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Z OBECNÍHO ÚŘADU

18. 12. 2020 
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Lukáš Kobyl-
ka, Martin Valihrach
Přítomni: dle prezenční listi-

ny – 14 přítomných

Bod č. 1
Rozpočtové opatření č. 6
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují 

z 26 686 300,-Kč na 32 633 200,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují 

z 36 631 000,-Kč na 37 567 000,-Kč
- Financování je 4 933 800,-Kč.

Usnesení č. 43/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Roz-
počtové opatření č.6.
Hlasování č. 3.:       14-0-0

Bod č. 2
Pověření Rady obce o provedení 
rozpočtového opatření – na období 
od konání posledního jednání Zastu-
pitelstva obce do konce roku 2020
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o pověření Rady obce v případě 
Rozpočtového opatření č. 7/2020 na 
období od konání posledního jednání 
ZO do konce roku 2020. 
           
Usnesení č. 44/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje pově-
ření Rady obce k provedení případné-
ho Rozpočtového opatření č. 7/2020 
v období od konání posledního jedná-
ní Zastupitelstva obce do konce roku 
2020. 
Hlasování č. 4.:  14-0-0

Bod č. 3 
Žádost Spolku pro muzeum o pro-
dloužení splatnosti Veřejnoprávní 
smlouvy mezi Obcí Krumvíř a Spol-
kem pro muzeum Krumvíř – Dodatek 
č. 2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Spolek pro muzeum žádá o pro-

dloužení splatnosti půjčky do příš-
tího roku bez penále, na které se 
musí uzavřít Dodatek č.2. 

- Kontrola z JmK (audit) doporučila, 
ještě jednou prodloužit splatnost, 
ale poté již převést na dar s vyúč-
továním.

- Šlo o půjčku 300 000,-Kč. Doposud 

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř
bylo vráceno 100 000,-Kč. Ještě 
dluží 200 000,-Kč.

Petra Winklerová – Spolkem pro muze-
um bylo dodáno vyúčtování dotace za 
rok 2020 na částku 75 000,- a vyúčto-
vání půjčky ve výši 100 000,-Kč.
Zdeněk Burýšek – bylo by dobré dát 
termín do kdy se splatnost prodlužuje. 
Poté dodat vyúčtování za co těch zbý-
vajících 200 000,- Kč utratili.
Zdeněk Luskač – bylo by dobré, kdyby 
p. Věra Colledani přišla osobně na za-
sedání ZO a vše vysvětlila.
- zastupitelé určili termín splatnosti 

půjčky do 31.8.2021, poté žádají 
o vyúčtování zbylé půjčky 200 000,-
Kč.

Usnesení č. 45/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Doda-
tek č. 2 mezi Obcí Krumvíř a Spolkem 
pro muzeum o prodloužení splatnosti 
půjčky do 31.8.2021 bez penále a poté 
dodání vyúčtování.
Hlasování č. 5: 13-0-1

Bod č. 4
Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř 
a Agropodnikem Mašovice a.s. na 
pozemky p. č. 920/24, 920/25, 920/26, 
920/27 o celkové výměře 4986 m2 za 
cenu 23,-Kč/m2

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o pozemky na ukládku výkopo-
vé zeminy (bývalý rybník), poté bude 
z těchto pozemků louka. Vše je v sou-
ladu s pozemkovými úpravami. Vedle 
bude navazovat biokoridor, kde bude 
přirozeně nastupovat voda. O celkové 
výměře 4 986 m2 za cenu 23,-Kč/m2. 
Cena celkem 114 678,-Kč.

Usnesení č. 46/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní 
smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Agro-
podnikem Mašovice a.s. na pozemky 
p. č. 920/24, 920/25, 920/26, 920/27 
o celkové výměře 4 986 m2 za cenu 
23,-Kč/m2.
Hlasování č. 6: 14-0-0

Bod č. 5
Prodej pozemku č. st. 798 o výměře 
7 m2 dle geom. p. č. 963-190/2020 
v k. ú. Krumvíř 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost p. Vojtěch Veselého 

o odkup části pozemku p. č. 73/7. 
Na tento pozemek zasahuje sklep, 
jehož je vlastníkem. Dle geom. p. č. 
963-190/2020 je požadovaná část 
pozemku o výměře 7 m2.

- Prodej st. p. ve výši 330,-Kč/m2 + 
DPH. Obec Krumvíř se stala plát-
cem DPH.

Usnesení č. 47/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní 
smlouvu mezi Obcí Krumvíř a panem 
Vojtěchem Veselým na část pozemku 
p. č. 73/7 a to st. p. 798 o výměře 7 m2 
za cenu 330,-Kč/m2 + DPH.
Hlasování č. 7: 14-0-0

Bod č. 6
Prodej částí pozemků p. č. 74/1 a p. 
č. 1447 a to díl a+c o výměře 21 m2 + 
díl d o výměře 3 m2 dle geom. p. č. 
955-697/2020 v k. ú. Krumvíř 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost p. Ladislava Zemánka 

o odkup částí pozemků p. č. 74/1 díl 
a+c o výměře 21 m2 a p. č. 1447 díl 
d o výměře 3 m2. Jde o zastavenou 
plochu pod jeho domem. 

- Prodej st. p. ve výši 330,-Kč/m2 + 
DPH.

Usnesení č. 48/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní 
smlouvu mezi Obcí Krumvíř a panem 
Ladislavem Zemánkem za účelem 
narovnání vlastnických vztahů a to na 
část pozemku 71/1 díl a+c o výměře 
21m2 a části pozemku p. č. 1447 díl d 
o výměře 3m2, o celkové výměře 24m2 
za cenu 330,-Kč/m2 + DPH. .
Hlasování č. 8: 14-0-0

Bod č. 7
Dohoda vlastníků provozně souvi-
sejících vodovodů mezi Obcí Krum-
víř a Vodovody a kanalizace Hodo-
nín a.s.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o Dohodu vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů dle nového 
zákona, s cílem zajistit bezpečné 
a plynulé provozování provozně 
souvisejících vodovodů ve vlastnic-
tví.

- Obec Krumvíř vlastní část vodovod-
ního řadu (vlastní akcie VaK Hodo-
nín) a touto dohodu se zavazuje po-
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nechat připojení vodovodu A na vo-
dovod B, aby byla zajištěna plynulá 
dodávka pitné vody v obci Krumvíř. 
VaK Hodonín tento řad provozuje.

Usnesení č. 49/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Doho-
du vlastníků provozně souvisejících vo-
dovodů mezi Obcí Krumvíř a Vodovody 
a kanalizace Hodonín a.s.
Hlasování č. 9: 14-0-0

Bod č. 8
Žádost pana Poláčka Miloše o Sou-
hlas Obce Krumvíř se zřízením zá-
stavního práva na pozemek p. č. 
1930/39 ve prospěch Hypoteční ban-
ky a.s.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost p. Miloše Poláčka 

o Souhlas Obce Krumvíř se zříze-
ním zástavního práva na pozemek 
p. č. 1930/39 ve prospěch Hypoteč-
ní banky a.s.

- Toto požaduje banka kvůli navýšení 
hypotéky.

- Obec Krumvíř má věcné zástavní 
právo – do 5 let zkolaudovat a před-
kupní právo.

- Tímto předkupní právo Obci Krum-
víř zanikne.

Zdeněk Luskač – jde o člověka, který 
chce domek dostavět?
Lukáš Kobylka – ano. Domek je již sko-
ro dodělaný.
Martin Valihrach – jak by probíhalo 
předkupní právo v případě postavené-
ho domu na pozemku?
Jaroslav Komosný – Obec by musela 
domek vyplatit, aby se neobohacovala. 
Pan Poláček koupil hrubou stavbu od 
p. Kopeckého.

Usnesení č. 50/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost 
pana Miloše Poláčka o Souhlas se zří-
zení zástavního práva na pozemek p. 
č. 1930/39 ve prospěch Hypoteční ban-
ky a.s.
Hlasování č. 10: 14-0-0

Bod č. 9
Smlouva o dílo na zpracování Změ-
ny č. 2 územního plánu Krumvíř mezi 
Obcí Krumvíř a AR projekt s.r.o.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o Smlouvu mezi Obcí Krumvíř 

a AR projekt, s.r.o. na zpracování 
Změny č. 2 územního plánu Obce 
Krumvíř. Jde o změnu kvůli výstav-
bě prodejny Penny Market.

- Smlouva byla zkontrolována našimi 
právníky a doplněna úpravami, kte-

ré se mají vypustit, a které doplnit.
- na předešlém zasedání ZO p. Bla-

žek (zástupce Penny) sliboval, že 
Penny Market dá Obci Krumvíř 
2 000 000,-Kč na vybudování chod-
níku (vybudování chodníku by vyšlo 
cca 2 700 000,-Kč). Podmínky se 
změnily. Penny může dát na inves-
tici vyvolanou výstavbou prodejny 
500 000,-Kč a zřídili by zastávky 
autobusu (vyčíslení zřízení zastá-
vek autobusu cca 1 200 000,-Kč).

Zdeněk Burýšek – musel by tam být 
přechod k zastávkám autobusu. Došlo 
by tím k omezení dopravy a rychlosti na 
tahu směr z Krumvíře na Kašnici.
Miroslav Ledahudec – autobusové za-
stávky by vybudoval kdo?
Jaroslav Komosný – zastávky by vybu-
dovalo Penny.
Ilona Jakubčíková – nemůžou počkat?
Jaroslav Komosný – tlačí na to, aby 
probíhala změna územního plánu.
Petr Svoboda – toto teda odsouhlasí-
me s jakými podmínkami?
Jaroslav Komosný – Penny dá Obci 
Krumvíř 500 000,-Kč a vybudují au-
tobusové zastávky. Jde o to schválit 
Smlouvu o dílo na zpracování Zmeny 
č. 2 územního plánu Krumvíř s fi  AR 
projekt, s.r.o.
Zdeněk Luskač – buď bude zpracova-
tel AR projekt, s.r.o. s úpravami souhla-
sit anebo ne.
Miroslav Ledahudec – smlouva by se 
měla schválit v konečné, již upravené 
podobě. Je potřeba smlouvu schválit 
a podepsat do konce roku?
Jaroslav Komosný – chtějí, aby změna 
ÚP probíhala. Když nebude zpracova-
tel AR projekt, s.r.o. s úpravami souhla-
sit, nic se nepodepíše.
Ilona Jakubčíková – nechtějí, abychom 
to brzdili, aby mohli jednat Občané 
Klobouk u Brna si průzkumem z 80% 
odhlasovali Lídl. Naši občané dotazní-
kem z 75% odhlasovali Penny (raději 
by chtěli Lídl).
Jaroslav Komosný – vše je 50 na 50. 
Když se schválí změna ÚP, nemusí ale 
dostat kladné stanovisko ohledně vy-
nětí z půdního fondu.
Ilona Jakubčíková – zastaví se půda, 
kterou není potřeba zabírat.
Zdeněk Luskač – změna ÚP se týká 
čeho, co to bude?
Jaroslav Komosný – bude to občanská 
vybavenost.
Martin Valihrach – budou se tedy 
schvalovat upravené smlouvy našimi 
právníky?
Jaroslav Komosný – ano. Pokud nebu-
dou souhlasit s úpravami, smlouvy se 

nepodepíší budou se muset schvalovat 
nově navržené smlouvy. Schválíme 
naši upravenou verzi smlouvy. 

Usnesení č. 51/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o dílo na zpracování Změ-
ny č. 2 územního plánu Krumvíř mezi 
Obcí Krumvíř a AR projekt, s.r.o. upra-
venou právním zástupcem obce JUDr. 
Andrýskovou.
Hlasování č. 11: 11-2-1
Proti: Mgr. Ilona Jakubčíková, Zde-
něk Burýšek
Zdržel se: Ing. Miroslav Ledahudec

Bod č. 10
Smlouva o dílo na pořizovatelskou 
činnost k pořízení Změny č. 2 územ-
ního plánu Krumvíř mezi Obcí Krum-
víř a Ing. arch. Jarmilou Filipovou
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o Smlouvu s létající pořizovatel-

kou p. Ing. arch. Jarmilou Filipovou 
na pořízení Změny č. 2 ÚP Krumvíř

- Smlouva byla zkontrolována našimi 
právníky a doplněna úpravami, kte-
ré se mají vypustit, a které doplnit.

- Pokud nebude souhlasit s úprava-
mi, smlouva se nepodepíše a bude 
se muset schvalovat nově navržená 
smlouva.

- Schválíme naši upravenou verzi 
smlouvy.

Usnesení č. 52/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlou-
vu o dílo na pořizovatelskou činnost 
k pořízení Změny č. 2 územního plánu 
Krumvíř mezi Obcí Krumvíř a Ing. arch. 
Jarmilou Filipovou upravenou právním 
zástupcem obce JUDr. Andrýskovou.
Hlasování č. 12: 11-2-1
Proti: Mgr. Ilona Jakubčíková, Zde-
něk Burýšek
Zdržel se: Ing. Miroslav Ledahudec

Bod č. 11
Smlouva o poskytnutí součinnosti 
mezi Obcí Krumvíř a A+R s.r.o (Pe-
nny)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o Smlouvu s A+R s.r.o. (staveb-

ník v realizaci výstavby prodejny 
Penny Market) o poskytnutí sou-
činnosti. Jde o součinnost ze strany 
Obce při realizaci záměru staveb-
níka. Za poskytnutí kompletní sou-
činnosti obdrží obec od stavebníka 
500 000,-Kč a stavebník vybuduje 
dvě autobusové zastávky v blízkosti 
nové prodejny Penny.

- Smlouva byla zkontrolována našimi 
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právníky a doplněna úpravami, kte-
ré se mají vypustit, a které doplnit.

- Pokud nebude souhlasit s úprava-
mi, smlouva se nepodepíše a bude 
se muset schvalovat nově navržená 
smlouva.

- Schválíme naši upravenou verzi 
smlouvy.

Usnesení č. 53/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí součinnosti mezi 
Obcí Krumvíř a A+R s.r.o. upravenou 
právním zástupcem obce JUDr. Andrý-
skovou.
Hlasování č. 13: 11-2-1
Proti: Mgr. Ilona Jakubčíková, Zde-
něk Burýšek
Zdržel se: Ing. Miroslav Ledahudec

Bod č. 12
Smlouva o spolupráci mezi Obcí 
Krumvíř a p. Ing. Antonínem Otýp-
kou a p. Jaroslavem Otýpkou
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o Smlouvu s p. Ing. Antonínem 

Otýpkou a p. Jaroslavem Otýpkou 
o spolupráci. Zavazují se tímto, 
že Obci Krumvíř uhradí společně 
a nerozdílně veškeré náklady, které 
vzniknou Obci z důvodu Změny č. 
2 ÚP.

- Smlouva byla zkontrolována našimi 
právníky a doplněna úpravami, kte-
ré se mají vypustit, a které doplnit.

- Pokud nebudou souhlasit s úprava-
mi, smlouva se nepodepíše a bude 
se muset schvalovat nově navržená 
smlouva.

- Schválíme naši upravenou verzi 
smlouvy

Usnesení č. 54/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Krum-
víř a panem Ing. Antonínem Otýpkou 
a panem Jaroslavem Otýpkou upra-
venou právním zástupcem obce JUDr. 
Andrýskovou.
Hlasování č. 14: 11-2-1
Proti: Mgr. Ilona Jakubčíková, Zde-
něk Burýšek
Zdržel se: Ing. Miroslav Ledahudec

Bod č. 13
Inventarizace obecního majetku, 
složení inventarizačních komisí
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- INVENTARIZAČNÍ KOMISE:
 Předseda: Ladislav Foretník
Členové inventarizační komise:
- Členové: Jaroslav Komosný, Hana 

Jakubčíková

- Dílčí inventarizační komise:
Základní škola a Mateřská škola: 

Martin Valihrach, Mgr. Ivana Lexová
Obecní úřad, knihovna: Petra Win-

klerová, Alena Šidlíková, Jana Ko-
mosná

Hasiči: Lukáš Kobylka, Ondřej Němeček
Kulturní dům, objekt na stadioně 

a tělocvična: Mgr. Michaela Pro-
cházková, Romana Boháčová, Mgr. 
Ondřej Luskač

Místní hospodářství: Jaroslav Hra-
bec, Jan Pilař.

Usnesení č. 55/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje inven-
tarizaci majetku obce Krumvíř a složení 
inventarizačních komisí na rok 2020.
Hlasování č. 15: 14-0-0

Bod č. 14
Rozpočet Obce Krumvíř na rok 2021
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh rozpočtu obce Krumvíř na rok 

2021 byl zveřejněn na úřední a elek-
tronické úřední desce dne 1.12.2020.

- V příjmech rozpočtu ponížit položku 
4211 z navržených 11 680 000,-Kč 
na 5 880 000,-Kč (o 5 800 000,-Kč 
méně).

- Ve výdajích rozpočtu navýšit polož-
ku 3330 z navržených 150 000,-Kč 
na 190 000,-Kč (o 40 000,-Kč víc) 
a ponížit položku 3612 z navrže-
ných 5 000 000,-Kč na 1 000 000,-
Kč (o 4 000 000,-Kč méně).

Příspěvky pro místní organizace na 
rok 2021
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Žádosti o příspěvky pro místní organi-
zace:
- ZUŠ Klobouky u Brna – 10 000,-Kč
- Malovaný kraj – 3 000,-Kč
- TJ Sokol Krumvíř – 590 000,-Kč
- Římskokatolická farnost – 190 000,-

Kč
- Spolek Pro muzeum – 50 000,-Kč
- DFS Pantlička – 20 000,-Kč

Usnesení č. 56/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Da-
rovací smlouvu mezi Obcí Krumvíř 
a Základní uměleckou školou Klobou-
ky u Brna, příspěvkovou organizací na 
částku 10 000,-Kč..
Hlasování č. 16: 14-0-0

Usnesení č. 57/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Daro-
vací smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Ma-
lovaným krajem na částku 3 000,-Kč.
Hlasování č. 17: 14-0-0

Usnesení č. 58/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejno-
právní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a TJ 
Sokol Krumvíř na částku 590 000,-Kč.
Hlasování č. 18: 14-0-0

Usnesení č. 59/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřej-
noprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř 
a Římskokatolickou farností na částku 
190 000,-Kč.
Hlasování č. 19: 14-0-0

Usnesení č. 60/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Ve-
řejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krum-
víř a Spolkem Pro muzeum na částku 
50 000,-Kč.
Hlasování č. 20: 14-0-0

Usnesení č. 61/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřej-
noprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř 
a DFS Pantlička na částku 20 000,-Kč.
Hlasování č. 21: 14-0-0

Došlo ke změně:
položka 4211 invest. přij. transfery 

z všeob. pokl. správy ČR byla změ-
něna částka z 11 680 000,-Kč na 
5 880 000,-Kč

položka 3330 činnosti registrova-
ných církví a náb. spol. byla změ-
něna částka ze 150 000,-Kč na 190 
000,-Kč

položka 3612 bytové hospodářství 
byla změněna částka z 5 000 000,-
Kč na 1 000 000,-Kč

Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krum-
víř na rok 2021 tedy činí 21 880 000,-Kč, 
celkové příjmy Rozpočtu Obce Krumvíř 
na rok 2021 tedy činí 23 939 100,-Kč 
a Financování 2 059 100,-Kč. Viz. pří-
loha zápisu.

Usnesení č. 62/20/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Roz-
počet obce Krumvíř na rok 2021. Pod-
mínka vyúčtování za předešlý rok. Ji-
nak se dotace nevyplatí.
Hlasování č. 22: 14-0-0

Bod č. 15
Město Klobouky u Brna – kanalizač-
ní přípojky Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Město Klobouky u Brna se na nás 

obrátilo s prosbou ve věci částečné 
úhrady nákladů na správní řízení 
pro vydání územního rozhodnutí 
o umístění stavby Kanalizačních 
přípojek Krumvíř, které vede Sta-
vební úřad Krumvíř u Brna. Jde 
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o náklady na poštovné – prosinec 
2020 – doporučené psaní s Ozná-
mením zahájení územního řízení: 
290ks za cenu 79,-Kč, tj. 22 910,-
Kč a leden – únor 2021 – doporu-
čené psaní s Rozhodnutím: 290ks 
za předpokládanou cenu 82,-Kč, 
tj. 23 780,-Kč. Celkové náklady na 
poštovné tedy budou činit 46 690,-
Kč.

- Normálně tyto náklady hradí z po-
platku za přípojku (500,-Kč na č. p.).

- Obec Krumvíř Městu Klobouky 
u Brna za všechny přípojky uhradi-
la pouze 1 000,-Kč. Z toho důvodu 
nemají peníze na poštovné ohledně 
kanalizačních přípojek.

Dotazy, podněty a připomínky
Jaroslav Komosný – postupně se navy-
šuje náklad na odpad. Letos je to 500,-
Kč/t (v roce 2021 to bude 800,-Kč/t, r. 
2022 900,-Kč/t, atd.) I ukládání odpadu 
na skládku se bude navyšovat.
Martin Valihrach – vytříděný odpad se 
do toho nepočítá?
Jaroslav Komosný – ne. Jde o netří-
děný odpad (TESPRA -200Kč/osoba). 
Za tříděný odpad plasty se platí 2 000,-
Kč/t (2,-Kč/kg).
Ilona Jakubčíková – u nás v obci se 
moc netřídí.
Jaroslav Komosný – do teď se za svoz 

tříděného odpadu neplatilo. Letos už 
se platí (některé  plasty nechtějí, papíry 
nikdo nechce). Platíme za svoz i za tří-
dění. Tím pádem se zvedají náklady za 
odpad. Např. za rok 2018 byly náklady 
za sběr a svoz komunálního odpadu ve 
výši cca 464 000,-, za letošní rok 2020 
budou náklady ve výši cca 725 000,-
Kč. Asi budeme nuceni zvýšit poplatek 
za komunální odpad. Již dlouhou dobu 
se za odpad vybírá 450,-Kč/rok na oso-
bu.
Martin Valihrach – peníze poskytnuté 
obcí za rok 2020 se nevyčerpaly a byly 
vráceny obci. Bude se muset opravit 
zvonice. Pracuje se na projektu. Oslo-
vilo se zvonařství – vyrábí kompletní 
zvonice i s dřevěnou konstrukcí.
Ladislav Foretník – byl jsem se tam po-
dívat zhruba před rokem a z 60 % je 
zvonice (dřevěná konstrukce v havarij-
ním stavu). Asi by bylo lepší udělat ce-
lou dřevěnou konstrukci novou. Bylo by 
to asi z dubu, ale je těžký na vynesení,
Martin Valihrach – bude se to muset 
tedy asi udělat kompletně nové. Bylo 
provedeno nacenění: 
1. varianta – max. 3 zvony 360 000,-Kč 
bez DPH
2. varianta – 4 zvony 400 000,-Kč bez 
DPH
 3. varianta – 5 zvonů 450 000,-Kč bez 
DPH 

Jeden zvon je prostřelený, jeden je 
sundaný na zemi. Dva zvony jsou 
v dobrém stavu.
Ladislav Foretník – musí se vybrat vel-
ká a kvalitní kulatina (materiál). Materiál 
se musí připravit alespoň rok dopředu.
Jaroslav Komosný – pokud se bude 
zvonice dělat, podá si Římskokatolická 
farnost žádost o příspěvek a rozpočto-
vou změnou se navýší.
Michaela Procházková – vznesla do-
taz, zda by se mohl dodělat chodník 
kolem hlavní silnice na Bohumilice až 
k nové výstavbě. V nové výstavbě jsou 
malé děti, které budou za chvíli chodit 
sami pěšky do školy. V zatáčce u Ku-
čerů se špatně přechází dospělému, 
natož dětem. Jde hlavně o bezpečnost 
dětí.
Ilona Jakubčíková – v celé lokalitě na 
Bohumilice by měla být obytná zóna. 
Hlavně kvůli bezpečnosti dětí.
Lukáš Kobylka – mělo by se projednat 
na dopravním odboru v Hustopečích.
Jaroslav Komosný – shlédne situaci 
a zjistí na dopravním odporu v Hus-
topečích. Lepší by bylo asi prodloužit 
chodník na konci obce směr Bohumili-
ce až po novou výstavbu.
Zdeněk Burýšek – silnice za humny už 
vypadá pomalu jako polňačka. Po le-
tošní orbě je to hrůza. Vůbec po sobě 
lidé neuklízí bláto.

Odpad   450,-Kč/osoba
Osvobození (odpad) děti do 3 let věku 
Úleva (odpad) ve výši 225,-Kč občané nad 75 let věku

Pes   100,-Kč/pes
Každý další pes 100,-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 31.5.2021.
Možnost zaplatit na č. účtu: 5925651/0100, VS pro plat-
bu je číslo popisné.

Místní poplatky na rok 2021Místní poplatky na rok 2021

Maminky narozených dětí (občanů 
Krumvíře), přihlaste se na Obecní úřad 
na obřad Vítání občánků, telefonní číslo 
519 419 321, e-mail: podatelna@krum-
vir.cz. Kdo má o obřad zájem musí vy-
plnit formulář „Souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely vítání občán-
ků“, který je k dispozici na webu www.
krumvir.cz a na podatelně Obecního 
úřadu Krumvíř. Obřad Vítání občánků 
je z důvodu pandemie Covid – 19 odlo-
žen na neurčito. Bližší informace získá-

te na podatelně Obecního úřadu nebo 
u p. Michaely Procházkové.

Jubilanti, vyzvedněte si na Obec-
ním úřadě formulář

Sbor pro občanské záležitosti na-
vštěvuje občany obce – jubilanty ve 
věku 80, 85, 90 až 100 a více let s bla-
hopřáním k jejich výročí.

Občané, kteří dosud nejsou v evi-
denci, v roce 2021 dovrší výše uve-
dené jubileum a mají zájem o osobní 

Výzva Sboru pro občanské záležitostiVýzva Sboru pro občanské záležitosti
návštěvy členů Sboru pro občanské 
záležitosti spojené s gratulací a pře-
dáním dárkového balíčku, musejí vypl-
nit formulář „Souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely blahopřání 
jubilantům“. Ten je k dispozici na webu 
www.krumvir.cz a na podatelně Obec-
ního úřadu Krumvíř. Návštěvy jsou 
z důvodu pandemie Covid – 19 odlože-
ny na neurčito. Bližší informace získá-
te na podatelně Obecního úřadu nebo 
u p. Michaely Procházkové.
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par. pol. Rozpočet obce

Schválený 
rozpočet 

2021 
Výdaje

1014 ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec.
plodin a zvl.vet

50 000

2212 silnice 270 000
2219 ostatní záležitosti pozemních komu-

nikací
200 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30 000
2223 Bezpečnost silničního provozu 30 000
2310 pitná voda 10 000
2321 odvádění a čištění odpad.vod a na-

kládání s k
2 000 000

3117 První stupeň základních škol 2 500 000
3231 základní umělecké školy 10 000
3314 činnosti knihovnické 100 000
3319 ostatní záležitosti kultury 2 200 000
3330 činnosti registrovaných církví a náb. 

spol.
190 000

3341 rozhlas a televize 20 000
3349 ostatní záležitosti sdělovacích pro-

středků
60 000

3392 zájmová činnost  v kultuře 600 000
3399 ostatní záležitosti kultury, církví 

a sděl. prostředků
10 000

3412 sportovní zařízení v maj. obce 2 500 000
3419 ostatní tělovýchovná činnost 590 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 70 000
3543 pomoc zdravotně postiženým 0
3612 bytové hospodářství 1 000 000
3631 veřejné osvětlení 1 700 000
3632 pohřebnictví 390 000
3635 územní plánování 200 000
3639 komunál.služby a územ.rozvoj jinde 

nezař. 
1 500 000

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 000
3725 využívání a znešk.kom.odpadů 130 000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 220 000
4349 sociální bydlení 0
4359 ostatní služby a činnosti v oblasti 

soc.péče 
100 000

5213 rezerva na krizová opatření 10 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 20 000
5512 požární ochrana - dobrovolná část 200 000
6112 Zastupitelstva obcí 1 300 000
6114 Volby do poslanecké sněmovny Par-

lamentu ČR
30 000

6115 Volby do zastupitelstev krajů 0
6171 činnost místní správy 1 400 000
6310 obecné příjmy a výdaje z fi nanč.ope-

rací
14 000

6320 pojištění funkčně nespecifi kované 60 000
6399 ostatní fi nanční operace 150 000
6402 fi nanční vypořádání minulých let 

mezi krajem a obcí
6 000

výdaje celkem 21 880 000

par. pol. Rozpočet obce

Schválený 
rozpočet 

2021 
Příjmy

1111 daň z příjmů F.O. placená plátci 3 500 000
1112 daň z příjmů F.O.placená poplatníky 35 000
1113 daň z příjmů F.O. vybíraná srážkou 360 000

1121 daň z příjmů právnických osob 2 300 000
1122 daň z příjmů práv.osob. za obce 100 000
1211 daň z přidané hodnoty 7 400 000
1334 odvody za odnětí půdy ze zeměd. 

půdn.
7 000

1340 poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběr

480 000

1341 poplatek ze psů 26 000
1342 poplatek z pobytu
1343 poplatek za užívání veřejného pro-

stranství
3 000

1349 zrušené místní poplatky (ubytovací 
kapacita)

1 000

1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů 
a popl. za geolo

180 000

1361 správní poplatky 15 000
1381 daň z hazardních her 100 000
1511 daň z nemovitých věcí 1 000 000
2420 Splátky půjč.prostř. od obecně pro-

sp.org.
200 000

4111 neinv.přij.transfery ze st. rozp. 30 000
4112 neinv.přij.transfery ze st. rozp. 254 100
4116 ost.neinv.přij.transfery ze st. rozp. 1 700 000
4119 ost.neinv.přij.transfery 0
4211 invest. přij. transf. z všeob. pokl. 

správy ČR
5 880 000

4216 ost.invest.přij.transf.ze státního roz-
počtu

0

4222 invest. přij. transfery od krajů 0
1012 podnikání a restruktur. v zeměd. 

a potr.
55 000

2310 pitná voda 1 500
2321 odvádění a čištění odpadních vod 43 000
3314 Cinnosti knihovnické 1 000
3319 ostatní záležitosti kultury 40 000
3341 rozhlas a televize 3 000
3349 ostatní záležitosti sdělovacích pro-

středků
0

3392 zájmová činnost v kultuře 30 000
3412 sportovní zařízení v majetku obce 8 000
3631 přijaté nekapitálové příspěvky 0
3632 pohřebnictví 7 500
3639 komunální služby a územní rozvoj- 

st. pozem.
10 000

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 0
3723 sběr a svoz ostatních odpadů 0
3725 využívání a zneškodňování komu-

nálních odpadů
120 000

4359 ostatní služby a činnosti v oblasti so-
ciální péče

0

5512 přijaté nekapitálové příspěvky 2 000
6171 činnost místní správy 22 000
6310 obecné příjmy a výdaje z fi nančních 

operací
25 000

příjmy celkem 23 939 100

par. pol.

Schválený 
rozpočet 

2021 
Financování

8115 Změna stavu krátkodobých pro-
středků

2 059 100

Schválený rozpočet OBCE KRUMVÍŘ na rok 2021   Schválený rozpočet OBCE KRUMVÍŘ na rok 2021   
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Na portálu RegionHustopecsko.
cz najdete program na víkend i prá-
ci v okolí

Hustopečský portál se stal za 4 
roky svého fungování největším infor-
mačním zdrojem v regionu. Dnes tak 
na jeho stránkách kromě regionálních 
zpráv a přehledu kulturních akcí najde-
te také denně aktualizované nabídky 
zaměstnání a bydlení. 

Chcete si prohlédnout fotky nově 
opravené nádražní budovy v Husto-
pečích nebo si přečíst o právě probí-
hajících rekonstrukcích, ale rádi byste 
se přitom vyhnuli pročítání černé kro-
niky? Všechny regionální zprávy jsou 
řazeny do rubrik, takže si lehce zvolí-
te, co vás zajímá, ať už je to aktuální 
dění, policejní hlášení nebo kulturní 
a sportovní události. Pokud vám ale 
jen povědomí o okolním dění nestačí, 
toužíte vyrazit ven a hledáte událost, 
které byste se mohli zúčastnit, sleduj-
te kalendář regionálních akcí. Najdete 

v něm festivaly, výstavy, pro-
mítání, besedy a další možná 
vyžití pro rodiny, skupiny i jed-
notlivce. Vyhledávat je můžete 
jak v celém regionu, tak v kon-
krétních obcích. V případě, že 
akci sami pořádáte a chcete, 
aby se o ní dozvědělo i široké okolí, 
máte možnost na ni právě zde upo-
zornit zveřejněním pozvánky v pře-
hledném seznamu událostí. Nejzají-
mavější a nejčtenější z nich se objeví 
také na facebookové stránce Region 
Hustopečsko, kterou v současnos-
ti sleduje přes 600 uživatelů. Pokud 
chcete být o dění v regionu průběžně 
informováni, stačí se připojit.

Možná vás ale v tuto chvíli víc zají-
má, jak sehnat práci poblíž svého byd-
liště. I s tím si portál poradí. Poptávku 
místních fi rem najdete v sekci s nabíd-
kami práce. Ve vyhledávání nastavte, 
o jaký obor máte zájem a do jaké vzdá-
lenosti jste za zaměstnáním ochotni 

PRAKTICKÉ INFORMACE

RegionHustopecsko.czRegionHustopecsko.cz

dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, 
kterým momentálně schází pracovní 
síla, tady mají možnost oslovit poten-
ciální zaměstnance prostřednictvím 
bezplatného inzerátu a zároveň vyu-
žít vysokou návštěvnost portálu pro 
vlastní propagaci – díky bezplatné 
inzerci mohou rozšířit povědomí o na-
bízených službách přímo v místě své-
ho působení. Získat nové zákazníky 
a připomenout se těm stávajícím navíc 
můžete i zařazením své společnosti do 
katalogu fi rem a služeb. 

Navštivte portál www.regionhus-
topecsko.cz a zjistěte, jaké možnosti 
nabízí právě vám.

RegionyBrněnska.cz
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V roce 2020 pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska 46. ročník literárně-výtvarné soutěže „Požární 
ochrana očima dětí a mládeže“. Celkově do soutěže bylo 
zapojeno 2 195 dětí z 90 škol. Z toho bylo 30 škol mateř-
ských. I naše školka se do soutěže zapojila v oblasti výtvar-
né. Bylo zasláno celkem 5 prací dětí ze žluté třídy ve věku 
od 5-6 let.

Prázdné třídy, tiché šatny, studená kuchyně a uklizené 
hračky. Ano, máme to tu zase. 1. března 2021 vláda totiž 
zavřela i všechny mateřinky. Důvod je všem jasný. Covid 
19 se totiž začal zabydlovat i u těch nejmenších dětí.

Rády bychom se s vámi podělily o dění v naší školce do 
uzavření. Jak jistě víte, MŠ má dvě třídy (zelená x žlutá). 
I tento školní rok je plně obsazena dětmi.

V zelené třídě jsme v září přivítali nové děti společně 
s dětmi, které již školku navštěvovaly. Bylo to pro ně urči-
tě těžké. Snažili jsme se příchod ulehčit novými hračkami, 
různými zajímavými aktivitami - dýňohraní, výrobou ad-
ventních věnců, pečení keramických ozdob, převlékli jsme 

V okresním kole v Břeclavi se na 1. místě v kategorii MŠ 
umístil z naší školky ONDŘEJ KUCHTA a postoupil tak do 
krajského kola, kde opět vyhrál 1. místo a určitě si zasloužil 
odměnu. Obrázek se mu moc podařil, gratulujeme a přeje-
me více takových krásných obrázků.

Iveta Hošová, uč. MŠ

se za čerty, přišel k nám i Mikuláš a přinesl dětem nadíl-
ku a tvořili jsme vánoční svícny z jablíček. Po novém roce 
jsme si užili i trochu sněhu.

Věřili jsme, že dětem ukážeme první lístky na stro-
mech, kytičky v zahrádkách nebo si společně namalujeme 
jarní sluníčko. Realita je ale jiná. I v nepříznivé době jsme 
se snažili nabízet dětem pomocí techniky přes emaily růz-
né činnosti, např. básničky, cvičení s Křemílkem, omalo-
vánky, pracovní listy, sázení semínek-video, nahráli jsme 
pohádku…

Věříme, že se situace zlepší a my se opět setkáme 
s dětmi v naší školce.

Výtvarná soutěžVýtvarná soutěž

Zelená třídaZelená třída

ŠKOLÁČEK

Mateřská škola
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Žlutá třída má v tomto školním 
roce 24 předškoláků z 27 dětí a děti 
se už mezi sebou dobře znají.

Zajímavostí je, že z tohoto počtu 
je 18 kluků a 9 děvčat. Ze zákona 
mají předškoláci povinnost účastnit 
se předškolního vzdělávání, při uza-
vření všech škol i distančního vzdě-
lávání.

Od podzimu jsme vyrážely do pří-
rody a polí a naše výchovně – vzdě-
lávací činnosti jsme zaměřily na pozo-
rování s prožitkem (prožitkové učení) 
například plody z pole a zahrad jsme 
hledaly venku a ochutnávaly, co si při-
nesly od svých rodičů do MŠ (víme, 
že máme zrak, chuť, čich, hmat). 
Pozorovaly jsme, jak příroda čaruje 
(podzim – zima – jaro) při vycházkách 
za vesnici.

Abychom byly zdraví, víme co pro 
to udělat – hra na lékaře, cvičení v tě-
locvičně. Dětem se tyto aktivity moc 
líbí.

Všechny děti netrpělivě čekaly na 
zimu a na Vánoce. Tradice se vždy 
snažíme prožívat – advent, Mikuláš, 
Ježíšek (výrobky, pečení, návštěva 
Mikuláše s dárkem pro děti, čertovská 
diskotéka).

V lednu i únoru napadlo trochu 
sněhu. Děti měly velkou radost ze 
sněhové nadílky. Jezdily na lopatách, 
hrály si a dělaly pokusy se sněhem 
a ledem.

Zvolené téma Moje planeta Země 
– tak to děti moc bavilo, procestovaly 
jsme planetu pohádek, sluneční sou-
stavu a naši Zemi, republiku a vesni-

Žlutá třídaŽlutá třída
ce s mapami, encyklopediemi, globu-
sem, s modelem sluneční soustavy.

Jaro už jsme prožívaly doma, ale 
na dálku spolu. Stihly jsme ještě spolu 
s dětmi prozkoumat zahrádky a první 
jarní kytičky.

Od 1. 3. 2021 jsme připravovaly 
činnosti a úkoly distančně. Komuniko-
valy jsme telefonem, emailem, video 
hovorem s dětmi, roznášením úkolů 
do schránek domů. Potom děti měly 
úkoly například pozorovat, nakreslit, 
vyfotit jaro. Učily se písničku Na jaře 
na jaře, čáp jede v kočáře z Youtube. 
Připravily jsme pokus s klíčením čoč-

ky a posílaly si fotky, jak se čočce daří. 
Pro děti jsme připravily ,,Jarní cestu po 
Krumvíři“ s úkoly podle mapy a nabíd-
ly i zelené třídě. Průběžně jsme voli-
ly úkoly a činnosti, kde se stříhá, lepí, 
vytleskává. Tvoření bylo taky s vajíčky 
– ozdobit kraslici a pověsit na strom 
u školky, vytvořit zápich do truhlíku na 
okně (poskládat rozbité papírové vajíč-
ko). U všech činností jsme si zpívaly, 
tancovaly, hrály na nástroje virtuálně.

Těšíme se na běžný provoz, začí-
náme 12. 4. 2021 s předškoláky. Snad 
brzy se všemi dětmi na shledanou.

MŠ Krumvíř
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1. Koho z vaší skupiny napadlo 
se přihlásit do televizní soutěže?

Kapitánka Eliška: Odjakživa mě 
lákala představa se přihlásit do něja-
ké soutěže, jsem soutěžní typ. V tele-
vizi jsme s Jardou viděli tým z práce 
a to asi rozhodlo, že přihlásím nějaký 
tým. První nápad byl tým rodinný, ale 
nakonec rodina couvla a já hleda-
la vhodné kandidáty. Nakonec jsem 
našla ty nejlepší a jelo se na casting. 
A pak na natáčení.

Jaroslav: Byl to tak trochu můj ná-
pad. V soutěži byl jeden známý z prá-
ce, tak jsme se bavili s mojí ženou, 
že bysme tam mohli jít pro srandu. 
První to mělo být s naší rodinou (sé-
gra, mamka, já, Eli a teta), ale jak se 
to blížilo, všichni nám řekli že nee, 
že nepůjdou, tak jsme se začali ne-
nápadně ptát u sousedů, pak Michal 
a nakonec Terka a už to bylo hotové 
a už se nedalo cuknou zpět.

Jaroslava: Za mnou s nápadem 
přišli sousedi Mikulicovi u odpolední 
kávy, když jim vypadla rodina Jardy 
a já sem s nadšením souhlasila.

Michal: Přihlášená do soutěže byla 
rodina Mikulicova. Eliška určitě chtě-
la povolat hlavní hřeb večera, tak se 
obrátila na mě :-)

Tereza: Mám dojem, že do pořadu 
tým přihlásila Eliška. Já jsem teda 
byla až takový náhradník, který se 
dostal na řadu, jakmile odmítli účast 
rodinní příslušníci. Je fakt, že Eliška 
se mě ani moc neptala. Když jsme 
byli u nich na návštěvě, tak mi jen 
oznámila, že za dva týdny jedeme na 
casting do Prahy a snad mám čas. 
A jelo se...

2. Byla pro vás výhra peněz důle-
žitým důvodem, proč jít do soutěže 
nebo jste ji brali jen jako „bonus“ 
k zábavě?

Kapitánka Eliška: Výhra? Tak nad 
tou jsem vůbec nepřemýšlela. Natá-
čet jsem nejela s vidinou výhry, můj 
cíl byl, abychom neodcházeli s nulo-
vým bodovým skóre.  Když se nám 
dařilo pořád postupovat, tak jsme si 
říkali, že aspoň těch 50 000 bysme 
jednou mohli vyhrát....no a v posled-
ním kole to bylo velké drama a nevě-
řili jsme dlouho, že se nám povedlo 

...soutěžící televizní soutěže TV Nova „Co na to Češi“ ...soutěžící televizní soutěže TV Nova „Co na to Češi“ 
- tým Krumvířáci.- tým Krumvířáci.

5 OTÁZEK PRO...

vyhrát 5x a ještě k tomu vyhrát i 300 
000.

Jaroslav: Za mě peníze v tom ne-
hrály žádnou roli. Až postupem času, 
jak jsme postupovali, tak jsem ze 
srandy už říkal, že bez peněz a „bez 
300 000“ nedojedu :-). Samozřejmě 
ve srandě...

Jaroslava: Pro mě byla výhra pe-
něz určitě lákavá motivace. I kdyby-
chom se vrátili s prázdnýma rukama, 
tak zážitky, které jsme si dovezli, nám 
nikdo nevezme a určitě budeme rádi 
vzpomínat na natáčení i cestu do Pra-
hy.

Michal: Samozřejmě, že výhra byla 
to nejdůležitější. Jinak bychom do te-
levize nelezli (vtip) :-).

Tereza: Peníze určitě hlavní moti-
vací nebyly. Šlo spíš o to zažít něco 
nového, podívat se do zákulisí natá-
čení a celého pořadu a užít si nějakou 
zábavu. Kdo díly sledoval, tak viděl, 
že peníze se dost dlouho nedostavily 
:-), ale i tak jsme vesele hráli dál. Fi-
nální výhra už byla obrovský bonus, 
se kterým nikdo předem samozřejmě 
nepočítal.

3. Jak probíhalo natáčení dílů?
Kapitánka Eliška: Natáčení probí-

halo velmi rychle. Každý díl trval nato-
čit zhruba 45 minut, natáčí se v kuse 
vždy jeden díl.

Jaroslav: Natáčení probíhalo hlad-
ce jako po másle. Bylo to rozdělené 
do dvou natáčecích dní. První jsme 
natáčeli v úterý (byl to leden, už ne-
vím přesně kdy). V den natáčení se 
vždy natáčí asi 5 dílů, tak my jsme 
stihli natočit 2 díly a pak nám řekli, 
ať přijedeme příští týden v pondělí, 
tak jsme nasedli do auta a frčeli jsme 
dom. Pak jsme přijeli příští týden 
v pondělí a dotočil se zbytek 3 našich 
vítězných dílů. Pak byla euforie, ra-
dost a nechápaní, že jsme to dokáza-
li. My s Michalem jsme si dali malého 
panáčka na výhru, co jsme si s sebou 
vzali sebou z domu...

Jaroslava: Po úspěšném castingu 
jsme asi po 3 měsících jeli na natá-
čecí den, kdy nikdo nevěděl, jak natá-
čení probíhá ani co nás čeká. Jeden 
čtvrtek jsme vyjeli do Prahy už brzo 
před 6 ráno. První natáčecí den po 

úvodním slovu od režie jsme čeka-
li s ostatními týmy, kdy dojdeme na 
řadu. A jelikož jsme šli až okolo 15 
hodiny jako poslední tým, tak to bylo 
únavné. A postup pro nás znamenal, 
že do Prahy pojedeme ještě jednou. 
Na cestě zpět panovala v autě skvělá 
motivační nálada. V pondělí byl druhy 
natáčecí den, kdy už jsme postupova-
li někdy s odřenýma ušima od rána. 
Ale byli jsme čím dál tím víc natěše-
ní na možnost velké výhry. Mezi díly 
byla vždy menší pauza a nás neo-
pouštěla skvělá nálada. Dokážete si 
představit tu obrovskou radost po po-
sledním vyhraném dílu. Celou cestu 
jsme tomu nemohli ani uvěřit, ze jsme 
měli kolikrát víc štěstí než rozumu. 
A když jsem to doma říkala mezi řečí 
manželovi, tak si myslel, že si dělám 
legraci.

Michal: Natáčení probíhalo v areá-
lu kousek od Prahy. Nástup byl v 7:00 
ráno, kde se sešlo 6 týmů. Každý na-
táčecí den se točilo 5 dílů. 

Tereza: Natáčení bylo alespoň pro 
mě dost náročné. Vstávali jsme brzy 
ráno (asi po 3h), abychom se včas 
dostali na natáčení do Prahy. Začína-
lo se brzy ráno a natáčelo se několik 
dílů v řadě za sebou. Ve studiu bylo 
strašné vedro kvůli světlům, kamerám 
a všem zařízením. Bylo to dost nároč-
né i na oči - refl ektory, kamery, světla. 
Celý díl se točil na jeden zátah v kuse, 
akorát před velkým fi nále byly asi dvě 
minutky pauza na pití. Takže žádné 
dlouhé pauzy, reklamy a tak. A když 
takto točíte několik dílů za sebou, tak 
se dostaví velká únava. Zkušenost to 
byla skvělá a všichni ze štábu a spolu-
hráčů byli moc milí a přátelští :-).

4. Máte nějaké „veselé historky 
z natáčení“ ?

Kapitánka Eliška: Veselé historky 
většinou říkal moderátor. Jinak na 
ně moc nebylo čas. O nějaké veselé 
„perly“ jsme se postarali i my, soutěží-
cí, a ty jste viděli v televizi :-D

Jaroslav: Za mě asi nelepší moment 
z natáčení bylo, a taky mě to pobavilo, 
když tam měli naši soupeři Březinovi 
ty koláče a tak nějak, že nám moderá-
tor dal taky, to bylo super, a trošku to 
odlehčilo atmosféru ve studiu.
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Jaroslava: Pro mě bylo nejlepší, 
jak nám všichni včetně režie a sou-
peřících týmů upřímně fandili a rado-
vali se s náma z naší výhry, i když to 
znamenalo, že jsme je porazili. A ano, 
trošku sem si změnila otázku.

Michal: No veselé historky... :-) My-
slím, že mražené těstoviny a skalpel 
u zubaře, každému utkví v hlavě na-
dlouho. Nebo bobr od Terky a pistole 
z doby husitské :-)…

Tereza: Konkrétní zábavná historka 

mě asi nenapadá. Samozřejmě padaly 
vtipné a „mimo mísu“ odpovědi na otáz-
ky, ale s tím se počítá v takové hře. My 
jsme se opravdu smáli celou dobu a po-
řád něčemu, takže celé to byla opravdu 
zábavná zkušenost a zážitek :-).

5. Pamatujete si některou otázku, 
která vás obzvlášť potrápila?

Kapitánka Eliška: Otázky mě 
osobně trápily většinou až ve velkém 
fi nále. Není na přemýšlení moc času 

a stihnout odpovědět na 5 otázek za 
20 vteřin je opravdu obtížné. Odměna 
byla, že se občas povedl trefi t i top.

Jaroslav: Já si myslím že nejvíc to 
potrápilo Michala ve fi nále ty otázky 
:-), ale je to tlak a každej, kdo sedí 
u televize to nemůže vědět. Jinak 
všechny otázky byly těžké - některé 
míň, některé víc, ale to každej viděl 
sám. Za mě byla těžká otázka o těch 
kabelkách. Taková otázka je děs, ale 
dalo se to.

Jaroslava: Pro mě to byla otáz-
ka „Co dělají muži nejčastěji na jaře 
„ protože je tolik různých odpovědi, 
a člověk zvolí nejčastěji to, co zná ze 
svého okolí. Mně hned napadl tchán, 
jak jezdí často do vinohradu ho opra-
covávat a jak o tom hodně mluví.

Michal: Podle mě žádná taková 
otázka nebyla. Velkou roli v odpově-
dích hrál stres a málo času a možná 
i nějaká ta štamprdlička :-)

Tereza: Já jsem měla upřímně 
trochu strach z otázek technických 
a sportovních. Moc takových naštěstí 
nepadlo. Jediná otázka, která mi vylo-
ženě nesedla, byla úplně ta poslední 
ve hře, která se týkala Jaromíra Já-
gra. Kapitola sama o sobě byla velké 
fi nále, kde se mi zdály všechny otáz-
ky nešťastné, částečně to bylo určitě 
mou nervozitou a trémou.

Kapitánka Eliška
Nakonec bych chtěla moc podě-

kovat svým spoluhráčům, že se ne-
chali nalákat a šli do toho se mnou 
a Jardou.  A v neposlední řadě moc 
děkujeme všem, kdo nám fandili a za 
hezké a kladné reakce na televizní 
vysílaní.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Vážení souboráci, krúžkaři i vy, milí 
diváci a návštěvníci festivalu, před ro-
kem jsme si nedokázali představit, že 
by se Kraj beze stínu, folklorní festival 
Hanáckého Slovácka v Krumvíři, ne-
mohl konat… 

Dnes, v této nelehké době, jsme bo-
hužel v situaci, kdy musíme učinit zá-
sadní rozhodnutí. 

Soubory, tanečníci a muzikanti se 
stále nemohou scházet a nacvičovat 
své programy, organizátoři stále ne-
vědí, bude-li možné větší kulturní akce 

Kraj beze stínuKraj beze stínu
pořádat. Proto jsme se rozhodli zrušit 
hlavní den folklorního festivalu Kraj 
beze stínu – neděli 13. 6. 2021. Ta je 
právě na tyto přípravy ze strany účinku-
jících nejnáročnější. V současné uva-
žované programové variantě tak pro-
zatím zůstává kompletní sobotní pro-
gram, tj. zahájení festivalu s mužskými 
sbory a vinaři z okolí, oblíbená Soutěž 
o nejlepšího verbíře Hanáckého Slo-
vácka a koncert CM Vonica a jejích 
hostů k 40. výročí této významné regi-
onální muziky. Pokud to situace dovolí, 

rádi bychom do sobotního programu 
zařadili i folklorní soubory Hanáckého 
Slovácka (taneční i pěvecké) a chybět 
by neměla ani beseda u cimbálu! 

Tato programová varianta je vzhle-
dem k vývoji epidemické situace tou 
velmi optimistickou, ale i na Hanáckém 
Slovácku naděje umírá poslední!

Naši milí, zůstávejte ve zdraví a v na-
ději, že se 12. června 2021 všichni se-
jdeme pod grumvířskú lúkú!

Za programovou a organizační radu
Drahomíra Novotná
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Ještě v zimních měsících využila interiéry muzea k fo-
cení další kolekce pro svoji módní značku „TRADICE“ 
paní Zuzana Osako. Fotila opět Jana Ciosková a i přes-
to, že venku byla třeskutá zima a muzeum je v režimu 
„dřevomorky“, vznikly úžasné snímky. Tradice začala 
spolupracovat i s panem Petrem Mazancem, jehož dře-
věné výrobky znáte z našich jarmarků.

To, že Vám na FB stránce vyskakují vzpomínky, všich-
ni víte. Alespoň tak nezapomenete na důležité události 
z vašeho života. Nám dnes (11.4.) vyskočila vzpomínka 
na svěcení kříže na hřbitově. Už je to 7 let!

A co je nyní nového? Postupně se začínáme připra-
vovat na sezonu. První akcí, které bychom se chtěli zú-
častnit, jsou Dny otevřených památkových domků Slo-
vácka, která se koná první víkend v červnu.

Dále chceme prostřednictvím příspěvku poděkovat 
všem našim mladým (i těm starším) přátelům, kteří nám 

Spolek pro muzeumSpolek pro muzeum
pomohli s mazaninou na půdě po rekonstrukci chléva 
a kolářské dílny.

Na FB, instagramu a v loňském vydání Zpravodaje 
jsme zveřejnili fotku kleští z našeho depozitáře, o kterých 
jsme nevěděli na co sloužily. Díky paní Anně Strakové 
a seriálu o životě Boženy Němcové už víme, že se pou-
žívaly na porcování cukrových homolí.

Také se nám daří spolupráce s muzei: v loňském roce 
to bylo muzeum v Ivančicích, Kobylí a velkou ctí je pro 
nás zápůjčka do Národního ústavu lidové kultury ve 
Strážnici. V letošním roce se podílíme na výstavě kra-
mářských tisků „Poslechněte mord ukrutný“ v Kyjově, 
která snad bude otevřena v květnu.

A na závěr chceme poděkovat obecnímu zastupitelstvu 
za pochopení a tím i uznání naší práce. Seznam všech 
akcí a s nimi spojených úspěchů je za 13 let fungování 
spolku a 9 let provozování muzea opravdu dlouhý.

Za všechny v muzeu Věra Colledani
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Jak jinak začít, když se týká všech 
a všeho kolem a každý je kvůli němu 
naštvaný? Člověk by si řekl, že o něm 
nechce číst v každém článku, bohu-
žel nás ale tento „fenomén“ zasahuje 
na každém kroku, fotbalu nevyjímaje. 
Řeč je samozřejmě o covidu, kvůli ně-
muž i někteří zdraví jedinci začínají 
být nemocní. Nejedná se ale ani tak 
o nemoc fyzickou, jako spíš mentální. 
Každý, kdo alespoň částečně rozumí 
lidskému tělu, prostě nemůže souhla-
sit s některými opatřeními, zejména 
těch, která se týkají sportu a pohybu 
celkově. 

Zakažme dětem chodit ven, dýchat 
čerstvý vzduch, pořádně provětrat 
„kopýtka“, nedej Bože se sejít na dva 
metry. Posaďme je před počítač, kde 
se jejich imunita zesílí jako nikde jin-
de. Nasaďme jim dečku na pusu, ať 
se jim při aktivitě vrací vydechnutý 
vzduch zpět do plic. Zdravě smýšlejí-
címu člověku nad podobnými rozhod-
nutími zůstává rozum stát. Jsem rád, 
že žijeme na vesnici, kde se s tímto 
jevem na ulici a k mojí radosti i na fot-
balovém hřišti nepotkáváme a věřím, 
že s přibývajícími slunnými dny bude 
pohled na děti, jezdící na kole, brus-
lích nebo honicí se za míčem, stále 
hojnější. Nicméně k radostem spoje-
ných s fotbalovými zápasy a ofi ciální-
mi tréninky si budeme muset ještě ně-
jakou dobu počkat. Byť je možné, že 

Už jeden celý rok Pantlička spí. Děti nám zatím rostou 
a my ani nevíme, kdo se za námi vrátí, jakmile to bude mož-
né. Loni nás rozhodně nenapadlo, že letos nebudeme moct 
uspořádat Krojované odpoledne a už vůbec, že nestihneme 
nacvičovat pásmo na Kraj beze stínu, který beztak nepro-
běhne…

Všechnu tu nečinnost a bezmoc z toho, že se už rok ne-
můžeme potkávat jsme chtěli přetavit v něco dobrého. Děti 
většinu času doteď trávily u monitoru a my jsme je chtěli 
dostat ven. Sejít se nemůžeme, a tak nás napadla venkov-
ní hra – hledání pokladu. My dětem nějakou verzi bojovky 
nebo šipkované připravujeme vždy na konci školního roku 
jako odměnu. Letošní Velikonoce jsme ale nechtěli připra-
vovat hru jenom pro našich zhruba dvacet dětí, ale pro 
všechny děti z Krumvíře… S tím nám pomohla i škola (paní 

SK KrumvířSK Krumvíř

DFS Pantlička hledala velikonoční poklad…DFS Pantlička hledala velikonoční poklad…

s neustálými změnami vládních naří-
zení, podobající se aprílovému poča-
sí, bude při vašem čtení tohoto článku 
zase všechno jinak. Fotbalistům je slí-
beno od pondělí začít trénovat v po-
čtu dvaceti hráčů, ale ještě než k tomu 
dojde, je tu nové rozhodnutí o úter-
ním omezení zase na dva hráče. My 
se nebudeme nad podobnými věcmi 
vzrušovat, a raději se zaměříme na 
takové, které hráčům a fanouškům ra-
dost přinesou. 

V letošním roce bychom se chtěli 
mimo jiné zaměřit na větší komfort pro 
fanoušky na straně u střídaček. V plá-
nu máme zřízení nových míst k sezení 
a věže pro kameramana. Kromě toho 
čeká hřiště tradiční regenerace spoje-
ná se zapískováním a aerifi kací, za-
šlé a lehce potrhané sítě na hlavních 
brankách vyměníme za nové, připra-
vené na přísun krásných gólů. 

Je mou povinností vás také infor-
movat o tom, že nás navždy opustil 
vedoucí A mužstva SK Krumvíř Jožka 
Káňa. Tento nepřehlédnutelný pán, 
jemuž nikdo neřekl jinak než „Kekin“, 
podlehl náhlé srdeční příhodě, která 
se mu stala osudnou na konci břez-
na. Patřil k nejvýraznějším postavám 
krumvířské kopané v posledním de-
setiletí, stál snad u všech postupů 
našeho áčka, měl obrovský přehled 
a byl známý po celém fotbalovém kra-
ji. Jako dlouholetý člen výboru kromě 

učitelky Procházková a Němečková), za což moc děkujeme.
Připravili jsme trasu, která nakonec měřila přes 4 kilometry 

a vedla celou obcí. Pak už stačilo jenom vymyslet 24 otázek 
(osm pro každou ze tří kategorií), aby děti mohly pomoci za-
jíčku Hopíkovi, který nešťastně poztrácel velikonoční vajíč-
ka. Pokud děti správně odpověděly na otázky, zjistily heslo 
a mohly si vyzvednout odměnu. Máme obrovskou radost, 
že se do velikonočního pondělí zastavilo pro svou kraslici 
99 dětí!!! Tím pádem prohlašujeme tuto velikonoční hru za 
úspěšnou :-) a třeba zase někdy příště něco podobného pro 
děti vymyslíme.

Po všech událostech uplynulého roku si netroufáme tipo-
vat, kdy se budeme moci sejít, ale v každém případě dou-
fáme, že to bude brzy a na všechny děti už se moc těšíme.

vedoucí DFS Pantlička

péče o A mužstvo pomáhal také se za-
ložením béčka, sháněl hráče do jed-
notlivých kategorií a byl rovněž velmi 
aktivní při pořádání našich kulturních 
akcí. Největší měrou se podílel také 
na stavbě stánku, který stojí na krum-
vířském hřišti od loňského jara. Za to 
všechno mu od celého týmu patří ob-
rovské poděkování. Až časem si kaž-
dý z nás uvědomí, co všechno pro SK 
Krumvíř tenhle pán udělal. My se na 
něj budeme snažit zavzpomínat a uctít 
jeho památku i na některém z nejbliž-
ších zápasů.

Co se týká dohrání probíhající se-
zóny, stále není nic jasného. Ve hře 
je varianta dohrání více než 50 pro-
cent zápasů, což by umožňovalo vy-
brat postupující a sestupující týmy. 
My bychom samozřejmě kvůli skvěle 
rozjetému podzimu našeho áčka tento 
scénář brali. S dohráním všech zápa-
sů, včetně těch jarních, už asi nikdo 
nepočítá, jelikož čas do konce ročníku 
a zahájení nového se rychle krátí. 

Věříme, že v příštím čísle už vás 
opět budeme informovat o výsledcích 
našich družstev, střelcích, posilách, 
kulturních akcích a dalších novinkách, 
které jste zvyklí čítávat. Do té doby 
žijte zdravě, posilujte imunitu na čer-
stvém vzduchu, zakažte si sledovat 
zprávy a užívejte si každé malé rados-
ti, která vás v životě potká. 

Ondřej Luskač

ProKrumvíř Vás všechny zve na Winerun v přesunutém termínu. Oproti původnímu červnovému se letos Winerun přesou-
vá na 31.7. Dále si Vás dovolujeme pozvat na tradiční letní kino na stadionu v termínu 13.-14. 8.

ProKrumvířProKrumvíř
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Zkuste si vyluštit jeden z úkolů, Zkuste si vyluštit jeden z úkolů, 
který čekal na děti na cestě Krumvířemkterý čekal na děti na cestě Krumvířem
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JARNÍ CESTY DO PŘÍRODY

Z HISTORIE

S příchodem jara začíná sezóna 
medvědího česneku, který se v po-
sledních letech těší stále větší oblibě. 
Není se čemu divit, je totiž nabitý vita-
míny a energií, což zajisté všichni po 
zimě ocení. Své o tom ví i medvědi - 
ti jej totiž údajně po dlouhém zimním 
spánku vyhledávali a podle některých 
zdrojů medvědí česnek získal název 
právě díky nim.

Medvědí česnek je vytrvalá léčivá 
bylina s podzemní podlouhlou cibulí, 
vysoká asi 10-45 cm. Má zelené listy 
a bílé květenství. Medvědí česnek na-
jdete ve vlhčích stinných místech, kde 
může vytvořit velmi bohaté porosty. Vy-
skytuje se nejčastěji v lužních a listna-
tých lesích, kolem potoků, ale nalézt jej 
také můžete v některých parcích a za-
hradách. Koneckonců, pokud máte 
vhodné místo na zahrádce, můžete jej 
pěstovat i sami doma.

Medvědí česnek vyrůstá časně na 
jaře, přičemž využije dostatek světla 
v lesích ještě před olistěním stromů. 
Většinou ke konci května pak medvědí 
česnek začíná kvést, po odkvětu listy 
rychle vadnou a následně jeho nad-
zemní část odumírá a v létě již není pa-
trná. Nejlepší dobou pro sběr je období 
před květem, kdy mají listy nejvíce ži-
vin. Právě toto období se liší v různých 
lokalitách, na teplejších místech může 
medvědí česnek začínat růst již ke 
konci února. A kde konkrétně medvědí 
česnek hledat? Ještě nedávno exis-
tovaly na internetu různé mapy, kam 
lidé zaznamenávali, kde se medvědí 

Již více jak rok žijeme v době poznamenané pandemií 
nemoci covid-19. Je to něco, s čím se většina současné ev-
ropské populace vlastně doposud nesetkala. I když žijeme 
v rychlém světě technického pokroku, jsme úspěšní v růz-
ných oblastech vědy a výzkumu a zkoumáme jiné planety, 
vždy se najde něco nového, co  nás překvapí, co nedoká-
žeme ovládnout  a co se najednou vymkne naší kontrole.  
Jako třeba tato nemoc. 

Už od pradávna sužovaly lidstvo různé pohromy i epide-
mie, které měly daleko ničivější dopad než jakýkoli ozbro-
jený konfl ikt v historii. Byly to mor, neštovice, tyfus a další 
infekční nemoci, které se logicky staly neoddělitelnou sou-
částí dějin téměř každého národa. Naposledy před 100 lety 

Medvědí česnekMedvědí česnek

Nemoci a epidemie v historii naší obceNemoci a epidemie v historii naší obce

česnek nachází. Ty jsou ale bohužel 
již zrušené. Důvodem je neukázněnost 
lidí. Mezi sběrači se našli takoví, kteří 
sbírali medvědí česnek nejen pro svoji 
potřebu, ale i pro prodej, trhali po tr-
sech, bez ohledu na to, jestli se na tom 
samém místě objeví i příští rok. Objevili 
se také lidé, kteří sbírali medvědí čes-
nek na chráněných územích. Proto je 
na místě zdůraznit, že sběr medvědí-
ho česneku provádíme vždy pouze pro 
vlastní využití, mimo zvláště chráněná 
území a šetrně k přírodě.

Při sběru medvědího česneku je 
potřeba dávat pozor, abychom ho ne-
zaměnili s jinou jedovatou rostlinou, 
nejčastěji konvalinkou vonnou. Jak 
tedy rozlišit medvědí česnek od konva-
linky? V první řadě podle vůně - u kon-
valinky voní pouze květ, u medvědího 
česneku voní po česneku celá rostlina. 
Dále se můžete orientovat podle listů - 
listy medvědího česneku vyrůstají sa-
mostatně přímo ze země, kdežto listy 
konvalinky jsou dva a rostou proti sobě 
a vyrůstají ze společného stonku. 
Medvědí česnek a konvalinka se také 
liší svými květy. Konvalinka má květ 
vzhledu klasu s typickou vůní, medvě-
dí česnek má kulovitý květ, který voní 
po česneku. Většinou se ale sběr pro-
vádí u ještě nerozkvetlé rostliny, proto 
jednoduše list zlehka promněte mezi 
prsty a pokud ucítíte jemnou česneko-
vou vůni, našli jste správně.

Jak jsme už řekli, medvědí česnek 
je nejen velmi chutný, ale také zdraví 
prospěšný. Obsahuje například ami-

to byla snad nejstrašnější nákaza španělskou chřipkou, kte-
rá v období 1. světové války a po ní (1918-1920) zasáhla 
celý svět a připravila o život podle odhadů ve třech vlnách 
až 100  milionů lidí. Počet obětí překonal počty padlých v 1. 
i 2. světové válce. V těchto souvislostech o pandemii ho-
voříme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území 
více států nebo i světadílů a nerespektuje omezení místem 
a není omezeno ani časem. 

A jak to bylo v historii naší obce? Jak vyplývá ze zápi-
sů v obecní kronice, např. mor sužoval v různých vlnách 
naše předky již ve 14., 15., 16. 17. a i na počátku 18. století.
(Infekční onemocnění, které se v Českých zemích poprvé 
objevilo roku 1349. Říkalo se mu také černá smrt, neboť 

nokyselinu allicin, která má pozitivní 
antibakteriální účinek na žaludeční 
mikrofl óru, fl avonoidy, které působí an-
tibakteriálně a antivirově, snižují srážli-
vost krve a pomáhají předcházet kar-
diovaskulárním a srdečním onemoc-
něním. Medvědí česnek obsahuje také 
značné množství jodu a vitamínu C.

Použití medvědího česneku je růz-
né. Nejzdravější je samozřejmě konzu-
mace čerstvých listů, ať už přidaných 
do salátu, pomazánek, nebo jen tak na 
chleba s máslem. Můžete jej také pou-
žít k dochucení pokrmů - špenátu, polé-
vek, jarní nádivky, rizota, těstovin nebo 
si z něj připravit pesto.

Kromě samotné konzumace listů, 
lze šťávu z česneku použít třeba na 
dezinfekci v domácnostech, nebo jako 
domácí hmyzí repelent.

Tak co, vydáte se na výlet do lesů 
a budete hledat omamnou vůni česne-
ku?

(red)
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příčinou bylo podkožní krvácení, které se projevovalo černý-
mi skvrnami na těle. Bakterie, způsobující toto onemocnění, 
byla přenášena nakaženými hlodavci a blechami. V sou-
časné době se díky úrovni všeobecné hygieny, hlavně zave-
dením kanalizace,  v našich oblastech téměř nevyskytuje). 

V 19. století se i na území naší obce objevuje chole-
ra. (Nebezpečné průjmové onemocnění, které se přenáší 
hlavně pitnou vodou znečištěnou fekáliemi a preventivní 
obrana spočívá  především v důsledném dodržování zá-
kladních hygienických pravidel při zacházení s potravina-
mi,  jako je mytí rukou, převařování vody či její dezinfekce). 
Na choleru umírali staří, zesláblí lidé, potom nejvíce lidé 
středního věku a posléze i malé děti. V roce 1831 v Krum-
víři zemřelo v důsledku této infekce 41 lidí, k tomu přibylo 
ještě 21 úmrtí dětí na psotník a záškrt. V tomto roce, kdy 
Krumvíř měl asi kolem 100 domů a 550 obyvatel,  se kona-
lo 73 pohřbů. Další prudká epidemie cholery v roce 1855 
si vyžádala v naší obci 49 životů lidí starších, ale i střed-
ního věku. Nejen u nás, ale i v nedalekých Hostěrádkách 
vymřely některé rodiny docela, takže mnoho domů zůsta-
lo prázdných. I v roce 1866, při pruském vpádu, zemřelo 
v obci 47 osob a mezi oběťmi byli také 4 pruští vojáci. Ně-
který den bylo v dědině  i 5 pohřbů. 

V roce 1906 musela být delší dobu uzavřena škola, neboť 
panoval epidemicky mezi dětmi černý kašel. (To je vysoce 
infekční bakteriální onemocnění, které postihuje plíce a dý-
chací cesty. Je známé také jako dávivý kašel. Způsobují ho 
bakterie v ústech, nosu a hrdle nakažené osoby). 

V roce 1907 se v Krumvíři rozšířil střevní tyfus, kterému 
podle matričních zápisů podlehlo 18 dospělých osob. Proto 
i školní rok 1907/8 započal až 30. listopadu a škola byla 
znovu  na 3 měsíce zavřena. (Tyfus je závažné horečnaté 
střevní onemocnění způsobené bakterií Salmonella typhi).  

Po této tyfové epidemii roku 1907 byl v Krumvíři zbudován 
izolační dům zvaný špitál, později osídlený jako obecní chu-
dobinec. 

Poslední epidemie španělské chřipky zasáhla na Moravě 
nejvíce Valašsko, jiné oblasti zůstaly podle informací téměř 
nedotčené. Na tuto nemoc umírali hlavně mladí lidé. O ní 
v kronice záznamy nejsou, zřejmě tedy naši obec opravdu 
nezasáhla nebo alespoň ne ve větší míře.

Nyní je to tedy Covid-19. (Onemocnění je způsobeno 
novým typem coronaviru s odborným označením SARS-
-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se 
projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, 
dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky ne-
mocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může 
vést i k úmrtí). Jen pro zajímavost, pokud se týká země 
původu, rozšíření i následné ochrany, nabízí se podobnost 
s již výše zmiňovanou španělskou chřipkou, o které  nyní 
nově podrobně a poutavě  pojednává dokument brněnské 
televize Španělská chřipka, jehož dramaturgem a jedním 
z autorů je i Martin Polák, který má v Krumvíři své kořeny.

Pro současnou populaci je tato situace zcela nová a lid-
stvo, ani přes úžasný vědecký pokrok ve vývoji vakcín a růz-
ných ochranných prostředků, doposud nemá stoprocentní 
obranu vzhledem ke stále se objevujícím novým mutacím. 
Statistika nám každý den nabízí počty nemocných a bohu-
žel i zemřelých, takže denně  můžeme porovnávat přírůstky 
či úbytky. Nejvyšší počet nemocných v naší obci byl dopo-
sud zaznamenán  13. ledna 2021, a to 31 pozitivně testova-
ných osob.

Jak se společnost s touto pandemií vyrovnává, jak s ní 
celkově bojuje a do jaké míry účinná opatření zavádí vláda, 
to bude do budoucna opět otázka pro odborníky i historiky. 

SA

VÍTE, ŽE...
… obecní bytový dům Krumvíř byl zkolaudován 

30.3.2021? Byl získán transfer z MF ČR ve výši 5 
799 153,- Kč na 4 byty. V současné době je požá-
dáno o nový transfer na MF ČR na zbývající dva 
byty. Celková cena výstavby činí 11 989 323,05 Kč.

Přízemí:  1KK – 28,46m2 + terasa
   1KK – 23,04m2 + terasa
   1KK – 23,18m2 + terasa
   2KK – 44,81m2 + terasa
Patro:    1KK – 27,61m2
   2KK – 34,37m2
Společná terasa 45,73m2
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… nadstavba jídelny ZŠ Krumvíř byla zkolaudována 
12.3.2021? Byl získán transfer z MF ČR ve výši 6 049 
831,- Kč. Celková cena výstavby činí 8 058 840,- Kč.

...v Chaloupkách je zimoviště kalousů ušatých? Přes 
zimu jich tam můžete vidět i kolem 15.

Chceme tímto prostřednictvím Krumvířského zpravodaje 
poděkovat všem, kteří i v této složité situaci doprovodili naši 
maminku a babičku paní Ludmilu Chrvátovou na její po-
slední cestě. Zvláště děkujeme TJ Sokol Krumvíř, fotbalis-
tům, Spolku pro muzeum a všem ostatním za jejich krásné 

PoděkováníPoděkování
květinové dary. Poděkování patři i krumvířské chase, která 
poslala na Facebook Velikonoční vzpomínku na ni. Moc si 
toho vážíme a je nám útěchou, že byla naše maminka a ba-
bička v Krumvíři oblíbená a prospěšná. 

Pozůstalá rodina

Z REDAKCE

… jste si v minulém čísle Malovaného kraje mohli přečíst člá-
nek o rodačce Marii Šebestové coby výrobkyni krojů? Malou 
ukázku článku vám přinášíme zde:

„Vždy jsem díky zkušenostem dospěla k nějakému zásadní-
mu rozhodnutí. V roce 1993 jsem měla jít za stárku, ale mamka 
nesouhlasila. Přišla naše sousedka, teta Kobylková, která na-
bídla pomoc v nachystání kroje i oblékání. Díky ní jsem měla 
možnost mít na sobě poprvé krumvířský kroj, zažít neopako-
vatelnou atmosféru hodů a uvědomit si, že toto se mi vlastně 
líbí. A tak jsem si s tímto přesvědčením začala postupně šít kroj 
vlastní. První informace mi sdělila Josefa Vytrhlíková z Krumví-
ře, která se přípravě krojů věnuje dosud. Později jsem začala 
více číst a hledat odpovědi na otázky v pramenech a literatu-
ře….. 

….K severní části Hanáckého Slovácka, a především k obci 
Krumvíř, jsem hluboce připoutána. Nelze to nijak popsat, už 
vůbec ne zdůvodnit, proč tomu tak je. Cítím hluboké souznění 
s tímto krajem, cítím velký závazek vůči dědovi, vlastně i taťkovi. 
Cítím hrdost za to, co děda dokázal, že žije dodnes v paměti ob-
čanů Krumvíře. Když slyším píseň Ta grumvířská mája tenká…, 
sevře se mi hrdlo dojetím. Pro mě je Krumvíř místem, kde jsem 
vyrůstala, a i když zde v současnosti nebydlím, vím, že sem 
patřím a ráda se sem vrátím. Sem patří moje srdce a duše.“

(zdroj: Malovaný kraj,číslo 1/2021)
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JUBILANTI
za období od 1.5.2021 do 30.9.2021
Zezulová Pavlína  94let
Ostřížková Jarmila  93let
Charvátová Františka  91let
Líznarová Kristyna  89let
Šurýnová Anežka  88let
Juránková Libuše  88let
Válek Lubomír  87let
Pichler Jakub   85let
Veselý Jan   85let
Komosná Žofi a  84let
Veselá Libuše   83let
Kolouch Josef   83let
Tichý František  83let
Mokrá Marta   83let
Komosná Růžena   82let
Mandelíková Anežka  82let
Hrabcová Marie  82let
Vytrhlíková Anežka  82let
Mandelíková Ludmila 82let
Otýpková Marie  81let
Luskačová Marie   80let
Rudnická Ludmila  80let
Sláčíková Františka  80let

PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.12.2020 do 31.3.2021
Henešová Sofi e      č. p. 423
Houšť Mikuláš  č. p. 451
Trnková Julie  č. p. 146
Pučálková Anežka č. p. 186
Kůgelová Marie  č. p. 501
Kůgel Roman  č. p. 501

Vzpomínka na tetičku 
Charvátovou
Není to tak dávno, co jste tu mohli 
číst přepis mého rozhovoru s tetič-
kou Charvátovou, jak vzpomínala na 
svůj život u nás v dědině, jak se vše 
kolem měnilo (a ne vždy k lepšímu). 
Jak se těšila na utkání fotbalu, co se 
jí odehrávaly pár metrů od domu, kdy 
si spokojeně sedla pod strom a spolu 
s dalšími věrnými fanynkami bude po-
vzbuzovat všechny kluky a chlapy na 
hřišti. Jak se těší až budou Velikonoce 
a kluci za ní zajdou, jak se těší na hody 
a spoustu jiných krásných věcí. Kolika 
holkám uvázala šátek ke kroji, kolikrát 
viděla zavádku … Bohužel všechno 
krásné jednoho dne končí a všemi ob-
líbená tetička už není mezi námi. Pře-
mýšlím, co všechno napsat, a i když 
jsme se viděli jen párkrát, tak vždy 
byla tetička veselá a plná energie, plná 
života. Měli jsme v plánu, až se situa-
ce uklidní a ona zase nabere trochu sil 
natočit, jak uvázat šátek pro holku do 
kroje a určitě bych ji vyfotil, jak fandí, 
jak se přijde podívat na zavádku, jak 
se třeba jen projde po zahrádce. Asi 
nebude moc Krumvířáků, kteří ji nikdy 
nepotkali a klidně bych se vsadil, že 
na všechny se vždy usmála. Tak vzpo-
mínejme s úsměvem na tetičku, která 
nás měla určitě všechny ráda.

Staňa Prokop

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Kantošová Nikola č. p. 244
Kraicingerová Laura č. p. 244
Kraicinger Felix  č. p. 244
Červinka Roman č. p. 120
Ďuranová Laura  č. p. 479
Dufka Jonáš  č. p. 317
Dufka Jáchym  č. p. 317
Kobylka Štěpán  č. p. 384

ODHLÁŠENÍ
za období od 1.12.2020 do 31.3.2021
Šefčíková Tereza    č. p. 348
Šefčík Lukáš       č. p. 348 
Colledani Pavel  č. p. 207
Huserková Jana  č. p. 372
Šafaříková Martina č. p. 282
Šafaříková Veronika č. p. 282
Čálková Martina  č. p. 29

NAROZENÍ
za období od 1.12.2020 do 31.3.2021
Houšť Mikuláš    č. p. 451
Trnková Julie  č. p. 146
Ďuranová Laura  č. p. 479
Kobylka Štěpán  č. p. 384

ÚMRTÍ
za období od 1.12.2020 do 31.3.2021
Burýšková Zdeňka č. p. 147
Komosný Milán  č. p. 65
Šebestová Marie č. p. 303
Hochová Galina  č. p. 237
Charvátová Ludmila č. p. 342

Svůj příspěvek bych mohl také na-
zvat fi movou hláškou „rozmohl se nám 
tu takový nešvar“. Původně jsem chtěl 
psát již do minulého Zpravodaje, ale 
vzhledem k času vánočnímu jsem od 
toho ustoupil, abych nekazil atmosfé-
ru nadcházejících svátků, navíc po tak 
atypickém a náročném roce 2020.

Tak k věci. Po první vlně pandemie 
a distanční výuce na školách, měly 
děti najednou spoustu času bez ro-
dičovské kontroly či výchovy. Denně 
chodím po Krumvíři a tak jsem často 
viděl“partičky“ puberťáků tu na sta-
dionu, nebo na schodech kulturáku či 
v areálu bývalého koupaliště, zaháně-
jící nudu popíjením energidrinků a je-
den asi třináctiletý „šohaj“ mohutným 
dýmáním elektronických cigaret..Ve-
sele juchali a častovali se slovníkem 
za který by se ani dlaždič nemusel sty-

Lípa zelená, lípa košatá...Lípa zelená, lípa košatá...
dět. To prosím i dívky/možná i častěji 
než kluci/. Denně po nich radniční četa 
musela odklízet odpadky pohozené 
na dětském hřišti, třebaže nablízku je 
několik odpadkových košů. Poblíž dět-
ských prolézaček jsem viděl i střepy 
z rozbitých lahví.

Zlámané větve stromů a letos někdy 
koncem ledna zlomená lípa na stadio-
nu, vysazená na počest 100 - letého 
výročí založení republiky je poslední 
kapkou, která mne přiměla ozvat se. Je 
těm co ničí a dělají nepořádek vůbec 
něco svaté? Je to jen pár jedinců, kteří 
ale maří snahu ostatních žít v čistém 
prostředí v harmonii s přírodou. Co je 
platná snaha dobrovolníků kteří v rám-
ci akce „ukliďme Česko“ o víkendu vy-
sbírají odpadky, když za pár dnů v po-
toce plavou kusy polystyrenu a další 
odpadky. Jak „dekorativní“ je pobíhání 

drůbeže mezi horami harampádí poblíž 
potoka. Viděl jsem ledacos, odhozený 
nábytek nebo vyvržené vnitřnosti poho-
zené u cesty k bývalé skládce.

Prosím važme si, že můžeme žít 
v přírodě v hezkém koutu Moravy. Oby-
vatelé městských paneláků mohou zá-
vidět. Mluvím z vlastní zkušenosti. Část 
života jsem sám v „betonu“ prožil.

Je pravděpodobné, že viníci popsa-
ných excesů zpravodaj ani nekupují. 
Je to tedy na nás ostatních abychom 
napomínali, vychovávali, přesvědčo-
vali a hájili.

Doufám a věřím, že letošní rok 
bude rokem zlomu a změny k lepšímu 
v Krumvíři i v celé zemi. Jinak dopad-
neme jako ta lípa na stadionu, kterou 
při slavnostní výsadbě zalévala stoletá 
paní Charvátová.

Pavel Samek
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Školka - Zelená třída Školka - Zelená třída 
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Školka - Žlutá třídaŠkolka - Žlutá třída
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