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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání OZ Krumvíř
20. 12. 2018
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Radim Heča, Mgr. Ondřej
Luskač
Přítomni: dle prezenční listiny – 14 přítomných
Bod č. 1
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 18 337 000,-Kč na
21 719 700,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 24 011 603,-Kč na
24 163 503,-Kč
- Financování je 2 443 803,-Kč
Usnesení č. 48/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření
č. 7. a v případě Rozpočtového opatření č. 8/2018
pověřuje jeho schválením Radu obce.
Hlasování č. 3.:
14-0-0
Bod č. 2
Plán inventur za rok 2018
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
INVENTARIZAČNÍ KOMISE:
- Předseda: Ladislav Foretník
Členové inventarizační komise:
- Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková
Dílní inventarizační komise:
- Základní škola a Mateřská škola: Martin Valihrach,
Mgr. Ivana Lexová
- Obecní úřad, knihovna: Zdeněk Luskač, Alena Šidlíková, Jana Komosná
- Hasiči: Ing. Miroslav Ledahudec, Ondřej Němeček
- Kulturní dům, objekt na stadioně a tělocvična:
Mgr. Michaela Procházková, Romana Boháčová,
Mgr. Ondřej Luskač
- Místní hospodářství: Jaroslav Hrabec, Jan Pilař
Usnesení č. 49/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku
obce Krumvíř za rok 2018.
Hlasování č. 4.:
14-0-0
Bod č. 3
Žádost o souhlas s darováním pozemků p.č. 1930/33
a 1930/34
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o darovací smlouvu mezi p. Milanem Jakubčíkem
(dárce), p. Milanem Jakubčíkem ml. (obdarovaný) se
souhlasem Obce Krumvíř na pozemek p. č. 1930/33
- Jde o darovací smlouvu mezi p. Milanem Jakubčíkem
(dárce), slečnou Ilonou Jakubčíkovou (obdarovaná) se
souhlasem Obce Krumvíř na pozemek p. č. 1930/34
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Usnesení č. 50/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvy
mezi p. Milanem Jakubčíkem (dárce), p. Milanem
Jakubčíkem ml. (obdarovaný), slečnou Ilonou Jakubčíkovou (obdarovaná) se souhlasem Obce
Krumvíř na pozemky p. č. 1930/33 a 1930/34
s dodržením původních podmínek. Viz. Darovací
smlouva čl. V., bod 6.
Hlasování č. 5.:
13-0-1
Bod č. 4
Kupní smlouva na pozemek 1413/3 (166m2) – příkop
u č. p. 387
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o kupní smlouvu na pozemek p. č. 1413/3
o výměře 166 m2 mezi p. Navrátilovou Miladou
a obcí Krumvíř ve výši 30,-Kč/m2, tj. v celkové výši
4 980, Kč. Jde o příkop mezi č. p. 387 a č. p. 396.
Usnesení č. 51/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na
pozemek p. č. 1413/1 o výměře 166 m2 mezi p. Navrátilovou Miladou a obcí Krumvíř ve výši 30,-Kč/m2,
tj. v celkové výši 4 980,-Kč.
Hlasování č. 6.:
14-0-0
Bod č. 5
Rozpočet obce na rok 2019
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské školy Krumvíř na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
dne 3.12.2018.
- Přístavba školy byla vyčíslena cca na 7 000 000,-Kč.
Bude se řešit během roku 2019.
Usnesení č. 52/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Krumvíř na rok 2019.
Hlasování č. 7.:
14-0-0
Příspěvky pro místní organizace na rok 2019
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Žádosti o příspěvky pro místní organizace:
- Svaz tělesně postižených – 3 000,- Kč
- ZUŠ Klobouky u Brna – 10 000,- Kč
- DIAKONIE ČCE – středisko BETLÉM – 35 360,- Kč
- Vyšší odborná škola zdravotnická Brno – 10 000,- Kč
- DFS Pantlička – 25 000,-Kč
- TJ Sokol Krumvíř – 590 000,- Kč (390 000,-Kč na
provoz, 200 000,-Kč montovaná tribuna)
- Spolek Pro muzeum – 50 000,-Kč
- Domovinka Němčičky – 6 500,-Kč
- Římskokatolická farnost – 200 000,-Kč
- Dotyk – služby autistům, rady rodičům – 11 000,-Kč
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Usnesení č. 53/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Svazem tělesně postižených
na částku 3 000,-Kč.
Hlasování č. 8.:
14-0-0
Usnesení č. 54/18/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. 9.:
14-0-0
Usnesení č. 55/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Diakonií ČCE – středisko
Betlém na částku 35 400,-Kč.
Hlasování č. 10.:
13-0-1
Usnesení č. 56/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno na částku 3 000,-Kč.
Hlasování č. 11.:
14-0-0
Usnesení č. 57/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a DFS Pantlička na částku
25 000,-Kč.
Hlasování č. 12.:
14-0-0
Usnesení č. 58/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a TJ Sokol Krumvíř na částku
590 000,-Kč
Hlasování č. 13.:
14-0-0
Usnesení č. 59/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Spolkem pro muzeum na
částku 50 000,-Kč.
Hlasování č. 14.:
14-0-0
Usnesení č. 60/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Domovinkou Němčičky na
částku 6 500,-Kč.
Hlasování č. 15.:
14-0-0
Usnesení č. 61/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Římskokatolickou farností
na částku 200 000,-Kč.
Hlasování č. 16.:
13-0-1
Usnesení č. 62/18/Z6
- Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu kontaktovat fi Dotyk II. a požadovat harmonogram návštěv
v Krumvíři. Schválení dotace je podmíněno zprávou
o činnosti fi Dotyk II.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
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-

Návrh rozpočtu obce Krumvíř na rok 2019 byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce dne
3.12.2018.

Došlo ke změně:
- položka 1070 Rybářství – výdaj souv. s myslivostí
byla změněna částka z 55 000,-Kč na 0,-Kč z důvodu
nepodání žádosti
- položka 3117 Ostat.záležitosti předš. vých. a zákl.
vzděl. (ZŠ, MŠ) byla změněna částka z 0,-Kč na
1 680 500,-Kč
- položka 3122 Vyš. zdr. škola – nemocnice zvířátek
byla změněna částka z 10 000,-Kč na 3 000,-Kč
- položka 3319 Kultura byla změněna částka
z 575 000,-Kč na 625 000,-Kč
- položka 3330 Církev Diakonie – Betlém byla změněna částka z 35 360,-Kč na 35 400,-Kč
- položka 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc.
péče – obědy byla změněna částka z 25 000,-Kč na
31 500,-Kč
- položka 4371 Raná péče o soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi byla změněna částka z 8 000,-Kč na 0,-Kč
- položka 5512 Požární ochrana byla změněna částka
z 250 000,- na 300 000,-Kč
- Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2019
tedy činí 31 898 400,- Kč, celkové příjmy Rozpočtu
Obce Krumvíř na rok 2019 tedy činí 16 538 000,- Kč
a Financování 15 360 400,- Kč. Viz. příloha zápisu.
Usnesení č. 63/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Krumvíř na rok 2019. Podmínka vyúčtování za předešlý
rok. Jinak se dotace nevyplatí.
Hlasování č. 17.:
14-0-0
Bod č. 6
Nařízení vlády ze dne 4.9.2018, kterým se mění n. v.
č. 318/2017 Sb. o odměň. členů zastupitelstev
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o schválení odměn členů zastupitelstva obce dle
Nařízení vlády ze dne 4.9.2018, kterým se mění n. v.
č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev ÚSC s účinností od 1.1.2019.
- odměny budou vypláceny jen Radě obce jako doposud
- odměny budou vypláceny od 1.1.2019 Radě
obce ve výši 1/3 z nové max. částky 6 566,-Kč, tj.
2 189, Kč měsíčně.
Usnesení č. 64/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády ze dne 4.9.2018,
kterým se mění n. v. č. 318/2017 Sb., o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev ÚSC. Odměny
budou vypláceny od 1.1.2019 Radě obce ve výši 1/3
z nové max. částky 6 566,-Kč, tj. 2 189,-Kč/měsíčně.
Hlasování č. 18.:
10-0-4
Bod č. 7
Smlouva o zřízení práva stavby – Sběrný dvůr odpadů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
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na minulém zasedání byl pan starosta pověřen zastupitelstvem obce projednáním s majiteli pozemků,
parc. č. 2795/85, 2795/199 a 2781/7, p. Pavlem Ambrožem a p. Ivanou Ambrožovou, zda by Obci Krumvíř pozemky neprodali.
bylo navrženo:
- 1 varianta: Smlouva po dobu 30 let platit nájem ve
výši 3 673,-Kč/měsíčně.
- 2 varianta: Smlouva po dobu 5 let platit nájem ve výši
3 673,-Kč/měsíčně a poté odkup pozemků do vlastnictví Obce Krumvíř za požadovanou cenu 790,-Kč/
m2.
- 3 varianta: Odkup pozemků parc. č. 2795/85,
2795/199 a 2781/7 o celkové výměře 2 204 m2 za
cenu 790,-Kč/m2 + 15% daň. Celková kupní cena
činí 2 002 334,-Kč.
Usnesení č. 65/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupení
pozemků (varianta č. 3.) parc. č. 2795/85, 2795/199
a 2781/7 o celkové výměře 2 204 m2 od majitelů p.
Pavla Ambrože a p. Ivany Ambrožové. Pan starosta
nechá připravit kupní smlouvu.
Hlasování č. 19.:
13-0-1
Bod č. 8
Schválení dodavatele na zhotovení díla – Sběrný
dvůr odpadů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Byly podány dvě nabídky na základě výběrového řízení.
- na stavební část fiElitBau Brno ve výši 4 222 940,-Kč
- na dodávku fi MEVA-BRNO, s.r.o. ve výši
1 069 398, Kč
Usnesení č. 66/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na
zhotovení díla Sběrný dvůr odpadů na stavební část
fiElitBau Brno a Smlouvu o dílo, na dodávku fi MEVA-Brno, s.r.o. a Kupní smlouvu.
Hlasování č. 20.:
10-0-4
Bod č. 9
Volba člena školské rady
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- navržen byl p. Tomáš Vostřák za Obec Krumvíř
- p. Tomáš Vostřák s návrhem souhlasil
Usnesení č. 67/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce schvaluje p. Tomáše Vostřáka
jako člena školské rady za Obec Krumvíř.
Hlasování č. 21.:
13-0-1
Dotazy, podněty a připomínky
Martin Valihrach – informoval zastupitele o možnosti vybavení obce automatickým defibrilátorem. Cena se
pohybuje kolem 40 000,-Kč. Mohl by být umístěn na
hasičce. Prověří varianty.
Jaroslav Komosný – informoval zastupitele ohledně
České pošty. Paní Jana Špánková končí s poštou
Partner k 31.1.2019. O převzetí pobočky pošty Part-
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ner měl zájem p. Vašulka, MO Hruška. Vše bylo rozjednané, ale nakonec p.Vašulka s Českou poštou
smlouvu neuzavřel. Záměr tedy padá. Zájem projevila i p. Eliška Valihrachová, ale to také padlo. Pan
manažer z České pošty informoval pana starostu, že
dál hledají případného zájemce o provozování pošty
Partner. Pokud nikoho nenajdou, Česká pošta omezí
provoz pobočky pošty Partner.
Pošta se musí v obci zachovat. Pan starosta ještě
projedná s p. Janou Špánkovou, zda by si poštu
Partner neponechala a s p. Eliškou Valihrachovou
dojedná případný zástup za p. Janu Špánkovou. Případně vyvěsit záměr pronájmu prostor s podmínkou.
Martin Sýkora – informoval zastupitele o tom, že se
krumvířské chase ozvala produkční společnost, která zastupuje arabskou televizi. Jde o 3 ženy (blogerky), které cestují po světě a natáčí zajímavosti.
Vyhlédly si obci Krumvíř. Měly by zájem o natočení
místní akce Krojového plesu. Jde jim o kroje. Ples to
určitě ovlivní. Uvažují o tom, že je odmítnou.
Ilona Jakubčíková – informovala zastupitele, že kontrolní výbor uskutečnil kontrolu na obci Krumvíř dne
4.12.2018 týkající se kalendářního roku 2018. Šlo
zejména o kontrolu plnění usnesení rady obce a zastupitelstva obce vydaných v roce 2018 a seznamováním se současným fungováním obce. Kontrolní
výbor navrhuje, aby ho zastupitelstvo obce v souladu s ust.§ 119 odst. písm. c) zákona o obcích pověřilo výkonem kontroly činnosti terénních pracovníků
obce a výkonem kontroly nad dodržováním smluv
uzavíraných obcí. Kontrolní výbor se předběžně
dohodl, že bude své kontroly vykonávat minimálně
dvakrát ročně, tj. cca kolem měsíce března a měsíce
září.
Usnesení č. 68/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce pověřuje v souladu s ust. § 119
odst. písm. c) zákona o obcích kontrolní výbor výkonem kontroly činnosti terénních pracovníků obce
a výkonem kontroly nad dodržováním smluv uzavíraných obcí.
Hlasování č. 22.:
11-0-3
Tomáš Vostřák – informoval zastupitele, že finanční výbor uskutečnil kontrolu čerpání provozního příspěvku na rok 2018 ŽŠ a MŠ Krumvíř ke dni 30.9.2018
dne 30.11.2018. Finanční výbor navrhuje, aby ho
zastupitelstvo obce pověřilo dle § 1odst. 2 písm. b)
zákona o obcích těmito dalšími úkoly:
- pravidelnou kontrolou hospodaření příspěvkové organizace obce (minimálně 2x za rok),
- projednáním účetní závěrky příspěvkové organizace,
- kontrolou použití dotací udělených z rozpočtu obce
dalším subjektům.
Usnesení č. 69/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru a zápis z kontroly příspěvku na provoz
poskytnutého příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krumvíř.
Hlasování č. 23.:
12-0-2
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Usnesení č. 70/18/Z 6
- Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor dle §
119 odst. 2 písm. b) zákona o obcích těmito dalšími
úkoly:
- pravidelnou kontrolou hospodaření příspěvkové organizace obce (minimálně 2x za rok),
- projednáním účetní závěrky příspěvkové organizace,
- kontrolou použití dotací udělených z rozpočtu obce
dalším subjektům
Hlasování č. 24.:
12-0-2
Vojtěch Veselý – upozornil v tělocvičně na odlupující se
a plesnivějící strop. Jaroslav Komosný- v tělocvičně
je vysoká vlhkost. Asi by se tam měly pořídit ventilátory, které by se spínaly dle vlhkosti v místnosti.
Ohledně placení za pronájem tělocvičny se zastupitelé shodli, že místní organizace budou mít pronájem
zdarma a soukromý pronájem bude zpoplatněn.

Bod č. 2
Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019
z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul DT 117d8210E na obci „Rekontrukce ZŠ Krumvíř“
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jedná se o žádost o dotaci na nástavbu ZŠ Krumvíř.
Je možné získat dotaci ve výši 70%, maximálně 10 mil.
Kč. Rozpočet na nástavbu školy je asi 7 mil. Kč. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace je jednou z příloh k žádosti o dotaci. O dotaci žádá Obec Krumvíř.

Ilona Jakubčíková – informovala se ohledně wi-fi.Jaroslav Komosný - je to v řešení. Připojení wi-fi bude
v provozu na hasičce, na dřevěném objektu na stadioně a na OÚ, ale jen po určitou denní dobu.

Usnesení č. 4/19/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
na akci „Rekonstrukce ZŠ Krumvíř“ na adresu Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6,
110 15 Praha 1 a pověřuje starostu obce k podání
žádosti o dotaci.
Hlasování č. 4.:
13-0-0

Tomáš Vostřák – informoval se v jaké fázi je projekt na
ČOV. Dále informoval, že v lednu bude vypsána výzva Státním fondem životního prostředí. Jaroslav
Komosný - provádí se konečná fáze – přípojky. Přípojky objedná obec a pak bude projekty se stavebním povolením prodávat občanům. Projekt na ČOV
je hotov. V současné době je rozeslán k připomínkám dotčených orgánů, které by mělo být ukončeno
do konce měsíce února 2019.

Bod č. 3
Výkup pozemků – Kupní smlouvy za účelem zapracování protierozních opatření a vodní nádrže v rámci komplexních pozemkových úprav
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jedná se o směnu nebo odkup pozemků za účelem
protierozního opatření. Jde o část Díly za družstevním sklepem, za nádražím a Padělky. Vodní nádrže
– palachy a bývalý rybník.

Ilona Jakubčíková – informovala se ohledně odpadů.
Jaroslav Komosný - bude sběrný dvůr. V Kloboukách u Brna končí skládka Martinice. Do půlky roku
2019 se bude odpad ještě vozit do Martinic.

Usnesení č. 5/19/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na
prodej mezi obcí Krumvíř a p. Ing. Karlem Rozsypalem, Krumvíř 341 na pozemky p. č. 697/21, 697/22,
1880/39, 1880/40 o celkové výměře 2 120 m2.
Hlasování č. 5.:
13-0-0

Martin Valihrach – se informoval ohledně třídění odpadů
a odvozu od domů. Pan starosta osloví firmu kvůli
vypracování studie ve věci třídění odpadů.
19. 2. 2019
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Lukáš Kobylka, Petra Hečová
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 přítomných
Bod č. 1
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 16 538 000,-Kč na
17 132 900,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 31 898 400,-Kč na
32 678 500,-Kč
- Financování je 15 545 600,-Kč
Usnesení č. 3/19/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření
č. 1/2019.
Hlasování č. 3.:
13-0-0
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Usnesení č. 6/19/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na
prodej mezi obcí Krumvíř a p. Jarmilou Jančovou,
Krumvíř 201 a p. Svatavou Valentovou, Charbulova 179/17, Černovice, 618 00 Brno na pozemky p.
č. 1048/192, 1410/149, 1434/2, 2108/38, 2108/87,
2108/88, 2108/89, 2352/20, 2352/21, 647/4, 647/7,
650/1, 697/30, 697/69, 919/19, 919/20 o celkové výměře 25 230 m2.
Hlasování č. 6.:
13-0-0
Usnesení č. 7/19/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na
prodej mezi obcí Krumvíř a p. Miroslavem Kadlecem, Stará Cihelna 1402, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště na pozemky p. č. 243/25, 329/1, 343/89,
387/43, 1764/40 o celkové výměře 9 453 m2.
Hlasování č. 7.:
13-0-0
Bod č. 4
Směrnice o cestovních náhradách
Materiály uvedl Jaroslav Komosný

Krumvířský zpravodaj
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-

Jde o aktualizaci na základě Vyhlášky 333/2018 Sb.,
došlo k úpravě cen pohonných hmot poskytování
stravného v dolní hranici.

Usnesení č. 8/19/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o cestovních náhradách na základě Vyhlášky 333/2018 Sb.
Hlasování č. 8.:
13-0-0
Bod č. 5
Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019
z programu MMR na opravu hřbitova, Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, a na rekonstrukci tenisového hřiště, Podpora budování o obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jedná se o žádosti o dotaci na opravu starého hřbitova a rekonstrukci tenisového hřiště. Je možné získat
dotace ve výši 70%.
- Architektka Ing. Veronika Huková zpracovala projekt
Zahradně architektonické řešení hřbitova u kostela
sv. Bartoloměje Krumvíř.
- Rozpočet na rekonstrukci tenisového hřiště je asi
1 500 000,-Kč. Půjde o opravu povrchů, odvodnění
a opravu plotu.
Usnesení č. 9/19/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu MMR na
opravu hřbitova DT 117d8210G - Obnova drobných
sakrálních staveb a hřbitovů.
Hlasování č. 9.:
13-0-0
Usnesení č. 10/19/Z 1
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu MMR
na rekonstrukci tenisového a víceúčelového hřiště
DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.
Hlasování č. 10.:
13-0-0
Bod č. 6
Česká pošta
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Ve čtvrtek 14.2.2019 se byli v prostorách bývalé
pošty podívat vážní zájemci z Moutnic o provozovnu
pošty Partner. Shání zaměstnance do provozovny
pošty. Jsou osloveny 4 potencionální pracovnice.
- Zájemci o poštu Partner by byli ve stávajících prostorech a za stávajících podmínek.
- Coop Jednota zavádí služby – placení složenek,
inkasa, výběr hotovosti.
Martin Valihrach – situace se musí řešit. Pokračuje se ve vyjednávání s Českou poštou, aby si vzala poštu nazpět.
Kateřina Valihrachová – bylo by dobré, těm zájemcům
o poštu Partner, navrhnout jiný směr obchodu.
Jana Špánková – zdůraznila, že mohla v Krumvíři zůstat
stávající pošta.
Jaroslav Komosný – manažer České pošty p. Bošanský
oznámil, že už má zájemce o provozování služeb
pošty Partner a na základě tohoto se začalo jednat
o pronájmu prostor pro poštu Partner.
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Zdeněk Burýšek – jaká je situace pošty Partner v okolních vesnicích? Je nelogické, aby Obec dotovala
ze státního rozpočtu Českou poštu, která je státním
podnikem.
Zuzana Požárová – v podmínkách smlouvy s Českou
poštou bylo, že pošta Partner musí být otevřena alespoň 1h denně.
Jaroslav Komosný – jedná se o paradox. Teď může být
pošta zavřená po celou dobu.
Ilona Jakubčíková – v Těšanech je také pošta Partner.
Jsou tam dvě přepážky, ale vždy jen jeden zaměstnanec. Jak jsou placeni?
Zuzana Požárová – jsou placeni podle počtu transakcí.
Pošta si stanovuje podmínky. Nesmí jít o střet zájmů (zásilkovna, uloženka, atd. nelze!), protože nesmí provozovat stejné služby, které poskytuje Česká pošta.
Kateřina Valihrachová – vznesla dotaz, zda Obec schválila, že se stávající Česká pošta zruší,
a bude tu pošta Partner?
Jaroslav Komosný – není v pravomoci Obce rozhodovat
o zrušení pošty. Obec poskytla pouze prostory poště
Partner.
Jana Špánková – vznesla dotaz, zda by šlo udělat v prostorách pošty úpravy. Jde o vybavenost obce.
Jaroslav Komosný – technicky to možné je.
Bod č. 7
Nabídka fi SOLICITE – Zpracování projektů kanalizačních přípojek v obci Krumvíř a zajištění inženýrské činnosti
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o nabídku fi SOLICITE na zpracování projektů
kanalizačních přípojek. Nabízí cenu za přípojku cca
2 000,- Kč s DPH. Jde asi o 450 ks přípojek. Obec
Krumvíř by přípojky zaplatila a lidé by si je od Obce
odkupovali.
Martin Valihrach – proč nejsou přípojky v ceně projektu?
Jaroslav Komosný – nebylo to možné. Nelze čerpat
z dotace.
Petra Hečová – je již podaná žádost o dotaci na ČOV?
Jaroslav Komosný – čeká se na vyjádření VaK Hodonín.
Poté bude možné pokračovat.
Tomáš Vostřák – vznesl dotaz ohledně dodržení podmínek smlouvy s fi SOLICITE. Zda je dílo splněno
a zaplaceno? Ve smlouvě je uvedeno ukončení díla
do 30.6.2018.
Jaroslav Komosný – kontaktuje fi SOLICITE. Pozve projektanty k vysvětlení postupu.
Martin Valihrach – cena za kanalizační přípojku je dobrá.
Je tu riziko, že lidé si kanalizační přípojky od Obce
neodkoupí! Smlouva na zhotovení přípojek je?
Jaroslav Komosný – smlouva na zhotovení přípojek se
bude schvalovat v zastupitelstvu.
Ing. Radim Heča – mělo by jít o výběrové řízení. Musí se
vybrat z více nabídek.
Jaroslav Komosný – osloví alespoň 2 další projekční
kanceláře na zhotovení kanalizačních přípojek.
Usnesení č. 11/19/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku fi SOLICITE
– Zpracování projektů kanalizačních přípojek v obci
Krumvíř a zajištění inženýrské činnosti.
Hlasování č. 11.:
11-0-2
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Bod č. 8
Nabídka fi SOLICITE – Zpracování projektu a zajištění
inženýrské činnosti pro společné povolení, „Rozšíření kanalizace pro odvod dešťových vod v souběhu s plánovanými stokami splaškové kanalizace S-C
a S-D“, za Humny
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o nabídku fi SOLICITE na zpracování projektu na
kanalizaci pro odvod dešťové vody za Humny.
Jaroslav Komosný – osloví více firem k výběrovému řízení.
Bod č. 9
Žádost o pořízení radaru na měření rychlosti vozidel
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- žádost podala p. Lenka Křížová, č. p. 209. Došlo
k nárazu dodávky do domu p. Křížové.
- Byla podána Žádost o posouzení dopravní situace
v obci Krumvíř na Odbor dopravy Hustopeče.
- Za účasti dopravní Policie, Správy a údržby silnic,
Odboru dopravy se bude konat schůze k navržení
možných opatření na místě nehody.
- Radar stojí asi 2 000 000,-Kč. Obsluhuje ho Policie
ČR nebo Městská policie.
Martin Valihrach – nejúčinnější by byl úsekový radar.
Lenka Křížová – vznesla dotaz ohledně opravy silnice.
Jaroslav Komosný – oprava silnice je zatím v nedohlednu. Asi až bude hotová ČOV.
Usnesení č. 12/19/Z 1
- Zastupitelstvo obce navrhuje zřízení radaru úsekového měření nebo umístění semaforů reagujících na
rychlost vozidel.
Bod č. 10
Nabídka fi ENVIPARTNER, s.r.o. na projekt vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému
(rozhlas) a digitálního povodňového plánu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o nabídku fi ENVIPARTNER, s.r.o. na projekt vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému
(rozhlas) a digitálního povodňového plánu. Jedná se
o bezdrátový systém rozhlasu. Baterie jsou napájeny
z veřejného osvětlení. Byla by podána žádost o dotaci.
Získání až 70% dotace. Cena celkem je vyčíslena cca
na 1 634 193,-Kč. Obec by doplatila cca 500 000,-Kč.
Vojtěch Veselý – vznesl dotaz ohledně podání žádosti o dotaci.
Jaroslav Komosný – žádost o dotaci by se musela podat
asi do měsíce.
Petra Hečová – vznesla dotaz, kolik stojí provoz rozhlasu
za rok.
Jaroslav Komosný – opravy stojí asi cca 50 000,-Kč/rok.
Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz, kolik by byla cena servisu na nový rozhlas.
Jaroslav Komosný – každých pět let je potřeba vyměnit
baterie. Cena baterie je cca 500,-Kč/ks. Přesný počet
baterií by byl určen až vypracováním projektu.
Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně veřejného osvětlení, zda jsou vypsány dotace, zda E.on neplánuje nějaké práce v obci Krumvíř (např. vedení v zemi), aby se
vše udělalo při jednom.
Jaroslav Komosný – dotaci by bylo možné získat ve výši 50%.
Obec má pasport stávajícího osvětlení. Musel by se ne-
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chat zpracovat projekt a žádost by se podala letos, ale realizace by byla možná až v roce 2020.Plán prací E.onu zjistí.
Usnesení č. 13/19/Z 1
- Zastupitelstvo obce se shodlo, že nový rozhlas zatím
není potřeba. Upřednostní jiné priority.
Dotazy, podněty a připomínky
Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz ohledně nové výstavby Pod Kumstátem. Vprostřed silnice je ostrůvek, jak
je to v tomto místě s průjezdností? Stojí tam auta na
silnici. Jsou tam vytrhané obrubníky. Jaroslav Komosný
– u každého domu byla vybudována místa na stání vozidel. Silnice by měla být průjezdná.
Martin Valihrach – upozornil na stále stojící auta v silnici na
směr Brumovice. Zkusit se s majiteli domluvit, aby vozidla na silnici neparkovali. Pokud domluva nepomůže,
bylo by dobré zavolat Policii ČR.
Parkování u kostela – kontejnery. Mají tam sklep Bečkovi,
u sklepa jsou palety s cihlami. Domluvit se s nimi, zda
by místo neprodali. Mohly by se posunout kontejnery
a vybudovat tam parkování zhruba pro 6 aut.
Mgr. Ivana Lexová – informovala zastupitele ohledně dopravy u školy. U školy parkují rodiče a nelze po silnici
projet. Bylo by dobré tam dát značku zákaz zastavení.
Jaroslav Komosný – jde o porušení dopravních pravidel
dle zákona. Byly by dobré nárazové
kontroly chybného parkování.
Zdeněk Burýšek – když se požádá na Policii ČR o pomoc
z důvodu chybného parkování, tak
to řešit budou.
Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz ohledně zajištění obytné zóny v ulici Pod Kumstátem.
Lukáš Kobylka – obytná zóna by mohla být ve všech vedlejších ulicích.
Jaroslav Komosný – zjistí řešení obytných zón na odboru
dopravy.
Martin Valihrach – informoval se ohledně stavebních pozemků. Není zastánce rozšiřování
obce do polí. Zjištění případných stavebních pozemků.
Na novém hřbitově by bylo dobré natřít dřevěný kříž.
U kapličky byly suché břízy prořezány. Musí se tam vysadit nové stromy.
Mgr. Ivana Lexová – vznesla dotaz ohledně vysokých pařezů na evangelickém hřbitově. Zda
budou odstraněny a vysazené nové stromy. Dále se informovala ohledně opravy chodníku na rohu pozemku
p. Víta Valihracha naproti Hasičce
Jaroslav Komosný – pařezy se odstraní. Nové stromy
se tam vysazovat nebudou, škodí pomníkům.Opravu
chodníku pourguje.
7. 3. 2019
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Martin Valihrach, Mgr. Michaela
Procházková
Přítomni: dle prezenční listiny – 10 přítomných
Bod č. 1
Stav přípravných prací na projektové dokumentaci na
výstavbu ČOV a kanalizaci, žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního povolení. Projektová doku-
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mentace na kanalizační přípojky k rodinným domům.
Za účasti zástupce firmy SOLICITE, s.r.o. pana
Ing. Jana Richtera
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- přivítal pana Ing. Jana Richtera a předal mu slovo
pan Ing. Jan Richter – seznámil zastupitele s harmonogramem všech prací příprav projektu kanalizace. V současné době probíhá jednání na Vodovodech a kanalizacích Hodonín. Řeší se problematická místa (stoky na:Rybníček u Demelů, na
kopci u Valentů, v uličce u Dočkalů, v ulici u Škrhů
a u Kobylků). Jde o úzká místa. Infrastruktura sítí
je zastaralá.
Dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí. Fa Solicite, s.r.o. se snaží dohodnout s VaK Hodonín
a GasNet. Potřebují jejich souhlasná stanoviska
a vyjádření odboru Uzemního plánování a posléze
bude podána žádost na Stavební úřad Klobouky
u Brna. SFŽP – výzva na podzim 2019.
- Kanalizační přípojky – každá obec to řeší jinak.
Obec Krumvíř by byla objednavatel
cca 450 ks kanalizačních přípojek. Šlo by o uznatelnou část z dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Podmínka:objednání a zakoupení přípojek hromadně. Každý občan bude pracovníkem
fa Solicite, s.r.o. informován ohledně stavby šachty na jeho pozemku a dojde k podepsání souhlasu
se stavbou. Obec bude projekty přípojek prodávat
občanům. Šlo by o spoluúčast. Přípojka se rozděluje na tzv. veřejnou a soukromou část. Od hlavní
stoky po šachtu jde o veřejnou část, od šachty na
pozemku občanů jde o soukromou část. S občany
bude podepsána Smlouva o připojení oddělenou
kanalizací –dešťová, splašková.
Tomáš Vostřák – projekt bude tedy řešit veřejnou
i soukromou část?
Ing. Jan Richter – projekt bude řešit pouze veřejnou
část. Soukromou část si budou občané řešit sami.
Jde o vnitřní rozvod. Šachta se umisťuje zpravidla
na pozemek občanů. Každý projekt kanalizační
přípojky bude vyhotoven na míru. Nedoporučuje, aby si občané celou kanalizační přípojku řešili
sami.
Miroslav Šmíd – vznesl dotaz, zda je technicky možné
u jejich domu umístit čerpadlo k tlačení vody do
kanalizace, protože jejich dům je pod úrovní hlavní
silnice. A jak hluboko se nachází hlavní stoka pod
kostelem?
Ing. Jan Richter – veřejná část kanalizace bude gravitační. Ano, technicky možné to je. Hlavní stoka
pod kostelem bude v hloubce 2,15m.
Tomáš Vostřák – není jistota, že si občané odeberou
všechny zaplacené přípojky.
Ing. Jan Richter – dojde k oslovení všech občanů.
Zda si budou chtít odkoupit povolenou kanalizační přípojku od Obce Krumvíř nebo zda si ji zařídí sami. Zjistí se tak přesný počet přípojek, které
nechá Obec vyhotovit. Poté zastupitelé rozhodnou
o dalším postupu. Cena přípojky by byla 2000,-Kč.
Jaroslav Komosný – dojde k výběrovému řízení na
zhotovitele projektů kanalizačních přípojek.
Zastupitelé souhlasí, aby přípojky byly v režii obce.
Ing. Jan Richter – musí se zjistit délka a počet kanali-
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začních přípojek. Je to potřebné k dotaci.
K žádosti o dotaci nemusí být projekty kanalizačních
přípojek povoleny.
Martin Valihrach – jak to bude s kanalizací za humny?
Jaroslav Komosný – neví se, zda se tam bude do
budoucna stavět. Fa Solicite s.r.o. nabídla Obci
Krumvíř zhotovení projektu na dešťovou kanalizaci za humny.
Marcel Němeček – vznesl dotaz ohledně splaškové
kanalizace za humny. Každý dům musí mít svou
šachtu?
Ing. Jan Richter – ano, každý dům musí mít svou
šachtu.
Miroslav Šmíd – je povinnost vést dešťovou vodu do
kanalizace?
Jaroslav Komosný – odvádět dešťovou vodu do kanalizace je zakázáno. Je povinnost dešťovou vodu
zadržovat a vsakovat do půdy.
Martin Valihrach – jak dlouho se ví o problému získání
souhlasného stanoviska s VaK Hodonín?
Ing. Jan Richter – tento problém řeší již dlouho. VaK
Hodonín nechtěl s fa Solicite, s.r.o. komunikovat.
Po posledním jednání to vypadá, že se dohodnou.
Miroslav Šmíd – za jak dlouho se začne ČOV a kanalizace stavět?
Ing. Jan Richter – stavět by se mohlo začít cca za
2 roky, když všechno vyřizování proběhne tak, jak
má. Do konce roku 2019 by měla být podána žádost o dotaci. Územní a stavební řízení je sloučeno. Mělo by to být tím rychlejší.
Martin Valihrach – prováděcí situace není součástí
projektu?
Ing. Jan Richter – prováděcí dokumentace není součástí projektu. Bude dodělána později.
Martin Valihrach – podmínky smlouvy nejsou
dodrženy? Dokumentace bude podána na stavební úřad v termínu?
Tomáš Vostřák – v Dodatku smlouvy č. 1. je termín do
30.6.2018. Je dokumentace v souladu s termíny?
Ing. Jan Richter – projektová dokumentace byla hotová v termínu. Inženýrská činnosti byla zahájena
posléze. Bylo by dobré termíny vyřizování dát do
souladu dalším Dodatkem smlouvy.
Petr Svoboda – do které doby bude stavební povolení
vyřízeno? Kde je jistota, že bude stavební povolení vyřízeno včas?
Ing. Jan Richter – stavební řízení bude podáno na
Stavební úřad na konci dubna 2019. Stavební
povolení by mělo být vyhotoveno cca za 2 měsíce – asi koncem června 2019. Časový horizont je
v pořádku. Lhůta je stanovena na podzim. Obavy
zastupitelů chápe. Domluví se s kolegy z fa Solicite s.r.o. a vyřeší se sepsáním Dodatku smlouvy.
Miroslav Šmíd – informoval se ohledně tloušťky potrubí kanalizace.
Ing. Jan Richter – tloušťka trubky splaškové kanalizace je 250 mm. Proplachové rychlosti musí být dodrženy, aby se kanalizace nezanášela.
Petr Svoboda – zvedne se spotřeba vody a cena stočného?
Ing. Jan Richter – spotřeba vody se nezvedne. Cena
stočného se samozřejmě zvedne. Každý dům bude
na základě smlouvy s obcí připojen na kanalizaci.

Krumvířský zpravodaj
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Jaroslav Komosný – cena stočného se v naší obci
nedá stanovit dle odběru. Vesměs všechny domácnosti mají studny. V tomto případě se cena stočného řeší Vyhláškou obce dle určeného výpočtu.
Provoz ČOV musí zajistit obec dle podmínek dotace. Může to být občan z obce. Musí to být zaučený
pracovník, může to být i zaměstnanec obce. Kdyby
provoz ČOV zajišťovala nějaká firma, vyšlo by to
finančně dráž.
Jaroslav Komosný – poděkoval p. Ing. Janu Richterovi, že přijel a informoval zastupitele ohledně ČOV.
Bod č. 2
Žádost Sboru dobrovolných hasičů Krumvíř o finanční příspěvek 2019 na pořádání akce dětského
dne 8.6.2019
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jedná se o žádost o příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Krumvíř o finanční příspěvek 2019
na pořádání akce Dětského dne 8.6.2019 ve výši
15 000,-Kč.
Marcel Němeček – jde hlavně o záštitu Obcí Krumvíř. Akci Dětský den v Krumvíři navštěvuje každý
rok cca 100 – 120 dětí. Dříve žádali o příspěvky
sponzory (vesměs soukromníky). Vybralo se asi
12 000,-Kč, od Obce Krumvíř cca 3 500,-Kč.
Usnesení č. 16/19/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek
na pořádání akce Dětského dne 8.6.2019 pro Sbor
dobrovolných hasičů Krumvíř v roce 2019.
Hlasování č. 3.:
10-0-0
Dotazy, podněty a připomínky
Petra Hečová – informovala se ohledně čištění obce.
Jde o blokové čištění? Pokud nebudou občané
blokové čištění respektovat, bude se řešit odtahovou službou.
Jaroslav Komosný – blokové čištění se dá vědět dopředu. Lidé značky blokového čištění nerespektují.
Marcel Němeček – zametací vůz by měl zametat po
celé obci a ne, jen v některých částech obce.
Jaroslav Komosný – více se po obci pohybuje Policie
ČR. Chytá i obecní pracovníky. Jednání ohledně
radaru musí pan starosta pourgovat.
Petr Svoboda – informoval se ohledně Sběrného dvora.
Jaroslav Komosný – staveniště je předané zhotoviteli. Věcná břemena vložena na Katastrální úřad.
Zdeněk Burýšek – smlouva ohledně Sběrného dvora
je podepsaná?
Jaroslav Komosný – smlouva se musí schválit na ZO.
Jde o prodloužení termínu zhotovení.
Prodloužení termínu zhotovení sběrného dvora není
problém ohledně podání žádosti o dotaci.
Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně Pošty Partner.
Jaroslav Komosný – vedoucí České pošty Klobouky u Brna p. Marie Zichová je v kontaktu s pány
z Moutnic. Stále mají vážný zájem o provozování
Pošty Partner v Krumvíři. Manažerka České pošty
informovala, že od 1.4.2019 by měla být podepsá-
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na smlouva ohledně provozování Pošty Partner
Krumvíř s pány z Moutnic.
Ředitel České pošty pozastavil projekt Pošty Partner.
Nájemní smlouva s Poštou Partner bude schválena na ZO.
Zuzana Požárová – zajímalo by ji, jaký sortiment
budou nabízet.
Jaroslav Komosný – pánům z Moutnic ukazoval místní obchody.
Mgr. Michaela Procházková – na jakou dobu se uzavírá Smlouva mezi Poštou Partner a Českou poštou?
Zuzana Požárová – smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
Mgr. Michaela Procházková – vznesla dotaz ohledně
rekonstrukce obřadní síně na hřbitově.
Jaroslav Komosný – natírají se rámy. Na okna budou
pořízeny rolety.
Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně systému svozu odpadů. Zavést systém čárových kódů. Každý
dům by měl svůj čárový kód. Zjistit kolik by tento
systém stál.
Jaroslav Komosný – bude Sběrný dvůr. Nejlepší by
byl pytlový systém.
Martin Valihrach – jak se bude řešit parkování u školy
a u hřbitova? Mohli by to udělat obecní pracovníci.
Jaroslav Komosný – obecní pracovníci si píší harmonogram své práce. Ve středu 13.3.2019 proběhne kontrola kontrolního výboru. VPP pracovníci z Úřadu práce. Obec dostane výši příspěvku
dle určitých pravidel. Tito musí být na ÚP – 1 rok
a déle. Nastavena špatná kritéria.
Mgr. Michaela Procházková – kdy bude dotřeno zábradlí na mostku?
Jaroslav Komosný – zábradlí bude dotřeno.
Martin Valihrach – v jakém stavu je demolice č. p.
161?
Jaroslav Komosný – jak půda oschne, demolice se
dodělá. Poté se tam udělá provizorní chodník na
průchod a popřípadě provizorní plot. Až se začne
stavět, zase se průchod uzavře.
Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně cihel z č. p.
161, zda se použijí.
Jaroslav Komosný – něco málo cihel tam bude, ale na
prodej to není.
Vojtěch Veselý – informoval se ohledně opravy chodníku na rohu pozemku p. Víta Valihracha naproti hasičce. Dále se informoval ohledně mokré zdi
v tělocvičně.
Jaroslav Komosný – pourgoval opravu chodníku u p.
Víta Valihracha. Měl by chodník opravit.
Zeď v tělocvičně vysychá. Fa Renova opraví.
Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně retardéru na
Brumovice. Bylo by dobré upevnění chemickou
kotvou.
Vojtěch Veselý – informoval se, v jaké fázi je úprava
starého hřbitova.
Jaroslav Komosný – hroby se nafotí. Odstraněny budou hroby, u kterých máme souhlasy lidí
k odstranění. Náhrobky se budou odstraňovat na obou
stranách. Pozůstalosti budou deponovány.
Martin Valihrach – bylo by dobré náhrobky v dobrém
stavu zachovat. Na skládku dát někde bokem.

Krumvířský zpravodaj
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Místní poplatky na rok 2019
• 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. 2019.
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 2019
PŘÍJMY
pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1345
1356
1361
1381
1511
1012
2310
2321
3314
3319
3341
3349
3392
3412
3612
3631
3632
3639
3722
3723
3725
3729
4359
5512
6171
6310

1/2019

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
poplatek z ubytovací kapacity
příjmy úhrad za dobývání nerostů
správní poplatky
daň z hazardních her
daň z nemovitostí
příjmy z pronájmu pozemků
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
ostatní nakládání s odpady
služby sociální péče
požární ochrana
regionální a místní správa
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
příjmy celkem

Krumvířský zpravodaj

Schválený rozpočet 2019
Příjmy
3 500 000
60 000
330 000
2 800 000
250 000
7 400 000
30 000
490 000
14 000
4 000
4 000
160 000
17 000
110 000
1 000 000
50 000
1 000
43 000
1 000
30000
4 000
500
45 000
5 000
0
6 000
20 000
20 000
1 500
80 000
17 000
35 000
10 000
16 538 000
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VÝDAJE
par.

pol.

1014
1070
2212
2219
2221
2223
2310
2321
3117
3231
3122
3314
3319
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3543
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3745
4349
4359
4371
5212
5311
5512
6112
6115
6118
6171
6310
6320
6399
6402

Rozpočet obce
ozdrav.zvl.veterinár.p. - deratizace
Rybářství - výdajsouv. s myslivostí
silnice
ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
pitná voda
odvádění a čištění odpad.vod.
Ostat.záležitostipředš.vých. a zákl.vzděl. (ZŠ,MŠ)
základní umělecké školy
vyš.zdr.škola - nemocnnice zvířátek
knihovna
kultura
církev Diakonie - Betlém
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. Č.p. 161
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů
veřejná zeleň
ost.soc. péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva
ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče - obědy
raná péče a soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi
ochrana obyvatelstva
bezpečnost a veřejný pořádek - přest.kom.
požární ochrana
zastupitelstva obcí
Volby do Z.O.
volby - prezidenta ČR
činnost místní správy - kotelna OÚ
obecné příjmy a výdaje z finanč.operací
pojištění funkčně nespecifikované
ostatní finanční operace
finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí
výdaje celkem

Schválený rozpočet 2019
Výdaje
50 000
0
200 000
100 000
30 000
30 000
10 000
2 000 000
1 680 500
10 000
3 000
100 000
625 000
235 400
25 000
60 000
700 000
10 000
1 600 000
590 000
20 000
3 000
300 000
150 000
200 000
1 000 000
20 000
6 500 000
1 000 000
12 000 000
31 500
0
10 000
15 000
300 000
1 000 000

950 000
10 000
60 000
250 000
20 000
31 898 400

FINANCOVÁNÍ
8115
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Změna stavu krátkodobých prostředků

Krumvířský zpravodaj

15 360 400
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Výzva Sboru pro
o občanské záležitosti
Maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), přihlaste
se na Obecní úřad na obřad Vítání občánků, telefonní
číslo 519 419 321, e-mail: podatelna@krumvir.cz. Kdo
má o obřad zájem musí vyplnit formulář „Souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely vítání občánků“, který je k dispozici na webu www.krumvir.cz a na
podatelně Obecního úřadu Krumvíř. Bližší informace
získáte na podatelně Obecního úřadu nebo u p. Michaely Procházkové.
Jubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulář
Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce

– jubilanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let s blahopřáním k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 2019 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
Bioodpad
Bioodpad je obecný název pro biologicky rozložitelný
odpad. Takový odpad se vyskytuje v každé domácnosti ať už jde o organické zbytky a bioodpad z kuchyně, či ze
zahrady. Je několik možností jak s takovým odpadem zacházet. První možností je odpad netřídit a vyhazovat přímo
do komunálního odpadu. Je to řešení nejjednodušší, ale
nepřináší vůbec žádný užitek Vám, ani přírodě. V případě,
že máte zájem třídit, jsou prakticky dvě možnosti - vytvářet si vlastní kompost a následně jej využít na zahrádce,
nebo ukládat odpad v jednom z kontejnerů, které se v obci
nachází. Najdete je na 4 místech - u fotbalového hřiště,
u kulturního domu, u kostela a na nádraží.

stroje na zpracování. V kompostárně již našli mezi bioodpadem i věci jako je zahradní nábytek, pánvičky,
kachličky, stavební suť, komunální odpad a jiné. Jak
bylo zmíněno výše, nepatří tam ani pařezy a velké větve v obou případech je potřeba před uložením do kontejneru
rozřezat na menší kousky tak, aby stroje následně mohly
odpad zpracovat.
Zabývejme se tedy tím, co do kontejnerů vhazujeme
a nepoužívejme je na věci, u kterých nevíme, kam s nimi.
Zpracováním bioodpadu a jeho dalším využitím prospíváme přírodě, protože pomocí kompostu vracíme do půdy
živiny, které se z ní neustále vytrácejí.
(red)

Co do zelených kontejnerů patří?
- odpad z ovoce a zeleniny
- čajové sáčky, kávová sedlina
- skořápky od vajec
- listí, tráva, plevel, košťály i celé rostliny
- seno, sláma
- menší větve, štěpky, hobliny, piliny
- popel ze dřeva
- nadrcené či nasekané větší větve. keře apod.
Co tam nepatří?
- živočišné zbytky jako jsou maso, kůže, kosti
- exkrementy zvířat, uhynulá zvířata
- objemný komunální odpad - např. nábytek, koberce,
matrace, umyvadla, vany, pneumatiky
- recyklovatelné složky odpadu - železo, sklo, papír,
plasty
- nebezpečné odpady - obaly od barev, chemických látek, saponátů, laků, oleje apod.
- elektrozařízení - ledničky, pračky, TV, rádia, baterie, zářivky apod.
- jednorázové pleny, stavební odpad, popel
Zelené kontejnery se odváží do kompostárny ke zpracování a dalšímu využití. Pokud tedy vhodíte do kontejneru
něco, co tam nepatří, znemožníte přeměnu odpadu na
kompost. Problémem také je, že takové věci často ničí
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Informace a pokyny pro voliče Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. a sobotu 25. května 2019. V tomto
článku naleznete praktické informace pro voliče - informace o způsobu hlasování, možnost vydání
hlasovacích průkazů, zápis voličů,
kteří nejsou občané ČR, a také
všechny potřebné formuláře ke
stažení.
Dny voleb
V první den voleb – v pátek
24.05.2019 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu
25.05.2019 se bude hlasovat od
8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu ihned po uzavření volebních
místností.
Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu
hlasovat pouze jednou.
Kdo může volit
Právo volit na území České
republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj.
25.05.2019, dosáhl věku nejméně
18 let a občan jiného státu (EU),
který alespoň druhý den voleb, tj.
25.05.2019, dosáhl věku 18 let
a je po dobu nejméně 45 dnů před
druhým dnem voleb (10.04.2019)
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva (musí
být uvedeno ve výroku rozhodnutí
soudu).
Seznam voličů vede obecní
úřad samostatně pro každé volby
do Evropského parlamentu. Občan jiného státu, který má právo
hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů a má
zájem volit, musí podat žádost o
zápis do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů
pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v je-

strana 16

hož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb, tj. 14.04.2019
(formulář Žádost o zápis voliče, který není státním občanem
ČR).
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu
ověřit, zda je zapsán v seznamu;
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní
úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě
sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Dva dny přede dnem voleb, tj.
22.05.2019, obecní úřad seznam
v 16:00 hodin uzavře.
Voličské průkazy
Od vyhlášení voleb (08.01.2019)
může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat
vyhotovené voličské průkazy
bude možné nejdříve od čtvrtka
09.05.2019 na Obecním úřadě
Krumvíř, v úředních hodinách:
pondělí 7:30 – 17:00h, středa:
7:30 – 15:30 hod., úterý, čtvrtek:
7:30 – 15:30 hod, pátek 7:30 –
13:00 hod.
Volič může požádat osobně
u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle místa
trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do
středy 22.05.2019 do 16:00 hod.
Žádost o vystavení voličského průkazu lze podat v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče, nebo
v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
(musí být datová schránka fyzické
osoby - voliče), obě podání musí
být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem
volby, tj. do pátku 17.05.2019 do
16:00 hod. Za ověření podpisu na
úřadech se správní poplatek nevybírá.
Voličský průkaz lze zaslat na
uvedenou adresu (doporučeně do
vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít
i osoba, která se prokáže Plnou

mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky.
Volby v zahraničí
Při volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat
na zastupitelských úřadech ČR
v zahraničí.
Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí
a chtěl by hlasovat při volbách
do Evropského parlamentu, musí
předložit potvrzení o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu vedeným
zastupitelským úřadem, kde byl
doposud zapsán.
Volby v nemocnici, zdravotnických nebo sociálních
zařízení
V nemocnici, porodnici, ústavu
sociální péče nebo obdobném
zdravotnickém zařízení může volič hlasovat:
a) na základě zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - voliči, kteří nemají ve správním
obvodu obecního úřadu trvalý
pobytu nebo přechodný pobyt
na území ČR, popřípadě nemůžou z důvodů, že jsou ve
zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu jsou
zapsáni. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů,
k zápisu do seznamu voličů,
obecnímu úřadu nejpozději 20
dnů před volbami (tj. 9. května
2019 do 16:00 hod.) a zároveň
zašle potvrzení o zápisu voliče
do tohoto seznamu obecnímu
úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí
volby).
b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt
(viz kapitola Voličské průkazy).
V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková vo-
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lební komise, v jejímž obvodu se
zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří
po prokázání totožnosti (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné
volební schránky.
Volba do přenosné hlasovací
schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby

mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise
zřízena. Požadavky na návštěvu
s přenosnou volební schránkou
můžete zasílat na e-mail: podatelna@krumvir.cz, tel.: 519 419321
(uveďte prosím jméno, příjmení
voliče, adresa trvalého pobytu, tel.
kontakt na voliče).
Způsob hlasování
Po obdržení hlasovacího lístku
a úřední obálky vstoupí volič do pro-

storu určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na
kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 2 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou doručeny
voličům na adresu místa trvalého
pobytu nejpozději 21.05.2019,
případně budou k dispozici ve
všech volebních místnostech.

ŠKOLÁČEK
Mateřská škola
V naší práci se s dětmi snažíme pracovat formou
prožitkového učení. Třeba Tříkrálové koledování,
sportování v zimě (se sněhem i bez něho). Téměř každoročně zveme do naší MŠ Mobilní planetárium Morava (24.1.2019) tentokrát s programem “Jak měsíc
putoval ke Slunci”. Celý týden jsme si povídali a hráli
o vesmíru, děti ve žluté třídě vyráběly vesmírnou raketu, všichni kreslili a malovali, lepili různé vesmírné
objekty, vesmír, oblohu.
Největší událostí pro děti je Maškarní karneval
(23.2.).Děti ZŠ a MŠ se v kulturním domě společně
bavily, tancovaly a soutěžily s Tetinami. Připravovali
jsme se na něj ve školce vyráběním a tvořením škrabošek a měli jsme i “karneval” ve třídách v maskách,
které si děti přinesly po plese – tanec a zábavu jsme
si užili všichni.
S jarem jsme naplánovali první návštěvu MŠ
v místní knihovně (13.3.) a chceme v tom pokračovat. Paní knihovnice si pro nás udělala čas dopoledne
a za to jí moc děkujeme. Všechno nám ukázala, měla
připravenou i ukázku četby z knížek pro děti přiměřeně podle věku a nějaké knihy jsme si půjčili i do MŠ.
Samozřejmě jsme s knihami prožili více než týden ve
třídách různými činnostmi.
První jarní den každoročně vynášíme „morenu –
paní zimu“ za vesnici a posíláme po vodě z Krumvíře
pryč a už vyhlížíme jaro.
Ve Velkých Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka
jsme byli na dílničce: Jarní a velikonoční tvoření 1.4.
dopoledne, kde měli pro děti připravené tvoření i pohybové hry.
Další dva týdny byly pro děti „dopravní“: poznávali
jsme dopravní značky, učili se jak se chovat na chodníku, při přecházení silnice, taky kde a s jakým nákladem
se pohybují dopravní prostředky. Vrcholem aktivit byl
naučně zábavný program s Tetinami na zelenou.
Děti se poučily i pobavily. Apelujeme tímto na rodiče, aby vedli děti k obezřetnosti a bezpečnému cho-
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vání při pohybu u silnice. V květnu pojedeme na dopravní hřiště do Hustopečí, nejdůležitější je ale vzor
a příklad rodičů.
Společnou akci se ZŠ a Divadélkem z Hradce Králové na téma Karla Čapka: Devatero pohádek jsme
přesunuli do kulturního domu. Pohádky Loupežnická
a Tulácká se líbily.
A důležitá je i výchova k ochraně přírody a prostředí kolem nás. Učíme děti chovat se ekologicky,
chodíme do chráněné krajinné oblasti kolem Krumví-
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ře pozorovat, poznávat a chránit vzácné louky, kytky,
ptáky a živočichy, kteří tu žijí.
Čarodějnické odpoledne nás čeká 30.4. V květnu
budeme jezdit do plaveckého bazénu v Hustopečíchdvakrát týdně ráno se u MŠ objeví autobus, jezdit budou přihlášené děti.
Těšíme se na plánované akce a aktivity, jako třeba vystoupení dětí MŠ ke Dni matek, cesta žluté třídy
do Brna na Nemocnici zvířátek, návštěvu a prohlídku domácích a hospodářských zvířat a jejich mláďat
na Kašnici, Den dětí s hasiči a slavit budeme i v MŠ.
Do výtvarných soutěží se zapojujeme pravidelně
a musíme se pochlubit, že děti naší MŠ se umísťují na
předních místech. Tentokrát skřítek Hartík do zahrad
v Lednici.
Velké zapojení rodičů s dětmi prosíme při sběru
starého papíru v květnu.
Závěr školního roku souvisí s výletem, to by jinak
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ani nešlo… pojedeme do Lednice, kde se dozvíme
něco o stromech. Potom ještě rozloučení s předškoláky a pasování na prvňáky. Tablo si můžete prohlédnout tradičně ve výloze obchodu Keramiky Krumvíř.
Za ochotu a prostor jim také moc děkujeme.
Zápis dětí do MŠ tentokrát bude trochu netradiční:
v týdnu po velikonocích máme od úterý do pátku odpoledne „den otevřených dveří“ od 15 do 16 hod. pro
rodiče s dětmi, které se chtějí zapsat. Zápis – vyplnění všech formalit a dokladů, vysvětlení a zodpovězení
dotazů, bude bez dětí v kanceláři ve čtvrtek 9.5. do
14. do 17 hodin.
V červenci a srpnu nás zaměstnance čeká velká
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti a už se budeme těšit na září v novém a čistém. Přejeme hezké
léto dětem i rodičům.
Za kolektiv MŠ
Báňová Jana,vedoucí učitelka
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Výtvarná soutěž
I v tomto školním roce jsme se
zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Zahradnická fakulta
MENDELU s názvem „Jak vypadá
Hartík“.
Cílem bylo ztvárnit maskota Tématických zahrad (Hartíka) v Lednici. Do soutěže jsme poslali čtyři
výtvarné práce. Dvě z těchto dětí
byly oceněny:
1. místo v 1. kategorii
„Lucie Staňková“
3. místo v 2. kategorii
„Jitka Němečková“
Obě oceněné děti se společně
s rodiči zúčastnily vernisáže výstavy a u této příležitosti jim byly
předány ceny.

Základní škola
Budoucí prvňáčci
V krumvířské mateřské škole je v letošním roce rekordních 21 předškolních dětí. Děti se na školu těší
už dnes a jednou týdně se v základní škole pod vedením paní učitelek „hrají“ na opravdické prvňáky.
Zkouší si, jak dlouho vydrží pracovat v lavicích, vybarvovat, rozlišit hlásku na začátku slova, vytleskávat
rytmus, procvičovat orientaci vlevo, vpravo, nahoře,
dole, správně držet tužku. Zvykat si na školní prostředí a také budoucí paní učitelku.
Zápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020 proběhl v Základní škole Krumvíř 3. dubna 2019. Bohužel
se ale zapsalo pouze 13 dětí. Samozřejmě, že některé děti nejsou na školu úplně zralé a připravené, proto
si rodiče požádají o odklad školní docházky o jeden
rok. Ale to se většinou jedná o jedno, dvě děti. Proč
nepřišly k zápisu ty ostatní děti? Rodiče je zapsali do
vedlejší školy. Těžko chápu, a určitě nejsem sama, co
je důvodem zapisovat děti do jiné školy, když v místě
jejich bydliště škola je, mají ji na dosah ruky, škola
nabízí výuku v prostorných třídách, novou tělocvičnu,
menší počet žáků ve škole a ve třídě, tím pádem větší
možnost individuálního přístupu k potřebným žákům,
úhradu pomůcek prvňáčkům a od nového školního
roku také žákům 2. – 5. ročníku, odpolední školní družinu (do 15,30), nabízí kroužky (letos AJ, taneční) dle
zájmu dětí, vybavení tříd IT technikou a nespornou
výhodou je pro nastupující prvňáčky úzká spolupráce základní školy s mateřskou školou a z toho pro
děti plynoucí znalost prostředí a nenásilný přestup
z mateřské školy do základní. Vždyť jde přece ještě
o velmi malé děti a menší škola = menší možnost se-
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tkat se s rizikovými faktory, větší přehled o dětech jak
ze strany rodičů, tak učitelů, bez nutnosti stresujícího
dojíždění, které také není zadarmo a také ztráta kontaktu s kamarády a vrstevníky.
Nebo se zde děti nenaučí číst, psát a počítat? Každoročně i z tak malého počtu žáků jsou naši páťáci
přijímáni na víceleté gymnázium, kde už v přijímacích
testech a v prospěchu patří mezi ty nejlepší.
Ať už jsou důvody těchto rodičů jakékoliv a rozhodnout se na výběru školy pro své dítě mají jistě právo, je jisté, že škola a její zachování je pro
budoucnost obce velmi důležité. A to si asi rodiče
těchto dětí vůbec neuvědomují anebo je jim to spíše
jedno, nemají ke škole ani k obci žádný vztah a nic
je s životem zde nespojuje. Snad jen to, že tu koupili nebo postavili dům. Do Krumvíře se přistěhovali
a to je vše. Také se doslechli, že se ve zdejší škole
děti učí ve spojených třídách a tak to na to svádějí.
Proto jsme 28. března uspořádali Den otevřených
dveří pro rodiče, aby se přišli informovat a podívat
do školy, než přijdou s dětmi k zápisu. Návštěvu využilo 10 rodičů. Byli mezi nimi i přespolní rodiče, kteří
mají umístěné svoje děti v mateřské škole a chtějí
je zapsat i do základní školy (na rozdíl od některých
krumvířských!). Mimo jiné se dozvěděli, že ročníky
nespojujeme už několik let – hlavní předměty český
jazyk, matematiku, angličtinu a prvouku vyučujeme
ve všech ročnících samostatně. A pokud dva ročníky
spojujeme např. na tělesnou, hudební nebo výtvarnou výchovu? Pokud by své děti rodiče neposílali do
jiné školy, tak bychom je nemuseli spojovat vůbec!
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Na schůzku byl pozván také pan starosta, který jako
představitel zřizovatele školy, tedy Obce Krumvíř,
rodiče informoval, že obec ročně vynakládá nemalou částku na provoz školy, přispívá dětem a žákům
na obědy, škola je celkově zrekonstruovaná, vybavená moderními technologiemi a plánuje se nástavba, která bude velmi nákladná a díky ní vznikne prostor pro samostatnou družinu, další třída a sociální

zařízení, kabinet a sborovna.
Škola také pořádá každoročně spoustu akcí pro
děti a to nejen pro děti ZŠ Krumvíř. Jsme rádi, když
se akce líbí a děti se přijdou i s rodiči pobavit. Jen se
ve škole stále častěji zamýšlíme nad tím, jestli by si
naši snahu neměli užívat pouze děti krumvířské školy.
Určitě je to nesmysl, ale….Co myslíte?
Ivana Lexová

Ve škole i po škole…
-

30. dubna se čtyřčlenné družstvo ze 4. a 5. ročníku
zúčastní na dopravním hřišti v Hustopečích
Dopravní soutěže mladých cyklistů 2019
30. dubna se opět slétnou čarodějnice na stadionu
v Krumvíři od 16,00 hodin
22. května budeme v době od 13,30 do 17,00

-

hodin sbírat starý papír a karton a malé vyřazené
elektrospotřebiče a baterie
31. května oslavíme dopoledne Den dětí
8. června proběhne Den dětí s hasiči
21. června nás čeká celodenní výlet v rezortu
Březová

Lyžařský výcvik v Němčičkách
Každoročně naše škola pořádá
týdenní lyžařský výcvikový kurz
v Němčičkách.
Letos už po dvaadvacáté!!! Tento rok to byl týden od 7. do 11. ledna. Každý den vyrážel od školy
autobus plný nedočkavých lyžařů, aby je pod sjezdovkou vysadil
a tam mohli zkoušet své lyžařské
umění. Ve zdokonalování nebo
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v učení se lyžařskému umění žákům pomáhalo 8 instruktorů. Žáci
byli rozděleni podle dovedností. Ti,
kteří na lyžích stáli poprvé, využívali dopravníkový pás a trénovali
jen pod kopcem. Až se zdokonalili, vyráželi na sjezdovku – nejdříve jen vlekem k prvnímu sloupu
a později až na úplný vršek sjezdovky. Po celou dobu výcviku byli

všichni sportovci velmi houževnatí
a snaživí, a tak se povedlo skoro
všem dětem vyjet a také sjet bez
úrazu celou sjezdovku. Celý kurz
lyžaři absolvovali na sněhu a při
závěrečných závodech dokonce
svítilo sluníčko!!!
Už teď se lyžaři těší na další
„lyžák“.
MP
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Každý rok pořádá naše škola lyžařský výcvik
v Němčičkách. Letos jsem se zúčastnila už po třetí.
Už od Vánoc jsem se velmi těšila.
Výcvik začal v pondělí 7. ledna a skončil 11. ledna. V pondělí jsme se rozdělili do skupinek. Já jsem
byla ve 4. skupince. Náš instruktor se jmenoval
Václav. Moc mě to s ním bavilo. Václav nás naučil
různé způsoby lyžování. Třeba letadlo, někdy jsme
jezdili i s volantem. Jednou se nám stala taková
legrační věc, kterou jsme pojmenovali „padavka“.

Lyžařský výcvik Leona Hrnčířová

Darius vrazil do Pavla, Pavel do Jirky, Jirka do mě
a já do Barči. A tak jsme všichni spadli. Museli jsme
se tomu všichni smát. Na závěr výcviku - v pátek máme závody. Závody jsem sic nevyhrála, ale mně
to nevadilo. Spolu s naší školou tam byla i děcka
z Rajhradic.
Letošní výcvik už sice skončil, mám mnoho pěkných vzpomínek a těším se, až příští rok vyrazím
zas.
Anna Vostřáková,
3. ročník

Lyžařský výcvik Eliška Samsonová

LYŽARSKÝ VÝCVIK
Druhý lednový týden, stejně jako každý rok, jsme
i letos měli lyžařský výcvik v Němčičkách. Spolu
s námi lyžovaly i děti ze školy v Rajhradicích.
Letos jsme vyjížděli od školy o něco dříve než jiné
roky. Po příjezdu ke svahu jsme si rozebrali lyže a vyrazili lyžovat. Letos na sněhu!!! Sníh byl i na okolních
stráních, vypadalo to krásně, jako na horách. Instruktoři nás rozdělili do skupin. Já jsem byla ve druhé skupině. Hned první den jsme měli za instruktorku takovou starší paní. Tato instruktorka nebyla moc příjemná.
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Byla jsem ráda, že s námi bude jen v pondělí. Druhý
den byl opravdu lepší. Už za námi přišla naše instruktorka. Jmenovala se Radka a byla moc milá. S ní jsme
si užili spoustu legrace. Dělali jsme „bombu“, „domino“, „štronzo“, lehali a sedali na svah, shazovali jeden
druhého, ale vše ze srandy a v rámci výcviku. Týden
strávený na lyžařském výcviku utekl strašně rychle. Až
tu byl pátek… Poslední den – závody. Na ty jsme se už

všichni moc těšili. Vítězství jsem neočekávala, ale přála
si, abych se mezi dívkami umístila do 10. místa. A to se
mi povedlo. Byla jsem na 7. místě a proto spokojená.
„Lyžák“ byl moc fajn, lyžování mě baví a jen je mi
líto, že se tohoto už nezúčastním, protože budu chodit do kloboucké školy.
Eliška Samsonová,
5. ročník

Soutěž recyklace odpadů
PLASTY
Láhev a víčko do žlutého
koše patří,
Jsou to recyklovatelní bratři.
Říká se jim PET,
přežili už spoustu let.
Rádi plasty vytřídíme,
nové věci z nich vyrobíme.
NÁPOJOVÉ KARTONY
Nápojové kartony,
nejsou jako bonbóny.
Bonbón sníme,
ale karton vyhodíme.
Do směsného odpadu ne,
jinak nás trest nemine.
Raději je vytřídíme,
jako plast, papír, baterie.
(Max Männl, 2. ročník)
TELEVIZE
Koupili jsme novou telku,
hasiči odvezli starou vcelku.
Jednou se nám rozbila,
katastrofa nastala.
Ze servisu nepřijeli,
televizi nespravili.
Radši zajdeme do kina,
bude lepší čurina.
(Vít Procházka, 2. ročník)
ROZBITÝ POČÍTAČ
Jednoho dne se narodil chlapec
jménem Eda a rostl jako z vody.
Až byl velký, tak si rád hrál s počítačem. Ale ten se brzy rozbil.
A to pro Edu byla velká škoda.
Za nějaký čas měl narozeniny.
Eda měl velkou radost, protože
dostal nový tablet. Ale se starým počítačem si nevěděl rady.
Nevěděl, kam ho vyhodit. A to
pro Edu byl velký problém. A tak
o tom přemýšlel. První si myslel,
že do kontejneru, ale potom řekl:
„Do kontejneru to určitě nebude!“
A potom si zase myslel, že to patří do popelnice. Ale zrovna si ma-
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minka vzpomněla, že bude sběr
elektrospotřebičů. „Haló, Edo, zítra je sběr elektrospotřebičů. Tam
můžeš vyhodit ten svůj počítač.“
„Sláva“, řekl Eda. A tak bylo po
problému a Eda se naučil, kam
se vyhazují rozbité elektrospotřebiče.
(Anna Konečná, 2. ročník)
RECYKLACE
Máme doma spoustu věcí,
některé se kazí přeci.
Kam pak s nimi – na skládku?
Na tu obří hromádku?
Tak to dělá spoustu lidí,
všichni ti, co špatně třídí!

O PRAČCE
Ahoj, jsem pračka Elektrolux a čekám a čekám, až si mě někdo vybere. Už se někdo na mě dívá,
vybrali si mě a už mě vezou domů.
Těším se, až jim budu pomáhat.
Zapojují mě do zásuvky. A teď už
do mě dávají prádlo. Jenom peru
a peru. Po vyprání ze mě vytahují
prádlo.
Za pár let jsem však přestala fungovat. Odvezli mě na opravu a tam
zjistili, že už jsem na vyhození. Tak
mě odvezli do sběrného dvora. Ale
já jsem ráda, že jsem jim udělala
radost.
(Laura Válková, 3. ročník)

Třídit, to je v pořádku,
nevozme to na skládku!
Sběrný dvůr je správná volba.
Ať je brzy plná korba.

ROBOSVĚT
Nechci být žádný buřič,
ale když použijeme starý vařič,
mohl by k nám taky hasič.

Netvoříme černé skládky,
vše vložíme do dodávky.
Odvezeme do dvora,
tam je velká závora.

Za to stará pračka,
to je jako hračka.
Znal ji kde kdo od malička.
Žádný těžký návody,
jen hodit prádlo do vody
a hodit se do pohody.

Vše tam řádně roztřídíme,
co kam patří – dobře víme.
Recyklovat vždy se musí,
ať to světu pořád sluší!
(Jirka Staněk, 2. ročník)
POLÁMANÝ MIXER
Když maminka nadává,
v kuchyni se něco děje!
Mixer už jí nešlehá,
tatínek se vedle směje.
„Zkusím ti to opravit,“
říká hrdě tatínek.
Maminka se zasměje,
že bude mít z něj mlýnek.
„Do koše ho radši dej,
vůbec se s tím nepárej.“
Maminko, ty nevíš?
Aby byl svět hezčí,
recyklovat musíš!
(Matěj Hrnčíř, 5. ročník)

A co první televizor?
To byl ale senza výtvor.
Nebo máte jiný názor?
Že jen samé zrnění?
(Jak pro slepice krmení).
A to pro vás fakt není.
Ještě, že se svět mění?
Ale až někomu vnutí do těla čip,
to už se děje, to není vtip!
Robotem sám bude
a nebude mu líp.
(Lukáš Hranický, 4. ročník)
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Kloboucká pětka, vědomostně - sportovní soutěž
v MěVG Klobouky u Brna

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
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Recitační soutěž v Kloboukách „Aprílové básnění“ 1. 4. 2019

Zápis do 1. ročníku
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Divadelní představení Z Devatera pohádek

Dopravní výchova na dopravním hřišti v Hustopečích
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ZUŠ Klobouky u Brna
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KONCERTNÍ KALENDÁŘ
květen - červen 2019
středa
čtvrtek
pátek
úterý
čtvrtek
čtvrtek
úterý

15. 5. 2019
16. 5. 2019
17. 5. 2019
21. 5. 2019
23. 5. 2019
23. 5. 2019
28. 5. 2019

18,00
17,00
9,30
9,30
17,30
19,00
9,30

úterý

4. 6. 2019

čtvrtek

6. 6. 2019

18,00

sobota

15. 6. 2019

18,30

neděle

16. 6. 2019

14,00

9,00
10,45

X. Interní večírek – KIC Klobouky
Taneční koncert – Boleradice, divadlo
Taneční koncert pro školy – Boleradice
Taneční koncert pro školy – Boleradice
1. Absolventský koncert – ZUŠ
2. Absolventský koncert – ZUŠ
Taneční koncert pro školy – Boleradice
Výchovné koncerty pro školáky v rámci projektu Mozartovy děti Vojtěch Vrba + brněnská filharmonie Besední
dům, Brno
Koncert dětských sólistů v rámci projektu Mozartovy
děti Eliška a Tereza Horákovy + brněnská filharmonie,
Besední dům, Brno
Zahájení folklorního festivalu Kraj beze stínu v Krumvíři;
pěvecký sbor ZUŠ, Krumvíř
Vystoupení cimbálové muziky a sólistů na folklorním
festivalu Kraj beze stínu v Krumvíři

XXXI. ročník folklórního festivalu regionu Hanácké Slovácko
KRAJ BEZE STÍNU (15. – 16. 6. 2019)
Když jsme v červnu 2017 plni dojmů z jubilejně naladěného folklórního víkendu opouštěli areál národopisného stadionu, říkali jsme si: „Tak zase za dva roky!“
Rok se s rokem sešel a už teď bychom Vám rádi alespoň ve zkratce představili, na co se v letošním ročníku můžete těšit. Termín konání bude již tradičně druhý
červnový víkend, respektive následující víkend po slavnostech Podluží v písni a tanci v Tvrdonicích, tj. v sobotu 15. června a v neděli 16. června. Sobotu nám stejně
jako v minulých letech moderátorsky zpříjemní Magdalena Múčková a nedělí nás také již tradičně provede
David Pavlíček. Celý festival bude zaznamenáván Ton
studiem pro Český rozhlas Brno.
SOBOTA
Program festivalu odstartuje v sobotu v 15. hodin vernisáží výstavy „Od svítání do soumraku“ v místním muzeu. Účinkovat zde bude také Šohajíček Násedlovice.
Autorkou pořadu je Věra Colledani.
Asi v 17. hodin se rozezní úvodní znělka na národopisném stadionu, začínáme jako vždy na place u stánků
pod kaštanem. I tentokrát se můžete svátečně naladit
ochutnávkou vín z několika vinařství Hanáckého Slovácka spojenou s vystoupením mužského sboru Krumvíř, dále zde zazpívá mužský sbor Dobrý ročník Velké
Bílovice a zahraje CM Primáš. Budete moct ochutnat
např. vína z Vinařství Hradil, Vinařství Pod Kumstátem,
Vinařství Josef Valihrach, Vinařství Prokop, Vinařství
Jindřiška Zezulová, dále k nám zavítá i Vinařství Marek
Koráb - Boleradice, Vinařství Herůfek - rodinné vinařství zabývající se výrobou jakostních a přívlastkových
vín se sídlem v Zaječí, Vinařství Krist - Milotice, host
z jiného regionu. Při zahájení festivalu proběhne řízená
degustace vín Vinařství Maděřič - firma Ludvík Maděřič obhospodařující cca 30 ha vinic začala s výrobou
vína v roce 1993, a od té doby postupně doplňovala
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sortiment nabízených vín a rozšiřovala služby pro své
klienty. Hostem z jiného regionu je i vinařství Sedlecká vína - Sedlec u Mikulova, vinařství patří k tradičním
výrobcům kvalitních přívlastkových vín, která se rodí
v nádherném regionu v okolí Mikulova a u největšího
moravského rybníku Nesyt. Jejich vína byla podávána
na slavnostních tabulích pro anglickou královnu Alžbětu II. a manželku amerického prezidenta Hillary Clintonovou. Autorkou tohoto „vinařského“ bloku je Božena
Svobodová.
Od 18. 30 hodin bude na jevišti probíhat soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, regionální kolo
pro Hanácké Slovácko. Doprovází CM Šmytec. Dále
účinkuje sbor ZUŠ Klobouky a vítězové dětské verbířské soutěže našeho regionu. Vítěz postupuje přímo do
finále soutěže na MFF Strážnice. Autorem pořadu je Jan
Šafařík.
Mezi soutěží verbířů se můžete těšit na bloky souborů Kopaničiar Myjava SK a Olšava Uherský Brod,
které připravuje David Pavlíček. Kopaničiar Myjava
SK - soubor je uměleckým tělesem s dlouholetou tradicí (od r. 1955), který se snaží o šíření a zachování
folklórních zvyků a tradicí myjavského regionu. Působí ve městě Myjava a díky svérázné hudbě, podmanivému zpěvu a temperamentnímu tanci prezentuje
své umění nejen po celém Slovensku, tleskali jim už
od Jižní Koreje přes Čínu, Tunisko, Egypt a Brazílii
až po Kanadu. Olšava Uherský Brod – jejich taneční
program tvoří široká škála tanců párových z Uherského Brodu a jeho okolí, tance mužské a dívčí. Pro
zpestření zařadila Olšava do svého repertoáru i několik tanců slovenských.
Po skončení celého programu se centrum dění
přesune opět k vinařským stánkům, kde (pokud počasí dovolí) proběhne beseda u cimbálu s muzikou
Primáš.
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NEDĚLE
Nedělní program zahájí program dětských souborů a muzik od 14. hodin. Účinkují: Pantlička Krumvíř,
CM Primáš, Salajenka a Salajenečka Dambořice,
CM Friška, Ždáničánek Ždánice, CM ZUŠ Klobouky,
Dětské taneční studio Ondrášek Brno. Pořad autorsky připravuje Marie Šebestová.
Z obcí Hanáckého Slovácka se nám letos představí Boleradice, jejichž program připravuje trojice
autorů – František Koráb, Marek Koráb a Jindra Demela. V pořadu uvidíte a uslyšíte občany Boleradic.
Následuje tematický program dospělých folklórních
souborů regionu Hanácké Slovácko s názvem „Práca nepočká“, o kterém si můžete přečíst v následujícím článku. Autorkou pořadu je Zuzana Martinková.
Dále se můžete těšit na hosta z jiného regionu,
tentokrát z Horňácka. Horňácko je podregion Slovácka. Nachází se na úpatí Bílých Karpat pod Velkou Javořinou na moravsko-slovenském pomezí.
Tvoří jej devět obcí: Lipov, Louka, Malá Vrbka, Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Nová Lhota, Suchov
a centrem oblasti Velká nad Veličkou. Tento pořad
autorsky sestavují Magdalena Maňáková a Irena Zajíčková pod názvem „Około téj Velkej“. Około téj Velkej, teče voda kołem… ale nejenom příroda a voda
říčky Veličky je na Horňácku zajímavá. Bohatá tradice lidové kultury, která se zde dochovala, udivuje
svou archaičností, hudebností, tanečností a krojovou pestrostí. Představení kalendářních ale i rodinných zvyků a obyčejů toho regionu kolem Velké nad
Veličkou v průběhu roku od masopustu - fašanku,
půstu a Velikonoc, přes letní praní prádla a kosení
bělokarpatských luk, po podzimní hody, zabijačku
a svatbu se ujmou muzikanti a tanečníci z Velké nad
Veličkou, Lipova, Nové Lhoty a Hrubé Vrbky. Účinkují: CM Jarka Miškeříka, CM Martina Hrbáče aj. Vystoupí: folklorní soubor Velička, folklorní soubor RETRO Velička, taneční skupina z Nové Lhoty, dětský
folklorní soubor Veličánek, Sboreček žen z Lipova
a Mužský sbor z Hrubé Vrbky. Moderují Jiří Miškeřík,

Martin Prachař a Jakub Maňák.
No a pomyslnou třešničkou na dortu ročníku 2019
bude závěrečný koncert cimbálové muziky Musica
Folklorica. Muzika vznikla v roce 2001 z původně
příležitostného tria Petr Pavlinec, Miroslav Kolacia
a Martin Slovák hrajícího převážně skladby určené
pro cimbál s doprovodem. Sestavu postupně doplnili
další houslisté, violisté a hráči na dechové nástroje,
až se v roce 2006 definitivně ustálila pod označením Musica Folklorica. Hlavním motivem spolupráce
muzikantů, kteří aktivně působí především ve svých
domovských muzikách, je především snaha podívat se na hudební materiál z poněkud jiného úhlu.
V současné době muzika aktivně spolupracuje s řadou vynikajících zpěváků a sborů. Repertoár muziky tvoří především vlastní úpravy hudebních témat
z moravskoslovenského pomezí, okrajově i skladby
z oblasti Rumunska a Maďarska a samozřejmě i autorská tvorba. Členové kapely se v současné době
účastní také originálních projektů především ve spojení s folk-metalovou formací Paladran a studiově
spolupracují s kapelou Čechomor (CD Sváteční Čechomor - Sony BMG 2007). Za zmínku stojí jistě i to,
že jejich CD Nejen zahrádečky bylo nominováno na
žánrovou cenu Anděl 2015.
Po celou dobu programu je pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení klasické (pro pány i více
druhů piva) i tradiční (přesňáky, beleše, pekařské tyčinky) půjčovna dek, jarmark lidových řemesel – bižuterie s folklorními motivy, Ateliér Graffe, FolklorKA,
vařečky, koření, Bujonka, klobouky, trička s folklorními motivy atd.
Veškeré novinky týkající se programu najdete na
našich internetových stránkách www.krajbezestinu.
cz nebo na Facebooku. Přijměte tedy naše pozvání
a přijďte/přijeďte do Grumvířa! Přesvědčíte se jistě
o pravdivosti slov Boženy Němcové: „Hudba je sladká, líbezná mluva, každému srdci srozumitelná!“
Za programovou a organizační radu KBS –
Petra Konečná

Pozvánka na nedělní program dospělých souborů Hanáckého
Slovácka „Práca nepočká“
Taky vás doma stále honili do práce? Že je potřeba
to a hned zas tamto? Že krávy bučí hlady, že vinohrad hoří, že ječmen už háčkuje, že brambory musí
ze země, že meruňky už padají a já nevím co? Ano?
Takže to znáte. Pravá hanáckoslovácká nátura.
Ráno práca, přes deň práca, ale večír mordyjé!
A my vám to v neděli 16. června, na festivalu Kraj
beze stínu, škodolibě, s radostí připomeneme!
Bylo, nebylo. A toho jednoho červencového dne se
dělo kde co, a ne vše by se nám dnes líbilo!
Příroda v červenci překotně dokonává své dílo
a předává nám jej k užitku. Vinohrady stále ještě přelévají všechnu sílu do hroznů, kdežto obilí již pochytalo dostatek zlata od sluníčka, aby mohlo být zkoseno,
i meruňky vystrčily své oranžové plody všemu světu
na odiv, aby tak oznámily, že přišel čas využít jejich
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chutí. A práce nepočká. Proto je hned zrána v dědině rušno. Sluníčko ještě ani nestačilo prvními paprsky
osvítit celý dvůr a už se mezi nimi prodírá červený hřebínek kohouta, který zvučnými tóny oznamuje příchod
dalšího dne. A budí ty nejbližší, slepičky. Červeně i bíle
zbarvené, všechny hladové, kokodákajíc své prosby
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o trošku toho zrní. Než ale stihne kohout probudit hospodáře, něco zvláštního se na dvoře stane….
To hospodyně již dávno vstaly, aby na koláče zadělaly. Vždyť je svátek Navštívení Panny Marie a v dědině se chystají hody. Ale ani o největším svátku v roce
nemůže práce stát. Práce nepočká!
Je začátek července a zrovna dnes je třeba započíst žně. A tak hospodář brzy ráno budí své pacholky
a popohání je s vidinou velkého množství práce. Pacholci nezapomínají hned po ránu procvičit svá těla
a připravit je na namáhavou práci. Do dvora přijíždějí
ženy vazačky a žádají si od hospodáře povolení započat žně. Hospodyně už chystá snídani pro hladové pracovníky, kteří musí načerpat sílu z dobré ranní
stravy. Tak honem, snídejte! Práce nepočká!
Vazačky odjely s pacholky na pole žito žat a mezitím už hospodyňkám těsto vykynulo. Je čas nasázet
koláčky do pece. Ale co to? Kamna netáhnou! Zavolejte kominíka! Kominíka Karla! Z toho by byl stárek!
Než to ženský proberou, pánové zatím ve sklepě víno
na hody vyberou.
A než se v brzkém odpoledni sejdou mladí chlapci
z chasy a stárci v horní hospodě, aby odsud vyrazili
pozvat všechny z dědiny na hody, musí ještě otrhat
meruňky. Práce přece nepočká!

pečené, která už má uklizené, která má
lepšího chlapa, a která lepšího syna.
Jak dvě klebetnice před hody. Skoro
každý v dědině se jim dostane do úst,
okaždém ony něco vědí. A zavádka je
už za chvíli! Prozradí něco i o vás?
Už se hore dědinú nese tklivá píseň Zhůru, chaso, zhůru, hody už nám
tahnú. Stárci a chasa tak vyzívají všechno obyvatelstvo, aby práce zanechalo,
spěchalo na hody a uctilo tak památku
patrona zdejšího kostela. V tom křesťanském svatostánku se všichni, slavnostně nastrojení, sejdou a vyčkají na
požehnání pana faráře, posléze požádají o povolení hodů i pana starostu,
a pak se již oddávají všemu veselí, dodržujíc přitom tradiční zvyky a tancujíc
zavádku. Pojďte s námi a uvidíte…
Protože - včíl už práca počká!
Zuzana Martinková
Účinkují:
FS Salajka Dambořice + CM Friška
Chasa ze Ždánic + CM Hradisko
FK Krúžek Němčičky + CM Lašár
FK Pohárek Týnec + SK Hrozen Velké Bílovice
+ CM Lašár
Hanáckoslovácký krúžek Velké Pavlovice
+ CM Vinica
CM Vonica + Mužáci z Klobouk u Brna
Vítězové verbířské soutěže
Průvodní slovo: David Pavlíček

A jak to dopadlo?
Kamarád se s kamarádem v sadu sešel,
meruňky nakonec trhat nešel.
Vosy mu je nakousaly,
a červíci navrtali.
Vypálit ten zbytek leda,
na zdraví a na hody připít
s kamarády třeba!
Děvčata chlapce hledala,
prázdné flašky a chlapce po meruňkovici znavené
našla.
„Musíme je vzbudit!“ hlesla.
Kolem flašek vzdušný tanec hodila
a pod májú za chvílu s šohajkama kroužila.
A v dědině na návsi zatím veliké haló se strhlo.
Tetky Mařa a Tereza se štengrovaly, která už má na-
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SK Krumvíř
Zimní přestávka patřila jak
přípravě všech našich družstev
na novou sezónu, tak i tradiční
kulturní akci, kterou byl maškarní ples. Kdo se této veselé akce
zúčastnil, mohl spatřit strážce
vesmíru, jak popíjí pivo s vílami
ve vyhlášeném hostinci, nebo potápěče, kteří měli ve svých hadičkách všechno, jenom ne vzduch.
Týden nato přišlo na řadu mimo
jiné volení nového výboru na výroční schůzi. Všichni příchozí se
také mohli dozvědět více o nové
tribuně, která bude stát vedle kabin a samozřejmě o práci všech
trenérů a funkcionářů. Nyní tedy
k jednotlivým družstvům.

Přípravka
Hojná účast v zimním období
dávala naději na velkou motivaci
chlapců zlepšit poměrně nepovedený podzim. Týden co týden se
scházeli v místní nové tělocvičně,
kde pravidelně trénovali fotbalové umění a rozvíjeli pohybové
schopnosti. Kromě pravidelných
tréninků se starší zúčastnili halového turnaje v Křenovicích, mladší zase bojovali na turnaji v Dambořicích, kde svou první sošku
za nejlepšího střelce získal Kuba
Škrabko. Travnatou plochu okusili
hoši letos poprvé v polovině března, kdy „najeli“ na dvoutréninkový cyklus. První dvě mistrovská

utkání sehrála přípravka v Novosedlech a Pohořelicích. Kromě dalších mistrovských zápasů
nás ve dnech květnových svátků
čekají dva turnaje v Pavlovicích.
Počet hráčů neustále roste, kvalita však u některých podobně vzestupnou tendenci nemá. Nezbývá
než věřit, že se tento trend obrátí
k lepšímu.
Ondřej Luskač

Mladší žáci
Naši mladší žáci po podzimním
vítězství ve své soutěži přes zimu
rozhodně nezaháleli. Po skončení
soutěže si dali týdenní volno a okamžitě naskočili do turnajů Zimní halové ligy ve Valticích, kterou pořádal
OFS Břeclav. Zde chlapci změřili síly
s nejlepšími soupeři našeho okresu,
kteří hrají většinou krajský přebor
a krajskou soutěž. Naši mladíci se
v této konkurenci neztratili a pěti turnajích postoupili do velkého finálem,
kde bylo na dosah konečné třetí místo, které nám v souboji s Hustopečemi těsně uniklo.
Tréninky celou zimu probíhaly
v kloboucké tělocvičně a krumvířském kině, účast chlapců byla velmi
dobrá.
Vyvrcholením přípravy bylo čtyřdenní soustředění v Bělé pod Pradědem, kde chlapci poctivě trénovali a sehráli dvě přípravná utkání.

S Vrbnem pod Pradědem hrajícím
krajskou soutěž jsme remizovali 4:4
a proti Lázním Lipová jsme zvítězili v
poměru 3:1.
Po návratu z Jeseníků jsme porazili starší žáky Dambořic 5:2, mladší
žáky Brumovic 9:1 a 20. dubna odehrajeme první mistrovské utkání na
půdě Podluží v Kosticích.

Dalším zpestřením jarní sezóny
bude naše účast na sedmi středečních turnajích, které pořádají kluby
z Lednice a Hustopečí. Tyto turnaje
jsou zaměřené na větší herní vytížení chlapců, kteří během mistrovských utkání dostávají menší herní
minutáž. Pro jejich další fotbalový
rozvoj je každá herní půlhodinka dů-
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ležitá a věříme, že je tyto turnaje posunou dál v jejich fotbalovém rozvoji.
Složení mužstva pro jarní sezónu
se nemění, během jara jen budeme
začleňovat do kolektivu další chlapce z přípravky.
Cílem zůstává letní postup do
krajské soutěže mladších žáků, což
by byl další historický úspěch krumvířské mládežnické kopané.
Kádr družstva pro jarní sezónu:
Adam Stehlík, Radim Němeček,
Matěj Široký, Marian Straka, Dominik Novák, Kevin Brychta, Pavel
Kříž, Pavel Plavec, Ondřej Klement,
Jan Burýšek, Roman Vognárek, Jan
Valihrach, David Macháček, Jakub
Valenta, Lukáš Barek
Trenéři: Josef Brychta,
Roman Široký
Starší žáci
Se začátkem roku 2019 se rozběhla zimní příprava na nadcházející
jarní část sezóny
Dvakrát týdně se trénovalo v hale
Zemědělky v Kloboukách. Zúčastnili jsme se dvou halových turnajů
a to v Křenovicích a Hrušovanech
u Brna, na kterých jsme skončili
shodně na 2. místě
K dnešnímu dni jsme sehráli přípravná přátelská utkání s družstvy
starších žáků z Těšan, Bílovic nad
Svitavou a Chrlic.
V prvním jarním kole jsme zajížděli na půdu Hlohovce a zvítězili
jsme v poměru 3:0.
Postavení v tabulce po prvním jarním kole je výborné, jsme na prvním
místě s náskokem 5 bodů na druhý
tým Charvatské Nové Vsi, máme ale
odehrán o jeden zápas méně než
náš konkurent na postup.
Do jarní části sezóny jdeme samozřejmě s cílem vyhrát celou soutěž okresního přeboru a získat tak
možnost hrát příští ročník Krajskou
soutěž
Roman Široký
Dorost
Mužstvo dorostu skončilo po podzimu na 8. místě se skóre 26:29 a 15
body. Ke konci sezony jsme se potýkali se zraněním několika hráčů ze
základní sestavy a některé zápasy
jsme dohrávali dokonce v 10-ti lidech. Proto jsme také neodjeli na
žádné zimní soustředění, ale několik
vybraných jedinců odjelo na soustředění s A mužstvem do Boskovic.
V zimě se nám podařilo mužstvo
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dorostu doplnit o talentovaného
Honzu Borovičku z Bošovic, který
je u nás na zkoušku s možným přestupem do A mužstva. Je to velice
šikovný a pracovitý fotbalista, kterému bych přál prosazení v krajském
přeboru. Dále postupně zapojujeme
do přípravy i vybrané hráče ze starších žáků - P. Plevač, J. Krybus a F.
Chotovinský. Zatím se nám nepodařilo zapojit ještě J. Šimbery a M.Breznického, ale věřím že je nějakým
způsobem přesvědčíme. S aktivní
činností skončili D. Petlák z Čejče a
R. Knápek, kterého je obzvlášť velká
škoda.
Zimní přípravu jsme zahájili s A
mužstvem střídavě výběhy, UT
Dambořice a v pátek byla tělocvična
(kino). K prvnímu přípravnému zápasu jsme si pozvali mužstvo dorostu
ze St. Poddvorova, které hraje OP
Hodonín. Zápas hraný na umělé trávě
v Mutěnicích skončil naší výhrou 6:1.
Další přípravné zápasy: Krumvíř - Hustopeče 4:1, Ratíškovice - Krumvíř 1:4.
V prvním jarním zápase jsme nastoupili v Dambořicích, které jako nováček
skončily po podzimu na 4. místě. Zápas skončil 2:2 (branky Borovička a
Němeček). V následujícím domácím
utkání jsme porazili mužstvo Dolních
Bojanovic 1:0 (Němeček). V zatím posledním utkání jsme nastoupili u lídra
soutěže mužstva Dubňan, kde jsme
nakonec prohráli těsně 4:3, ale určitě
jsme nebyli horší, spíš naopak. Závěrem věřím, že se mužstvo dorostu rozehraje a skončí do 5. místa, na které
určitě má.
Radko Šidlík
A tým
Po zimní přestávce se ve své
úvodní sezóně v Krajském přeboru
připravoval tým v podstatě v nezměněném složení třikrát týdně. Novou
tváří je v kádru talentovaný Jan Borovička z Bošovic, který patří ještě
věkem do dorostu, ale využívat ho
budeme v obou kategoriích a těsně

před koncem přestupového období
hlásil návrat po půlročním angažmá
v Mutěnicích Patrik Bíza.
Pro zlepšení kondice jsme
kromě terénu využívali i místní tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem
v Dambořicích. Ke konci přípravného období tým navíc absolvoval
čtyřdenní herní soustředění v Boskovicích. Mužstvo odehrálo v tomto
období několik zajímavých zápasů
s kvalitními soupeři. A tak si i fanoušci mohli porovnat výkonnostní
rozdíly v soutěžích na Moravě, když
náš tým měřil síly s divizními oddíly z Břeclavi, Bzence, Strání, týmy
nižších krajských soutěží z Rájce
a Rohatce a zajímavou konfrontací
byl duel s týmem dorostu U19 Zbrojovky Brno. Věříme, že na jarní část
soutěže budeme dobře připraveni
a pokusíme se ještě vylepšit postavení v tabulce, ve které nám patří
před startem jarní části desáté místo
v šestnáctičlenném poli.
Další soutěž, ve které bychom
chtěli uspět, je pohár JKKFS. V něm
se Krumvíř dostal už do čtvrtfinále,
ve kterém změří sílu s Mutěnicemi.
Toto derby je naplánováno na středu 17.dubna a odehraje se na půdě
soupeře. Na toto i ostatní zápasy
v soutěži zveme naše fanoušky.
B tým
I naše rezerva se pozvolna probudila ze zimního spánku. Hráči
ve spolupráci s A týmem a dorostem zvládli několik duelů v přípravě
s okresními soupeři. Týmu patří po
podzimu solidní třetí místo a pokusí
se zabojovat o příčky nejvyšší, i když
postavení vedoucích Bořetic se zdá
být neohrozitelné. I nadále platí, že
budeme využívat mladé hráče z dorostu tak, aby po skončení sezóny do
tohoto týmu plynule natrvalo přešli
a z týmu se stala opravdu schopná
a soběstačná jednotka s ambiciózními předpoklady.
Michal Škrabko
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DFS Pantlička
Letošní školní rok
je v Pantličce opravdu nabitý. Ještě se
nám ani jeden týden
nestalo, že bychom
polevili v tempu
a přípravách na další akce nebo vystoupení. A to je vlastně
dobře, pořád se
něco děje...
I když už je jaro,
musíme
vzpomenout na naše třetí
Vánoční koledování
v kostele sv. Bartoloměje. Do našeho
pásma - tentokrát
s námětem “Broučci koledníčci” - jsme
více zapojili cimbálovou muziku Primáš,
se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
Naše společné hraní, zpívání a koledování snad potěšilo
kostel zaplněný do
posledního místa.
Vaše přízeň nás velice těší a už teď přemýšlíme, co nového
pro Vás připravíme
na letošní vánoční
čas.
Velmi rádi jsme se
s dětmi už podruhé
zapojili do Tříkrálové sbírky. Ve většině
domácností na nás
již čekali a kromě finančního příspěvku
pro Charitu si také děti odnesly něco sladkého na zub.
V lednu jsme na “dospěláckém” krojovém plese
předtančili úryvek z moravské besedy. Přijali jsme také
pozvání na dětský krojový ples do Velkých Bílovic, kde
jsme tancovali s mladou bílovickou chasou celou moravskou besedu v téměř neupravené podobě. Ples se
velice vydařil, děti odjížděly spokojené, některé i s pěknými cenami.
Aby to nebylo jenom samé tancování, tři naše děvčata se zúčastnila pěvecké soutěže Zpěváček Hanáckého Slovácka. Jitka Němečková se v nejmladší kategorii
umístila na 2. místě, Anička Vostřáková si v kategorii
do 10 let vyzpívala postup do oblastního kola a Eva
Húšková v obrovské konkurenci v nejstarší kategorii
předvedla krásný pěvecký výkon. Všechna děvčata ve
svátečním kroji hrdě reprezentovala nejen náš soubor,
ale i obec Krumvíř.
Před třemi lety přišlo od naší chasy pozvání, jestli
bychom vystoupili s předtančením na krojovém plese.
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Ačkoliv jsme věděli, že pro menší děti je náročnější vystupovat v osm večer, každý rok jsme se moc rádi na
plese předvedli a ukázali, co děti zvládnou a ty si naopak moc užívaly velké obecenstvo. Celou dobu v nás
zrál nápad na vlastní dětský krojový ples a letos jsme ho
konečně uskutečnili. Částečně k tomu bohužel přispěla
i série výtek, že se děti účastní krojového plesu ve večerních hodinách, které vyvrcholily oficiální stížností na
obecním úřadě.
První dubnový víkend tedy nastal čas pro Dětské
krojové odpoledne. Po navázání přátelských vztahů
jsme si pozvali na oplátku mladou chasu z Velkých Bílovic, která s námi zatančila moravskou besedu a zpestřením bylo i vystoupení dětí z dětského národopisného
souboru Dunajek z Velkých Dunajovic, jejichž dětské
hodečky jsme navštívili už minulý rok. Celým odpolednem provázela dechová hudba Šardičanka. Po prvním ročníku máme samé pozitivní odezvy, tak snad se
všem zúčastněným akce líbila a v dalších letech bude
návštěvnost ještě stoupat. Utužovat folklor v naší obci
a v srdcích dětí je naší prioritou.
A teď přichází na řadu děkování, protože opravdu je
za co děkovat. Moc děkujeme úžasným rodinám našich pantličkových dětí za velkou pomoc a podporu.
Vážíme si, s jakou ochotou se všichni zapojili. Nejen,
že nám rodiče přispěli krásnými hodnotnými cenami,
ale také neúnavně obcházeli sponzory a pomohli nám
obsluhovat naše hosty a napekli pro ně občerstvení. Děkujeme hasičům za zajištění šenku. Děkujeme
všem sponzorům, díky kterým se sešlo v tombole přes
300!!! krásných cen. Děkujeme Pavle Novákové, která
nám velice pomohla s výzdobou sálu. Děkujeme paní
Männlové a Kobylkové za pomoc při zajištění průběhu
akce. Děkujeme Staňovi Prokopovi za foto a video.
A v neposlední řadě děkujeme Andree Houšťové, která nám pomáhala nejen s organizací celé akce, ale
je také naší pomocnou silou, aby Pantlička správně
fungovala jako spolek.
Po úspěšné akci jsme zorganizovali tvořivou dílnu,
kde si děti připravily květináče, do kterých zasely jarní
osení, ozdobily vajíčka a s Petrou Hečovou vytvořily
krásná velikonoční přání. Ani během Velikonoc jsme nezaháleli a již tradičně jsme na Velký pátek klapali po dědině. Teď nás čeká vystoupení na prvomájovém jarmarku v Kloboukách a pečlivá příprava na Kraj beze stínu.
Těšíme se na Vás tedy v červnu!
vedoucí a děti z Pantličky
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Spolek proKRUMVÍŘ
Jarní úklid Krumvíře
Spolek proKRUMVÍŘ se
opět připojil k celorepublikové
akci s názvem „Ukliďme Česko“ a zorganizoval lokální úklid
okolí Krumvíře. Podobně jako
v předchozích letech byl záměr akce se zaměřit na černé
skládky a na úklid vyhozených
odpadků kolem hlavní silnice.
Přestože sobotní počasí nebylo na úklid ideální, na
sraz dorazilo na 25 dětí a dospělých, včetně motorizované
jednotky, s odhodláním uklidit
Krumvíř. Bohužel byly opět objeveny černé skládky, zarostlé
pozůstatky ze stavby fotovoltaické elektrárny a další nejrůznější absurdity, které rozhodně do přírody nepatří.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem dobrovolníkům, kteří i přes nepřízeň
počasí odvedli velký kus práce a velkou měrou přispěli ke
zkrášlení Krumvíře.
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WineRun – Krumvířský vinařský běh
Tentokrát čtvrtou sobotu v červnu – 22. 6. 2019,
se uskuteční již pátý ročník Krumvířského vinařského běhu – den plný běhu, vína a dobré nálady. Pro
běžce bude připravena další pamětní medaile do
sbírky z dílny Keramiky Krumvíř a vítěz bude tradičně vyvažován krumvířským vínem. Opět se můžete
těšit na otevřené sklepy a večerní zábavu. Tentokrát
zahraje k tanci a poslech kapela The Golden Delicious.

Podobně jako v předchozích letech bude výtěžek
krumvířského vinařského běhu věnován na dobrou
věc.
Více informací a harmonogram akce naleznete na
www.winerun.cz
Všichni jste srdečně zváni!
Letní divadlo – 27. 7. 2019
Letní kino 17. 8. - 18. 8. 2019

Spolek pro muzeum jubilující
V srpnu letošního roku oslaví Spolek pro muzeum 10.
výročí svého vzniku.Na počátku byla jedna náhoda a jedna nádherná výstava krojů. Za tou stála Marie Šebestová
a Štěpánka Ledahudcová. Vymyslely, posháněly a připravily na obecním úřadě všechno, co se týkalo krojů. Nejúžasnější byly jejich figuríny, které slouží v muzeu dodnes
a inspirovaly mnohé další autory výstav v širokém okolí.
Já jsem jim nabídla, že výstavu doplním fotografiemi starých krojů a pohledů na obec. Sbírám je stále již několik
let. Slovo dalo slovo a v létě 2009 se na národopisném
stadioně konal benefiční koncert, který na podporu zřízení
muzea v Krumvíři zorganizovala Alenka Knoflíčková. Přizvala na něj i svého kolegu z muzikálu Jiřího Zonygu. Daly
se udělat odznáčky se starou pečetí obce, která se pak
stala, s laskavým souhlasem autora pana Stanislava Ševčíka, spolkovým logem. Zakládající členkou, kromě Marie
a mne, byla i Věra Vašíčková.
Velkým úkolem, který jsme si na sebe naložily, bylo především pořídit budovu a zřídit v ní místní muzeum. Nevěděly jsme, kde ji najít ani jak na ni sehnat peníze. Jediné,
co jsme opravdu měly, byla chuť do práce.
Každá ze zakládajících členek měla za sebou již svoje akce, které organizovala nebo spolupořádala. Marie
se např. podílela na činnosti dnes již zaniklého Sdružení
Rodiče Krumvíř. Nezapomenutelnou se stala především
jejich velikonoční výstava. Aktivně se zapojila do obnovení
činnosti DFS Pantlička a šila kroje. Já jsem se zasloužila o zbudování výstavních prostor na obci. Pamětníci si
určitě vzpomenou na výstavy rodáků (Ševčíka, Svobody,
Demely) nebo pana Zelinky, Buchty, pana faráře Trtílka,
výstavy dětských prací místní školy, fotek z historie Kraje
beze stínu a dalších. Také jsem již v té době organizovala

Krumvíř válečný
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spolu s Františkem Valihrachem, jakožto předsedou kulturní komise, společná zahájení adventu, Charitativní koncerty s Mladou muzikou ze Šardic nebo Adventní koncerty
v kostele. Byla jsem členkou redakční rady Zpravodaje
a podílela jsem se na většině vydání obecního kalendáře.
Věra dobrovolně pracovala v místním SDH, zapojovala se
do života farnosti a šila kroje.
První velkolepou společnou akcí, kterou jsme v nové
sestavě uspořádaly, byl v roce 2010 Sjezd rodáků po 35ti
letech. Nejenom, že se pro tuto příležitost pořídil obecní
znak a prapor, ale také se vydala a náležitě pokřtila i kniha
100 let Bartolomějských hodů, na které náš tým ve spolupráci se současnou kronikářkou obce Annou Strakovou
pracoval více než rok. A následovaly další akce, některé
opravdu velké i vícedenní (2011 Kraj beze stínu se soutěží
verbířů, 2012 Otevírání lázeňské sezony), některé menší:
dětské předtančení krojového plesu, snaha o další obnovení Pantličky, zájezd na Moravský ples do Prahy, prezentace obce a v dalším roce i Mikroregionu Hustopečsko na
veletrhu Regiontour. Jednou
z velmi vydařených akcí byl
narozeninový koncert rodáka a velkého podporovatele
myšlenky založení muzea
pana Zdeňka Šmukaře, kde
z pódia místního KD zazněly
operní, operetní i muzikálové
árie v podání Zdeňka, jeho
manželky a jeho studentů
a žáků.
V roce 2012 se nám s poČerven
mocí obce podařilo pořídit
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dům č.p. 213, který vybudování muzea zcela vyhovoval.
Pochází z konce 19. století, má dřevěné stropy i podlahy,
průjezdní prostorný mlat a hospodářské zázemí. Okamžitě
jsme se s nadšením sobě vlastním vrhly do organizování
výstav a akcí v muzeu. Na podzim již bylo Turkyňobraní,
křtil se muzejní kalendář, opravil se sklep. Všechny tyto
akce se mohly konat za velké podpory našich sponzorů,
přátel, rodiny a také úspěšně napsaných grantů.
V roce 2013 se Marie Šebestová odstěhovala a na její
místo nastoupila Oksana Mandelíková, která se později stala dokonce jeho první zaměstnankyní. Muzeum se
stále více dostávalo do povědomí lidí a na podzim o nás
natočila Česká televize jeden z dílů Folkloriky, v němž se
spolu se Spolkem poprvé představil také nově se formující
mužský sbor.
Jenomže budova muzea nutně potřebovala opravu.
Nejenom, že nevyhovovaly rozvody el.energie, ale plynové topení nebylo schopné regulace. Omítky a zdi, v nichž
se nacházely výplně z nejrůznějších materiálů, stále vlhly.
To je jenom malý výčet všech problémů, které starý dům
měl a některé pořád má.
Začal pro nás velký kolotoč – shánění peněz. Nejdříve jsme navázaly kontakt s Památkovým ústavem v Brně,
protože opravovat hliněnou stavbu není zas až tak jednoduché. Členská základna a rota sympatizantů se rozrostla především o Dagmar Urbanovou a mnohé další, kteří
s námi nějakou dobu putovali, někteří spolupracují dále,
někteří to z časových důvodů vzdali. Přes všechny nutné práce jsme se ale nevzdaly organizování velkých akcí.
„Krumvíř válečný“ s vlastními novinami a Mobilizační vyhláškou, přehlídkou dobového oblečení a zástupci všech
armád, které se podílely na osvobození Krumvíře, byl
určitě důstojnou vzpomínkou na ukončení druhé světové
války. Rok 2014 byl všeobecně velmi úspěšný. Na no-

Opadaná omítka
jaro 2015
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vém hřbitově se posvětil řezbovaný dřevěný kříž z dílny
manželů Slavíkových, ve výstavní síni OÚ se instalovala
výstava „Umění zednické“, která dodnes představuje stavební činnost v obci od konce 19.století. Pokračovali jsme
v tradiční hodovní výstavě i v zahájení adventu, pořádali
jsme druhý ročník Noci kostelů. Ale budova muzea si vyžadovala naši stále větší a větší pozornost. V roce 2015
byla prohlášena kulturní památkou a my jsme se dostaly
do jiné kategorie možných grantů. Muzeum jsme začaly
opravovat tzv. z gruntu. Opravy byla tak rozsáhlé, že jsme
se jej rozhodly uzavřít a za finanční podpory ministerstva
kultury, Jihomoravského kraje a z části i obce Krumvíř se
opravila fasáda s původními šambránami kolem okenních
otvorů, vyměnily se shnilé dřevěné zárubně, vybourala
se betonová dlažba v jedné z jizeb, do chodby se pořídily ručně dělané cementové dlaždice ( replika původních )
a cihlami se vydláždila komora, postavil se komín. Ošetřily se dřevěné stropy, pořídily se nové vnitřní omítky. Ve
výčtu prací nejsou zahrnuty hodiny a hodiny práce, které
v budově trávili členové, sympatizanti a jejich rodinní příslušníci. Muzeum – a to především díky Oksaně - dostávalo původní tvář. Zahrada prokoukla tak, že ji využívají
folklorní soubory k focení svých propagačních materiálů
nebo malí táborníci k odpočinku. Dagmar zorganizovala
první z letních „přímuzejních“ táborů pod názvem „Vůně
starých řemesel“ a i ve ztížených podmínkách se konaly
výstavy a jiné drobné akce pro děti a jejich rodiče. Dvůr
dostal nový přístřešek – šopu – pro hospodářské stroje,
vyklidila se bývalá šopa na uhlí a postupně se, pomocí lidí,
kteří si v muzeu vykonávali svoje obecně prospěšné práce, odvážel veškerý nepořádek z půdy. A že ho tam bylo!
O tom, jak v muzeu opravy postupovaly, natočila Česká
televize díl Našeho venkova.
Mezi všemi opravami, úpravami a drobnými akcemi
jsme stále pořádaly depozitář, protože přírůstků do našich
sbírek je – díky Vám všem – stále dost.
V roce 2016 dostalo muzeum konečnou podobu – tedy
alespoň obytný dům. Za jeho opravu jsme dostaly Zvlášt-
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ní cenu v soutěži O nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. To byl obrovský úspěch všech lidí, kteří
se kdy na opravách podíleli – a to buď za úplatu, nebo
zcela zdarma a dobrovolně. Opravy jsme uskutečnily i za
podpory donátorů, kteří nám na základě našich žádostí
přispívali, dokonce někteří přišli s finanční pomocí i sami,
protože nás sledují a podporují. Avšak, kdo kdy opravoval
starý dům, ví, že je to „černá díra“ na peníze.
A do Spolku přicházeli další dobří lidé. Ludmila Foretníková, Hana Cvanová, Irena Buchtová, Magda Doležalová.
V roce 2017 jsme finálně opravily mlat, který se stal především výstavním prostorem využívaným jako zázemí pro
činnost s dětmi. Slavnostně jsme jej otevřely při příležitosti
zahájení Kraje beze stínu výstavou Můj folklor. A, doufejme, že vznikla další tradice – kromě Velikonoc, Vánoc
a hodů bude i tento festival další příležitostí představit naši
práci širší veřejnosti.
Některé akce samovolně zanikly, některé ještě určitě
obnovíme, některé nové se stávají tradicí. Vzpomeňme
třeba na muzejní omalovánky, které pro nás vytvořila Šárka Foretníková. Ty mají velký potenciál stát se muzejní vizitkou a ukázkou dobré práce. Dalším krokem k propagaci práce muzea i drobného finančního přilepšení se stala
spolupráce s módní návrhářkou a ilustrátorkou Zuzanou
Osako. Její originální ubrusy, záclonky, utěrky a chňapky
zdobí nejenom naši kuchyňku, ale výtěžek z jejich prodeje
jde na konto oprav. Také díky její dvorní fotografce vznikly
nádherné propagační fotografie. Zuzana při své práci využívá i náš depozitář. Je to také jeden ze způsobů propagace muzea i Krumvíře, potažmo Hanáckého Slovácka.
A co nás čeká dál?
Budeme opět opravovat a rekonstruovat. Budeme opět
tvořit, vystavovat, táborničit, přispívat k obohacení kulturního života v naší obci.
Z oprav je to především vybudování sociálního zázemí (doteď používáme chemický záchod), oprava hospodářských budov včetně prodloužení elektrických rozvodů
a „náspja“, protože nevhodně zvolený materiál brání přirozené cirkulaci vzduchu a vody v hliněných zdech. Máme
plány, máme vyjádření Památkového ústavu i odboru památkové péče, máme stavební povolení. Nemáme pení-
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ze. Čekáme na výsledky podaného grantu.
Z hospodářských budov bychom rádi vybudovaly společenskou místnost pro výtvarné dílničky nebo rukodělné
kurzy v průběhu zimy. Pod střechou bychom rádi zřídily
depozitář, který stále v muzeu hledá svoje místo.
Je však třeba udělat i takové drobné opravy, na které
se granty ani finanční podpory nevypisují – opravit vrata
na mlat, udělat sítě do dveří, aby se mohlo stabilně větrat,
musíme koupit ponorné čerpadlo na zálivky (studnu naštěstí máme). V zimě přitápíme dřevem, které také pracně
sháníme. Dárky od vás mnohdy potřebují často alespoň
základní údržbu, i to stojí peníze. Ne všechno zvládáme
svými silami, jak jste si mohli všimnout, v muzeu jsme pouze ženy. Finanční podpora obce většinou pokryje provozní
náklady (elektřina, voda, pojištění domu a provozu a jiné
drobné spotřební výdaje).
Z akcí, které plánujeme a rády bychom zachovaly i do
budoucna je především letní táborzaměřený na stará řemesla a výtvarné dílničky při příležitosti celostátních happeningových akcí jako je „Dáme kroj“ nebo „Namaluj ornament“ stejně jako doprovodné akce k výše uvedeným
svátkům.
Jsme rády, že se muzeum podařilo v Krumvíři zřídit,
jeho založení se s různými přestávkami plánovalo již od
konce druhé světové války. Jsme rády, že jsme se staly

Stav 2014

Lyžníci na Sklenařovým kopcu

Marie pere - první muzejní kalendář
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pro mnohé další obce vzorem. Jsme rády, že jsme Krumvíř dostaly do širšího povědomí spolu s produkcí špičkového vína, stále atraktivnějším folklorním festivalem nebo
neobyčejným vinařským během. Víme, že nás čeká ještě
spousta práce. Víme, že už asi nenávratně zmizel ten čas,
kdy si obyvatelé obce budovali sami svoji „občanskou vybavenost“. Uvědomujeme si, že bez dobrovolné práce se
z muzea stane pouze další budova na údržbu. Uvědomujeme si, že bez dobrovolníků, kterých je stále nedostatek,
své sny a plány nikdy neuskutečníme.
Budeme velmi vděčné za každou pomoc. Ať už finanční, materiální nebo i fyzickou. Budeme velmi rády za Vaši
návštěvu. S rodinou, s dětmi, kamarády, příbuznými. Rády
Vás muzeem provedeme. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím FB stránky, na t.č. 774408938,
promuzeum@email.cz nebo osobně.
Více informací najdete na nástěnce u OÚ.

Natírání fasády

Nejbližší akce:
Víkend otevřených památkových domků Slovácka
(1. a 2. červen)
Kraj beze stínu - výstava Od svítání do soumraku
(15. - 16. červen )
Věra Colledani

Odstraněné vrstvy stare omítky

Okna

Krojovaná Chasa
Moravský ples v Praze
Plesová sezóna v Krumvíři a okolí sice skončila, pro
nás však jejím završením byl až krojovaný ples v Praze. I letos se nám totiž dostalo příležitosti navštívit společně s dalšími přespolními již 63. tradiční Moravský
ples konaný na pražském Žofíně. Termín letos připadl
na sobotu 23. března.
Tuto akci nelze přirovnat k žádnému plesu u nás
v okolí, přináší totiž moravský folklór na jeden den do
našeho hlavního města.
Jelikož se jedná o organizačně náročnou událost, je
třeba všechny nástupy a vystoupení nazkoušet. I proto
jsme do Prahy vyrazili už po 9. hodině ráno. V autobusu pro 50 lidí se sešli šohaji a děvčice z Čejkovic,
Hovoran, Krumvíře, Terezína, Bohumilic, Žatčan, Dambořic a Násedlovic. Protože cesta do stověžaté Prahy
vede přes D1, u které nikdy nevíte, kolik času na ní
strávíte, bylo třeba se náležitě vybavit. A tak ten vzal
demižón vína, ten zas kořalku, ta upekla koláče. Zkrátka, kdo měl na co chuť, tak to vzal. Cesta do Prahy,
kterou jsme si krátili zpěvem, byla naštěstí klidná, alespoň co se týče provozu na silnicích.
Po příjezdu na Žofín jsme dostali místo v šatně,
oblékli se do krojů a ještě před zkouškou vyšli do ulic,
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abychom se ukázali místním i turistům. Musíme přiznat, že jsme měli úspěch a fotky s námi mají turisté
doslova z celého světa.
Během zkoušek, kde se zkoušela vystoupení ostatních souborů, ale také slavnostní defilé všech krojovaný, kterých se nás sešlo okolo 400. Díky dobré koordinaci organizátorů vše proběhlo rychle a my mohli,
ještě před zahájením, vyrazit podruhé do ulic.
Tentokrát byl naším cílem Karlův most, na kterém
jsme také sklidili velký úspěch, částečně také díky našemu zpěvu. Co nás však zamrzelo, že jsme na našich
vycházkách po centru města takřka neslyšeli náš rodný jazyk a museli se spoléhat na angličtinu.
Vrchol večera – Moravský ples – se náramně vydařil. Bavili jsme se nejen na hlavním sále s DH
Podlužanka, ale také v předsálí, malém sále a suterénu při cimbálkách, které se během večera střídaly.
Atmosféra večera byla parádní, a tak ples utekl rychleji
než by si kdo přál.
Kolem druhé hodiny ranní jsme se svlékli z krojů
a vyrazili zpátky směr jižní Morava. Na místo odjezdu
jsme se vrátili po páté ráno.
Samozřejmě i letos jsme dostávali zajímavé a často
i úsměvné dotazy jako například, jestli se nám ty bílé
kalhoty nešpiní, jestli mohou holky v sukních chodit na
záchod nebo jestli v krojích chodíme normálně.
Martin Sýkora, Vojtěch Veselý, Antonín Hradil

ČZS – Sdružení vinařů Krumvíř
Činnost jsme zahájili tradičním Zahrádkářským plesem na němž hrál Jiří Helán s kapelou. Opět se podařilo připravit bohatou tombolu, což přilákalo větší počet návštěvníků. Po plese vznikla fáma o nezařazené
výhře - zájezdu do Chorvatska. Můžu Vás ujistit, že
nikdo z členů výboru ČZS si takový poukaz nenechal.
Nesplnili jsme podmínky, které vyžadovala cestovní
kancelář při pořádání akce, takže poukaz nám nebyl
poskytnut.
V neděli po plese se na výroční členské schůzi naplánovala činnost na zbývající období letošního
roku.
10. března se na kulturním domě sešlo 74 degustátorů na hodnocení vín.
Pod odborným dohledem subkomise Valihrach
Josef, Valihrach Martin a Valihrach Antonín ml. bylo
ohodnoceno 636 vzorků vín (364 bílých, 223 červených a 49 růžových).

Naši členové se svými víny uspěli i na výstavách
v okolí. V Bošovicích získali šampiona Schmied Mira za
Cabernet Sauvignon a Vytrhlík Stanislav za Dornfelder.
Jaro jsme přivítali účastí na akci Keltský telegraf.
V nejbližším období připravujeme zájezd do lázní
Mošoň.
Rozsypal Karel

Subkomise vybrala tyto šampiony:
Hlinecký Lukáš
Rulandské šedé 2018
Kolouch Josef
Veltlínské zelené 2017
Rodinné Vinařství Esterka
Cabernet Moravia 2018
Kopecký + Matoušek
Cabernet Sauvignon 2015
Cenu starosty za 3 nejlépe hodnocené vzorky
krumvířského vinaře obdržel Prokop Josef s průměrem hodnocení 19,07 bodu. Výstava se konala o týden
později a podpořil nás opět Vinařský fond. Mediálním
partnerem byl Český rozhlas Brno.
Zpestřením výstavy byla prezentace okolních vinařských firem. Náladu zlepšilo vystoupení CM z Milotic.
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Koalice ODS a KDU-ČSL
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem voličům za podporu, kterou jsme ve volbách dostali.
Nové zastupitelstvo je sice složeno
teprve pár měsíců, už se nám ale
povedlo dotáhnout do konce jeden
z našich stěžejních bodů programu.
Pro SDH Krumvíř jsme pořídili AED
(automatizovaný externí defibrilátor).
Defibrilace je léčebná metoda, která
využívá elektrického proudu ke zvrácení zhoubné srdeční arytmie, jež by
bez zásahu nevyhnutelně vedla ke
smrti.Je-li výboj podán do 3 minut od
kolapsu, je vysoká pravděpodobnost
přežití.Defibrilátor je umístěn na hasičské zbrojnici a je využitelný Integrovaným záchranným systémem.
Jeho umístění v obci může v situaci,
kdy se počítá každá vteřina, zachránit život.
Jak jistě každý ví, v obci se připravuje nebo již realizuje několik
velkých projektů. Asi největší z nich
je výstavba čistírny odpadních vod.
Tento projekt je již hotov a vyřizují
se souhlasy správců sítí. V průběhu
dubna by měla být podána žádost
o stavební povolení. Dále je vyhotoven projekt na přístavbu školy, kde se
čeká na výsledky schvalování dotace. Jsme rádi, že proběhla demolice
objektu č. 121 (vedle samoobsluhy)
a prosazujeme co nejrychlejší umožnění průchodu přes tento pozemek.
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V realizaci je rekonstrukce starého
hřbitova a také stavba sběrného dvora v areálu bývalého JZD. Chceme
změnit způsob sběru tříděného odpadu, základní druhy odpadů chceme nechat v pravidelných intervalech
odvážet přímo od domů zaměstnanci
obce. Snažíme se promyslet motivační systém třídění odpadu (čím víc
třídíte, tím míň platíte), takový systém
již v mnoha obcích úspěšně funguje.
Pracujeme na tom, aby tyto změny
byly spuštěny zároveň se zahájením
provozu sběrného dvora. V těchto bodech však zatím není v zastupitelstvu
dostatečná shoda a ačkoliv jsme toto
téma opakovaně při jednáních zastupitelstva otevřeli, rozhodnutí je stále
odkládáno.
Asi nejpalčivější problém, nejen
naší obce, je parkování. V době kdy
každá domácnost vlastní 2-3 auta
si na řadu vozidel podél celé ulice
musíme zvyknout. Vytipovali jsme si
prozatím 3 nejvytíženější místa, kde
lze parkování nějakým způsobem
zlepšit: ŠKOLA, HŘIŠTĚ, HŘBITOV.
V nejbližší době na těchto místech
navrhneme rozšíření stávajících
nebo vybudování nových parkovacích míst. Doufáme, že návrh projde
a situace se aspoň trochu zlepší.
Jedním z našich programových
bodů bylo i vybudování cyklostezky
v místě stávají železniční trati. Bo-

hužel se obcím, přes které trať vede,
nepodařilo z důvodu nepřiměřených
podmínek státu dohodnout a podat
nabídku při dražbě, takže by se novým majitelem měla stát firma TMŽ
podnikatele Martina Dvořáka s vítěznou sumou 2,8 mil. korun. Obce se
nyní chystají podat stížnost. Poslední
souhlas s případným prodejem ovšem musí ještě udělit vláda.
Nyní se snažíme soustředit na velké rozdělané projekty a parkování,
takže na několik menších programových bodů - jako jsou malá dětská
hřiště v nových ulicích, nové webové
stránky obce nebo rozšíření hřbitova
- zatím řada nepřišla, ovšem myslíme
na ně a jakmile bude vhodná doba,
tak je na jednání zastupitelstva navrhneme.
Dále bychom byli rádi, kdyby se
zvýšila účast veřejnosti na jednotlivých jednáních zastupitelstva, dozvíte
se zde mnoho detailů o probíhajících
i budoucích projektech, můžete zde
sdělit své nápady, námitky či problémy nebo se jen podívat, jak aktivně
Vás zastupují jednotlivý zastupitelé.
A na závěr bychom chtěli poděkovat ostatním zastupitelům za spolupráci při prosazování projektů, které
zlepší život v naší obci.
Jménem zastupitelů a kandidátů
za koalici ODS a KDU-ČSL
Vojtěch Veselý
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SDH Krumvíř
AED v Krumvíři
V Jihomoravském kraji je ročně mimo nemocnici postiženo náhlou srdeční příhodou přibližně 700 lidí. Při
včas zahájené a správně provedené resuscitaci
s pomocí AED, se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 a 80 procenty. Na hasičské zbrojnici
v Krumvíři máme přístroj AED (automatizovaný externí
defibrilátor), se kterým můžeme vyjíždět v rámci systému zdravotní záchranné služby k případům náhlé srdeční příhody.
Pokud jste svědky takového postižení, ihned volejte
telefonní linku 155. Operátor mj. zjistí nejbližší externí
defibrilátor; pokud je v dané oblasti dostupný defibrilátor
u složek IZS, vyšle operátor na místo kromě výjezdové
skupiny ZZS i nejbližší jednotku s AED. V praxi tedy na
místo události přijíždí obratem hasiči nebo policisté, kteří pomohou s resuscitací postiženého za pomoci
AED do doby příjezdu týmu ZZS.
Automatizovaný externí defibrilátor je počítačově řízené zařízení určené pro laiky, které je schopno analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zá-

chranáře k provedení resuscitace správným způsobem
a v případě potřeby i k provedení bezpečné defibrilace
(postup, který je schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu vedoucí k zástavě oběhu).
Klíčovou roli v systému hraje operační středisko
zdravotní záchranné služby, kde ihned po přijetí tísňové výzvy na lince 155 a zjištění, že pacient je v bezvědomí a nedýchá, aktivují AED. Operátorky mají všechna
dostupná AED zaznačené v mapách a v databázi operačního programu. Při aktivaci spolupracují s operačními středisky složek IZS, konkrétní obsluhou AED anebo
se svědkem události. Po dobu dojezdu pomoci na místo
události provádí s volajícím po telefonu telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci.
Přístroj AED zakoupila obec, na návrh koalice ODS
a KDU-ČSL. Prostřednictvím hasičů v Krumvíři je AED
zapojeno do krajského systému, který zachraňuje životy.
V případě potřeby vždy volejte zdravotnickou tísňovou
linku 155, kde AED zajistí.
Když je třeba, neváháme!
Ondřej Němeček, velitel JSDH Krumvíř

ROZHOVOR S TETIČKOU CHARVÁTOVOU
Práce ve zpravodaji přináší spoustu nevděčné práce, ale má také svá velká pozitiva a jedním z nich je
možnost si popovídat s mnoha důležitými a zajímavými lidmi Krumvíře. Jako vyslanec redakce jsem se stavil
na kus řeči za tetičkou Charvátovou a po příjemné hodince u ní bych se s Vámi rád podělil o pár jejích slov.
„Tak já su tu od narození, od roku 1919, a celéj
život sem byla v Grumvířu, kromě půl roku, co sem
byla v Tatrách, bratr Marťa tam měl pronajatéj bufet,
dělalo se tam Masarykovo sanatorium a ti dělníci
k nám chodili na jídlo. Ale v třicátém devátým v červnu sme se museli stěhovat a od téj doby sem byla
enom v Grumvířu a většinu času sem věnovala životu
v obci, aby se tu neco dělo, celá rodina sme dycky
byly v krojách, v maskách …
Celéj život sem byla v Sokolu. Sokolovňa se postavila, když mě byly 3 roky. Měla sem starší sestru,
kerá chodila na cvičení a brávala mě sebů, tak já od
mala sem byla v sokolovně. Cvičili sme v době, kdy
eště v Grumvířu nebyla eletrika, takže sme v zimě,
v noci, cvičili při lampách, co byly na zemi, pak se
věšaly lampy ze stropu. Až v dvacátým osmým roku
se v Grumvířu rozsvítila eletrika. To si pamatuju jak
dnes, dyž sme doma čekali až blikne žárovka. Jak
sem byla dorostenkú, tak sem cvičila žačky. Pracovávala sem s našíma na poli. Hodinky sme žádnej
neměli, ale jezdil z Čejča do Ždánic vlak. Dyž jela
„pátá“, vlak zatrůbil a naší mně poslali dom, abych
mohla jit cvičit děcka.
S dorostenkama sme nacvičovaly akademie
a enom na počítaní, kdy skákat, upažit a když byla
generálka den před vystúpením, vypůčili ze škole klavír a učitel Odstrčil začal hrát a dorostenky začaly
cvičit a říkal, že se mu eště nestalo, aby to měl nekdo
takto nacvičený. Menovalo se to „Holt osvoboditeli“
a nakonec tam držely děvčata Masarykúj obraz. Bý-
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valo to takový pěkný.
Poslední slet v 48. sem nacvičovala pro ženy prostná, to sem byla náčelniců. Pak se vedení změnilo.
Stařeček Charvát bývali celéj život starostů Sokola,
potom došlo druhý vedení a změnili to. Ale my sme
dál cvičili divadla a šli sme za Mikulicú, aby nám pomohl, a nacvičili sme pár pěkných divadel.
V divadle sme hráli třeba Maryšu nebo Matku od K.
Čapka. Za tu sem dostala ocenění na okresní přehlídce
za nejlepší herecký výkon. Dostala sem knížku s věnováním, ale tu sem někemu půčila a už ju nemám.
Na posledním sletu sem byla těhotná a on (syn Josef) byl jediný chlap, co cvičil za ženy (Moc si toho
Staňo nepamatuju, ale asi sem jedinej chlap, co to
kdy cvičil - dodává syn Josef). A pak v pětašedesátém
cvičili na Spartakiádě moje děcka.
V sokolovně byly Silvestry s programem, kerý sme
dělali my a bylo radosti a smíchu a lidi se na to těšili.
Poprvé sem stárkovala ve čtrnácti a sklepníkovi,
Jarkovi Dostalovýmu, bylo aspoň o 10 roků víc jak
mě. On si vybral Drápalovú z Chalůpek, ale rodiče
mu ju nechtěli dat. On byl evangelík, tak jim to vadilo. Naši ale nebyli tak přísní katolíci, tak sem mu
mohla byt stárků. Tominovi Šálovýmu sem byla stárků
a Joža Charvát, s kerým sem chodila, byl až třetím
stárkem, ale jinak to nešlo. S taťkem sme se seznámili v Sokole a dohromady sme se dali před Tatrama.
Jak sem chodívala v kroji, čtyřikrát sem byla stárků, tak sem si chodila uvázat turečák k tetičce Kašubce, bývali pod humnama a dycky sem ju sledovala,
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protože přede mnů bylo víc děvčat. Tehdy chodili ve
věnci enom tři stárky a zbytek dyckyenom s turečákem, ne jak dneska ve věncách, jak stárky. Ve věncách se chodilo na Boží tělo, nebo jako družičky. Kroj
se trochu změnil, sukně byly delší a to je dneska lepší, že sú kratší.
Tetička mně tenkrát řekla: „Lidko, tebe to zajímá,
dojdi a já ti to ukážu, já už su stará“. Ale než sem za
ňú byla, tak umřela, a pak sem se to učila z teho, co
mě navázala, a co sem si pamatovala. Učila sem se
to na děckách. Žádná se to ale dneska nechce naučit.
Sestřička Zaviačičová z Brumovic říkala, že se dojde
to naučit, že to sice u nich nekdo váže, ale já to mám
prý hezčí. Jednú byl program na kulturáku a tam si mě
našly dvě ženský. „Jé teti, vy ste nás učila vázat turečáky, a furt to podle vás vážeme.“ Byly z Bolehradic,
mě poznaly a já jich né, děvčata z Vonice.
Kde by mě napadlo, že tu budu tak dlúho, ale měla
sem tak babičku, tak to mám asi v genech. Byla ze
Šitbořic a ve 4 letech letech ju donesli do Grumvířa
a tady ju dali Zelinkovým, kteří nemohli mět děti. Vdala se tu, měla 10 dětí a jeden z nich byl můj tatínek.
Dožila se 101 roků.
S Pantličkú sme byly aj v Německu. V Kyjově v průvodu byly naše děcka nejlepší, měly všecky stejný
turečáky. Mám ráda ty malý děcka v krojách, je dobře,
že se jim dneska nekdo věnuje.

Maminka dělali vajíčka vyřazenýma žiletkama
a pak pilníkem, já taky pilníkem a jednú sme měli
schůzu mistryň, a jedna z nich nám ukázala její vajíčko a já sem se jí zeptala, čím dělá ty čárky, a že
zalamovacím nožíkem z papírnictví. Joža mě ho dycky zalomí a já škrabu dál. Vajíčka dělám po chvílách,
bolí mě ruka, ale vajíčko za den udělám. Dělám na
nich moc růžiček, chcela sem jich dělat větší, ale jináč
už to neumím a dělám je stejný. Na pohlednici sem
našla kočičky a jehnědy, tak ty tam škrabu taky, taky
patří k jaru.

Škrabání sem se naučila od maminky, od 10ti roků
sem se to učila. Před Velikonocama teho už moc nenaškrabu, ale su ráda, že to furt dělám, bych se nudila.
Pravnuk mě v jednom dopisu psal, ať dělám, co mě
baví, a tak sem si druhéj deň nabarvila vajíčka a škrabu. Enom pro rodinu jich potřebuju tak 30. Nás je tolik,
mám 14 pravnuků, 1 prapravnučku, vnuků 6, dvě dcery
a jedneho syna. Nece (krajky) na vajíčkách už nemožu
dělat, to už vidím dvojmo. Dělala sem aj vybarvovaný
a byla výstava v Praze a bratr vzal moje a maminčiny
vajíčka a šel s něma na Hrad. Už byl konec výstavy,
ale jim se strašně líbily a vyptali si ode mě 6 vajíček.
Za vajíčka sem dostala diplom – Mistr lidové umělecké
tvorby.
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Furt chodím na fotbal. Ale není se tam kde skovat před
slunkem nebo větrem. Sú šikovní kluci a su ráda, že si nechali jméno „Sokol“, to pochází z té doby. Mám je všecky
ráda a dycky tam hraje nekdo z rodiny, teď nejmladší pravnuk Matěj a prasynovec Víťa, takže to musím jít podpořit
a zatleskat jim. Ale já mám ráda šikovný lidi, jak se o to
perú. Já už se dopředu na nic netěším, ale když pro mě
dojdú děcka, tak s něma ráda du pod máju nebo na fotbal.

Staňa Ševčík mě maloval do knížky, ne podle fotky,
a tenkrát sem se jediná kontrolovala, musel to trochu
opravovat, abych nevypadala tak stará. Pak mě k 99.
narozeninám poslal malovaný přání, to se mně moc
líbilo.

Mně se líbilo, dyž sem byla malá, tak sme doma měli
všecko. Tatínek jel do mlýna s obilím a dojel s múkú.
Kačen, husí, slípek, všecko sme měli. Maminka jezdila
do Hodonína prodávat přebytky, ale jezdila k lidem, ne
na rynk. Z jara se všecko posadilo, pak se okopávalo
a pak byly žňa. Po nich se mlátilo. V JZD sme byly od
7 rána, v 11 nás pustili uvařit a popravit a pak zase na
pole, hodně sme se nadřeli. Dneska musí všichni za
pracú do Brna.
V nedělu když sme šli dědinú po tratuáru, tak u každýho baráku byly lavičky a na nich plkaly tetičky, ale
dneska už to moc nevidíš. Dralo se peří, tam bylo lidí.
Na besedu k nám chodíval strýc Kulíšek a stařeček Ostřížek. Každéj deň k nám chodívali. Strýc Kulíšek, dójili
klekačky, dycky měli špinavý kolena a když se Liduna
narodila, nekdo jim řekl, že máme děvčátko. Ježišimária oni od teho dójení došli pochovat Lidušku, šťastnej,
že on takový pěkný děcko eště neviděl. Stařeček Ostřížek (pan řídící) každéj deň, byl v Sokole, a před schůzú
se k nám dycky stavili a pak šli na schůzu.“

Takto mě tetička skoro hodinu vykládala a vzpomínala na dědinu a lidi v ní. Co si za mlada užili zábav, ale i práce
a jak ji těší, že máme u nás šikovných lidí a jak má šikovnou rodinu. Přeju jí, nejen za redakci, ale myslím, že za celý
Krumvíř, hodně zdraví, štěstí, pevnou ruku a dobré oči na škrábání, hodně elánu při fandění a aby navázala ještě pár
desítek turečáků a ještě dlouho rozdávala spoustu radosti.
Staňa Prokop

FARMA ROKU 2018
O úspěchu rodiny Valihrachových
v oblasti vinařství není pochyb, ocenění sbírají na domácí půdě, i v zahraničí. Věděli jste ale, že toto není
jediná oblast, které se Valihrachovi
věnují? Zabývají se i rostlinou výrobou a chovem skotu. Protože je u Valihrachových rodina na prvním místě,
spojili se a společně se přihlásili do
soutěže. A právě vinařství a rodinná
farma Valihrachovi se stali vítězi a držiteli prestižního ocenění Farma roku
2018. V následujícím článku bychom
Vám rádi blíže představili tuto rodinnou farmu.
Nejprve k samotné soutěži Farma
roku. Jedná se o soutěž pořádanou
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Asociací soukromého zemědělství
ČR (ASZ ČR) a v prosinci proběhlo
vyhlášení výsledků 17. ročníku této
soutěže. Jak již
bylo zmíněno, vítězi se stalo vinařství
a farma rodiny Valihrachových. A není
to vítězství jen tak
ledajaké - uspěli
v konkurenci několika desítek dalších
farem z celé ČR.
Přihlášená farma je
hodnocena v pěti
kritériích: celkový
vzhled farmy, orga-

nizace práce, ekonomické výsledky,
zamýšlený rozvoj a zapojení rodiny
do chodu farmy. Za vinařstvím a far-
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mou Valihrachových se dále umístil
Statek rodiny Hatlákových z Meziboří, Farma Pavla Vokála ze Strážného,
Levandulový statek Bezděkov a Hermelín ranč z Nového Jičína.
A teď tedy k farmě, kterou provozují rodiny Františka Valihracha st.
a jeho synů Martina a Františka. Dominantou farmy je nejen pěstování
vinné révy, ale i chov skotu. S chovem začala rodina již v devadesátých
letech - tehdy se jednalo o plemeno
Jersey, jejichž mléko se prodávalo
místním. Ti si chodili s konvičkami
přímo k Valihrachům domů. Bylo to
ale hodně časově náročné, protože
někdo musel být neustále doma. Po
úrazu Františka st. se krávy omezily, až se nakonec v roce 2001 daly
zcela pryč. Svoji pozornost následně přesunuli na vinice. Ale protože
krávy jsou tak trochu srdcovou záležitostí Františka st., opět se k nim rodina vrátila. Se současným chovem
masného skotu se začalo před 4 lety
a to nákupem březích jalovic. Aktuální počet dosahuje kolem 60 kusů
skotu plemen Masný Simentál a
Aberdeen angus. Prioritou je mít zvířata do chovu a účastnit se s nimi výstav. V souvislosti s tímto stojí určitě
za zmínku jejich první velký úspěch
na výběrech býků na odchovně Cunkov, kdy se jejich Cirus z Krumvíře
stal šampinem plemene Masný Simental. Dalším důležitým úspěchem
již na výstavě, byl čtyřletý býk Roger,
který byl farmou zakoupen ve Skotsku a stal se šampionem soutěžní
přehlídky plemenných zvířat v Českých Budějovicích. V brzké době
se již tento býk bude procházet na
krumvířských pastvinách. Úspěchů
se brzy určitě dočkají i další, a protože skot z jejich chovu nese přízvisko z Krumvíře, bude naše obec zas
o trochu známější.
V oblasti rostlinné výroby farma
také nezahálí. V první řadě je to především obhospodařování 20 hektarů
vinohradů. Dále pak pěstují plodiny
jako jsou trávy a vojtěška, pšenice,
řepka, kukuřice, slunečnice a cukrová řepa. Veškeré pěstování se snaží
dělat s citem k přírodě, o čemž svědčí
právě i výběr plodin. Zcela záměrně
si vybírají ty, které se pěstovaly dříve příkladem je například vojtěška. Protože má velké kořeny, sadí ji tam, kde
může být riziko eroze půdy. S rizikem
eroze také souvisí to, že lány polí rozdělují na menší části a pěstují více
druhů. Liší se tak od velkých podniků,

1/2019

které často vysévají do celého katastru jen jednu plodinu. Na práci je to samozřejmě náročnější, ale při pohledu
na pole jde vidět pozitivní rozdíl.
Již zmiňovaný cit k přírodě jde
vidět i v dalších krocích. Výborným
příkladem je to, jak se rodině podařila kultivace neudržovaných a zarostlých mokřadů. Když se dnes podíváte na místo, kde se pasou krávy,
jen těžko si člověk představuje, jak
to vypadalo předtím, když tam stála
voda, byl rákos a hejna špačků a komárů. Dnes se na tomto místě poklidně pasou krávy a při pohledu na
ně si člověk může jen říct, jak krásně
to zapadá do rázu venkova. A krávy
na pastvě mají ještě jeden pozitivní
vliv - kravský hnůj. Ten má blahodárné účinky, nastartuje přirozené procesy, půda je kvalitnější a v případě
potřeby zasákne i daleko víc vody.
Ostatně přírodní hnojivo používají
Valihrachovi také v podobě biologicky rozložitelného odpadu z vlastní
kompostárny, kam je dovážen ze tří
okolních obcí.

Všechno to zní tak nějak idylicky,
ale faktem je, že za tímto vším stojí
spousta práce a úsilí. Obhospodařování 120 hektarů půdy a vinic a desítek
kusů skotu vyžaduje péči téměř neustále. Ve všední dny i víkendy, svátky,
a když se telí kráva, tak i v noci. O to
horší je pak, když se něco nedaří - je
velké sucho, přijdou mrazíky či kroupy,
nebo umře tele. Takové chvíle jsou pro
rodinu opravdu těžké. Ale jak sami říkají, stejně by neměnili. Svědčí o tom
také jejich plány do budoucna, kdy by
rádi rozšířili chov a více se účastnili
výstav. Otazník visí nad zbudováním
vlastní bourárny masa a jeho prodej
bedýnkami přímo zákazníkům. Je to
ovšem velmi legislativně náročné.
V každém případě hodlají ve své
práci pokračovat, vždyť vítězství
v soutěži Farma roku je pro nich velký úspěch a tohoto ocenění si velmi
váží.
Andrea Houšťová
Zdroj fotografií: Asociace soukromého zemědělství ČR
(www.asz.cz)
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REPORTÁŽE Z AKCÍ

Vítání občánků
V dubnu proběhlo první letošní
vítání občánků Krumvíře. Inovovaný
projev pana starosty a básničky dětí
z mateřské školy si v obřadní síni poslechlo těchto sedm malých občánků
se svými rodinami:
Eliška Houšťová
Barbora Matejková
Barbora Zapletalová
Zuzana Šálková
Karla Kopečná
Karolína Jančová
Tobiáš Kučera
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Mindža 2019
Kvůli světové raritě a přání hráčů jsme začali pořádat mindžu každý rok. Samozřejmě se jedná o recesi
a tentokrát to bylo mistrovství světa. Příští rok LOH!
V novodobém oficiálním klání vyhrál Mira Schmied
s 21 body, druhý byl Joža Gála s 19 body a třetí Laďa
Luskač mladší s 12 body.
Jaký je o hru zájem, svědčí rozdíl mezi nejstarším
hráčem Bohušem Valentou a nejmladším Romanem
Luskačem, který je bezmála půl století. Všichni se těšíme na příští hry.
A proto sportu zdar a mindži zvlášť!
Miroslav Schmied

Střípky z Velikonoc
Velikonoce jsou sympatickým svátkem hlavně
pro kluky. Můžou se toulat
po holkách, sníst hromady chlebíčků, jednohubek,
cukroví a zákusků, a samozřejmě pokoštovat nějaký ten alkohol. Pro holky
už to většinou tak vábný
svátek není. Celý den čekají na veselých šohajů a ještě dostanů pořádně po
zadku, a čím k vám dojdou později, tím víc to bolí,
vím, o čem mluvím! I přesto si myslím, že je nádherné vidět na pomlázce mladé, krásné (a veselé) šohaje oblečené v krojích. Tímto bych chtěla za všechny
holky poděkovat za to, že se klukům podařilo obnovit
a držet tak krásnou tradici, za rozveselení a ostatně
i za to, že přece jen budeme další rok zdravé a neuschnem! Zatímco ve městech a některých vesnicích
dodržování svátků Velikonočních upadá, nás se to
rozhodně netýká!
Děkujeme kluci za to a budeme se těšit snad
i spoustu dalších let.
Natálie Tibenská
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Básnička od
Stanislava Ševčíka
Chasa z Grumvířa a okolí
Grumvířská chasa, to je klasa.
Veselá je, činná, u občanů oblíbená.
Ve své obci, taky jinde radost rozdává,
přátelskú ruku jiné chase podává.
Grumvířáci s Brumovčáky sú jak z jedné rodiny.
Už od předkú ví, že k sobě patří.
Stejná mluva, kroje, zvyky, idú jako hodiny.
Gdyž se negdy pohádajú, u vínečka se zas sejdú.
Stejní sú aji z Morkůvek.
Gdyž chodijú na muziky, nosí s sebú sotůrek.
V sotúrku je flaša s vínem bílým nebo červeným.
Zavdávajú si mezi sebú, dajú aji přespolním.
S Klobúčáky to bývalo horší, dnes se lepší.
Kroje, zvyky majú stejný, v mluvě se fšak liší.
Mysleli si, gdyž sú z města, že sú páni.
Grumvířáci jim říkajú „půlpáni“.
Kašničtí a z Bohumělic potřebujú rozmnožit.
Tu trošku co tam majú, potřebujú oživit,
aby mohli taky vázat pantličky.
Zatím hrajó jako děcka, kuličky.
Z Grumvířa do Násedlovic je to kúsek přes kopec.
Polní cesta má tam nebo tady svůj konec.
Násedlovičtí sú naše sestry, naši bratři.
Oblečením a konáním jak se sluší, jak se patří.
Terezof je menší, ale pěkná dědina
při silnici z Grumvířa do Hodonína.
Chasa je tu dobrosrdečná, řečú a krojem odlišná.
Chlapci nosí červené nohavice a klobúčky s kosárky.
Děvčata krátký sukýnky. Gdyž se ohnů, uvidíš jim
prcínky.
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VÍTE, ŽE...
-

-

-

kromě úspěchu místních vinařů na domácím koštu uspěli naši vinaři i v jiných obcích? Stanislav
Vytrhlík s Dornfelderem 2018 a Miroslav Schmied
s Cabernetem Sauvignon 2016 PS se stali šampiony na výstavě v Bošovicích.
lednová Tříkrálová sbírka má pro koledníky i příjemnou dohru? Charita Břeclav zorganizovala speciální promítání v nově otevřeném kině v Hustopečích a děti se tak můžou zadarmo podívat na
animovanou pohádku. V letošním roce se v Krumvíři v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 41 649,- Kč,
což je o sedm tisíc více než vloni. Všem dárcům
díky!
Staňa Prokop dodělal video z hodů? Můžete se
na něj podívat na www.youtube.com pod názvem
„Bartolomějské hody Krumvíř 2018“

POZVÁNKY NA AKCE
8. 6. 2019

Dětský den

15. 6. – 16. 6. 2019

Kraj beze stínu

22. 6. 2019

Winerun

13. 7. 2019

Benátská noc

20. 7. 2019

Beseda u cimbálu

27. 7. 2019

ProKrumvíř - Letní kino

17. 8. 2019

ProKrumvíř - Divadlo

23. 8. - 26. 8. 2019

Bartolomějské hody

7. 9. 2019

Bleší trh

14. 9. 2019

Burčáková zábava

21. 9. 2019

Odehrávky hodů

1/2019
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
za období od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019

PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.12.2018 do 31.3.2019

Charvátová Ludmila
Šebestová Jarmila
Zezulová Pavlína
Ostřížková Jarmila
Charvátová Františka
Líznarová Kristyna
Šurýnová Anežka
Juránková Libuše
Pichler Jakub
Veselý Jan
Komosná Žofia
Veselá Libuše
Kolouch Josef
Tichý František
Mokrá Marta
Komosná Růžena
Mandelíková Anežka
Hrabcová Marie
Vytrhlíková Anežka
Mandelíková Ludmila

Huserková Jana
Maliňáková Gabriela
Nešpůrková Marta
Šálková Zuzana
Šafaříková Martina
Šafaříková Veronika
Mandelíková Oksana
Kopečná Karla
Jančová Karolína
Kučera Tobiáš

100let
92let
92let
91let
89let
87let
86let
86let
83let
83let
82let
81let
81let
81let
81let
80let
80let
80let
80let
80let

č. p. 372
č. p. 372
č. p. 422
č. p. 407
č. p. 282
č. p. 282
č. p. 190
č. p. 128
č. p. 493
č. p. 481

ODHLÁŠENÍ
za období od 1.12.2018 do 31.3.2019
Koníček Tomáš
Jevická Marie
Hlaváček Josef
Indráková Zuzana
Henešová Klára

č. p. 254
č. p. 372
č. p. 372
č. p. 185
č. p. 423

Henešová Sofie
Schořová Valéria
Hanzal Tomáš
Zvonič Martin
Pichlerová Anežka

č. p. 423
č. p. 78
č. p. 184
č. p. 384
č. p. 388

NAROZENÍ
za období od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019
Šálková Zuzana
Kopečná Karla
Jančová Karolína
Kučera Tobiáš

č. p. 407
č. p. 128
č. p. 493
č. p. 481

ÚMRTÍ
za období od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019
Kulíšek Jindřich
Peloušek Bohumil
Kulíšková Františka
Bíba Antonín

č. p. 267
č. p. 355
č. p. 42
č. p. 165

Zástupci obce
přejí jubilantům
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Dětský maškarní ples
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Maškarní ples
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Dětské folklorní odpoledne
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Mateřská
a základní škola

Krumvířský zpravodaj, 1/2019 - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit a upravovat. Neprošlo jazykovou úpravou.
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