723
3725
3729
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Příjmy - plán.v Kč
Příjmy - skut. v Kč výschválený rozpočet
sledek od poč. roku
2 200 000,00
2 489 912,02
50 000,00
122 181,14
250 000
297 718,53
2 500 000
3 077 176,70
370 000
234 080
4 900 000
5 635 427,04
10 000
28 231
470 000
469 424
15 000
15 279
5 000
7 620
40 000
57 750,40
150 000
259 363,83
25 000
24 190
1 100 000
1 303 770,41
211 300
211 300
170 000
780 543
15 000
15 000
22 000
300 000
50 500
50 249
10 000
100 000
142 539
0
3 660
1 000
160
40 000
39 647
2 200
2 100
5 000
160
3 000
4 980
50 000
1 345
5 000
41 613
6 000
5 850
48 000
48 000
0
0
10 000
6 720
800 000
1 209 667
28 000
24 510
2 000
1 500
69 000
142 590,50
22 000
0
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4359
5512
6171
6310

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

18 000
90 000
100 000
14 000
13 945 000

14 325
0
57 387,20
11 867,51
17 169 837,28

Financování plán.
7 075 500

-6 274 165,36

Financování
par.

pol.
8115

Změna stavu krátkodobých prostředků

Výzva Sboru
pro občanské
záležitosti
Vítání občánků
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
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 2017
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
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PRAKTICKÉ INFORMACE
Nález nevybuchlé munice
I v Krumvíři můžete najít více než 70 let po válce nevybuchnutou munici… Jak se správně zachovat Vám
poradíme v následujícím článku.
V posledních letech dochází velmi často k nálezům
munice (granáty, dělostřelecké miny, letecké pumy). Ta
pochází z velké většiny z dob druhé světové války, výjimkou však nejsou ani nálezy munice z první světové
války. Nebezpečí spočívá zejména v tom, že nalezená
munice může být v takovém stavu, že při jakékoli manipulaci může dojít k její aktivaci. Největší problém představují letecké pumy, které se mohou vyskytovat zejména na území měst či v jejich okolí. Nejčastěji je munice
nalezena při zemních a stavebních pracích nebo díky
tzv. „hledačům kovů“ s detektory.
Co dělat při nálezu?
V případě, že naleznete jakýkoli předmět, který se
podobá munici, proveďte následující opatření:
• v žádném případě s předmětem nijak nemanipulujte
a ani se ho nedotýkejte; i stará, rezavá munice může
zabíjet,
• zachovejte klid a ustupte do bezpečné vzdálenosti
(alespoň 100 m a více),

• ihned volejte na tísňovou linku 112 či 158,
• řiďte se bezvýhradně pokyny operátora příslušné tísňové linky,
• varujte ostatní osoby, aby se k místu nálezu do příjezdu složek integrovaného záchranného systému
nepřibližovaly.
Opatření při nálezu letecké pumy
Nález letecké pumy v městské zástavbě znamená
přijetí řady opatření pro ochranu zdraví a životů obyvatel města. V první řadě budete varováni prostřednictvím sirén a informováni o tom, co se stalo (místním
rozhlasem, prostřednictvím hasičů nebo policie, z médií). V závislosti na technickém stavu, typu a velikosti bomby a na místě jejího nálezu může být nařízena
evakuace vč. stanovení rozsahu oblastí, které budou
evakuovány (řádově desítky až stovky metrů od místa
nálezu). Předpokládá se, že by se jednalo o evakuaci
krátkodobou, tzn., že by doba strávená mimo domov
nepřesáhla 24 hodin.
(red)
Zdroj: http://krizport.firebrno.cz/navody/
podezrele-nalezy#munice

Nález z 2. světové války
V sobotu 17. 12. jsem šel na
procházku se psem, podívat se na
bobří hráze „pod statkem“. Pes se
najednou zastavil, něco očuchával,
a pak odběhl. Zkontroloval jsem, co
našel. Vypadalo to na malou bombu
z války. Zastavil jsem se a přemýšlel, co s tím.
Označil jsem si místo a šel domů.
Doma jsem zavolal na 158 a nahlásil policii, že jsem asi našel munici
z 2. sv. války. Za hodinu byli páni
z policie u nás, nasedl jsem k nim
do auta a zavedl je na místo nálezu.
Pan policista si nález vyfotil a fotku odeslal pyrotechnikovi do Brna.
Vzápětí mu volal zpět, že se jedná
o dělostřelecký granát z 2. sv. války.
Poté jsme asi hodinku čekali na příjezd pyrotechniků. Když pyrotechnici přijeli, tak mi poděkovali, jednak
že jsem ohlásil nález, a také že jsem
s ním nemanipuloval. Při manipulaci
a likvidaci totiž nesmí být přítomni
civilisté. Policisté mě tedy odvezli
domů a zhruba za hodinu z místa
nálezu odjeli i pyrotechnici.
Josef Bravenec
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CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH
Mateřská škola
Mateřská škola se v lednu přidala k Základní škole na
lyžařský kurz v Němčičkách. Tentokrát byla účast rekordní
– jezdilo 12 dětí s rodiči a moc si to všichni pochvalovali. I
my ostatní v MŠ jsme využili dostatečné sněhové nadílky
a chodili se bobovat, stavěli jsme sněhuláky a hráli různé
hry na sněhu.
MŠ nabízí kroužek Hýbánky, který navštěvuje 18 dětí
od 4 let. Náplní kroužku jsou pohybové hry, tanečky, písničky a cvičení s nářadím. Děti mají nejraději „opičí dráhu“.
Koncem ledna za námi přijel p. Šefčík z Brna s představením Malá medvědí pohádka.
Třetího února jsme si pozvali Planetárium Morava
z Brna. Ve třídě postavili kopuli, děti si uvnitř lehly na záda
a sledovaly promítání. Vybraly si pohádku „Krtci – co je tam
nahoře“. Následně jsme malovali - toto téma se nám hodilo do výtvarné soutěže vyhlášené Ekocentrem Trkmanka
Velké Pavlovice s názvem Cesta ke hvězdám a zpět. Poslali jsme 4 práce dětí a 3. místo vyhrála Anetka Burýšková
s obrázkem „My dvojčata ve vesmíru“.
Únor přináší tradičně Dětský maškarní ples, moc jsme
se těšili, připravovali se a po plesu jsme měli i přehlídku
masek ve třídách s diskotékou.
Březen u nás ve školce probíhal v duchu písniček.
Uspořádali jsme si přehlídku: Krumvířský zpěváček ze žluté třídy. Nejprve jsme trénovali a nacvičovali, potom jsme
pozvali kamarády ze zelené třídy a začalo zpívání. Děti se
moc snažily a zazpívali všichni. Zaslouženě si každý odnesl diplom a malou odměnu v podobě dřevěného ptáčka.
Také děti ze zelené třídy, které zazpívaly, jsme odměnili.
Byl to vlastně takový nácvik na nesoutěžní přehlídku dětských zpěváčků v Kobylí – „O malovanú pantličku Augusty
Šebestové“ (26. 3. 2017). Naši MŠ reprezentovali Anetka
Lančová a Vítek Procházka, oba oblečeni v krásném kroji.
Děkujeme moc rodičům za spolupráci a ochotu.
První jarní den 20. 3. už tradičně chodíme vyprovodit
zimu po vodě. Odplavala daleko, sledovali jsme ji skoro až
za Krumvíř, ale ještě se nevzdává a zlobí nás.
Několikrát ve školním roce také jedeme do divadla
v Brně, abychom poznali město, opravdové divadlo, jeviště, kulisy, oponu. Tentokrát jsme byli v Divadle Bolka Polívky. V březnu jsme navštívili představení Africká pohádka,
v dubnu Jak vodník Kapička přišel o vodu.
Od února do května chodí předškoláci každý čtvrtek odpoledne do 1. třídy vyzkoušet si, jaké to bude, až budou
školáci. Dne 6. 4. proběhl zápis do školy. To bylo příprav,
těšení, napětí i nervozity - z naší školky odejde 16 dětí do
1. třídy.
Na svátky jara Velikonoce jsme se připravovali intenzivně – naučili jsme se básničku, zdobili si vajíčka a podívali
jsme se, jak se plete pomlázka. Pletení pomlázky nám přijel ukázat mladý muž v kroji z Podluží a vyrobil i píšťalky
z vrbového proutí. Děkujeme.
Teď se těšíme a chystáme na čarodějnické odpoledne
28.4., pro maminky ke dni matek nacvičíme krátké vystoupení a také bude sběr starého papíru - 18.5.
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Aneta Burýšková, „My dvojčata ve vesmíru“

Vynášení zimy

Vynášení zimy

Ukázka pletení pomlázky

Krumvířský zpravodaj
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Zápis nových dětí do MŠ bude ve čtvrtek 4. 5. od 15 do
17 hod. v MŠ.
Od 22. 5. začne intenzivní kurz plavání. V pondělí a ve
čtvrtek bude jezdit 20 dětí z MŠ do bazénu v Hustopečích.
Předškoláci se pojedou 23. 5. se svými plyšáky podívat
do Vyšší zdravotní školy v Brně na „nemocnici zvířátek“,
kde se naučí starat o nemocná zvířátka.
Den dětí tradičně oslavíme pohádkou s kytarou – Zpívánky, aneb jak mluví zvířata – 18. 5.
A už čekáme na teplíčko, protože chceme jet na celý
den na výlet do Milovic – 7. 6.
Slavnostně se rozloučíme s předškoláky a to pasováním na školáky i spaním ve školce.
V červenci bude provoz MŠ od 10. 7. do 21. 7. pro přihlášené děti.
Na srpen chystáme Den otevřených dveří v souvislosti
s výročím školy - v době hodů.
Mateřská škola Krumvíř

O malovanú pantličku Augusty Šebestové

Ukázka pletení pomlázky

Ukázka pletení pomlázky

Základní škola
Poděkování
Vedení ZŠ a MŠ Krumvíř děkuje občanům za zapůjčení fotografií a jiných
materiálů týkajících se zdejší školy. Materiály byly z části použity na kalendář 2017. Budeme rádi, pokud se najdou ve Vašich domácích albech další
fotografie, vysvědčení, pomůcky, učebnice, sešity aj. školní potřeby.
Vše bude vystaveno v ZŠ na konci srpna 2017 (termín hodů) u příležitosti
oslav založení školy v Krumvíři.

Co všechno jsme v tomto školním roce
už stihli?
• Exkurzi do Prahy – společně s rodiči
• Dýňohraní – podzimní hrátky
• Vítání občánků na OÚ
• Zdravý týden ve škole
• Sběr papíru a kartonu
• Recyklohraní hrou – program
s ekologickou tematikou
• Adventní jarmark a besídku v kulturním domě
• Návštěvu Skanzenu ve Strážnici „Radujme se, veselme se“
• Plavání 1. a 2. ročníku v bazénu
v Hustopečích
• Adventní hudební pořad Musica
Animae
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• Lyžařský kurz v Němčičkách
• Dětský maškarní ples
• Projekt k LV – recitační soutěž
(třídní kolo, školní kolo)
• Recitační soutěž v ZŠ Klobouky
u Brna „Aprílové básnění“ /téma:
verše J. Žáčka/,
1. místo Anna Chovancová, 3. místo Eva Húšková ze 4. ročníku
2. místo Eliška Samsonová
z 3. ročníku
2. místo Zachariáš Kulhánek
z 1. ročníku
• Výtvarná
soutěž
Ekocentra
Trkmanka V. Pavlovice na téma
„Cesta ke hvězdám a zpět“ - 2. mís-

to získala Eliška Samsonová –
školní družina GRATULUJEME!
• Zápis do 1. ročníku: Na školní
rok 2017/2018 jsme zapsali do
1. ročníku 16 dětí!
• Připomenutí Dne Země návštěvou KOVOZOO v Uh. Hradišti
• Slet čarodějnic 28. 4. 2017

Krumvířský zpravodaj
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Radujme se, veselme se
V pátek 2. prosince se celá škola vypravila zvláštním
autobusem do Skanzenu ve Strážnici.
Ihned po vstupu do areálu na nás dýchla klidná atmosféra předvánočního a vánočního času vesnice 19. a počátku 20. století. Přestože všude kolem bylo dost blátivo, těšili jsme se na cestu od krásné chaloupky k ještě
krásnější. V každé z nich nás čekalo nějaké překvapení.
Například ukázky obvyklých prací, zvyků, příprava tradičních jídel a stolování na jihomoravské vesnici. Cestou

jsme sledovali obchůzky různých postav – Lucek, pastýřů
s koledníky, Mikuláše s jeho družinou a Tří králů. Pro děti
byly připraveny tvůrčí dílny s možností nazdobit si perníčky, vyrobit si figurky z papíru, těsta nebo dřeva.
V malém obchůdku si mohly nakoupit drobné tradiční
dárečky.
S pořadem „Radujme se, veselme se“ jsme byly po
letech opět spokojeni.
IL

Lyžařský výcvik 2017
Letošní kalendářní rok zahájili žáci naší školy již tradičně lyžováním v Němčičkách. Za krásného počasí
a na bohaté sněhové pokrývce se učilo lyžovat 54 žáků
naší školy. Tentokrát to bylo již po osmnácté! Možná se
někteří zamyslí, jak dlouho již sjezdovka v Němčičkách
funguje. Sjezdovka v Němčičkách v loňském roce oslavila třicetileté výročí.
A jak to tehdy vlastně všechno začalo?
Pro němčičské děti se pořádalo sjíždění v lokalitě Stračí, směrem k Horním Bojanovicím. Skupina nadšenců se
domluvila, že vyrobí za traktor naviják a budou děti vytahovat.
Při přátelském posezení několika členů TJ Sokol
Němčičky se zástupcem krajského cestovního ruchu,
byly přislíbeny finanční prostředky na lyžařský vlek. Na
stavební povolení musela TJ získat povolení od Krajského svazu lyžařů. Povolení nebylo vydáno, nevěřili pracovníkům TJ, že by lyžařský vlek mohl fungovat
v této lokalitě. A tak bylo osloveno Zemědělské družstvo, tehdy spojené Velké Pavlovice, Bořetice a Němčičky, aby požádalo o stavební povolení svým jménem
a při výstavbě vystupovalo jako investor. Díky tomuto
postupu bylo nakonec stavební povolení vydáno a mohlo se začít s přípravnými pracemi a později i s výstavbou
vleku.
Finanční prostředky byly po složitých jednáních
s Okresním národním výborem v Břeclavi převedeny na
Zemědělské družstvo. Začaly se skupovat pozemky na
vyměřené části lyžařského vleku. Jeden z pozemků byl
tělovýchově věnován dokonce darem.
Nadšenci zatím organizovali brigády na průsek lesa,
na vyrývání hlíny, na ukotvení sloupů, na vyčištění náletových dřevin a na práce spojené s výstavbou vleku.
Úpravy sjezdovky a odstranění kamenů se zúčastnilo
60 brigádníků.
Před vlastní výstavbou vleku byl osloven Slovenský
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podnik Tatrapoma s žádostí o výrobu němčičského lyžařského vleku. Ten žádosti vyhověl a tak se koncem roku
1986 konečně začalo lyžovat! Sice jenom s jednou buňkou, která sloužila jako občerstvení, a s jedním sněhovým
dělem, ale s velikou radostí a s nadšením.
V roce 1988 Krajský cestovní ruch poskytl TJ Sokolu Němčičky finanční prostředky na umělou hmotu, tzv.
„kartáče“, která dodnes zaručuje stabilitu v lyžování
a v lyžařských kurzech dětí. K jejímu položení na sjezdovku musel být vypracován odborný posudek. V tomto
roce byl zahájen první lyžařský víkendový kurz pro děti.
V období začátků lyžování v Němčičkách panovalo
takové nadšení, že byl ČSAD vypracován dokonce speciální jízdní řád. Autobusy měly svážet lyžaře z Břeclavi,
přes Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Velké Pavlovice…
Různé firmy z blízkého i vzdálenějšího okolí si pronajímaly svah pro své zaměstnance, kteří si zde rádi zalyžovali.
Průběžně se sháněly starší buňky na sklady, na
úschovnu lyží, na ohřívárnu a na lyžařský servis. A tak
se tu časem pod sjezdovkou objevil i legendární autobus, který sloužil jako ohřívárna a převlékárna pro cvičitele.
Kromě zajišťování plynulého provozu se zároveň pracovalo na přípravě sjezdovky na kvalitnější zasněžování.
Dalším počinem pro zkvalitnění provozu bylo zakoupení
staršího sněžného skútru pro rychlý přesun na opravy vleku. Skútr měl v začátcích svého fungování i jinou, a dalo
by se říct důležitější funkci – částečnou úpravu sjezdovky.
Pamětníci vzpomínají, že se za skútr zapřáhla traverza
a menší nerovnosti se upravovaly touto technikou. Další
způsob byl následující: před koncem lyžování se lyžařům
nechávaly jízdy zdarma a ti pomáhali plužením upravit
sjezdovku. Když napadlo více sněhu, tvořily se lyžováním velké hromady nahrnutého sněhu. Z Mikulova byla
povolána rota vojáků, která pomocí vojenských lopateček
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ručně likvidovala tyto hromady. Po vyrovnání terénu nastoupila na svah Tera s rotavátorem, která hroudy sněhu
rozmělnila. Nakonec vojáci - lyžaři ušlapali celý svah lyžemi. Na svahu v těchto okamžicích byla vidět jen samá
zelená uniforma. Při tomto velkém počtu vojáků se ani
nestačila doplňovat zásoba svařeného vína . Tímto se
ukázala potřeba kvalitnější úpravy svahu, proto se zakoupila starší rolba Kassbohrer 170 z Jeseníků, z Ramzové.
Při financování této rolby pomohla Česká spořitelna Břeclav, která na zakoupení pomohla sehnat 100 000 Kč. Na
zasněžování se postupně dokupovala starší vrtulová děla
z jiných lyžařských středisek.
Důležitým momentem pro celý areál bylo uzavření
smlouvy mezi Tělovýchovnou jednotou a Obecním úřadem na 50let do bezplatného pronájmu. Tato smlouva
byla podepsána v roce 1998, a tak se mohl areál v klidu
dál rozvíjet.
O zájmu o bílý sport svědčí i skutečnost, že právě
v tomto roce, v roce 1998, začaly okolní školy dojíždět na
týdenní lyžařské kurzy svých žáků právě do Němčiček.
A úplně první základní školou, která tento lyžařský kurz
absolvovala, byla právě ta naše. Pod vedením Mgr. Věry
Colledani si děti naší základní školy poprvé vyzkoušely,
jak se lyžuje v Němčičkách.
Počet dětí v lyžařské škole stále rostl, a proto Okresní
výbor ČSTV v roce 2003 napomohl sehnat finanční prostředky z Ministerstva financí na provozní budovu lyžařského areálu. Na výstavbu byla přidělena částka 4 200
000 Kč. Projekčně a urbanisticky budovu vyprojektoval
Ing. arch. Petr Smola z Němčiček. Budovu se povedlo
postavit za tři čtvrtě roku a stála 7 000 000 Kč. Hypoteční
půjčka na dofinancování činila 1 800 000 Kč.
V roce 2006 přivezly tři kamiony použitou levnou
umělou hmotu z Jeseníků – Filipova, čímž se rozšířila
plocha pokrytá „kartáči“, hlavně o část sjezdovky u dopravníkového pásu. Ten vyrobila brněnská firma I.A.N.
Technik, která se zabývala výrobou těchto pásů do pekáren. Dopravníkový pás o délce dvacet jedna metrů
byl určen pro výuku malých lyžařů. Modernizací zaznamenal také vstup na vlek – zpočátku se jízdenky před
jízdou škrtaly, potom cvakaly a nakonec byly naistalovány turnikety.
V roce 2008 se získala dotace z Ministerstva školství
3 000 000 Kč na prodloužení vleku o 100 m - na 350 m
a postupně byl kopec navýšen o 1,5 m. Byl také vypracován projekt Snowpark pro snowboardisty.
Byly zkoušeny různé typy sněhových děl a nakonec
byla vybrána děla Areca. Na zakoupení těchto sněho-

vých děl byla poskytnuta dotace z Ministerstva školství
a tělovýchovy ve výši 2 000 000 Kč. Němčičská sněhová
děla pomáhala zasněžovat plochy při různých filmech
např. na zámku v Lednici. Nádvoří se ale nepodařilo zasněžit kvůli velké vlhkosti a teplé vodě. Místo sněhu se
tak nastříkala „ledová plocha pro rychlobruslařku Martinu
Sáblíkovou“ .
Do servisu se na splátky pořídila modernější bruska
a stroj na voskování lyží. Průběžně jsou vyřazovány starší lyže a jsou nahrazovány carvingovými. Pro bezpečnost lyžařů byly postupně zakoupeny oplůtky a ochranné
matrace na sloupy a stromy. Byla zakoupena čtyřkolka
i s pásy, která slouží v letním i v zimním období. Na
třech pozemcích lyžařského vleku se prováděla pozemková úprava. V současné době je řešen s obcí odprodej
pozemků, zatím bez úspěchu.
Celá léta při budování neprovázely jen úspěchy… Poslední v řadě a i nejzávažnější, byl požár provozní budovy lyžařského areálu. Bylo zřízeno konto pomoci, na
který občané, podniky, podnikatelé a některá lyžařská
střediska posílala finanční prostředky. Díky práci brigádníků i několika firem, byla budova obnovena a zkolaudována v rekordním čase sedmi měsíců.
Oddíl lyžování má největší členskou základnu v tělovýchově. Pomáhá při pořádání cyklomaratonu, triatlonu,
evropského a světového poháru v in-line slalomu, při
burčákové zábavě na koupališti, maškarních plesech
a karnevalech. Organizuje o sobotách a nedělích dlouhodobé lyžařské kurzy dětí, o které je již tradičně velký
zájem. Přihlášky se podávají elektronicky, do kurzu je zařazeno 380 dětí a vždy po spuštění přihlášek jsou kurzy
za pár hodin naplněné. Pro ty, kteří se nedostanou do
dlouhodobého kurzu, se organizují školičky o vánočních
a jarních prázdninách nebo každý pátek v 17 hodin. Touto dobou probíhá také škola lyžování pro dříve narozené.
Pořádá se také individuální výuka dětí.
Od začátku ledna až do konce února absolvují lyžařské týdenní kurzy žáci základních škol. Kurzy probíhají
v dopoledních i odpoledních hodinách a jsou už rok dopředu obsazené!
Každým rokem se v Němčičkách naučí lyžovat přes
1000 lyžařů. Krajský svaz lyžařů provádí kurzy instruktorů a jejich doškolení. Ve výuce dětí o sobotách a nedělích pomáhá 40 instruktorů. Krajským úřadem byl Jaroslav Stávek v roce 2011 vyhodnocen jako osobnost kraje
v oblasti práce s mládeží.
Tolik jen malé nahlédnutí do historie jednoho dobrého
nápadu.

Divadelní představení dva medvědi
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Dětský maškarní ples

Beseda s C. Podolským, autorem Krysáků

1/2017

Krumvířský zpravodaj

strana 17

Den Země

Malovaná pantlička
V neděli 26. 3. 2017 se v obci Kobylí konala přehlídka dětských zpěváčků „O malovanú pantličku Augusty Šebestové“.
Bylo to krásné odpoledne plné
melodií moravských písniček a doporučila bych ho všem lidem, kteří
říkají, že dnešní děti umí akorát sedět doma u počítačů, tabletů nebo
Xboxů.
Přesvědčilo nás celkem 61 dětí od
předškoláků po žáky 9. tříd, že tomu
tak není. Najdou se mezi nimi děti,
které jsou ochotné obléci se do kroje a i přes trému, která na nich byla
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zpočátku patrná, dokázaly
zazpívat písničku za doprovodu cimbálové muziky Vonica
před velkým publikem. A nejen to. Hluboký obdiv patří
chlapcům z Čejkovic a Čejče,
kteří předvedli po zpěvu ještě verbování a co víc, bylo na
nich vidět, že se za to nestydí,
jako někteří jejich vrstevníci,
ale pěkně si to užívají. Díky
tomu panovala v obecenstvu
atmosféra plná obdivu a podpory. Rodiče, prarodiče i kamarádi byli určitě pyšní.

Krumvířský zpravodaj
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Přehlídky se zúčastnilo 7 obcí:
Čejč,Čejkovice, Krumvíř, Kobylí, Bořetice, Brumovice, Vrbice.
Krumvířskou mateřskou školu úspěšně reprezentovali: Anetka Lančová a Vítek Procházka,
ze starších školáků základní školy
Krumvíř krásně zazpívala děvčata:
Anička Vostřáková, Anička Chovancová, Eliška Valihrachová a Evička
Húšková. Všem se vystoupení povedlo a odnesli si na památku ruč-

ně malovanou „pantličku“ i sladkou
odměnu.
Skvělý výkon podala i cimbálová
muzika Vonica, která téměř bez přestávky 3 hodiny doprovázela malé
zpěváky. Paní učitelky z Kobylí měly
vše velmi dobře zorganizované
a díky rodičům či prarodičům, kteří
děti nastrojili do překrásných krojů,
bylo nejen co poslouchat, ale také
se na co dívat.
Mgr. Dana Gratclová

Pozvánka
Základní a Mateřská škola Krumvíř pořádá
ve dnech krumvířských hodů 26. - 27. 8. 2017
den otevřených dveří u příležitosti 190. výročí zahájení školní výuky
a 100. výročí otevření nové školní budovy v Krumvíři.
Srdečně jsou zváni nejenom bývalí zaměstnanci a žáci,
ale i všichni občané.
Prohlédnout si můžete prostory mateřské a základní školy,
školní jídelny a při výstavě kronik školy, fotografií ze školních let,
pomůcek a učebnic si můžete zavzpomínat na školní léta...

1/2017

Krumvířský zpravodaj

strana 19

Co nás ještě čeká?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopravní soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti v Hustopečích (zástupci 4. ročníku)
Fotografování tříd
Akce s Policií ČR
Sběr tříděného papíru a kartonu
Preventivní pořad v Brně – Nemocnice zvířátek (1. ročník společně s MŠ)
Poznávání bylin z našeho okolí
Den dětí – divadelní představení v divadle Radost „Mach a Šebestová“
Celoškolní výlet - Bouzov, Javořické jeskyně
Den otevřených dveří u příležitosti výročí založení školy v Krumvíři

5. 5. 2017
11. 5. 2017
17. 5. 2017
18. 5. 2017
23. 5. 2017
14. 6. 2017
19. – 20. 8. 2017

JUBILEJNÍ KRAJ BEZE STÍNU
Jubilejní 30. Kraj beze stínu. Oslavenec, kterému by mohla snad každá žena závidět. Přesto, že mu bude
ve skutečnosti už 41 let, směle letos
oslaví své třicátiny. Během posledních dvou let měl dvě významná výročí. V loňském roce uplynulo 40 let od
jeho založení a letos se uskuteční již
30. ročník. Jak je to možné? Od roku
1976 až do roku 1992 se slavnosti konaly každoročně. Pak ale následovala čtyřletá přestávka. Dalších pět let
probíhal festival opět každý rok a od
roku 2001 se koná každý lichý rok.
Jako každý správný oslavenec,
dostal a ještě dostane i náš festival
dárky. Spousta z Vás jistě už viděla
nové jeviště na národopisném stadionu, které bylo vybudováno během
minulého roku. Nově zrekonstruované podium je teď o něco větší a především s rovným hladkým povrchem
vhodným pro taneční vystoupení. Bohužel vlivem rekonstrukce a loňských
jarních mrazů vzaly za své šeříkové
keře, které obklopovaly podium. Zeleň je kolem jeviště znovu vysazená,
než ale vyroste, bude pozadí tvořit
na několik bloků rozdělená fotografie
a boční vstupy budou chránit proutěné ploty.
Dalším dárkem je videoupoutávka na letošní
ročník, kterou můžete najít
na webových či facebookových stránkách festivalu
nebo přímo na youtube.
com pod názvem „festival
Kraj beze stínu 2017“. Více
o vzniku a vytváření klipu
přináší jeho spoluautorka
Maruška Šebestová:
„Nápad natočit videoupoutávku pro letošní jubilejní ročník KBS vznikl díky
zhlédnutí několika cesto-
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vatelských videí našeho kamaráda
a nyní už i kolegy z organizační rady
Milana Ševčíka. Snad byl naší nabídkou zpočátku zaskočen, ale již brzy
po oslovení přišel s prvními nápady,
jak by upoutávka mohla vypadat.
Představa je jedna věc, realizace ovšem druhá…
Nejprve bylo potřeba najít „herce“
– nejlépe s vlastním krojem. Naše
pozvání přijali Lukáš a Marie Stávkovi z Němčiček. A jelikož jsme do
natáčení chtěli zapojit i děti, vzali
s sebou svoje vlastní. Chtěla bych
zdůraznit, že jsme v upoutávce použili kroj rekonstruovaný a to ve spolupráci s Městským muzeem a galerií
v Hustopečích. Natáčení probíhalo
průběžně od srpna 2016 do ledna
2017 a velmi složité bylo vždy najít
společný termín pro všechny zúčastněné. Práci jsme si dali i s výběrem
míst vhodných k natočení scén.
Poděkování za ochotu a čas tímto
patří rodině M. Foretníka a Muzeu
Krumvíř. V Němčičkách nám pak
vyšli vstříc ve vinařství J. Stávek,
Slovácký dvůr a sklep. A protože se
v záběrech objevili i koně, děkujeme
také stáji Hubi Kelly Krumvíř a Black
Rose ranch Němčičky. Neméně dů-

ležitou roli na výsledku sehrál i zvuk.
Mluvené slovo jsme tedy natočili
v nahrávacím studiu Soundatelier
Zeman v Brně.
Poslední fází a snad i tou nejtěžší
byl výběr scén a stříhání. Vybrat z tolika natočeného materiálu ty nejvhodnější tak, aby stručně a jasně v pár
vteřinách vyjadřovaly to, co jsme
chtěli divákovi sdělit. Snad se nám to
podařilo.“
Největším dárkem bude pro Kraj
beze stínu samotný kulturní program,
který bude letos malinko jiný a obohacený o zajímavé hosty. Prvním bodem bohatého programu bude v sobotu 10. června v 17 hodin vernisáž
výstavy „Můj folklór“ v budově místního muzea.
V 18 hodin bude zahájen festival na národopisném stadionu programem u vinařských stánků pod
názvem „Pilo by sa pilo“. Účinkují
mužské sbory z Krumvíře, Bořetic
a Žarošic, cimbálová muzika Hradisko ze Ždánic. Návštěvníci budou
moci ochutnat například vína z Vinařství Omasta z Horních Bojanovic,
Rodinného vinařství Ševela Brumovice, Sedlecká vína nebo domácí vína
z vinařství Hradil, Josef Prokop, Pod
kumstátem a Josef Valihrach. Řízené degustace
se tentokrát ujme mladý
perspektivní vinař Milan Nestarec z Moravského Žižkova, jehož motto zní „Víno
z hroznů, nic víc“.
Hlavní sobotní program započne v 19:30
na jevišti národopisného
stadionu soutěží o nejlepšího verbíře Hanáckého
Slovácka s postupem na
MFF ve Strážnici. Verbíře
bude doprovázet cimbálo-
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vá muzika Šmytec. Dalším bodem
programu bude vzpomínkový pořad
u příležitosti jubilejního 30. ročníku
festivalu. První část programu bude
věnována významným, již nežijícím
osobnostem, na které zavzpomínají
jejich rodinní příslušníci a kamarádi ve svých vystoupeních. Jedná
se o zakladatele festivalu Martina
Foretníka staršího, Jana Kachyňu dlouholetého uměleckého vedoucího cimbálové muziky Vonica, Jiřího
Kučeru - dlouholetého člena cimbálové muziky Vonica a pana Jaroslava Kováříka - zpěváckou legendu
z Kobylí. Vystoupí cimbálová muzika
Vonica a sbor pana Jaroslava Kováříka ml. Druhá část vzpomínkového
pořadu bude věnována vystoupením
folklorních souborů, které v současné době již aktivně neúčinkují, ale
pro tento pořad opětovně vystoupí národopisný soubor Zavádka z Čejkovic, národopisný soubor Vonica
a bývalý členové Ždáničanu/Chasa
ze Ždánic. Večerem bude provázet
paní Magda Múčková.
Sobotní program na podiu zakončí společný pořad cimbálové muziky
Šmytec a pražského smyčcového
kvarteta Epoque Quartet společně
s klarinetistou Irvinem Venyšem. Tito
výborní muzikanti s úspěchy na mezinárodních soutěžích spojí své síly
v pořadu, kde nebudou hudební hranice regionů, žánrů, jeviště ani hlediště. Moderátorem a současně i spoluautorem pořadu bude Laďa Šimeček.
Dále bude následovat beseda u cimbálu s CM Hradisko, která zakončí
první den slavností.
Nedělní program, který bude opět
moderovat oblíbený David Pavlíček,
bude zahájen ve 14 hodin na národopisném stadionu. Tradiční průvod
krojovaných obcí byl po zralé úvaze
zrušen především z důvodu nezájmu
občanů a také z důvodu velké náročnosti pro účinkující, kteří museli
většinou ve velkých vedrech oblékat
kroje již v poledne a pak několik hodin
čekat na vystoupení. Program bude
tedy zahájen vystoupením dětských
souborů regionu a představí se také
vítězové soutěže dětských verbířů
z Hanáckého Slovácka. Účinkují soubory Pantlička Krumvíř, Ždáničánek
Ždánice, Násedlováček Násedlovice,
Kalubáček Vrbice, Malá Salajenka
Dambořice a Sadováček Velké Pavlovice.
Část programu pod názvem „A ta
naša dědina“ je tentokrát věnována
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obci Moravský Žižkov a jejich zástupcům dětskému souboru Žižkovjánek,
mužskému sboru a chase z Moravského Žižkova.
„Co se zapijalo“, tak zní název
programu, který je inspirovaný příležitostmi ze života lidu na Hanáckém
Slovácku, které obvykle vedly k oslavě u sklenky vína. Tento pořad je
jakousi oslavou jubilejního ročníku.
Účinkují: Hanýsek Šakvice, FS Krúžek Němčičky, Salajka Dambořice,
Ždáničan Ždánice, Hanáckoslovácký
krúžek z Velkých Pavlovic.
Nedělní program a také celý festival zakončí hosté festivalu. V rámci projektu představování okolních
regionů v letošním roce vystoupí
zástupci regionu Strážnicko v autorském pořadu Magdaleny Múčkové.
Účinkují cimbálová muzika Danaj
a její Malá taneční skupina, SLPT
Danaj a cimbálová muzika Krepina,
taneční soubor Petrovjan, dětský
soubor Kordulka Tvarožná Lhota,
soubor Spinek Vnorovy, René Novák
Radějov. Závěr festivalu bude patřit

koncertu cimbálové muziky Harafica
z Uherského Hradiště. Milovníkům
dobré muziky jistě netřeba Haraficu
představovat a těm, kdo ji neznají,
prozradíme, že je to cimbálka, která
je prostě „in“.
Připraven je také doprovodný program celého festivalu - jarmark řemesel, regionálních potravin a výrobců,
prodej originálních ručně malovaných
triček s ornamenty Hanáckého Slovácka. Samozřejmostí je bohatý výběr občerstvení pro všechny návštěvníky. Výše vstupného bude stejná
jako v předchozích letech.
Přijďte s námi oslavit krásné třicáté
výročí Kraje beze stínu 10. – 11. června. Budeme se těšit! A pokud byste
se chtěli také aktivně zapojit do organizace, budeme velice rádi. Hledáme
především hostesky, které budou mít
na starost jednotlivé soubory, ale jiné
práce bude také dost a hodí se každá
pomocná ruka.
Za programovou a organizační
radu KBS
Kristýna Vlasáková
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Plesová sezóna a jaro s Krumvířskou chasou
Burčáková sezóna pomalu odešla, přišlo Svatomartinské a my se začali scházet a nacvičovat Českou besedu
na krojovaný ples. Letos jsme s přípravami začali o něco
dříve a to z více důvodů. Chtěli jsme mít besedu co nejlépe secvičenou a také mezi nás přibylo hodně nových
tváří.
Čas pomalu ubíhal, my se scházeli každý pátek a postupně nadešel čas na zařizování nejen všech důležitých
věcí, ale i různých detailů. Shánění sponzorů, přespolních, kteří zatancují besedu s námi, chystání výzdoby
a spousta dalších věcí se pro nás stalo na nějaký čas to,
pro co jsme naplno žili.
Vše vyvrcholilo v pátek před plesem, kdy jsme se
v předvečer velké události sešli, abychom vyzdobili kulturák, naaranžovali tombolu a nachystali obálky s losy.
Tím velkým dnem letos byla sobota 28. ledna. Ples, na
který jsme se připravovali a těšili už od hodů, byl tady. Večer zahájily děti z dětského folklórního souboru Pantlička
se svým předtančením úryvku z Moravské besedy. Jejich
vystoupení bylo vydařené a sklidilo velký potlesk. Těšíme
se, až si za pár let zatancují Moravskou nebo Českou
besedu s námi.
Až při velkém nástupu všech krojovaných jsme teprve
zjistili, kolik nejen místních, ale i přespolních krojovaných
na náš ples zavítalo. Z Krumvíře, Brumovic, Kašnice,
Klobouk, Dambořic, Morkůvek, Borského Mikuláša, Šardic, Boleradic, Hodonína, Bohumilic, Starovic, Kobeřic,
Žatčan a Moutnic přišlo na ples více jak 100 krojovaných
– počet, který nám všem vyrazil dech, ale i celý večer
nádherně rozzářil.
Po desáté hodině přišlo na řadu předtančení České
besedy v podání třech krumvířských a přespolních kolon z Brumovic, Dambořic, Šardic a Hodonína. Zábava
pokračovala i po půlnoci a díky skvělé kapele a cimbálce
bylo v předsálí i na parketě živo až do rána. Celý ples
jsme si náramně užili a doufáme, že i Vy jste odcházeli
se stejnými pocity.
Plesat jsme však začali už týden před naším plesem,
a to na plese Spolku terezínských vinařů, který se konal
v našem kulturním domě. Letos jsme na této akci tancovali besedu již potřetí a podle reakcí jsme opět potěšili a pobavili všechny návštěvníky. S přespolními plesy
jsme pokračovali hned příští víkend po tom krumvířském
v Šardicích. Následovaly plesy v Dambořicích, Morkůvkách, Brumovicích, Hodoníně a Popicích.
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Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám
jakkoliv pomohli, ať už během příprav nebo i během celého večera, všem sponzorům za jejich dary do tomboly,
maminkám, babičkám, tetičkám a všem, kteří nám půjčili
a nachystali kroje, krojovaným, Vám, návštěvníkům a v
neposlední řadě také dechové hudbě Zlaťanka a cimbálové muzice Primáš, které nás všechny bavili celý večer
až do rána. Bez Vás všech by se ples tak nevydařil. Děkujeme!

Naše osobní dojmy a vzpomínky
Kačka Pálenská
“Za mě je rozhodně ples, hned po hodech, nejoblíbenější akcí z celého roku. Je to jedna z událostí, u které
víte, že Vás nezklame. Co se týče příprav, o zábavu máte
jednoznačně postaráno na několik měsíců a výsledek
stojí za to. Letošní ples byl podle mého jeden z nejvydařenějších. Svou bohatou tombolou, skvělou kapelou
a ohromnou pestrostí krojovaných účastníků, kterým za
jejich spolupráci děkujeme.”
Verča Ledahudcová
“Letos jsem se poprvé ukázala na krojovaném plese.
Měla jsem možnost, jak ples pomáhat připravovat, tak si
i zatancovat Českou besedu. Myslím, že celková snaha
nás všech určitě nepřišla vniveč, protože jsme mohli sle-
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dovat mimořádně velkou účast jak krojovaných, tak i formálně oblečených. Na oplátku jsme i my vyrazili na plesy
okolních vesnic, kde jsme úspěšně reprezentovali naši
obec. Celou letošní plesovou sezónu jsem si moc užila
a už teď se těším na další.”
Dan Urban
“Na krojovaném plese jsem letos tančil poprvé. Podle
mě se celý ples skvěle podařil, ať už se jedná o přípravy
nebo samotný ples. Bylo fajn zase potkat všechny ty lidi
a pobavit se s nimi.”
Tonda Hradil
“Hudba, tanec, smích, dobrá nálada a společné zážitky. To vše pro nás znamenala plesová sezóna. Neskutečně jsme si my, ale také šohaji a děvčice z okolních vesnic,
i všichni další přítomni, dokázali užít síly okamžiku a všeho, co ples obnáší. A co víc, naše kulturní tradice se rozšiřují novými a novými tvářemi, což jen dokreslují desítky
přítomných krojovaných. To jen dokazuje, že všechno má
smysl, dokážeme se bavit, a jsem rád, že můžeme být
tohoto součástí.”

A co bylo (bude) dál?
Plesová sezóna skončila, hodová začíná v létě, ale
i tak na tradice nezapomínáme. Díky vzpomínkám našich tetiček jsme si letos o Velikonocích po více jak
40 letech upletli žíly, oblékli kroje a vyšli na pondělní pomlázku, jak se říká, “stylově”. Obešli jsme hlavně naše maminky a babičky, ale zastavili jsme se také u tetičky Bednaříkové, která v týdnu po Velikonocích oslavila krásné
103. narozeniny. Reakce všech byly velmi pozitivní, z čehož máme velikou radost a už teď víme, že chceme v této
tradici pokračovat i nadále.
Spoustu z Vás určitě zajímá termín našich tradičních
Bartolomějských hodů. Do kalendáře si tak zapište 25.
- 28. srpna 2017. Po pátečním stavění máje bude hrát
cimbálová muzika Primáš a po čas celých hodů Vámi oblíbená dechová hudba Zlaťanka. Odehrávky se pak uskuteční 23. září 2017. A pokud budete mít chuť načerpat trochu té hodovní nálady už dříve, přijďte za námi na naše
pravidelné hodovní schůze o prázdninách na kulturáku.
Tancujeme, zpíváme, verbujeme, chystáme mašličky…
zkrátka děláme vše, co k přípravám hodů patří, a hlavně
to, co nás baví.
Krumvířská chasa

proKRUMVÍŘ, z.s.
Na druhou dubnovou sobotu se
spolek proKRUMVÍŘ připojil k celorepublikové akci s názvem „Ukliďme
Česko“ a zorganizoval lokální úklid
okolí Krumvíře. Cílem akce bylo sesbírat nafoukané sáčky a odhozené
věci na veřejných místech v Krumvíři
a okolí. Na sraz u kulturního domu
dorazilo 17 dobrovolníků plně odhodlaných udělat Krumvíř hezčím
místem. Vytvořilo se 7 týmů a ty
si rozdělily jednotlivé trasy úklidu
s tím, že se společně všichni potkají u mostu na „bohumělské“, kde se
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pokusí uklidit černou skládku
nacházející se pod mostem
na kolejích. Trasy byly naplánovány tak, aby se nám podařilo pokrýt všechna veřejná
místa kolem Krumvíře, kudy
lidi chodí na procházky – terasy, Sklenářův kopec, alej,
oba břehy kašnického potoka, koupaliště, prostranství
u kontejnerů a další.
Je až neuvěřitelné, co člověk může v přírodě nalézt
za „poklady“, které jsou lidi
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schopni odhodit do volné přírody.
A tak se dobrovolníci setkali s takovými exponáty jako pneumatiky, staré zavařené okurky, těhotenský test,
vytříděné PET lahve a další věci,
které patří do koše. Nad některými
unikáty zůstává až rozum stát. Takové byly například psí exkrementy sebrané do igelitového pytlíku následně zahozeného do volné přírody?!
Samostatnou kapitolou bylo uklízení místa u mostu, kde na nás čekala odhozená nepotřebná lednice,
sjeté pneumatiky, prasklý pisoár,
velké množství platíček od léků s injekčními stříkačkami, prázdné spreje
a mnohem víc. Díky velkému nasazení dobrovolníků byla tato černá
skládka zlikvidována a věřme, že to
takto vydrží co nejdéle.
Velké poděkování patří všem
dobrovolníkům a obci, která nám
pomohla s likvidací sesbíraného
odpadu. Nebuďme prosím lhostejní
k našemu okolí a zvláště k tomu, ve
kterém žijeme.

WineRun
Na třetí sobotu v červnu plánuje
spolek již třetí ročník Krumvířského
vinařského běhu – den plný běhu,
vína a dobré nálady. Rádi bychom
pokračovali v nastolené tendenci
a nabídli návštěvníkům opět něco
navíc. Lákadlem pro letošní běžce
může být premiérově pamětní medaile z krumvířské keramičky a pro
včasně registrující se jméno na startovním čísle. Milovníci vína mohou
ochutnat krumvířskou úrodu od vystavujících vinařů na stadiónu a také

přímo ve sklepích, které mnozí vinaři
otevírají. Po těchto sklepech bude
možné se opět svézt koňskými spřeženími a podobně jako loni plánujeme na večer kapelu, která zahraje
k tanci i poslechu.
Rádi bychom navázali na loňský
ročník a pokusili se opět posunout
pomyslnou laťku v počtu běžících závodníků. V loňském roce se zúčastnilo hlavního závodu na 145 běžců,
a tak pokud by se nám podařilo přilákat podobný počet běžců, byl by to
pro nás velký úspěch. Myslíte, že se
podaří překonat tato hranice? Podaří se překonat rekord trati, který činí
21 minut a 56 vteřin? Zapište si do
kalendáře datum 17. 6. a přijďte se
o tom přesvědčit. Troufáte-li si na
hlavní závod, přihlaste se na www.
winerun.cz a pak už jen trénovat.
Sklenářův kopec i trať kolem sklepů
dává zabrat i těm nejlepším. Pokud
je pro vás trať hlavního závodu, která měří 6,6km moc, poskládejte se

svými přáteli čtyřčlenný tým a účastněte se štafetového závodu. Děti závodí ve svých věkových kategoriích.
Všichni jste srdečně zváni!

Krumvířské kulturní léto
Podobně jako loni plánujeme na
letošní prázdniny uspořádat letní
kino a divadelní představení.
I přes vytrvalý déšť byl o letní kino
velký zájem, a tak bychom chtěli
letos uspořádat dva promítací dny.
Věřme, že počasí bude letos k filmovým nadšencům vstřícnější.

ČZS – Sdružení vinařů Krumvíř
V letošním roce byl naší první akci 11. února Zahrádkářský ples. Ten byl na úvod obohacen předtančením
dětského folklorního souboru Pantlička a bylo obdivuhodné, že se někteří malí vystupující bavili tancem až do
půlnoci. K dobré zábavě přispěla DH Pálavanka, která
nám krátkými přestávkami nedala vydechnout. Návštěvníci byli opět spokojeni také s výhrami z tomboly.
Na následující členské schůzi jsme naplánovali činnost na celý rok 2017. S tímto se můžete seznámit na
vývěsce u kina.
Finanční podporou jsme přispěli na ples Terezínských
vinařů a na Dětský maškarní ples.
Největší akcí je vždy Josefský košt. Týden před ním
jsme pod odborným dohledem subkomise ve složení
Valihrach Josef, Valihrach Martin a Ing. Veverka Jaromír ohodnotili 601 vzorků vín (361 bílých, 185 červených
a 55 rosé).
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Poté subkomise vybrala tyto šampiony:
Streštík Josef, Násedlovice
Hibernal
VH 2016
Novák Josef, Borkovany
Rulandské bílé
PS 2012
Janoušek Miroslav, Klobouky Zweigeltrebe
KAB 2016
MVDr. Kunc Jiří, Hustopeče
Svatovavřinecké PS 2015
Cena subkomise:
Pilát Robert, Krumvíř

Rosé ZW

PS 2016

Cena starosty za kolekci krumvířského vinaře:
Kolouch Josef ml., Krumvíř RR, CH, SG
Výstava se pořádala s podporou Vinařského fondu
a mediálním partnerem byl Český rozhlas Brno. Příspěvkem byla prezentace několika místních i okolních vinařských firem. Návštěvníci byli potěšeni nejen dobrým vínem, ale i hraním CM Strunka, která díky zájmu musela
své vystoupení prodloužit.
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Vylepšení úrovně Zahrádkářského plesu a Josefského koštu přispěla výzdoba kulturního domu. Jako obvykle
se o ni postarali Pavla Nováková se zapojením ostatních
členů rodiny.
Týden po výstavě se zúčastnilo 18 nadšenců Keltského telegrafu, když se na kopci nad Karlínem pomocí světelných efektů napojili na zbytek České republiky.
7. dubna jsme uspořádali zájezd do vinařství Stanislav
Mádl ve Velkých Bílovicích, čímž jsme zakončili období
jarních ochutnávek vín.
V následujícím období připravujeme zájezdy na jarní
výstavu Flora Olomouc a v květnu do maďarských lázní
Mošoň.
A pak už se budeme věnovat péči o vinice, aby se nám
podařilo vytvořit dobrá vína i pro příští rok.
Rozsypal Karel

Štěpánská ochutnávka

Štěpánská ochutnávka

Keltský telegraf

Štěpánská ochutnávka

Keltský telegraf
Štěpánská ochutnávka

Keltský telegraf
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DFS Pantlička - Co nového v novém roce...
Po úspěšném vánočním koledování a oslavě nového roku jsme se
vrhli na nácvik Moravské besedy,
kterou děti s velkým nadšením zatančily na krojovaném plese. Největší odměnou byl pro ně dlouhý
a hlasitý potlesk a úsměvy na tvářích všech účastníků plesu. Komu
se taky poštěstí poprvé si zatancovat před pětistovkou diváků… Tímto bychom chtěli poděkovat hlavně
maminkám, babičkám i tetičkám za
přípravu kroje a za vstřícnost a podporu, i přes chřipkovou epidemii,
která mnoho dětí před akcí postihla. Milým překvapením pro nás bylo
pozvání na ples místních zahrádkářů, kde jsme zatancovali úryvek
z Moravské besedy již v hojnějším
počtu. Plesovou sezónu jsme zakončili oslavou fašaňku.
Další setkání v průběhu března
jsme provázeli říkankami, písničkami i tradičními lidovými hrami.
V rámci přípravy na Velikonoce
jsme k nám začátkem dubna pozvali paní Zdeňku Margoldovou z Borkovan, která všem ukázala techniku
vyškrabovaní kraslic a řekla i něco
z historie tohoto lidového řemesla.
Maminky i děti si mohli vyzkoušet
nejen tuto náročnou techniku, ale
i některé další a vyrobit si tak krásnou velikonoční dekoraci.
K Velikonocům také neodmyslitelně patří „řehtání a klapání“ v době,
kdy kostelní zvony odlétají do Říma.
Nám se podařilo tuto krásnou tradici
obnovit, a tak jsme na Velký pátek
vyrazili téměř v plném počtu do ulic
obce a udělali trochu rámusu .
Především jménem dětí děkujeme
všem občanům, kteří nám otevřeli
a obdarovali nás sladkostmi, pokrmy nebo finančním darem na potřeby souboru. Doufáme, že i my jsme
přispěli k radostnému a pohodové-
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mu prožití Velikonoc. Nyní už se
s dětmi velmi usilovně připravujeme
na festival Kraj beze stínu, kde vystoupíme s pásmem dětských her,
ale také na dětské hody v Násedlovicích a hody v obci Kašnice, kde si

připomeneme Moravskou besedu.
Za všechny děti přejí hezké jarní
dny vedoucí souboru
Kateřina Valihrachová
a Božena Svobodová
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Muzeum v roce 2017
vu“. Teď se začnou dokončovat omítky dvou stěn (dvě už
Od konce roku 2016 nás (a nejenom nás) potrápily
máme hotové) a elektrické rozvody. Také dokončujeme
tuhé mrazy. V muzeu se topilo dřevem a hlavně elektricobložení opěrných zídek na dvoře. V letošním roce bykými temperovacími panely. Měli jsme obavy o naše nové
chom také rádi dokončili omítky na baráku ze dvora. Ale
a ještě nedokonale vyzrálé omítky. Vydržely v perfektním
víc už ne. Po loňském maratonu musíme lehce odpočívat
stavu, objevily se jenom malé prasklinky u komína.
a užívat si všeho krásného, co už je hotové. Dalším důvoOpět jsme se objevili v médiích – tentokrát v rámci podem jsou peníze. Na opravu chléva a kolářské dílny bude
řadu ČT Týden v regionech a taky v upoutávce na Kraj
potřeba projekt. Takže šetříme a připravujeme podklady
beze stínu.
pro grantové žádosti.
V březnu jsme pomaloučku začali připravovat otevíráO prázdninách organizujeme přímuzejní tábor „Zaponí, které připadlo na 2. dubna. Uklízelo se v expozicích,
menutá řemesla“, jehož první zkušební ročník proběhl
pralo se, žehlilo. V dnešních dnech můžete vidět velikov loňském roce. A v srpnu se těšíme na promítání pohánoční výzdobu. V hlavní jizbě je prostřeno přibližně tak,
dek - „Kino na mlatě“. Chceme trošku zavzpomínat na
jak se jídávalo na Velikonoční neděli. Tedy s beránkem,
dobu, kdy jsme chodili do kina, a pan Macháček losoval
mazancem, nádivkou ze čtyř druhů masa a hlavně s jivstupenky.
dáši ve tvaru hada nebo stočeného provazu. Všechno
Touto cestou bychom vás také rádi pozvali na zahájev bílé. Místnost zdobí myrta, kočičky (už i posvěcené),
ní výstav našich přátel: Zuzany Osako, ilustrátorky, mozlomená svíce, bílá vajíčka a červené mašličky.
delky a hlavní designérky módní značky Tradice, která
Při zahájení sezony jste si mohli zakoupit škrábané
vychází z moravského folkloru, Verokraslice a mnoho dalších ručně vyniky Malatincové: mladé výtvarnice
ráběných dekorací. Děti si na terase
ze Slovenska, Petry V. Adámkové,
vysloužily čokoládové vajíčko. Oterodačky z Bohumělic, restaurátorky
vřeno bylo ještě 9. a 16. dubna.
Do našeho depozitáře přibyly k již
nábytku, která překvapí svými intarzizískaným kraslicím od tetičky Fajtloemi. Trojici skvělých mladých výtvarvé, paní Charvátové a paní Firtlové
nic doplňuje krumvířský rodák, autor
také škrábané pštrosí vejce a 50 let
mnoha pastelových krajinek, pan Vácstaré kraslice z Morkůvek (děkujeme
lav Demela. Na slavnostní vernisáži
v sobotu 10. června v 17.00 vystoupí
Staňce Herbenové).
DFS Potůček z Hovoran. Účast přiExpozice zůstane v nezměněném
slíbil i pan Michal Horáček.
stavu až do konce května, kdy ji vyProdejní výstavy budou v muzeu
střídají výstavy doprovázející folklorní
zhruba do konce července, na hody
festival Kraj beze stínu.
připravujeme další expozici.
K této události připravujeme také
Těšíme se na Vás, přijďte se za
otevření „Galerie na mlatě“. Začali
námi podívat. Vstupné je stále dobrojsme opravdu z gruntu. Vyvezli jsme
volné.
4 plné kontejnery staré slámy a „turIlustrace Zuzky Osako
Věra Colledani a členové SPM
kyniska“ a prášilo se až k „Terezona muzejní pohlednici

Intarzie Petry V. Pospíšilové
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Veronika Malatincová
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SK Krumvíř
Každoroční ukončení roku v podobě Silvestrovského běhu proběhlo
ve svátečním duchu i letos. K radosti
organizátorů přibývá běžců jak z řad
dětí, tak i dospělých, a to i těch přespolních. Letos se jich sešlo téměř šedesát, z toho 13 dívek či žen. Trasa
hlavního závodu se opět táhla přes
Sklenářův kopec, pro jehož zdolání
zvolili někteří vycházkové tempo,
jiní ho pokořili o poznání svižněji.
Důležité je, že všichni dorazili do
cíle živí a zdraví, ve většině případů
i s úsměvem na tváři. Asi tušili, že je
v kulturáku čeká chutné občerstvení
a věcné ceny. Nejvíce se usmíval
první dorazivší a tedy celkový vítěz
Dan Blažek z Klobouk, jemuž se trať

strana 28

podařilo proběhnout za 12 minut.
První březnový víkend patřil dvěma důležitým událostem. V sobotu
4. 3. se uskutečnil maškarní ples,
letos ve znamení filmů a pohádek.
Postav známých i neznámých hrdinů se sešlo požehnaně a k vidění
tak byly opravdové unikáty. Když se
například vyrojila smečka dalmatinů,
ocitl se parket v bíločerném zahalení. K výborné náladě přispěla i kapela Five Live.
Hned na druhý den čekala členy
SK Krumvíř výroční schůze, letos
volební. Jako vždy se zhodnotila
práce v uplynulém roce a nastínily
plány pro nadcházející období. Výbor pro příští dva roky bude pracovat v tomto složení: V. Charvát st.,
J. Hrabec, P. Zvonič st., J. Zvonič,
V. Novotný, Z. Navrátil, J. Káňa, R.
Heča, R. Široký, R. Šidlík, M. Michna, L. Luskač st., O. Luskač.
První a také dlouho očekávaný
úkol představovalo postavení čtyř
sloupů na osvětlení hřiště, které
se podařilo vztyčit koncem měsíce
března. Nyní už zbývá „jen“
doplnění svítidel a hráče
tak konečně přestane tížit
časová tíseň spojená s dřívějším stmíváním.
Co se týče sportovní stránky, všechny naše
týmy poctivě pilovaly své
fotbalové umění, které věříme, že se projeví nejen
během jarní části sezóny.
Družstva se v zimní přestávce zaměřovala především na kondiční stránku
v místních ulicích a kultur-

ním domě, kloboucké a žarošické
tělocvičně a na dambořické umělé trávě. Sehrála také několik přípravných zápasů, kromě přípravky,
která absolvovala halové turnaje
v Těšanech. Na prvním z nich se
našim chlapcům podařilo v silné
konkurenci dokonce zvítězit.
O velikonočních prázdninách
absolvovali žáci a přípravka pod
vedením svých trenérů soustředění v Luhačovicích. K jejich velké
spokojenosti měli chlapci v areálu
k dispozici velkou tělocvičnu, hřiště
s umělou i přírodní trávou a kuželky.
V centru města se zase mohli vyřádit v místní plovárně.
V jarní části sezóny věříme, že
se našim týmům povede minimálně stejně dobře jako na podzim. Už
nyní je v jednání založení dvou dalších družstev pro příští sezónu, a to
v kategorii mladší přípravky a mladších žáků. Vše je zatím otevřené,
ale přesto doufáme, že i tento cíl se
nám podaří splnit.
Ondřej Luskač
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Z HISTORIE
Grumvířská Dědina

Grumvířský Drahy

Dědina je menší vesnica.
Grumvírská Dědina je ulica
dlúhá a široká, dobré vybavená.
Naša Dědina je z ulic jediná,
gde občanský povinnosti vyřídit možeš,
gde nakúpíš co potřebuješ,
kulturní a duchovní osvěžení dostaneš.

Od škole až po kapličku je ulica Drahy.
Bývalo v ní gdysi rušno, gdyž jezdily dráhy.

Grumvířská Dědina je furt vystrojená.
Fasády domů barvama svítí,
v zahrádkách před domy plno je kvítí.
Gdyž zima se dostaví a mráz květy spálí,
za oknama domů květy zas září.
Už je to dávno co v této ulici
převážně bydleli sedláci,
pracovití, zbožní a hrdí Grumvířáci.
Domy měly velký vrata, oplocený zahrádky,
v nich ovocný stromy, na oknech firhaňky.
Život v Dědině býval iný,
dycky šak pohybu a dění plný.
Vlaštovičky na drátech to fšecko viděly,
co bylo špatný za moře odnesly.
Navečír, gdyž z kostelní věže klekání zvonili,
znavení sedláci z polí se vraceli.
Krásným koňům podkovy klapaly
a s rytmem klekání koncert vyhrávaly.
Povznášející atmosféru v ulici, v celéj obci
dycky dělaly a dělat budú Bartolomějské hody.
Silnica v lúku s pestrobarevnými květy se promění.
Hudba jak svěží větr mysl a srdce radostí naplní
Štaňa Ševčík

Roku tisícdevětsetšest začala stavba železnice
v délce dvacet kilometrů trasa Čejč - Ždánice.
Za dva roky jezdily už nákladní vlaky.
Vozily řepu do cukrovarů, různý zboží, uhlí taky.
V únoru tisícdevětsetdevět už každéj z Grumvířu
mohl cestovat po celým Rakúsku-Uhersku.
Do Vídně za 5 K, do Hodonína za 80 halířů.
Černý kůř z komína valí, přiškrcená pára píská.
Grumvířákům to nevadí, každéj z teho něco získá.
Gdyž už jezdil motoráček, to bývalo iný pití!
Na Drahách jak na „Václaváku” každéj deň moc lidí.
Gdyž projížděl za humnama nekolikrát zatrúbil.
Lidem, kteří byli v poli, čas hodiny oznámil.
Drahy sú dnes autostráda. Nádraží je minulost,
hrobka vzpomínek. A co budúcnost?
Štaňa Ševčík

Pozvánka na stálou výstavu dvaceti obrazů
Staně Ševčíka

NAŠE HORY, LESNÍ ZÁKOUTÍ
A LÁZEŇSKÉ PARKY
Brno, Minoritská 1, cukrárna „Od čtyř mamlasů“

Výstava vín roku 1984
Jaro a výstava vín k sobě patří v Krumvíři již po dlouhé
roky. Z našeho tajného šuplíku jsme vytáhli katalog z výstavy v roce 1984, kde se z úvodníku můžete dozvědět
něco o historii vinařství u nás, ale také zjistit, kolik se toho
za ty roky změnilo… Dle katalogu se na výstavě sešlo 919
vzorků vín, převažovali směsi červených a bílých vín.
Vážení přátelé,
vítáme Vás na oblastní výstavě vín v Krumvíři 1984
Krumvíř je prastará vinařská obec, o které máme první
historickou zprávu v roce 1350. Archeologickými nálezy
v katastru naší obce je však dosvědčená slovanská osada neznámého jména a tudíž můžeme právem soudit, že
historicky znám sídliště Krumvíř vzniklo dávno před uvedeným letopočtem.
O krumvířském vinařství jsou první písemné zprávy
z r. 1723, neboť v dřívějších majetkových dokladech nebyly uváděny vinohrady. Réva však byla osadníky naší obce
určitě pěstována před první písemnou zprávou, neboť na
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obecní pečeti z r. 1630 je zobrazen vedle rádla i vinařský
nůž. Rovněž v urbáři hodonínského panství z r. 1691 ke
kterému náležel i Krumvíř není uvedena výměra selských
vinohradů, ale je zde zapsáno ještě 27 a 1/2 achtle vinohradů pustých.
Ke konci 17. a na počátku 18. století dochází na Kloboucku k obnovování vinic a spolehlivou výměru krumvířských selských vinohradů v této době uvádí tereziánský
katastr z r. 1752 a to 157 a 1/4 měřic.
Od počátku minulého století začalo u nás vinařské hospodářství upadat vlivem výroby piva a oblibou kořalky.
Napadením révy révokazem byly téměř zničeny všechny
vinohrady. Záhy však byly vinice obnovovány vysazením
nových odrůd šlechtěných na podložkách. Pěstovány byly
nejvíce odrůdy: ryzlink vlašský, neuburské, sylván, veltlín,
z červených odrůd frankovka a portugal modrý. Ze stolních
odrůd chrupka bílá a červená. Vinná réva se pěstovala na
hlavách, ochranou proti peronospoře byla bordeauxká jícha. O výnosech vinic nemáme písemných zpráv.
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Velký rozmach vinařství v naší obci nastal po skončení
II. světové války a zejména rozvojem družstevního hospodářství. Rozšířilo se pěstování vinné révy na středním
vedení a to nejen v družstevních vinicích, ale i u drobných
vinařů. Výměra vinic v katastru rapidně vzrostla a jsou
pěstovány kvalitní odrůdy. V poslední době u iniciativy
vedení JZD byly zakládány společné vinice záhumenkářů i drobných pěstitelů révy, což umožňuje lepší využití
kultivační, postřikové družstevní mechanizace. Velká většina vinic je tedy u nás obdělávána moderní technikou
JZD, dobrá spolupráce je prospěšná jak družstvu, tak i vinařům. Dle družstevní statistiky jsou dosahovány výnosy
hroznů 80 - 100q/ha.
Velká péče je věnována i sklepnímu hospodářství, zásluhou bývalých učitelů Rolnické školy a současných ze
Zemědělské technické školy v Kloboukách. Právem lze
říci, že na úroveň sklepního hospodářství má vliv i účast
naší organizace na okolních výstavách, kde dosahují
dobrých výsledků.
Dnešní oblastní výstavou vín bychom chtěli porovnat
vína místních členů naší organizace, JZD, Vinařských
závodů, se vzorky našich přátel z okolí a tím ještě zvýšit
úroveň krumvířského vinařství.
Všem návštěvníkům naší výstavy přejeme, aby se jim
u nás líbilo a výstavní vzorky jim chutnaly. Aby od nás
odcházeli spokojení a s vědomím, že se s nimi rádi sejdeme na jejich výstavách vín, ale i na další výstavě u nás
v Krumvíři.
Výbor ZO ČZS Krumvíř
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REPORTÁŽE Z AKCÍ
Vítání občánků
Těsně před loňskými Vánocemi proběhlo vítání nových
krumvířských miminek. Slavnostního obřadu se zúčastnili:
Aneta a Marcel Němečkovi s dcerou Marikou
Kristýna a Petr Vlasákovi se synem Teodorem
Nikola Mokrá a Lukáš Čermák se synem Mateem
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Divadelní komedie Kšanda
Už pár let mám možnost spolupracovat se svým kamarádem Tomášem
Skupinou a jeho agenturou Livemusic
Agency při pořádání koncertů a festivalů. I u nás v Krumvíři už jsme v uplynulých třech letech pořádali koncerty
rockových a metalových kapel. Pro
letošní rok jsme se rozhodli oslovit i jinou oblast obecenstva a vybrali trosku
jiný žánr . Z bohaté nabídky akcí, které
agentura Livemusic pořádá, jsme vybrali divadelní komedii Kšanda.
S každou takovou akcí je spojena
velká spousta práce, která začíná už
dlouho předem. Výlep plakátů, předprodej vstupenek. Pak už to pomalu
přibývá a poslední dny jsou vždycky
hektické. Připravit kulturák, zajistit pohoštění kapelám/hercům, občerstvení
do baru pro diváky. Je to opravdu velká spousta práce.
Divadelní vystoupení připadlo na
17. únor. Už od rána jsem vlastně
byla na kulturáku a přípravy vrcholily.
Nejdřív přijela technika a chystala vše
potřebné na pódiu. A čekali jsme na
hvězdy z Prahy. Přijela však parta milých a veselých lidí, se kterýma jsme
si před i po vystoupení užili spoustu
legrace. Obzvlášť s Jarouškem Sypalem. V 18 hodin se otevřel vstup a pomalu se začali scházet diváci. Podle
předprodeje jsem nejdřív měla trošku
obavu, kolik lidí vůbec přijde, ale sál se
nakonec docela zaplnil. Většina diváků však byla spíš přespolních. Místní
zřejmě dali přednost televizní zábavě.
Dle rozhovoru, který mi proběhl ráno
v obchodě za zády. Ale to už bohužel
neovlivním. I tak se podle bouřlivého
smíchu během představení a spokojených výrazů na konci divadlo snad
vydařilo a lidi odcházeli spokojení.
A pokud bude možnost, podobnou
akci určitě zase zopakujeme.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem, kteří mi s realizací mých
bláznivých plánů pomáhají. Hlavně
mým dětem a kamarádům. Bez Vás
bych to nezvládla.
Marie Novák
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VÍTE, ŽE…
-

-

se na krumvířském koupališti fotilo pro Národní
divadlo Brno a vznikla tak
druhá fotografie, kde se
objevuje Krumvíř? Velké
poděkování z činohry NdB
patří H. Pilařovi a jeho klisně Andromedě. V červnu
tak můžete v Brně a médiích potkat plakáty promující
inscenaci „Drazí v Chomutově!“ a vidět známé prostředí se známým koněm.

-

se pracovníkům místního muzea nedávno podařilo
získat nákresy umístění hrobů, do kterých byli po
osvobození obce pochováni padlí sovětští vojáci?
Všichni pak byli po válce exhumováni a převezeni do společného pohřebiště v Hustopečích. Údaje
o počtu padlých se v dochovaném tisku výrazně lišily.
17. dubna tomu bylo 72let.

-

máme v Krumvíři nadějnou mladou spisovatelku?
Michaela Svobodová se zúčastnila soutěže Můj svět
slov, který pravidelně pořádá redakce knižního vydavatelství Petra Doležala v Chrudimi. Je to literární
soutěž pro děti od 8 - 16 let, která podává pomocnou
ruku talentovaným dětem a nabízí jim možnost vyjádřit své pocity, názory a příběhy psaným slovem.
Těm nejnadanějším pak umožňuje grant soutěže
(Petr Doležal) vydání práce ve svých knihách. Míša
se v 1. kole umístila na 1. místě. Pokud se jí povede
stejně dobře i v dalších dvou kolech, možná si budeme moci brzy přečíst její řádky v knižní podobě...
Více na www.skola-spisovatelu-petra-dolezala.cz

-

krumvířské vinařství Josefa Valihracha bodovalo za
velkou louží? Získalo šampiona kategorie a další tři
medaile na soutěži The Great American International
Wine Competition.

-

i přes svůj požehnaný věk se naši dva nejstarší občané rádi sejdou a zavzpomínají na staré dobré časy?
Na fotkách je zachycena událost z loňského dubna, kdy 101 letý Jindřich Křikava přišel poblahopřát
Anežce Bednaříkové k jejím 102 narozeninám.

muzeum bylo nominováno do soutěže o nejlépe
opravenou památku Jihomoravského kraje? Vyhrál
sice kostel ve Velkých Pavlovicích, ale naše muzeum dostalo takovýto e-mail:
„Dobrý den,
komise soutěže o nejlépe opravenou památku se
rozhodla ocenit úsilí spolku zvláštní cenou, která
činí 25 tisíc korun.
Gratuluji Vám a doufám, že cena pomůže Vašemu
spolku v další činnosti.“
Máme obrovskou radost, finanční ocenění využije
Spolek pro muzeum při realizaci plánu „Galerie na
mlatě“. Vznikne tak důstojný a hlavě vytápěný prostor pro výtvarné dílny.
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-

se hledá nový kronikář naší obce? Více již naše současná kronikářka Irena Jakubčíková.

Milí spoluobčané, hrdí Krumvířáci,
chtěla bych tímto oslovit ty z Vás, kteří se zajímají o chod naší obce a účastní se jejího společenského života. Je to
již devět let, co jsem v roce 2008 převzala psaní kroniky obce Krumvíř po mé předchůdkyni, Janě Ondrůjové, která
se ze zdravotních důvodů na tuto činnost již necítila. Přislíbila jsem sepisování kroniky jen do té doby, než se najde
vhodnější kandidát. Bohužel do dnešního dne se nikdo neodvážil tohoto úkolu zhostit. Jakkoliv se to může zdát, psaní
kroniky není obtížné, sama jsem začínala bez sebemenších zkušeností. Domnívám se však, že je v naší obci spousta
lidí, kteří by se na tuto pozici hodili lépe než já. Naší kronice by velmi prospělo, kdyby se ozval někdo, kdo má o dění
v naší obci zájem, kdo se zúčastňuje společenských událostí a kdo by rád tohle všechno sepsal na papír a zanechal
tak hodnotný odkaz pro budoucí generace. Bylo by škoda, kdyby jedna z tradičních činností v Krumvíři zanikla.
Prozatímní kronikářka Irena Jakubčíková

CYKLOTOULKY
V letošním prvním vydání zpravodaje bychom Vás chtěli nalákat na výlet na kole. Jedná se sice o poněkud delší
trasu, avšak nenáročnou a bez dlouhého stoupání. Cesta
vede přes Mutěnice, Dubňany a Mistřín do Milotic a zpět do
Krumvíře přes Šardice a Hovorany. Na cestě naleznete několik zajímavých zastávek, a pokud si cestu naplánujete během některé z tamních vinařských akcí, třeba se i dočkáte
sklenky dobrého vínka v některém z vinných sklípků.
• Celková délka trasy: 59 km
• Náročnost: nízká
• Výškový profil trasy: 183 m n m. – 172 m n m. – 204 m
n m. – 183 m n m.
• Terén: silnice, cyklostezka, polní cesta
Z Krumvíře se vydejte po silnici směrem do Terezína
a Čejče. V obci Čejč odbočte na Čejkovice a přibližně po
1 km za obcí odbočte doleva na zpevněnou polní cestu.
Kousek za odbočkou projedete kolem Čejčského rybníčku,
kde můžete narazit na místní rybáře čekající na úlovek. Po-
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kud pojedete ve slunný teplý den, odpočiňte si na chvíli ve
stínu stromů. Další část cesty totiž vede podél železniční
trati mezi poli a stínu se dočkáte až pod korunami stromů
na rozcestí se silnicí č. 380 před Mutěnicemi. Přejeďte silnici č. 380 a pokračujte dále po cestě rovno. Zanedlouho
Vás již přivítají vinice a oblast vinných sklepů Pod Búdama, které jsou pro naši oblast tak typické. Pokud byste
měli zájem o kousek historie, můžete navštívit Sklepy Jarošek, kde se nachází muzeum vinařství a myslivectví.
V Mutěnicích se již napojíte na cyklostezku Mutěnku.
Jedná se o stezku dlouhou 13 km vedoucí z Mutěnic do
Kyjova, vybudovanou na místě bývalé železnice. Cyklostezka byla zprovozněna v roce 2012 a od té doby je
hojně využívána cyklisty i in-line bruslaři. Jedná se pohodovou trasu, bez jakéhokoliv stoupání. Začátek cyklostezky vede lesem do Dubňan, kde Vás jako první přivítá
Jarohněvický rybník. Pokud byste nechtěli pokračovat po
cestě dále, můžete se v letní dny osvěžit v místním koupališti a vrátit se po stejné trase zpět do Krumvíře. V druhém
případě budete pokračovat dále po cyklostezce až do Mi-
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střína. Tam na křižovatce před bývalou železniční zastávkou odbočíte doprava, směrem na Milotice. Pojede kousek
přes vesnici až polím a lesu, kde se napojíte na cyklostezku
Mutěnická. Asfaltová cesta Vás zavede k lesíku, a jakmile
jím projedete, bude Vás už vás v dáli vítat zámek Milotice.
Po návštěvě zámku Vás čeká cesta zpět. Nepojedeme
ovšem stejnou cestou, ale vydáme se zpět přes Šardice
a Hovorany. Z Milotic jeďte zpět na cyklostezku Mutěnka.
Z té sjedete na mostku, kde se cyklostezka kříží se silnicí
č. 431 a vydáte se kousek po hlavní silnici zpět na Mistřín.
U betonárny odbočíte doleva a na další křižovatce opět doleva. Po chvíli dorazíte k lovecké chatě Diana a Pískovně.
I když Pískovna svojí průzračnou vodou a krásným prostředím nabádá ke koupání, je to bohužel zakázáno. Jeďte tedy
dále podél vody a na první odbočce se dáte doprava a vjedete do lesa. Projedete kousek lesem, minete bažantnici
po pravé straně, a odbočíte vlevo. Po pár metrech vyjete
z lesa a na křižovatce se dáte doprava směrem na Šardice.
Ještě kousek pojedete po nezpevněné polní cestě, ve stínu
stromů, avšak před Šardicemi se na polní cestu napojuje
nově vybudovaná asfaltová cesta vedoucí až do obce.
Při příjezdu do Šardic se na jejím okraji nachází jedna
z oblastí s vinnými sklípky a také fotbalová hřiště. Pokud
Vás nezláká jedna z místních folklorních či vinařských akcí,
anebo právě probíhající fotbalové utkání, pokračujte dále.
Pojedete stále rovně, přes mírný kopeček a pak kolem
řadových domků na cyklostezku spojující Šardice a Hovorany. Tato dlouho očekávaná cyklostezka byla otevřena
v roce 2014. Její délka je necelé dva kilometry a na straně
u Hovoran ústí v areálu vinných sklepů Na Benátkách. Zde
se opět můžete nechat zlákat nějakou místní akcí ve sklípku nebo se krátkou odbočkou jet občerstvit k nedalekému
rybníku. Pokud ale máte dostatek sil, vydejte se na závěrečných 10 km do cíle. V Hovoranech na konci cyklostezky
se dáte doprava a u Chrámu Spasitele odbočíte vlevo na
hlavní silnici. Finální část cesty vede po hlavní silnici z Hovoran až zpět do Krumvíře.

totou neví. Existuje několik variant, přičemž tou nejpravděpodobnější je místo nad dnešním Jarohněvickým rybníkem
při ústí řeky Kyjovky. Po vsi zbyl dvůr zvaný Jaroňovice
a mlýn. Za zmínku také stojí prastarý dub u Jarohněvického
dvora, jehož stáří se odhaduje na přibližně 600 let.

Zámek Milotice
Zámek nabízí mnoho možností zábavy – ať už se jedná
o samotnou prohlídku zámku, zámeckých zahrad, výstavu
dravých ptáků či stálou expozici krojů a lidových motivů.
Prohlídku zámku můžete absolvovat také v dobovém kostýmu. K dispozici je 160 kostýmů pro děti již od jednoho
roku, až po dospělé dámy i pány. Více informací na https://
www.zamekmilotice.cz/cs.

Zámek Milotice

Sklepy Jarošek
V areálu Sklepů Jarošek naleznete muzeum vinařství
a myslivectví. Můžete zvolit ze dvou variant prohlídky – prohlídka areálu či prohlídka s ochutnávkou. První varianta probíhá přibližně hodinu, na úvod shlédnete krátký 15 minutový
film o historii. Poté se přesunete do míst, kde se nachází
muzeum vinařství a myslivectví. Můžete zde vidět exponáty
na výrobu vína, ukázky krojů, vypreparovaná zvířata, ukázku staré hájovny a jiné. Druhá varianta prohlídky je včetně
ochutnávky vín v místním sklepu. Více informací naleznete
na internetových stránkách www.jarosek-sklepy.cz.

Pískovna

Jarohněvický rybník
Jarohněvický rybník
je jednou z největších
vodních ploch v okrese
Hodonín. Slouží jako
protipovodňová ochrana a na chov ryb. Rybník je pojmenován po
zaniklé středověké vesnici, která se nacházela v katastru dnešních
Dubňan. Kde přesně
vesnice ležela, se s jis-
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cyklostezka Mutěnka
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KALENDÁŘ AKCÍ
20. 5. 2017

Odpoledne s myslivostí

3. 6. 2017

Dětský den

10. 6. – 11. 6. 2017

Kraj beze stínu

17. 6. 2017

WineRun – Krumvířský vinařský běh

15. 7. 2017

Benátská noc

25. 8. – 28. 8. 2017

Bartolomějské hody

26. 8. – 27. 8. 2017

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Krumvíř u příležitosti 190. výročí zahájení školní výuky a 100. výročí
otevření nové školní budovy v Krumvíři

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
za období od 1. 5. do 31. 8. 2017

PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017

ODHLÁŠENÍ
za období od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017

Šebestová Jarmila
Macháčková Josefa
Pichler Jakub
Charvátová Ludmila
Vytrhlíková Helena
Veselý Jan
Zezulová Pavlína
Šurýnová Anežka
Líznarová Kristýna
Hečová Marie
Charvátová Františka
Komosná Žofia
Kučera Stanislav
Kopřivová Helena

Purkert Radislav
Purkertová Petra
Purkertová Michaela
Purkert David
Smejkalová Nikol
Perháčová Anna
Perháč Václav
Kovaříková Ester
Balaci David
Neuzer Lukáš
Lukeš Martin
Purkertová Veronika
Lukeš Maxmilián
Lukeš Alexandr
Filipi Vojtěch
Kofroň Michal
Perháčová Soňa
Drápal Adam
Krapková Lenka
Krapková Ivana
Herrmann Tomáš

Krapková Kateřina
Komosná Barbora
Boháčová Zuzana
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90 let
97 let
81 let
98 let
85 let
81 let
90 let
84 let
85 let
89 let
87 let
80 let
83 let
80 let

č. p. 172
č. p. 172
č. p. 172
č. p. 172
č. p. 314
č. p. 478
č. p. 478
č. p. 133
č. p. 291
č. p. 285
č. p. 172
č. p. 172
č. p. 172
č. p. 172
č. p. 474
č. p. 164
č. p. 478
č. p. 131
č. p. 19
č. p. 19
č. p. 39

č. p. 184
č. p. 65
č. p. 48

NAROZENÍ
za období od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017
Smejkalová Nikol
Neuzer Lukáš
Filipi Vojtěch
Drápal Adam
Herrmann Tomáš

č. p. 314
č. p. 285
č. p. 474
č. p. 131
č. p. 39

ÚMRTÍ
za období od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017
Šaňková Věra
Koníčková Božena
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č. p. 349
č. p. 254
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Muzeum v roce 2017
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Silvestrovský běh
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Josefský košt
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