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v tomto čísle:
• Kam dál v kariéře

• Bartolomějské hody 2017

• Školáček

• 30. Kraj beze stínu

• Z činnosti spolků

• Den dětí

• Vítání občánků

• Beseda u cimbálu

• Fotoreportáž z koňských závodů

• Na cestách - Kaprun a okolí

• Podzim na rozhlednách

• Společenské a kulturní akce
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Dětský den
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DFS Pantlička
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Beseda u cimbálu
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

6. 6. 2017
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Mgr. Ondřej Luskač, Martin Vali-
hrach
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 přítomných

Bod č. 1
Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON. Distribuce č. 
014330042934/001
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jedná se o přípojku kNN – p. Svoboda. Jde o dům na Sta-

rexu.

Usnesení č. 22/17/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. HO-014330042934/001 s E.ON Distribuce, a.s. 
(přípojka kNN – p. Svoboda).

Hlasování č. 3:12-0-0

Bod č. 2
Smlouva o dílo na akci: Víceúčelová budova Krumvíř (Re-
konstrukce budovy Kina – druhé kolo výběrového řízení)
Materiál uvedl Jaroslav Komosný
- Jedná se o víceúčelovou halu (halu na cvičení) o rozmě-

rech 16x8m2. Rozměry jsou dané. Jde o rekonstrukci bu-
dovy Kina, ne o rozšíření prostor. Na rozšíření není místo. 

- Proběhlo druhé kolo výběrového řízení na zhotovitele. Na-
bídku podaly fi rmy:
• RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., Hodo-

nín - 3 597 334,-Kč
• Stavby VANTO s.r.o., Kunovice-  3 403 711,46Kč

 Zúčastněné fi rmy všechny potřebné dokumenty v pořádku 
doložily.

- Došlo ke změně situace. Pan starosta zjišťoval reference 
na fi  Stavby VANTO s.r.o., Kunovice za rok 2016 a 2015. 
Zjištěné reference jsou negativní. Dokonce fi  Stavby VAN-
TO s.r.o., Kunovice byla negativně hodnocena v televiz-
ním pořadu Černé ovce. Pan starosta navrhuje vyloučit 
fi  Stavby VANTO s.r.o., Kunovice a uzavřít smlouvu s fi  
RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., Hodonín. 
Dojde ke změně technického řešení. Oprava projektu, 
nová statika. 

Usnesení č. 23/17/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci: Ví-

ceúčelová Budova Krumvíř (Rekonstrukce budovy Kina – 
druhé kolo výběrového řízení) s fi  RENOVA stavební a ob-
chodní společnost s.r.o., Hodonín a vyloučení fi  VANTO 
s.r.o., Kunovice z důvodu velmi špatných referencí.

Hlasování č. 4:12-0-0

Bod č. 3
Smlouva s JMK o poskytnutí dotace 108 000,-Kč (Kraj beze 
stínu)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o „30. ročník folklórního festivalu Kraj beze stínu“.  Do-

tace 108 000,-Kč je poskytována na základě dotačního pro-
gramu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 

v roce 2017 a musí být použita v souladu s právními předpi-
sy, podmínkami smlouvy a Dotačním programem.

Usnesení č. 24/17/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ji-

homoravského kraje na akci „30. ročník folklórního festivalu 
Kraj beze stínu“ ve výši 108 000,-Kč, za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje.

Hlasování č. 5:12-0-0

Bod č. 4
Dohoda mezi obcí Krumvíř a ČR Ministerstvem zeměděl-
ství o poskytnutí částky 50 000,-Kč na folklorní festival 
Kraj beze stínu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Dotace 50 000,-Kč od Ministerstva zemědělství. Účelem 

této dohody je poskytnutí záštity ministra zemědělství na 
organizaci akce „30. ročník folklórního festivalu regionu Ha-
nácké Slovácko, Kraj beze stínu“ za podmínek propagace.

Usnesení č. 25/17/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 

Ministerstva zemědělství ve výši 50 000,-Kč a poskytnutí 
záštity ministra zemědělství na organizaci akce „30. ročník 
folklórního festivalu regionu Hanácké Slovácko, Kraj beze 
stínu“, za podmínek propagace.

Hlasování č. 6:12-0-0

Bod č. 5
Závěrečný účet obce 2016
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 

bez výhrad.

Usnesení č. 26/17/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 

2016 bez výhrad.
Hlasování č. 7:12-0-0

Bod č. 6
Účetní uzávěrka obce 2016
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2016

Usnesení č. 27/17/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2016
Hlasování č. 8:12-0-0

Bod č. 7
Rozpočtové opatření č. 2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 15 710 000,-Kč na 

16 356 500,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 21 683 800,-Kč na 

23 441 900,-Kč
- Financování je 7 085 400,-Kč
viz. příloha zápisu ZO 

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř
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Usnesení č. 28/17/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování č. 9:12-0-0

Bod č. 8
Kupní smlouva na dům Krumvíř, číslo popisné 161
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Kupní smlouva na dům Krumvíř č. p. 161 je nachystaná. 

Majitelé p. Šebesta František a p. Šprinclová Františka sou-
hlasí s obsahem kupní smlouvy. Dle znaleckého posudku 
pro dědické řízení je cena za dům a pozemky kolem domu 
(zastavěná plocha a nádvoří, zastavěná plocha a nádvoří 
– součástí je stavba Krumvíř č. p. 161, předzahrádka a za-
hrada) 1 380 000,-Kč. Pro Obec je to důležité místo. Je 
zde plánován průchod. Majitelé nechtějí Obci poskytnout 
znalecký posudek. Musí se udělat nový.

Usnesení č. 29/17/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na dům 

Krumvíř, číslo popisné 161
Hlasování č. 10:12-0-0

Bod č. 9
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místních poplatcích
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místních po-

platcích. Byla již jednou schválena, ale sazba poplatku za 
veřejné prostranství byla stanovena v rozporu se zákonem.

Usnesení č. 30/17/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2017 o místních poplatcích.
Hlasování č. 11:12-0-0

Bod č. 10
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnost inženýrské sítě – „Krumvíř – re-
konstrukce vodovodu, II. etapa“

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o výměnu vodovodního řádu v části obce Chaloupky 

(od potoka až po Krapkovo). Jsou tam staré litinové trubky 
(zarostlé vodním kamenem).

Usnesení č. 31/17/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budou-

cí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost inže-
nýrské sítě – „Krumvíř – rekonstrukce vodovodu, II. etapa“.

Hlasování č. 12: 12-0-0

Bod č. 11
Schody na kulturním domě Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Byly provedeny jádrové vrty do betonu. Beton je v dobrém 

stavu. Řeší se s p. projektantem, zda zachovat schody stej-
ného vzhledu nebo zachovat jen prostřední pruh schodů 
a po bocích udělat terasy. Ze dvou schodů – jeden schod 
(terasa). Předběžná cena rekonstrukce schodů je asi 
900 000,-Kč. Záleží na tom, jaká se vybere dlažba.

Bod č. 12
Sběrný dvůr
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Projekt je hotový. Sběrný dvůr bude místo Barka. Prostor 

bude mít Obec Krumvíř v pronájmu na 20 let. Nájem bude 
činit 3 000,-Kč/měsíc. Délka udržitelnosti sběrného dvora je 
kvůli dotacím 10 let.

Bod č. 13
Rekonstrukce komunikace
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Dojde k rekonstrukci hlavní silnice. Jeden jízdní pruh musí 

mít šířku 3,25m. V kterých místech bude silnice širší, tak 
s ní uhnou na bok a po jedné straně silnice budou vytvoře-
na parkovací místa. Přechod u Obecního úřadu se posune 
k domu Charvátových. Spodní zůstane. Přechod může být 
dlouhý pouze 7 m. Autobusová zastávka u nádraží se prav-
děpodobně posune před dům č. p. 367. Projekční kancelář 
zpracovává projektovou dokumentaci.

Bod č. 14.
Čistička odpadních vod
- Obec Krumvíř dostala pokutu od České inspekce životního 

prostředí ve výši 80 000,-Kč za nedovolené vypouštění od-
padních vod.

- Jak bude mít projektant hotovou situaci (projekt), zašle p. 
starosta zastupitelům e-mailem ke shlédnutí. Pan projektant 
navrhne víc variant. 

- Mělo by se udělat veřejné zasedání s občany.

27. 6. 2017
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Miroslav Ledahusec, Libor Vy-
trhlík
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 přítomných

Bod č. 1
Projednání studie odkanalizování a výstavba čistírny od-
padních vod za účasti autorů studie
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Dostavili se zástupci fi  Solicite s.r.o. – pan Ing. Jan Richter, 

jednatel, pan Ing. Karel Prchal, projektant a pan Mgr. Pavel 
Rosenbaum, fi nance. Představili technicko – ekonomickou 
studii odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Krum-
víř

- Byly navrženy tři varianty odvádění a čištění odpadních vod 
v obci Krumvíř
Varianta A – Dostavba a částečná rekonstrukce stá-

vající kanalizace s lokální ČOV: odvádění odpadních 
vod z obce bude řešeno jednotnou kanalizací. Stávající 
dešťová kanalizace bude zachována, částečně rekon-
struována na kanalizaci jednotnou. Jednotlivé výusti do 
recipientu budou podchyceny a stávající stoky budou 
zaústěny do nově navrženého sběrače. Stávající stoko-
vá síť bude doplněna o nové stoky, tak aby bylo možné 
odkanalizovat celé zájmové území. Odpadní vody bu-
dou odváděny páteřní sběračem na nově navrženou 
ČOV na jihovýchodním okraji zastavěného území (na 
konci obce u Spáleného potoka)s kapacitou 1500 oby-
vatel. Náklady stavby 31 171 000,-Kč.

Varianta B - Gravitační oddílná splašková kanalizace 
s lokální ČOV: odvádění splaškových odpadních vod 
bude na území celé obce řešeno nově vybudovanou od-
dílnou splaškovou kanalizací. Stávající kanalizace bude 
i nadále využita jako dešťová kanalizace pro dotčené 
území. Odpadní vody budou čištěny na nově vybudo-
vané ČOV na jihovýchodním okraji zastavěného území 
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(na konci obce u Spáleného potoka) s kapacitou 1500 
obyvatel. Náklady stavby 23 055 000,-Kč.

Varianta C - Gravitační oddílná splašková kanaliza-
ce a čerpání OV na ČOV Klobouky: odvádění splaš-
kových odpadních vod bude na území celé obce řešeno 
nově vybudovanou oddílnou splaškovou gravitační ka-
nalizací. Stávající kanalizace bude i nadále využita jako 
dešťová kanalizace pro dotčené území. Odpadní vody 
budou odváděny do přečerpávací stanice pro čerpává-
ní odpadních vod na ČOV Klobouky. Náklady stavby 
21 217 000,- Kč.

 Zástupci fi  Solicite s.r.o. doporučují Variantu B. Bude se žá-
dat o dotaci na OPŽP – poslední výzva bude vypsána cca 
listopad 2017. Projektanti jsou v kontaktu s projektanty ze 
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

 Pan starosta navrhuje pověřit Radu obce Krumvíř výběrem 
projektanta na projekt pro územní řízení (rozhodnutí).

 Na začátku září 2017 proběhne veřejné sezení s občany 
Krumvíře ohledně ČOV.

 Pan starosta informoval zastupitele, že probíhá čištění stá-
vající kanalizace. Kanalizace se bude kamerově prohlížet 
v jakém je stavu. Bude sloužit pro odvoddešťové vody.

Usnesení č. 34/17/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje doporučenou Variantu B 

a pověřuje Radu obce výběrem projektanta na projekt pro 
územní řízení (rozhodnutí).

Hlasování č. 3: 13-0-0

Bod č. 2
Aktualizace „Akčního plánu obce“ Rozšíření akčního plánu 
o rekonstrukci budovy bývalého Kina na Víceúčelovou bu-
dovu – tělocvičnu, přístavbu ZŠ a MŠ – navýšení kapacity…
Materiál uvedl Jaroslav Komosný
- Jedná se o Místní program obnovy venkova – aktualizace 

„Akčního plánu obce“ Rozšíření akčního plánu o rekonstruk-
ci budovy bývalého Kina na Víceúčelovou budovu – tělocvič-
nu, přístavbu ZŠ a MŠ – navýšení kapacity…. viz. příloha

Usnesení č. 35/17/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Místní program obnovy venko-
va - aktualizaci „Akčního plánu obce“ Rozšíření akčního plánu 
o rekonstrukci budovy bývalého Kina na Víceúčelovou budovu – 
tělocvičnu, přístavbu ZŠ a MŠ – navýšení kapacity… viz. příloha
Hlasování č. 4: 13-0-0

Bod č. 3
Smlouva s JMK o poskytnutí dotace 295 000,-Kč („Rekon-
strukce – zateplení fasády hasičské zbrojnice na pozemku 
p. č. st. 108 v k.ú. Krumvíř“)

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o dotaci 295 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje 

na „Rekonstrukci – zateplení fasády hasičské zbrojnice na po-
zemku p. č. st. 108 v k.ú. Krumvíř“. Dotace je poskytována na 
základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020 
a musí být použita v souladu s právními předpisy, podmínkami 
smlouvy a Dotačním programem. Poskytovaná dotace předsta-
vuje maximálně 70% skutečných výdajů na realizaci.

- Byly osloveny 4 fi rmy: Fasády Svrček, FCS s.r.o., (Stavoč 
spol. s.r.o., Dohnal – z kapacitních důvodů nejsou schopni 
rekonstrukci realizovat).

- Fasády Svrček – náklady realizace 395 000,-Kč
- FCS s.r.o. – náklady realizace 376 000,-Kč

Usnesení č. 36/17/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s Jihomoravským 

krajem o  poskytnutí dotace ve výši 295 000,-Kč na „Rekon-
strukci – zateplení fasády hasičské zbrojnice na pozemku 
p. č. st. 108 v k.ú. Krumvíř“, za podmínek smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a reali-
zaci Rekonstrukce fi  Fasády Svrček – náklady realizace 
395 000,-Kč.

Hlasování č. 5:13-0-0

Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 16 356 500,- Kč na 

16 715 700,- Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 23 441 900,- Kč na 

23 442 900,- Kč
- Financování je 6 707 200,- Kč
viz. příloha zápisu ZO 

Usnesení č. 37/17/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování č. 6:13-0-0

Dotazy, podněty a připomínky
• Jaroslav Komosný – informoval zastupitele, že paní Ing. 

Lenka Kmeť rezignovala na mandát zastupitele obce Krum-
víř. Její nástupce je pan Vít Mandelík.

• Martin Valihrach – informoval se o pozemcích č.p. 498/9, 
498/11, 498/14, kupující p. Krapka Tomáš a p. Michnová 
Klára. Prodej byl schválen ZO 21.2.2017. Pan Krapka vyři-
zuje potřebné dokumenty.

• Mgr. Michaela Procházková – informovala se ohledně umís-
tění kontejneru na BIO odpad na parkovišti pod školou. Kon-
tejner na BIO odpad bude na zkoušku umístěn u KD.

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 úda-
jů 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.

Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce – ju-
bilanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let s blahopřáním 
k jejich výročí. Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 
2017 dovrší výše uvedené jubileum a mají zájem o osobní 
návštěvy členů Sboru pro občanské záležitosti spojené s gra-
tulací a předáním dárkového balíčku, musejí vyplnit formulář 
„Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely blahopřá-
ní 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.

Výzva SboVýzva Sboru 
ro občanské záležitopro občanské záležitosti
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PRAKTICKÉ INFORMACE

BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2017
očima stárků a stárek

Kam dál v kariéře?Kam dál v kariéře?
Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako malé 

děti, náctiletí? Komu z vás se podařilo dávný sen promě-
nit ve skutečnost? Téma profese se chtě nechtě v našem 
životě objevuje už od mateřské školy. Jak ale vybrat tu 
správnou? Kdy uvažovat, že je na čase brát tyto úvahy 
zcela vážně? Možná dříve, než si vůbec dokážete před-
stavit. Skvělým pomocníkem může být kariérový porad-
ce – odborník, který dobře pracuje s dětmi, dospívajícími 
i dospělými napříč profesemi či vzděláváním. Je dostupný 
úplně pro každého.

Volba povolání
Služby, které pomáhají najít smysl profesního směrová-

ní, již čtvrtým rokem poskytuje Centrum vzdělávání všem 
(CVV). Je odborníkem v rámci individuálních i skupino-
vých aktivit a prezentuje se také na veřejných akcích typu 
veletrhy pracovních příležitostí.

„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách v Jiho-
moravském kraji (Brno, Hodonín, Boskovice a Znojmo). 
Lidem v odlehlých částech regionu se chceme přiblížit 
pomocí online služeb. Těší nás rostoucí zájem o skupino-
vé programy, například Re:START pro rodiče na/po rodi-
čovské dovolené. Kariérové poradenství chceme podpořit 
především na základních, středních a vyšších odborných 
školách,“ popsala současnou strategii vedoucí centra CVV 
Hana Rozprýmová. Velký krok dopředu v této oblasti činí 
právě Jihomoravský kraj. Jako jediný v ČR zajišťuje do-
stupnost kariérového poradenství v takovém rozsahu.

„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci a jsme navázáni 
i na další instituce. Spolupracujeme s HR odborníky v ob-

David Komosný
Letošní hody 
jsem stárkoval 
druhým rokem 
a mojí stárkou 
byla Míša Foret-
níková, se kte-
rou jsme tvořili 
první stárkovský 
pár. Naším dnem 
byla tedy sobota, 
která se podle 
mého názoru, i přes veškeré starosti 
vydařila a já si ji nadmíru užil. Odpo-
ledne i na večerní zábavě bylo hod-
ně lidí, kteří se dobře bavili a kterým 
bych chtěl touto cestou poděkovat za 
hojnou účast. Dál bych chtěl také po-
děkovat naší početné chase a všem 
lidem co nějakým způsobem podpo-
řili naše hody.

lasti kariéry i se školami. Poskytujeme až 10 konzultací, 
zpravidla ale zájemci využijí v průměru dvě až tři,“ upřes-
nila Miluše Těthalová, kariérová poradkyně, která má na 
starosti pobočku v Hodoníně.

Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostředí. 
Jen za loňský rok jich poradci CVV absolvovali více než 
500. „Na pohovor jsem šla s daleko větším sebevědomím. 
Cítila jsem se příjemně a sebejistě a hlavně jsem věděla, 
že to je práce, kterou skutečně hledám,“ prozradila Marti-
na, absolventka vysoké školy. Služeb CVV využila v době, 
kdy hledala pracovní uplatnění. Během několika setkání 
odcházela s jasnou vizí, co chce v životě skutečně dělat. 
Zjistěte více informací o kariérovém poradenství na www.
vzdelavanivsem.cz, nebo se rovnou objednejte na konzul-
taci:

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

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

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

I přes některé nepříznivé podmínky 
se tyto hody velice vydařily a jsem 
rád, že jsem mohl být jejich součástí.

Míša Foretníková
Tento rok jsem stárkovala potřetí. 
Jako první stárkovský pár jsme s Da-
videm měli plno starostí s organiza-
cí, při kterých nám zdárně pomáhaly 
ostatní stárkovské páry a chasa, za 
což jim moc děkujeme. 

Myslím, že jsme vše zvládli, až na 
malé komplikace, kdy nám např. kvů-
li počasí nevyšla zavádka pod májú. 
Ale v kulturáku to mělo také pěknou 
atmosféru. Tímto chci poděkovat 
celé své rodině za trpělivost, přípravy 
a starosti a všem, kteří se jakkoliv po-
díleli nebo nás přišli na hody podpořit. 
Snad to příští rok stárkům vyjde, 
bude jim přát počasí a všem se bu-
dou hody líbit.

Dan Urban
Já osobně jsem 
si hody skvěle 
užil, potkal jsem 
známé, co jsem 
dlouho neviděl 
a poznal nové 
místní i přespolní 
tváře. Podle mě je 
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to totiž vždycky o lidech. Když máte 
úžasnou stárku, dobrou partu a při-
jdou vás podpořit super lidi, tak vám 
to nezkazí ani počasí.

Kačka Řezáčová
Hody. To je víno, 
hudba, tanec, 
dobří lidé a smích. 
Všichni se na ně 
těšíme a letos 
tomu nebylo jinak. 
Pilné přípravy pro-
bíhaly celé prázd-
niny a já bych 
ráda poděkovala všem, kteří se na 
nich podíleli. Bez vás by to nešlo.
S mým skvělým stárkem Danem Ur-
banem jsme tvořili druhý pár a naším 
dnem tak byla neděle. V tento den 
nám snad již tradičně pršelo. Déšť 
ale nezabránil tomu, abychom si to 
všichni užili.
Doufám, že jste si hody užili také a tě-
ším se na příští rok.

Honza Kratochvíl
Letošní rok jsem 
stárkoval poprvé 
a byl jsem třetím 
stárkem s Verun-
kou Ledahudco-
vou. Počasí nám 
vyšlo nádherné 
bez mráčků, kro-
mě malé „spršky“ v neděli před za-
vádkou, ale nakonec to dopadlo dob-
ře. Hody jsem si skvěle užil a už se 
těším na příští rok. 
Chtěl bych poděkovat panu starosto-
vi, rodičům stárků a stárek, krojované 
chase a všem ostatním, kteří nám 

jakkoliv pomáhali a přišli nás na hody 
podpořit. Doufám, že tato tradice se 
bude udržovat i do budoucna.

Veronika Ledahudcová
Hody. Několik 
dní, kdy zapome-
neme na všech-
ny starosti všed-
ního dne a uží-
váme si krojů, 
tance, vína a zá-
bavy. Ovšem pro 
všechny stárky 
a celou chasu začínají hody už o ně-
kolik týdnů dříve samotnými příprava-
mi. Proto bych chtěla všem lidem, kte-
ří se na přípravách i sebemíň podíleli, 
poděkovat. Také bych chtěla poděko-
vat bývalým stárkům, kteří mi se vším 
ochotně poradili a pomohli, jelikož 
jsem letos stárkovala poprvé. Samo-
zřejmě nesmím zapomenout na svoji 
rodinu. Děkuji za jejich obětavost, ob-
rovskou podporu a neustálý úsměv na 
rtech. A nakonec i svému úžasnému 
stárkovi, Honzovi Kratochvílovi, se 
kterým jsem tvořila třetí pár. Už po ně-
kolika dnech po hodech můžu říct, že 
se těším na ty další. Na hody 2018.

Jiří Kolouch
Na naše hody 
jsem letos  stár-
koval poprvé, 
společně se svou 
sklepnicí Natálií 
Tibenskou. Jako 
sklepník jsem byl 
časově nejvíce 
vytížen v pátek, kdy jsem se musel 
nepřetržitě starat o víno, aby měli 

všichni na stavění máje co pořádně 
pít. Od soboty až do pondělí probíha-
lo všechno, až na pár menších nepří-
jemností (včetně nedělního počasí), 
tak jak mělo. Překvapivě, a v nemalé 
nervozitě, dopadla i zavádka dobře. 
Teprve teď jsem poznal, kolik práce 
dají udělat takové krumvířské hody. 
Jestli všechno půjde příští rok tak jak 
má, rád bych stárkoval znovu. 

Natálie Tibenská
Nedávno jsem se 
bavila s jedním cizin-
cem, který chtěl vě-
dět, co jsou to hody. 
Ačkoliv jsem po-
měrně dlouho pře-
mýšlela a přemýš-
lím doteď, nikdy 
snad nenajdu ta správná slova, jak to 
popsat. Hody jsou něco neskutečné-
ho, něco na co se těšíme celý rok víc 
jak děti na Vánoce a věnujeme tomu 
neskutečně moc času jen na přípra-
vách, které začínají již dlouho předtím. 
V průběhu hodů nás i přes rozsáhlé 
přípravy vždy něco zaskočí a v tu chví-
li máme chuť vysléct kroj a jít si domů 
tak na tři týdny lehnout, ale nikdy to 
neuděláme, protože to milujeme. Mi-
lujeme tu hodovní atmosféru, úsměvy 
lidí, potlesk, který nám při nástupu i od-
chodu dávají, poznávání nových lidí, 
ale i potkávání těch, které jsme dlouho 
neviděli a hlavně to, že všechna ta prá-
ce, ta krev, pot i slzy prostě měly a mají 
nějaký význam. Nejde to vysvětlit, ani 
pořádně popsat, musí se to prostě za-
žít a já jsem hrozně vděčná, že jsem to 
mohla zažít už podruhé, tentokrát na 
postu sklepnice. Děkuji.
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Ocenění nejlepšího sběrače Ocenění nejlepšího sběrače 
tříděného papíru a kartonu tříděného papíru a kartonu 
v naší školev naší škole

Školní výlet na BouzovŠkolní výlet na Bouzov

Dopravní soutěž mladých Dopravní soutěž mladých 
cyklistů v Hustopečíchcyklistů v Hustopečích

CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH

Základní škola

vítěz soutěže Marian Strakavítěz soutěže Marian Straka
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Vystoupení kouzelníka Valdiniho ve školeVystoupení kouzelníka Valdiniho ve škole

MOTÝL MEZI MRÁČKYMOTÝL MEZI MRÁČKY

MOTÝLMOTÝL

Pohádkové odpoledne Pohádkové odpoledne 
„Těšíme se na prázdniny”„Těšíme se na prázdniny”

Ema Ryšavá

Letí motýl mezi mráčky,
Učí létat předškoláčky.
„Takhle tak a takhle tak,
V cestě stojí velký mrak.

Musíme ho obletět, 
do cíle pak doletět!
Poletíme do zatáčky, 
pozdravíme všechny ptáčky.

Ahoj, nazdar, dobrý den,
To je asi jenom sen!
Motýlí máma tam už čeká,
To vám byla ale štreka.

Leona Hrnčířová

Motýl je jako živé kvítí,
na louce všemi barvami svítí.
Letí, letí každý den,
volá: „Sluníčko, pojď ven“!
Barevné to překvapení,
když si motýlci poletují.
Modří , žlutí, růžoví,
dohromady duhoví!
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Slavnostní ukončení školního rokuSlavnostní ukončení školního roku
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Dny otevřených dvěří v ZŠ a MŠ KrumvířDny otevřených dvěří v ZŠ a MŠ Krumvíř
Ve dnech krumvířských hodů 26. 

a 27. 8. 2017 přivítala ředitelka ško-
ly ve školní jídelně ZŠ a MŠ Krumvíř 
přítomné hosty. Na úvod zvolila citaci 
ze školní kroniky z roku 1889, kterou 
sepsal tehdejší správce školy pan 
František Procházka. Citace připo-
mněla dobu před 190 lety, kdy byla 
v Krumvíři zahájena školní výuka, a to 
v budově nynější mateřské školy.

V loňském roce také uplynulo 100 
let od otevření nové školní budovy, ve 
které je základní škola dodnes. Vý-
uka byla v této budově zahájena 1. 9. 
1916. Výstavba byla započata v roce 
1913, z důvodu vysokého počtu žáků, 
kterých bylo v roce 1912 – 1913 cel-
kem 264!

1. září 1916 se v nově postavené 
školní budově začalo vyučovat. Byla 
to jistě doba těžká, válečná, byla nou-
ze a přesto byla postavena škola! Od 
té doby funguje nepřetržitě až do-
dnes. Přečkala i časy, kdy se hromad-
ně zavíraly malotřídní školy. Obstála 
i v době, kdy se počet žáků pohyboval 
na hranici minima. Kapacita školy je 
120 žáků. V posledních 10 letech má 
škola každoročně mezi 40 – 50 žáky.

O tom, že má obec zájem na za-
chování školy, svědčí neustálá fi nanč-
ní podpora. Jen za posledních 15 let 
investovala obec do školní budovy 
nemalé fi nanční prostředky.

V roce 2006 byla provedena vý-
měna topných těles, ve školním roce 
2009 – 2010 začaly opravy všech tří 
budov výměnou oken a vchodových 
dveří, pokračovaly zateplením a ná-
sledovala nová fasáda. Tentýž rok 
provedla fi rma rekonstrukci sociální-
ho zařízení. Opraveny byly postupně 
prasklé podlahy ve třídách. V roce 
2011 byla ve sklepě školy zavedena 
řízená ventilace z důvodu vlhnutí zdi-
va. V tomto roce se také škola zapojila 
do projektu EU – peníze školám a po-
řídila za ně interaktivní tabuli s data-
projektorem, nové PC a notebooky. 

Za peníze od zřizovatele zakoupila 
PC stoly. V roce 2012 musela být 
z důvodu nedostatečného osvětlení 
tříd vyměněna světla ve třídách.

O prázdninách školního roku 2013-
2014 byly na školní zahradu zakou-
peny nové herní prvky a ve třech 
učebnách vyměněny tabule s interak-
tivními dataprojektory. Školní jídelna 
byla vybavena novými jídelními stoly 
a židlemi pro žáky a učitele a školní 
družina se dočkala nového nábytku 
pro děti. Během hlavních prázdnin r. 
2015 byla provedena rekonstrukce 
vodovodních rozvodů , výměna umy-
vadel a obkladů ve třídách a sborov-
ně. Následující školní rok se z důvo-
du bezpečnosti žáků a zaměstnanců 
školy zavedly videotelefony ke všem 
vstupním dveřím. Učebnu 1. roční-
ku jsme vybavili nábytkovou stěnou 
a psacím stolem.

Začátek školního roku 2016 – 2017 
byl ve znamení nákladné rekonstruk-
ce plynové kotelny. Ve školní kuchyni 
byly o hlavních prázdninách 2017 vy-
měněny zastaralé a nefunkční spotře-
biče a navíc zakoupen konvektomat 
pro zdravé vaření v páře.

Příští školní rok je však pro ško-
lu prioritou vybudování páté učebny 
a školní družiny. Momentálně se zde 
totiž vyučuje pět ročníků ve čtyřech 
učebnách, z toho je navíc v jedné 
z nich školní družina. Studie, která 
bude řešit tento 
nedostatek, se již 
připravuje a snad 
se tento plán po-
daří úspěšně rea-
lizovat.

Obec také 
podporuje výuku 
samosta tných 
ročníků, bez spo-
jování tříd, i když 
ze školních kronik 
a vyprávění bý-
valých pedagogů 

vyplývá, že se různé ročníky v minu-
losti spojovaly poměrně často... Není 
to tedy něco neobvyklého, čeho by se 
rodiče měli obávat. Taková výuka je 
náročná především pro učitele.

Z výše uvedeného je tedy pro 
Obec Krumvíř zachování školy důleži-
té. Škola se zase podílí na kulturních 
akcích obce, a to nemalou měrou. 
Například účastí žáků, dětí a pedago-
gů na vítání občánků, na akcích pro 
jubilanty, jarmarcích, pořádá besídky 
a divadla, odpolední akce pro děti, aj. 
Škola neplní pouze úlohu výchovnou 
a vzdělávací, ale i kulturní.

Škola vydala u příležitosti výročí 
nástěnný kalendář na rok 2017 a bro-
žuru o historii i současnosti školy. Byl 
také uspořádán den otevřených dveří, 
při kterých byly vystaveny fotografi e 
nejen ze školního archívu, ale také 
staré školní kroniky zapůjčené z ar-
chívu v Mikulově, historické pomůcky 
a učebnice. Svá umělecká díla vysta-
vili pan Stanislav Ševčík a pan Václav 
Demela. K slavnostnímu zahájení při-
spělo dobré víno, které poskytl Josef 
Valihrach. Fotografi e z akce vyhotovil 
Stanislav Prokop. Všem děkujeme.

Největší poděkování však patří 
těm, kteří se na náročných přípravách 
podíleli a také návštěvníkům, co si 
udělali v době hodovní čas na návště-
vu školních budov.

Ivana Lexová
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30. KRAJ BEZE STÍNU
„V sobotu jsem si koupila jen jed-

nodenní vstupenku, ale když jsem se 
v neděli ráno vzbudila, věděla jsem, 
že do Krumvíře zase pojedu.“, „Byl 
jsem asi na všech ročnících a musím 
říct, že tento byl nejlepší.“, „Proč to už 
končí? Já tu strávil dva dny a ještě 
bych pokračoval.“ Podobných výroků 
jsme po letošním jubilejním ročníku 
Kraje beze stínu slyšeli spoustu a vel-
mi za ně děkujeme. Krásné a pozitiv-
ní ohlasy na proběhlý festival jsou 
pro nás tou největší odměnou a také 
palivem, které nám dá potřebou ener-
gii na sestavení dalšího ročníku slav-
ností.

O výjimečnou atmosféru festiva-
lu se kromě netradičního programu 
postaralo jistě i nové zázemí jeviště. 
Od časných ranních pátečních ho-
din instalovali pracovníci reklamní 
agentury na pozadí jeviště obrovskou 
fotku okolní krajiny, kterou pro tento 
účel nafotil Staňa Prokop. Fotka je 
uschovaná pro další ročníky Kraje 
beze stínu nebo jiné akce, než opět 
vyroste za podiem živá stěna. Ploty 
z lískových prutů umístěné na bocích 
podia také pěkně zapadly do koncep-
tu přírodního amfi teátru, a tak celkový 
vzhled byl jak pro nás, tak pro účin-

kující a diváky příjemným překvape-
ním.

V sobotu ráno nás zaskočil silný 
déšť. Počasí se však během dne 
umoudřilo, a nakonec se vše stihlo 
včas nachystat. I přes chladnější po-
časí, než na které jsme zvyklí, přivítal 
Kraj beze stínu více než tisícovku ná-
vštěvníků, což je o sto procent víc než 
v roce 2013, kdy jsme s organizací 
začínali. Velmi potěšující bylo také to, 
že jsme mezi diváky mohli vidět více 
Krumvířáků než obvykle. S pozitivní-
mi reakcemi jsme se setkali také od 
účinkujících. Kromě chvály nového 
povrchu jeviště s nadšením přivítali 
také zrušení tradičního průvodu.

Ani tento ročník by se neuskuteč-
nil bez pomoci mnoha dobrovolníků, 
kterým bychom prostřednictví zpra-
vodaje chtěli poděkovat. Seznam 
těch, co s přípravami nebo průběhem 
festivalu pomáhali by byl příliš dlouhý, 
takže nebudeme všechny jmenovat. 
Za každou pomoc jsme velmi vděč-
ní a vážíme si času, který jste Kraji 
beze stínu ochotni věnovat. Jmeno-
vitě bychom však chtěli poděkovat 
Aničce Strakové st., která napsala 
texty k sobotnímu vzpomínkovému 
pořadu, Svatce Šurýnové za zdravot-

nický dozor, Aleně Čálkové a Petře 
Konečné za pomoc v akreditačním 
stánku, Kateřině Valihrachové, Klá-
ře Valihrachové a Andree Houšťové 
za obsluhu ve vinařských stáncích, 
fotografům Adéle Dufkové a Vaškovi 
Koláčkovi, paní Kobylkové za obslu-
hu v kuchyni, Štěpánce Ledahudco-
vé za krásnou květinovou výzdobu 
a její sestře Milušce Mácové za ori-
ginální dortíkové ptáčky. Děkujeme 
také Krumvířské chase, sportovcům 
a hasičům.

A co připravujeme na příště? K 
programu třicátého prvního ročníku 
zatím nebudeme nic prozrazovat. Co 
ale prozradit můžeme je, že tetičky 
z Kozojídek (od kterých jsme mohli 
ochutnat výborné domácí béleše) při-
slíbily přijet znovu, že se plánuje nové 
osvětlení a rozvod elektřiny na jevišti, 
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že chystáme nové webové stránky, 
že se vytváří nové logo nebo že při-
koupíme deky určené k vypůjčení. A 
abychom během těch dvou let příliš 
nezlenivěli, připravujeme na neděli 
12. listopadu koncert Cimbal Classic, 
který bude od 17 hodin v místním kul-
turním domě a kapela na něm před-
staví své nové CD. Kromě jedinečné-
ho kulturního zážitku se můžete těšit 
na dobré víno, kávu a pralinky.

Letošní rok je velmi bohatý nejenom na akce, ale i na 
návštěvníky. Od velmi úspěšné vernisáže, která dopro-
vázela nesmírně povedený program Kraje beze stínu, se 
v muzeu netrhnou dveře.

Výstava Osako – Malatincová – Pospíšilová – Deme-
la byla opravdu hojně navštívená. Jsme velmi rádi, že se 
návštěvníkům líbila nejenom zmiňovaná výstava, ale hlav-
ně celkově myšlenka Galerie na mlatě.

Koncem školního roku si ve dveřích doslova podávaly 
ruce děti ze škol a školek, o nedělích chodili lidé z daleka 
i blízka ( třeba z Filipín...). V prvním prázdninovém měsí-
ci jsme uspořádali přímuzejní tábor. Nejdříve se nám moc 
dětí nehlásilo, proto jsme poněkud upravili podmínky. A ej-
hle, z plánovaných 15. až 17. dětí se vyklubalo 23 a jeden 
den nás bylo dokonce 28. Některé zájemce jsme i odmí-
tali – s těžkým srdcem. Opravdu se obtížně připravoval 
počet potřebného materiálu, svačinek a nakonec i triček, 
které jsme dodatečně sháněli doslova po „všech čertech“. 
V příštím roce plánujeme další ročník. Budeme však rádi, 
když se děti přihlásí včas.

Pro toho, kdo letošní ročník Kraje 
beze stínu nestihl nebo pro toho, kdo 
by si ho chtěl připomenout, máme 
dobrou zprávu. Kromě bohaté foto-
dokumentace máme také kompletní 
videonahrávku celého programu, kte-
rou najdete na youtube.com nebo na 
našem facebookovém profi lu.

Na závěr bych ráda poděkovala 
jménem celé organizační rady na-
šim rodinným příslušníkům za pomoc 

V srpnu proběhly dvě akce: týdenní „Kino na mlatě“ a v 
hodovním týdnu výstava tvořících rodáků a umělců (i ama-
térských), kteří v Krumvíři žili a pracovali.

Kino bylo milé, popcorn chutnal a nakonec se místo 
jedné české pohádky promítal německý fi lm Harry Potter 
v sukních (Bibi a tajemství modrých sov). S kinem chceme 
pokračovat, nejpozději na Halloween.

Od 10.září začínáme s projektem výtvarných dílniček 
„Exponáty ožívají“, ve kterých chceme představit zajímavé 
exponáty prostřednictvím příběhu (pověsti, pohádky) a na-
vázat výtvarnou dílnou. U této příležitosti vydáváme tiskem 
i Muzejní omalovánky

Začali jsme úzce spolupracovat s kulturním domem 
v Mikulčicích, který spravuje rodný dům Fanoša Mikulec-
kého a s muzeem v Horních Bojanovicích.

Naše exponáty uvidíte i v muzeu ve Veselí na Moravě.
Doufejme, že návštěvníky potěšíme výstavou na Váno-

ce. Původně jsme nechtěli přes zimu vystavovat. Ale se-
známili jsme se s charismatickým Nositelem lidové tradi-
ce panem Karlem Hanákem z Násedlovic a jeho dílem. 

Tak musíme na podzim 
zabezpečit vrata a vy se 
už můžete těšit na repliky 
renesanční, barokní a ha-
bánské keramiky.Muzeum 
bude otevřeno při akcích 
a po předchozí domluvě.

Za všechny muzejníky, 
kterým tímto upřímně a ze 
srdce děkuji za pomoc při 
všech akcích,

Věra Colledani

s přípravami a za to, že nám umožní 
mít dostatek času na organizaci festi-
valu. Největší poděkování však patří 
ředitelce festivalu Drahušce Novotné 
a jejímu manželovi. Bez jejího úsilí, 
píle a času, které do příprav Kraje 
beze stínu dává, by vše nedopadlo 
tak dobře. Je to člověk na svém místě 
a jsme za to rádi.

za programovou a organizační 
radu KBS Kristýna Vlasáková

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Co nového v muzeuCo nového v muzeu
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Čtyři soutěže, čtyři stupně vítězů. 
Tímto vynikajícím výsledkem ukonči-
la družstva SK Krumvíř své působení 
v sezóně 2016/2017. Příčky nejvyš-
ší se podařilo dosáhnout našim do-
rostencům, kteří se stali přeborníky 
okresu Břeclav a v dalším ročníku 
se mohou těšit na zápasy v 1. třídě. 
Muži zůstali na poslední chvíli těsně 
pod vrcholem, ale i přesto se při své 
premiéře ve druhé nejvyšší krajské 
soutěži nemají za co stydět. Stříbrná 
medaile unikla o jediný bod žákům. A 
naši nejmenší? Ti jsou vítězové vždy 
:) Nyní podrobněji od těch nejstar-
ších..

SK KrumvířSK Krumvíř
Ti co pravidelně sledujete krum-

vířské zápasy, jistě víte, jaká bitva 
probíhala celé jaro mezi našimi 
a Veselím nad Moravou. Napínavý 
souboj vydržel až do posledních kol, 
kde po naší remíze ve Velké převza-
lo mistrovské otěže Veselí a do kon-
ce soutěže je už nepustilo. Konečná 
tabulka tedy hovoří jasně - Krumvíř 
zůstal druhý o bod za Veselím, až 
o neuvěřitelných 15 bodů za ním 
skončily třetí Dubňany! I další sta-
tistiky vypadají skvěle - s 80 vstře-
lenými góly druhý nejlepší útok a s 
24 inkasovanými brankami nejlepší 
obrana soutěže.

V letní přestávce ovšem došlo 
k několika změnám v kádru. Tou nej-
důležitější je výměna na trenérské 
židli, kde svou úspěšnou krumvířskou 
štaci ukončil Viktor Linhart, odchá-
zející k hodonínskému dorostu. Na 
jeho místo nastoupil Michal Škrabko, 
vracející se do místního klubu po pěti 
letech. Co se týká hráčských změn, 
musí se mužstvo obejít bez naše-
ho nejlepší střelce Jaromíra Valenty 
a dalších dvou opor Martina Doležala 
a Lea Prachaře. Naopak se podařilo 
přivést Adama Doležala a Tomáše 
Ondrouška z Hovoran.

Naši dorostenci si na rozdíl od 
mužů své oslavy prvního místa vzít 
nenechali a po celou sezónu dávali 
najevo svou dominanci v okresním 
přeboru, který ovládli jednoznačně 
bez jediné remízy či prohry a s ná-
skokem 14 bodů na druhý Podivín. 
Většina kádru, včetně trenérů, zůsta-
la pohromadě a mohou se tedy pocti-
vě připravovat na souboje v krajských 
soutěžích, kde se budou z velké části 
potkávat se stejnými soupeři jako je-
jich starší kolegové.

Pochválit je třeba i dvě mladší ka-
tegorie, kdy žáci i přípravka ve svých 
zápasech bavili přihlížející odhod-
lanými výkony a často i pohlednou 
hrou.

Jak jsme avizovali v minulém čís-
le, pro příští sezónu nastávají, kromě 
výše zmíněných, změny hlavně v ná-
růstu počtu družstev. Celkově jich 
budeme mít v tomto ročníku sedm, 
nejvyšší v krumvířské historii. Kromě 
„A“ mužstva a dorostu přibude i „B“ 

DorostDorost

Muži AMuži A

PřípravkaPřípravka
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I když už tu máme nový školní rok, musíme ještě vzpo-
menout na závěr toho minulého u nás v Pantličce.

Už od Velikonoc jsme se intenzivně připravovali na 
naše první vystoupení na folklórním festivalu, a o to víc, 
že tím festivalem byl domácí Kraj beze stínu. Secvičily 
jsme s dětmi pásmo “Na mlatě” plné dětských her a pís-
niček. Před samotným vystoupením jsme byli nervóznější 
my vedoucí, za to děti si plné hlediště užívaly a všechno 
zvládly na jedničku.

Maraton červnového vystupování nám ale teprve za-
čínal. Hned následující sobotu 17. 6. jsme se se stejným 
pásmem zúčastnili dětského folklórního festivalu v Rohat-
ci. V sobotu 24. 6. nás čekala dokonce dvě vystoupení. 
Na hodech na Kašnici i na slavnostech v Násedlovicích 
jsme zatančili úryvek z moravské besedy. I přes vyso-
ké teploty, přejezdy a nedostatek času byly děti opravdu 
velmi šikovné. Musíme tímto poděkovat i rodičům, kteří 
nejenom, že děti vodí na zkoušku, ale všechny přespolní 
vystoupení absolvovali s námi. Maminky oblékaly do kro-
jů, česaly jednu hlavu za druhou a zajišťovaly i občerst-
vení...byly skvělou oporou pro nás i pro děti.

DFS Pantlička vystupuje...DFS Pantlička vystupuje...
Předposlední školní den jsme si pro děti připravili roz-

loučení s našim prvním společným rokem. Hledali jsme 
poklad, plnili úkoly a nakonec i něco dobrého pojedli.

V pátek před stavěním máje jsme vystupovali v míst-
ním muzeu u příležitosti vernisáže výstavy. Pásmo “Na 
mlatě” jsme předvedli opravdu na mlatě, jako kdybychom 
to plánovali už od začátku. V neděli na Bartolomějských 
hodech jste děti z Pantličky mohli vidět a slyšet ještě 
jednou, když se holky sebejistě rozhodly, že si zazpívají 
“Evičko, Evo...” před muzikou. Je opravdu pěkné vidět, že 
je to baví. Snad nám v nich rostou budoucí stárci a stárky.

Školní rok už se opravdu hlásí o slovo, ale naše prázd-
niny si protáhneme až do půlky září. Přesný termín zkou-
šek prozatím neznáme, ale určitě dáme všem dostatečně 
dopředu vědět. Předpokládáme, že dětí bude přes 30, 
protože se nám hlásí další zájemci. Také máme naplá-
novaných i několik vystoupení, takže zahálet určitě ne-
budeme...

vedoucí souboru 
Božena Svobodová a Kateřina Valihrachová

mužstvo, které bude hrát své domácí 
zápasy v neděli. Žáci a přípravka bu-
dou díky velkému počtu hráčů rozdě-
leni vždy na mladší a starší. Důležitá 
je také informace, že celá mládež na-
vazuje na dorosteneckou spolupráci 
s klobouckým týmem.

Podařilo se nám opět uspořádat 
pohárový turnaj starších přípravek, 
kde za účasti osmi týmů skončila 
naše družstva na druhém, potažmo 
osmém místě.

Podzim patří kromě fotbalu také 
Burčákové zábavě, kterou jsme le-

tos naplánovali na sobotu 16. září za 
účasti oblíbené kapely Žízeň a hlad.

Kromě celkové posezónní regene-
race hřiště (aerifi kace, propískování, 
podsazení) dokončujeme také insta-
laci osvětlení kolem hrací plochy. Mu-
síme věřit, že trávník bude takovému 
náporu kopaček stačit. Nicméně, ra-
ději podupaný než prázdný trávník...

Ať už zavítáte na „áčko“, dorost či 
přípravku, vždy budeme rádi za Vaši 
podporu.

Za SK Krumvíř
Ondřej Luskač
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V tradičním termínu třetí červno-
vá sobota, se uskutečnil třetí ročník 
Krumvířského vinařského běhu. Již 
podle registrací jsme očekávali hoj-
nou účast a ve skrytu duše jsme si 
přáli opět překonat množství běžců 
hlavního závodu.

Samotnému hlavnímu závodu 
předcházejí dětské kategorie a šta-
feta, a tak i děti měly příležitost si 
zaběhat a vyhrát nějaké ceny. Této 
možnosti využilo neuvěřitelných 85 
dětí. Do hlavního závodu se přihlási-
lo 183 běžců z celé republiky i ze za-
hraničí, s odhodláním pokořit trasu 
v co nejlepším čase a vyhrát lákavou 
cenu v podobě skvělého krumvířské-
ho vína v množství odpovídající své 
váze. Zvyšující se atraktivita závodu 
láká do Krumvíře čím dál tím větší 
profesionály, a tak závod sliboval 
zajímavou podívanou. Rekord trati 
byl překonán o 14 vteřin a postaral 
se o to Lukáš Soural. V ženské kate-
gorii překonala rekord Zuzana Oža-
nová a to o 57s. Nejlepší z krum-
vířských běžců byl Lukáš Kobylka, 
který doběhl na skvělém 22. místě. 
Z krumvířských běžkyň byla nejrych-
lejsší Tereza Vytrhlíková. Na skvě-
lém třetím místě v kategorii do 19 
let se umístil Tomáš Němeček a na 
druhém místě v kategorii nad 60 let 
nestárnoucí František Foretník.

V průběhu odpoledne byly sou-
časně se závody otevřeny sklepy, 
kam se velká část závodníků po běhu 
nahrnula a ochutnávala vína krum-
vířských vinařů. I tato část Krumvíř-
ského vinařského běhu získává na 
popularitě, a tak bylo velmi příjemné 
pozorovat, jak je na sklepech veselo, 
lidi spokojeně popíjejí lahodné víno 
a ochutnávají připravené dobroty.

Jako v předchozích letech jsme 
se rozhodli věnovat výtěžek lidem, 
kteří mají nějaké zdravotní omezení 
a vybraná částka  jim pomůže v boji 
s nemocí. V tomto roce jsme výtěžek 
akce věnovali rodině malé Bětušky 
z Krumvíře, trpící velmi silnou ato-
pickou dermatitidou. I díky Vám se 
podařilo vybrat skvělých 21 000 Kč, 
které jí pomohou s náročnou léčbou.

Velké poděkování patří obci Krum-
víř, dobrovolným hasičům Krum-
víř, SK Krumvíř, Keramice Krumvíř, 
Tomáši Kratochvílovi, sponzorům, 
zahrádkářům, všem vinařům na sta-

proKRUMVÍŘ, z.s.proKRUMVÍŘ, z.s.
WINERUN – Krumvířský vinařský běh 2017WINERUN – Krumvířský vinařský běh 2017

dionu, vinařům, kteří otevřeli sklep 
a všem dobrovolníkům, kteří velkou 
měrou pomohli s organizací a bez-
problémovým průběhem akce.

Věříme, že i Vy se těšíte a poma-
lu trénujete na ročník příští, který se 
uskuteční 16. 6. 2018.

proKRUMVÍŘ, z.s.



Krumvířský zpravodaj2/2017 strana  19

NA CESTÁCH

Kaprun je nejčastěji spojován se zimní dovolenou. 
Avšak toto malebné horské městečko, ležící ve spolkové 
zemi Salcbursko, nabízí mnohem víc. My jsme jej navští-
vili v polovině května a v následujícím článku se s vámi 
podělíme o naše zážitky a dojmy.

Cesta do Kaprunu trvá přibližně 5 a půl hodiny, avšak 
počítejte raději více a to jak z důvodu přestávek, tak i pří-
padných kolon především v oblasti Vídně. Jakmile jsme 
se ubytovali, vzali jsme kola a jeli do nedalekého Zell am 
See. Cesta trvá přibližně 30 min a vede celou dobu po 
cyklostezce. Vše je výborně značené, takže není možné 
se ztratit.

Zell am See leží u jezera Zeller See, které je díky své 
krásně čisté vodě velkým lákadlem. Jezero plochou zabí-
rá přes 4 km2 a maximální hloubka je 68 metrů. V letních 
měsících se zde můžete koupat, avšak voda dosahuje 
maximálně 24°C. Není se čemu divit, nacházíte se totiž 
v nadmořské výšce 750 m n. m. a jste obklopeni ze všech 
stran horami. Kromě koupání jezero nabízí rekreační 
plavby na parníku, člunech či šlapadlech. Kolem jezera 
vede pěší cesta i cyklotrasa, takže můžete krásy tohoto 
místa obdivovat ze všech stran.

Druhý den jsme naplánovali cyklo výlet do městečka 
Maria Alm. Cesta je opět velmi dobře značena, takže 
se obejdete i bez mapy či navigace na mobilu. Při cestě 
z Kaprunu do Maria Alm jsme jeli opět kolem jezera Zeller 
See, dále pak přes Maishofen a několik dalších menších 
městeček. Ale hlavně jsme jeli krásnou přírodou, obklo-
peni rozkvetlými loukami a v dálce ještě zasněženými 
horami. Jet takovou krajinou je skutečně nádhera, takže 
jsme každou chvíli zastavovali a kochali se.

Městečko Maria Alm leží v romantickém údolí a jeho 
dominantou je kostel s věží vysokou téměř 76 metrů. 
Kromě tohoto poutního místa je městečko navštěvo-
váno především za účelem lyžování. Maria Alm spadá 
pod největší lyžařskou rakouskou oblast SKI AMADÉ 
a svahy nad ním a okolními vesnicemi jsou propojené 
a dohromady tvoří 160 km sjezdovek v nadmořské výš-
ce 800-2000 m n. m. Městečko je tak výborným výcho-
zím bodem, což podporuje ještě skutečnost, že lanovka 
Natrun je umístěna nedaleko centra a z většiny hotelů 
a penzionů je to k ní jen 5 až 10 minut cesty. Lanovka 
samozřejmě funguje i v létě, ale my jsme tuto možnost 
nevyužili a po krátké prohlídce města a místního kostela 
se vydali na cestu zpět, tentokrát přes město Saalfelden 
am Steinernen Meer. Je to třetí největší město ve spol-
kové zemi Salzbursko, ve kterém se nachází obrovské 
množství historických památek. Podél naší cesty jsme 
minuli například zámek Ritzen, který v současnosti slou-
ží jako vlastivědné muzeum. Naproti zámku se nachází 
umělé jezero Ritzensee, které v letních měsících slouží 
ke koupání.

Po přibližně 50 najetých kilometrech jsme večer odjeli 
načerpat síly do lázní Tauren Spa nacházející se na okra-
ji Kaprunu. Lázeňský komplex nabízí vnitřní i venkovní 
bazény s různou teplotou vodu, vodní masáží, saunovým 
světem a širokou škálou poskytovaných služeb jako jsou 
léčebné kůry, masáže, kosmetické ošetření ale i sportov-

Kaprun a okolíKaprun a okolí
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ní aktivity. Relax v teplé vodě ještě více umocňuje nád-
herný výhled na horské pásmo Národního parku Vysoké 
Taury s horou Kitzsteinhorn.

Zmíněný vrcholek Kitzsteinhorn byl naším dalším cí-
lem následující den. Předtím jsme ale jako první navštívili 
soutěsku Sigmund-Thun-Klamm, nacházejí se necelé 2 
kilometry od Kaprunu. Soutěska vznikla po roztání ledov-
ce, který se v Kaprunském údolí nacházel asi před 14 
000 lety. Byla objevena v roce 1893 a pojmenována po 
guvernérovi Salzburgu, Sigmundu Graf von Thun. Její 
hloubka je až 32 metrů a vede jí stezka po dřevěných láv-
kách a mostech. Tato cesta vás zavede podél soutěsky 
až k uměle vytvořenému jezeru Klammsee, které regu-
luje přítok vody do Sigmnd-Thun-Klamm. Kolem jezera 
vede další trasa, takže jsme jej celé obešli a užívali si 
krásný pohled na stříbřitou vodu jezera a zasněžené vr-
cholky hor. Po značených cestách jsme se dostali zpět na 
výchozí bod – ke vstupu do soutěsky. Za zmínku zde také 
stojí návštěva vodní elektrárny, kde se můžete seznámit 
s její historií a provozem.

Dále jsme se vydali na Kitzsteinhorn, který se stal 
prvním ledovcovým lyžařským areálem v Rakousku. Po 
příjezdu na parkoviště nás na první pohled zaujaly dvě 
kabinové lanovky, které vás vyvezou do výšky 1860 met-
rů. Novější z lanovek nahradila tunelovou lanovku po tra-
gédii, která se zde stala v roce 2000. Na začátku tehdejší 
lyžařské sezony zde došlo k požáru lanovky z důvodu 
nevhodného konstrukčního řešení topení. Zemřelo 155 
lidí, včetně jedné Češky. Provoz pozemní lanovky nebyl 
obnoven a tunel, kudy lanovka vedla, jsme už jen stěží 
hledali.

Cesta na vrchol vede několika lanovkami. Po prvním 
strmém vystoupání do výšky 1860 m je nutné přestoupit 
na další lanovku, která vede až k Alplincentru ve výšce 
2446 m. Poslední část cesty zajišťuje kabinová lanovka 
Gipfelbahn. Tato lanovka má nejvyšší podpěru na světě, 
sloup podepírající nosné lano je 113,6 m vysoký. Vrcho-
lová stanice se nachází v nadmořské výšce 3029 metrů 
a díky dvěma panoramatickým terasám můžete vidět vr-
cholky hor Grossglockner (3 798 m), Grossvenediger (3 
662 m) a Hocheiser (3 206 m). Nejvyšší bod Salzburgu 
také nabízí galerii národního parku, širokoúhlé kino a re-

stauraci.
Následující den jsme se opět vydali na kolech, tento-

krát po části Tauernské cyklostezce a to ve trase Kaprun 
– Mittersill a zpět. Celková Tauernská cyklostezka vede 
od Krimmlu do Passau a její délka je 310 km. Náročnost 
je mírná, až střední. Většina cest vede mimo frekvento-
vané silnice a je tedy příjemná i pro rodiny s dětmi. Na 
trase jsme také potkávali spoustu cyklistů s elektrokoly, 
která jsou v Rakousku velmi populární. Co patří mezi 
nespornou výhodou cyklistiky v této oblasti je možnost 
doplnit si vodu – prakticky v každé vesnici totiž naleznete 
kašnu s pitnou vodou. Pokud při svých cestách vyhledá-
váte lokální produkty, i v tomto směru si přijdete na své. 
Na trase naleznete spoustu ukazatelů vedoucích k ro-
dinným farmám, kde je možné zakoupit lokální produkty 
přímo od farmáře. Nejčastěji to jsou mléko, máslo a sýry. 
Koneckonců stáda krav pasoucích se na louce tu potkáte 
opravdu požehnaně.

Kaprun a jeho okolí nás skutečně okouzlil. Jednak 
nádhernou, čistou přírodou, ale taky výborně značenými 
cyklostezkami a spoustou možností výletů a poznávání. 
Ať už Kaprun navštívíte v jakoukoliv roční dobu, určitě 
nebudete litovat.

Andrea Houšťová

Článek v této rubrice pro Vás sepsala nová členka naší 
redakční rady - Andrea Houšťová. I přes to, že v Krumvíři 
bydlí Andrea teprve chvíli, ihned se zapojila do kulturního 
života obce a jsme moc rádi, že jsme v ní našli novou 

redaktorku. Takže, ať se Ti dobře píše...
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REPORTÁŽE Z AKCÍ

V sobotu 3. června připravili míst-
ní hasiči, hasičky a další dobrovolníci 
pro děti již 3. dětský den! Tentokrát 
se na národopisném stadionu se-
šlo 108 dětí, které si sem přišly za-
soutěžit a následně získat krásné 
odměny. Opět bychom touto cestou 
chtěli moc poděkovat sponzorům, 
díky kterým můžeme tuto akci pro 
děti již tradičně pořádat. A jsou jimi: 
OBEC KRUMVÍŘ, BV BRUMOVICE 

Dětský denDětský den
VÝTAHY, PENZION ELI, VINAŘSTVÍ 
PAVLOVÍN,CUKRÁŘSKÁ VÝROBA 
ZVONIČOVÁ, TOMÁŠ SVRČEK, 
VINAŘSTVÍ JOSEF VALIHRACH, 
VINAŘSTVÍ POD KUMSTÁTEM, 
ČERVENÝ KŘÍŽ, NERIET, PETR 
WINKLER, dále rodina KRISTÝNY 
VLASÁKOVÉ, IVANY KNAPCOVÉ 
a MARKÉTY KIRCHNEROVÉ a také 
VINAŘSKÉ POTŘEBY BUREŠ, 
HRNČÍRNA KRUMVÍŘ, POTRAVINY 

HRUŠKA A TOČENÁ ZMRZLINA (u 
hlavní silnice) Poděkování patří ne-
jen sponzorům, ale také i těm, kteří 
nám s přípravou a realizací celé akce 
pomáhali! Matěj Ostřížek nám celou 
akci pěkně ozvučil a Adéla Dufková 
vše nafotila! Velkou pomoc nám po-
skytly i tři paní učitelky z místní školy! 
DĚKUJEME a těšíme se na vás ten-
tokrát v sobotu 2. června 2018.

Aneta Němečková
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Lenka a Martin Kmeť s dcerou Lucií

Zuzana a Jaroslav Filipi se synem Vojtěchem

Kristýna a Tomáš Drápalovi se synem Adamem

Dana a Jiří Herrmannovi se synem Tomášem

Vítání občánkůVítání občánků
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Stárkování jsme už pověsili na 
hřebík, avšak naše nadšení pro orga-
nizaci akcí a možnosti pobavení lidí 
nám neubylo. Proto jsme na konci le-
tošního dubna přišli s nápadem uspo-
řádat besedu u cimbálu, komornější 
akci převážně pro místní.

Jako první jsme museli vyřešit tři 
základní věci - kde, s kým a kdy. Ide-
álním místem pro konání takové akce 
se nám jevil Vinařský dům. Za toho, 
kdo nás bude celý večer bavit, jsme 
si vybrali známé a kamarády z CM 
Strunka. A datum? Však které jiné 
letní datum by mohlo být lepší než 4 
týdny do hodů?

Poslední důležitou věcí 
bylo občerstvení. Jirka 
Prokop si pro tuto příleži-
tost připravil kýtu pečenou 
na ohni, na kterou jsme 
slyšeli samou chválu. Za 
což jsme velice rádi. K 
dobrému jídlu je potřeba 
i dobrého pití, proto jsme 
zajistili točené pivo a víno 
od místních vinařství Pro-
kop a Hradil.

V sobotu 22. Července, 
v den konání besedy, jsme 

V sobotu 26. srpna pořádala stáj Hubi Kelly Krumvíř 
Westernové závody v jezdeckém areálu v Krumvíři. Le-
tos zde zároveň proběhlo i fi nále závodu o putovní pohár 
Sdružení westernových jezdců oblasti Ždánického lesa 
a Politaví a na programu byly k vidění rychlostní disciplíny 
jako barely, tyče, klíčová dírka a jiné.

Beseda u cimbálu s CM StrunkaBeseda u cimbálu s CM Strunka

Fotoreportáž Westernové závodyFotoreportáž Westernové závody

hned od rána s dalšími pomocníky 
z řad naší chasy chystali celý prostor 
Vinařského domu na večer. Vše šlo 
krásně od ruky a my se pomalu začali 
těšit, až začne hrát cimbálka. Od za-
čátku jsme besedu plánovali jako ko-
mornější akci. Překvapením pro nás 
tedy bylo, když něco po 21. hodině 
došel 100. návštěvník a po něm ho 
postupně následovalo ještě více jak 
20 dalších. Obavy z toho, zda-li bude 
o tuto akci zájem, byly rázem pryč. 
Večer pomalu ubíhal a z Vinařského 
domu se neustále ozývalo zpívání 
a cinkání skleniček. Atmosféra byla 
velmi příjemná. Zábava pokračovala 

i přes půlnoc, kdy si ještě někteří z Vás 
povídali u stolků s pohárkem vína.

Možná Vás zajímá, zda-li plánu-
jeme besedu za rok opět zopakovat. 
Určitě! Pozitivní ohlasy pro nás jsou 
nejen odměnou za naši práci, ale 
také velkou motivací v ní pokračo-
vat. Již nyní přemýšlíme nad tím, co 
zlepšit na příští rok. Tak 21. července 
2018 opět na viděnou.

Na závěr bychom rádi poděkova-
li Vám všem, kteří jste se přišli bavit 
a podpořit nás. Vaše přízeň nás moc 
těší. Dále bychom chtěli poděkovat 
Jirkovi Prokopovi, za jeho obětavou 
práci při přípravě občerstvení, všem 

pomocníkům z řad cha-
sy, ČZS - Sdružení vina-
řů Krumvíř za poskytnutí 
Vinařského domu, panu 
Luboši Lexovi a panu Mi-
roslavu Vytrhlíkovi za jejich 
obětavou pomoc s pří-
pravou Vinařského domu, 
Obci Krumvíř za jejich zá-
štitu nad akcí a všem ostat-
ním, kteří jakkoliv přiložili 
ruku k dílu. Děkujeme!

Vojtěch Veselý 
a Martin Sýkora
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PODZIM NA ROZHLEDNÁCH
Přelom léta a podzimu je ideální dobou, kdy se můžeme 

rozhlédnout po kraji a objevovat krásy naší přírody. Než 
nastoupí podzimní plískanice, je vidět na kilometry daleko. 
Když nás napadlo téma rozhleden v našem okolí, hned 
bylo jasné, že musíme oslovit Hynka Burýška - osobu 
v Krumvíři nejpovolanější....

Bude to už osmým rokem, co mě svojí krásou, půva-
bem, výhledem do krajiny pohltily rozhledny. V ČR se mo-
mentálně nachází na čtyři stovky rozhleden. Já už se po-
malu blížím do fi niše. K dnešnímu dni jich mám za sebou 
348.

Nejstarší rozhlednou je Minaret u Lednice z roku 1802. 
Pokud by však byla zpřístupněna ruina rozhledny 
v Uherčicích, stala by se právě ta nejstarší rozhlednou 
s rodným listem vystaveným roku 1801. Dnes o ní zatím 
můžeme hovořit jen jako o bývalé nejstarší rozhledně 
ČR. Nejvyšší rozhlednou je Žižkovský vysílač, plošina 
se nachází ve výšce 91metrů. Nejvýše položená roz-
hledna je Praděd v Jeseníkách v nadmořské výšce 
1491m. Rozhledny můžeme dělit do různých skupin. 
Třeba podle toho z jakého materiálu jsou postaveny 
nebo taky podle krajů.

Na jižní Moravě jsem zdolal  na pět desítek rozhle-
den. Nejbližší rozhlednu od Krumvíře najdeme nad 
Boleradicemi, její název je Nedánov, podle kopce na 
kterém stojí. Mezi ty méně vzdálené rozhledny mohu 
ještě přidat již zmiňovaný Minaret, rozhledna Slunečná 
u Velkých Pavlovic, Kraví hora u Bořetic nebo rozhled-
na na Podluží u Nového Poddvorova. A naopak mezi 
ty vzdálenější mohu připomenout rozhlednu Rumburak 
u Bítova, bývalý okres Znojmo a na druhou stranu roz-
hledna Travičná u Tvarožné Lhoty a rozhledna Radošov 
u Veselí nad Moravou, obě v okrese Hodonín.

Na závěr bych chtěl říct, že všude na světě je hez-
ky. Někdo jezdí k moři, jiní přes velkou louži do USA či 
Kanady. Mě prostě chytly krásy České republiky, a tak 
,,Rozhlédni se člověče…”

Akátový výhon u Židlochovic - slavnostní otevření 
1. 8. 2009, následující rok dostala ocenění nejlepší in-
vestice za přínos turistiky do města Židlochovice.

Alexandrova rozhledna u Adamova - původní ka-
menná věž z r. 1887, která se tyčí na hoře Špičák. V 
roce 2009 prošla významnou rekonstrukcí, kdy byla 
obohacena o nové schodiště a navýšena o 8 metrů.

Brněnské výstaviště - funkcionalistická železobeto-
nová rozhledna, dlouhodobě uzavřena, já měl to štěstí, 
že sem ji mohl zdolat.

Dalibor u Zaječí - zděná 8 metrů vysoká, dostala ná-
zev po majiteli blízkého vinařství.

Hustopeče - ofi ciální zpřístupnění 31. 3. 2012. Na-
bízí krásný výhled na Hustopeče, Pálavu, nádrž Nové 
Mlýny a taky na přilehlý mandloňový sad.

Mikulčice - železná konstrukce, rozhledna se nachá-
zí v areálu slovanského hradiště Mikulčice asi 5km jiho-
východně od Hodonína.

Na Podluží u Nového Poddvorova - Otevřena roku 
2010, krásný výhled z 30 metrové rozhledny

Přítlucká hora u Přítluk - nazývaná také Maják, je 
volně přístupná, výhled do krás moravské země a na 
rakouské Alpy.

Travičná u Tvarožné Lhoty - iniciátorem výstavby 
věže v r. 2000 byla společnost Eurotel. Toto je jedna 
z několika rozhleden, která slouží pro turisty, ale také 
slouží jako vysílač pro mobilní operátory.

Hynek Burýšek

Mokrá-HorákovMokrá-Horákov

Dalibor u ZaječíDalibor u Zaječí

Přítlucká horaPřítlucká hora

Akátový výhon Akátový výhon 
u Židlochovicu Židlochovic

výhled z hustopečské výhled z hustopečské 
rozhledny na rozhledny na 
mandloňový sadmandloňový sad

TravičnáTravičná



Krumvířský zpravodaj2/2017 strana  25

VÍTE, ŽE…

- se o našich hodech psalo i dávno v minulosti? V kni-
ze Slovácko od Františka Kretze najdete pozvánku na 
Bartolomějské hody jako tip na zájezd.

- se Krumvíř s naší chasou účastnili dotazníkového še-
tření v rámci diplomové práce Václava Otáhala „Ma-
nagement tradičních krojovaných hodů ve vybraných 
obcích jižní Moravy“?

- je to letos 145 let od konání prvních Bartolomějských 
hodů?

- vinařství Pod Kumstátem uspořádalo v Krumvíři Mi-
niFood Festival? Ochutnat jste mohli například tapas 
v podobě zauzeného kachního prsa, v hlavním chodu 
třeba jehněčí kýtu a jako dezert se servíroval grilova-
ný ananas s mascarpone. Menu, které bylo vytvořeno 
šéfkuchaři z Barrio Gotico Cafe z Kurdějova doplnila 
vybraná vína z vinařství Pod Kumstátem.  

16. 9. Burčáková zábava
23. 9. Odehrávky hodů
28. 10. Hubertova jízda
4. 11. Divadlo Dámský krejčí
12. 11. Cimbal Classic
25. 11. Country ples
26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu a adventní jarmark
9. 12. Mikulášská zábava
10. 12. Adventní koncert
12. 12. Divadlo Zůstane to mezi námi

KALENDÁŘ AKCÍ

V neděli 12.11. v 17:00 proběhne v kulturním domě 
koncert Cimbal Classic, prodej vstupenek na místě od 16 
hodin. Během akce je možno koupit jejich nové CD. Před 
začátkem a o přestávce se návštěvníci můžou osvěžit ví-
nem, kávou nebo ochutnat Janáčkovy pralinky. Akci pořá-
dá Obec Krumvíř a organizační rada KBS.

Výjimečné adventní setkání s Evou Holubovou a Bo-
bem Kleplem. „Zůstane to mezi námi“ je úsměvná, někdy 
možná i trochu hořká, každopádně vždy velmi osobitá talk 
show našich předních herců, známých vedle profesního 
mistrovství také zájmem o dění kolem nás a snahou nežít 
život zbytečně. Diváci ovlivňují podobu večera prostřed-
nictvím svých otázek, položených buďto napřímo ze sálu 
nebo napsaných před začátkem představení. Už podruhé 
během letšního roku pro Vás agentura Live Music Agen-
cy pořádá v našem kulturním domě divadelní představení. 
Věříme, že v hektické a náročné předvánoční době bude 
milým a příjemným rozptýlením. Za celý organizační tým 
Vás všechny srdečně zvu a těšíme se na Vás. M a r i e 

Novák

První adventní neděli uspořádá OÚ Krumvíř již třetí 
rozsvěcení vánočního stromu spojené s jarmarkem. Na 
plácku u kulturního domu budete moci nakoupit tradiční 
vánoční výrobky, zahřát se dobrým svařákem nebo si po-
chutnat na vánočním cukroví a mnoho jiného.

Koncert Cimbal ClassicKoncert Cimbal Classic Adventní talk show Adventní talk show 
Zůstane to mezi námiZůstane to mezi námi

Rozsvěcení vánočního stromuRozsvěcení vánočního stromu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.4.2017 do 31.7.2017

Samek Pavel   č. p. 18
Sobotka Jiří   č. p. 18
Matejková Lucie  č. p. 264
Matejková Eva  č. p. 264
Olejník Radoslav  č. p. 469
Olejníková Zemanová Dagmar č. p. 469
Olejník Tomáš   č. p. 469
Olejník Martin   č. p. 469
Gáborová Vanesa  č. p. 77
Brablc Václav   č. p. 464
Brablcová Kateřina  č. p. 464
Kmeť Lucie   č. p. 254
Petlák Tomáš   č. p. 348
Grůza Antonín  č. p. 347
Šimša Martin   č. p. 337
Šimša Matyáš   č. p. 337
Rodrová Kateřina  č. p. 337
Šefčíková Tereza  č. p. 348
Šefčík Lukáš   č. p. 348
Nguyen Phuong Anh  č. p. 148
Krbušková Markéta  č. p. 286
Putnová Adriana  č. p. 484
Haiserová Eliška  č. p. 13

ODLÁŠENÍ
za období od 1.4.2017 do 31.7.2017

Pavlasová Šárka  č. p. 364
Foretník Mikuláš  č. p. 416
Foretník Štěpán  č. p. 416
Foretníková Kateřina  č. p. 416
Konečný Jan   č. p. 416
Ryba Jakub   č. p. 242
Slezák Zdeněk  č. p. 337
Grůza Antonín  č. p. 347

JUBILANTI
za období od 1.9.2017 do 31.12.2017

Juránková Libuše   84let
Ostřížková Jarmila   89let
Křikava Jindřich  102let
Válek Svatopluk   88let
Weiss Jiří    82let
Drápalová Maria   88let
Haschková Josefa   82let
Vejvančická Josefa   90let
Peterková Ludmila   81let
Prokopová Antonie   96let

Kulíšková Františka   87let
Mandelík Stanislav   84let
Ledahudcová Marie   80let
Kuchařová Irena   86let
Šišáková Bohumila   89let
Hladký František   88let
Kulíšek Jindřich   86let
Sladká Jarmila   80let
Šefčíková Valeria   84let

NAROZENÍ
za období od 1.4.2017 do 31.7.2017

Gáborová Vanesa  č. p. 77
Kmeť Lucie   č. p. 254
Petlák Tomáš   č. p. 348
Grůza Antonín  č. p. 347
Putnová Adriana  č. p. 484
Haiserová Eliška  č. p. 13

ÚMRTÍ
za období od 1.4.2017 do 31.7.2017

Lexová Drahoslava  č. p. 243
Pichler Štěpán  č. p. 300
Macháčková Josefa  č. p. 273

Z REDAKČNÍ POŠTY

Tak to dřív bývalo, 
zůstala vzpomínka
Zarostl chodníček, zarostla cestička,
kudy chodívala navečer Zdenička.
Na kopci u křížku čekával František,
Zdeničce pak podal náruč pampelišek.
Věnečky upletli, do vlasů vložili,
Štěstím a láskou tváře jim hořely.
On se tak stal princem, Zdenička princeznou,
zelená travička ložnicí příjemnou.

Krátký čas trvalo laskavé mámení.
Uvadly věnečky, nastalo loučení.
Z prince je vojáček, dva roky trápení.
Zdenička je sama, velké to zklamání.
Příběhu je konec, vypráví maminka.
Tak to dřív bývalo, zůstala vzpomínka.
Dnes mladí šohajci rukovat nemusí.
Co se dřív nosilo, to se dnes nenosí.

Souznění
Přitul se dědečku, přitul se milý.

Tvé něžné doteky vždycky mám ráda.

Všechno mě bolí každičkou chvíli,

ale tvé hlazení bolest přemáhá.

Šeptej mi dědečku milostná slovíčka

jak tenkrát, když jsme byli mladí.

Ta nezní jak ohraná písnička,

i ve stáří srdce pohladí.

Staňa Ševčík
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Spolek pro muzeum
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Winerun
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