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1/2014

v tomto čísle:
• Místní poplatky pro rok 

2014

• Rozpočet obce na rok 

2013, 2014

• Školáček

• Odpad kolem nás

• Milan Heča boduje

• Krumvířské Chardonnay 

nejlepší na světě

• Na cestách – Couchsurfing 

• Vítání občánků

• Košt vín

• Koncert CM Vonica

• Z historie – Masopustní veselí

• Jarní výletování

VESELÉ VELIKONOCE
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje bych 

se rád vrátil k tématu domácích 
kompostérů, které jsme koncem 
loňského roku zdarma rozdávali do 
domácností. Protože zájem o kom-
postéry nebyl tak vysoký, jak se 
očekávalo, máme k dispozici ještě 
dostatečné množství pro další zá-
jemce. Pokud již někdo kompostér 
doma má a potřeboval by zvýšit ka-
pacitu vzhledem k většímu množ-
ství bio odpadu, může si dodatečně 
vyzvednout ještě další kompostér 
za stejných podmínek. Informace 
obdržíte na OÚ.

Další téma se týká také životní-
ho prostředí a to venčení psů na 
veřejném prostranství. Chtěl bych 

tímto vyzvat všechny občany, kteří 
venčí své miláčky, aby neznečišťo-
vali své okolí psími exkrementy. Je 
smutné, když si maminky s dětmi 
na procházkách musí dávat pozor, 
aby se jim děti od tohoto neznečis-
tily.

Také bych chtěl apelovat na ty 
občany, kteří do kontejnerů urče-
ných na PET láhve a plasty pra-
videlně umisťují odpad vzniklý 
z živnostenské činnosti (jako např. 
polystyreny, igelity ze staveb atd.) 
aby je ukládali přímo na skládky 
komunálního odpadu a nepřeplňo-
vali tím kapacity kontejnerů obec-
ního systému tříděného odpadu.

V letošním roce se chystá zpra-
cování projektové dokumentace na 

vybudování víceúčelového sálu ze 
stávající budovy KINA. Návrhy na 
přestavbu zpracovává Ing. Koliba.

Rekonstrukce by se mělo le-
tos dočkat i víceúčelové hřiště 
s tenisovým kurtem, pokud bude 
kladně vyřízena žádost o dotace 
z prostředků ministerstva školství 
(MŠMT). Tato rekonstrukce se 
bude pohybovat v nákladech asi do 
3 milionů korun.

Také se pokusíme o dotace na 
nákup nového multifunkčního zaří-
zení na zametání, posyp a jiné prá-
ce (typu „Multicar“). Poskytovaná 
dotace na nákup takového zařízení 
se pohybuje ve výši 90% ze sku-
tečných nákladů.

Jaroslav Komosný

Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: Petr Zvonič, Pavel Putna
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 přítomných

Bod č. 2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz příloha - rozpis jednotlivých příjmů a výdajů)
Rozpočtové opatření č.8
* Rozpočtové příjmy se zvyšují z 13 849.300,-Kč na 15 228.300,-Kč
* Rozpočtové výdaje se zvyšují z 16 659.200,-Kč na 16 985.200,-Kč
* Financování 1 756.900,-Kč

Usnesení č. 30/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8
Hlasování č. 3: 11-0-0

Bod č. 3
Rozpočtové provizorium na rok 2014
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Z důvodu, že Zastupitelstvo obce neschválí rozpočet před 1. lednem 2014 řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době 
do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krumvíř v době rozpočtového provizoria je poskytován příspěvek na provoz do výše 
1/12 celkové roční částky předchozího rozpočtového roku v každém měsíci období rozpočtového provizoria.
Příjmy - jsou v době rozpočtového provizoria přijímány dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně příjmů, jejichž 
prodlení by mělo za následek trvalou ztrátu příjmu.
Výdaje - v době rozpočtového provizoria jsou hrazeny dlouhodobé závazky, běžné rozpočtové výdaje včetně nezbytné 
úhrady za péči o majetek tak, aby negativní následky rozpočtového provizoria byly co nejmenší.
Příjmy a výdaje nad rámec rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu mohou být realizovány pouze po schválení 
Zastupitelstvem obce.
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
* Příjmy: prodej pozemků 273 350,- Kč
* Výdaje: daň z převodu nemovitostí 15 000,- Kč, fi rma NAVIGA 18 150,- Kč, výkup pozemků 150.000,- Kč
* V 19.14 hodin se dostavil další zastupitel

27.12.2013
Z jednání OZ Krumvíř
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Usnesení č. 31/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2014
Hlasování č. 4: 12-0-0

Bod č. 4
Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1448/10 před rodinným domem Krumvíř č.p. 62 o rozměrech 2,2 m x 8,5 m (asi 
19 m2) mezi Obcí Krumvíř a paní Michaelou Šebestovou
Materiály uvedl Jaroslav Komosný

Usnesení č. 32/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na část pozemku p.č.1448/10 před rodinným domem Krumvíř č.p. 62. 
Nájemné činí 100,-Kč/rok.
Hlasování č. 5: 12-0-0

Bod č. 5
Smlouva o prodeji pozemku p.č. 1930/39 v k.ú. Krumvíř panu Radkovi a paní Gabriele Kopeckým, Krumvíř č. 390 za 
účelem výstavby rodinného domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný

Usnesení č. 33/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji pozemku panu Radkovi a paní Gabriele Kopeckým, Krumvíř č. 390, 
p.č. 1930/39 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
Hlasování č. 6: 12-0-0

Bod č. 6
Smlouva o prodeji pozemků panu Milanovi Jakubčíkovi, p.č. 1930/33 a 1930/34 dle geom.plánu č. 593-159/2010
Materiály uvedl Jaroslav Komosný

Usnesení č. 34/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji pozemků panu Milanovi Jakubčíkovi, p.č. 1930/33 a 1930/34 dle 
geom. plánu č. 593-159/2010 v k.ú. Krumvíř, které jsou určeny územním plánem Obce Krumvíř k zástavbě rodinnými 
domy. Cena za 1 m2 je stanovena na 350,-Kč
Hlasování č. 7: 12-0-0

Bod č. 7
Smlouva o prodeji části pozemku p.č. 914/1 na žádost pana Aleše Foretníka a Šárky Foretníkové (prodej parcely 
č. 914/30 v k.ú. Krumvíř, LV č.10001, která je majetkem obce Krumvíř a vznikla rozdělením pozemku p.č. 914/1)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Jedná se o vjezd do domu a předzahrádku (p.č. 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

Usnesení č. 35/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji části pozemku p.č. 914/1 na žádost pana Aleše Foretníka a Šárky 
Foretníkové (prodej parcely č. 914/30 v k.ú. Krumvíř, LV č.10001, která je majetkem obce Krumvíř a vznikla rozdělením 
pozemku p.č. 914/1)
Hlasování č. 8: 12-0-0
Bod č. 8
Smlouva o prodeji části pozemku p.č. 1448/6 na žádost pana Tomáše Janče za účelem narovnání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Geom.plán a znalecký posudek bude vyhotoven na náklady žadatele

Usnesení č. 36/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1448/6 panu Tomáši Jančovi za účelem narovnání vlastnických vztahů
Hlasování č. 9: 12-0-0

Bod č. 9
Smlouva o prodeji části pozemku p.č. 1442/1 a pozemku p.č. 1442/11 manželům Josefu a Ludmile Prokopovým
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Geom.plán a znalecký posudek bude vyhotoven na náklady žadatele
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Usnesení č. 37/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1442/1 a pozemku p.č. 1442/11 manželům Josefu a Ludmile 
Prokopovým
Hlasování č. 10: 12-0-0

Bod č. 10
Pověření Rady obce prováděním rozpočtových opatření nezbytných pro přijetí dotací
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Usnesení č. 38/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Krumvíř k provádění rozpočtových opatření nezbytných pro přijetí dotací
Hlasování č. 11: 12-0-0

Bod č. 11
Zvýšení odměn členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12. 2013, kterým se mění naří-
zení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* účinnost od 1. 1. 2014

Usnesení č. 39/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení odměn členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 
18. 12. 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Hlasování č. 12: 12-0-0

Bod č. 12
Dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - výše poplatků na rok 2014
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz příloha)
- Místní poplatky za: komunální odpad - 450,-Kč/osobu/rok
chalupáři - 450,-Kč/číslo popisné
Od poplatku jsou osvobozeni:
* Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která dlouhodobě – nejméně 10 měsíců v kalendářním roce – se v obci nezdržuje
* Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v sídle ohlašovny, tj. Krumvíř č. 184, pokud se trvale nezdržuje v obci
* Děti do 3 let věku
* Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která je zároveň vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci na území 
obce Krumvíř, v níž není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba – osvobození se týká poplatku za tuto stavbu
* Fyzická osoba – člen zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Krumvíř
Úlevy:
* Úleva se poskytuje osobám nad 75 let věku ve výši 225,-Kč

Usnesení č. 40/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - výše poplatků na rok 2014
Hlasování č. 13: 12-0-0

Bod č. 13
Vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř na rok 2014. Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Usnesení č. 41/13/Z 5
* Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř na rok 2014
Hlasování č. 14: 12-0-0

Informativní zprávy
* Pan Pavel Putna informoval zastupitele, že občané chtějí, aby se v obci Krumvíř vybudoval „Informační systém“
* Pan Pavel Putna informoval zastupitele, že paní Eva Popelková č.p. 382 chce, aby obec Krumvíř vybudovala v jejich 
ulici novou silnici
* Paní Michaela Procházková informovala zastupitele o tom, že občané v ulici „Pod Humny“ špatně slyší místní rozhlas 
a málo zde svítí veřejné osvětlení
Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 5. zasedání

Zapisovatel: Lucie Šoršová
Ověřovatelé: Kristýna Vlasáková, Ladislav Foretník
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 přítomných

28. 2. 2014
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Místní poplatky na rok 2014
Odpad    450,-Kč/osoba
Osvobození (odpad) děti do 3 let věku
Úleva (odpad) ve výši 225,- Kč občané nad 75 let věku
Pes      50,-Kč/pes
Každý další pes   75,-Kč/pes
Stočné     50,-Kč/osoba
Dvouhrob    360,-Kč/10 let
Jednohrob    180,-Kč/10 let
Urna      60,-Kč/10 let

Splatnost místních poplatků je do 31. 5. 2014

Možnost zaplatit na č.účtu: 5925651/0100, v.s. pro platbu 
je číslo popisné

Po zaplacení místních poplatků si mohou občané vyzved-
nout na OÚ jed na hlodavce v rámci deratizace obce.

Bod č. 2
Smlouva o prodeji pozemku p.č. 1930/29 v k.ú. Krumvíř panu Václavovi Brablcovi, Terezín 100 a paní Ing. Kateřině 
Hradilové, Terezín 153 za účelem výstavby RD
Materiály uvedl Jaroslav Komosný

Usnesení č. 3/14/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku panu Václavovi Brablcovi, bytem Terezín 100 a paní Ing. Kateřině Hra-
dilové, bytem Terezín 153, p.č. 1930/29 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
Hlasování č. 3: 11-0-0

Bod č. 3
Nabídka od UZSVM Břeclav bezúplatného převodu pozemků parc.č. 1447 a parc.č. 1459/2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
* Na pozemcích KN p.č. 1447 a 1459/2 ostatní plocha, ostatní komunikace evidovaných na LV 1 pro k.ú. Krumvíř se 
nachází místní komunikace III. třídy, která je ve vlastnictví obce.
* Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí obci Krumvíř bezúplatný převod těchto pozemků

Usnesení č. 4/14/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1447 a parc.č. 1459/2 obci Krumvíř
Hlasování č. 4: 11-0-0

Bod č. 4
Rozpočet obce Krumvíř na rok 2014
Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz příloha zápisu)
* Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 7. 2. 2014
* Změny v návrhu rozpočtu obce Krumvíř na rok 2014 (viz příloha zápisu)
Příspěvky pro místní organizace:
* Základní umělecká škola Klobouky u Brna – 10.000,-
* Spolek PRO MUZEUM - 50.000,-
* Svaz tělesně postižených - 3.200,-
* TJ Sokol Krumvíř - 290.000,-
* Římskokatolická farnost - 150.000,-
* ČZS Krumvíř – 100.000,-
* Myslivecké sdružení HUBERT – 30.000,-
* V 19.45 hod. se dostavil další zastupitel

Usnesení č. 5/14/Z 1
* Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Krumvíř na rok 2014
Hlasování č. 5: 12-0-0

Informativní zprávy
* Paní Ivana Lexová – ředitelka školy Krumvíř navrhla opravu vjezdu před ZŠ, výsadbu zeleně před ZŠ, opravu pomníku 
před MŠ
* Paní Michaela Procházková – zastupitelka opět informovala zastupitele o špatném osvětlení v ulici „Pod Humny“, dále 
se informovala na špatný stav topolů u bývalého JZD Krumvíř
Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 1. zasedání
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ROZPOČET OBCE KRUMVÍŘ na rok 2013
Příjmy

par. pol. Rozpočet obce Příjmy - plán. v Kč 
schválený rozpočet

Příjmy - skut. v Kč 
výsledek od poč.roku

1111 daň z příjmů F.O. ze závislé činnosti 1 600 000 2 110 773,79
1112 daň z příjmů F.O.ze sam.výděl. činnosti 100 000 78 692,15
1113 daň z příjmů F.O. z kapitál.výnosů 150 000 232 817,80
1121 daň z příjmů právnických osob 1 700 000 2 250 712,92
1122 daň z příjmů práv.osob. za obce 530 300 530 290,00
1211 daň z přidané hodnoty 3 300 000 4 651 642,67
1334 odvody za odnětí půdy 1 200 1 158,00
1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 400 000 477 391,00
1341 poplatek ze psů 13 000 14 921,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 2 500 5 210,00
1351 odvod výtěžku z provozování loterií 20 000 47 919,70
1355 odvod z VHP 100 000 27 417,00
1361 správní poplatky 20 000 28 910,00
1511 daň z nemovitostí 1 050 000 1 170 894,13
4111 neinvest.transfery ze st.rozpočtu 27 400 44 752,40
4112 neinv.přij.transfery ze st. rozpočtu 204 800 204 800,00
4116 ostat.neinv.přij.transfery ze stát.rozp. 0 310 924,00
4119 ostat.neinv.přij.transfery od rozp.ústř.úr. 0 20 000,00
4122 neinvest.přijaté transfery od krajů 0 147 015,00
4134 převody z rozpočtových účtů 0 1 500,00
4222 invest.přijaté transfery od krajů 0 356 500,00

1012 příjmy z pronájmu pozemků 18 200 7 436,50
2119 příjmy z vydob.prostoru 100 000 112 016,00
2219 komunikace 0 250,00
2310 pitná voda - výtokový stojan(kopec) 500 424,00
2321 příjmy ze stočného 37 000 39 853,00
2369 vodní hospodářství 0 12 500,00
3313 kino 0 300,00
3314 knihovna 1 000 1 800,00
3319 ostatní záležitosti kultury 10 000 143 337,00
3341 sdělovací prostředky - rozhlas 3 000 5 250,00
3392 zájmová činnost v kultuře 50 000 50 794,00
3419 tělovýchova - příjmy z pronájmu 5 000 6 825,00
3612 bytové hospodářství 144 000 96 000,00
3631 veřejné osvětlení 2 000 1 988,00
3632 pohřebnictví 6 000 7 929,00
3633 výstavba a údržba místních inž.sítí 0 12 500,00
3639 komunální služby a územní rozvoj 1 200 000 1 485 604,00
3722 nakládání s odpady - popelnice 10 000 15 525,00
3725 zneškodňování komuníál.odpadů 20 000 120 740,50
3745 ochrana přírody a krajiny 0 689,00
4359 služby sociální péče 0 6 200,00
5512 požární ochrana 5 300 39 166,00
6171 činnost místní správy 50 000 92 891,78
6310 úroky z fi nančních operací 120 000 125 261,60

příjmy celkem 11 001 200 15 099 521,94
Schváleno zastupitelstvem obce dne 27.2.2013
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Výdaje

par. pol. Rozpočet obce Výdaje - plán. v Kč 
schválený rozpočet

Výdaje - skut. v Kč 
výsledek od poč.roku

1014 ozdrav.zvl.veterinár.p. - deratizace 50 000 33 935,50
2212 silnice 2 000 000 334 299,50
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000 000 626 776,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000 0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000 6 686,00
2310 pitná voda 10 000 3 237,00
2321 odvádění a čištění odpad.vod. 600 000 655 000,80
2322 prevence znečišťování vody 0 605,00
3113 základní školy  (Klobouky) 200 000 0,00
3119 Ostat.záležitosti předš.vých. a zákl.vzděl. (ZŠ,MŠ) 1 033 500 1 033 500,00
3231 základní umělecké školy 10 000 10 000,00
3313 kino 50 000 14 052,92
3314 knihovna 70 000 74 607,00
3319 kultura 370 000 507 350,93
3330 církev 150 000 150 000,00
3341 rozhlas 100 000 229 898,00
3349 zpravodaj 42 000 35 840,00
3392 kultura -objekty 750 000 646 489,54
3399 ostatní záležitosti kultury 10 000 17 668,00
3419 tělovýchovná činnost 900 000 213 532,97
3421 Využití volného času dětí 20 000 15 000,00
3543 pomoc zdravotně postiženým 3 200 3 200,00
3631 veřejné osvětlení 850 000 622 441,87
3632 pohřebnictví 300 000 20 112,07
3633 výstavba inž. Sítí - plynofi kace 300 000 0,00
3635 územní plánování 450 000 372 000,00
3639 komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař. 220 000 138 099,00
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000 8 943,00
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 970 000 1 008 439,70
3725 využívání a zneškod.komun.odpadů 45 000 698 592,00
3745 veřejná zeleň 900 000 797 391,44
4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 15 000 17 958,92
5212 ochrana obyvatelstva 50 000 0,00
5311 bezpečnost a veřejný pořádek - přest.kom. 10 000 10 000,00
5512 požární ochrana 200 000 324 583,83
6112 zastupitelstva obcí 850 000 775 230,16
6114 volby do Parlamentu ČR 0 18 377,19
6118 volba prezidenta ČR 39 000 30 214,40
6171 činnost místní správy 1 050 000 1 085 052,79
6310 obecné příjmy a výdaje z fi nanč.operací 12 000 13 390,60
6320 pojištění funkčně nespecifi kované 51 000 50 708,00
6330 převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 0 1 500,00
6399 ostatní fi nanční operace 530 700 530 673,00
6402 fi nanční vypořádání minulých let 9 800 9 762,00

výdaje celkem 14 271 200 11 145 149,13
Schváleno zastupitelstvem obce dne 27.2.2013

Financování

par. pol. Financování plán. Financování skut.
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 3 270 000 3 954 372,81

Schváleno zastupitelstvem obce dne 27.2.2013
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ROZPOČET OBCE KRUMVÍŘ na rok 2014
Příjmy

par. pol. Rozpočet obce Příjmy - plán. v Kč 
schválený rozpočet

Příjmy - skut.v Kč 
výsledek od poč.roku

1111 daň z příjmů F.O. ze závislé činnosti 2 000 000
1112 daň z příjmů F.O.ze sam.výděl. činnosti 70 000
1113 daň z příjmů F.O. z kapitál.výnosů 230 000
1121 daň z příjmů právnických osob 2 200 000
1122 daň z příjmů práv.osob. za obce 477 300
1211 daň z přidané hodnoty 4 500 000
1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půd. fondu 2 000
1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 450 300
1339 ostatní popl. a odvody v oblasti živ.prostř. 0
1341 poplatek ze psů 14 300
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000
1351 odvod výtěžku z provozování loterií 40 000
1355 odvod z výherních hracích přístrojů 20 000
1361 správní poplatky 26 500
1511 daň z nemovitostí 1 100 000
4111 neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. 0
4112 neinv.přij.transfery ze st. rozp. 207 600
4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze stát rozp. 44 000
4122 neinvest.přij.transfery od krajů 0

1012 příjmy z pronájmu pozemků 17 300
2119 příjmy z vydob.prostoru 123 000
2212 pozemní komunikace(silnice-Hrnčíř) 0
2310 pitná voda - výtokový stojan(kopec) 2 000
2321 příjmy ze stočného 37 300
3313 kino 0
3314 knihovna 1 000
3341 sdělovací prostředky - rozhlas 5 000
3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100
3392 zájmová činnost v kultuře 48 000
3412 sportovní zařízení 5 000
3419 tělovýchova - příjmy z pronájmu 0
3611 podpora individuální bytové výstvby 0
3612 bytové hospodářství 96 000
3632 pohřebnictví 6 000
3633 příjmy z poskyt.služ.a výrob. - územ.plán. 25 000
3639 komunální služby a územní rozvoj- st. pozem. 1 400 000
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 15 000
3725 nakládání s odpady - tříděný odpad 120 000
3745 ochrana přírody 0
4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 7 000
5512 požární ochrana 6 700
6171 regionální a místní správa 46 200
6310 obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 120 000

příjmy celkem 13 467 600
Schváleno zastupitelstvem obce dne 28.2.2014

Výdaje

par. pol. Rozpočet obce
Výdaje - plán.v 
Kč schválený 

rozpočet

Výdaje - skut.v Kč 
výsledek od poč.roku

1014 ozdrav.zvl.veterinár.p. - deratizace 50 000,00
1070 myslivecké sdružení HUBERT 30 000,00
2212 silnice 2 000 000,00
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000 000,00
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Financování

par. pol. Financování plán. Financování skut.
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 3 507 700

Schváleno zastupitelstvem obce dne 28.2.2014

Organizační rada festivalu Kraj beze stínu a Obec Krumvíř vyhlašují sběr veškerého 
fi lmového materiálu festivalu Kraj beze stínu. Prosíme všechny, kteří vlastní nějaký fi l-
mový záznam (VHS, DVD, starý formát fi lm 16mm apod.), o zapůjčení tohoto materiálu 
ke zpracování do digitální podoby. Materiál můžete předávat na Obecní úřad v Krumvíři, 
případně kontaktovat organizátory na mailové adrese krajbezestinu@seznam.cz a do-
hodnout si jiné předání. Zapůjčený materiál bude evidován a v pořádku vrácen. Předem 
děkujeme.

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310 pitná voda 600 000,00
2321 odvádění a čištění odpad.vod. 700 000,00
3113 základní školy  (Klobouky) 0
3119 Ostat.záležitosti předš.vých. a zákl.vzděl. (ZŠ,MŠ) 966 000
3231 základní umělecké školy 10 000
3313 kino - budova 0
3314 knihovna 75 000
3319 kultura 250 000
3330 církev 150 000
3341 rozhlas 100 000
3349 zpravodaj 40 000
3392 kultura -objekty 1 000 000
3399 ostatní záležitosti kultury 20 000
3412 sportovní zařízení 3 110 000
3419 tělovýchovná činnost 290 000
3421 Využití volného času dětí 20 000
3543 pomoc zdravotně postiženým 3 200
3631 veřejné osvětlení 450 000
3632 pohřebnictví 150 000
3635 územní plánování 50 000
3639 komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař. 200 000
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 000
3725 využívání a zneškodňování komun. Odpadů 50 000
3745 veřejná zeleň 800 000
4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 20 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek - přest.kom. 10 000
5512 požární ochrana 660 000
6112 zastupitelstva obcí, volby 1 000 000
6171 činnost místní správy 1 570 000
6310 obecné příjmy a výdaje z fi nanč.operací 15 000
6320 pojištění funkčně nespecifi kované 51 000
6399 ostatní fi nanční operace 477 300
6402 fi nanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí 7 800

výdaje celkem 16 975 300
Schváleno zastupitelstvem obce dne 28.2.2014
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje 
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne 28.4.2014 – 2.5.2014 v 7.00 – 15.00 hodin ve dvoře OÚ

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, 
dětské/

• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 

nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, sklenič-

ky- vše nepoškozené

• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
• Menší funkční elektrospotřebiče
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RUBRIKA ŠKOLÁČEK

Mateřská škola
Zcela neobvyklou zimu si několik 

dětí užilo alespoň v Němčičkách na 
lyžařském kurzu s naší školou. V 
MŠ jsme nepostavili jediného sně-
huláka, nejezdili na saních, nebo 
bobech…Dne 28. 1. jsme se vydali 
do divadla Radost na Broučky. Pro 
děti to byl moc hezký zážitek ne-
jenom z pohádky, ale i z prostředí 
velkého divadla. Děti si pak hrály
 na „herce“ celý týden.

V lednu jsme oslovili Pedago-
gickou poradnu v Hustopečích 
o depistáž školní zralosti. Společ-
ně s paní magistrou si s dětmi po-
vídaly, kreslily a trochu pracovaly 
v malých skupinkách. Paní magist-
ra potom p. učitelce žluté třídy po-
radila, jak ještě rozvíjet schopnos-
ti dítěte, na co se zaměřit víc. My 
jsme to pak tlumočily rodičům. Tyto 
poznatky bohatě využíváme při prá-
ci s dětmi i při konzultaci s rodiči – 
od února pracujeme s předškoláky 
v projektu Budu školák. Každý čtvr-
tek odpoledne /13,30 – 14.30 hod./
předškolní děti přejdou s p. uči-
telkou do své budoucí 1. třídy na 
„hodinu ve škole“. Učí se správně 
sedět v lavici, udržovat pořádek na 
lavici, pracovat podle pokynů, hlá-
sit se. Taky si hrají hry. Zvykají si 
na prostředí, na nový způsob prá-
ce, učí se samostatnosti. V září ve 
škole není pro ně toto prostředí cizí.

Dětský maškarní ples, to byly 
krásné masky, pro děti jejich vel-
ký den. Moc obdivujeme maminky 
a všechny, kdo masky připravoval 
za kreativitu a šikovnost. Dětem 
to moc slušelo a některé byly k ne-
poznání.

Moc se nám líbí akce v zařízení 

Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. 
Připravují moc hezké projekty pro 
školy. Naše žlutá třída jela společně 
se základní školou 14. 2. na výstavu
 o O. Sekorovi. Děti si to všechno ve 
třídě druhý den nakreslily.

Od 4. 3. jezdí přihlášené děti na 
plavání do bazénu v Hustopečích. 
Výuku zajišťuje Plavecká škola. 
Kurz má 10 lekcí, cena 1300,- Kč 
zahrnuje dopravu a výuku v bazénu. 
Z mateřské školy jezdí 15 dětí.

Naši školu navštívil ilustrátor Adolf 
Dudek, předvedl dětem Pohádkové 
kreslení. My jsme téma „kniha“ vyu-
žili pro posílení vztahu dětí ke kníž-
kám, při výstavě oblíbených knížek, 
při výrobě vlastní knihy a na návště-
vě v knihovně v Kloboukách.

Jeden den v týdnu jsme si udělali 
ve žluté třídě pohádkový. Děti přišly 
do MŠ převlečené za pohádkové 
postavičky – použily masky z dět-
ského maškarního karnevalu. Byly 
tu: beruška, motýlek, kočička, měli 
jsme kuchaře, piráta, spidermanna, 
batmana…

V pátek 21. 3 celá mateřská ško-
la vyrazila k potoku vítat jaro s pí-
sničkou a vyprovodit zimu. Vyrobili 
jsme si „babu zimu“ - během celého 
týdne jsme si připravovali materiál, 
který jsme pak společně aranžovali 
na dřevěnou konstrukci. Učili jsme 
se písničky a básničky.

A s říkankou jsme ji poslaly po 
vodě pryč: 

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na 
tě vezmu bič, 

zatáhnu tě za pačesy, za ty hory 
za ty lesy, 

až se vrátím nazpátek, svléknu 
zimní kabátek.

Pak jsme ji hodili do potoka. Vel-
kou a malou „babu zimu“ za žlutou 
a za zelenou třídu. Podél potoka 
chodíme kontrolovat, jestli už od-
plavala. Ta velká se tu ještě drží, ale 
my ji trochu pomůžeme, protože se 
nemůžeme dočkat tepla.

Naše mateřská škola se zapojila 
do těchto výtvarných soutěží:

Trkmanka ve Velkých Pavlovicích 
vyhlásila téma „Náš život na zahra-
dě, na poli, ve vinici“.

Dům dětí a mládeže ve Znojmě - 
Kniha a já a fi rma Postisimo z Brna 
soutěž Rodina a kamarádi / kresba 
vlastní pohlednice/.

Všechny akce a soutěže máme 
zdokumentovány na webových 
stránkách: www.skolakrumvir.web-
node.cz // mateřská škola // fotoga-
lerie. Podívejte se.

Když občas potkáte děti z MŠ na 
vycházce, možná se podivíte, kolik 
jde s menšími dětmi učitelek. Kaž-
dá ze dvou tříd naší mateřské školy 
má dvě učitelky. Ve žluté třídě nám 
pracovní úvazky učitelek /přidělené 
krajským úřadem / vychází zkráce-
né, proto na vycházku chodí se žlu-
tou třídou jedna učitelka. V zelené 
třídě jsou menší děti, které potřebují 
větší pomoc, dohled, radu a tak na 
vycházku chodí dvě učitelky. Od 
ledna máme v zelené třídě u jedno-
ho dítěte asistentku na doporučení 
odborného pracoviště.

Také přivítáme nové občánky 
ve vesnici a popřejeme jubilantům. 
A pro děti připravujeme do prázdnin 
ještě spoustu „zábavy“.

Báňová Jana, Hošová Iveta
MŠ Krumvíř

Výkresy do soutěže „Náš život na zahradě, na poli, na vinici“
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Naše první plavání

Pohádkový den ve žluté třídě

Návštěva v 1. třídě
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Dětský karneval

Základní škola

Jak jsme vyráběli paní Zimu 
a pouštěli do potoka

Těšíme se na nové děti, které zve-
me k zápisu 29. 4. 2014 

od 15 do 17 hodin v mateřské škole.
S sebou vezměte rodný list dítěte a 

občanský průkaz zákonného 
zástupce.

Každoročně se naše děti těší na 
dětský maškarní ples a dlouho před 
tím se mezi sebou předhání ve sdě-
lování, jakou masku budou mít na 
sobě tentokrát!!

Také letošní ples pořádaný ZŠ a 
MŠ Krumvíř nás v kulturním domě 
pobavily „tetiny“ Klotylda a Matylda 
z Brna.

Tombola byla bohatá, jako kaž-
dý rok. Hlavních cen bylo více než 
50! Menších cen téměř 250. Mas-
ky byly různorodé a sešlo se jich 
hodně a to je to hlavní, proč se tato 
akce pořádá. Masky, zábava, legra-
ce = radost v dětských očích…

Ceny do tomboly nám věnu-
jí nejenom místní sponzoři, ale 
i z blízkého okolí, většina rodičů 
dětí a žáků z MŠ a ZŠ Krumvíř.

Děkujeme všem, kteří přispěli fi -
nančně nebo materiálně. Bez vás 
by to nešlo!

Přesto se některým návštěvní-
kům zdálo, že cen není tolik, aby si 
děti odnášely plnou náruč.

A že se na všechny zájemce 

o losy a obálky nedostalo? Snad jen 
proto, že přišli prostě později. Zá-
jem byl velký!

Příprava plesu je náročná, to zná 
určitě každý, kdo někdy podobnou 
akci organizoval, a proto nás kritika 
mrzí… Možná by ti, co jsou tak kri-
tičtí, mohli přiložit ruku k dílu, aby to 
zkusili z druhé strany.

Nikdo není dokonalý, vždy je co 
zlepšovat a zdokonalovat, ale je 
v našich silách uspokojit ty, co kriti-
zovat chtějí?

ZŠ a MŠ Krumvíř děkuje všem 
sponzorům dětského plesu a ze-
jména fi rmě BV Brumovice Výtahy, 
s.r.o. a rodině Buksových, Krumvíř
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Za co utrácíme?

Zápis do 1. ročníku

Za získané peníze MŠ a ZŠ dětem a žákům hradí různé akce během školního roku: např. autobusovou dopravu 
na lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách, celodenní výlet k ukončení školního roku dětí MŠ a žáků ZŠ, akce ke Dni 
dětí, exkurze, odměny za soutěže apod.

Dne 5. 2. 2014 proběhl v Zá-
kladní škole Krumvíř zápis do 
1. ročníku. Na školní rok 2014/2015 
bylo zapsáno 14 dětí.



Krumvířský zpravodaj 1/2014strana  16

Co nás trápí?

Lyžařský výcvik

Přečetli jsme za vás…časopis Katka č. 6/2014

Pomozte nám vychovávat…
„Neumíš zdravit? “, tak nás 

častokrát museli učitelé, ale hlav-
ně rodiče napomínat, když jsme 
náhodou zapomněli na chodníku 
pozdravit kolemjdoucí babičku, 
strýčka, prostě dospělého člově-
ka.

Nevítaní vetřelci – vši, které v poslední době 
trápí nejednu maminku, ale také školu!

Nemyslete si, že vši trápí jen děti. Mohou se klidně 
usadit i ve vašich vlasech. Boj s nimi nebývá jedno-
duchý a vyžaduje hodně trpělivosti.

Napadení vší dětskou je označováno za infekční 
onemocnění s názvem pedikulóza. Alarmující je fakt, 
že vší v posledních letech přibývá a jsou stále odol-
nější vůči běžně používaným přípravkům, které jsou 
na trhu.

Veš patří mezi bezkřídlý hmyz dlouhý 2-4 mm, má 
tři páry nohou opatřených silnými „drábky“, jimiž se 
přidržuje vlasů. Samičky žijí 3-5 týdnů a během své-
ho života zvládají naklást do lidské kštice 50-150 va-
jíček zvaných hnidy. Larvy i dospělé vši sají nejméně 
třikrát denně krev svého hostitele, což není příjemné. 
Parazit saje krev a to vede ke svědění kůže. Při škrá-
bání pak hrozí riziko infekce.

Poznáte je snadno
- významným signálem je svědění kůže hlavy. Při 

prohlídce hlavy lze pak pouhým okem nalézt stříbřitě 
bílá vajíčka (hnidy), přilepená na vlasech blízko po-
kožky, nejčastěji pak na vlasech za ušima a v zátylku. 
Průvodním jevem pedikulózy mohou být i zvětšené 
mízní uzliny v týle a na krku. Vši kladou vajíčka na 
vlasy v těsné blízkosti pokožky, podle polohy hnid na 
vlasech lze tedy odhadovat i dobu napadení (vlasy 
rostou rychlostí 1-1,5 cm za měsíc).

Hnidy se z vlasů velmi obtížně odstraňují vyčesává-
ním nebo mechanicky, mezi vlasy je možné vidět i živé 

Bydlíme na vesnici, téměř všich-
ni se tu známe navzájem, a tak by 
mělo být zdravení úplně přirozené. 
Ale… Jak víme, děti potřebují pří-
klad, vzor.

Ve škole k tomu děti musíme 
stále vychovávat, připomínat jim, 
že pozdravit patří k základům sluš-

ného chování, že už ráno při vstu-
pu do školy pozdravím paní škol-
nici, v šatně maminku spolužáka. 
Do třídy, či do jídelny se vchází 
s pozdravem atd.

Vzorem jsou dospělí…rodiče 
a škola. Platí to u obou?

IL

lezoucí vši, vyskytující se na hlavě u kořínků vlasů.
Při vyrušení jsou vši schopné z tohoto místa unik-

nout (vyčesávání).
Spolehlivější metodou zjišťování vší ve vlasech je 

metoda prováděná za mokra (umytí vlasů) a případně 
ošetření kondicionérem.

To nejdůležitější - jak se vší zbavit:
* Zásadou číslo jedna je jednat co nejrychleji, nejdů-

ležitější je důslednost.
* Zachovejte klid a nestříhejte vlasy hned na ježka, 

i když je pravda, že čím jsou vlasy delší, parazitů 
se budete zbavovat hůře.

* Nejprve je třeba použít přesně podle návodu odvši-
vovací prostředek, který zakoupíte

v lékárně. Na trhu je více druhů, poradit může i der-
matolog, pediatr nebo praktický lékař.

* Aplikaci přípravku je nutné po 8 dnech zopakovat po 
odvšivení je každopádně nutné vlasy pravidelně, 
nejlépe denně kontrolovat.

* Počítejte s tím, že veš dokáže přežít klidně 24 hodin 
bez svého hostitele, může číhat v čepici, na ruč-
níku, hřebenu, povlečení, plyšové hračce – vše je 
potřeba dobře vyprat!

* Pokud objevíte ve svých vlasech nebo ve vlasech 
svého dítěte vši nebo jen hnidy, v žádném případě 
nechoďte mezi lidi! Vezměte si v práci volno, dítě 
neposílejte do školy – pedikulóza je nemoc jako 
každá jiná – a ihned začněte s odvšivováním! Ji-
nak se budou vši v kolektivu stále dokola předávat 
a nikdy se jich nezbavíte!
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Ukolébavka 
pro kukačku

Beseda s Mgr. Kamilou Haraštovou, 
mluvčí Policie ČR

Běž spát malá Makulenko.
I ty běž spát kukulenko.
Zítra bude krásný den,
K tomu ještě Štedrý den.  
Dostanete dárečky, 
krásné malé válečky. 

Autor: Karolína Macháčková, 
3. ročník 

(Vlastní tvorba žáků 3. ročníku 
na téma „Ukolébavky“)

POZVÁNKA na
* Slet čarodějnic 30. 4. 2014 v 16,00 

hodin na stadionu

* Jarní besídku 4. 5. 2014 v KD 
Krumvíř – vystoupí děti a žáci MŠ 
a ZŠ Krumvíř, Pantlička  Krumvíř, 
proběhne výstava prací z kerami-
ky paní Dany Bobkové z Klobouk

* Sběr papíru, kartonu a vyřaze-
ných malých elektrospotřebičů 14. 
5. 2014 od 13,00 hod. u základní 
školy
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Malování pro děti - pořad s ilustrátorem Adolfem Dudkem

Preventivní pořad Kids Quest
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ODPAD KOLEM NÁS
Kolem nás je krásné jaro, všechno kvete, pučí a láká člověka 

k procházce do přírody. Ale když se během té procházky pořádně 
podíváte kolem sebe, ta krásná jarní příroda je plná odpadků. Už dří-
ve nám do redakce přišly reakce na odpadky povalující se v našem 
okolí a nejvíce kolem kontejnerů na tříděný odpad. Když jdete vynést 
plasty nebo papír, nemůžete si nevšimnout bordelu, protože jinak se 
to nazvat nedá, který se všude kolem válí. Není proto jistě náhoda, 
že tentokrát se nám sešly hned tři série fotek. Dobře si je prohlédněte 
a posuďte sami…

(red)

Dlouho jsem zvažoval napsat nějaký článek ohledně 
sběrných míst tříděného odpadu "strategicky" rozmístě-
ných po naší obci, ale zjistil jsem, že by to s největší 
pravděpodobností byla jen ztráta času, protože lidé jsou 
nepoučitelní, lhostejní a slepí ke svému okolí, ve kterém 
žijí, a k životnímu prostředí všeobecně… Na místo toho 
přikládám několik fotografi í, které mluví za vše, a dovo-
lím si navrhnout řešení. Mnozí se mnou určitě budou 
souhlasit a myslím si, že toto téma není v dnešní době 
nikomu cizí, a tím je "Sběrný dvůr". 

Opravdu postačí kontejnery na všechen odpad?… kanystry, televize, talířky...

Proboha lidi, byla by tam osoba, která by ohlídala, 
kdo co doveze, kdo kam co dává, třídění by bylo efektiv-
nější a nikdy by to nemohlo dopadnout takhle!!!, kdy pod 
rouškou tmy nebo jen takříkajíc "nikým neviděn" odloží 
občan vše co (ne)potřebuje.

Je mi zle když jedu z práce domů a kolem cesty vidím 
neuvěřitelný nepořádek "bordel, hnus", a přijedu domů 
a za kostelem vidím takovou "parádu". Není mi jedno, 
v jakém prostředí žiju!!!

Marcel Němeček
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Jaro ve Spolku pro muzeum

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Jaro zastihlo členy a sympatizan-
ty Spolku pro muzeum v pilné práci. 
Kromě náročné inventarizace veške-
rého majetku (vesměs darovaného 
občany) a instalace nových regálů 
do depozitu (za ně děkujeme fi rmě 
Brumovice – výtahy), připravujeme 
několik akcí.

První byla 23. 3. vernisáž výstavy 
„Umění zednické“. Sál OÚ rozezněl 
mužský sbor a při slivovičce, do-
mácím chlebu, sýru a špeku mohli 
návštěvníci obdivovat plány krum-
vířských domů z přelomu 19. a 20. 
století. Výstava je dlouhodobá. Kdo 
nestihl vernisáž, může si ji prohléd-
nout v pracovní době OÚ.

Pár slov o výstavě:
Na podzim roku 2013 vydala ne-

používaná část půdy OÚ své pokla-
dy. V zaprášeném prostoru se našlo 
98 stavebních plánů obytných domů, 
chlévů, mostu (1914), nové školy 
(1914), hasičského skladu (1906), 
fary (1873) či přestavby kostelní 
věže (1921), mostní váhy (1937) 
včetně ručně psaných Protokolů 
z jejich realizace.

Téměř všechny plány byly dato-
vané, z velké části však nebyly opat-
řeny jmény zadavatelů stavby, čísly 
domů nebo alespoň čísly stavebních 
parcel. Prvotním záměrem bylo, že 
vystavíme všechny plány. Pro to, aby 
se na deset panelů vešly, by musely 
být nanejvýše v měřítku A4. V tomto 
rozměru však byly téměř nečitelné. 
Rozhodli jsme se tedy vybrat nejzají-
mavějších dvacet. Dalších 18 si pak 
budete moci prohlédnout na webu 
obce. Tam plánujeme přidat i popisky 
s umístěním domu – alespoň u těch, 

které šly identi-
fi kovat. Jediný 
dům, který se 
zachoval podle 
původního na-
lezeného plánu 
je dům č.p.156 
pana Martina 
Foretníka z roku
1914. K němu 
se zachoval 
i plán dostavby 
dvora z roku 
1926.

Všechny za-
chované plány velmi názorně do-
kumentují stavební činnost v obci 
Krumvíř na přelomu 19. a 20. století.

Nádherně provedené výkresy 
jsou převážně dílem zednických mi-
strů a velkých regionálních stavitelů.

Nejstarší plán je z roku 1873 – 
fara a pak dům z roku 1879 zadava-
tele pana Methuda Drápaly (dnešní 
Schmiedovo). Další zajímavostí bylo 
také to, že některé domy změnily bě-
hem deseti let majitele.

Při bližším seznámení poznáte, 
že se domy sobě podobaly. Dokonce 
panuje názor, že plán byl univerzální 
a „pasoval“ se do rozměrů parcely 
i dalších požadavků zadavatelů.

Dům na dvě části dělila centrální 
chodba, obytné pokoje byly oriento-
vány vždy do ulice, kuchyně a komo-
ra pro uskladnění potravin vedla do 
dvora. Na ni pak navazovaly chlévy 
a dílny. Mlaty byly průjezdné a skrý-
valy v sobě prostor pro úschovu 
vozů, sekaček a mnoha dalších ze-
mědělských strojů a činností…

Doprovodné Protokoly i docho-
vaná korespon-
dence kromě 
přesných sta-
vebních úda-
jů mapují také 
sousedské vzta-
hy i rozvoj drob-
ných živnostní-
ků v Krumvíři. 
Našly se plány 
řeznictví Kulíš-
kových (bez da-
tace), cihelny 
(1933), statku 
pana Cyrilla Še-

besty (1914), kanceláří pro cihelnu 
(1927) …. i plány na rozvoj podniká-
ní židovské rodiny Steinerových, kte-
ré jsou datovány roky 1926 a 1932.

Protokoly i plány jsou opatřeny ra-
zítkem obce, takže i ono zobrazuje 
vývoj tohoto úředního obecního zna-
ku, a také kolky – nejprve z Rakous-
ka Uherska, po roce 1918 pak kolky 
z rozvíjejícího se mladého Českoslo-
venska.

Velkou část těchto historických 
dokumentů převzal Státní okresní 
archiv v Mikulově.

Nejbližší akcí, kterou pro všechny 
občany v současné době připravuje 
SPM opět ve spolupráci s pracovní-
ky OÚ, je „Žehnání kříži“. (13. dubna 
2014 ve 14.30)

Nápad instalovat dřevěný kříž 
uzrával v hlavách členů již delší 
dobu. Prvotním plánem bylo obnovit 
dřevěný řezbovaný kříž, který stával 
naproti dnes již neexistujícímu stat-
ku Rovinky. Podle leteckých sním-
ků z padesátých let 20. století jsme 
identifi kovali původní místo. Jenže 
všechno bylo jinak – silnice i meze. 
A taky jsme narazili na státní legis-
lativu, úřady, povolení a nakonec 
i na náš slavný „smeťák“. A tak za-
čalo nové hledání. Důstojným mís-
tem se nám jevil nový hřbitov, který 
postrádá centrální dominantu. Jed-
nání s OÚ bylo jednoduché, všich-
ni jsme se shodli na podmínkách. 
Kmen 200 let starého dubu jsme 
zakoupili na počátku roku 2013 na 
pile v Ratíškovicích. S prvním opra-
cováním a různými převozy z místa 
na místo nám pomohl pan Ladislav 
Foretník, řezbářské práce provedli 
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manželé Marcela a František Sla-
víkovi, nátěrem ho opatřil pan Jaro-
slav Mikulica, sokl vyrobil za pomoci 
spolupracovníků z fi rmy Brumovice 
– výtahy pan Vít Mandelík. Usaze-
ní provedou pracovníci OÚ s mno-
ha dobrovolníky – kříž je těžký, ale 
krásný. Popřejme mu, aby plnil svůj 
účel – zdobil i těšil. V době, kdy 
píšeme tento příspěvek, ještě leží 
v obřadní síni hřbitova.

Na 20. dubna připravujeme ote-
vření muzea. V odpoledních hodi-
nách Neděle Velikonoční si budete 
moci zakoupit kraslice paní Závad-
ské (pochází z Borkovan), folklorní 
šperky paní Kovačíkové, drobnosti 
od Slavíků třeba pro vaše pro „šla-
hače“ nebo jenom sobě pro radost. 
Výstavy připravujeme dvě: „Liturgic-
ké barvy v babiččině šatníku“ (při-
pravují: Jarka Jančová a Věra Vašíč-
ková) a „Ochránci našich domovů“ 
– obrázky svatých patronů malova-
né na skle unikátní technikou tzv. 
podmalby od autora pana Jiřího Ho-
nisse (připravují: Oksa Mandelíková 

a Věra Colleda-
ni). Obrázky jsou 
prodejné. Muze-
um bude otevře-
no od 14.00 do 
18.00 a pro děti 
bude k dispozici 
i malá výtvarná 
dílnička (připra-
vuje: Dáša Urba-
nová).

Po loňském 
úspěchu se opět 
zúčastníme ce-
loevropské Noci 

kostelů. Letos datum připadl na 23. 
května. Určitě se můžete těšit na 
zajímavého hosta, průvodní slovo 
P.Františka Trtílka a výstavu obrazů. 
Program začne ve 20.00 hodin. Bu-
dou připraveny i svíčky.

„Krumvíř válečný“
V letošním roce si připomínáme 

75. výročí ztráty svobody – vyhlášení 
Protektorátu Böhmen und Mähren. 
I Spolek pro muzeum se připojil ke 
vzpomínkovým akcím.

Na 7. a 8. června připravuje tako-
vé malé „váleč-
né“ vzpomínání.

Pokud počasí 
dovolí, přemění-
me národopis-
ný stadion (při 
deštivém počasí 
KD) na vojen-
ské ležení. Uvi-
díte rumunské, 
ruské i německé 
vojáky, výstavu 
fotografi í z re-
konstrukcí bitev 

druhé světové války brněnské fo-
tografky Michaely Wecker a vý-
stavu dokumentů z válečných let, 
které se našly na půdě OÚ, mód-
ní přehlídku dobového oblečení 
a překvapení nazvané „Tmavo-
modrý svět“ od Marušky Létalové 
z Týnce. Na jarmarku budete moci 
ochutnat domácí válečnou nádiv-
ku, cikorkové kafe, domácí sýry 
a mnohé další, přečíst si „Protek-
torátní zpravodaj“ nebo se zapojit 
do Charitativního bazaru. Pro děti 
budou připraveny „válečné“ hry 
a perníková dílna od Slavíků. Na 
večer pro Vás mimo jiné připravu-
jeme koncert. Nedělní dopoledne 
zahájí mše za padlé občany a pak 
kladení věnců u pomníků, kte-
ré zpestří mužský pěvecký sbor. 
„Chystání“ programu je v plném 
proudu, tak hlavně ať nám všem 
vyjde počasí. Celé odpoledne si 
můžete také užít v dobovém ob-
lečení. Inspiraci najdete např. na 
facebookových stránkách Spolku.

Za Spolek: Věra Colledani

O realizaci tohoto domu, 
jehož uspořádání nápadně 
připomíná místní muzeum, 
žádal v roce 1927 pan Ma-
těj  Popelka. Stavební plán 
neobsahoval ani číslo domu 
ani číslo parcely, ale  z Pro-
tokolu jsme vyčetli, že sou-
sedem z pravé strany byl 
pan Jan Macháček, č.p. 28 
(křižovatka Čechákovo, Lo-
ziášovo a Miklíkovo při  od-
bočce na Brumovice)
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TJ Sokol Krumvíř
Zimní turnaj Dubňany
Zimní přípravu si fotbalisté Krum-

víře zpestřili turnajem v Dubňanech. 
Do turnaje zasáhlo celkem osm 
mužstev. Kromě pořádajícího Baní-
ku, to byly Ratíškovice, Vacenovice, 
Milotice, Hodonín, Bzenec, Krumvíř 
a Boršice. Hrálo se systémem každý 
s každým, hracími dny byly sobota 
a neděle vždy ve 13:00 a 15:00 ho-

Pyžamový ples
Pořadatelé tradičního maškarního plesu se letos 

rozhodli pro menší změnu. Zůstali sice věrni „netradič-
nímu“ pojetí plesu, ale od klasického maškaráku přešli 
k tematicky zaměřenému plesu, který oslavoval všech-
ny spáče a lenochy – PYŽAMOVÝ PLES. V kulturním 
domě se 1. března sešla téměř dvoustovka tance chti-
vých návštěvníku, z nichž téměř polovina opravdu přišla 
v nejoblíbenějším úboru všech lidí, pyžamu. A že byly k 
vidění zajímavé kousky. Skvěle hrající kapela Massage 
nedovolila nikomu odebrat se na kutě. Děkujeme všem 
za účast a těšíme se na další společnou akci.

JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY ZÁPASŮ ZT Dubňany
kolo datum Domácí hosté výsledek

1 25. 1. 2014 Krumvíř Ratíškovice 3:2
2 1. 2. 2014 Hodonín Krumvíř 6:1
3 8. 2. 2014 Krumvíř Vacenovice 4:0
4 15. 2. 2014 Krumvíř Milotice 6:2
5 22. 2. 2014 Dubňany Krumvíř 2:1
6 1. 3. 2014 Krumvíř Bzenec 1:6
7 8. 3. 2014 Boršice Krumvíř 7:1

ZÁVĚREČNÁ TABULKA TURNAJE
Poř. Tým Záp. V R P VG OG +/- Body
1 Slovan Bzenec 7 6 0 1 34 6 28 18
2 SK Boršice 7 6 0 1 27 13 14 18
3 RSM Hodonín 7 5 1 1 25 7 18 16
4 Baník Dubňany 7 4 0 3 22 15 7 12
5 Sokol Krumvíř 7 3 0 4 18 25 -7 9
6 Baník Ratíškovice 7 2 1 4 15 28 -13 7
7 Agro Milotice 7 1 0 6 11 31 -20 3
8 Mogul Vacenovice 7 0 0 7 2 29 -27 0

Rozpisy zápasů jaro 2014
Muži
Kolo Domácí Hosté Termín výsled.
15. Krumvíř Mikulčice 30.3.2014 NE 15:30  3:0
16. Žarošice Krumvíř 6.4.2014 NE 10:15  
17. Krumvíř Veselí n. M. 13.4.2014 NE 16:00  
18. Blatnice Krumvíř 20.4.2014 NE 16:00  
19. Krumvíř Kněždub 27.4.2014 NE 16:30  
20. Vracov Krumvíř 3.5.2014 SO 16:30  
21. Krumvíř Velká n. 

Veličkou 11.5.2014 NE 16:30  
22. Křenovice Krumvíř 18.5.2014 NE 16:30  
23. Krumvíř Hrozn. Lhota 25.5.2014 NE 16:30  
24. Otnice Krumvíř 1.6.2014 NE 16:30  
25. Krumvíř Vacenovice 8.5.2014 ČT 16:30  
26. Tvrdonice Krumvíř 15.6.2014 NE 16:30  

OP mladší žáci
Kolo Domácí Hosté Termín
13. Šitbořice Krumvíř 19.4.2014 So 13:30
14. Ivaň Krumvíř 27.4.2014 Ne 12:15
11. Pohořelice Krumvíř 1.5.2014 Čt 10:45
15. Krumvíř Popice 4.5.2014 Ne 10:00
19. Krumvíř Ivaň 8.5.2014 Čt 14:30
16. Krumvíř Pohořelice 11.5.2014 Ne 14:30
17. Březí Krumvíř 18.5.2014 Ne 14:00
18. Krumvíř Šitbořice 25.5.2014 Ne 14:30
20. Popice Krumvíř 7.6.2014 So 15:00

OP st. základen, sk. D (přípravka)
Kolo Domácí Hosté Termín
11. Boleradice Krumvíř 19.4.2014 so 10:30
12. Krumvíř V. Němčice 27.4.2014 ne 10:30
19. Krumvíř Brumovice 1.5.2014 čt 13:00
13. H. Bojanovice Krumvíř 4.5.2014 ne 14:15
14. Brumovice Krumvíř 10.5.2014 so 13:00
15. Krumvíř Vrbice 18.5.2014 ne 10:30
16. Krumvíř Boleradice 25.5.2014 ne 10:30
17. V. Němčice Krumvíř 31.5.2014 so 12:30
18. Krumvíř H. Bojanovice 8.6.2014 ne 10:30
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JSDH Krumvíř

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Brankář Slovácka Milan Heča: Šest proher s Boleslaví? 
Je čas to zlomit

Jedno z největších překvapení v sestavě Slovácka 
v jarní premiéře proti Jablonci bylo na postu brankářské 
jedničky. Trenér Habanec zranění Dušana Melichárka 
z taktických důvodů do poslední chvíle úspěšně tajil. Do 
branky se tak postavil rodák z Krumvíře na Břeclavsku Mi-
lan Heča. Šanci dostal po de-
seti měsících a ve svém desá-
tém ligovém zápase vychytal 
druhou nulu.

Tu první si připsal téměř 
před dvěma lety proti ostrav-
skému Baníku, tehdy pohostil 
po vítězném zápase spoluhrá-
če zabijačkou od svého strýce. 
Tentokrát se žádné vepřové 
hody v kabině nekonaly.

„Pohoštění bylo jenom 
za první vychytanou nulu, ta 
druhá už se nepočítá. Teď 

je na řadě Kuba Petr, bude platit do kasy za první gól,“ 
usmíval se gólman Slovácka, který se o své nominaci na 
Jablonec dozvěděl tři dny před výkopem. „Nijak nervózní 
jsem z toho nebyl, připravoval jsem se úplně normálně, 
jako kdybych šel na lavičku. Je to stejné i na Boleslav, nic 

zvláštního v týdnu neprobíhalo,“ 
říká nová brankářská jednička os-
mého mužstva Gambrinus ligy.

„Chytal jsem ve dvou zápa-
sech, těžko říct, jestli si na nás Bo-
leslav tak věří. Je to jeden z těch 
soupeřů, proti kterým se nám moc 
nedaří, ale šest proher v řadě je 
opravdu dost. Doufám, že v pon-
dělí tu černou statistiku už ko-
nečně zlomíme,“ přeje si gólman 
Heča. 

Zdroj: http://slovacky.denik.cz, 
redakčně kráceno
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Heča září, vychytal už čtvrtou nulu

Vinař Valihrach vyhrál prestižní přehlídku vín ve Francii

Chardonnay z Krumvíře je nejlepší

Vedle první hvězdy zápasu, 
autora hattricku Jaroslava Divi-
še, oslavovali fanoušci Slovácka 
i muže, který se pohybuje na opač-
né straně hřiště. Gólman Milan 
Heča Slovácko opět podržel ně-
kolika výbornými zákroky a na jaře 
ve svém pátém startu vychytal už 
čtvrtou nulu.

Při zranění Dušana Melichár-
ka aktuální brankářská jednička si 
i přes jasný výsledek proti brněn-
ské Zbrojovce pořádně zachytala.

„Pro nás je to výborný výsledek. 

„Je to velký úspěch a pikantní v tom, že se pře-
hlídka konala ve Francii,“ řekl šéf Vinařského fondu 
Jaroslav Machovec.

„Když jsem na internetové stránce Chardonnay du 
Monde 2014 našel výsledky letošního ročníku, musel 

Myslíte, že nejlepší Chardonnay pochází z Francie, jižní Ameriky 
či Austrálie? Chyba lávky – to nejlepší je z Krumvíře!

Chardonnay, výběr z hroznů 2005 z Vinařství Josef Valihrach 
z Krumvíře bylo vyhlášeno absolutně nejlepším Chardonnay na pres-
tižní mezinárodní soutěži vín Chardonnay du Monde, která ve Francii 
každoročně hodnotí světová vína této proslulé a rozšířené odrůdy.

Do nejlepší desítky světových Chardonnay se Josef Valihrach 
se svým vínem dostal už třikrát, ale příčka nejvyšší je úspěchem 
naprosto mimořádným. V konkurenci téměř osmi set špičkových 
Chardonnay z celého světa, kterým vévodí největší vinařské domy 
Francie, Itálie, Španělska, Jihoafrické republiky nebo Chile, se tak 
jako vůbec nejlepší poprvé prosadilo Chardonnay z České republiky. 
Kromě zlaté medaile a umístění v TOP 10 získalo Vinařství Josef 
Valihrach ještě jednu stříbrnou medaili, stejně jako vinařství Znovín 
Znojmo. 

Zdroj: http://www.tydenik-breclavsko.cz, 
redakčně kráceno

Nemůžeme totiž říct, že Brno hrálo 
špatně, výsledek neodpovídá prů-
běhu hry. Zbrojovka měla hodně 
šancí. Zachytal jsem si víc, než 
proti Jablonci a Bohemce,“ líčil svo-
je zážitky ze zápasu gólman Milan 
Heča a připomněl první šanci Brna.

„Při zakončení Jirky Skaláka 
jsem měl i trochu štěstí. Někdy se 
snažili balon až zbytečně dotlačit 
do brány, že nestříleli dřív, to bylo 
pro nás jenom dobře,“ usmíval se 
spokojeně brankář Slovácka, který 
prý na neúspěšnou domácí sérii 

jsem si sednout. Do očí mi vletěly slzy. Třetí místo, 
které jsem považoval za naprostý vrchol, už není nej-
lepším výsledkem,” řekl Právu Valihrach.

Podle výkonného ředitele Svazu vinařů Martina 
Půčka jde o výrazný úspěch zdůrazněný tím, kde se 

soutěž konala. „Pro Francouze jde o typickou od-
růdu,“ připomněl.

Přehlídka Chardonnay du Monde se konala po 
jedenadvacáté. Valihrach se mezi elitou umisťu-
je pravidelně. „Jsem spíše skromný, ale toto je 
neskutečný úspěch. Nečekal jsem, že mohu vy-
hrát,“ vyjádřil se ve středu vinař, podle kterého se 
kvalita vín z Moravy neustále zlepšuje. „Hodně 
se to posunulo v technologii, učíme se,“ uvedl.

Aktuální úspěch řadí nejvýše, přestože loni 
získal například velkou zlatou medaili ve fran-
couzském Lyonu. Jeho Hibernal - zemské víno 
2010 uspěl v konkurenci více než 2000 vzorků 
vín.

http://www.novinky.cz, redakčně kráceno

proti Zbrojovce před zápasem vů-
bec nemyslel. „Vyhráli jsme a je to 
přerušené,“ těšilo ho přesto.

Zdroj: http://slovacky.denik.cz, 
redakčně kráceno
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NA CESTÁCH

Couchsurfing aneb jak získat 
na cestách neobyčejné zážitky

Znáte všechny možnosti ubytování na cestách? 
Hotely, penziony, kempy, apartmány… to jsou ty zná-
mější formy, ale slyšeli jste už o Couchsurfi ngu? V pře-
kladu to znamená hledání gauče a jedná se přesně 
o tuto činnost - hledání a nabízení ubytování přes in-
ternet. Couchsurfi ng je mezinárodní komunita sesku-
pující se pomocí profi lů na internetu, podobně jako na 
Facebooku. Jejím cílem je nabízet ubytování, pomoc 
na cestách či radu spřízněným lidem z celého světa. 
Registrací a hlavně aktivním členstvím člověk dává 
najevo, že rád poznává nové lidi ze vzdálených i méně 
vzdálených zemí, a tím získává obohacující zážitky.

Pokud jste o tomto způsobu cestování ještě nesly-
šeli, popíšu vám, jak funguje. Základem je správně 
vyplněný profi l, který obsahuje základní údaje o člo-
věku, jeho preference, zájmy a pokud možno i fotku. 
Ptáte-li se proč tohle dobrovolně zveřejňovat, otázka 
je na místě. Na základě těchto informací totiž může-
te kontaktovat člověka, který vám, jak se říká, sedne 
a poprosit ho o nocleh u sebe doma. Může vás uby-
tovat v pokoji pro hosty, v obýváku na sedačce, na-
bídnout matraci v pokoji či místo na dvoře ve stanu... 
Zkrátka kdekoliv má možnost a vy s tím souhlasíte. 
Základním cílem cestovatelů není luxusně se vyspat 
u cizích lidí, ale potkat zajímavé lidi, sdílet s nimi zá-
žitky, dozvědět se něco o tom, jak žijí, nasát jejich styl 
života, nechat si poradit co zajímavého se nachází v 
jejich okolí. Proto je obvykle jedno, kde vás nechají 
přespat. Zajímá-li vás cena, tak vás ujistím, že nikdo 
ze zaregistrovaných členů by si nenechal za toto 
přespání zaplatit penězi. Platí se slušným chováním, 
malým dárkem nejlépe z domovské země, nebo taky 
uvařením večeře či pozváním hostitele na skleničku. 

Jak ale jako hostitel poznám, že si nepouštím do 
domu zloděje, či nevychovance, který mi ani nepodě-
kuje? Na to existuje promyšlený mechanismus zpět-
ných vazeb. Vždy, když někoho poprosím o ubytová-
ní (většinou se jedná o jednu až tři noci, ale záleží 

na každém hostiteli), tak potom na jeho profi l veřejně 
ohodnotím jeho přístup. Nejde o to, jestli mi nabídl 
luxusní pokoj nebo jenom matraci na zemi, ale jestli 
jsme spolu vyšli jako lidé, jestli mi poradil, co mě za-
jímalo a přišel na domluvenou schůzku včas. V pří-
padě, že nedodržel slovo, nechoval se podle pravidel 
slušného chování nebo dokonce překročil zásady, vše 
popíšu v jeho hodnocení, aby se ostatní podle toto 
zařídili a dvakrát se rozmysleli, jestli ho potom někdo 
u sebe přijme.

Přirovnala bych to k cestování za starých časů, kdy 
se přespávalo různě pod širým nebem, ale při nepří-
zni počasí nebo potřebě pomoci stačilo zabouchat na 
něčí dveře a když se našli dobří lidé, rádi pomohli. 
V dnešní době se taková pomoc domlouvá dopředu 
a hlavně s lidmi, kteří jsou si blízcí zájmy, věkem, po-
hlavím, nebo nějakým koníčkem, aby měli na čem po-
ložit základy krátkého přátelství.

Vlastními zkušenostmi můžu dosvědčit, že to fun-
guje výborně jak v Evropě, tak v Americe a dokon-
ce i Africe i Asii. Zajímavou zkušenost mám z Ameri-
ky, kdy se mi ve Washingtonu DC ozvalo několik lidí 
s dotazem, jestli nehledám nocleh, když jsem právě 
v jejich městě. Nehledala jsem až do okamžiku, kdy 
mi na poslední chvilku odřekla slíbený nocleh jistá 
Američanka. Využila jsem nabídky a hned další den 
mohla přespat u velmi milého indického cestovatele, 
který v USA už rok žije. Pro něho to bylo první setkání 
s Češkou a mně to přineslo nejenom ubytování na po-
slední chvíli, ale hlavně zajímavé názory, například na 
téma proč se vyplatí cestovat sám a jak se to naučit.

Překvapením pro mě bylo, že Couchsurfi ngová síť 
je rozšířena taky v Maroku. Byla jsem tam přesvěd-
čena turistou z Německa, že najít někoho, u koho se 
dá přespat, není v Marakéši problém a díky interne-
tové kavárně se mi podařilo domluvit si nocleh ještě 
na týž den. Musím říci, že navštívit Maroko je velice 
zajímavé, ale podívat se k lidem domů je mnohem za-

jímavější. I tady jsou lidé ochotní přijímat 
návštěvy a z mála, které mají, návštěvu 
královsky pohostit. Tím, že jsem nahlédla 
do jejich skromných domovů, jsem si je-
jich pohostinnosti o to víc vážila. 

Příjemné je také někoho u sebe uby-
tovat (i když to není povinné) a zkusit si 
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Vítání občánků

REPORTÁŽE Z AKCÍ

Dne 9. března 2014 přivítal pan starosta v prosto-
rách obecního úřadu nové občánky. O zpestření 
programu se jako obvykle zasloužily šikovné děti 
ze Základní a Mateřské školy Krumvíř. 

Pozvání na vítání občánků přijali:
Kristýna a Petr Vlasákovi s dcerou Alicí

Nikola Mokrá a Lukáš Čermák se synem Lucasem

Mirabela a Cristian Balaci se synem Davidem

Ivona a Jaroslav Kalamenovi s dcerou Lenkou
(red)

roli hostitele. Můžete si předem stanovit podmínky, za 
jakých hosta přijímáte (maximální počet nocí, pravidla 
domu, ...), a také nepřijímat někoho, kdo se vám ne-
pozdává. Není povinnost akceptovat každou žádost, 
vše je o dobrovolnosti. Bohužel nikdy na sto procent 
nevíte, jaký ten člověk doopravdy bude. Jediný z ne-
příliš pozitivních zážitků pro mě byl, když u mě pár dní 
bydlela Litevka, která se stěhovala do Brna a hledala 
si byt a práci. Já jsem se samozřejmě chovala tak, jak 
bych si přála, aby se někdo v podobné situaci choval 
ke mně, ale její odpovědí při odjezdu mi bylo pou-

hé: “Tak někdy nazdar!” Tohle je jedna ze zkušeností 
z mé zatím nepříliš bohaté couchsurfi ngové historie 
(jsem členem skoro 5 let).

Velká většina setkání, nejen ubytovávání, ale 
i prosté poklábosení u kávy, pro mě byla zážitkem 
a přínosem. Ať jde o udržování komunikační úrovně 
cizího jazyka nebo získávání přátel, se kterými jsem 
v kontaktu i po několika letech. Zájemcům můžu roz-
hodně doporučit nakouknutí na stránku www.couch-
surfi ng.org a dobrodružným povahám také registraci.

Marie Nováková

Tímto neobvyklým článkem o cestování uzavíráme rubriku Na cestách v její dosavadní podobě. Samozřejmě, 
pokud nám někdo pošlete svůj článek o cestách po světě, velice rády ho otiskneme. Chtěly bychom se ale začít více 
věnovat také cestám po naší krásné vlasti. Výlety a dovolené v naší republice určitě podnikáme všichni, takže se od 
příštího čísla budeme těšit na záplavy Vašich zážitků z objevování krás České republiky.

(red)
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Josefský košt vín
V sobotu 15. března 2014 pořádal Český zahrádkářský 
svaz – Sdružení vinařů Krumvíř v místním kulturním 
domě už tradiční Josefský košt. Podle účasti lze smě-
le konstatovat, že se jedná o velmi lákavou akci nejen 
pro místní vinaře a milovníky dobrého vína, ale také pro 
návštěvníky z okolí. Letos jsme měli možnost ochutnat 
celkem 636 vzorků vína, z toho 374 bílých, 205 červe-
ných a 57 rosé. Na skvělé atmosféře se opět podílela 
cimbálová muzika, tentokrát to byla CM Vojara.
Během „koštování“ mohli návštěvníci zhlédnout také 
prezentaci vinařství Pavlovín s. r. o. Velké Pavlovice 
a Vinařství Josef Valihrach Krumvíř.
Nesmělo samozřejmě chybět ani patřičné ocenění pro 
nejlépe hodnocené vzorky – vinaře.

Šampiony letošní výstavy vín byly tyto vzorky:
Hlinecký Lukáš Čejkovice 81 Rulandské šedé, VH
Štercl Oldřich Klobouky u Brna Ryzlink rýnský, PS, 2002
Charvát Stanislav Klobouky u Brna Frankovka
MVDr. Kunc Jiří Hustopeče Váh, PS, 2012

Tento rok byly také uděleny ceny starosty za 3 nejlépe hodnocené vzorky krumvířského vinaře. Oceněni byli tito 
Krumvířáci:
1. Prokop Josef č. 297 průměr bodování  19,03
2. Pod Kumstátem č. 159 průměr bodování  18,83
3. - 4. Vytrhlík Miroslav č. 80 průměr bodování  18,80
3. - 4. Ledahudec Miroslav č. 187 průměr bodování  18,80
5. - 7. Novák Václav č. 407 průměr bodování  18,77
5. - 7. Kolouch Josef ml. č. 413 průměr bodování  18,77
5. - 7. Rudnický Josef ml. č. 418 průměr bodování  18,77

Subkomise, tvořena Josefem Valihrachem, Martinem Valihrachem a Petrem Zvoničem, se rozhodla udělit speciální 
cenu – cenu subkomise. Tou byl oceněn následující vzorek:
Pod Kumstátem Krumvíř 195 Rosé – Frankovka   PS       19,1

I když počasí se na nás mračilo, na výstavě bylo veselo a přátelé dobrého vína se už jistě těší na příští rok, až se 
opět sejdou v krumvířském KD s pěknou písničkou u skleničky dobrého vína.

(red)
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Z HISTORIE

Přilož do sporáku!
Vzpomínka na masopustní veselí v Krumvíři před více než šedesáti lety.

Mira (Mirek) již delší dobu přemýš-
lel o tématu ostatkové maškarády. 
Vymýšlet legrace pro celou vesnici 
byla jeho „parketa“. Ale nebylo to tak 
snadné. Maškary musely být originál-
ní, nesměly se opakovat. To byla jeho 
zásada. Rozhodl se zajít do hospody 
U Marešů pro „inspiraci“.

Před hospodou řeznický mistr Bu-
reš dával koňovi Milošovi z dlaně pít 
rum jako omluvu, že na něho musel 
delší dobu čekat. Kůň Miloš byl zvyklý 
takovou odměnu přijímat a kdoví jestli 
už z takových častých nápojů nebyl 
pozitivním alkoholikem. Miru zaujal 
vůz, který kůň táhl. Malý s pevnou 
korbou. Vypůjčí si jej a udělá z něj 
hrací skříň. Taková rekvizita  v maš-
karádách ještě nebyla. Slovo dalo 
slov a zrozený nápad se musel ztvrdit 
několika štamprdlaty.

Vojta, stolařský mistr, zhotovil 
rámovou kostru připomínající tvar 
kuchyňského kachlového sporáku. 

Vnitřní prostor musel odpovídat se-
dícímu harmonikáři a místu pro dva 
dvacetilitrové demižóny na slévané 
víno a několik láhví slivovice. Po-
tom kostru oblepili silnějším papírem 
a pečlivý malíř Jožka na něj nalinko-
vat čtveraté kachle. Několik otvorů 
umožňovalo přístup k demižónům 
a k vyživování harmonikáře.

Mirovi, spokojenému s výsledkem 
téměř celotýdenního díla však na-
stala nečekaná starost. Harmonikář 
odmítl účast s odůvodněním, že by 
se mohl ve voze nachladit. Nechal se 
přemluvit až po ujištění, že ho Mira 
obloží králičími a beraními kůžemi.

Nastala příprava masek. Musely 
navazovat na základní téma: U nás 
v kuchyni. Chasníci si vypůjčili od 
matek a tetiček jupky, sukně, zástěry 
a šátky na hlavu. Pro kluky, kteří po-
táhnou vůz, přinesl Ludva z obchodu 
velké papírové sáčky pro přikrytí hla-
vy, aby byl zdůrazněn symbol kuchař-

Koncert CM Vonica
V sobotu 29. března se v místním kulturním domě 
uskutečnil opět po dvou letech již třináctý výroční 
koncert cimbálové muziky Vonica. Hlavním hos-
tem byla tentokrát lašská cimbálová muzika Ond-
řejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí se svými sólis-
ty a verbíř z Podluží Zdeněk Kubíček.

(red)

ského řemesla.
V úterý ráno po rozplánování po-

chodu Krumvířem vyrazili zvat na 
večerní zábavu, kde budou hrát mu-
zikanti z Dambořic. Žudra domů byla 
plná přihlížejících, kteří nabízeli víno, 
slivovici i něco k jídlu. Pitivem se pře-
vážně „přitápělo“ ve sporáku, ale ne-
chyběla ani ochutnávka, takže někte-
ré maškary již „štrykovaly“ nohama. 
Bylo veselo.

Tonda hrál k tanci i na přání ke 
zpívání. Zatím co pobíhající maškary 
mohly občas uvolnit obsah močových 
měchýřů někam za plot, harmonikář 
na tom byl zle. Když už hrozilo, že 
to nevydrží a promáčí své obleče-
ní i „drahocenné“ kožešiny, rozhodl 
se naplnit prázdnou sklenici. Byla 
jediná z bílého skla, takže obsah se 
od slivovice snadno pozná. Naplně-
nou sklenici zazátkoval a uložil mezi 
ostatní. Na křižovatce do Chalou-
pek je zastavila nečekaná překážka. 
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Z mlatu sedláka Cyrila Še-
besty vyběhl pes Drobek. 
Toto zvíře s drobnělinou ve 
jménu byl bernardýn, pes vel-
ký jako tele, nahánějící hrů-
zu jako tank. Kuchtíci rázem 
pustili oje vozu a rozběhli se 
schovat do okolních domů. 
Ve voze nic netušící Tonda 
vyhrával o sto pryč, zatím co 
se vůz dával do pohybu smě-
rem k hlubokému příkopu. 
Mira se snažil vůz zastavit a 
zabránit pohromě. Drobek 
se asi domníval, že si s ním 
chce hrát. Mohutná tlama mu 
zakotvila na zádech. Mira měl 
pod jupkou kšandy, které držely sukni 
a současně svíraly matčin velký živů-
tek s hadrovými vycpávkami. Kšandy 
pérovaly, pes je z tlamy nepouštěl, 
zato Mira byl nucený pustit už roz-
jetý vůz. Z jupky vypadly vycpávky, 
z vozu do příkopu vypadl Tonda. Když 
při pádu zmačkl najednou všechny 
klávesy, pes se polekal a utekl domů. 
Maškary se hrdinsky seběhly a vůz 
postavily do pojízdné polohy. Naštěstí 
se nic vážnějšího nestalo. Jen jedné 
sklenici ulétlo hrdlo, takže obsah vozu 
včetně harmonikáře byl pokřtěn kap-
kami a vůní slivovice. Z konstrukce 
sporáku však zůstaly jen latě a zmač-
kaný papír.

Bylo nutné dokončit zvaní v ulici 

pod kostelem. Hrdina Tonda sedl do 
kožešinového pelechu. Teď měl větší 
rozhled a mohl volně dýchat. Vylévá-
ní darovaného vína do demižonů bylo 
snazší, ale již se nemohlo pojmeno-
vat „přitápění do sporáku“. Pojízdné 
představení skončilo ve čtyři hodiny 
odpoledne. Ve střízlivém stavu byli 
jen kuchtíci.

První polka Dambořanky zazněla 
v sále sokolovky již v osm hodin ve-
čer, ale tanečníci naplnili sál až hodi-
nu později. Jako obvykle až „popra-
vili“ (nakrmili) zvířata. Několik maškar 
zůstalo ve „služebním“ oblečení. De-
mižóny s vínem a láhve se slivovicí 
umístili doprostřed sálu. Mira dal po-
kyn muzikantům k vytroubení famfár 

Z REDAKČNÍ POŠTY
Tříkrálová sbírka 2014… 
poprvé také v Krumvíři

Ano, je to tak, i v Krumvíři byla letos tříkrá-
lová sbírka. Ač neplánovaně, nečekaně, ale 

přeci. I občané této malé vinařské obce se připojili k této 
největší dobročinné akci, která se letos uskutečnila v br-
něnské diecézi již po čtrnácté. A letos byla premiéra i tady.

Pokladničku jsme narychlo zapečetili na Obecním 
úřadě a vyrazili na kraj obce od Terezína. S napě-
tím, strachem, jak nás lidé přijmou, jaká bude reakce. 
I když jsme s dobrovolnicí Zuzkou byly jen dvě, bez tře-
tího krále, a navštívili jen „pár“ baráčků (samozřejmě 
z časových důvodů) setkali jsme se s téměř kladným 
ohlasem. Měli jsme zpoždění týden, neb svátek Tří krá-
lů je 6. ledna, ale je to časově náročné mít na starost 
celý chod Tříkrálové sbírky břeclavského okresu, kdy 
příprava začíná již v červnu objednáním dárků pro ko-
ledníky. Ale povolení koledování z Magistrátu hlavního 
města Prahy je až do 14. ledna, tak jsme se rozhodli pro 
13. leden. Bohužel mě moc mrzí, že nebyly poctěny 
naší návštěvou všechny domácnosti obce a neměli ješ-
tě toho třetího krále, nejlépe nějaké to dítko, které když 
zpustí dětským hláskem „My Tři králové jdeme k Vám, 

štěstí, zdraví, vinšujem Vám…“ tak kdejaké očko i doje-
tím zaslzí. I tak to dopadlo docela dobře. V kasičce bylo 
vykoledováno 2.200,- Kč.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České 
republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. 
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handi-
capovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným 
potřebným skupinám lidí a to především v regionech, 
kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka celorepublikový 
charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu 
charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina 
výnosu sbírky je pak každoročně určena také na huma-
nitární pomoc do zahraničí.

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od ji-
ných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy ko-
ledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem 
v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici 
Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za 
zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu do-
stávaly malou výslužku, kterou tradičně bývají tříkrálové 
cukříky. Tříkrálová sbírka není pouhou sbírkovou akcí, 
ale za dobu svého trvání se vyprofi lovala mezi ostatní-
mi obdobnými sbírkami a stala se tradicí, na niž ostat-

a zvolal: „Dnes možete fšecí 
pit zadarmo!“

Joža si všiml, že sklenice 
z bílého skla je naplněna te-
kutinou tmavšího zbarvení 
než slivovice. Pomyslel si 
„to bude starší najburg, to 
se smíchá“ a obsah vlil do 
demižónu s bílým vínem. 
Mira do něj zastrčil hadičku 
a trochu foukl, aby směs byla 
kompaktní.
Červené víno všem chut-

nalo, nikomu nevadilo, že je 
to „mišuňk“ všech odrůd. Kdo 
se ale napil bílého vína, tvá-
řil se jako Vlasta Burian při 

předvádění nejošklivější mimiky. Ton-
da ty zkřivené „ksichty“ zaregistroval 
a začal hledat sklenici z bílého skla. 
Byla prázdná. „Jožo, tys to vlil do bí-
lého vína? To byly moje čuránky!“, 
zakřičel. Jakoby mezi chasu padl 
granát. Ti co už bílé víno pili, vystře-
lili na ulici a začali blít a blít. Jinak se 
to říct nedá. Potom téměř dvacet lit-
rů bílé „směsky“ putovalo do potoka. 
Narušené chuťové buňky pak muse-
la upravit slivovice a té naštěstí bylo 
dost.

Z tohoto příběhu jsem něco viděl, 
něco prožil i slyšel. Co bylo dál, ne-
vím. Byl jsem jeden z těch kuchtíků, 
co tahali vůz s kachlovým sporákem.

Staňa Ševčík
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ně navázala. Pro svůj specifi cký charakter je Tříkrálová 
sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků 
a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálo-
vá sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit 
do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji 
potřebují. Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká re-
publika v souladu se všemi legislativními náležitostmi. 
Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé oblast-
ní charity, které jsou organizátory skupinek a které jsou 
koordinovány příslušnou diecézní charitou. Základním 
prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, které chodí 
v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří 
králů (6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, koledují 
a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během ko-
ledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné 
propagační a informační materiály místních charit. Cha-
ritní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plas-
tových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mo-
hou prokázat průkazkou/plnou mocí. Základem sbírky 
je tedy koledování dům nebo domu a v ulicích, mimo 
to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS 
KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbír-
kové konto. Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz 
na prospěšný účel, ale také společenskou událostí, 
prostorem pro střetávání se. Provází ji různé doprovod-
né aktivity pro koledníky a společenské akce – soutě-
že (každoroční soutěž koledníků o mobil), požehná-
ní koledníkům (na Petrově), průvody (letos v Břeclavi 
s velbloudy).

Rozvoj a rozvoj a realizaci projektů z Tříkrálové sbírky:
* Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbor-

nou zdravotní péči lidem v jejich přirozeném domá-
cím prostředí,

* Charitní pečovatelská služba – služba poskytovaná 
seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z 
různých důvodů potřebují k zajištění běžného života 
pomoc druhé osoby,

* Domov sv. Agáty pro matky s dětmi – pomáhá mat-
kám s dětmi v krizových situacích,

* Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje 
a metodicky vede dobrovolnickou pomoc,

* Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 
a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby li-
dem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje,

* farní charity - dobrovolná pomoc sociálně slabým 
a potřebným lidem v nouzi,

* humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás 
i v zahraničí.

Jménem Oblastní charity Břeclav tímto děkuji obča-
nům obce Krumvíř, kteří vlídně přijali nás, přispěli fi -
nanční hotovostí a uvědomili si, že jsou mezi námi i lidé, 
kteří si nemohou pomoci. Děkuji Vám všem!

Veškeré informace ohledně Tříkrálové sbírky, koledo-
vání ráda poskytnu. 

Koordinátorka sbírky při OCH Břeclav: 
Jana Studýnková

mob.: 605 233 403, jana.studynkova @charita.cz

Su hrdý na to, že su 
Grumvířák

Mnohokrát jsem měl 
nutkán, že napíši pár 

svých myšlenek do Krumvířského 
zpravodaje. To bývalo skoro poka-
ždé, když mi Zpravodaj poslal brat-
ranec Milan Benáček.

Přiznávám se, že před půl ro-
kem po nočním zhlédnutí televiz-
ního rozhovoru s vinařem Josefem 
Valihrachem, jsem sedal, že začnu 
vypisovat své myšlenky, bohužel 
k tomu nedošlo.

Dnes mi přátelé dovolte, abych 
se o své city s Vámi podělil. Včera 
jsem, jako každou sobotu, pokud 
na dvojce v televizi pořad „Putová-
ní za písničkou“ uvádí Jožka Šmu-
kař, s chutí sledoval. Byl o Morav-
ském Slovácku. Ba co víc, byl taky 
o Krumvíři a vyznání lásky Jožka 
a jeho bratra Zdeňka k naší dědině. 

ZOH v mindži – Krumvíř 2014
Uplynuly čtyři roky a opět proběhly ZOH v mindži. Uskutečnily se na Kopci ve sklípku

 u Jožky Gálovýho. Po jeho dlouholeté nadvládě zvítězil Mira Schmied, druhé místo obsadil Joža Gála – 
Bobr a třetí skončil Joža Charvát – Buben.

Na další ZOH 2018 proběhne kvalifi kace. Termíny budou upřesněny.
Sportu zdar a mindži zvlášť!

Mira Schmied

Vlastně tam bylo ještě cosi navíc, co 
nás dnes už bohužel musím konsta-
tovat – pamětníky potěšilo. Byly to 
vzpomínky na mládí, ačkoli skrom-
né, ale krásné.

Jožo a Zdeňku! Bylo překrásné, 
zase asi víc pro nás pamětníky těch 
dob, kdy jste vzpomněli, jak nám 
chutnávaly ty obyčejné, ale naše 
přesňáky. Ty nám na kamnech na 
plotně pekly naše babičky. Stejně 
potěšující byla zmínka o šumajstru.

Snažil jsem se vždy v životě 
být rovný – teda čestně jednat, na 
každém kroku hájit náš Jihomorav-
ský kraj, zvláště svou rodnou obec 
Krumvíř. To se mi daří – podle mož-
ností i v současnosti. Dokladem 
toho je skutečnost, že v naší rodině 
– žijeme v Čáslavi se občas krum-
vířské přesňáky a šumajstr vaří. Na-
víc se pochlubím, že se mi daří učit 
i své známé jíst kukuřici – vlastně 

„turkyňu“. Vařená je taky dobrá, ale 
nejlepší je pečená. To jsem naučil 
před mnoha lety opékat naše děti 
a potom i vnučky a vnuky. K tomu 
nejednou musím s ironií dodávat, 
že taková dobrota dochází do Čech 
později – až v dnešní době.

Tak jsem si trochu popovídal 
a tím si ulevil, potěšil se.

Jožo a Zdeňku, musím Vám 
vzkázat, měl by z Vás tatínek Ton-
da radost. Byl o pár roků starší, než 
jsem já, ale při našem setkání si my-
slím, že nejen mně, ale i jemu bylo 
příjemně. Víte kluci, byl to opravdu 
poctivý, charakterní a rovný krum-
vířský chlap.

Zdravím všechny Krumvířáky 
s přáním, aby se jich drželo pevné 
zdraví, životní pohoda a víra v lepší 
příští. K tomu taky kousek nezbyt-
ného štěstí.

Ing. Drahomír (Mirek) Dostál
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JARNÍ VÝLETOVÁNÍ

Tentokrát bychom Vás rádi nalákali na výlety do re-
lativně „blízkého okolí“. Lednicko-valtický areál je jed-
ním z nejnavštěvovanějších míst v republice, všichni 
známe oblíbené památky, jako jsou Minaret, Janův 
Hrad, Tři Grácie, zámecký park se skleníkem a mnoho 
jiných. Kolik z nich jsme ale všichni skutečně navští-
vili? Navíc areál zahrnuje kromě Lednice a Valtic také 
Mikulov, Novomlýnsko s CHKO Pálava a Břeclavsko. 
Přírodních, kulturních, vinařských i jiných památek tu 
najdeme skutečně mnoho (více se dozvíte například na 
www.lvmregion.cz), my jsme se tentokrát zaměřili na 
naučné stezky regionu.

Stezka bosou nohou
Od května 2013 je v blízkosti Valtic otevřena nevšed-

ní turistická atrakce – Stezka bosou nohou. V ČR je to 
rarita, v Německu a Rakousku jsou takové stezky (Bar-
fußweg) oblíbeny. 

Okružní trasa o délce necelých 5 km vede ze sou-
sední rakouské obce Schrattenberg k Valticím - k ro-
mantické stavbě Kolonáda na nejvyšším bodě Lednicko 
- valtického areálu. 

Po cestě je umístěno celkem 11 zastávek, na kterých 
se návštěvníci můžou projít bosi po kůře, šiškách, pís-
ku, kamenech… Balancovat na vratkém mostě z dřevě-

ných trámů, odpočinout si na dřevěných lehátkách a ko-
chat se pohledem do širokého okolí z nejvyššího místa 
- kopce Homole. Děti se mohou sklouznout na přírodní 
skluzavce. Chůzí bosou nohou po různých přírodních 
materiálech mají být zprostředkovány zvláštní smyslové 
vjemy. Kdo bude chtít, může si na zastávce s přírodním 
grilem připravit něco z přinesených zásob.

Z Valtic se na stezku můžete napojit u Kolonády (na 
mapce č. 4) nebo u Muzea železné opony na hraničním 
přechodu Valtice - Schrattenberg (na mapce č. 5).

Naučné stezky
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Vinařská naučná stezka Valtice
Ačkoliv v Krumvíři máme vína víc než dost, určitě ob-

čas nezaškodí, obhlédnout to i někde jinde. Ve Valticích 
se kromě výše zmíněné nachází právě i vinařská nauč-
ná stezka.

Vinařská naučná stezka ve Valticích a okolí předsta-
vuje jedno z významných center Mikulovské vinařské 
podoblasti. Pětikilometrovou trasu naučné stezky lze 
absolvovat pěšky, nebo na kole. Trasa je značená a vy-
bavena 19 trojjazyčnými informačními panely.

Trasa naučné stezky začíná v těsném soused-
ství Zámku Valtice přímo na valtickém náměstí. Odtud 
vede trasa přes zámecký areál do rozsáhlých valtických 
vinic. Na nejvyšším místě naučné stezky, na kopci Re-
istna nad Valticemi, lze z romantické kolonády přehléd-
nout celý Lednicko-valtický areál, zařazený pro svou 
jedinečnost do seznamu světových kulturních památek 
UNESCO. Odtud pokračuje cesta vinicemi s několika 
dalšími zastaveními až k budově Střední vinařské ško-
ly a dále zpět do historické části města. Zde je možno 
procházku zakončit v některém z řady vinných sklepů.

Obě stezky se místy prolínají, a tak je možné skloubit 
víno s bosým zážitkem…

Naučná stezka Turold
Poslední dnešní stezka nás zavede opět do přírody – 

tentokrát do CHKO Pálava. 
Naučná stezka Turold probíhá v délce cca 300 m a je 

na ní umístěno 8 informačních panelů. Informační pa-
nely jsou umístěny na upraveném dně předního lomu 
a návštěvníky v kostce seznamují se všemi zajímavost-
mi CHKO Pálava. Stezka je určena pro pěší návštěvníky 
a prohlídka celé trasy trvá přibližně jednu hodinu. Do-
poručuje se využít červenou turistickou značku, která je 
nejzajímavější.

Naučná stezka Turold je celoročně přístup-
ná a z větší části je shodná s přístupovou cestou 
k jeskyni Na Turoldu, což je komplex krasových pod-
zemních jeskyní, dómů a chodeb ukrytý ve vápencovém 
vrchu Turold. Vznikl pravděpodobně již před 15 miliony 
let. Během prohlídkové trasy dlouhé 1 km vás uchvátí 
kouzelná podzemní jezírka i úchvatná jeskynní výzdoba 
tvořená převážně „zkamenělou pěnou“ (sintrovými po-
vlaky) a krystaly.

Stezka se prolíná také s geoparkem, který vznikl kon-
cem minulého století kolem vrchu Turold. V geoparku 
najdete 17 bloků hornin, každý se svým popisem.

Zdroj: www.valtice.eu, 
www.kudyznudy.cz, www.lvmregion.cz

(red)
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VÍTE, ŽE…
- loni na sv. Štěpána uspořádali ČZS – Vinaři Krumvíř první 

akci ve svém nově otevřeném Vinařském domě?
- Sbor dobrovolných hasičů letos oslaví 110 let 

od svého založení? 

- Spolek pro muzeum oslovil z Kanady přes 
Facebook pan Edward Zapletal, potomek pana 
Jaroslava Zábranského? Natolik ho vyprávění 
o jeho dědečkovi v „Lázeňském zpravodaji“ 
z roku 2012 zaujalo, že nám napsal, poslal foto-
grafi e a dokonce 24. a 25. dubna do Krumvíře 
osobně přijede. (A nevěřili byste, jakou klikatou 
cestou se k němu LZ z Krumvíře do Kanady 
dostal!)

- letošní krojovaný ples byl rekordní co do počtu 
kolon tancujících Moravskou besedu? Sedm 
kolon vždy o čtyřech párech zcela zaplnilo celý 
sál. 

- Spolek shromažďuje materiály týkající se dru-
hé světové války? A pokud máte nějakou za-
jímavou válečnou vzpomínku, rádi ji uveřej-
ní v připravovaných novinách, které vyjdou 
8. června.

- první dubnový víkend fotila organizační rada 
festivalu Kraj beze stínu jednotlivé díly krumvíř-
ského kroje, aby pak mohlo být vydáno „krojové 
pexeso“?
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Jubilanti 
za období 1. 4. – 30. 6.

Charvátová Ludmila   95 let

Macháčková Josefa   94 let

Frýdlová Alžběta   90 let

Kobylková Marie   87 let

Šebestová Jarmila   87 let

Kujbidová Hanna   87 let

Zezulová Pavlína   87 let

Valihrachová Františka  85 let

Dobšák Otto    85 let

Srdečně blahopřejeme 

k významnému životnímu jubileu paní Anežce Bednaříkové, 

která oslaví 23. dubna 

100. narozeniny. 

Přejeme mnoho štěstí, radosti a pevné zdraví!

Staletý dubStaletý dub
Staňa Sevčík

Každý starý dub má oči,

velmi smutné oči.

Vidí, jak se kolem všechno točí,

staletími točí

podle stejné noty.

Ti, co mají boty,

budou je vždycky mít.

Ti, co tančí bosí,

budou kapky rosy

vždycky z dlaní pít.
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