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v tomto čísle:
-

Z obecního úřadu
Střípky z MŠ a ZŠ,
ZUŠ Klobouky u Brna,
Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Fotbalista roku na Břeclavsku
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-

Na cestách - Španělsko
Plesová sezona
Cimbálové muziky Krumvíře
Koncert CM Vonica
Pozvánky na společenské a kulturní akce
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Slovo starosty
V úvodu tohoto příspěvku bych
se chtěl zaměřit na odpad. To proto, že přichází jaro a s ním i jarní
úklid, který uskuteční většina z vás.
Za uplynulý rok 2011 se nám, jako
obci Krumvíř, navýšilo množství
ukládaného odpadu na skládce
v Martinicích oproti předcházejícímu roku 2010 asi o 100 tun (z asi
250 tun na 350 tun). Toto navýšení
se týká odpadu svezeného z popelnic. Proto Vás vyzývám, abyste
jak při jarním úklidu, tak i v průběhu roku třídili odpad a tím pomohli
snížit náklady na likvidaci komunálního odpadu, za který bychom

nemuseli na skládce platit. Když
bych vyjádřil v korunách o kolik se
nám prodražilo ukládání odpadu
v porovnání roku 2010 a 2011, tak
při ceně 1050,- Kč za tunu, je to asi
100.000,-Kč. V letošním roce obec
opět podá žádost o dotace na pořízení kompostérů do každého domu,
a tím by se zase odlehčilo našemu
systému likvidace odpadů.
Plánované investiční i neinvestiční (opravy) akce naplánované na
tento rok: Jako první bych jmenoval
investici do kulturního domu, která spočívá ve výměně oken, dveří
a vrat. Dále rekonstrukce sociál-

ního zařízení, kuchyně ve výčepu
a oprava schodiště, na kterém stojí
voda a tím dochází k jeho poškozování. Celková cena se odhaduje na
1 300.000,-Kč.
Další akcí je oprava části chodníků v obci, vybudování kanalizace a plynovodního řadu pro
nové rodinné domy „Za Humny“.
A v neposlední řadě dokončení
rekonstrukce komunikace (před
bytovkami), která navazuje na
novou lokalitu výstavby rodinných
domů.
Jaroslav Komosný
starosta obce

Místní poplatky pro rok 2012
Odpad - 400,- Kč / osoba
Osvobození (odpad) - děti do 3 let věku
Úleva (odpad) - ve výši 200,- Kč občané nad 75 let
věku
Pes - 50,- Kč/pes a každý další 75,- Kč/pes

Stočné - 50,- Kč/osoba
Dvouhrob - 360,- Kč
Jednohrob - 180,- Kč
Urna - 60,- Kč
Splatnost místních poplatků je do 31.5.2012

Z jednání OZ Krumvíř
28.12.2011
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Přítomni:

Lucie Šoršová
Michaela Procházková, Ladislav Foretník
dle prezenční listiny – 12 přítomných

Program jednání:
1) Rozpočtová změna č.5
2) Smlouva č. 10522/11/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011
3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění kabelové
přípojky NN na pozemku p.č. 494/7 v k.ú. Krumvíř (Krumvíř „Rybníček“ DP-k.NN, Pestl)
4) Prodej pozemku p.č. 1930/25 v k.ú. Krumvíř za účelem rozšíření stavebního pozemku 1930/27 v majetku žadatele pana Iva Ostřížka, Krumvíř č. 108
5) Odkoupení pozemku p.č. 1930/64 od pana Iva Ostřížka, Krumvíř č. 108 za účelem narovnání vlastnických vztahů pro uložení inženýrských sítí
6) Rozpočtové provizorium obce na rok 2012
7) Žádost pana Aleše Foretníka a Šárky Foretníkové o odkoupení parcely 914/30 v k.ú. Krumvíř, LV č. 10001, která
je majetkem obce Krumvíř
8) Žádost paní Evy Králové, bytem Moutnice 347, 664 55 o odprodání pozemků st.702, 494/33 a 494/46 v k.ú.
Krumvíř, LV č.1733 (Starex spol.s.r.o.)
9) Žádost ČZS Krumvíř o finanční pomoc v částce 19.210,- Kč za zakoupení 2 děl při realizaci akce Hlídání vinic
2011
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Žádost pana Ladislava Němečka, bytem Krumvíř 218 o zřízení přechodů pro chodce v obci Krumvíř
Vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř
Žádost o prominutí VF 500036 Obce Terezín v částce 2.000,-Kč
Žádost o pronájem KD pana Davida Kota za účelem uspořádání živých vystoupení kapel populární hudby ČR
Návrh na změnu a rozšíření viničních tratí (viz. mapové podklady z Vinař. fondu)
Různé
Závěr

Ad I.) Pan starosta přivítal všechny přítomné a určil zapisovatelku a ověřovatele zápisu.
Ad II.) Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Rozpočtová změna č.5
- Rozpočtové příjmy se snižují z 14 769 200,-Kč na 12 938 900,-Kč
- Rozpočtové výdaje se snižují z 22 989 300,-Kč na 20 728 700,-Kč
- Financování se snižuje z 8 220 100,-Kč na 7 789 800,-Kč
- viz. příloha rozpis jednotlivých příjmů a výdajů
Schváleno:
Pro 12 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlas
Usnesení schváleno
Ad 2) Smlouva č. 10522/11/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011
- Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce na rok 2011
- Obci Krumvíř je poskytována dotace v celkové výši 7.664,-Kč (výdaje na odbornou přípravu 1.385,-Kč; výdaje na
uskutečněný zásah JSDH obce mimo její územní obvod 6.279,-Kč )
Ve 20.15 hodin se dostavil další zastupitel
Schváleno:
Pro 13 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení schváleno
Ad 3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění kabelové
přípojky NN na pozemku p.č. 494/7 v k.ú. Krumvíř (Krumvíř „Rybníček“ DP-k.NN, Pestl)
- Obec Krumvíř prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti – pozemku parc. č. 494/7 zapsané na LV č. 10001 v k.ú.
Krumvíř
- Obec Krumvíř a E.ON Distribuce, a.s. uzavírají tuto smlouvu za účelem stavby zařízení distribuční soustavy
s názvem „Krumvíř, Rybníček, DP-k.NN, Pestl. Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
- E.ON Distribuce, a.s. se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o VB včetně návrhu na zahájení řízení, podání návrhu na zahájení řízení na
příslušné KP KÚ včetně úhrady správních poplatků s tím spojených.
- Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou
- Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1000,-Kč
Schváleno:
Pro 13 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení schváleno
Ad 4) Prodej pozemku p.č. 1930/25 v k.ú. Krumvíř za účelem rozšíření stavebního pozemku 1930/27 v majetku žadatele pana Iva Ostřížka, Krumvíř č. 108
- Prodej pozemku panu Ivu Ostřížkovi, p.č. 1930/25 dle geom. plánu č. 593-159/2010 v k.ú. Krumvíř, který je určen
územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy, za účelem rozšíření st. pozemku 1930/27, který je
v majetku pana Iva Ostřížka
- Cena za 1m2 je stanovena na 350,-Kč
Schváleno:
Pro 13 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení schváleno
Ad 5) Odkoupení pozemku p.č. 1930/64 od pana Iva Ostřížka, Krumvíř č. 108 za účelem narovnání vlastnických vztahů pro uložení inženýrských sítí
- Odkoupení pozemku p.č. 1930/64 od pana Iva Ostřížka, Krumvíř č. 108 za účelem narovnání vlastnických vztahů
pro uložení inženýrských sítí
- Cena za 1m2 je stanovena na 350,-Kč
Schváleno:
Pro 13 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení schváleno
Ad 6) Rozpočtové provizorium obce na rok 2012
- Dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 13 rozpočtové provizorium starosta
navrhl rozpočtové provizorium do schváleného rozpočtu obce pro rok 2012 . Výdaje rozpočtu se uvolňují v době
rozpočtového provizoria do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy i výdaji rozpočtu obce pro
rok 2012 po jeho schválení a slouží k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni v objemu příjmů a výdajů
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loňského roku. Mezi výdaje rozpočtového provizoria patří i výdaje vyplývající z uzavřených smluvních vztahů
vzniklých v předchozích letech.
Schváleno:
Pro 13 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení schváleno
Ad 7) Žádost pana Aleše Foretníka a Šárky Foretníkové o odkoupení parcely 914/30 v k.ú. Krumvíř, LV č. 10001, která
je majetkem obce Krumvíř
- Jedná se o vjezd do domu a předzahrádku (par. 914/30 v k.ú. Krumvíř, LV č. 10001)
- Součástí žádosti je i geometrický plán a znalecký posudek. Výměra pozemku je 140 m2 a cena 27,48,-Kč/m2. Celková cena za pozemek je stanovena na 3.847,58 Kč
Schváleno:
Pro 13 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení schváleno
Ad 8) Žádost paní Evy Králové, bytem Moutnice 347, 664 55 o odprodání pozemků st.702, 494/33 a 494/46 v k.ú.
Krumvíř, LV č.1733 (Starex spol.s.r.o.)
- paní Eva Králová jako nabyvatel stavby rodinného domu na p.č. st. 702 žádá obec Krumvíř o odprodej pozemku
ve vlastnictví Obce Krumvíř za dohodnutou cenu
1,-Kč/m2
- jedná se o parcely:
p.č. st. 702 – zastavěná plocha o výměře 98 m2
p.č. 494/33 – orná půda o výměře 224 m2
p.č. 494/46 – orná půda o výměře 72 m2
vše uvedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomor. kraj, KP Hustopeče na LV č. 1733
Schváleno:
Pro 13 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení schváleno
Ad 9) Žádost ČZS Krumvíř o finanční pomoc v částce 19.210,- Kč za zakoupení 2 děl při realizaci akce Hlídání vinic
2011
- ČZS – sdružení vinařů Krumvíř žádá Obec Krumvíř o finanční pomoc v částce 19.210,-Kč na 2 děla. Ty pořídili na
základě schůzky s vinohradníky v roce 2011 z důvodu zvýšeného tlaku špačků při hlídání vinic v trati Barany, Díly
a Stádliska.
Zastupitelé navrhli řešit žádost až při sestavování rozpočtu Obce v roce 2012
Ad 10) Žádost pana Ladislava Němečka, bytem Krumvíř 218 o zřízení přechodů pro chodce v obci Krumvíř
- pan Ladislav Němeček žádá Obec Krumvíř o zřízení přechodů pro chodce v křižovatce ulice „Hlavní“ a ulice „Do
Chalůpek“ vybavených bezbariérovými přístupy a osazených všemi dostupnými bezpečnostními prvky, včetně
intenzivního osvětlení.
Pan starosta navrhnul podání žádosti na odbor dopravy o posouzení dopravní situace. Dále svolá místní šetření za
účasti příslušníka dopravního inspektorátu policie ČR, zástupce SUS a zástupce odboru dopravy.
Ad 11) Vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř, Směrnice – odpisování dlouhodobého majetku
- Vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř
- Směrnice – odpisování dlouhodobého majetku
- Směrnice – odpisový plán
Schváleno:
Pro 13 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení schváleno
Ad 12) Žádost o prominutí VF 500036 Obce Terezín v částce 2.000,-Kč
- Obec Terezín podala žádost o prominutí VF 500036 vydané Obcí Krumvíř v částce 2000,- Kč na úhradu neinvestičních nákladů na žáka.
- Viz. příloha
Schváleno:
Pro 13 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení schváleno
Ad 13) Žádost o pronájem KD pana Davida Kota za účelem uspořádání živých vystoupení kapel populární hudby
ČR
- pan David Kot podal žádost o pronájem KD za účelem uspořádání živých vystoupení kapel populární hudby ČR
v roce 2012. Konání koncertů by ve všech případech mělo probíhat od 20.00 – 01.00 hodin.
Zastupitelé navrhli, aby koncerty byly povoleny pod podmínkou, že budou končit ve 24.00 hodin. Cena nájmu 10.000, Kč.
Při porušení smlouvy se dále koncerty nepovolí.
Schváleno:
Pro 12 hlasů
Proti 1 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení schváleno
Ad 14) Návrh na změnu a rozšíření viničních tratí (viz. mapové podklady z Vinařského fondu)
- Návrh na změnu a rozšíření viničních tratí (viz. mapové podklady z Vinařského fondu)
Schváleno:
Pro 13 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení schváleno
Ad 15) Různé
- Pan Josef Valihrach navrhnul prověřit lhůty stanovené ve smlouvě mezi Obcí Krumvíř a firmou Starex spol. s.r.o.
ve věci výstavby RD a úpravy okolí v lokalitě „Rybníček“
- Pan Pavel Putna navrhnul pozvat odborníka ve věci přechodu pro chodce a zrcadla u kostela
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414280,00
0
0,00
14000
14220,00
5000
5070,00
50000
30000,00
10000
5788,00
100000
Ͳ2430,00
1200000
1182290,75
0
6278,00
339500
339500,00
287500
304369,20
0
10000,00
0
2000,00
0
117664,00
0
398907,00
15000
15648,00
80000
91668,00
30000
6050,00
2000
88,00
36000
37761,00
70000
41460,00
1000
2100,00
20000
105500,00
5000
4560,00
0
1210,00
50000
79482,00
5000
8100,00
0
25000,00
0
0,00
300000
148000,00
8000
6570,00
20000
0,00
3000000
1225308,00
50000
30710,00
0
47265,50
0
27400,00
0
12840,20
100000
59203,00
100000
177875,14
13850800
12750701,87

ROZPOýET OBCE KRUMVÍě na rok 2011

Z jednání OZ Krumvíř
6.3.2012
Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: Tomáš Koníček. Kristýna Vlasáková
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 přítomných
Projednáno:
I ) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
II) Schválení programu jednání Z.O.
Program jednání:
1) Návrh zadání územního plánu Obce Krumvíř
2) Prodej pozemku p.č. 1930/30 v k.ú. Krumvíř panu Miroslavu Hrnčiříkovi, Krumvíř č.p. 354, za účelem výstavby
rodinného domu
3) Prodej pozemku p.č. 1930/31 v k.ú. Krumvíř panu Ing. Jaroslavu Filipi, Vinařská 14, Klobouky u Brna a paní Ing.
Zuzaně Hubíkové, Prušánky za účelem výstavby rodinného domu
4) Smlouva o prodeji bytové jednotky č.2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 372 v k.ú. Krumvíř na
p.č.st. 462, LV č. 1731 (tedy jednotka č. 372/2) paní Marině Pokorné
5) Rozpočet obce Krumvíř na rok 2012
6) Rozpočtový výhled obce Krumvíř na rok 2013 – 2015
7) Dohoda s městem Klobouky u Brna o úhradě neinvestičních nákladů na žáka a náklady za vedení přestupkové
agendy
8) Jednací řád Zastupitelstva obce Krumvíř
9) Různé
10) Závěr
Ad I.) Pan starosta přivítal všechny přítomné a určil zapisovatelku a ověřovatele zápisu.
Ad II.) Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Schváleno:
Pro 11 hlasů.
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
Ad 1) Návrh zadání územního plánu Obce Krumvíř
- Zastupitelstvo obce Krumvíř bere na vědomí stanoviska DO, sousedních obcí a krajského úřadu, projednávání
a připomínkování návrhu zadání nového územního plánu.
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje připomínkovaný upravený návrh Zadání územního plánu Krumvíř.
Zastupitelstvo obce Krumvíř ukládá starostovi obce zajistit zpracování návrhu územního plánu u smluvního zpracovatele.
Schváleno:
Pro 11 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlas
Ad 2) Prodej pozemku p.č. 1930/30 v k.ú. Krumvíř panu Miroslavu Hrnčiříkovi, Krumvíř č.p. 354, za účelem výstavby
rodinného domu
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku panu Miroslavu Hrnčiříkovi, p.č. 1930/30 dle geom. plánu č. 593159/2010 v k.ú. Krumvíř, který je určen územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy
- Cena za 1m2 je stanovena na 350,-Kč
Schváleno:
Pro 11 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
Ad 3) Prodej pozemku p.č. 1930/31 v k.ú. Krumvíř panu Ing. Jaroslavu Filipi, Vinařská 14, Klobouky u Brna a paní Ing.
Zuzaně Hubíkové, Prušánky za účelem výstavby rodinného domu
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku panu Ing. Jaroslavu Filipi a paní Ing. Zuzaně Hubíkové, p.č. 1930/31
dle geom. plánu č. 593-159/2010 v k.ú. Krumvíř, který je určen územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými domy
- Cena za 1m2 je stanovena na 350,-Kč
Schváleno:
Pro 11 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.
Ad 4) Smlouva o prodeji bytové jednotky č.2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 372 v k.ú. Krumvíř na
p.č.st. 462, LV č. 1731 (tedy jednotka č. 372/2) paní Marině Pokorné
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytové jednotky č.2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 372
v k.ú. Krumvíř na p.č.st. 462, LV č. 1731 paní Marině Pokorné, která je ve vlastnictví obce.
Schváleno:
Pro 11 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.
Ad 5) Rozpočet obce Krumvíř na rok 2012
- viz. příloha zápisu
- Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 16.2.2012.
Příspěvky pro místní organizace:
- Základní umělecká škola Klobouky u Brna – 10.000,-
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-

Spolek PRO MUZEUM - 30.000,Svaz tělesně postižených - 3.200,TJ Sokol Krumvíř - 190.000,Římskokatolická farnost - 150.000,ČZS Krumvíř – 119.000,-

- ve 21.00 hodin se dostavil další zastupitel
Schváleno:
Pro 12 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.
Ad 6) Rozpočtový výhled obce Krumvíř na rok 2013 – 2015
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Krumvíř na rok 2013 – 2015
- Viz. příloha zápisu
Schváleno:
Pro 12 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.
Ad 7) Dohoda s městem Klobouky u Brna o úhradě neinvestičních nákladů na žáka a náklady za vedení přestupkové
agendy
- Město Klobouky u Brna a Obec Krumvíř uzavírají dohodu o úhradě neinvest. výdajů ZŠ a MěVG do skončení
povinné školní docházky v Kloboukách u Brna, které navštěvují žáci Obce Krumvíř a jejichž zřizovatelem je Město
Klobouky u Brna
- Obec Krumvíř uhradí Městu Klobouky u Brna finanční částku ve výši 5.500,-Kč na jednoho žáka, částka je účtována za školní rok 2011/2012
- Počet žáků je 34 (viz přiložený seznam), celková částka je 187.000,-Kč
- Částku 10.000,-Kč za projednávání přestupků v KPPP v Kloboukách u Brna na rok 2012 uhradí Obec Krumvíř
Městu Klobouky u Brna tak, jak je uvedeno v uzavřené smlouvě.
Schváleno:
Pro 12 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.
Ad 8) Jednací řád Zastupitelstva obce Krumvíř
- Zastupitelstvo obce Krumvíř (dále jen zastupitelstvo obce) se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu.
- Viz. příloha zápisu
Schváleno:
Pro 12 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011
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9.Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka

10.Obydlené byty podle právního dĤvodu užívání bytu a vybavenosti

26.3.20111 1.3.2001 3.3.1991

26.3.20111 1.3.2001 3.3.1991

Domy celkem

418

390

385

Obydlené byty celkem

z toho obydlené

362

341

333

z obydlených podle druhu rodinné domy
domu
bytové domy

357

338

327

z toho právní dĤvod
užívaní bytu

4

3

6

z obydlených podle
vlastníka domu

350

330

323

obec, stát

1

1

6

bytové družstvo

2

2

.

spoluvlastnictví vlastníkĤ bytĤ
(jednotek)

2

.

.

kombinace vlastníkĤ

4

.

.

.

.

.

fyzická osoba

z obydlených s obdobím výstavby nebo rekonstrukce od
pĜedchozího sþítání

373

366

351

ve vlastním domČ

299

309

.

v osobním vlastnictví

34

-

.

nájemní

2

15

.

družstevní

8

5

8

s internetem

223

22

.

bez internetu

12

23

.

z toho koupelna, sprchový kout v bytČ

366

344

.

z toho splachovací záchod v bytČ

351

311

.

z toho vybavenost
osobním poþítaþem

(red)
Zdroj: http://vdb.czso.cz, www.scitani.cz
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Vážení občané,
společnost Jednota, spotřební družstvo v Mikulově provádí ve dnech od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2012 aktualizaci členské základny. Občany, kteří jsou členy družstva a nejsou držiteli karty věrnostního systému COOP Club,
žádáme, aby se informovali na nejbližší prodejně Jednoty, internetových stránkách www.jednota.cz, případně na
ředitelství družstva a provedli aktualizaci svých údajů. Děkujeme.
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CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH
Střípky z mateřské školy
Je už za námi polovina tohoto
školního roku a všechny děti, hlavně ty nové (včetně paní učitelky), se
ve své školce zabydlely.
Po novém roce postupně
nastoupily tři nové děti, a tak se
v zelené třídě (mladší děti) zvedl
počet dětí na 21. Operativně jsme
tuto třídu posílili o pedagogickou
pracovnici odpoledne, aby se třídy
nespojovaly. Myslím, že ke spokojenosti dětí i rodičů. Ve žluté třídě (starší děti) je 22 dětí. Děti se
naučily spoustu nových věcí, mají
nové zkušenosti, zážitky a kamarády. Jsou také samostatnější.
Všimli jste si také rodiče? Zkuste toho využít už v šatně, když
si vyzvedáváte dítě nebo třeba
doma, u babičky. Stačí jen ,,zavolat“ šikovné prstíčky a potom jen
chválit. Dovolte mi malou perličku
– během zimy jsme bojovali s prstovými rukavicemi, hlavně u mladších dětí. Dovedete si to představit? Třeba 10 dětí, to je 20 rukou,
to je 100 prstů. Nasoukat je do prstových rukavic! Učitelka i oblečené
děti jsou propocené jako v sauně.
Ale děti šikulky se to naučily!
Začátkem ledna nabídla naše
ZŠ zájemcům z MŠ lyžařský kurz v
Němčičkách. Jezdily čtyři děti.
Škoda, že nám letošní zima
nedopřála pobyt venku s radovánkami na sněhu (sáňky, boby, koulování, klouzání) Snad příští rok….
V únoru k nám zavítal kouzelník
Katonas. Jeho vystoupení v kině
bylo poutavé, napínavé, vtipné a
hlavně přizpůsobené pro dětského
diváka. Pro všechny pěkný zážitek.
Velký zájem byl o nabídku firmy Photodienst – jarní motiv. Tento
den bylo v MŠ rušno, přišli se vyfotit i malí sourozenci s maminkami.

Zvládli jsme to v pohodě, děkuji
maminkám za spolupráci.
Dětský maškarní ples pořádala
ZŠ a MŠ Krumvíř 26.2. 2012. Kulturní dům se zaplnil dětmi v maskách – byly nápadité a vtipné. A děti
si užívaly svůj den naplno. Ceny
a výhry do tomboly jsou tvořeny
ze sponzorských darů oslovených
organizací a institucí, ale hlavně z
příspěvků rodičů. A tak děkujeme
jménem dětí všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli.
V březnu jsme se vydali do
Hustopečí na pohádku O pejskovi
a kočičce. V mateřské škole jsme
využili téma březen – měsíc knihy,
kdy si děti nosily svoje oblíbené
pohádkové knížky do MŠ.

Tak jsme se seznámili i s knížkou
J. Čapka Povídání o pejskovi a
kočičce. Zařadili jsme ji k celé řadě
knih projektu Celé Česko čte dětem
a v obou třídách čteme po obědě při
odpočinku.
V dubnu nás čeká pohádkové
divadlo z Hradce Králové u nás ve
škole a chystáme se na jaře vybrat
představení v klasickém divadle – v
Radosti nebo Polárce v Brně.
Zájmová činnost v MŠ – kroužek
angličtiny funguje pravidelně, přerušeny jsou dočasně tanečky z důvodu dlouhodobější nemoci paní učitelky. Z téhož důvodu nebylo reálné

uskutečnit avizovanou přípravu pro
předškoláky s rodiči (edukačně stimulační činnosti). Děti pracují v
odpoledních skupinkách s paní učitelkami.
Také logopedická prevence byla
prováděna průběžně. Musím vyslovit uznání a poděkování rodičům za
svědomitou práci s výslovností s
dětmi doma.
Průběžně pokračuje soutěž ve
sběru vršků z Pet lahví a ve sběru
pomerančové a citrónové kůry, a to
až do června.
Další sběr starého papíru a elektropřístrojů proběhne 17. 5. a opět
vyhlásíme nejpilnějšího sběrače MŠ.
Projekt Mléko dětem je celoroční
a jde o dotované mléko. Rodiče se
přihlásí (vždy po 3 měsících se ptáme znovu) a vyberou si mléko ochucené-neochucené za dotovanou
cenu 4-5 Kč/250 ml 2x týdně. Nárok
na dotované mléko má dítě, pokud
je přítomno v MŠ 2 dny v týdnu.
Pokud dítě chybí celý týden, mléko
nedostane, finanční prostředky se
převedou do dalšího týdne.
Na závěr chci poprosit rodiče,
aby nepřítomnost dítěte omlouvali
i v MŠ – přehled o naplněnosti třídy nám pomůže plánovat aktivity a
činnosti s dětmi Využijte např. emailovou adresu: mskrumvir@seznam.
cz. Díky patří rodičů, kteří to dělají.
A na co se těšíme? Na jaro,
výšlapy a zkoumání přírody. Proč
zůstávat v budově, když venku je
tak krásně…
Také se těšíme na oslavu maminek, slavnost dětí, na celodenní
výlet…
Za děti a zaměstnance MŠ krásné jarní dny
Jana Báňová, vedoucí učitelka MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PROBĚHNE 24. 5. 2012 V DOBĚ OD 15,00 DO 17,00 HODIN V MŠ.
ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ DO ROKU 2009
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE S SEBOU PŘINESE OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE
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Základní škola
Vánoční ohlednutí
V letošním školním roce jsme
Vánoce oslavili v prostorách školy společně s dětmi a jejich rodiči nebo prarodiči. Po pohádce O
Popelce, kterou zahráli žáci 4. a 5.
ročníku, ukázaly všechny děti naší
školy, jak krásně umí zpívat! Zazpívaly vánoční písničky a koledy a
také písně o zimě. Jednu vánoční
píseň zvládly i anglicky a moc pěk-

ně. Mladší žáci ještě přidali několik
básniček.
Po vystoupení se všichni, včetně rodičů, rozešli do tříd, ve kterých
byly připravené vánoční dílny. V nich
si společně vyráběli různé vánoční
výrobky. Celkem si mohli vyrobit pět
dárečků. Např. voňavý řetěz z koření a druhý z popcornu nebo dva druhy zápichů – zlaté prasátko z papíru
a stříbrnou hvězdičku z obalu čajové svíčky. Také papírovo-korkový
zvoneček zdobený zlatem.
Na závěr celé akce čekalo děti i
dospělé občerstvení ve školní jídelně, které připravily děti. Přichystaly
jednohubky a napekly linecké pečivo. V kuchyni jim uvařili vánoční čaj
a kávu pro rodiče. Jenom škoda,
že děti rodičům nedovolily posedět

u kávy trošku déle, než by si asi
přáli...
Dětem se celá akce moc líbila,
užily si ji a rády si ještě druhý den
ve školní družině vyrábění zopakovaly. A také dojedly, co zbylo... Doufáme, že i dospělí se trochu pohráli
a pobavili.
Jsme rádi, že účast byla hojná a
už nyní plánujeme, jak se zase sejít!

naší přírodní rezervaci květ prvosenky jarní. Bylinkovou sezonu uzavíráme sběrem stonku a listu kopřivy dvoudomé a květem hluchavky
bílé.
Všechny byliny od nás vykupuje
firma LEROS STRÁŽNICE, se kterou spolupracujeme již dlouhá léta.

Veškeré finanční prostředky získané touto činností slouží částečně
např. na úhradu autobusové dopravy na lyžařský výcvik, do divadla, na
školní výlet, na nákup odměn dětem
za školní soutěže apod.
Za pomoc rodičů svým dětem
děkujeme.
Kolektiv ZŠ

Sbíráme léčivé byliny
Každý rok děti naší školy za
vydatné pomoci svých rodičů a prarodičů soutěží ve sběrech léčivých
bylin. Září zahajujeme sběrem rdesna ptačího (truskavce), během zimních měsíců školu provoní sušená
pomerančová a citrónová kůra. Na
jaře jednou za dva roky sbíráme v

Enviromentální výchova na naší škole
Enviromentální výchovu (výchovu k ochraně životního prostředí)
naplňujeme nejenom ve výuce, ale
také mimoškolními praktickými činnostmi.
Na chodbách máme rozmístněny barevné kontejnery pro ukládání
tříděného odpadu. Už i malý prvňáček ví, kam patří odstřižky papíru,
plastová láhev od pití, sklo nebo
krabička od mléka či džusu. A kam
s ohryzky od jablka? No přece do
kbelíku na bioodpad, který vynášíme do kompostéru na školní zahradu. Také sbíráme plastové uzávěry
od PET lahví, se kterými se dá dělat
spousta zajímavých aktivit.
Naše škola se také zapojila do
velké sběrové celorepublikové soutěže „RECYKLOHRANÍ“. Sbíráme
vybité baterie, drobné elektrozařízení i nefunkční mobilní telefony. V
květnu opět chystáme i sběr velké
bílé elektroniky.
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Za tento odpad nezískáváme
pro děti finanční odměny, ale body,
za které si škola vybírá z katalogu
školních pomůcek, encyklopedií,
her nebo počítačového vybavení.
Největší tradici ale jistě máme
ve sběru tříděného papíru a kartonu. Určitě si rodiče, ale i prarodiče
našich dětí vzpomínají na doby,
kdy ve skupinkách s dvoukolkou

objížděli jednotlivé části obce a
snažili se dovést co největší náklad.
Tento sběr připravujeme také na
květen.
Děkujeme, že své děti učíte
vlastním příkladem třídit odpad i
doma a pomáháte tak i nám vysvětlovat důležitost ochrany životního
prostředí pro společnost.
Kolektiv ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř
provede dne 17. května 2012 na školní zahradě
SBĚR TŘÍDĚNÉHO PAPÍRU A KARTONU
a
N E F U N K Č N Í CH E L E K T R O S P O T Ř E B I Č Ů
(lednice, pračky, žehličky, TV, PC monitory apod.)
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Napsali žáci o lyžařském kurzu v Němčičkách...
Jednoho dne jsme se dozvěděli,
že pojedeme 9. ledna na lyžařský
výcvik.
Když jsem došla ze školy, tak
jsme s maminkou nachystaly lyže,
boty, hůlky a přilbu. Každé ráno na
nás čekal u školy autobus, který nás
vozil do Němčiček. Tam nás rozdělili do družstev, já jsem lyžovala v 1.
družstvu. Náš vedoucí, který nás učil
lyžovat se jmenoval Pavel. Byla tam
velká legrace, chyběl jen SNÍH!!
Autor: Kamila Jakubčíková, 3. ročník
Ve škole jsme dostali lístek.

Co plánujeme
ve škole i mimo ni…
•

2. 4. v ZŠ a MŠ divadélko z Hradce Králové „Africká pohádka“

•

19. 4. dopravní soutěž ve Velkých
Pavlovicích

•

27. 4. návštěvu firmy Kovosteel
na zpracování odpadů v Uherském Hradišti

•

30. 4. 2012 Pálení čarodějnic

•

1. 6. zahradní slavnost ke Dni dětí

•

v červnu školní výlet do Znojma
a okolí a školní výlet dětí MŠ do
Lešné

Mamka se to dozvěděla. Jeli jsme
vypůjčit lyže. Se školou jsme jeli do
Němčiček. Učili jsme se tam lyžovat.
Někdo z velkého a někdo z malého
kopce. Těším se na rok 2013.
Autor: Radim Čálek, 2. ročník

lyžovali na umělém. V pátek na
ukončení výcviku byl slalom. Vyhrál
jsem 1.místo. Už se těším na příští
lyžák.
Autor: Radek Knápek, 2. ročník

V lednu jsme měli týden lyžařský
výcvik v Němčičkách. Tam a zpátky
nás vozil autobus. První den výcviku jsme se rozdělili do čtyř družstev
podle toho, jak kdo uměl lyžovat.
Každé družstvo mělo svého instruktora. Já jsem byl v prvním družstvu.
Měl nás Pavel. Nebyl sníh, tak jsme

Kroužek angličtiny
V letošním školním roce 2011/2012 jsme zahájili výuku kroužku angličtiny také v Základní škole. Kroužek je určen žákům 1. a 2. ročníku. Žáci mají
dále návaznost ve 3. ročníku, kdy je jazyk anglický povinným předmětem.
Kroužky v MŠ i v ZŠ jsou vyučovány formou her, říkanek, písniček.

Návštěva Mahenovy
knihovny v Brně
a hradu Špilberk
12. března 2012

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř
zve všechny maminky do KD Krumvíř
13. května 2012 v 15,00 hodin
na besídku u příležitosti

DNE MATEK
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Budoucnost školy a obce
1. 2. 2012 proběhl v naší škole
zápis do 1. ročníku na školní rok
2012/2013. Do mateřské školy letos
dochází celkem sedm budoucích
školáků, ale z různých důvodů se
zapsali do 1. ročníku naší školy pouze tři děti. Samozřejmě jako každá
škola v současnosti bojujeme s
poklesem počtu žáků a pro některé
školy může být takový stav i stavem
likvidačním.

Zajímáme se o důvody, proč
jsou místo sedmi prvňáčků jenom
tři. V „lepších“ případech mají děti
odloženou školní docházku o rok
(v lepších proto, že k nám za rok
nastoupí), v jiných případech se
odstěhují (to se nedá nic dělat), ale
v těch pro nás „horších“ (a někdy
nepochopitelných) nastoupí do sousední školy. Tento fakt nám jistě
způsobuje problémy – například to,

že rodiče dětí, které k nám chtějí do
školy dát, začnou váhat, mají obavy,
že jejich děti budou při tak nízkém
počtu spojeny s žáky jiného ročníku nebo dokonce jiných ročníků!
Ale nic jiného nám nezbývá, čím je
dětí méně, tím méně budeme mít
samostatných tříd. Je to začarovaný kruh.
Možná je problém v nás?! Je jen
na rodičích, aby otevřeně řešili, co
je trápí a zabývali se tím na místě,
kde je třeba - ve škole a ne např. v
samoobsluze...
Snažíme se vyhovovat požadavkům rodičů, a to nejen např. v přijímání jejich dětí do mateřské školy i přesto, že se u nás dítě řádně nezapsalo
(např. uprostřed školního roku), když
ještě dítě nedovršilo věku tří let! Nebo
když jsou maminky doma na rodičovské dovolené apod. Právě od těchto
rodičů nás překvapí a mrzí, že jejich
děti odchází do sousední školy.
Zřizovatel naší školy vynakládá
nemalé finanční prostředky na její
provoz, oprava budovy školy byla
také nákladná a ještě odvádí za děti,
které dochází do jiné základní školy
finanční příspěvky, které by odvádět
nemusel, protože ve své obci školu
má.

Budoucnost obce jsou její obyvatelé, tedy i děti, které zde vyrůstají, kde mají své kamarády a které si
myslím i tím, že chodí v místě svého
bydliště do školy, budují svůj vztah k
rodné vesnici.
Během roku také škola pořádá
několik akcí, na které nám přispívá
zřizovatel, ale na které si také škola „vydělává“ např. sběrem bylin,
papíru, vršků apod. od svých žáků
a dětí. Akce pořádáme samozřejmě
pro děti! Jsme rádi, že se účastní
takové množství dětí. Jenom kdyby
tak chodily do krumvířské školy!?
Výhled na další školní rok je podstatně lepší. Naplněnost mateřské
školy je slušná. Po dlouhých letech
se snad dočkáme silného ročníku! Snad...Věříme v lepší budoucnost….

Ivana Lexová

ZUŠ Klobouky u Brna
Okresní kolo soutěže ZUŠ v Kloboukách
21. 2. 2012 uspořádala ZUŠ v
Kloboukách okresní kolo Národní
soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné
dechové nástroje (zobcová flétna,
příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot).
Soutěž vyhlašuje MŠMT každoročně pro určitý okruh uměleckých
oborů a v tomto roce byla soutěž
vyhlášena pro dřevěné dechové
nástroje, žesťové dechové nástroje, bicí nástroje, lidové nástroje a
soubory lidových nástrojů, sólový
a komorní zpěv, pro taneční obor,
pro houslové a smyčcové soubory
a žákovské orchestry. Tento cyklus se opakuje každé tři roky a v
ostatních letech vyhlašuje MŠMT
soutěž pro další umělecké obory.
Soutěž se organizuje v několika
kolech. Školní, okresní, oblastní a
závěrečné kolo ústřední, čili celostátní.
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Do Klobouk přijelo celkem 44
soutěžících ze ZUŠ z Břeclavi, z
Velkých Bílovic, z Hustopečí, z
Mikulova a pochopitelně ze ZUŠ v
Kloboukách. Soutěž probíhala celý
den v prostorách kulturně informačního centra v Kloboukách. Garantem každé spravedlivé soutěže je
vždy odborná porota, která byla
sestavena ze dvou členů orchestru Filharmonie Brno a doplněna o
ředitele ZUŠ Miroslav.
O celodenní organizaci a zdárný
chod soutěže se starali pedagogové ZUŠ v Kloboukách. Od kolegů
z ostatních uměleckých škol, kteří
byli na soutěži jako pedagogický
doprovod svých žáků, si vysloužili velké poděkování a uznání, za
výbornou organizaci soutěže a
vřelé přijetí. Všichni zúčastnění
ocenili také nezávislé a spravedlivé rozhodování poroty a odjížděli s

pocitem příjemně stráveného dne v
Kloboukách. Soutěžní klání probíhalo ve velmi přátelské a uvolněné
atmosféře. Dle získaných poznatků
a ohlasů, ZUŠ v Kloboukách jako
pořadatel obstála na výbornou a
pravděpodobně i v dalších letech
bude hostitelem a pořadatelem dalších okresních kol soutěží ZUŠ.
V dopolední části soutěží zobcových fléten si nejvíce ocenění a
postupů do oblastního kola odvezla ZUŠ Hustopeče a v odpolední
části z 6 možných postupů, plná
polovina připadla žákům ze ZUŠ
V Kloboukách. Za těmito úspěchy
žáků ZUŠ stojí pan učitel Slobodan Radulovič a pan učitel Petr
Kotačka.
Jako ředitel ZUŠ v Kloboukách
bych rád poděkoval Městu Klobouky u Brna a zvlášť panu starostovi Ing. Zdeňku Lobpreisovi za

Krumvířský zpravodaj

strana 15

spolupráci při organizaci okresního kola, za bezplatně poskytnuté
prostory KIC, za poskytnuté drobné
upomínkové předměty pro vítěze
soutěže a zajištění obědů pro poro-

tu. Poděkování patří i firmě Nábytek
Blanář s.r.o. Brumovice za finanční
sponzorský dar na podporu pořádání soutěže, účetní firmě Pavlína
Bezůšková se sídlem v Krumvíři

za finanční sponzorský dar a panu
Josefu Valihrachovi z Krumvíře za
věcný sponzorský dar.
Jindřich Demela
ředitel ZUŠ Klobouky u Brna

Umístění žáků ZUŠ Klobouky v okresních kolech soutěží
ZUŠ Klobouky 21.ÚNORA 2012 – HRA NA DŘEVĚNÉ
DECHOVÉ NÁSTROJE
Hra na ZOBCOVOU FLÉTNU

Hra na KLARINET

Kategorie 3.

Kategorie 1.

Kategorie 5.
Kategorie 6.

Ledahudcová Veronika 2.místo
(Krumvíř)
Kočicová Anna
3.místo
(Boleradice)
Kočicová Marie
2.místo
(Boleradice)

Kategorie 2.
Kategorie 6.

Langr Ondřej
(Klobouky u Brna)
Schubert Jan
(Šitbořice)
Mondek Martin
(Krumvíř)
Zeman Adam
(Těšany)
Schubert František

2.místo
2.místo
2.místo
1.místo
2.místo

ZUŠ Břeclav 22. února 2012 - SÓLOVÝ ZPĚV
Kategorie 0.
Kategorie 1.
Kategorie 2.

Šimberová Lenka
(Velké Hostěrádky)
Ledahudcová Veronika
do oblast. kola
(Krumvíř)
Pregrtová Kateřina
(Klobouky u Brna)

2. místo
1.místo s postupem
2. místo

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

ČZS – Sdružení vinařů Krumvíř
První naší letošní akcí byl

První naší letošní akcí byl
Zahrádkářský ples s dechovou hudbou Sokolka ze Šakvic. I přesto, že
jsme věnovali velké úsilí propagaci,
přesto, že se tombola pyšnila rekordním počtem výher, přesto, že pro
návštěvníky byla připravena zdarma ochutnávka vepřových specialit
spolu s víny z Templářských sklepů,
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tak účast především místních občanů byla opět nižší než minulé roky.
V Krumvíři je to poslední „klasický“
ples a všichni přítomní se toho večera bavili i přes menší návštěvnost.
Pro tyto občany jsme se rozhodli o
pořádání plesu i v roce 2013.
Druhý den po plese se konala
výroční členská schůze s naplánováním činnosti na celý letošní rok.
Budeme se hlavně zaměřovat na
získání mladších vinařů do naší
organizace, proto vítáme všechny
zájemce o členství.
Jako minulé roky jsme i letos přispěli finanční částkou pořadatelům
Dětského maškarního plesu.
I v zimních měsících pokračo-

vala rekonstrukce zahrádkářského
skladu. Pokud nám budou finance a
síly stačit, měla by být oprava letos
dokončena.
Hlavní naší akcí je každoročně
Josefský košt. Ten se uskutečnil
17. března a díky dobrému jménu
krumvířských vinařů a pěknému
počasí byla návštěvnost opět vyso-

Krumvířský zpravodaj
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ká. Vystoupení cimbálové muziky
Primáš dobré dojmy z ochutnávky vín ještě zesílilo. V posledních
letech se domácím vinařům nedaří
získat žádnou z hlavních cen, snad
v příštím roce. Výstava vín pořádaná s podporou Vinařského fondu
ČR předvedla 563 vzorků, z toho
302 bílých, 212 červených a 49
růžových vín. Týden před koštem
se na degustaci sešlo 76 vinařů a
pod vedením odborné subkomise
ve složení Valihrach Josef, Zvonič
Petr a Hoša Antonín vína ohodnotilo
a vybralo z každého „stolu“ nejlepší
vzorky. Z nich subkomise vybrala
tyto šampiony výstavy vín:
Templářské sklepy Čejkovice,
Hibernal - pozdní sběr
Novák Josef, Borkovany, Tramín
červený - pozdní sběr 2009
Ing. Koráb František, Boleradice,
Zweigeltrebe - kabinet
Kuba Václav, Horní Bojanovice,
Modrý Portugal 2009
Chtěl bych poděkovat všem členům výstavního výboru, ale i ostatním zahrádkářům za pomoc při přípravě výstavy a na jejím zdárném
průběhu. Letos potěšíme stárky, pro

které z výstavy uchováme víno. Něco
se nepodařilo ke spokojenosti všech
návštěvníků, ale k tradičním hostům
přibyla spousta nových, např. skupina španělských studentů.

Vyúčtování hlídání
vínic 2011
Na vyžádání majitelů
vinic uvádíme konečné
vyúčtování nákladů za
rok 2011.

OdmČna hlídaþi

28 200,00 Kþ

Plašiþe špaþkĤ (dČla)

16 700,00 Kþ

PB lahve + plyn

2 460,00 Kþ

Náboje, šrapnely

3 910,00 Kþ

Dluh 2010

4 100,00 Kþ

Celkem
Jeden z návštěvníků se o koštu
dozvěděl z časopisu „Zahrádkář“,
v sobotu v 6 hodin ráno nasedl v
Šumperku na kolo a odpoledne už
ochutnával „na kulturáku“ v Krumvíři víno. Nejen on, ale i spousta dalších hostů slíbila, že příští rok přijede zas.
Karel Rozsypal, jednatel

55 370,00 Kþ

PĜíjmy
Poplatky za hlídání

Rozdíl

36 160,00 Kþ

- 19 210,00 Kþ

Spolek PRO MUZEUM
Přehlídka dechových hudeb …aneb Otevírání lázeňské sezony
Termín 9.června 2012 se nezadržitelně blíží a my Vás chceme již
podrobněji informovat o připravované akci.
Program:
od 14.00 před kulturním domem
vystoupí mažoretky z Čejkovic, DH
ZUŠ Klobouky u Brna, DH Mladá
muzika ze ŠARDIC a další malá
uchu lahodící překvapení. Kromě
již zmíněných dechovek uvidíte
módní přehlídku svatebních a společenských šatů Salonu La Stella z
Hovoran a přehlídku společenských
letních klobouků Kloboukového klubu z Brna.
Našim velkým zájmem je připravit zajímavý program pro děti, aby
si rodiče mohli v klidu vychutnat:
- atmosféru lázeňské cukrárny a
kavárny,
- petangue,
- nabízené programy našich hostů – lázní Luhačovice, Hodonín,
Lednice a hotelů s wellness pro-

1/2012

gramy
a ochutnat Krumvířský vinný
pramen,
- minerální a léčebné vody z okolí
- a přečíst si „další vydání“
Krumvířského světozoru
- a obdivovat staré „velocipedy“,
- zahradní restauraci a jen tak
nasávat atmosféru 30. let 20.
století,
- dění kolem nebo se nechat zvěčnit se svými potomky na dobové
fotografii.
O přesném programu Vás budeme postupně informovat na nástěnce u kina nebo na nových webových
stránkách www.dechovky-krumvir.
webnode.cz.
-

Rádi Vám pomůžeme – inspiraci i případné doplňky k zakoupení
najdete na již zmíněných webových
stránkách, na nástěnce u kina nebo

Vstupné na celé odpoledne
bude „dobrovolné“.
Na tomto místě Vás chceme
zároveň poprosit o podporu. Zapojte, prosím, svoji fantazii a přijďte v
dobovém oblečení (viz dále).

Krumvířský zpravodaj
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na další burze, která se uskuteční
při oslavě Dne matek v květnu.
Chtěli bychom Vám nabídnout
kromě originálních šperků z prvorepublikové vzorkovny Jablonecké
bižuterie (tedy 100% dobové) také
kabelky, topy, šaty, klobouky, ozdoby do vlasů, popř. sukně a boty. V
omezeném množství za symbolické
ceny. Drobný prodej bude možný
také přímo na „lázeňské kolonádě“.
Večerní program bude pokračovat předtančením od 20.00 hod
uvnitř KD.

Při přípravě večerního oblečení
můžete své fantazii popustit uzdu.
Připravujeme dobový fotoateliér,
aby zachytil jedinečnost okamžiku.
Inspiraci najdete opět na webových
stránkách.
Večer Vás bude bavit DH Lácaranka a Melody Gentleman z Lednice. Moderovat celý večer přislíbil
pan Karel Hegner. Těšíme se na
něj, chystá pro nás překvapení.
V programu dále uvidíte společenskou módu 30. let a těsně před
půlnocí i dobové spodní prádlo.
K dispozici pro Vás bude i jedno teplé jídlo a speciální dortíček s
alkoholem „Krumvířská špička“.
Vstupenky budou slosovatelné,
ceny atraktivní. Můžete si zakoupit
i lístek do tomboly.
Večerní vstupné 100,- Kč,
vstupenka do pánského klubu
100,- Kč.
Pokud Vám doma zahálí nějaký
doplněk bytový či venkovní právě
z období I. republiky (židle, stoly,
kovový zahradní nábytek apod.)
rádi si jej vypůjčíme.
Co se nosilo?
Na počátku 30. let se ženy oblékaly do chlapeckého stylu, v módě
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byly také účesy „kaskáda vln“, které
se natáčely pomocí palců. Nejpopulárnější byly asymetrické ofiny, které navlněné smyslně padaly z čela.
Vlny se časem změnily v lokny. Ikona tehdejšího stylu byla například
Greta Garbo.
Velký důraz kladla dáma na
doplňky – klobouky, rukavice,
kabelky, hodinky i náramky. V oblibě byly perly. Ve společenské módě
převládaly průsvitné materiály a
krajky. Základem byl jednoduchý
střih. Šaty zdobily korálky, výstřih
byl často hlavně na zádech. Ve vlasech nesměla chybět ozdoba – ať
už čelenka nebo kytka doplněná
peříčky. Rtěnka se používala sytě
červená, stejnou barvou si dámy
lakovaly i nehty na rukou. Většinou
krátké. Inspiraci najdete v čb filmech s Oldřichem Novým, Četnických humoreskách, seriálu Hercule
Poirot a mnoha dalších.
Pánové byli vždy pečlivě oholeni,
ani v jejich garderobě nechyběl klobouk a rukavice. Oblek doplňovala
vesta, hodinky, kalhoty s manžetou.
Účes hladký, používala se pomáda.
Elegáni nosili knírek a hůlku.
Boty byly lesklé a hlavně čisté!
Fotoateliér
Michaela WECKER:
Mladá brněnská fotografka se
specializuje na fotografie z vojensko-historických akcí, šermu a
divadla. Můžete ji potkat i na mnoha dalších „dobových“ událostech.
Cena jedné fotografie bude 50,-Kč,
vyzvednout si ji budete moci během
20 minut.
Koho uvidíte a uslyšíte?
Některé z účinkujících nemusíme zvláště představovat,
Lácaranka je téměř domácí a o
Mladé muzice ze Šardic se dá říci
totéž. I muzikanty ze ZUŠ Klobouk
jsme několikrát u nás přivítali na

adventních koncertech v kostele.
Ale kdo to vůbec jsou Melody Gentlemen z Lednice?
Dnes již devítičlenný hudební
soubor vznikl počátkem roku 2009
pod pracovním názvem „Lednická
kapela“. V březnu 2010 společně s novým koncertním pořadem
představili i nové jméno - MELODY
GENTLEMEN LEDNICE. Základem
repertoáru jsou československé
swingové evergreeny z 30. a 40.
let minulého století, slavné filmové
melodie i taneční šlágry té doby.
Svým hudebním projevem by se
rádi přiblížili populárním prvorepublikovým orchestrům, jakými byli
Dvorského Melody Makers a Melody Boys. A přesto, že hrají v menším
složení, chtějí se časem přiřadit k
současným úspěšným retro orchestrům, jakými bezesporu jsou Melody Makers Ondřeje Havelky, pražští
Blue Star, Bratislava Hot Serenaders nebo třeba Sestry Havelkovy a
jejich orchestr.
„Dalo by se říci, že hrajeme hudbu z časů našich babiček, jejichž
pohádka mládí se již bohužel nevrátí. Vracejí se však melodie té doby.
A k jejich poslechu vás srdečně zveme!“
Mažoretky z Čejkovic jsou mladé
a krásné a my je u nás v Krumvíři
přivítáme poprvé.
Salon La Stella z Hovoran je
půjčovna a prodejna společenských a svatebních šatů. Módní
přehlídka bude zaměřena nejenom
na svatební šaty, ale také na šaty
pro „svatební matky“. Oděvy budou
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doplňovat klobouky z firmy Dantes
Brno. O květinovou dekoraci jsme
požádali pět květinářství. Chceme
Vám spíše než detailně představit floristky, nabídnout kontakty
na nejbližší zajímavá květinářství.
Druhá módní přehlídka odpoledne bude zaměřena především
na klobouky a jejich vývoj v historii odívání. Večerní přehlídky
zajišťuje slečna Maruška Létalová z Týnce. Pokud čtete týdeník
Břeclavsko, víte, že je to jedna
z největších sběratelek oděvů
a módních doplňků z období 1.
republiky u nás
K vydání čísla Krumvířského
světozoru nás inspiroval skutečný

časopis, jehož kompletní vydání z
roku 1931 jsme měli možnost prostudovat. A co se v něm dočtete? Určitě

mnoho zajímavého, např. historické
události obce i světa v letech 1930
– 1935, čtení na pokračování... prostě – nechte se překvapit. Na
tomto místě chceme požádat
všechny spolky i podnikatele o přispění do novin. Pokud
dodáte „dobovou“ fotografii s
krátkým textem (či kresbu – viz
příloha), rádi Vám ji v našem
světozoru otiskneme. Spolky
mají tuto jedinečnou možnost
zdarma, ctěné pány podnikatele bychom pak poprosili o jednorázový poplatek 100,-Kč.
Poníženě děkujeme, Realizační team „SEZONY“

Akce pořádané TJ Sokol Krumvíř
Ani v zimním období TJ Sokol
nespí, spíše je tomu naopak. Sice
se fotbalisté neprohánějí po vyhřáté trávě v honbě za bodovými zisky,
ale v době relativního klidu je čas na
pořádání akcí nejrůznějšího druhu.
Tou první byl Štěpánský turnaj

v malé kopané. Zúčastnili se jej
mladí i starší hráči, kteří byli rozděleni do týmů podle částí obce.
Startovalo 5 týmů: Výbor TJ, Rybníček, Dědina, Kopec, Drahy. A
byly to právě podceňované Drahy, které se nakonec radovaly z

prvenství. Nejlepším hráčem byl
Martin Kmeť, brankářem Laďa
Foretník. Akce přitáhla i řadu diváků a celkově se dá hovořit o velmi
povedené akci, na které se dobře
bavili staří i mladí.

Další dvě akce byly na Silvestra. Silvestrovský běh v minulých letech nepatřil k zrovna moc navštěvovaným
akcím, poslední den v roce 2011 tomu bylo naopak. S výjimkou nejmladších předškoláků se bojovalo ve všech kategoriích v hojném počtu. V hlavním závodě dne dokonce startovalo přes třicet závodníků, celkově to bylo takřka šedesát nadšenců. A když si vítězové odnesli pěkné ceny, pořadí nebylo až tak důležité. Pohyb by měl být automatickou
součástí našeho života, a kdo si najde čas pro pohyb i mezi svátky, patří mu vzdát hold. Po letech, kdy Silvestrovský
běh v podstatě přežíval více méně jen díky veteránům, je to dobrá zpráva.
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Pokračování pro dospělé bylo
večer, kdy jsme pořádali Silvestrovskou zábavu. Akce bohužel moc lidí
nepřilákala, a tak je na pováženou,
zda má cenu na Silvestra podobnou
akci pořádat.
A zpět na zelený trávník. Jarní
část sezóny se blíží, výkop prvního mistrovského duelu mužů je 1.4.
a doufám, že našim příznivcům v
Moravské Nové Vsi kam zajíždíme,
nezpůsobíme nějaký nejapný aprílový žertík. Příprava probíhá podle

plánů, jen se nám bohužel trošku
zúžil kádr, když z týmu bohužel
odešli Marek Heča a David Michna
směrem do Rakouska a nedobrovolně Milan Dobeš, kterého mateřský
oddíl z Dambořic nehodlá uvolnit.
Rozjednán je příchod jednoho hráče, který by měl vyztužit středovou
řadu po těchto odchodech. Tým má
před zahájením jarních bojů osmibodový náskok, a tak historický boj
o postup do I.B třídy je jen čistě v
našich rukách.

Mládež pilně pracuje celou zimní
přípravu pod novým triem. O kluky
se stará Jara Hrabec, Laďa Luskač
ml. a nově i Tonda Požár. Myslím, že
týmy přípravek i žáků budou na jaře
pro nás příjemným překvapením.
Prosíme příznivce o maximální
podporu a trpělivost při utkáních
našich týmů.
Sportu zdar!
Za TJ Sokol Krumvíř
Michal Škrabko

SILVESTROVSKÝ BĚH 2011
kategorie MUŽI
Umístění
Jméno

Čas v min.

kategorie DOROST
Umsístění Jméno

Čas v min.

1.

Tomáš Drápal

13:17

1.

Lukáš Michna

2.

Milan Heča

13:41

2.

Michal Punčochář

13:01

3.

Ondřej Jakubčík

13:48

3.

Ondřej Blažek

14:01

4.

Ondřej Luskač

14:10

5.

Radim Heča

14:16

6.

Marcel Němeček

14:30

kategorie VETERÁNI
Umístění
Jméno

7.

Michal Svoboda

14:56

1.

Vavřinec Charvát

15:24

8.

Michal Škrabko

15:08

2.

Karel Rozsypal

15:36

9.

Jaroslav Konečný

16:18

3.

Antonín Jakubčík

15:42

10.

Andrea Garufi

17:41

4.

Petr Blažek

17:12

11.

Honza Kapičák

17:57

5.

František Foretník

17:16

Miroslav Skřivánek

18:24

Miroslav Věžník

22:46

12.

Víťa Charvát

17:57

6.

13.

Ladislav Luskač

17:57

7.

14.

Tomáš Konečný

17:59

15.

Ludva Mondek

19:04

kategorie ŽENY
Umístění
Jméno

Čas v min.

kategorie MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
Umístění
Jméno

12:51 absolutní vítěz

Čas v min.

Čas v min.

1.

Sabina Trávníčková

21:10

1.

Ludmila Štejdířová

1:52

2.

Veronika Zábranová

22:21

2.

Luisa Meziane

2:09

kategorie STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Umístění
Jméno
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Čas v min.

1.

Karolína Luskačová

4:07

2.

Anna Boháčová

4:41
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FOTBALISTA ROKU NA BŘECLAVSKU
Poslední únorovou sobotu se v
boleradickém divadelním sále konal
galavečer fotbalu. Okresní fotbalový
svaz Břeclav vyhlašoval výsledky v
pořadí již šesté ankety Fotbalista
roku. Tato anketa už má mezi sportovci, novináři i činovníky docela
pěkný ohlas, a proto nás může těšit,
že svého zástupce zde měl letos i
Krumvíř. Titul Nejlepší hráč okresních soutěží si odnesl záložník
Tomáš Drápal ze Sokola Krumvíř!
Samozřejmě jsme museli „Kanyho“ vyzpovídat, co na ten svůj úspěch vlastně říká…
Předcházela vyhlašování nějaká nominace nebo
sis jel rovnou už pro cenu?
Předcházela nominace, kterou navrhovala veřejnost.
Mohl navrhovat kdokoliv. Až ze všech nominací pak vybírala komise OFS Břeclav hráče, kteří budou oceněni.
Jak probíhal samotný slavnostní galavečer?
Vyhlašování probíhalo v divadle v Boleradicích. Postupně se vyhlašovali nejlepší hráči v kategorii žáků a dorostu,
pak také funkcionáři, trenéři, rozhodčí, fair play a nakonec
„jedenáctka“ mužů. Mezi vyhlašováním vystupovali i žáci
umělecké školy z Klobouk. Po ukončení předávání bylo
společné občerstvení se všemi oceněnými a hosty.
Jaký to byl pocit, přebírat ocenění za místní
Sokol mezi hráči z větších klubů?
Pocit to byl samozřejmě velmi pěkný. O moc větší
kluby to ani nebyly, snad jen až na MSK Břeclav. Ale i

tak jsem z toho byl dost nervózní. A už vůbec jsem nečekal, že bych to mohl vyhrát.
Přemýšlíš po svém úspěchu o odchodu do jiného
klubu?
Nějaké nabídky byly, ale to už i předtím. Na jaře zatím
zůstávám v Krumvíři a určitě chci pomoct k postupu. Co
bude dál se uvidí...
V čem tkví současný úspěch krumvířského fotbalu?
Podle mě hlavně v kolektivu. Jsme hodně mladý tým
a všichni se dobře známe. Až na dva jsme tu všichni Krumvířáci. Je to super kolektiv včetně trenéra, který má hodně velký podíl na tom, kde teď jsme. A hlavně nás to baví (když se
zrovna moc neběhá…) A jak na hřišti, tak i mimo něj máme
velmi dobré vztahy. Myslím, že to všichni berou poctivě,
a když to tak půjde dál, máme šanci na to, abychom postoupili. Také se sehnali sponzoři, máme své webové stránky...
Má to jakousi úroveň. Začalo chodit více lidí na fotbal. To je
pro nás nejdůležitější. Je to jedno s druhým.
A jedna na závěr: postoupíme?
Máme to velice dobře rozehrané, takže věřím, že ano.
Ale bude to ještě hodně těžké...
A tím bych chtěl také poprosit všechny fanoušky, aby nás
chodili podporovat a fandit.
Děkujeme za rozhovor a
přejeme ještě mnoho vyhraných
zápasů…
(red)

NA CESTÁCH

Výlet do Španělska se zápasem FC Barcelony
vs. Real Betis

Minulé léto jsme přemýšleli, kam
pojedeme na dovolenou, protože
máme rádi Barcelonu a hlavně její
fotbalový klub, tak bylo dopředu jasné, kam se vydáme. Našim hnacím
motorem byl Jakub Dufka, který se
stal takovým hlavním průvodcem.
Kuba studoval v Seville, procestoval skoro celou Evropu, kde se naučil hovořit španělsky a anglicky, což
pro nás bylo pozitivem.
Přípravy na cestu začaly zhruba tři
měsíce před odjezdem, kdy se musel
rezervovat hotel, letenky a hlavně
lístky na zápas. Termín návštěvy
Španělska byl 14. 1. – 17. 1. 2012.
Pro nás, kteří jsme nikdy neletěli, byl
už zážitek, že poletíme letadlem. Jeli
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jsme čtyři Krumvířáci (Roman Luskač, Michal Svoboda, Tomáš Drápal a Bronislav Fridrich) a jeden půl
Krumvířák Jakub Dufka. Dále s námi
cestovali tři kluci z Hustopeč.
Letadlo nám letělo ve 12:00 z
Prahy – Ruzyně, proto jsme měli
naplánovaný sraz ve čtyři ráno. Ještě jsme ani nevyjeli a už jsme měli
první problém. Roman po náročném
pátku zaspal, tak jsme ho s pomocí Ondry, který zrovna jel na hory,
museli vzbudit. Cesta do Prahy byla
vcelku dobrá. Kolem 10:00 hodiny
jsme byli na letišti. Všichni netrpělivě čekali na první vstup do letadla.
Odlet byl naplánovaný na 12:05 a
přílet 14:10.
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V Barceloně na nás čekalo krásných 11 °C. Po přistání jsme se ubytovali a vyrazili na první prohlídku
Barcelony. Kuba nás vzal na hlavní
třídu, trh a prošli jsme i další památky. První den byl skoro za námi, ale
nemohli jsme si nechat ujít noční
Barcelonu. Vyrazili jsme do restaurace ochutnat místní speciality a
španělské pivo.
V neděli se ve 21:00 konal zápas
mezi Barcelonou a Betisem. Před
zápasem jsme ještě stihli projít barcelonské památky. Asi největším
zážitkem byl pro nás olympijský
stadion s kapacitou 60.000 lidí. V
roce 1992 se zde konaly olympijské hry, kde největším úspěchem
naší reprezentace byl výkon Jana
Železného, který hodil oštěpem do
vzdálenosti 89,66 m a vytvořil tím
olympijský rekord.
Dále jsme viděli nejznámější chrám ve Španělsku Sagrada
Famillia, která se staví už od roku
1884 a její autor byl známý architekt
Antonio Gaudí, který zde postavil
krásné domy, o kterých se říká, že
jsou nadčasové.
Hlavním důvodem naší cesty
do Barcelony byl klub FC. V odpoledních hodinách jsme navštívili
muzeum slavného celku. Prohlídka začíná vstupem do kabiny hostů, která je asi velká jak naše celé
kabiny v Krumvíři. Dále se prochází
konferenční místností, kde se konají tiskové konference a rozhovory s
hráči. Po několika metrech se ocitnete v tunelu, který vede na hřiště. V
reproduktorech hraje slavná hymna
Barcelonského celku. Když si před-
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stavíte, že tudy chodí nejslavnější
hráči světa, tak Vám běhá husí kůže
po zádech. Tunelem projdete až ke
hřišti. Podíváte se kolem a všude
vidíte jen samé sedačky a obrovský
prostor kolem Vás. Kapacita celého stadionu je 98.600 lidí a patří k
největším fotbalovým chrámům na
světě. Naproti Vás je ze sedaček
udělán nápis „MÉS QUE UN CLUB
(víc než jen klub), což symbolizuje
celý barcelonský klub a jeho historii.
Po prohlídce hrací plochy Vás šipky nasměrují do místnosti, kde jsou
vystaveny všechny poháry za celou
historii klubu. Čtyři řady po 40 metrech, odhadem 500 pohárů. Tomu
se říká historie. Nejvzácnějšími
poháry zde jsou pro vítěze ligy mistrů, domácí ligy, španělského poháru, evropského superpoháru. Dále
zde jsou trofeje jednotlivců: kopačka pro nejlepšího střelce Evropy a
španělské ligy. Nás ale nejvíc zaujal
zlatý míč pro nejlepšího hráče Evropy, který už tři roky po sobě má v
moci slavný Argentinec Lionel Messi, který je mnoha odborníky označován za nejlepšího hráče historie
fotbalu.
Zápas skončil 4:2 pro domácí
celek. Dva góly zaznamenal Leo
Messi, po jednom dal Alexis Sanches a Xavi. Na stadionu se sešlo
75.000 lidí, takže atmosféra byla
neuvěřitelná. Když člověk vidí po
hřišti běhat hráče jako Messi, Xavi,
Iniesta, Fabregas či kapitána Carlose Puyola, uvědomí si, že co ti hráči
předvádí je naprosto úžasné a jen
to dokazuje, že oni si zaslouží být
označováni za nejlepší hráče planety. Pochvala patří nejen hráčům
a divákům domácího celku, ale také
fanouškům Betisu, protože jsou jedni z nejvěrnějších ve Španělsku.
Mezi námi byl taky takový. Kuba je
fanouškem Betisu, takže samozřejmě hecování mezi námi a jím bylo
na denním pořádku.
V pondělí jsme prošli zbytek
města, přístav a akvárium. Let byl
naplánován na 14:25. Vůbec se
nám z Barcelony nechtělo, protože
v úterý bylo krásných 18°C. Výlet byl
úžasný, skvělý zážitek na celý život.
Touhle cestou bych chtěl poděkovat
nejen za sebe, ale i za kluky Kubovi, který nás provedl celou Barcelonou.
Co bude příště? Arsenal vs.
Liverpool?
Michal Svoboda
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PLESOVÁ SEZONA

Myslivecký ples 7. ledna
Letošní plesovou sezónu zahájilo Myslivecké sdružení Hubert v pořadí 1. Mysliveckým plesem. Spoustu návštěvníků přilákala nejen bohatá tombola složená převážně z cen v podobě ulovených zvířat, ale také jistě zvěřinové speciality podávané v plesovém „krmelci“. K tanci a poslechu hrála DH Šardičanka. Příjemným překvapením byl dárek
na uvítanou v podobě kytičky pro dámy a panáčka nejen pro pány. Pravou mysliveckou atmosféru doplnila stylová
výzdoba sálu. Myslivecký ples se setkal s kladnými ohlasy z řad návštěvníků. Některé z nich zde uvádíme:
(red)
Bylo nám potěšením přijmout pozvání na 1. Myslivecký ples, který pořádalo Myslivecké sdružení Hubert Krumvíř.
Vše bylo nachystáno s nesmírnou pečlivostí, bylo o nás o všechny dobře postaráno. Po celý večer – i jeho prodlouženou část – nechybělo dobré jídlo a pití, kapela se také nešetřila. Vyvrcholením plesu byla bohatá tombola, o
kterou se patřičnou měrou opět zasadili členové Mysliveckého sdružení a sponzoři. Každý, kdo zavítal na ples si přišel na své a vlastně vyhrál, i když ne hlavní cenu v tombole, – výborně se bavil. Je vidět, že v Krumvíři to lidé umí.
Děkujeme za hezký zážitek !
manželé Ehlovi z Prahy
Tak výborný Myslivecký ples jsem ještě nezažila. Bezvadně zorganizovaný, perfektní výzdoba, spousta návštěvníků a ta tombola! Moc se mi líbilo uvítání, kytička a frťánek nebývají na podobných plesech vůbec běžné! Doufám,
že příští rok bude Myslivecký ples v Krumvíři zase.
Návštěvnice z Bošovic

Krojovaný ples 14. ledna
K tradičním plesům patří již ples
krojový, který byl druhým v pořadí. I
přesto, že se konal již týden po Mysliveckém plese, účast krojovaných i
nekrojovaných byla hojná. Ples byl
zahájen dětským předtančením a
poté Moravskou besedou v podání
místních stárků a chasy a hostů z
Boleradic, Hovoran a Šardic. K tanci
a poslechu hrála DH Vacenovjáci a v
předsálí CM Grajcar z Dolních Bojanovic. O organizaci plesu se starala
Obec Krumvíř společně se stárky. O
předtančení dětí se zasloužil Spolek
pro muzeum.
(red)
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Zahrádkářský ples 18. února
Po roce jsme se opět sešli v kulturním domě, abychom společně
oslavili vyvrcholení naší spolkové
činnosti. Již samozřejmostí je na
našem plese nádherná dekorace,
kterou vytváří paní Pavla Nováková. Díky jí za to. Uspořádání stolů a
bílé ubrusy jsou naší tradicí. Příjemnou atmosféru navodila dechová
hudba Sokolka za Šakvic. Bohatá
tombola a veselá nálada návštěvníků plesu nás přesvědčila, že se ubíráme správným směrem a máme co
nabídnout.
Děkujeme všem partnerům plesu
za jejich dary. Děkujeme Vám všem,
kteří jste se s námi dobře pobavili.
Za Český zahrádkářský svaz sdružení vinařů
Ladislav Němeček
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Dětský maškarní ples 26. února
Poslední únorové nedělní odpoledne patřilo dětem. Místní MŠ a ZŠ pro ně uspořádala maškarní ples, na kterém děti
provázely členky divadla Koráb z Brna. Kulturní dům se jen
hemžil zvířátky, princeznami, kovboji, čarodějnicemi a dalšími oblíbenými maskami. Velkým překvapením pro děti byl
jistě obr, který přišel mezi ně zatančit. Odpoledne plné tance
a nejrůznějších soutěží vyvrcholilo tombolou a žádné z dětí
neodešlo z plesu s prázdnou.
(red)

Maškarní ples 3. března
Poslední akce pořádaná TJ Sokol
Krumvíř proběhla nedávno, a sice
tradiční Maškarní ples. Trošku jsme
měli obavy z účasti. Ale pochybnosti
tentokrát byly plané. Maškarní ples si
udržuje dobrou pověst v širokém okolí a přes 200 lidí, kteří ať už v masce či
bez ní přišli, je toho důkazem.
Michal Škrabko
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Z HISTORIE

Cimbálové muziky Krumvíře
Vznik a zánik první cimbálové
kapely v Krumvíři
Odpoledne v poslední březnové
neděli roku 1953 jsem šel do hospody k Marešům zahrát si s kamarády kulečník. Když jsem procházel
kolem Kratochvílova domu, pan
Ludvík, akademický malíř, stál „po
selsku“ rozkročený mezi dveřmi a
přijímal hřejivé sluneční paprsky,
které při dlouhodobé nemoci pro
vzpruhu organismu tolik potřeboval.
Vyzval mne, abych šel k němu blíž.
Pak se ptal na náplň mého studia,
na poměry v Uměleckoprůmyslové
škole apod. Byl jsem nadšený, když
mne pozval dovnitř domu. Myslel
jsem, že mi chce ukázat jeho malířské práce, ale nikoliv. Ve světnici
byla v lidovém slohu vyrobená ložnice pomalovaná ornamenty a několik
kusů původní habánské keramiky.
O existenci takových skvostů jsem
nevěděl. V koutě jizby stál cimbál.
Pan Kratochvíl mi povídal, spíše
přednášel, o lidové kultuře na Slovensku, kde studoval. Když uviděl
můj soustředěný pohled na cimbál,
téma změnil na cikánskou (dnes
romskou) muziku. Řekl jsem mu, že
ve škole má profesor Langer, který
rovněž studoval na Slovensku, malý
cimbál, který cikáni při hraní nosí
připoutaný na břiše. Jeden spolužák vyššího ročníku se na tomto
cimbálu naučil hrát a hraje v národopisném souboru Polana.
Pak se pan Kratochvíl odmlčel.
Zdálo se mi, že v něm dozrává úctyhodná myšlenka. Poděkoval jsem
mu tedy za příjemné a poučné odpo-

ledne a šel jsem domů. A kulečníkové absence jsem nelitoval.
Když jsem za týden přijel z Brna
domů, ve světnici na mne čekalo překvapení. Pod oknem stál
vměstnaný cimbál. „Prý jste se tam
domluvili“, řekla mi s úsměvem
maminka. Navečer k nám přišel
pan Kratochvíl. Zahrál opakovaně
několik akordů a při odchodu řekl:
„Uč se, za týdeň dojdu s huslama.
A nekeho sežeň aspoň na druhý
husle!“ Takto mi naservíroval další
využívání volného času. Celý večer
a v neděli dopoledne jsem cvičil.
Složení akordů jsem jako absolvent hudební školy pana Odstrčila
v Kloboukách již znal, ale technika
hraní – brnkání na struny cimbálu
vyžadovala usilovné cvičení. Odpoledne jsem všechno vyprávěl kamarádce, velmi hudebně talentované
Mile Konečné.
Ve škole mi prof. Langer ochotně
dovolil cvičit na malém „cikánském“
cimbálu. Za týden jsem přijel domů
jako o něco schopnější hráč.
V neděli dopoledne k nám přišli s houslemi pan Kratochvíl i Mila
Konečná (později provdaná Prokopová) a tím vznikla první krumvířská
minicimbálová kapela.
Když jsme jakštakš zvládali jednoduché národní písničky, pustili
jsme se do tehdy populárních písní Fanoše Mikulovského. Vzpomínám si, jak se u otevřeného okna
občas někdo kolemjdoucí zastavil
a poslouchal. Příští neděli nám hraní znělo ještě lépe, ale sebekriticky
musím přiznat, že před veřejností

bychom jistě neobstáli. Staňa Gála,
výborný fotbalista, divadelní ochotník, zpěvák a bavič se rovněž u
okna zastavil a dokonce si zazpíval.
Velmi ohodnotil snahu založení cimbálové kapely, která dosud v obci
chyběla.
Školní rok skončil a tím i naše
zdokonalující se hraní. Já jsem odjel
na krátkodobou brigádu do dolů,
vydělat si korunky na oblečení a jiné
potřeby. Když jsem se za měsíc vrátil, cimbál ve světnici chyběl. A už se
tam nikdy nevrátil. Moje – naše nadšené hraní skončilo. Pan Kratochvíl
byl těžce nemocný, náhradní primáš neexistoval. Cimbálové muzice
jsem ale zůstal věrný. Hrál jsem na
housle v kapele Polana v Brně.
Cimbálová kapela v naší obci
později vznikla zásluhou ředitele
školy pana Bohuslava Vytrhlíka,
který hrál na cimbál a do kapely soustředil mladé talentované muzikanty. Primášem byl student konzervatoře Joža Hanák. I dětskou kapelu
založil. Za cimbál zasedl žák Jara
Mikulica. Obě kapely byly součástí
Slováckého krůžku v Krumvíři.
V dnešní době jsou zcela jiné
podmínky. Krumvíř reprezentuje
dobrá „poloprofesionální“ cimbálová
muzika Vonica, o jejíž vysokou úroveň se zasloužil všestranný hudebník Jan Kachyňa (bohužel již nežije).
Škoda jen, že není více akcí, kde
by mohla své umění Krumvířákům
předvést. Dost muzikantů, zejména
mladých, také hraje v mimokrumvířských cimbálových kapelách.
Staňa Ševčík

Vzpomínání na CM Vonica
Poslední krumvířskou cimbálovou muzikou, jež zmiňuje ve
svém příspěvku pan Ševčík je
Vonica, která narozdíl od ostatních uskupení přežila a v letošním
roce oslaví své 30. narozeniny.
Vonica, „holka“ jen o něco mladší
něž já, provázela celé mé dětství
a dospívání, a proto mi dovolte
při příležitosti jejich kulatin na ni
zavzpomínat.
Zrodila se z již existující dět-
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ské cimbálové muziky, které se po
svém příchodu do Krumvíře ujal
můj taťka Jenda Kachyňa. Měl
již poměrně bohaté zkušenosti s
působením v cimbálkách ve Velkých Bílovicích, odkud pocházel, v
CM u souboru Podlužan či vysokoškolské Javorině. Souběžně s
Vonicí hrál také několik let coby
kontráš v Břeclavanu, odkud mohl
čerpat zkušenosti jak muzikantské, tak organizační a potkávat se

s osobnostmi tehdejšího folklorního života.
Za dobu existence Vonice se
v ní vystřídalo mnoho muzikantů.
Všem jistě zůstane v paměti trio
krumvířských kluků: Jindra Demela, Libor Otýpka a Jirka Kučera,
které bylo Vonici věrné po dlouhé roky. Letitým členem byl klarinetista Jaroslav Konečný. Podle
dochovaných fotografií můžeme
zjistit, že ve Vonici hráli také např.
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Petr Synek nebo Slávka Hochová.
Samozřejmě nemůžu zapomenout
na prvního primáše muziky, kterým
byl pan Josef Donné. Pepa Donné
v Krumvíři jako houslista působil
už před vznikem Vonice, a i když
odešel, tak s ní ještě dlouho spolupracoval jako člen klobouckého
mužského pěveckého sboru.
Od počátku hráli ve Vonici také
muzikanti z okolí. Mezi prvními
byli cimbalistka Renata Urbánková a houslista Jan Zaviačič, oba
původem ze sousedního Terezína.
Jak všichni jistě ví, Jenda dnes
ve Vonici nejen hraje a zpívá, ale
především je jejím uměleckým
vedoucím. Dalším přespolním členem byl František Koráb z Boleradic, primáš, kterého můžeme vidět
stát v popředí muziky dodnes.
Vonica byla vždy souborem převážně mužským, proto mi v paměti zůstala jen jediná žena, která
zde byla delší dobu, houslistka
Petra Soukupová z Morkůvek. Po
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několika letech, kdy Vonica hrála v
poměrně stabilním složení, přijala
do svých řad benjamínka, houslistu Toníka Bukovského z Kobylí.
Pamatuju, jak Tonda v létě, v zimě
jezdil na zkoušky na kole, housle
přes rameno a hrál a hrál… A to
mu zůstalo dodnes, kdy se přes
působení ve vysokoškolském souboru Polana stal primášem nově
vzniklé CM Prespoľan.
Na vystoupeních Vonice jsme
také čas od času mohli vidět hostující zkušené muzikanty. Vzpomenu například na Jirku Zachovalého
z Velkých Bílovic, učitele houslí v
místní ZUŠ nebo Karla Martiše,
dlouholetého primáše cimbálové muziky při vojenském souboru
Ondráš. Zajímavým hostem, který
ve Vonici zapustil své kořeny, byla
Ludmila Nováková – Mrázková z
Borkovan, která obohatila hlas cimbálky o nový zvuk violoncella.
Ráda bych se ještě vrátila ke
třem krumvířským členům Vonice,
kteří s ní v postatě vyrostli, neboť

každý z nich je něčím jedinečný.
Houslista Libor Otýpka je v současné době jediným rodilým Krumvířákem, ač žijícím v Židlochovicích,
který ve Vonici stále působí. Basista Jirka Kučera, o kterém s lítostí
můžu psát už jen v minulém čase,
byl jedinečným a elegantním tanečníkem, který naprosto vyvracel pravidlo, že muzikant neumí tancovat.
A všestranně zaměřený hudebník
Jindra Demela je jediným, dnes už
bývalým, členem Vonice z té „staré gardy“, kterému se hudba stala
také zaměstnáním a jako vystudovaný konzervatorista dnes velmi
dobře vede ZUŠ v Kloboukách u
Brna.
Na závěr bych Vonici chtěla
popřát ještě minimálně další třicet
krásných a úspěšných let, plných
vyprodaných koncertů, stálých
posluchačů, natočených CD, pěkných písniček a dobrých muzikantů, kteří snad nikdy nezapomenou,
kde má Vonica svůj původ.
Kristýna Vlasáková
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Koncert CM Vonica
Milovníci cimbálky si poslední březnovou sobotu přišli na své.
Vonica v místním kulturním domě
pořádala již tradičně koncert, tentokrát u příležitosti 30. výročí svého založení. Jak ale řekl umělecký
vedoucí muziky Jenda Zaviačič,
nebudeme z toho dělat žádnou
vědu, i když třicet let v životě muziky už je pořádně dlouhá doba. Že
má Vonica své příznivce i po tolika
letech, dokazoval doslova nacpaný kulturák a koncert snad nikoho
nezklamal. Jako primáš se představil František Koráb a Antonín
Bukovský, excelentní sólo na klarinet a tárogató (jednoplátkový dřevěný hudební nástroj připomínající
dřevěný sopránsaxofon) předvedl
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Petr Vysloužil. Dále se Vonica představila ve složení prim Petr Koutník, terc Libor Otýpka a František
Zachovalý, cimbál Martin Zeman,
violoncello Ludmila Nováková, viola
Jan Zaviačič, basa Josef Malhocký.
Vonica si do svého programu
přivedla i vzácné hosty: Varmužovu
cimbálovou muziku se svými sólisty (malé zpěvačky vyvolaly úsměv
na tváři každému), zpěváky Martina Foretníka, Janu Zaviačičovou,
Maryšku Sochorovou, Ludmilu Kobzíkovou a Jožku Severina. Poslední
hosté přijeli své umění předvést až
ze Slovenska. Primáš Vrchárského
orchestru z Podpolania Juraj Pecník,
jeho synovec Martin Pecník a fujarista a zpěvák Igor Danihel si vysloužili

obrovský potlesk. Jako vrchol večera pak zazněly vrchárské čardáše a
rozkazovačky spolu s CM Vonica.
Celým večerem vtipně i fundovaně
provázel Jan Rokyta, jeho syn Pavel
se představil jako kontráš.
Po téměř dvouhodinovém koncertě následovala beseda u cimbálu
a košt nejen muzikantského vína.
(red)
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VÍTE, ŽE?
- se v Krumvíři během Slavnosti Těla a Krve Páně
(lidově Boží Tělo) stavěly čtyři oltáříčky?
U nich se pak sloužily mše. Podle pamětníků oltáříčky stávaly u Strouhalů (Foretníková – Věžníková),
u Šebestů (kavárna Lama), u Benáčků (vedle OÚ), u
Valihrachů (u školky) a u stodoly pana Jakuba Šebesty. Odtud je i fotografie (rok 1949-50?). Slavnost Boží
Tělo patří mezi pohyblivé svátky, to znamená že v různé
roky připadne na různé datum. Slavnost se koná vždy
ve čtvrtek v období po skončení liturgické velikonoční
doby, po slavnosti Nejsvětější Trojice. Datum slavnosti
je tedy odvozeno od data Velikonoc. Letos svátek připadá na čtvrtek 7.června.

ozit výtvarníka pana Stanislava Ševčíka nazvaná Svět
z ruliček?

- se děti v páté třídě učily zpívat zavádku? A to nejenom v Krumvíři, ale dokonce v celé ČSR. Vyšla totiž (s
mírně upravenými slovy) v roce 1957 v učebnici Hudební výchova pro pátý postupný ročník.
- v Krumvíři je nová možnost ubytování, které nabízí
paní Dana Hečová.?
Zároveň poskytuje také služby vedení účetnictví. Více
informací najdete na www.uctodanahecova.webnode.cz
a www.ubytovani-v-krumviri.webnode.cz
- v únoru proběhla v brněnské galerii Baron Trenck
Gallery v kapucínském klášteře neobvyklá výstava kuri-

- Vinařství Josef Valihrach získalo zlatou medaili a celkové čtvrté místo na světové soutěži Chardonnay du Monde ve Francii za Chardonnay – výběr z hroznů 2008?
- vznikla nová cimbálová muzika s názvem Strunka?
Její primáškou je Blanka Demelová, cimbalistkou Anna
Straková a housle terc hraje Denisa Veselá. Hodně
štěstí, holky!

Z REDAKČNÍ POŠTY

Zrodila se nová spisovatelka
Téměř rok trvalo, než se jí to podařilo uskutečnit. Ptáte se komu a
co? Na to mám celkem jednoduchou odpověď...
Teprve patnáctiletá Eliška Honzírková, dcera grumvířského rodáka
a chalupáře Stanislava Honzírka, účastnice tradiční Hubertovy jízdy se
svým koníčkem Adélou napsala i vydala svou prvotinu. Nespočetněkrát jste ji mohli zahlédnout na různých kulturních akcích (Velikonoce,
hody, Vánoce) po mém boku u stánku s perličkovým královstvím.
Narodila se v nedalekých Kloboukách u Brna a v současné době
navštěvuje kvartu zdejšího gymnázia. K jejím vlastním literárním
„pokusům“ ji přivedlo plno zážitků z cest, které zpracovávala při slohových cvičeních ve škole. Velká podpora přišla od její učitelky českého
jazyka. Je ráda, když se může ponořit do světa fantazie, do světa, kde
je možné naprosto vše, do světa, kde může být někým jiným a kde
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může prožít příběh, ve kterém stále ještě vítězí dobro nad zlem.
Temná tajemství vás zavedou do světa plného nebezpečí, nástrah a fantazie. Děj je zasazen do reálného městečka
Rexford (Spojené státy americké), kde žije mladičká Samanta. Nebezpečí na ní číhá skoro na každém kroku, snaží se
před ním uniknout, ale stálé více se dostává do temného světa, ze kterého není cesty zpět...
Hanče Honzírková
Úryvek z knihy:
„Závan větru mnou otřásl. Deku jsem měla odkopanou, a tak jsem i cítila, jak přichází. Otevřela jsem oči a cítila se jako znovuzrozená. Hned bych si šla zaběhat, pomyslela
jsem si.
Rozhlédla jsem se po pokoji a náhle jsem strnula. V nejzazším koutě mého pokoje,
kde jsem měla vestavěnou dubovou skříň, stál on.
Nebyl mého srdce šampion. Byl to tentýž muž, kterého jsem dnes potkala, byl to
stejný muž, kterého jsem předevčírem viděla.
Zalapala jsem po dechu. Ještě nebylo tak pozdě, aby to byl Tajemňák.
Co já vím, myslela jsem si, mohlo být kolem jedenácté, nanejvýš dvanácté.
Ve světle, které do mého pokoje pronikalo, byly jeho oči temné, nasycené silou, která
mě připoutávala k matraci.“
Temná tajemství, autorka Eliška Honzírková (eliska.honzirkova@gmail.com)

Víte, že se ve skromné rodině 28. 3. 1920 v Krumvíři narodil chlapec, byl jedním z osmi dětí? Jeho zálibou byla
příroda a fotbal, který hrál za žáky, a hlavně všechen čas trávil na kopci a hřišti. Vyučil se truhlářem, byl nasazen na
nucené práce do Rakouska a Německa. Po válce nastoupil základní vojenskou službu, vystudoval vojenskou školu.
Byl přijat k Hradní stráži u prezidenta Beneše, jezdil s ním jako doprovod na letní sídlo do Sezimova Ústí. Vojně
zůstal věrný až do roku 1975, do důchodu odešel jako podplukovník.
V Sezimově Ústí se seznámil se
svou budoucí manželkou. V roce 1949
se oženil, žena záhy zemřela. Sám
vychovával tři dcery. Jak svým koníčkům, které nabyl již z mládí, se věnoval myslivosti ve významné funkci. Měl
rád Moravu, rád se každoročně vracel
do Krumvíře za kamarády Kašubou,
Šmukařem, Gálou, Málkem atd. Zajímal se o dění v Krumvíři, zasílala jsem
mu pravidelně Zpravodaj a nahrávky
krumvířských a moravských písní. I na
jeho poslední cestě jej dle jeho přání
doprovázela Morava krásná zem. A to
hlavní – byl to Franta Trutman – kamarádi fotbalisti mu říkali Danťa.
Jarka Jestřebecká

1/2012

Krumvířský zpravodaj

strana 31

POZVÁNKY
Kam na Velikonoce
Velikonoce
ve Valtickém Podzemí

07.04.2012

Valtice

Oslava svátku jara v unikátním
labyrintu historických vinných
sklepů v celkové délce přes 760
metrů.
Velikonoční výstava, ukázka a
ochutnávka typických velikonočních pokrmů a specialit Valtického
Podzemí. Vína Lednicko – valtického areálu. Podzemní zážitková
vinařská turistika.

www.valtickepodzemi.cz

Velikonoční ZOO

07.04.2012

Lednice

Akce pro děti i dospělé se spoustou zvířátek, připraven jarmark,
zábava a hry pro děti, ukázky
Velikonočních tradic, jarní menu.

www.myhotel.cz

Trdlování ve Vinařském dvoře

08.04.2012

Němčičky

Budete mít možnost vidět ukázky
připrav tradičních dezertů (trdelníky, boží milosti, hodovní koláčky, přesňáky a další). Zažijete
ochutnávky likérových vín. Pro
děti nebude chybět program s
velikonoční tématikou. REZERVACE NUTNÁ VIZ KONTAKT!

www.vinarsky-dvur.cz

Velikonoční Mikulov

06.04.2012 09.04.2012

Mikulov

Zahájení sezony, jarmark,
kulturní program, rozkvetlá
Pálava.

www.mikulov.cz

Kurz škrábání velikonočních
kraslic

07.04.2012
15:00

Žarošice

Historicko-vlastivědný
kroužek, o.s. Žarošice Vás
zve na kurz Škrábání velikonočních kraslic pod vedením
Mgr. Anny Horákové. Začátek
je vždy v 15.00 hod. Kurzovné
je 50,- Kč. Přineste si vyfouklá
vejce. Zájemci přihlaste se na
tel. 723 294 290 u paní Marcely Buchlovské

www.zarosice.cz

Výstava obrazů, kreseb
a loutkového divadla
Fanoša Mikuleckého

08.04.2012
14:00
10.04.2012
18:00

Mikulčice

Obec Mikulčice Vás zve na
výstavu obrazů, kreseb a
loutkového divadla FANOŠA
MIKULECKÉHO
Výstava bude otevřena:
8. 4. 2012 - 14:00 – 18:00
9. – 10. 4. 2012 - 9:00 – 11:30,
14:00 – 18:00

www.mikulcice.cz

Plavba lodí po Dyji a Nových
Mlýnech

So a Ne od
9:00 – 18:00
hodin

Břelav

Plavby po horní Mušovské
nádrži vodního díla Nové
Mlýny, po horním úseku řeky,
která zde tvoří osu Břeclavska
a je také vstupní branou do
unikátního Lednicko-valtického areálu a plavby po dolní
Novomlýnské nádrži vodního
díla Nové Mlýny.

http://www.lodnidoprava.com/

Hledání velikonočních vajíček

07.04.2012
15:00

Mikulov

Akce pro rodiče a děti spojená
s lidovými zvyky.

www.ddmmikulov.cz
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Velikonoce
ve Vinařském domě

07.04.2012 08.04.2012

Velké
Bílovice

Tradiční, prodloužený sváteční
víkend spojený s ochutnávkou
mladých vín a velikonočními
specialitami našeho kuchaře.
Malování vajíček a kraslic, pletení pomlázky a další lidové
tradice.

www.vinarskydumskoupil.com

Velikonoční jarmark
na Pohansku

08.04.2012
10:00

Břeclav

Akce se koná pouze v případě
příznivého počasí.
10.00 - 17.00 Prodej výrobků
ze šustí, keramiky, proutí, perníky a kraslice
14.00 - 17.00 Dětská dílnička
(vstupné Kč 50,-): sádrová
slepička - malování, zdobení kraslic, výroba papírového
zajíce, velikonoční překážková dráha, hod na zajíce
14.00 Jarní obrázky - folklorní
pásmo Dětského souboru Žižkovjánek (Moravský Žižkov)
14.45 Taneční a písňová pásmo souboru Old Stars Břeclav
16.00 Hledání pokladu

www.muzeumbv.cz

Plavby po Baťově kanálu

Plavecká
sezóna začíná v dubnu

Hodonín

Návštěvníci Baťova kanálu si
mohou vypůjčit malý motorový
člun (pro 4-12 osob), který si
řídí sami a proplouvají si tak
vodní cestou dle svých představ, nebo si mohou vybrat
některou výletní plavbu na velké lodi určené pro větší skupiny osob, kdy se „jen svezou na
lodi“ . Bývají to většinou pravidelné lodní linky fungující na
určité trase v kratším časovém
rozsahu, např. 2 – 4 hodiny.

www.batacanal.cz

Znojemské podzemí

Po-So 10.00
– 17.00 hod
Ne
13.00
– 16.00 hod

Znojmo

Znojemské podzemí je jedno z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední
Evropě, jehož počátky vzniku
se datují do 14. století. V prohlídkovém okruhu „Tajemné
podzemí“, mohou návštěvníci
vidět alchymistickou dílnu,
oživlé skály, netopýry, skřety,
ukázku vězeňských kobek a
další. Atmosféra je dotvářena
speciálními světelnými a zvukovými efekty.

www.znojmocity.cz

Velikonoční výstava vín

8. 4. 2012

Bořetice

Pořádají SSRKH Bořetice a
Obec Bořetice, kulturní dům.

www.boretice.cz

Tradiční výstava
pálavských vín

7. 4. 2012 v
10.00 hod

Pavlov

Výstava vín za účasti cimbálové muziky , kulturní dům. Bude
zde vystaveno cca 500 vzorků
vín z Pálavy i širšího okolí, vč.
zahraničních vzorků.

www.otevrene-sklepy-pavlov.cz

XV. výstava vín

8. 4. 2012 v
10.00 hod

Boleradice

Výstava vín vinařů místních a
z okolí. Ochutnávka, kulturní
program
hrají cimbálové muziky Primáš, Vonica a žáci ZUŠ Klobouky.

1/2012
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
PODĚKOVÁNÍ, za to, že jsem měla skvělou paní ředitelku, kolegyni a kamarádku paní Olgu Doležalovou.
Bohužel, 6. dubna 2010 zemřela, a tím zarmoutila srdce a duši mně a všem krumvířským občanům. Krumvíř milovala. Dětem v MŠ předávala znalosti výtvarného umění, pěvecké i z přírody. Na obecním úřadě je kronika Krumvíře,
kterou ilustrovala, najdou se i plakáty na plesy a pozvánka na krumvířské hody. Mám od paní Olgy na památku
obrázek Krumvíře. Majitelek jejich obrázků je jistě hodně, kreslila je pro nás s láskou. Velkou zálibou bylo léčitelství,
věřila v moc léčivých bylin. Bohužel, nemoc zvítězila nad vírou síly bylin.
Vzpomínka na paní Olgu zůstává.
Jaroslava Konečná
7. února oslavil své 65. narozeniny krumvířský rodák pan Josef Hanák.
Již v dětství projevil velké hudební nadání. Jako zpěvák lidových písní se úspěšně
zúčastňoval dětských pěveckých soutěží, vystupoval na folklorních slavnostech, hrál v
cimbálové muzice, zpíval a doprovázel na kytaru při různých kulturních akcích.
Po vystudování brněnské konzervatoře, absolvoval JAMU, obor kontrabas. Téměř
čtvrt století hrál ve Státní filharmonii Brno
jako zástupce koncertního mistra skupiny
kontrabasů. V roce 1974 založil společně s Petrem Ulrychem skupinu Javory a
deset let byl jejím vedoucím. Vystupoval
také jako operní sólista v divadle v Olomouci a Opavě (role Jeníka v Prodané
nevěstě, Jarka v Čertově stěně, Dalibora
ve stejnojmenné opeře, Jíry v Braniborech v Čechách nebo Turiddu v Sedlákovi kavalírovi). V současné době
působí jako sólokontrabasista a vedoucí kontrabasové skupiny orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Je dlouholetým členem
řady komorních orchestrů a sdružení. Vede skupinu Vinařští romantici,
jejíž členem je i pan Zdeněk Šmukař, a působí také jako učitel zpěvu na
ZUŠ ve Velkých Pavlovicích a Pohořelicích.
(red)
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Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit a upravovat. Neprošlo jazykovou úpravou. Příspěvky do Krumvířského
zpravodaje zasílejte na e-mail krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do schránky na OÚ Krumvíř.
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