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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání OZ Krumvíř
18. 12. 2017
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Zdeněk Miklík, Mgr. Michaela Procházková
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 přítomných
Bod č. 1
Zrušení směrnice č. 1/2007 pro zadávání veřejných
zakázek „malého rozsahu“
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o starou směrnici. Musí se aktualizovat. Změna
zákona.
Usnesení č. 53/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení směrnice č.
1/2007 pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“.
Hlasování č. 3:
10-0-0
Bod č. 2
Schválení směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných
zakázek „malého rozsahu“
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o aktualizaci směrnice č. 1/2007 pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“. Změna zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Usnesení č. 54/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2017 pro
zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“.
Hlasování č. 4.:
10-0-0
Bod č. 3
Inventury obecního majetku 2017 – složení inventurních komosí
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Pan starosta navrhl:
-

INVENTARIZAČNÍ KOMISE:
Předseda: Ing. František Foretník
Členové inventarizační komise:
Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková
Dílčí inventarizační komise DIK:
Základní škola a Mateřská škola: Martin Valihrach,
Mgr. Ivana Lexová
Obecní úřad, knihovna a kino: Zdeněk Luskač, Alena Šidlíková, Jana Komosná
Hasiči: Ing. Miroslav Ledahudec, Ondřej Němeček
Kulturní dům a objekt na stadioně: Mgr. Michaela
Procházková, Romana Boháčová
Místní hospodářství: Jaroslav Hrabec, Stanislav
Hrnčíř

Usnesení č. 55/17/Z 6
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce
Krumvíř za rok 2017.
Hlasování č. 5:
10-0-0
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Bod č. 4
„Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP
Hustopeče
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP
Hustopeče. Musí být schválený, aby se dalo žádat o
dotace.
Usnesení č. 56/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje dokument ″Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP Hustopeče″,
zpracovaný v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hustopeče, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0002999.
Hlasování č. 6.:
10-0-0
Bod č. 5
Stanovisko ZO ve věci železniční trati Čejč – Uhřice u
Kyjova
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ždánicko podporuje další rozšíření stávající cyklostezky Ždánicko, na
zrušeném úseku trati „Uhřice u Kyjova – Ždánice, také
na území dalších obcí na současné místní dráze Čejč
– Uhřice u Kyjova. Zajímá je stanovisko a případná
podpora obcí a měst, jejichž územími tato dráha vede
(Klobouky u Brna, Kašnice, Krumvíř, Kobylí, Terezín a
Čejč).
Usnesení č. 57/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce podporuje další kroky ke zrušení
místní dráhy Čejč – Uhřice u Kyjova a využití pozemků
po trase dráhy k novému atraktivnímu turistickému projektu vedoucí k rozvoji tohoto území, například vybudování cyklostezky.
Hlasování č. 7.:
11-0-0
Bod č. 6
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOLICITE s.r.o.
– kanalizace a ČOV
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Ke dni 1. 1. 2018 nabývá účinnosti novela stavebního
zákona, která zavádí mimo jiné společné územní a stavební řízení. Ze zákonné úpravy vyplývá, že společné
územní a stavební řízení bude v souhrnu administrativně méně náročné. Fi SOLICITE s.r.o. bude postupovat dále v tomto projektu cestou společného územního
a stavebního řízení, v důsledku čehož bude schopna
docílit finanční úsporu. Termín plnění je stanoven na
30.6.2018. Nová cena za PRVKÚK je 1 986 250,-Kč
bez DPH.
Usnesení č. 58/17/Z 6
Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu zjištěním informací ohledně: rozfázování plateb fi SOLICITE s.r.o., odkud
se budou žádat dotace na ČOV, když ne ze SFŽP, délka
platnosti stavebního povolení a posouzení výhodnosti dle
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vypracované studie. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOLICITE s.r.o. – kanalizace a ČOV bude projednán
na příštím zasedání ZO dne 29.12.2017.

mezi Obcí Krumvíř a Diakonií ČCE – středisko Betlém
na částku 15 000,- Kč
Hlasování č. 12.:
11-0-0

Bod č. 7
Rozpočtový výhled obce 2019 – 2021
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh rozpočtového výhledu obce 2019 – 2021 by
zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
dne 30. 11. 2017. Viz. příloha zápisu.

Usnesení č. 64/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Krumvíř a Mysliveckým sdružením HUBERT
na částku 55 000,- Kč
Hlasování č. 13.:
11-0-0

Usnesení č. 59/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled
obce 2019-2021.
Hlasování č. 8.:
11-0-0
Bod č. 8
Rozpočet obce na rok 2018
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh rozpočtu obce Krumvíř na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne
30.11.2017.
- Byla přidána: položka 4371 Raná péče a soc. aktiv.
služby pro rodiny s dětmi částka 8 803,-Kč
- Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2018
tedy činí 22 876 903,- Kč, celkové příjmy Rozpočtu
Obce Krumvíř na rok 2018 tedy činí 14 507 400,- Kč a
Financování 8 369 503,- Kč. Viz. příloha zápisu.
Usnesení č. 60/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok
2018.
Hlasování č. 9.:
11-0-0
Příspěvky pro místní organizace na rok 2018
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
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
- ČZS sdružení vinařů Krumvíř – 25 000,- Kč
- TJ Sokol Krumvíř – 390 000,- Kč
- Spolek Pro muzeum – 50 000,- Kč
- Dotyk – služby autistům, rady rodičům – 8 803,- Kč
Usnesení č. 61/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Krumvíř a Svazem tělesně postižených na
částku 3 200,- Kč
Hlasování č. 10.:
11-0-0
Usnesení č. 62/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Základní uměleckou školou
Klobouky u Brna, příspěvkovou organizací na částku
10 000,- Kč
Hlasování č. 11.:
11-0-0
Usnesení č. 63/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
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Usnesení č. 65/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Krumvíř a TJ Sokol Krumvíř na částku 390
000,- Kč
Hlasování č. 14.:
11-0-0
Usnesení č. 66/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Krumvíř a Spolkem pro muzeum na částku
50 000,- Kč.
Hlasování č. 15.:
11-0-0
Usnesení č. 67/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Krumvíř a Českým zahrádkářským svazem
sdružení vinařů Krumvíř na částku 25 000,- Kč.
Hlasování č. 16.:
11-0-0
Usnesení č. 68/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Krumvíř a firmou Dotyk na částku 8 803,-Kč.
Hlasování č. 17.:
11-0-0
Bod č. 9
Žádost p. Milana Jakubčíka o prodloužení 5-leté lhůty
zkolaudovat RD dle Smlouvy a o schválení povolení na
parcelách 1930/33, 1930/34 postavit dvojdomek. Stanovisko pro Stavební úřad.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost p. Milana Jakubčíka o prodloužení 5-leté
lhůty zkolaudovat RD dle Smlouvy a o schválení povolení na parcelách 1930/33, 1930/34 postavit dvojdomek.
Potřebuje stanovisko pro Stavební úřad.
Usnesení č. 69/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje p. Milanu Jakubčíkovi
prodloužení lhůty zkolaudovat RD od skončení smlouvy
o 3 roky a postavení dvojdomku na stavebních parcelách 1930/33, 1930/34.
Hlasování č. 18.:
11-0-0
Bod č. 10
Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schválení Dodatku č. 1 Zřizovací listiny, týkající se doplňkové činnosti – vaření
pro cizí strávníky (žáků stravujících se v době vedlejších prázdnin, zaměstnanců a žáků první den nemoci)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schválení Dodatku
č. 1 ke zřizovací listině, týkající se doplňkové činnosti – vaření pro cizí strávníky (žáků stravujících
se v době vedlejších prázdnin, zaměstnanců a žáků
první den nemoci). Živnost na hostinskou činnost
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bude obnovena. V účetnictví se bude účtovat o doplňkové činnosti.
Usnesení č. 70/17/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní a Mateřské školy Krumvíř, týkající
se doplňkové činnosti – vaření pro cizí strávníky (žáků
stravujících se v době vedlejších prázdnin, zaměstnanců a žáků první den nemoci), v souladu s ust. § 84 odst.
2. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 27 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů.
Hlasování č. 19.:
11-0-0
Dotazy, podněty a připomínky
- Jaroslav Komosný – informoval zastupitele o situaci s fi
Energie Pro. Fi Energie pod kontrolou zkrachovala a
převedla Obec Krumvíř k fi Energii Pro. Firma si nárokuje podmínky dle smlouvy s Energií pod kontrolou. Jde o
ušlý zisk. Napletla se do toho i fi Amper Market. Situace
se vyšetřuje a je v rukou právníků.
- Mgr. Michaela Procházková – informovala se na přesunutí značky Krumvíř směr Bohumilice. Pan starosta o
přesunutí již žádal.
- Karel Dočkal – upozornil na dodělání chodníku do sklepů k č. p. 133. Zastupitelé pověřili doděláním chodníku
pracovníky Obce Krumvíř.
29. 12. 2017
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. František Foretník, Libor Vytrhlík
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 přítomných
Bod č. 1
Směrnice o cestovních náhradách – vnitřní předpis
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o aktualizaci Směrnice o cestovních náhradách dle
Vyhlášky 463/2017.
Usnesení č. 73/17/Z 7
- Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o cestovních náhradách – vnitřní předpis.
Hlasování č. 3:
11-0-0
Bod č. 2
Rozpočtové opatření č. 9
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 16 860 900,-Kč na
18 956 700,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 24 577 000,-Kč na
24 594 100,-Kč
- Financování je 5 637 400,- Kč
viz. příloha zápisu ZO
Usnesení č. 74/17/Z 7
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9.
Hlasování č. 4.: 11-0-0
Bod č. 3
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOLICITE s.r.o.
Heinemannova 2695/6, Praha 6 160 00 – kanalizace a ČOV
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Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOLICITE
s.r.o. – kanalizace a ČOV. Požadované informace byly
zjištěny a předloženy zastupitelům.
Usnesení č. 75/17/Z 7
- Zastupitelstvo obce navrhuje nechat posoudit Smlouvu o
dílo a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOLICITE
s.r.o. nezávislým právníkem a svolat schůzku se zástupci
fi SOLICITE s.r.o.
Hlasování č. 5.: 0-0-11
1. 3. 2018
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Zdeněk Miklík, Mgr. Ondřej
Luskač
Přítomni: dle prezenční listiny – 9 přítomných
Bod č. 1.
Seznámení s architektonickými návrhy na výstavbu občanské vybavenosti – Dům číslo popisné 161 (po panu
Šebestovi) od: KEEO4DESIGN s.r.o., Malinovského náměstí 4, Brno a IAK architektonické studio, Husova 13,
Brno
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o dva architektonické návrhy na výstavbu občanské
vybavenosti. Dostavili se zástupci fi KKEO4DESIGN
s.r.o., Malinovského náměstí 4, Brno a fi IAK architektonické studio, Husova 13, Brno.
Usnesení č. 3/18/Z 1
- 5 členů zastupitelstva obce hlasovalo pro fi IAK architektonické studio, Husova 13, Brno.
- 4 členi zastupitelstva obce hlasovali pro fi KKEO4DESIGN
s.r.o., Malinovského náměstí 4, Brno.
Hlasování č. 3: 5-0-0
4-0-0
K platnému usnesení zastupitelstva obce je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Platí
to bez ohledu na počet přítomných. V našem případě by pro
schválení usnesení o vybrání jedné z variant muselo hlasovat
8 členů z 9 přítomných.
Bod č. 2
Rozpočtové opatření č. 2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 507 400,- Kč na
14 838 700,- Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 22 877 103,- Kč na
23 012 103,- Kč
- Financování je 8 173 403,- Kč
viz. příloha zápisu ZO
Usnesení č. 4/18/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování č. 4.: 9-0-0
Bod č. 3
Prodej pozemku 73/24 o výměře 26 m2 dle geom. plánu
č. 855-29/2018
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
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- záměr o prodeji pozemku 73/24 o výměře 26 m2 byl
vyvěšen 16. 2. 2018 na úřední desku Obce Krumvíř. Nesplňuje tedy podmínku lhůty vyvěšení 15 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Tento prodej se projedná na
příštím zasedání ZO.
Bod č. 4
Prodej části pozemku p. č. 43/2 a to: pozemek st. p.
č. 756 o výměře 13 m2 dle geom. plánu č. 819-6/2017,
pozemek p. č. 43/69 o výměře 74 m2 dle geom. plánu
č. 826-34/2017, pozemek st. p. č. 757 o výměře 1 m2
dle geom. plánu č. 826-34/2017 za účelem narovnání
vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- žádost p. Borovičky Karla, Krumvíř 310 o koupi pozemků st. p. č. 756 o výměře 13 m2 dle geom. plánu
č. 819-6/2017, p. č. 43/69 o výměře 74 m2 dle geom.
plánu č. 826-34/2017 a st. p. č. 757 o výměře 1 m2
dle geom. plánu č. 826-34/2017. Obec Krumvíř od p.
Borovičky Karla odkoupí p. č. 2876 o výměře 12 m2
dle geom. plánu 856-95/2017.
Usnesení č. 5/18/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na
prodej mezi Obcí Krumvíř a p. Karlem Borovičkou,
Krumvíř 310 na pozemek st. p. č. 756 o výměře 13
m2, p. č. 43/69 o výměře 74 m2 a st. p. č. 757 o výměře 1 m2 za účelem narovnání vlastnických vztahů a
Kupní smlouvu na koupi mezi p. Karlem Borovičkou,
Krumvíř 310 a Obcí Krumvíř na pozemek p. č. 2876
o výměře 12 m2 za účelem narovnání vlastnických
vztahů.
Hlasování č. 5.:
9-0-0
Bod č. 5
Prodej pozemků p. č. 498/9 o výměře 361 m2, pozemek p. č. 498/11 o výměře 379 m2 a pozemek p. č.
498/14 o výměře 48 m2, za účelem výstavby rodinného domu.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a 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 byla schválena na zasedání ZO dne 21.2.2017
pod číslem usnesení: 5/17/Z 1. Dosud nebyla Kupní
smlouva podepsána.
- Na Obec Krumvíř byly doručeny žádosti o koupi
obecních pozemků a to:
9. 10. 2017 Žádost p. Bureše Petra a p. Hanzalové
Kristýny
20.10. 2017 Žádost p. Brabce Richarda a p. Valentové - byla vyřazena, jde o již prodané pozemky
10.11. 2017 Žádost slečny Anny Strakové
23.11. 2017 Žádost paní Dagmar Bělíkové – byla vyřazena, nejedná se o obyvatele obce Krumvíř
27. 12. 2017 Žádost paní Marcely Barákové – byla
vyřazena, nejedná se o obyvatele obce Krumvíř
26. 2. 2018 Žádost pana Pavla Petláka – byla vyřazena, nejedná se o obyvatele obce Krumvíř
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Usnesení č. 6/18/Z 1
- Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu ověřením možností a metod výběru z podaných žádostí
s právníky. Zda musí zastupitelstvo vybírat ze všech
podaných žádostí nebo zda si může určit užší výběr.
Dále kontaktovat p. Krapku Tomáše, Hovorany 360
a p. Michnovou Kláru, Čejkovice 244 zda od Kupní
smlouvy odstupují.
Bod č. 6
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOLICITE
s.r.o., Heinemannova 2695/6, Praha 6 160 00 – kanalizace a ČOV
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOLICITE s.r.o. – kanalizace a ČOV. Požadované informace byly zjištěny a předloženy zastupitelům. Dne
1. 3. 2018 se konala projektová rada č. 1. „ČOV a
kanalizace Krumvíř“ a bylo dohodnuto dílčí plnění a
fakturace. Fakturace proběhne vždy až po předání
dílčího plnění.
Usnesení č. 7/18/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo s firmou SOLICITE s.r.o. – kanalizace
a ČOV, zpětně k 29. 12. 2017.
Hlasování č. 6.:
9-0-0
Bod č. 7
Stanovy Dodatek č. 1. Svazku obcí Mikroregion Hustopečsko, se sídlem: Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o hlasování elektronicky – per rollam. Tento Dodatek č. 1. musí být schválen všemi členskými obcemi.
Usnesení č. 8/18/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Stanovy Dodatek č.
1. Svazku obcí mikroregion Hustopečsko, se sídlem:
Hustopeče, Dukelské nám. 2/2.
Hlasování č. 7.:
9-0-0
Dotazy, podněty a připomínky
- Mgr. Michaela Procházková – informovala se ohledně
schválení žádosti ZŠ a MŠ Krumvíř ohledně umístění
internetu na škole. Musí se na to udělat záměr. Jde
o nájem – elektriku, co spotřebují, si zaplatí, nájem
bude oproti platbě vyrovnán.
- Martin Valihrach – dojednat se silničáři opravu silnice
na Brumovice. Informoval se ohledně odměn za vydávání Krumvířského zpravodaje. Dále se informoval
ohledně požadavku p. Dočkala, upravení uličky
(chodníku ze sklepů od domu p. Kovaříka). Pan starosta
se na to podívá. Sběrná místa – obecní pracovníci
by mohli jednou za čas poklidit okolo sběrných míst.
Pozemkové úpravy probíhají.
Jaroslav Komosný – ukázal zastupitelům vzorky dlažby na opravu schodů KD. Dále informoval zastupitele
o končícím mandátu paní ředitelky ZŠ a MŠ Krumvíř
Mgr. Ivany Lexové.

Krumvířský zpravodaj
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Místní poplatky na rok 2018
• Odpad
450,- Kč / osoba
Osvobození děti do 3 let věku
Úleva 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. 2018.
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.

Schválený Rozpočet obce na rok 2018
Příjmy
par.
pol.
1014
1070
2212
2219
2221
2223
2310
2321
2369
3117
3231
3314
3319
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3543
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3745
4359
4371
5212
5311
5512
6112
6114
6118
6171
6310
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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. správa ve vodním hospod.
Ostat.záležitosti předš.vých. a zákl.vzděl. (ZŠ,MŠ)
základní umělecké školy
knihovna
kultura
církev
rozhlas
zpravodaj
kultura -objekty
ostatní záležitosti kultury
sportovní zařízení v maj. obce (kurty)
tělovýchovná činnost - TJ Sokol
Využití volného času dětí - dětská hřiště
Ostatní zájmová činn. a rekreace
pomoc zdravotně postiženým
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař.
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů
veřejná zeleň
ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
raná péče a soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi
ochrana obyvatelstva
bezpečnost a veřejný pořádek - přest.kom.
požární ochrana
zastupitelstva obcí
volby do parlamentu ČR
volby presidenta republiky
činnost místní správy - kotelna OÚ
obecné příjmy a výdaje z finanč.operací

Schválený rozpočet 2018 Příjmy
50 000
55 000
200 000
200 000
70 000
30 000
20 000
1 700 000

Krumvířský zpravodaj

1 649 500
10 000
85 000
400 000
15 000
25 000
60 000
2 000 000
10 000
3 000 000
390 000
20 000
850 000
12 000
300 000
150 000
60 000
1 000 000
20 000
5 000 000
1 200 000
30 000
8 803
10 000
20 000
200 000
1 600
30 000
2 000 000
15 000
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6320
6399
6402

Výdaje
par.
pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1356
1361
1381
1382
1383
1511
4111
4112
4116
4119
4122
4222
1012
2119
2310
2321
3314
3319
3341
3349
3392
3412
3612
3632
3639
3722
3723
3725
4359
6171
6310
6409

Financování
par.
pol.
8115
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pojištění funkčně nespecifikované
ostatní finanční operace
finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí
výdaje celkem

Rozpočet obce
daň z příjmů F.O. placená plátci
daň z příjmů F.O.placená poplatníky
daň z příjmů F.O. vybíraná srážkou
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
příjmy úhrad za dobývání nerostů
správní poplatky
daň z hazardních her
zrušený odvod z loterií
zrušený odvod z VHP
daň z nemovitostí
neinv.přij.transfery ze st. rozp.
neinv.přij.transfery ze st. rozp.
ost.neinv.přij.transfery ze st. rozp.
ost.neinv.přij.transfery od rozp.ústř.úrov.
neinv.přij.transfery od krajů
invest. přij. transfery od krajů
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z vydob.prostoru
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
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj- st. pozem.
sběr a svoz komunálních odpadů
sběr a svoz ostatních odpadů
nakládání s odpady - tříděný odpad
služby sociální péče
regionální a místní správa
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
ostatní činnosti jinde nezař. volby vratka
příjmy celkem

Rozpočet obce
Změna stavu krátkodobých prostředků

51 000
320 000
10 600
22 876 903

Schválený rozpočet 2018 Výdaje
2 700 000
100 000
280 000
2 700 000
350 000
5 900 000
30 000
480 000
15 000
5 000
150 000
20 000
160 000

1 000 000
30 000
220 000

50 500
0
1 000
40 000
2 000
4 200
500
95 000
6 000
28 700
6 000
30 000
15 000
1 500
10 000
15 000
50 000
12 000
0
14 507 400

Schválený rozpočet 2018 Financování
8 369 503

Krumvířský zpravodaj
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Výzva Sboru pro
o občanské záležitosti
- maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), přihlaste se na Obecní úřad na obřad Vítání občánků, které
proběhne 17. 6. 2018. Telefonní číslo 519 419 321,
e-mail: podatelna@krumvir.cz. Kdo má o obřad zájem
musí vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vítání občánků“, který je k dispozici na webu www.krumvir.cz a na podatelně Obecního
úřadu Krumvíř.
Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu
nebo u p. Michaely Procházkové.
- jubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulář

Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce
– jubilanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let s blahopřáním k jejich výročí. Občané, kteří dosud nejsou v
evidenci, v roce 2018 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.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Volby prezidenta České republiky 2018
Jedny volby skončily a „skoro hned“ tu byly další,
které nám určily na dalších 5 let prezidenta ČR. V prvním kole se v Krumvíři k volebním urnám dostavilo celkem 604 občanů (z 988 možných) což dělá 61,13%
volební účast. Platných hlasů bylo 598 takže 99,01%
úspěšnost. Z prvního kola postupovali 2 nejúspěšnější
kandidáti v součtu hlasů v celé ČR. Postupující kandidáti se shodovali s celonárodními výsledky i u nás – Ing. Miloš
Zeman získal 219 hlasů (36,62%) a prof.
Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. získal 165
hlasů (27,59%)
Ve druhém kole byla účast o něco vyšší - 634 občanů, což dělá 63,98% účast.
Platných hlasů bylo 633 což je 99,84%
úspěšnost. Vítězem jak v celé republice,
tak i u nás se stal Ing. Miloš Zeman, který v Krumvíři obdržel 363 hlasů (57,34%).
V celorepublikovém sčítání nakonec získal 51,36% hlasů.
Účast ve volbách kolem 60% v obci se
shoduje v celonárodním průměrem. Tento
průměr je ale vlastně smutný. Lidé nevyužívají možnost rozhodovat o směřování
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našeho státu. Následné nadávání na výsledky je k ničemu, když svůj hlas nevyjádříte vhozením lístku do
urny. Častý argument „jeden můj hlas nic nerozhodne“
je špatný. Když si tohle řekne milion lidí, má to rozhodující vliv na výsledek.
(red)
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Řešíte volbu nebo změnu povolání?
V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v
jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor
celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat?
Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to
těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními
konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících
konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový
poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam

dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na
cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové
poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží
ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete
chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší
výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k
dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v
Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji
odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na
live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s
výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy
týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se
vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.

Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz

Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz

ŠKOLÁČEK
Mateřská škola
• V lednu 10. 1. k nám zavítalo divadélko Písničkové tetiny z Brna s programem: Tetiny v lese
• 23. ledna přijelo Planetárium Morava Brno s promítací
kopulí, viděli jsme vesmír v naučném programu: O holčičce, která chodila vzhůru nohama.
• 20. 2. jsme byli v Brně v Divadle B. Polívky na pohádce
Káťa a Škubánek
• Tradiční Dětský maškarní ples - sobota 24.2. v kulturním domě v Krumvíři
• Pozvali jsme 19. 3. odpoledne Zahradnictví Pilátovi z
Klobouk na velikonoční dílnu a tvoření dětí s rodiči
• Těšíme se na aktivity ke Dni Země - i s odpadem se
může vyrábět a hrát.
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• V dalším týdnu 23. - 27. 4. nás čekají napínavé akční
aktivity:
- návštěva u profesionálních hasičů v Hustopečích
- přijede k nám záchranářka z RZS Brno
- navštíví nás Policie ČR s preventivním výukovým
programem
• Konec dubna - 30.4. je ve znamení čarodějnických hrátek...
• V průběhu května využijeme nabídku maminek z Kašnice na návštěvu – Hospodářská zvířata a jejich mláďata
• Pro veřejnost se děti představí ve vystoupeni v kulturním domě v Krumvíři 13. 5. 2018
• Zápis do MŠ na nový školní rok bude ve středu 16. 5.

Krumvířský zpravodaj
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• Každoročně jezdí přihlášené děti na plavecký výcvik do
Hustopeč, letos máme přihlášených 20 dětí. Kurz má
10 lekcí, bude 2x týdně od 17. 5. do 18. 6.
• Připravujte si starý papír a kartony, zase budeme soutěžit v MŠ - není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. A to 23.
5. 2018 u školy – 13,30 - 17 hod.
• Starší děti pojedou ještě do Brna na výchovný program
Nemocnice zvířátek, který pořádá Vyšší zdravotnická
škola Brna. Loni se nám moc líbilo.
• S plánováním termínu celodenního výletu MŠ už některé děti poznají, že se blíží prázdniny. Tentokrát pojedeme do Kovozoo Staré Město u Uh. Hradiště. Máme tam
objednanou prohlídku zpracování odpadu, svezeme se
vláčkem.
• Potom ještě rozloučit se s předškoláky – spaní ve školce a slavnostní pasování na prvňáky … možná přijdou
i slzičky?
• Provoz v červenci bude pro přihlášené děti od 9. 7. do
27. 7.

kat spolu. Děti se také zdokonalily v házení a chytání
míče, lezení po žebřině i s lanem.
V květnu se ještě s dětmi chystáme i ven. Užít si
většího prostoru, sluníčka i tepla, také se trochu vyřádit
a ukončit činnost kroužku.
Hezké jarní a letní dny přejí
pedagogové a zaměstnanci Mateřské školy Krumvíř

Kroužek Hýbánky
Kroužek nyní navštěvuje 19 dětí starších 5 let. Každé úterý od 15.30 hod. spolu s dětmi hrajeme na honěnou, cvičíme „gumu“, zpíváme i tančíme, skáčeme
na trampolíně i zlepšujeme chůzi po schodech. Protahujeme a posilujeme tělo s různými pomůckami, například s obručemi, tyčí, šátky, židličkami, lanem, malým i velkým míčem. A také nesmíme zapomenout na
dětmi oblíbenou „židličkovanou“ a také „opičí dráhu“.
Všechny lokomoční cviky nám pomáhají k velkému pokroku v celkové koordinaci těla. I nožky už dokáží ská-
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Základní škola
Dudáci Tryhukovi 22. 12. 2017

Lyžařský výcvik 8. - 12. 1.
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Plavání 1. a 2. ročníku
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Kapřík Metlík - beseda s autorem knihy J. Opatřilem

Noc s K. J. Erbenem
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Měsíc březen je považován za měsíc knihy. V tomto školním roce jsme
si v březnu v naší škole přiblížili život
a dílo spisovatele K. J. Erbena. V hodinách literatury jsme si četli pohádky
a ti starší navíc balady od K. J. Erbena. Završením tohoto projektu byla
„Noc s Erbenem“, kdy jsme společně
nocovali ve škole. Úsměvný byl dotaz jedné malé žačky, zda tam Erben
bude spát s námi.
V pátek 23. 3. v 18,30 se děti vybaveny spacáky, peřinkami a plyšáky
sešly v naší škole. Čekala je spousta
úkolů. Nejprve hledaly po celé škole
rozstříhané barevně rozlišené kartičky, které po správném sestavení
vytvořily děj pohádky nebo balady od
K. J. Erbena. Dále musely rozpoznat
názvy pohádek z popleteného příběhu, z přečtených úryvků pohádek a
z fotografií. Nechyběly oblíbené puzzle, které měly děti poskládat a opět
poznat, ve které pohádce či baladě
se příběh odehrává. Na závěr jsme
zhlédli starší verzi „Sněhurky“. Ná-
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sledovala večeře, kterou děti s velkou chutí snědly. Poté převlečeny do
pyžam, s vyčištěnými zuby, ulehly do
spacáků společně v jedné třídě. Byla
to velmi příjemná atmosféra. Menším dětem netrvalo dlouho a únavou

usnuly. Někteří však nechtěli spát, ani
když uplynula půlnoc. Přesto, že my
učitelé jsme se moc nevyspali, myslím, že to byl pro všechny zúčastněné
nezapomenutelný zážitek.
Mgr. Hana Vindišová

Krumvířský zpravodaj
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Kloboucké „Aprílové básnění“
V pátek 6. dubna se skupina deseti žáků z krumvířské
školy vypravila autobusem do Základní školy v Kloboukách na recitační soutěž „Aprílové básnění“. Od 9.00 hodin si v prostorách školní družiny kloboucké školy poměřili
své recitační dovednosti žáci ze čtyř okolních škol.
Každou přihlášenou školu mohli reprezentovat maximálně tři žáci v každé kategorii. Téma letošního ročníku
bylo dohodnuto již na minulé soutěži a znělo „Zvířata ve
světě lidí“.
Recitaci hodnotila komise složená z pedagogů, kteří
přijeli jako doprovod dětí. Předsedou hodnotící komise byl
pedagog pořádající školy. Hodnotila se správná výslovnost recitujícího, jeho přednes, hlasitost projevu, celkový
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estetický dojem a přiměřenost výběru textu.
Naši školu reprezentovali žáci, které jsme ve školním
kole vybrali jako nejšikovnější. Z 1. ročníku to byl Vítek
Procházka, Barunka Němečková a Anička Konečná, která
získala 3. místo v 0. kategorii.
V kategorii 1. recitovala Sofinka Svobodová. Zachariáš
Kulhánek s Aničkou Vostřákovou obsadili dvě 2. místa.
Účastníky 2. kategorie byly Eliška Samsonová, Eva
Húšková, Eliška Valihrachová a Adéla Škrabková, která se
umístila na 3. místě.
Pro soutěžící byly připraveny pěkné knižní ceny a diplomy. Gratulujeme!
Mgr. Ivana Lexová
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Jak jsme zapisovaly budoucí prvňáčky
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2018/2019 proběhl v
základní škole dne 5. dubna 2018.
Dostavilo se všech 12 předškoláků z naší mateřské
školy. Děti ukázaly, jak umí vybarvovat, porovnávat, kterých předmětů je více nebo méně, poznat geometrické
tvary, barvy, vystřihovat obrázky z pohádky a poskládat

ji a povyprávět podle děje, orientovat se na obrázku vlevo, vpravo, nahoru, dolů, napodobovat různé tvary a poznat např. první hlásku ve slově. Úkolů měly děti mnoho
a všechny se moc snažily, a tak po jejich splnění dostaly
několik malých dárečků.
Těšíme se na ně v září!

Na co se můžeme ve škole těšit do konce školního roku?
• 25. 4. pojedou 4. a 5. ročník na dopravní hřiště do Hustopečí
• 27. dubna oslavíme Den Země v Kovozoo ve Starém
Městě u Uherského Hradiště
• 30. dubna se opět slétnou čarodějnice na stadionu v
16,00 hodin
• 7. května budeme mít ředitelské volno
• 13. května v 15,00 hodin v KD oslavíme jaro a svátek
maminek besídkou „Kytička pro maminku“

• 23. května budeme v době od 13,30 do 17,00 hodin sbírat starý papír a karton a také malé elektrospotřebiče
• 31. května navštíví 3. – 5. ročník divadlo Radost a představení Kytice K. J. Erbena
• 1. června oslavíme Den dětí výletem do Archeoskanzenu v Pavlově
• 22. června nás čeká celodenní výlet do Permonia V
Oslavanech u Brna

ZUŠ Klobouky
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu, ZUŠ Břeclav, 22. 2. 2018
Sólový zpěv
Müllerová Marcela
2. místo
Šurýnová Viktorie
1. místo s postupem do krajského kola
Horáková Eliška
2. místo
Procházková Aneta
2. místo
Ledahudcová Veronika
1. místo s postupem do krajského kola
Pleyer Martin
1. místo s postupem do krajského kola
Komorní zpěv
Pěvecké duo (Ledahudcová Veronika, Valentová Eliška)
Pěvecké trio (Horáková Eliška, Horáková Tereza, Šurýnová Viktorie)
Všichni žáci ze třídy pí. uč. Ludmily Novákové

2. místo
2. místo

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje, ZUŠ Velké Bílovice, 1. 3. 2018
Hra na trubku
Vrbová Blanka
1. místo s postupem do krajského kola
Žákyně ze třídy p. uč. Petra Pospíšila
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, ZUŠ Klobouky u Brna, 7. 3. 2018
Hra na zobcovou flétnu
Koukalová Andrea
1. místo s postupem do krajského kola
Zavadilová Michaela
1. místo
Obě žákyně ze třídy p. uč. Petra Pospíšila
Stehlíková Julie
Žákyně ze třídy p. uč. Petra Kotačky
Hra na klarinet
Vrba Vojtěch
Žák ze třídy p. uč. Petra Hujňáka

2. místo

1. místo s postupem do krajského kola

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu, ZUŠ Kyjov, 21. 3. 2018
Sólový zpěv
Šurýnová Viktorie
1. místo s postupem do celostátního kola
Ledahudcová Veronika
2 . místo
Pleyer Martin
3 . místo
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Všichni žáci ze třídy pí. uč. Ludmily Novákové
Celostátní kolo se koná 26.4. – 28.4.2018 v Turnově
Klavírní soutěž “Pianoforte per tutti”, ZUŠ Příbor, 22. a 23. 3. 2018
Hana Havlíčková
1. místo
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY ZA MIMOŘÁDNÝ INTERPRETAČNÍ VÝKON
Nicol Janglová
3. místo
Dorota Hrádková
2. místo
Tomáš Horák
1. místo
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY ZA MIMOŘÁDNOU INTERPRETACI SKLADBY
Zdeňka Fibicha: Furiant
Adéla Šimandlová
2. místo
Pavla Nováková
2. místo
Čtyřruční hra:
Dorota Hrádková, Tomáš Horák
1. místo
Klára Horáková, Pavla Nováková
1. místo
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY ZA MIMOŘÁDNÝ INTERPRETAČNÍ VÝKON
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY ZA MIMOŘÁDNOU INTERPRETACI SKLADBY
Edvarda Griega: Norský tanec
Tereza Strouhalová, Karolína Holásková
1. místo
OCENĚNÍ POROTY ZA VYNIKAJÍCÍ PEDAGOGICKOU PRÁCI – Bc. - Lenka Koudelková
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje, ZUŠ Smetanova, Brno, 23. 3. 2018
Hra na trubku
Vrbová Blanka
2. místo
Žákyně ze třídy p. uč. Petra Pospíšila
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na cimbál, ZUŠ Břeclav, 26. 3. 2018
Hra na cimbál
Hasalová Karolína
2. místo
Jurečková Karolína
1. místo s postupem do krajského kola
Svobodová Alžběta
1. místo s postupem do krajského kola
Duo (Jurečková Karolína, Ledahudcová Veronika)
1. místo s postupem do krajského kola
Žákyně ze třídy p. uč. Bronislavy Schoříkové
Krajské kolo se koná 26.4.2018 ve Veselí nad Moravou
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, ZUŠ Ivančice, 27. 3. 2018
Hra na zobcovou flétnu
Koukalová Andrea
3. místo
Žákyně ze třídy p. uč. Petra Pospíšila
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, ZUŠ Smetanova, Brno, 28. 3. 2018
Hra na klarinet
Vrba Vojtěch
1. místo s postupem do celostátního kola
Žák ze třídy p. uč. Petra Hujňáka
Celostátní kolo se koná 3.5. – 6.5.2018 v Praze
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA S PANTLIČKOU
Ačkoliv Tříkrálová sbírka probíhá
v celé České republice od roku 2001
(v roce 2000 proběhla pouze v olomoucké diecézi), v Krumvíři jsme se
naplno zapojili vlastně až v letošním
roce. Znovu je ovšem nutné podotknout, že tomu bylo hlavně díky panu
Tomáši Vostřákovi, který v několika
předcházejících letech obešel vždy
alespoň část naší obce s dcerou Aničkou. Do doby, než se toho sám ujal,
se sbírka v Krumvíři nekonala. Letos
svitla naděje, protože se do této akce
zapojily i děti se svými vedoucími ze
souboru Pantlička. A výsledek stál za
to. Stranou ani tentokrát nezůstaly
pracovnice muzea, které dětem nabídly přístřeší a malé pohoštění ještě
před začátkem sbírky. A tak v sobotu 6. ledna mohly čtyři skupinky dětí
s dospělým doprovodem vyrazit do
krumvířských ulic a uliček. Počasí jim
přálo, byl poměrně teplý slunný den
a k ladovské zimě bylo dost daleko.
Je moc potěšující, že se koledníci setkali s pěkným přijetím a s otevřenou
dlaní všude, kde jim otevřeli. Ve většině domů už na ně netrpělivě čekali a
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opravdu bylo znát, že se lidé rádi zapojí. Byly i případy, kde přispěl každý
člen rodiny zvlášť, jinde měli ve dveřích připravenou obálku s obnosem a
nápisem „pro koledníky“, protože se
právě chystali k odjezdu a nechtěli
zůstat stranou. Skupinka ale dorazila včas, a tak obnos mohli vložit přímo do zapečetěné kasičky. Všechny
dárce koledníci odměnili tříkrálovou
koledou, nápisem K+M+B +2018
napsaným křídou na dveře a také
přáním do nového roku. Tento nápis
si většinou vykládáme jako iniciály tří
králů, ve skutečnosti se však jedná o
zkratku požehnání Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná
tomuto domu.
Všechny děti se moc snažily, však
také byly v některých domech odměněny nějakou sladkostí a sklízely oprávněný obdiv a uznání za své
pěvecké výkony. Je až s podivem, že
ani na konci obchůzky, kdy se již šeřilo, nedaly na sobě znát únavu.
Tříkrálová sbírka si dlouhodobě
buduje svou tradici především díky
obětavým koledníkům, ale také díky

důvěře ze strany dárců. Jinak by se
nedosahovalo takových výsledků.
Vybrané prostředky podléhají daným
pravidlům a jdou z většiny na pomoc
lidem v nouzi v ČR, a to hlavně ve
vlastním regionu, malá část, asi desetina, putuje na pomoc do zahraničí. Podrobnosti si můžete přečíst na
www.trikralovasbirka.cz.
Věříme, že se i pro příští roky podaří v této akci pokračovat. Proto,
prosím, neodmítejte pomoc, pokud o
ni budete požádáni. Skupinek může
být víc, ke každé je však potřeba doprovod dospělé osoby.
Výsledky Tříkrálové sbírky v Krumvíři v letech:
2001-2013
0 Kč
2014
2 100 Kč
2015
5 453 Kč
2016
8 141 Kč
2017
21 860 Kč
2018
34 656 Kč
Všem dárcům, ale i koledníkům,
patří velký dík.
SA
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
DFS Pantlička v jednom kole
První čtvrtletí roku 2018 je za námi a děti ze souboru
Pantlička mají za sebou celou řadu akcí. V minulém čísle
jsme Vás zvali na naše už druhé Vánoční koledování a
jsme moc rádi, že i tentokrát byl kostel plný lidí i sváteční
atmosféry. Doufáme, že tuto pěknou tradici zachováme i
pro další roky...
Hned v úvodu nového roku jsme vyrazili koledovat
s hlavním organizátorem Tomášem Vostřákem do ulic
Krumvíře v rámci Tříkrálové sbírky. Děti zazpívali koledu
“My tři králové jdeme k Vám” tolikrát, že nám všem zněla
v uších ještě několik dní. Splnilo to ale svůj bohulibý účel
a podařilo se nám pro Českou charitu vybrat pěknou hromádku peněz. Moc děkujeme za útočiště v místním muzeu - teplý čaj i občerstvení na cestu se opravdu hodilo.
V lednu také nastalo nejočekávanější letošní vystoupení na krojovém plese. Naši malí folkloristé se na „dospělácký“ ples moc těšili a úryvek české besedy nacvičo-
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vali s velkou vervou. Naštěstí nás letos neskolila žádná
hromadná viróza a díky tomu vystupovalo 30 dětí. Naše
řady se však stále rozšiřují o nové členy, tak se společně těšíme a doufáme, že za pár let děti posílí i krumvířskou chasu. Novinkou byl letos verbuňk našich kluků. Už
v listopadu začali nacvičovat základy tohoto na seznam
UNESCO zařazeného tance s Tomášem Konečným, kterému moc děkujeme za jeho čas a trpělivost. Ještě pár
tréninků a budou lepší než stárci...
Upravenou verzi české besedy jsme zatancovali ještě
o čtrnáct dní později na zahrádkářském plese a prozatím
jsme ji uložili k odpočinku. Pomalu jsme začali s nacvičováním nového pásma, ale zaměstnávala nás i příprava
našich talentů na soutěž “O nejlepšího zpěváčka Hanáckého Slovácka”. V březnu nás ve Ždánicích v nejmladší
kategorii zastupovala Jitka Němečková, v kategorii do 10
let Anička Vostřáková a v nejstarší kategorii Eva Húšková,
Karolína Hanzalová a Karolína Kratochvílová. Všechna
děvčata zazpívala moc krásně a patří jim velká gratulace
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za skvělý soutěžní výkon. Anička si vyzpívala i postup do
červnového finále ve Velké nad Veličkou. Byla to pro náš
soubor první účast na pěvecké soutěži a doufáme, že
ne poslední. Sešlo se u nás tolik šikovných zpěvaček a
zpěváčků, že máme zásoby na několik příštích let.
Velikonoce jsou historicky i z folklórního hlediska velice důležitým svátkem, a tak jsme je museli náležitě oslavit. Týden před nimi jsme s dětmi zdobili vajíčka a hlavně
pekli jidáše - tradiční velikonoční sladkost. Na Velký Pátek jsme opět po roce vyrazili do ulic a klapali, co nám
síly i uši stačily. Děti si nacvičily básničku a každému,
kdo nám otevřel, ji s radostí přednesly. I když ze začátku to vypadalo, že básničku snad nikomu ani neřeknou,
nakonec nás přece jen pár obyvatel přivítalo s úsměvem
a malou sladkostí a děti tak měly radost, že se o nás ví.
Nejbližší akcí, na kterou momentálně pilně nacvičujeme, je vystoupení k svátku maminek v kulturním domě.
Bude se konat 13. května a my se Vám společně se
školkou a školou pokusíme zpříjemnit odpoledne. I le-

tos nás čeká velký folklórní festival - vystupovat budeme
30. června v rámci MFF v Dambořicích. A pak už hurá na
prázdniny....
vedoucí souboru
Božena Svobodová a Kateřina Valihrachová

Plesová sezóna a jaro s Krumvířskou chasou
Poslední kuličky hroznů byly posbírány, všechny vlaštovky už odletěly za teplem a my se již tradičně
sešli na sv. Martina, čímž jsme započali nacvičování Moravské besedy a
chystání všech důležitých věcí týkajících se našeho krojovaného plesu.
Začali jsme sháněním sponzorských darů a pomalu jsme zdolávali
jeden úkol za druhým. Z důležitých
věcí jsme se postupně mohli přesunout k maličkostem. Přípravy vyvrcholily v pátek před plesem, kdy jsme
shromáždili a naaranžovali tombolu,
vyzdobili kulturák, naskládali losy do
obálek a naposledy si zkusili besedu.
Dnem D byla letos sobota 20.
ledna. Večer zahájil náš dětský folklórní soubor Pantlička předtančením
úryvku z České besedy. Poté následoval slavnostní nástup krojovaných.
Zde jsme mohli být svědky úžasné
přehlídky krojů z Krumvíře, Klobouk,
Kašnice, Boleradic, Šardic, Žatčan,
Moutnic, Brumovic, Násedlovic,
Němčiček, Morkůvek, Bohumilic a
Těšan. Celkem se představilo okolo
sta krojovaných, což je dechberoucí
číslo.
Před desátou hodinou přišla na
řadu Moravská beseda, kterou si zatancovalo pět kolon - tři krumvířské,
jedna z Boleradic a jedna ze Šardic.
Po besedě se však parket nevyprázdnil. V doprovodu dechové hudby Šardičanka a cimbálové muziky Strunka
se návštěvníci plesu bavili až dlouho
do rána.
Kroj jsme do skříně po krumvířském plese neschovali. Hned za tý-
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den jsme vyrazili do Šardic, následně
pak do Dambořic, Boleradic a celou
plesovou sezónu jsme ukončili návštěvou Moravského plesu pořádaného slováckým krúžkem v Praze na
Žofíně.
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nám jakkoli pomáhali. Všem babičkám, tetičkám a
maminkám, které nám nachystaly
kroje a pomohly nám je obléknout,
všem sponzorům za štědré dary do
tomboly, dechové hudbě Šardičanka
a cimbálové muzice Strunka za plynulou zábavu po celý večer, ale hlavně všem návštěvníkům, protože bez
nich by se nic takového uskutečnit nikdy nemohlo. Děkujeme a doufáme,
že zájem o folklorní akce v Krumvíři
bude nadále přetrvávat.
A co bylo (bude) dál?
Plesová sezóna skončila, hodová
je ještě daleko před námi, ale na naše
kroje se nikdy dlouho nepráší. Tradici, kterou jsme loni obnovili, jsme ctili
i letos a na Velikonoce jsme krojovaní
vyrazili na pondělní pomlázku. Velmi
nás to bavilo, jsme moc rádi za povzbuzující ohlasy od Vás, a proto se
budeme snažit tuto tradici udržovat i
nadále.
Co nás čeká v blízkých měsících?
Všechny určitě zajímá termín hodů,
které se budou konat 24. - 28. srpna
2018. Předtím ale chystáme na vinařském domě besedu u cimbálu, která
bude 21. července 2018 a kde si společně s cimbálovou muzikou Primáš
připomeneme čtyři týdny do hodů.

Odehrávky letos připadnou na 8. září.
Pokud budete mít chuť načerpat hodovní atmosféru už v jim předcházejících týdnech, nezapomeňte na otevřený stárkovský sklep, jehož brány
se veřejnosti odemknou týden před
začátkem hodů, nebo za námi přijďte na některou z pravidelných schůzí,
které se konají v červenci a srpnu v
kulturáku, kde zpíváme, tancujeme a
netrpělivě čekáme na hody.
Za Krumvířskou chasu Verča
Pro mě letošní plesová sezóna
začala naším krojovým plesem. Připadá mi, že každým rokem je na plese čím dál více lidí, ale hlavně těch
krojovaných, jak mladých, tak i těch
starších. Myslím si, že se ples velmi
vydařil, hrála skvělá hudba a byla bohatá tombola. A těch krojovaných, nedalo se ani spočítat, kolik jich vlastně
bylo. Jde vidět, že nás mladých, ale
i starších to hodně baví. Hlavě jde o
zábavu a požitek z tancování.
Další krojové plesy v okolních vesnicích se také hodně vydařily. Byla
tam zábava, krásně nám tam hráli a
byly tam i bohaté tomboly. Doufám,
že i příští rok to bude stejné a snad se
tu potkáme znovu.
Honza
Na plesovou sezónu jsme se zase
těšili, až znovu budeme mít možnost
alespoň trochu pobavit ty naše milovníky dechovky a cimbálky. Letos jsme
se ovšem moc přespolních plesů neúčastnili, ale těch pár, na které jsme
jeli, nám vytvořily další krásné vzpo-
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mínky. Teď nám nezbývat než čekat
na další hodovou sezonu.
Dan
Na plesovou sezonu jsme se opět
těšili. Přeci jen do hodů je to celkem
daleko a nám už ten kroj začal chybět. I když jsme se letos nezúčastnili
tolika přespolních plesů, velmi jsme si

tuto sezónu užili. Jsme opět plni krásných vzpomínek a zážitků, které nám
pomohou přežít ono hodové čekání.
Katka
Letošní plesová sezóna se dle
mého názoru vydařila velice dobře. I
když jsem se nezúčastnil všech krojovaných plesů, můžu říct, že jsem si

Moravský ples v Praze
Při čtení tohoto článku si někteří z Vás možná vybaví návštěvu Moravského plesu před sedmi lety, kdy byl z Krumvíře vypraven speciální autobus a naše chasa tehdy tancovala moravskou besedu. Tenkrát se Moravský ples konal ještě
v Národním domě na Smíchově.
Letos jsme se společně s Vojtou Veselým rozhodli, že
Moravský ples navštívíme také a ukážeme náš kroj i za hranicemi jižní Moravy.
Plánování této akce začalo už někdy před Vánoci, kdy
naše dvě kamarádky z Bohumilic oslovily své známé a objednaly autobus na cestu do Prahy a zpět s jediným cílem
- účastí na Moravském plese. Mezi těmi oslovenými jsme
z Krumvíře byli já a Vojta. Společně s námi v autobuse jeli
další šohaji a děvčice, například z Čejkovic, Bohumilic, Bošovic, Klobouk nebo Terezína.
Tradiční Moravský ples se letos konal již po 62. Loni se
místo jeho konání přesunulo na slavný pražský Žofín. Podle
organizátorů se plesu zúčastnilo okolo 450 krojovaných. K
tanci a poslechu hrála v hlavním sále DH Podlužanka a v
menších sálech a předsálích několik cimbálových muzik.
V podvečer se k nám přidaly také Verča a Anička Ledahudcovy a Draha Novotná, které se s námi celý večer také
bavily. Společně s Verčou jsme také doplnili bohumělskou
kolonu a zatančili si moravskou besedu.
Byl to skvělý zážitek a zajímavá zkušenost - však není
moc lidí, kteří se mohou pochlubit, že společně se 70 mužáky zpívali píšničku “Při strážnickej bráně” v kroji a před
zaplněným žofínským sálem. Pražský ples rozhodně nemůžeme srovnávat s tím naším. Tato akce má své poslání hlavně v ukázce krás jihomoravských tradic těm, kteří je
neznají. To však neznamená, že si ho účinkující neužívají.
Právě naopak, celý den i večer jsme si náramně užili. Byl to
den plný zpěvu, tance a skvělé zábavy.
Během večera jsme od návštěvníků plesu
samozřejmě dostali spoustu otázek na naše
kroje. Odpovídali jsme třeba na otázky jako
“Nešpiní se ty bílé kalhoty?”, “Copak je to za
látku, ze které jsou ty kalhoty, můžu si sáhnout?”, “Slečno, co to máte za límec kolem
hlavy a k čemu to slouží?” nebo “Jak se o ten
kroj musíte starat?”. Toto byl jeden z velkých
rozdílů oproti plesům u nás. Potkali jsme ale
také návštěvníky, kteří z Moravy pochází a do
Prahy se přestěhovali třeba za prací.
Možná Vás také zajímá, jak jsme to měli s
kroji. Kvůli všem zkouškám jsme museli vyjíždět už dopoledne. Na Žofíně jsme pak od organizátorů měli zajištěné zázemí. V šatnách
jsme si tak mohli odložit naše věci a v klidu se
převléknout do krojů.
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každý ples, kterého jsem byl součástí, velice užil.
Také musím zmínit čím dál početnější návštěvnost, ať už krojovaných
nebo civilních účastníků, za kterou
jsem velice rád.
Vždy je mi potěšením podpořit tyto
tradice a být jejich součástí.
David

Celý den jsme psali průběžnou online reportáž. Zde si
můžete přečíst její zkrácenou verzi:
8:12 - Krásné ráno všem. Právě vstávám a jsem plný sil.
Dnešní online začíná.
9:10 - Vyzvedávám Vojtu a vybaveni řízky, klobásky, sýrem
a vínem vyrážíme na sraz.
9:37 - Místo odjezdu bylo vhodně zvoleno u obchodu s
vinařskými potřebami - někteří kupují sedmičku a trachtýr
na přelití vína z kanystru.
9:50 - Krojovaný expres vyráží směr Praha.
9:53 - Vojta otevírá první sedmičku.
9:59 - Zbytek autobusu je vybaven přibližně stejně jako my.
10:42 - První zastávka u Devíti křížů.
11:42 - Dálniční zastávka č. 2.
12:19 - Nádherný pocit zazpívat si na D1 krásné moravské
písničky.
12:28 - 54. km D1 a sborový zpěv se nese celým autobusem.
12:59 - Kousek před Prahou je tu zastávka č. 3.
13:18 - Praha už volá!
13:35 - Přistáli jsme na Žofíně.
13:48 - Čekáme, až nám přidělí šatnu.
14:01 - Oblékáme se do krojů.
14:18 - Na Žofíně a v kroji, to se nepoštěstí jen tak někomu.
14:46 - Vyrážíme v kroji do pražských ulic, abychom se
ukázali světu.
15:02 - Němci a Francouzi jsou mimo z toho, že vidí krojované naživo. Vypadají, že by se chtěli fotit.
15:32 - Už asi chápeme, že si tu lidi myslí, že se u nás
normálně chodíme v krojích…
16:15 - Vrátili jsme se na Žofín a poprvé se dostáváme do
hlavního sálu. Je opravdu impozantní!
16:24 - Nacvičujeme nástup - vše je nám vysvětlováno.
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16:43 - Čekáme na zkoušku nástupu.
17:07 - Cimbálka hraje děvčicím k oblékání do krojů.
18:17 - Máme za sebou nácvik moravské besedy.
18:29 - Chystání do krojů finišuje.
19:07 - Potkali jsme Verču a Aničku. Už jsou v kroji.
19:33 - Čekáme na slavnostní zahájení plesu. S Vojtou
bychom měli zpívat s mužskými sbory.
20:09 - Zpívání (bylo nás asi 70) a 30 vteřin slávy je za
námi, nástup se povedl.
20:20 - Vyrážíme si zazpívat na Karlův most, po cestě zavdáváme kolemjdoucím.

20:50 - Svou přítomností a zpěvem jsme na Karlově mostě
způsobili rozruch. Většina nicnetušících turistů si nás fotila
a natáčela.
22:23 - Jdeme se řadit na nástup na besedu.
22:33 - Stále čekáme na tancování moravské besedy.
22:59 - Beseda úspěšně za námi. Pocity jsou nepopsatelné.
2:00 - Vysvlékáme kroje.
2:15 (3:15 nového času) - Odjíždíme z Žofína.
6:20 (nového času) - Příjezd do Krumvíře.
Martin Sýkora
a Vojtěch Veselý

proKRUMVÍŘ, z.s.
Jarní úklid Krumvíře
Již podruhé se spolek proKRUMVÍŘ připojil k celorepublikové akci s názvem „Ukliďme Česko“ a zorganizoval lokální úklid okolí Krumvíře. Podobně jako loni byl
záměr akce sesbírat nafoukané sáčky a odhozené věci
na veřejných místech v Krumvíři a zaměřit se na pár
kritických míst a černé skládky.
Na sraz ke kulturnímu domu dorazilo úctyhodných 40
dobrovolníků, včetně motorizované jednotky s odhodláním zkrášlit Krumvíř. Je nutné zmínit, že téměř polovinu
těchto dobrovolníků tvořily děti místní základní školy s
rodiči! Po zkušenostech z loňska byly vytvořeny skupiny, které měly za úkol projít frekventované trasy, a také
byl kladen zvýšený důraz na místa, kde loni již síly ne-

1/2018

stačily. Jako kritické místo bylo vyhodnoceno okolí hlavní silnice před Krumvířem z obou stran.
Po loňské akci jsme mysleli, že nás již nic nemůže
překvapit, ale opět zůstal rozum stát nad některými úlovky, které lidi „vytrousili“ po cestě. Ať už to bylo horské
kolo v potoce, 300 kilo plachet zahozených do keřů, výfuk, lednice ve vinohradě, vysypaná eternitová střecha
do příkopu nebo textil včetně tří pánských kravat u hlavní silnice.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří díky svému odhodlání odvedli velký kus
práce a velkou měrou přispěli ke zvelebení Krumvíře.
Přestože se jedná o boj s větrnými mlýny, věříme a doufáme, že příští rok nalezneme odpadků méně.
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WineRun – Krumvířský vinařský běh
Již tradičně, na třetí sobotu v červnu – 16. 6. 2018
plánuje spolek čtvrtý ročník Krumvířského vinařského
běhu – den plný běhu, vína a dobré nálady. Akce se vrývá do paměti nejen místním, ale i přespolním, a tak se již
s předstihem hlásí mnozí běžci, milovníci vína i majitelé
sklepů, kteří chtějí být zahrnuti do tzv. sklepního pasu.
Očekávaný větší počet lidí vyžaduje i větší přípravy. Opět
se můžete těšit na večerní zábavu, pro běžce bude připravena pamětní medaile z dílny Keramiky Krumvíř a po
sklepech se budete moci vozit kočárem. Díky zpětné vazbě, které si velmi ceníme, plánujeme nabídnout návštěvníkům větší komfort a pár novinek.
Rádi bychom navázali na loňský ročník a pokusili se
opět posunout pomyslnou laťku v počtu běžících závodníků a překonat hranici 200 běžců. Cena pro vítěze v podobě vína krumvířských vinařů je velmi lákavá, a tak se

informace o tomto lukrativním závodě šíří i mezi profesionálními běžci, kteří se chtějí utkat o první místo a stanout
na krumvířské vyvažovací váze. Bude rekord trati opět
překonán?
Novinkou letošního ročníku je zapojení krumvířského
mužského sboru do odpoledního programu. Ti se společně s pozvanými soubory postarají o přehlídku mužských
sborů.
Podobně jako v předchozích letech věnujeme výtěžek
letošního krumvířského vinařského běhu na dobrou věc.
Letos podpoříme jednadvacetiletého Dominika Hálka,
který má od narození dětskou mozkovou obrnou a je plně
nehybný a ochrnutý. Ať už poběžíte, půjdete do sklepa
nebo si přijdete poslechnout mužské sbory, svou účastí
přispějete na nákladnou asistenční péči a rehabilitace.
Všichni jste srdečně zváni. Více informací naleznete
na www.winerun.cz

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 opět dva promítací dny. Věřme, že počasí bude letos k filmovým nadšencům vstřícnější.
proKRUMVÍŘ

ČZS – Sdružení vinařů Krumvíř
Zahájení roku 2018 patřilo Zahrádkářskému plesu konanému 10. února s DH Pálavanka. Úvod připravil předtančením dětský folklorní soubor Pantlička.
Hned následující den jsme na výroční členské schůzi
naplánovali činnost na zbytek letošního roku. Finanční
podporou jsme přispěli na tombolu Dětského maškarního
plesu a na ples Terezínských vinařů.
Poté nastaly přípravy na Josefský košt. Týden před
tím se sešlo 67 degustátorů a pod odborným dohledem
subkomise ve složení Valihrach Martin, Bařina Roman a
Koráb Marek ohodnotilo 590 vzorků vín (363 bílých, 174
červených a 53 rosé).
Subkomise vybrala tyto šampiony:
Charvát Stanislav
Ryzlink Rýnský 2014
Latík Radek
Ryzlink Vlašský 2017
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Pod Kumstátem
Hovězák Josef
Hlinecký Lukáš

Rosé CS 2017
Modrý Portugal 2017111
CM +SVAT + DF 2016

Cena starosty za 3 nejlépe hodnocené vzorky:
Vinařství Pod Kumstátem s průměrem hodnocení 19,1
Výstava se pořádala s podporou Vinařského fondu, mediálním partnerem stejně jako pro Zahrádkářský ples byl Český Rozhlas Brno. Zpestřením byla
prezentace několika vinařských firem. Náladu zlepšilo vystoupení CM z Milotic. Přestože se v den pořádání výstavy výrazně ochladilo, nebylo to na snížení
návštěvnosti znát a opět byl „kulturák“ plný až do
konce.
V následujícím období jsme se účastnili degusta-

Krumvířský zpravodaj

1/2018

cí v okolních vesnicích. Naši členové se svými víny
vyhráli na několika výstavách (Kolouch Josef ml. v
Bořeticích, Schmied Miroslav v Šitbořicích a Drabálek Josef v Čejkovicích).
Týden po výstavě, už za příznivějšího počasí, se
naši členové opět zúčastnili Keltského telegrafu.
V nejbližším období připravujeme zájezdy na Flo-

ru Olomouc a do lázní Mošoň. Provedli jsme výsadbu chybějících lip v aleji pod Sklenářovým kopcem.
Až ukončíme jarní práce na vinici, budeme doufat,
že se neobjeví jarní mráz jako v minulých letech. Pak
si oddechneme a na závěr jara uspořádáme zájezd
do některého z okolních vinařství.
Rozsypal Karel - tajemník

Keltský telegraf

Keltský telegraf

Ohlédnutí za Štěpánskou ochutnávkou mladých vín
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Muzeum na počátku roku 2018
Na počátku kalendářního roku
jsme velmi rádi pomáhali s organizací Tříkrálové sbírky. Poskytli jsme
prostor, teplo a čaj (i když zrovna
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zima nebyla). 6. ledna byl i posledním dnem výstavy vpravdě zámecké keramiky pana Hanáka z Násedlovic.

Od té doby bylo pro návštěvníky
muzeum uzavřené. Dlouhá a vlhká
zima hliněnému domu moc nesvědčí, využili jsme proto nabídku našich
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hasičů a zapůjčili jsme si vysoušeč.
Nízká vlhkost nás mile překvapila.
Teď už se muzeum uklízí po zimě
a připravuje se na naše akce a na
již ohlášené návštěvníky. Chodby
zdobí vyšívané gobelínové obrázky,
které se nám během let nashromáždily.
A co připravujeme?
Noc kostelů, tábor, akci ke 100. výročí založení ČR, výtvarné dílničky i
pro dospělé. O všech akcích Vás budeme informovat na nástěnce u kina,
na našich webových stránkách nebo
na stále sledovanějším FB Spolek
pro muzeum.
Věra Colledani

SK Krumvíř
Že se místní fotbalový klub snaží o zviditelnění Krumvíře v širokém okolí, se občas dočteme i v novinových
článcích. Nicméně napětí, které je spojené s blížícím se
koncem probíhající sezóny, je znát na většině místních
fanoušků. Jako v každém čísle zpravodaje vás budeme
informovat o dění v jednotlivých mužstvech SK Krumvíř.
Místo obvyklého krátkého souhrnu jsme nyní požádali o
pár vět samotné trenéry, popřípadě vedoucí mužstev každého mančaftu.
Mimo sportovní dění samozřejmě neleníme ani na tom
kulturním. 3. března jsme uspořádali Retroples, zaměřený
na 80. léta. Kapelou, která se postarala o velice kvalitní
muziku, byla Five Live z Lanžhota. Dříve narození si tak
mohli zavzpomínat na oblečky, které frčely před 30 lety, a
mladší se zase něčemu novému (tedy spíš staršímu) přiučili. Téma plesu na příští rok zatím necháváme otevřené. A
nyní už zpět k fotbalu…
A mužstvo
Po povedeném podzimu, kdy se náš tým vyhoupl do
samého čela tabulky 1.A třídy, přišel čas tým připravit na
druhou polovinu sezóny. Cíl jsme si po dobře rozehraném
podzimu stanovili ten nejvyšší, dovést Krumvíř do Krajského přeboru, což znamená uhájit prvenství do konce toho
ročníku.
Kádr v zimním přestupovém období doznal jen jedné
změny. Kapitán týmu David Michna odešel do Rakouského Neudorfu a místo něj přišel zkušený Martin Doležal,
který se do Krumvíře po krátké pauze opět vrátil.
Úvod přípravy nám komplikovala zranění, i tak tým na
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hřišti dosahoval slušných výsledků, když v zápasech dokázal porazit hned tři účastníky krajského přeboru (Mutěnice, Boskovice a Rousínnov).
Za velmi vydařené se dá považovat krátké herní soustředění, které mužstvo absolvovalo v Boskovicích. Toho
se účastnilo dvacet hráčů, kromě členů A týmu i tři nadějní
dorostenci Tomáš Němeček, Jindřich Demela a Ivo Kotrla.
Dlouho očekávaný vstup do jarních bojů se povedl nadmíru povedeně. Hned v úvodním duelu Krumvíř rozstřílel
Milotice 8:3 a udělal důležitý první krůček za vysněným
titulem.
Také druhý a třetí kolo tým zvládl úspěšně, když s druhým, respektive třetím týmem tabulky uhrál čtyři body, zatímco ostatní pronásledovatelé nečekaně ztráceli.
A právě výsledková vyrovnanost by měla být v konečném pořadí tou klíčovou hodnotou. Cesta k cíli je ještě
dlouhá a trnitá, ale odhodlání je veliké.
Určitě mohou přijít utkání, ve kterých nám to nemusí na
hřišti vycházet, ale doufáme, že naši skvělí fandové, kterých na utkání chodí i přes 200, budou jedním z našich
hnacích motorů v cestě za titulem.
Michal Škrabko

Krumvířský zpravodaj

strana 31

B Mužstvo
Naše „béčko“ se přes zimu připravovalo spíše mentálně než fyzicky. Jak bude tato taktika úspěšná, se dozvíme opět až na konci sezóny. Přípravné utkání s Násedlovicemi (výhra 4:0), a první dva mistrovské zápasy proti
Hostěrádkám (remíza 0:0) a Šitbořicím (výhra 8:3), značí
slibný začátek, nicméně mužstvo je stále pronásledované
ostatními týmy, které chtějí našim chlapcům jejich mistrovské oslavy ještě překazit. Co je určitě potěšitelné, je stále
rostoucí návštěva na domácích utkáních.
Dorost
Dorostenci se podobně jako jejich starší kolegové zaměřovali během zimní přestávky především na zlepšení kondice. Kromě tréninků v Krumvíři a Kloboukách jim
k tomu mělo dopomoci i soustředění v rekreačním středisku v Zubří u Nového Města na Moravě. Kromě výběhů do
okolních lesů a tréninků na umělé trávě absolvovali kluci
i dva zápasy s velmi kvalitními soupeři z krajských soutěží - Nová Ves (prohra na umělé trávě v Domaníně 1:4)
a Radešínská Svratka (výhra v hale 6:5). Z bezprostřední
blízkosti měli možnost také prohlédnout si mimo jiné závodiště biatlonového areálu v Novém městě.
Co se týká změn v kádru, určitě nejvýznamnější se jeví
onemocnění brankáře Vítka Soukupa, které jej vyřadilo na
celé jaro. V bráně jej nahradil starší žák Tomáš Bravenec.
Snažili jsme se přivést gólmana z dorostu z Těšan, bohužel jednání nedopadlo úspěšně z důvodu nepřiměřených
a přemrštěných finančních požadavků z jeho mateřského oddílu. Filip Kusý tedy jezdí s družstvem alespoň 2 x
týdně trénovat a jeho přestup se určitě podaří dotáhnout
v přestupním letním termínu. V dorostu dobrovolně skončil
Franta Němec z Boleradic, který se hodlá dále věnovat silniční cyklistice ve Favoritu Brno. Dále se s dlouhodobými
zdravotními problémy potýkají Michal Hanák a Denis Petlák, tak jsme se prozatím ještě ani jednou nesešli v plné
síle.
Jindřich Demela st,, Ladislav Luskač ml.
Přípravka
Zimní měsíce strávila naše přípravka jako obvykle (a
díky dokončené rekonstrukci kina naposledy) v místním
kulturním domě. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu
hráčů se každé mužstvo scházelo v jiný den, aby měly
tréninky alespoň v rámci možností nějaký efekt. Tréninkové jednotky u starší přípravky navštěvovalo v průměru 14
žáků, u mladších byla účast i vzhledem k nemocem hráčů
o něco nižší. Nicméně s nástupem jarního počasí a přesunem tréninků na travnaté hřiště se virózy marodů zalekly,
někteří chlapci se pro změnu vydrápali ze svých zimních
medvědích pelechů a rázem je hřiště plné k prasknutí. Ke
zlepšení herních činností, ale i ke zpevnění kolektivu přispělo herní soustředění v Luhačovicích, které má u kluků
velmi pozitivní ohlasy. Kromě něj absolvovali hráči obou
kategorií 3. března halový turnaj ve Valticích.
V jarní
části bychom chtěli postupně připravovat některé hráče na
přesun mezi kategoriemi, ale zejména zapracovat na sehranosti hráčů. Zvláštní péči bychom chtěli věnovat našim
nadějným brankářům, z nichž například čtyři měli možnost
si zatrénovat pod vedením profesionálních trenérů z brankářské školy Just4keepers 16. března v Rakvicích.
Letošní sezóna bude zakončena letním turnajem 9.
června na místním hřišti, který se od loňska opět rozroste,
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poněvadž se utká osm týmů mladší a stejný počet starší
přípravky. Dobrovolníci s přípravou a organizací této velké
události jsou samozřejmě vítáni.
Ondřej Luskač

Mladší žáci
Po úspěšné podzimní sezóně a zaslouženém odpočinku začali naši mladší žáci přípravu na jarní sezónu v polovině ledna 2018 v kloboucké hale Městské střední školy.
Tréninky probíhaly dvakrát týdně pod vedením trenérů
Josefa Brychty a Radima Vintrlíka. Zpestřením přípravy
pak byly halové turnaje ve Valticích, Hrušovanech u Brna
a přátelský zápas s Křepicemi, který absolvovali již na přírodním trávníku. Vrcholem pak bylo herně-regenerační
soustředění v Luhačovicích. Do již tak širokého hráčského
kádru jsme přivítali pouze jednu posilu - Kamila Veverku z
Borkovan.
Radost nám dělají pravidelné nominace našich talentů - Jirky Krybuse (ročník nar. 2005), Radima Němečka
a Matěje Širokého (oba ročník nar. 2007) do výběrů OFS
Břeclav.
První mistrovský zápas mladší žáci sehráli 8. 4. 2018 v
Charvatské Nové Vsi, kde po kvalitním výkonu zvítězili v
poměru 3:0.
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Starší žáci
Starší žáci SK Krumvíř se rozloučili s loňskou sezónou
27. 12. 2017 halovým turnajem v Křenovicích, kde obsadili
velmi pěkné druhé místo.
Jarní přípravu zahájili společně s mladšími žáky v polovině ledna v kloboucké hale. Sehráli také dva přátelské
zápasy s Dambořicemi, nejprve v hale a poté již na kvalitním přírodním trávníku.
Příprava pak byla zakončena, stejně jako u mladších
žáků, herním soustředěním ve sportovním centru Radostova v Luhačovicích.
Vedení mužstva se přes zimní přestávku podařilo doplnit a zkvalitnit kádr. V jarní sezóně přivítáme na našem
trávníku tyto nové hráče: Petra Plevače a Jardu Šimberu
z Boleradic, Patrika Žáčka z Morkůvek a Aleše Michnu z

Kobylí.
První jarní zápas v Charvatské Nové Vsi se klukům sice
ještě výsledkově nepovedl, ale všichni věříme, že se poctivá tréninková práce projeví a mužstvo se posune v tabulce
během jarní sezóny nahoru.
Již nyní se zvědavostí očekáváme start letní sezóny, kdy
dojde k přesunu hráčů mezi kategoriemi: starší přípravka
- mladší žáci - starší žáci - dorost. Mělo by se jednat vždy
o pět až deset hráčů. Budeme pak schopni poskládat poměrně kvalitní mládežnická družstva se širokým hráčským
kádrem.
Doufáme, že se nám tím pomalu začne naplňovat cíl,
který si dalo vedení krumvířského fotbalu a to je výchova
vlastních odchovanců, kteří projdou klubem od přípravky až
po dorost. Ti nejlepší se pak mohou stát v budoucnu oporami našeho A mužstva.
Za tímto cílem však stojí ještě mnoho let téměř každodenní práce našich trenérů a funkcionářů, kteří obětují svůj
volný čas a třikrát či čtyřikrát týdně se věnují mladým fotbalistům. Za jejich obětavou práci s mládeží jim patří velké
poděkování.
PÁNOVÉ, VÁŽÍME SI TOHO, PŘEJEME HODNĚ
ÚSPĚCHŮ A PEVNÉ NERVY PŘI PRÁCI S NAŠIMI MLADÝMI TALENTY!
Roman Široký

Z HISTORIE
Roky zakončené osmičkou hrají v dějinách našeho státu velkou roli. A protože jsme do jednoho takového roku právě
vstoupili, přinášíme Vám události vztahující se ke 100. výročí založení republiky očima krumvířské kroniky. Zápisy pro
Vás sestavila paní Věra Colledani.

28. říjen 1918 v Krumvíři podle místní kroniky
V 10 hodin dopoledne objevily se na vývěsních tabulích okenních v listů radostné zprávy, že rakousko-uherský ministr oznamoval presidentu Spojených států severoamerických - Wilsonovi- že rakousko-uherská
vláda uznává oprávněné nároky Čechoslováků na samostatný stát a že si přeje co nejdříve skončit válku a
ujednat mír bez ohledu na spojenecké Německo. Zpráva tato bleskem obletěla Prahou, roznesla se po celých
Čechách, po Moravě, Slezsku a Slovensku.
Druh druhu radostně tiskl ruku, lidé se na potkání
objímali a vzrušeným hlasem, plným upřímné radosti
volali: „Jsme svobodni! Rakousko kapituluje!“ Na do-

mech vyvěšeny byly prapory. Všude zpívána píseň:
„Kde domov můj! a „Hej Slované!“ Znaky rakouské se
odstraňovaly a všude provolávána byla „Sláva“ Masarykovi a Wilsonovi. Den 28. října zůstane zlatým písmem zaznamenán v českých dějinách. Woodrov Wilson, spolu s Masarykem a jinými přáteli našími stal se
tvůrcem samostatnosti české. Pak všude po Čechách,
po Moravě, Slezsku a Slovensku konány byly četně
navštívené schůze lidu, kde proklamována byla českosl. republika. Všude radost a nadšení. Ve mnoha obcích konány byly bohoslužby, jichž se občanstvo četně
zúčastnilo.

Pomník padlých u mateřské školy
Pomník neb památník jest zřízené znamení k upamatování na nějakou událost. Památníky jsou způsobu nejrozmanitějšího a v obyčeji u všech národů. S počátku
bývaly to pouhé kameny, nanošené mohyly, oltáře nebo
sloupy, s rostoucí vzdělaností stávají se umělejšími,
nádhernějšími, až i velkolepé. Velká,
ale
poněkud
smutná slavnost konala se v naší obci 23. října 1921
a sice odhalení pomníku ubohým našim padlým dětem
a mužům ve světové vražedné válce. Pomník zřízen a
postaven byl nákladem obce Krumvířské v částce 14
000,- Kč - K odhalení pomníku sešli se všichni příbuzní padlých vojínů: pozůstalé manželky, vdovy a sirotci,
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rodičové, bratři a sestry a příbuzní, jakožto všechno občanstvo z Krumvíře a valný počet
občanstva z obcí vůkolních......
(Na pomníku jsou, bohužel,
nepřesnosti a někteří padlí nebo
nezvěstní chybí a naopak jeden
přebývá. Autorem pomníku je sochař Kocourek ze Skalice, busta
T. G. Masaryka byla dokončena
později, jejím autorem je krumvířský rodák, sochař Martin Polák pozn. red.)
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Návštěva TGM
O návštěvě prvního presidenta T. G. Masaryka
se kronika zmiňuje pouze jednou větou:
„Dne 18. června 1924: Vzácná návštěva p.presidenta T.G.Masaryka v Krumvíři.“
Fotky z návštěvy pana prezidenta laskavě poskytlo Vlastivědné muzeum v Kyjově.

Masaryk v Kloboukách

Masaryk v Kyjově

Hrob Masarykových rodičů
v Hustopečích

Legionář z Krumvíře
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První poválečný dům postavený v Krumvíři

My sme chasa Grumvířáků
My sme chasa Grumvířáků,
pijem víno aji gořalku.
Gdo chce s nama v dobrým být,
nesmí se vody napít.
Vody je potřeba k mytí,
vína pro radostný žití.
Gdo chce být náš kamarád,
musí umět zazpívat.
My jsme chasa veselá,
zpěvem, tancem posedlá.
My se rádi pobavíme,
žádnýho se nebójíme.
Jíme rádi hodně masa,
sme grumvířská silná chasa.

Degustace
Tak se Jožo pochlub,
cos to v bečkách vyrobil.
Estli se to može pit
nebo do škarpy vylít!
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U svařáku

V koštýřu se zaperlilo,
ve skleničce zavonělo,
možem ho okoštovat.
Chuťově je akorát.

Byla zima, krutá zima,
zostali sme fšecí doma.
Svařili sme hrnec vína,
kolem něho bylo prima.
Zpívali sme, popíjeli,
dobrý časy zpomínali.

To je rýňák jak má být!
Možeš ho aji vystavit.

O hodech
Stárci došli k nám,
co jim napít dám?
Gořálku sem rozdala,
víno sama vypila.
Už vím, čím je pohostím:
Prvnímu dám kus kačeny,
druhýmu řízek smažený,
třetímu koláč tvarohový.
Sklepníkovi polúbení
za to pěkný juchání.

Gdyž to bylo nejlepší,
došlo víno, zhaslo v kamnech.
Co fčíl teplo nahradí?
Než nám začne vrzat v klúbech
zahřeje nás cvičení.
Budem dělat kotrmelce,
s pitím vína súvisí.
Jeden, dva, třetí nezvládneme.
Unaveni usínáme.
Od zmrznutí nás zachrání
kohútovo kokrhání.
Staňa Ševčík
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Jméno naší obce se skloňuje v tištěných periodikách poměrně často. Přinášíme Vám dva články z poslední doby.

Krumvíř válí dál. Hráči Sokola přehráli i druhou Hroznovou Lhotu
S velkým přehledem zvládli fotbalisté Sokola Krumvíř jeden ze šlágrů jarní části sezony I. A třídy skupiny B. Duel na
hřišti druhého týmu tabulky Hroznové Lhoty zvládli svěřenci trenéra Michala Škrabka přesvědčivě v poměru 3:0 a na čele
tabulky mají již desetibodový náskok. „I ve druhém utkání jsme předvedli to, na co jsme se v zimě připravovali. Kdybychom
byli podobně produktivní jako v prvním zápase s Miloticemi, mohli jsme vyhrát klidně šest nebo sedm nula,“ komentoval
duel manažer klubu Josef Káňa.
Nedělní velikonoční odpolední duel ovlivňoval od úvodu silný vítr, který hráčům obou mužstev ztěžoval rozehrávku.
S povětrnostními podmínkami si lépe dokázali poradit hosté. Skóre zápasu otevřel ve 28. minutě Rozkydal. Ještě do
poločasu navýšil vedení Sokola z penalty Hoša. Po změně stran dorazil ve 48. minutě už tak nalomeného soupeře
Ondroušek, a Krumvíř bez problémů kontroloval pohodlný náskok. Škrabkovi svěřenci navíc mohli přidat i další zářezy,
tentokrát ale své šance nevyužili, jedenkrát zachránilo brankáře Hroznovky Kusalíka od inkasování břevno.
Domácí se v průběhu utkání prakticky nedostali do vyložené příležitosti. „To mě možná trochu překvapilo, čekal jsem kvalitnější fotbal. Na druhou stranu vše komplikoval silný vítr. Soupeř odehrál první poločas proti větru, čekali jsme, že se zvedne ve druhé půli, ale tam je asi dorazil náš třetí gól,“ podotkl Káňa.
V úvodních dvou jarních duelech fotbalisté Krumvíře nasázeli dohromady jedenáct gólů, a po víkendu se stali nejproduktivnějším mužstvem soutěže, když v celkovém účtování přeskočili o jednu branku svého nedělního soupeře Hroznovou
Lhotu. V 15 zápasech nasázeli hráči Krumvíře už 48 gólů. „Chceme dávat branky, abychom bavili diváky fotbalem. Víme,
že dopředu máme velkou kvalitu,“ zmínil Káňa.
Zdroj:
https://breclavsky.denik.cz/fotbal_region/krumvir-vali-dal-hraci-sokola-prehrali-i-druhou-hroznovou-lhotu-20180404.html

Světu kraluje bílý cabernet z Moravy
Jubilejní šedesátý ročník nejstarší světové soutěže
vín Vino Ljubljana přinesl významné ocenění Vinařství
Valihrach z Krumvíře na Břeclavsku. Cabernet blanc,
moravské zemské víno ročníku 2017, se stal o víkendu
světovým šampionem suchých vín, když ho ve finálovém
hodnocení, kde degustátoři vybírali ze čtyř finalistů nejlepší víno, zvolilo sedmnáct z pětadvaceti odborníků.
„Výsledek je pro nás překvapením. Přihlásili jsme dvě
vína, ještě Ryzlink rýnský, moravské zemské víno ročníku 2010, a mysleli jsme si, že právě ten by mohl nějakou
medaili získat. Nakonec je mladé víno, u kterého jsme
vůbec přemýšleli, jestli přihlásit vzorek z loňské sklizně,
tím nejlepším,“ říká Josef Valihrach mladší. Nepropadl
ale ani druhý vzorek, patří mezi pětadvacet českých vín
pyšnících se zlatou medailí.
„Šampion suchých vín vznikl za použití autentických
kvasinek, které nám z našich vzorků vytvořil známý odborník Fedor Malík. Takto vyráběná vína jsou do jisté
míry sázkou do loterie, vyžadují opravdu pečlivou práci
při výrobě vína,“ přiznal pokračovatel rodinné tradice výroby vín a zřejmě i nejmladší český degustátor na světových soutěžích. O to cennější je výsledek hodnocení.
„I proto, že u nás v rodině není zvykem reprezentovat se
právě mladými víny,“ dodal. „Syn se jen zapomněl zmínit,

že na jeho vzniku má nemalý podíl,“ dodal Josef Valihrach
starší.
Cabernet blanc je vínem, jehož pěstování v České republice nemá dlouhou tradici. Odrůda sama vznikla v roce
1991 křížením modrých hroznů Cabernet sauvignon s rezistentní hybridní odrůdou hroznů, vzniklou křížením jiných
odrůd. Jakých, to trojice šlechtitelů tají. Odrůdu začali sázet na vinice ve Švýcarsku v roce 2007, Valihrachovi sazenice nakoupili z experimentální výsadby v roce 2009 a o tři
roky později sklízeli první hrozny. Výhodou je vysoká odolnost, Víno pak láká kořenitou angreštovou vůní.
„Má velký potenciál. Kromě ceny v Lublani jsme před
necelým měsícem získali v USA na soutěži vín bronzovou
medaili za sekt právě z této odrůdy,“ připomněl Valihrach
starší.
Vinařská soutěž je nejstarší na světě, pravidelně je pod
drobnohledem několika specializovaných vinařských organizací, dohlížejících na kvalitu vín. I proto jsou šampióni
soutěže respektování mezi odborníky jako světoví šampioni. O kvalitě svědčí i skutečnost, že trvale patří mezi
deset nejvíce respektovaných soutěží světa.
Zdroj: https://www.novinky.cz/muzi/469499-svetu-kraluje-bily-cabernet-z-moravy.html

Z REDAKČNÍ POŠTY
ZOH v mindži
Uplynuly čtyři roky a v únoru se opět
hrála Olympiáda v mindži. Kvalifikace
proběhla na kopci ve sklepech Jože Gálovýho, Jož-
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ky Drabálka a Miry Schmieda. Do finále postoupilo
dvanáct hráčů. V pěkném prostředí vinařského domu
brali medaile borci důchodci. Asi víc trénovali. Shodou
okolností bylo pořadí tak, jak jsem jmenoval sklepy na
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kopci, kde proběhla kvalifikace. První Joža Gála, druhý Joža Drabálek a třetí Mira Schmied. Poděkování

Psí exkrementy
Máme u nás pěkný
nový chodníky a také
je máme po****ý od psích h***n.
Byl jsem svědkem před obchodem (večerkou) kde udělal pes
potřebu. Paní se psem jde klidně
dál. Říkám jí: „Proč to neuklidíte?“. Odpoví: „Já nemám igelit,
vemu si ho v obchodě a uklidím
to.“ Když jsem šel asi za hodinu,
exkrement tam ležel neuklizen.

1/2018

patří Staňovi Prokopovi za krásný fotky. Sportu zdar a
mindži zvlášť.

Kdo vyjde ven se psem, tak má
mít s sebou minimálně 2 igelitové
pytlíky. Za chvíli tu máme Vinařský
běh, kde se sejde a bude chodit a
běhat po Krumvíři hodně hostů z
celé republiky. To když uvidí, tak
si řeknou, to jsou ale čuňata, že
to neuklidí po svým psovi. A to to
podávám hodně slušně. Za to ale
nemůže pes, ale jeho majitel. Další příklad, pár metrů od stojanu s
igelitovýma pytlíkama u hasičky

– velká hromada od psa. Pokud to
obec nebude pokutovat nebo jména zveřejňovat na nástěnce, tak nic
nepomůže. Týká se to jedinců, většina slušných pejskařů to sbírá a
ukládá do nádob k tomu určených
po obci. To nemluvím, kolik hromad
je za mojím humnem v trávě. Tam
by si nemohly hrát děti, natož si
lehnout do trávy. Jedině tak do …
však víte do čeho. A proto uklízejme Krumvíř a celé Česko.
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Spolky
Jak všichni víme, dění v obci vytváří spolky. Nyní máme asi tři – největší „fotbalisti“,
druzí hasiči a nejmenší zahrádkáři-vinaři. My
zahrádkáři vymíráme. Kdysi nás bylo asi 200 členů, nyní je
nás jenom 27.
V minulým století bylo běžný, že Grumvířák byl fotbalista,
zahrádkář i hasič a všechny spolky stíhal. Kdo má proto zá-

jem mezi nás přijít, děláme hlavně vinaření, ať se přihlásí u
tajemníka Karla Rozsypala nebo předsedy Mirka Vytrhlíka.
Doufám, že na členy nebudeme čekat, až nám vyrostů z
dětskýho folklorního souboru Pantlička, kterým patří poděkování za krásný vystoupení a hlavně jejím vedoucím.
Tímto dík fotbalistům za reprezentaci Krumvíře a hlavně
hasičům za záchranu životů a majetku.
Zahrádkář-vinař Mira Schmied

TIPY NA VÝLETY
Akce pro děti či dospělé
Výstava „Svět kostiček“
Den a místo konání: 22. 3. - 31. 8., v čase od 9:00 do
16:00 hodin, Zámek Slavkov - Austerlitz, OK galerie
Výstava v přízemí do 27. května 2018
přes 140 modelů z ediční řady vozidel Lego® Technic®, Racers a přes 100 robotů edic Bionicle® a Hero
Factory.
výběr technických modelů z období od 80. let po současnost
zlatý model vozidla Porsche
Alternativní modely z tvorby českého stavitele Tomáše Víta
Filmová tvorba, např. the Minions (Mimoni), Batman
Movie, Ninjago Movie®, Disney / Pixar, Star Wars aj.
Výstava v prvním patře zámku do 31. srpna 2018
Vlastní tvorba několika předních stavitelů, tématicky
zaměřena na městskou aglomeraci a architekturu.
Světové unikáty - hasičské cisterny a tahače přívěsu
značky TATRA
Vlastní tvorba vozidel zn. Trabant a Škoda
Originální téma starověké římské vesnice
Diorama železniční stanice
Více informací na www.zamek-slavkov.cz
Břeclav dětem 2018
Den a místo konání: 5.5. 2018 od 13 hodin, areál pod
zámkem - Cyklosféra
Pro děti budou připraveny soutěže, skákací hrady,
disco. Těšit se můžete i na traktory, nákladní auta,
předváděcí vozy Škoda, policejní vozy, vozy MP, hasičskou techniku a mnoho dalšího. Na děti čeká mnoho stanovišť, kde budou sbírat razítka, poté ve směnárně smění vyplněnou kartičku za dárečky.
Běh do lesa Boleradice
Den a místo konání: 12.5. 2018, Fotbalové hřiště Boleradice
Jedná se o druhý ročník závodu pro amatérské běžce. Hlavní závod se běží v délce 7 km - kategorie
ženy/muži 15-39 let / 40+. Pro děti je připravena trať
v několika úrovních – v kategorii 6-8 let se poběží 200
m, v kategorii 9-11 let měří trat 300 m a v nejstarší
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dětské kategorii 12-14 let je to 600 m. Program začíná v 14 hodin registrací účastníků.
Den otevřených dveří AGROTEC group 2018
Den a místo konání: 12.5. 2018, od 10 do 14 hodin,
Hustopeče
Můžete se těšit na den plný zábavy, hudební i adrenalinová vystoupení. Na své si přijdou příznivci zemědělské techniky New Holland, Case IH i Steyr, osobních
automobilů Škoda a Kia, nákladních automobilů Iveco
i stavebních strojů Case Construction. Letošní ročník
se ponese ve znamení sportu s mottem „Buď fit s Agrotecem“. V rámci tohoto se můžete setkat například
s pětinásobným mistrem České republiky v rally, Janem Kopeckým, nebo s Radkem Juškou, nejlepším
českým skokanem do dálky Sportovci vám povypráví
svůj příběh, ukáží své dovednosti, ale zejména si s
nimi můžete na místě vše aktivně vyzkoušet a zacvičit.
Více informací na http://www.agrotec.cz/aktuality/
den-otevrenych-dveri-agrotec-group-2018
Prvorepubliková břeclavská muzejní noc
Den a místo konání: 18.5. 2018, zahájení v 17 hodin,
pěší zóna u gymnázia Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav se zapojuje do festivalu Muzejních nocí již devátý rok. Návštěvníky čeká
dobový kulturní program: hudba - MELODY GENTLEMEN, prvorepubliková móda - dobová módní přehlídka, tanečníci SWINGS WINGS, Klub vojenské historie
Břeclav, flašinetář, historická kola, stánky a občerstvení.
Více informací na www.muzeumbv.cz
Jarní slavnost
Den a místo konání: 20.5. 2018, od 10 do 17 hodin,
Otevřená zahrada Brno
Během květnové neděle vás čeká spousta zábavy
a překvapení. Můžete se například těšit na tradiční
sázení bylinek a nejrůznější jarní dílničky pro děti i
rodiče. Šifrovací hra vás provede po celé zahradě,
po vyluštění záhady si můžete odpočinout u čtení do
ouška či loutkového divadla Pohádka o Stříbském
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lese. Občerstvení zajišťuje Bistro Otevřená zahrada
a Rebio.
Více informací na www.otevrenazahrada.cz
Slavnosti břeclavského piva 2018
Den a místo konání: 9.6. 2018, 10.30-23 hodin, areál
Pod Zámkem, Břeclav
Šestý ročník slavností břeclavského piva přináší nejen
pivo ze 7 měst a 8 pivovarů, vynikající jídlo, ale také
výbornou muziku zajištěnou kapelami jako jsou Mig
21, ŠKWOR, Rybičky 48, Dymytry, Xindl X a další.
Více informací na http://slavnostibreclavskehopiva.cz

Brněnský festival dračích lodí 2018
Den a místo konání: 9.-10. 6. 2018, Brno
Největší závod dračích lodí v Brně pořádaný v době
slavnosti ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS.
Více informací na Facebooku – událost Brněnský festival dračích lodí 2018
Aqualand Moravia
Den a místo konání: otevřeno denně od 10 do 21 hodin, Pasohlávky
Každý měsíc tématické akce nejen pro děti. Vyzkoušejte mnoho vodních atrakcí i relaxačních bazénů.

Auto-moto akce
Fichtl cup 2018
Den a místo konání: 19.5. 2018, Borkovany
Od 15 hodin soutěže pro děti a dospělé. Závody fichtů budou probíhat v prostorách náměstíčka a parku v
Borkovanech od 16 hodin, závodníci ať se dostaví na
start VČAS! Kromě závodů fichtlů bude i večerní zábava s kapelou KOŽUCH - Kabát revival z Morkůvek,
od 21 hodin v sále hospody a od 23 hodin OLDIES
DISCO.
Více informací na Facebooku – událost Fichtl cup 2018
AGROTEC Petronas Syntium rally Hustopeče 2018
Den a místo konání: 15-16. 6. 2018, Hustopeče
Sportovní akce pro všechny milovníky aut a adrenalinu. Závod mezinárodního mistrovství ČR a také již
druhým rokem mezinárodního mistrovství SR se opět

sejdou na tratích v okolí Hustopečí u Brna, přijďte podpořit nejen českou špičku.
Veterán fest Slavkov u Brna
Den a místo konání: 30. 6. 2018, Zámek Slavkov
Veteráni, jejich majitelé a všichni příznivci krásných
strojů se po roční pauze vrací na Zámek Slavkov - Austerlitz. Oblíbená letní akce se uskuteční v prostorách
zámeckého parku. Těšit se můžete na mnoho historických vozidel, bohatý doprovodný program, chutné
občerstvení, prodej suvenýrů a burzu pro sběratele a
také na spustu novinek, které Vám budeme postupně
odkrývat. Nohu na plyn a jedeme, v červnu na viděnou
ve Slavkově u Brna.
Více informací na Facebooku – událost Veteranfest
Slavkov

Folklorní akce
Podluží v písni a tanci
Den a místo konání: 1.-3.6.2018,
Areál TNS Tvrdonice
Již 65. ročník slavností Podluží v písni
a tanci Tvrdonice bude v pátek večer
zahájen koncerty dechových kapel.
Během víkendu se poté představí
folklorní soubory, zpěváci a verbíři.
Více informací na http://slavnosti-tvrdonice.cz/slavnosti-2018/program/
Přehlídka Mládežnických dechových hudeb
Den a místo konání: 10.6. 2018, areál
TJ Baník Šardice
Jubilejní 30. ročník přehlídky mládežnických dechových hudeb. Vystoupí pořádající Mladá muzika Šardice a její hosté. Těšit se také můžete
na vystoupení mažoretek.
Více informací na https://www.sardice.cz/aktualni-informace-1/kulturni-akce/30-rocnik-prehlidky-mladeznickych-dechovych-hudeb-912_128cs.
html
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MFF Strážnice 2018
Den a místo konání: 21.-24.6.
2018, Strážnice
73. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici přinese
již tradičně bohatý program. Od
čtvrtka do neděle můžete zhlédnout vystoupení jak domácích,
tak zahraničních folklorních souborů, včetně soutěže verbířů.
Více informací na http://festivalstraznice.cz/
SFFS Dambořice 2018
Den a místo konání: 29.61.7.2018, Dambořice
Téma letošní stěžejní části festivalu, tj. soutěžního programu souborů, zní „Ve svém živlu“. Voda,
oheň, země, vzduch, - čtyři živly
ovlivňující chod přírody. Program
festivalu začíná v pátek v podvečer stavěním máje a pokračovat
bude celý následující víkend. Ve
více než čtrnácti pořadech se mů-

žete těšit na malé i velké, známé
i neznámé umělce ze všech koutů nejenom Česka. Festival nabízí
přehlídku vysoce kvalitních technických, hudebních, hereckých a tanečních počinů.
Více informací na www.festivaldamborice.cz
Setkání přátel jižní Moravy
Den a místo konání: 28.7. 2018,
areál Pod Zámkem, Břeclav
Hlavním posláním této akce je propagace folkorních tradic. V programu nebude chybět představení zúčastněných krojů z celé jižní Moravy
ve slavnostním krojovém průvodu
městem Břeclav. V rámci výročí 100
let od založení Československé republiky se akce zúčastní také krojovaní přátelé folkloru a tradic ze
Slovenské republiky.
Více informací na Facebooku – událost 3. Setkání přátel jižní Moravy - I
love Jižní Morava 2018
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
za období od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018

PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.12.2017 do 31.3.2018

Charvátová Ludmila
Šebestová Jarmila
Zezulová Pavlína
Hečová Marie
Ostřížková Jarmila
Charvátová Františka
Vytrhlíková Helena
Líznarová Kristyna
Šurýnová Anežka
Juránková Libuše
Kučera Stanislav
Pichler Jakub
Veselý Jan
Komosná Žofia
Kopřivová Helena
Veselá Libuše
Kolouch Josef
Loziášová Marta
Tichý František
Mokrá Marta

Ardely David
Šimša Mikuláš
Roučová Marie
Dudová Klára
Duda Jan
Vejchova Jiří
Mikulicová Eliška
Kulíšková Tereza
Bláhová Radka
Trbolová Darina
Trbolová Simona
Komosná Barbora
Nováková Jarmila
Novák Michal

99 let
91 let
91 let
90 let
90 let
88 let
86 let
86 le
85 let
85 let
84 let
82 le
82 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

č. p. 410
č. p. 337
č. p. 416
č. p. 416
č. p. 416
č. p. 215
č. p. 384
č. p. 42
č. p. 163
č. p. 163
č. p. 163
č. p. 65
č. p. 163
č. p. 163

ODHLÁŠENÍ
za období od 1.12.2017 do 31.3.2018
Mikeš Václav
Krapková Ivana
Růžička Antonín

č. p. 413
č. p. 19
č. p. 184

Matušková Monika
Krejčí Jan
Krejčí Eliška
Esterka Jaroslav
Rudnická Ivana
Kordula Ondřej
Kordula Vojtěch
Esterková Michaela
Tomek Flavián
Florián Viktor

č. p. 313
č. p. 313
č. p. 313
č. p. 384
č. p. 418
č. p. 418
č. p. 418
č. p. 384
č. p. 171
č. p. 375

NAROZENÍ
za období od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018
Šimša Mikuláš
Kulíšková Tereza

č. p. 337
č. p. 42

ÚMRTÍ
za období od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018
Šmídek Ladislav
Konečný Jaroslav
Jakubčík Antonín
Bokrošová Dagmar
Ráček František

č. p. 349
č. p. 402
č. p. 246
č. p. 235
č. p. 98

Vzpomínka na strýca Křikavu
Opustil nás nejstarší občan Krumvíře, do poslední chvíle
aktivní a s bystrým myšlením, pamětník vzniku naší republiky a všech našich prezidentů. V blízkém okolí měl
spoustu přátel i díky jeho práci při rozvážení uhlí nebo
práci v Sokolu. Byl velmi společenský a naši starší občané si jej jistě budou pamatovat z mnoha plesů. Do posledních dnů se snažil se svým okolím a přáteli debatovat a
snažil se být aktivní, jak to jen šlo (i přes svůj věk například volil).
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Vánoční koledování Pantličky
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Retroples
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Základní a mateřska škola
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Dětský maškarní ples
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