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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Slovo starostySlovo starosty
Vážení, spoluobčané
protože v letošním roce končí volební období 2014-

2018, chtěl bych zrekapitulovat, co se během něj v obci 
podařilo zrealizovat a opravit.

Na konci roku 2014 jsme využili možnosti získat 
95 % dotací na pořízení zametacího stroje Multicar, 
v hodnotě asi 4 588 000,- Kč. Následující rok inves-
tovala obec do inženýrských sítí výstavby nových RD 
na Rybníčku, aby mohl proběhnout prodej stavebních 
míst zájemcům. Jednalo se o investici do komunikací, 
kanalizace a vodovodu, v hodnotě cca 1 390 000,- Kč. 
Dále se zrekonstruovalo vytápění hasičské zbrojnice 
(za cca 283 000,- Kč, z toho dotace 200 000,- Kč). 
Mezi místní spolky se rozdělilo celkem 440 000,- Kč, 
jako příspěvky na jejich provozní a investiční potřeby.

V roce 2016 se pořídila za využití dotace z minister-
stva zemědělství „místa pasivního odpočinku“ (altány 
s informačními tabulemi pro cyklisty a jiné) umístěné 
po obci a na cyklistických stezkách (za 276 000,- Kč, 
z toho dotace 184 000,- Kč). V postupné rekonstruk-
ci hasičské zbrojnice se v tomto roce pokračovalo 
zateplením celého stropu, v hodnotě 395 000,- Kč 
z toho z prostředků JMK cca 300 000,- Kč). Místním 
spolkům a organizacím se poskytl příspěvek celkem 
828 000,- Kč.

Následující rok se započala zpracovávat projekto-
vá dokumentace na vybudování čističky odpadních 
vod (ČOV) a splaškové kanalizace v celé obci cca za 
647 000,- Kč. Podobně jako v předcházejícím roce se 
využila možnost získání dotace na „místa pasivního 
odpočinku“ z ministerstva zemědělství na pořízení vel-
kého altánu s lavičkami na „Národopisnému stadionu“ 
(213 000,- Kč, z toho dotace cca 145 000,- Kč). Dále se 
uskutečnilo zateplení fasády hasičky za cca 469 000,- 

Kč, z toho prostředků JMK 295 000,- Kč. Za účelem 
vybudování výstavby sociálních (startovacích) bytů 
a občanského vybavení, koupila Obec Krumvíř dům 
č.p.161 (naproti obecnímu úřadu), za cca 1 479 000,- 
Kč. Projekty pro vydání územního řízení a podání žá-
dosti o dotace na výstavbu „Sběrného dvora odpadů“ 
cca 185 000,- Kč. Dále se zakoupil malotraktor s pří-
slušenstvím za cca 773 000,- Kč. Také se opravila ko-
telna a ústřední vytápění v budově obecního úřadu, 
v hodnotě cca 422 000,- Kč. Místním organizacím byly 
poskytnuty dotace z fi nančních prostředků obce v cel-
kové výši 523 000,- Kč.

V letošním roce se pokračovalo v přípravě pro-
jektové dokumentace na kanalizaci a ČOV asi za 
1 200 000,- Kč. Projektová příprava na výstavbu sociál-
ních bytů a občanského vybavení, dům č.p.161, za cca 
208 000,- Kč. Na základě žádosti o dotace na vybudo-
vání „Sběrného dvora odpadů“ jehož vyprojektovaná 
cena je cca 4 700 000,- Kč, nám byla schválena dotace 
ve výši 85 % (tj. cca 3 995 000,- Kč). Za malotraktor 
byl zakoupen mulčovač a vlek za cca 156 000,- Kč. 
V tomto roce také proběhl výkup pozemků potřebných 
pro výstavbu čističky odpadních vod (355 000,- Kč). 
Byla také dokončena přestavba budovy kina na více-
účelový sál (tělocvičnu), za 4 934 000,- Kč, který bude 
sloužit jako tělocvična pro základní a mateřskou školu 
a pro ostatní aktivity místních spolků. V této době se 
dokončuje rekonstrukce sociálního zařízení v budově 
hasičské zbrojnice, která je vyčíslena na 285 000,- Kč. 
Na tuto rekonstrukci budou použity fi nanční prostředky 
z dotace JMK ve výši 200 000,- Kč. 

Myslím, že se nám podařilo splnit větší část pláno-
vaných záměrů.

Jaroslav Komosný

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř
15. 3. 2018
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Mgr. Ondřej Luskač, Martin Vali-
hrach
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 přítomných

Bod č. 1
Seznámení s architektonickými návrhy na výstavbu ob-
čanské vybavenosti – Dům číslo popisné 161 (po panu 
Šebestovi) od:KEEO4DESIGN s.r.o., Malinovského ná-
městí 4, Brno a IAK architektonické studio, Husova 13, 
Brno
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o dva architektonické návrhy na výstavbu občanské 

vybavenosti. Opětovně se dostavili zástupci fi  KKEO-
4DESIGN s.r.o., Malinovského náměstí 4, Brno a fi  IAK 
architektonické studio, Husova 13, Brno.

Usnesení č. 11/18/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje architektonický návrh na 

výstavbu občanské vybavenosti od fi  KEEO4DESIGN 

s.r.o., Malinovského náměstí 4, Brno pod podmínkou, že 
stávající objekt č. p. 161 bude zbořen a postaven nový 
objekt se zachováním původního vzhledu.  

- Hlasování č. 3: 12-0-1

Bod č. 2
Prodej pozemku 73/24 o výměře 26 m2 dle geom. plánu 

č. 855-29/2018
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o žádost p. Zdeňka Luskače o odkoupení obecního 

pozemku p.č. 73/24, který se nachází za vinným skle-
pem. Ten si kupuje od p. Benáčka Stanislava, Krumvíř 
378. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku ve 
výši 94Kč/m2, který byl proveden kvůli prodeji minulého 
pozemku.

Usnesení č. 13/18/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí 

Krumvíř a panem Zdeňkem Luskačem č. p. 420 na poze-
mek p. č. 73/24 o výměře 26 m2.

- Hlasování č. 5:  12-0-1
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Bod č. 3
Stanovení kritérií pro prodej pozemků p. č. 498/9 o vý-

měře 361 m2, pozemek p. č. 498/11 o výměře 379 m2 
a pozemek p. č. 498/14 o výměře 48 m2, za účelem 
výstavby rodinného domu

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-  pan starosta se informoval na Ministerstvu vnitra – do-

zorovém orgánu – zastupitelstvo obce si může stanovit 
kritéria pro prodej pozemků jaké chce nebo je to na kaž-
dém zastupiteli zvlášť. Např.: obálkovou metodou nebo 
vybrat žádost, která byla dříve podána. Zastupitelé roz-
hodli pro odhlasování prodeje p. Burešovi Petrovi a p. 
Hanzalové Kristýně. Jde o vážné zájemce. Pan Tomáš 
Krapka, Hovorany 360 a paní Klára Michnová, Čejkovice 
244 od kupní smlouvy odstoupili. 

Usnesení č. 13/18/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí 

Krumvíř, panem Petrem Burešem, U Leskavy 22, Brno 
a paní Kristýnou Hanzalovou, Krumvíř 384 na pozemky 
p. č. 498/9, 498/11 a 498/14 za účelem výstavby rodin-
ného domu s dodržením původní podmínky 5 ti let a kup-
ní cenou 350,-Kč/m2.

- Hlasování č. 5: 12-0-1

Dotazy, podněty a připomínky
- Mgr. Michaela Procházková – informovala se ohledně 

vyvěšení záměru na internet na škole. Upozornila na 
špinavé posezení u školy. 

- Dále se informovala o rozmístění kontejnerů na zeleň 
po obci.

- Martin Valihrach – upozornil, že by mohlo začít zametání 
ulic. Informoval se ohledně starého hřbitova. Zahradní 
architekt z Klobouk u Brna zhotoví návrh na úpravu zele-
ně atd. Chodníky zůstanou na stejnémmístě.

- Zdeněk Luskač – informoval se ohledně Územního plá-
nu nad Chaloupkami u bytovek. Dle nového zákona plat-
ného od nového roku 2018 se tam nesmí stavět. Sta-
vebníci musí buď počkat a postaví za 2 roky nebo by se 
musela zhotovit zastavovací studie. 

15. 3. 2018
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Mgr. Michaela Procházková, Mgr. 
Ondřej Luskač
Přítomni: dle prezenční listiny – 10 přítomných

Bod č. 1
Stanovy Svazku obcí Mikroregion Hustopečsko – Do-

datek č. 2 (plnění úkolů pověřence pro ochranu 
osobních údajů – GDPR) a Smlouva o zřízení po-
věřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 
27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o doplnění článku IV Stanov Svazku obcí Mikrore-

gionu Hustopečsko o Bod 14. Plnění úkolů pověřence 
pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

- Jde o Smlouvu mezi Mikroregionem Hustopečsko, Du-
kelské nám. 2/2, Hustopeče a Obcí Krumvíř.

Usnesení č. 17/18/Z 3
- Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje Stanovy Svazku 

obcí Mikroregion Hustopečsko – Dodatek č. 2 (plnění úkolů 
pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPR) a Smlou-
vu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze 
dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů mezi Mikroregionem Hustopečsko a Obcí Krumvíř. 

- Hlasování č. 3: 10-0-0

Bod č. 2
Závěrečný účet obce za rok 2017
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 

bez výhrad.

Usnesení č. 18/18/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za 

rok 2017 bez výhrad.
- Hlasování č. 4:  10-0-0

Bod č. 3
Účetní závěrka za rok 2017 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2017. 

Usnesení č. 19/18/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017.
- Hlasování č. 5: 10-0-0

Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 4
- Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 860 600,-Kč na 

15 145 600,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 23 012 103,-Kč na 

23 118 103,-Kč
- Financování je 7 972 503,-Kč, viz. příloha zápisu ZO

Usnesení č. 20/18/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4
- Hlasování č. 6.: 10-0-0

Bod č. 5
Smlouva o umístění telekomunikační technologie na bu-

dově ZŠ a MŠ Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o Smlouvu o umístění telekomunikační technologie 

na budově ZŠ a MŠ Krumvíř mezi ZŠ a MŠ Krumvíř a fi  
OXID Networks s.r.o., se sídlem ve Velkých Bílovicích. 
Nájem se sjednává na dobu určitou 5 let. Smluvní strany 
se dohodly na měsíčním nájemném ve výši 605,-Kč.

Usnesení č. 21/18/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o umístění te-

lekomunikační technologie mezi ZŠ a MŠ Krumvíř a fi  
OXID Networks s.r.o., se sídlem ve Velkých Bílovicích.

- Hlasování č. 7: 10-0-0

Bod č. 6
Různé
Materiály uvedl Jaroslav Komosný



Krumvířský zpravodaj2/2018 strana  7

- pan starosta informoval zastupitele, že proběhla kolau-
dace Víceúčelové budovy. Hygienou byl zjištěn nedo-
statek s odvětráním v úklidové místnosti. Po odstranění 
nedostatku bude vydán kolaudační souhlas. 

- architektonická fi  KEE04DESIGN s.r.o. předložila ceno-
vou nabídku na projekt KULTURNÍ CENTRUM KRUM-
VÍŘ + OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ.

- Kulturní centrum Krumvíř – cena projektu celkem 
360 000,-Kč, Objekt sociálního bydlení – cena projektu 
celkem 345 000,-Kč. Cena vychází procentuálně z cel-
kového odhadu ceny objektu. Na podzim bude vypsaná 
dotace na sociální bydlení.

- proběhlo výběrové řízení na zhotovitele schodů u KD. 
Vyhrála fi  RENOVA stavební a obchodní společnost 
s.r.o., Hodonín. 

- fi  RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. bude 
opravovat schody u Víceúčelové budovy.

- za malý traktor Kioti CK 2810 byla pořízena vlečka dvoj-
kolka a mulčovač.

Dotazy, podněty a připomínky
- Mgr. Michaela Procházková – se informovala, zda by se 

mohla vrátit závora na stadion, kvůli bezpečnosti dětí. 
Dále se informovala, zda by se mohlo opravit parkoviště 
u Jednoty. Informovala o tom, že u vietnamského obcho-
du stále stojí auto na chodníku.

- Dana Hečová – informovala se o schůzi na KD dne 
23.5.2018 ohledně pozemkových úprav. Půjde o volbu 
poradního sboru. Geodeti vysvětlí občanům, co se bude 
dít.

- Martin Valihrach – se informoval ohledně ČOV. Projek-
tanti pokračují. Proběhlo rozeslání  dokumentace k vy-
jádření na potřebné instituce. Dále se informoval, zda 
již byla podepsaná Kupní smlouva s p. Petrem Burešem 
a paní Kristýnou Hanzalovou. Smlouva ještě podepsaná 
není. Čekají na hypotéku. Dále se informoval ohledně 
Sběrného dvora. Čeká se na dotace.

- Mgr. Ondřej Luskač – informoval se ohledně výkopových 
prací v Chaloupkách– vodovod.     Ještě se budou kopat 
přípojky u každého domu a přepojovat stávající přípojky 
na nový vodovodní řád. Dále se informoval ohledně vyu-
žití místnosti pod KD – posilovna.

- Zdeněk Burýšek – informoval se ohledně rozšíření silni-
ce za humny, bude rozšířena. Dále se informoval ohled-
ně řešení dopravní situace na křižovatce u domu Loziá-
šových a ohledně parkování aut na silnici od křižovatky 
u Loziášů až po hlavní silnici. Řešení by bylo dát tam 
značky a retardéry. Na silnici od křižovatky k hlavní silnici 
se vozidla parkovat nesmí. Pan starosta požádá majitele 
těchto vozů o součinnost, aby tam svoje vozy neparko-
valy. Pokud to nepomůže, bude nucen kontaktovat Policii 
ČR, která bude procházet obcí a majitele nesprávně za-
parkovaných vozů pokutovat.

- Marcel Němeček – informoval se ohledně vjezdu s kočár-
kem do víceúčelové budovy. Zepředu objektu se tam ram-
pa na nájezd s kočárkem rozměrově nevejde. S kočárkem 
je možné do budovy se dostat z boku (ze dvora OÚ). Dále 
se informoval ohledně parkování u hřbitova. Ohledně po-
zemku mezi hřbitovem a kolejemi se jedná. Proběhne vý-
měna pozemků, pokud bude stávající majitel souhlasit. Na 
tomto pozemku by se poté udělalo parkoviště.

- Mgr. Ivana Lexová – informovala zastupitele o tom, že 
proběhla kolaudace školní jídelny. Na ZŠ a MŠ Krumvíř 

proběhla kontrola z hygieny. Konstatovali, že v MŠ nevy-
hovuje pro celkový počet 56 dětí sociální zařízení. Mělo 
by se uvažovat o rekonstrukci sociálního zařízení a po-
případě o přístavbě školky. Řešení přístavby ZŠ nepo-
kračuje. Stávající projektant nereaguje. Dále informovala 
o špatném stavu schodů u ZŠ, parkovací plochy před 
školou a chodníku. Vše se musí opravit.

8. 8. 2018
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ladislav Foretník, Martin Valihrach
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 přítomných

Bod č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků JmK na opra-

vu soc. zařízení hasičské zbrojnice 
 (200 000,Kč)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o opravu soc. zařízení hasičské zbrojnice Krumvíř. 

Dotace 200 000,-Kč je poskytována na základě dotač-
ního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020 
a musí být použita v souladu s právními předpisy, pod-
mínkami smlouvy a Dotačním programem.

Usnesení č. 24/18/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí do-

tace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Rekon-
strukce sociálního zařízení a zázemí v hasičské zbroj-
nici“ ve výši 200 000,-Kč, za podmínek návrhu smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

- Hlasování č. 3.: 10-0-0
   
Bod č. 2
Rozpočtové opatření č. 5
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 15 145 600,-Kč na 

16 045 400,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 23 118 103,-Kč na 

23 783 103,-Kč
- Financování je 7 737 703,-Kč viz. příloha zápisu ZO 

Usnesení č. 25/18/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
- Hlasování č. 4:  10-0-0

Bod č. 3
Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř a paní Vladimírou Ro-

zínkovou a Věrou Valentovou na koupi pozemků p. č. 
918/1 a 918/9 za účelem výstavby ČOV

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o koupi pozemků p. č. 918/1 a 918/9 od paní Vladi-

míry Rozínkové a Věry Valentové za účelem výstavby 
ČOV. Byl zhotoven odhad asi na 270 000,-Kč. Majitelky 
pozemků požadují částku 350 000,-Kč. Část pozemků se 
využije na výměnu při pozemkových úpravách. 

Usnesení č. 26/18/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí 

Krumvíř a paní Vladimírou Rozínkovou a Věrou Valen-
tovou na koupi pozemků p. č. 918/1 a 918/9 za účelem 
výstavby ČOV.

- Hlasování č. 5: 10-0-0
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Bod č. 4
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Krum-

víř pro příští volební období 2018-2022.

Usnesení č. 27/18/Z 4
- Zastupitelstvo obce stanovilo počet členů zastupitelstva 

Obce Krumvíř pro příští volební období 2018-2022 na 
patnáct členů.

- Hlasování č. 6: 10-0-0

Bod č. 5
Kupní smlouva o prodeji pozemku p. č. 1588/3 

o výměře 126 m2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Žádost pana Radka Kučery o prodej pozemku p. č. 

1588/3 o výměře 126 m2 nad sklepem, který je ve vlast-
nictví žadatele. Již jednou se tento prodej schvaloval p. 
Karlu Šefčíkovi. Ten od prodeje ustoupil. Cena je stano-
vena dle znaleckého posudku ve výši 10 078,-Kč.

Usnesení č. 28/18/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji po-

zemku p. č. 1588/3 o výměře 126 m2 p. Radku Kučerovi.
- Hlasování č. 7: 10-0-0

Bod č. 6
Pořízení změny územního plánu obce Krumvíř č. 1 ve 

zkráceném řízení
Materiály uvedl Jaroslav Komosný 
- Jde o požadavek p. Jakuba Dufky o změnu funkčního 

využití stávající zemědělské plochy – záhumení (část 
pozemku p. č. 1551/1) na plochu bydlení venkovské.

- Jde o požadavek p. Františka Valihracha o změnu funkč-
ního využití stávající zemědělské plochy – záhumení – p. 
č. 524/1 a 524/6 o výměře cca 1000m2 na plochu výroby 
a skladování – výroby zemědělské a řemesla.

- Vypuštění podmínky zpracování Územní studie pro část 
plochy v místě již realizovaných 2 RD – p. č. 1930/18, 
1930/19, 1930/20, 1930/21, 1930/22, 1930/60, 1930/61, 
1930/62, 1930/63, část 1930/244

- Revize regulativů územního plánu.
- Uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou 

územně plánovací dokumentací.
- Uvedení územního plánu do souladu s vyhláškou 

č. 500/2006 Sb. v platném znění.

Usnesení č. 29/18/Z 4
- Zastupitelstvo obce Krumvíř podle § 6 odst.5 písm. a) 

a § 55a stavebního zákona rozhoduje o pořízení Změ-
ny č. 1 územního plánu Krumvíř zkráceným postupem a 
schvaluje její následující obsah: 

- na návrh Ing. Jakuba Dufky, Hrozňatova 12c, 615 00 
Brno - změnu funkčního využití stávající zemědělské 
plochy – záhumení Zz (část pozemku p. č. 1551/1) na 
plochy bydlení venkovské Bv

- na návrh p. Františka Valihracha, 691 73 Krumvíř 204 na 
změnu funkčního využití stávající zemědělské plochy – 
záhumení Zz – p. č. 524/1 a 524/6 o výměře cca 1000m2 

na plochu výroby a skladování – výroby zemědělské 
a řemesla Vz

- vypuštění podmínky zpracování Územní studie pro část 

plochy Z3-Bv v místě již realizovaných 2 RD – p. č. 
1930/18, 1930/19, 1930/20, 1930/21, 1930/22, 1930/60, 
1930/61, 1930/62, 1930/63, část 1930/244

- revize regulativů územního plánu
- uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou 

územně plánovací dokumentací
- uvedení územního plánu do souladu s vyhláškou č. 

500/2006 Sb. v platném znění.
- Hlasování č. 8: 10-0-0

Bod č. 7
Strategie rozvoje sportu Obce Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o potřebný dokument, který bude sloužit k tomu, 

aby se mohlo žádat o dotace v oblasti sportu.

Usnesení č. 30/18/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje dokument Strategie roz-

voje sportu Obce Krumvíř.
- Hlasování č. 9: 10-0-0

Bod č. 8
Smlouva č.: 1030033371/003 o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene „Krumvíř, příp. k.NN, Grygar 
K117/1“

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jedná se o přípojku k.NN – p. Grygar. Jde o dům pod 

kostelem.

Usnesení č. 31/18/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene č. 1030033371/003 
s E.ON Distribuce, a.s., „Krumvíř, příp. k.NN, Grygar 
K117/1“.

- Hlasování č. 10: 10-0-0

Bod č. 9
Smlouva E.ON – Smlouva o připojení ČOV k distribuční 

soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jedná se o smlouvu mezi Obcí Krumvíř a E.ONem - 

přípojku K.NN – ČOV. Podíl Obce Krumvíř na oprávně-
ných nákladech činí 50 000,-Kč.

Usnesení č. 32/18/Z 4
- - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu mezi Obcí 

Krumvíř a E.ON Distribuce, a.s. o připojení ČOV k dis-
tribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí.

- Hlasování č. 11: 10-0-0

Bod č. 10
Návrh na vyřazení projektu na biotop z účetnictví Obce 

Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o vyřazení projektu z účetnictví. Momentálně ne-

jsou žádné dotační možnosti, projekty zůstanou. Pokud 
se bude stavba v budoucnu realizovat, bude se muset 
zaktualizovat projekt a stavební povolení.

Usnesení č. 33/18/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje (navrhuje) ponechání 

projektu na biotop v účetnictví, aby v případě získání 
dotace se mohlo pokračovat a tyto náklady na projekt 
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uplatnit v dotaci.
- Hlasování č. 12.: 10-0-0

Dotazy, podněty a připomínky
- Jaroslav Komosný – informoval zastupitele ohledně 

Sběrného dvora. Obec Krumvíř získala dotaci na Sběrný 

dvůr. Bude se vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele.
- Dále informoval zastupitele o pobočce Pošty Partner 

Krumvíř. Paní Jana Špánková podala u České pošty vý-
pověď. Bude končit k 31.1.2019. Česká pošta bude hle-
dat náhradníka.

- Dále seznámil zastupitele s projektem ČOV.

Maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), přihlaste 
se na Obecní úřad na obřad Vítání občánků, telefonní 
číslo 519 419 321, e-mail: podatelna@krumvir.cz. Kdo 
má o obřad zájem, musí vyplnit formulář „Souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro účely vítání občánků“, 

který je k dispozici na webu www.krumvir.cz a na poda-
telně Obecního úřadu Krumvíř. Obřad Vítání občánků 
proběhne v měsíci říjnu 2018. Bližší informace získáte 
na podatelně Obecního úřadu nebo u p. Michaely Pro-
cházkové.

Výzva SboVýzva Sboru 
ro občanské záležitopro občanské záležitosti

Ob í úřna Obecním úřadě formulář

Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce – ju-
bilanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let s blahopřáním 
k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 2018 dovrší 
výše uvedené jubileum a mají zájem o osobní návštěvy členů 
Sboru pro občanské záležitosti spojené s gratulací a předá-
ním dárkového balíčku, musejí vyplnit formulář „Souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro účely blahopřání jubilan-
tům“. Ten je k dispozici na webu www.krumvir.cz a na podatel-
ně Obecního úřadu Krumvíř.
Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo 
u p. Michaely Procházkové.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Společnost TESPRA Hodonín, zabývající se svo-
zem odpadu, nám zaslala tabulky s vyhodnocením 
třídění odpadu obcí za rok 2017. Současně poskytla 
i vývojovou tabulku s množstvím svezeného odpadu. 
Z výsledků analýz domovních odpadů vyplývá, že kaž-

dý občan ČR ročně vyprodukuje 150 - 200 kg odpadů. 
Z toho kolem 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla, 
5kg kovů a zhruba 1,4 kg nápojových kartonů. Naší 
snahou by mělo být co nejvíce tohoto recyklovatelného 
odpadu znovu využít.

Třídění odpaduTřídění odpadu
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Vyhodnocení třídění odpadu obcí za rok 2017
První tabulka zobrazuje počet svezeného odpadu za rok. Celkově se roztřídilo přibližně 36 tun odpadu, přičemž 

největší část zaujímá jednoznačně tříděný papír.

plasty
celkem

kg/1obyv

papír
celkem

kg/1obyv

bílé sklo
celkem

kg/1obyv

bar. sklo
celkem

kg/1obyv

tetrapack
celkem

kg/1obyv
pořadí pořadí pořadí pořadí pořadí

     
Blatnice p.sv.A. 8,848 23 8,408 20 4,538 18 11,115 5 0,634 17
Čejkovice 18,914 2 21,819 3 8,401 4 20,261 1 3,927 2
Dolní Bojanovice 17,303 3 22,554 2 3,773 22 4,608 22 1,754 7
Hodonín 6,490 25 10,340 13 4,340 20 5,543 20 0,266 25
Hroznová Lhota 10,130 20 8,962 18 5,932 9 7,197 15 0,383 24
Hrubá Vrbka 13,725 11 7,386 22 0,000 25-26 0,000 26 1,311 9
Javorník 8,088 24 5,237 23 7,613 5 8,142 12 1,318 8
Josefov 13,707 12 18,322 5 12,015 2 16,285 2 4,937 1
Kněždub 13,030 14 9,949 14 4,878 15 5,325 21 1,070 12
Kozojídky 12,805 15 9,893 15 6,818 7 4,291 23 1,138 11
Krumvíř 5,535 26 9,601 16 4,958 14 7,386 13 2,245 5
Kuželov 16,334 4 7,739 21 9,737 3 7,380 14 0,429 23
Lužice 12,778 16 13,768 9 4,558 17 6,935 16 0,087 26
Malá Vrbka 14,471 9 3,744 25 5,890 10 3,215 25 0,488 21
Mutěnice 9,836 22 14,456 7 2,781 23 15,539 3 0,771 16
Nový Poddvorov 9,995 21 13,541 10 12,309 1 12,812 4 0,531 20
Petrov 12,491 17 10,461 12 3,821 21 9,173 8 0,541 18
Prušánky 13,126 13 25,403 1 4,690 16 9,818 7 2,783 3
Radějov 11,437 18 9,226 17 5,228 12 6,378 17 0,810 14
St. Poddvorov 15,417 7 8,621 19 5,313 11 5,946 18 0,532 19
Suchov 14,105 10 3,373 26 7,579 6 5,672 19 2,204 6
Tasov 15,925 5 10,469 11 6,422 8 4,000 24 0,938 13
Terezín 20,093 1 13,837 8 2,541 24 8,584 11 2,544 4
Tvarožná Lhota 15,139 8 19,429 4 5,202 13 8,680 10 1,152 10
Velká n.Veličkou 15,884 6 14,765 6 4,416 19 8,853 9 0,785 15
Žeraviny 10,216 19 3,805 24 0,000 25-26 10,595 6 0,463 22

Následující tabulka má vyšší vypovídací hodnotu, 
jelikož zohledňuje počet obyvatel. Lze zde tedy vi-
dět celkový počet kg tříděného opadu na 1 obyvatele 
obce. Z tohoto pohledu je na tom Krumvíř nejlépe co 
se týká třídění tetrapack odpadu, kde obsadil 5. místo. 

Naopak nejhoršího výsledku dosahuje v třídění plastů, 
kde je mezi sledovanými obcemi na posledním místě. 
Jak bylo zmíněno výše, Krumvíř vytřídil nejvíce papíru. 
Pokud porovnáme toto množství s počtem obyvatel, 
tak se Krumvíř nachází přibližně uprostřed tabulky.

plasty
celkem

kg/1obyv

papír
celkem

kg/1obyv

bílé sklo
celkem

kg/1obyv

bar. sklo
celkem

kg/1obyv

tetrapack
celkem

kg/1obyv
pořadí pořadí pořadí pořadí pořadí

     
Blatnice p.sv.A. 8,848 23 8,408 20 4,538 18 11,115 5 0,634 17
Čejkovice 18,914 2 21,819 3 8,401 4 20,261 1 3,927 2
Dolní Bojanovice 17,303 3 22,554 2 3,773 22 4,608 22 1,754 7
Hodonín 6,490 25 10,340 13 4,340 20 5,543 20 0,266 25
Hroznová Lhota 10,130 20 8,962 18 5,932 9 7,197 15 0,383 24
Hrubá Vrbka 13,725 11 7,386 22 0,000 25-26 0,000 26 1,311 9
Javorník 8,088 24 5,237 23 7,613 5 8,142 12 1,318 8
Josefov 13,707 12 18,322 5 12,015 2 16,285 2 4,937 1
Kněždub 13,030 14 9,949 14 4,878 15 5,325 21 1,070 12
Kozojídky 12,805 15 9,893 15 6,818 7 4,291 23 1,138 11
Krumvíř 5,535 26 9,601 16 4,958 14 7,386 13 2,245 5
Kuželov 16,334 4 7,739 21 9,737 3 7,380 14 0,429 23
Lužice 12,778 16 13,768 9 4,558 17 6,935 16 0,087 26
Malá Vrbka 14,471 9 3,744 25 5,890 10 3,215 25 0,488 21
Mutěnice 9,836 22 14,456 7 2,781 23 15,539 3 0,771 16



Krumvířský zpravodaj2/2018 strana  11

Nový Poddvorov 9,995 21 13,541 10 12,309 1 12,812 4 0,531 20
Petrov 12,491 17 10,461 12 3,821 21 9,173 8 0,541 18
Prušánky 13,126 13 25,403 1 4,690 16 9,818 7 2,783 3
Radějov 11,437 18 9,226 17 5,228 12 6,378 17 0,810 14
St. Poddvorov 15,417 7 8,621 19 5,313 11 5,946 18 0,532 19
Suchov 14,105 10 3,373 26 7,579 6 5,672 19 2,204 6
Tasov 15,925 5 10,469 11 6,422 8 4,000 24 0,938 13
Terezín 20,093 1 13,837 8 2,541 24 8,584 11 2,544 4
Tvarožná Lhota 15,139 8 19,429 4 5,202 13 8,680 10 1,152 10
Velká n.Veličkou 15,884 6 14,765 6 4,416 19 8,853 9 0,785 15
Žeraviny 10,216 19 3,805 24 0,000 25-26 10,595 6 0,463 22

Další tabulka zobrazuje celkový počet surovin v kg/
obyvatele v roce 2017. Pro porovnání jsou zde data 
i z předchozího roku. Krumvíř se v roce 2017 umístil 
na 22. místě z 26. Pozitivní je, že oproti roku 2016 se 
podařilo vytřídit více odpadu a to o necelé 2 kg/obyva-

tele. Rozhodně zde je ale prostor pro zlepšení, vždyť 
i některé obce s menším počtem obyvatel se umístily 
v přední části tabulky. Je tedy jen na každém z nás, jak 
k třídění odpadu přistoupíme a přispějeme tak k zlep-
šení životního prostřední nejen v naší obci.

surovin
celkem

t

obyvatel
dle ČSÚ

k 1.1.2017

surovin
2017

kg/1obyv
pořadí

surovin
2016

kg/1obyv
rozdíl pořadí

SKOKAN
 

Blatnice p.sv.A. 69,131 2061 33,542 17 33,217 0,326 19
Čejkovice 179,272 2445 73,322 1 76,282 -2,960 25
Dolní Bojanovice 149,674 2994 49,991 4 48,225 1,766 13
Hodonín 667,14 24728 26,979 24 26,708 0,271 20
Hroznová Lhota 40,494 1242 32,604 20 34,796 -2,192 24
Hrubá Vrbka 13,767 614 22,422 26 20,992 1,430 14
Javorník 21,766 716 30,399 21 29,099 1,301 15
Josefov 26,759 410 65,266 2 58,043 7,222 4
Kněždub 38,226 1116 34,253 16 31,995 2,258 11
Kozojídky 18,241 522 34,944 15 30,891 4,053 9
Krumvíř 36,027 1212 29,725 22 27,891 1,834 12
Kuželov 17,064 410 41,620 10 36,753 4,866 7
Lužice 111,824 2933 38,126 11 37,029 1,097 18
Malá Vrbka 4,783 172 27,808 23 29,669 -1,860 23
Mutěnice 158,781 3660 43,383 9 33,875 9,508 1
Nový Poddvorov 10,182 207 49,188 6 56,444 -7,256 26
Petrov 48,783 1337 36,487 13 35,334 1,153 17
Prušánky 123,976 2221 55,820 3 47,824 7,996 3
Radějov 28,382 858 33,079 18 34,611 -1,531 22
St. Poddvorov 34,862 973 35,829 14 30,525 5,304 6
Suchov 15,643 475 32,933 19 24,322 8,611 2
Tasov 20,689 548 37,754 12 31,832 5,922 5
Terezín 18,992 399 47,599 7 44,085 3,514 10
Tvarožná Lhota 45,683 921 49,602 5 49,480 0,122 21
Velká n.Veličkou 129,639 2900 44,703 8 40,018 4,685 8
Žeraviny 4,765  190 25,079 25 23,868 1,211 16

Vývojové tabulky třídění odpadu obcí
Následující tabulky zobrazují množství svezeného odpadu od roku 2014. Data jsou jak v tunách, tak ná-

sledně v kg/obyvatele.

PAPÍR 2014 2015 2016 2017
t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv

Blatnice - - - - 17,41 8,44 17,33 8,41
Čejkovice 75,54 30,40 46,89 18,81 54,73 22,33 53,35 21,82
Dolní Bojanovice 72,68 24,45 64,50 21,67 63,11 21,02 67,53 22,55
Hodonín 431,01 17,21 350,10 14,02 271,07 10,94 255,68 10,34
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Hroznová Lhota 23,47 18,55 12,52 9,95 12,77 10,26 11,13 8,96
Hrubá Vrbka 6,19 9,57 5,48 8,66 4,14 6,63 4,54 7,39
Javorník 3,14 4,39 4,58 6,39 3,87 5,39 3,75 5,24
Josefov 10,38 24,83 8,94 21,66 6,19 14,96 7,51 18,32
Kněždub 16,85 14,99 13,95 12,36 10,91 9,71 11,10 9,95
Kozojídky 4,45 8,72 4,80 9,42 4,79 9,28 5,16 9,89
Krumvíř 5,00 4,32 9,38 8,02 9,21 7,60 11,64 9,60
Kuželov 6,73 16,62 2,57 6,33 2,56 6,20 3,17 7,74
Lužice 57,84 19,90 39,96 13,80 37,75 12,87 40,38 13,77
Malá Vrbka 0,74 3,98 0,86 4,51 0,61 3,54 0,64 3,74
Mutěnice 72,19 19,87 49,55 13,54 47,07 12,86 52,91 14,46
Nový Poddvorov 1,28 6,76 1,93 9,76 2,24 10,82 2,80 13,54
Petrov 16,62 12,44 14,08 10,56 11,84 8,85 13,99 10,46
Prušánky 49,70 22,58 57,24 26,08 47,85 21,54 56,42 25,40
Radějov 11,66 13,97 9,73 11,62 8,69 10,13 7,92 9,23
Starý Poddvorov 20,54 20,98 9,03 9,27 7,78 7,99 8,39 8,62
Suchov 1,19 2,42 1,16 2,38 0,95 2,01 1,60 3,37
Tasov 7,13 13,05 8,17 14,79 5,45 9,94 5,74 10,47
Terezín 5,95 15,07 9,42 23,90 5,59 14,01 5,52 13,84
Tvarožná Lhota 18,90 20,59 19,45 21,39 17,30 18,78 17,89 19,43
Velká nad Veličkou 36,67 12,56 43,07 14,78 36,18 12,48 42,82 14,77
Žeraviny 0,71 3,60 1,00 5,11 0,55 2,87 0,72 3,81
  

PAPÍR 2014 2015 2016 2017
t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv

PLAST 2014 2015 2016 2017
t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv

Blatnice - - - - 19,10 9,25 18,24 8,85
Čejkovice 44,25 17,81 49,19 19,74 44,59 18,19 46,25 18,91
Dolní Bojanovice 43,22 14,54 43,78 14,71 45,50 15,16 51,80 17,30
Hodonín 128,37 5,12 149,74 6,00 143,58 5,80 160,49 6,49
Hroznová Lhota 12,95 10,24 17,00 13,51 14,76 11,86 12,58 10,13
Hrubá Vrbka 5,39 8,33 7,29 11,52 8,36 13,40 8,43 13,72
Javorník 5,69 7,95 6,64 9,27 6,42 8,95 5,79 8,09
Josefov 5,00 11,96 5,79 14,02 5,40 13,05 5,62 13,71
Kněždub 13,49 12,00 16,04 14,22 14,17 12,60 14,54 13,03
Kozojídky 3,66 3,16 5,60 10,97 5,71 11,07 6,68 12,80
Krumvíř 4,94 9,69 5,81 4,97 7,16 5,91 6,71 5,53
Kuželov 5,84 14,41 7,23 17,81 6,38 15,44 6,70 16,33
Lužice 25,53 8,79 37,05 12,80 36,17 12,33 37,48 12,78
Malá Vrbka 2,27 12,19 2,95 15,51 2,71 15,76 2,49 14,47
Mutěnice 31,49 8,67 32,35 8,84 33,68 9,20 36,00 9,84
Nový Poddvorov 1,45 7,67 2,64 13,32 2,48 11,98 2,07 10,00
Petrov 14,48 10,84 15,20 11,40 14,84 11,10 16,70 12,49
Prušánky 28,28 12,85 29,76 13,56 25,68 11,56 29,15 13,13
Radějov 9,90 11,86 11,86 14,17 11,33 13,21 9,81 11,44
Starý Poddvorov 10,12 10,34 10,37 10,64 11,72 12,04 15,00 15,42
Suchov 3,65 7,42 3,87 7,93 4,87 10,25 6,70 14,11
Tasov 7,11 13,02 8,49 15,37 7,34 13,40 8,73 15,93
Terezín 2,84 7,20 5,62 14,25 7,36 18,45 8,02 20,09
Tvarožná Lhota 11,60 12,64 14,63 16,10 14,82 16,09 13,94 15,14
Velká nad Veličkou 43,79 15,00 47,02 16,13 44,04 15,19 46,06 15,88
Žeraviny 1,69 8,54 2,02 10,32 2,15 11,32 1,94 10,22
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SKLO 2014 2015 2016 2017
t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv

Blatnice - - - - 30,99 15,01 32,26 15,65
Čejkovice 74,20 29,86 94,92 38,09 80,59 32,88 70,08 28,66
Dolní Bojanovice 30,07 10,12 35,23 11,83 31,23 10,40 25,09 8,38
Hodonín 207,78 8,29 195,63 7,83 241,25 9,74 244,41 9,88
Hroznová Lhota 10,12 8,00 15,94 12,67 15,27 12,27 16,31 13,13
Hrubá Vrbka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Javorník 7,75 10,84 10,59 14,79 9,56 13,32 11,28 15,76
Josefov 10,27 24,57 10,34 25,03 10,48 25,32 11,60 28,30
Kněždub 8,38 7,45 7,74 6,86 9,62 8,56 11,39 10,20
Kozojídky 4,53 8,88 5,00 9,81 4,93 9,56 5,80 11,11
Krumvíř 6,96 6,01 14,54 12,44 14,46 11,93 14,96 12,34
Kuželov 5,73 14,14 5,28 13,00 6,11 14,79 7,02 17,12
Lužice 19,49 6,71 35,58 12,29 33,50 11,42 33,71 11,49
Malá Vrbka 1,81 9,72 1,29 6,80 1,67 9,70 1,57 9,10
Mutěnice 47,96 13,20 46,16 12,62 40,39 11,04 67,05 18,32
Nový Poddvorov 4,27 22,59 5,68 28,67 6,83 32,98 5,20 25,12
Petrov 13,13 9,82 16,27 12,21 19,76 14,78 17,37 12,99
Prušánky 33,04 15,01 29,06 13,24 27,17 12,23 32,22 14,51
Radějov 6,56 7,85 8,46 10,10 9,54 11,12 9,96 11,61
Starý Poddvorov 8,90 9,09 8,12 8,33 9,68 9,94 10,96 11,26
Suchov 3,58 7,28 4,14 8,48 4,99 10,51 6,29 13,25
Tasov 4,61 8,43 3,79 6,86 4,24 7,74 5,71 10,42
Terezín 3,87 9,81 4,67 11,85 3,77 9,46 4,44 11,13
Tvarožná Lhota 11,43 12,45 11,92 13,11 12,59 13,66 12,79 13,88
Velká nad Veličkou 38,99 13,36 32,33 11,09 32,78 11,30 38,48 13,27
Žeraviny 1,35 6,84 1,22 6,21 1,74 9,14 2,01 10,59

TETRAPACK 2014 2015 2016 2017
t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv

Blatnice - - - - 1,06 0,51 1,31 0,63
Čejkovice 4,53 1,82 4,80 1,93 7,06 2,88 9,60 3,93
Dolní Bojanovice 4,47 1,50 4,21 1,41 4,94 1,64 5,25 1,75
Hodonín 7,43 0,30 7,29 0,29 5,75 0,23 6,57 0,27
Hroznová Lhota 0,73 0,58 0,47 0,37 0,52 0,41 0,48 0,38
Hrubá Vrbka 0,75 1,16 0,69 1,09 0,60 0,95 0,81 1,31
Javorník 0,92 1,29 1,30 1,81 1,04 1,44 0,94 1,32
Josefov 1,76 4,21 1,94 4,70 1,95 4,71 2,02 4,94
Kněždub 0,76 0,68 0,93 0,83 1,26 1,12 1,19 1,07
Kozojídky 0,38 1,51 0,34 0,66 0,51 0,98 0,59 1,14
Krumvíř 1,75 0,74 3,24 2,77 2,98 2,46 2,72 2,25
Kuželov 0,22 0,55 0,18 0,44 0,13 0,31 0,18 0,43
Lužice 3,91 1,34 1,69 0,58 1,18 0,40 0,26 0,09
Malá Vrbka 0,15 0,81 0,12 0,62 0,11 0,66 0,08 0,49
Mutěnice 3,09 0,85 2,75 0,75 2,85 0,78 2,82 0,77
Nový Poddvorov 0,07 0,37 0,10 0,52 0,14 0,68 0,11 0,53
Petrov 0,65 0,49 0,55 0,41 0,80 0,60 0,72 0,54
Prušánky 1,33 0,60 4,20 1,91 5,52 2,48 6,18 2,78
Radějov 0,21 0,25 0,21 0,25 0,14 0,16 0,70 0,81
Starý Poddvorov 0,60 0,62 0,46 0,47 0,53 0,55 0,52 0,53
Suchov 0,90 1,83 0,79 1,63 0,74 1,56 1,05 2,20
Tasov 0,67 1,22 0,44 0,80 0,42 0,76 0,51 0,94
Terezín 0,34 0,85 0,23 0,59 0,86 2,16 1,02 2,54
Tvarožná Lhota 0,68 0,74 0,88 0,97 0,87 0,95 1,06 1,15
Velká nad Veličkou 4,27 1,46 3,44 1,18 3,05 1,05 2,28 0,79
Žeraviny 0,09 0,45 0,09 0,48 0,10 0,55 0,09 0,46
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CELKEM 2014 2015 2016 2017
t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv t kg/obyv

Blatnice - - 0,00 68,56 33,22 69,13 33,54
Čejkovice 198,52 79,89 195,79 78,57 186,97 76,28 179,27 73,32
Dolní Bojanovice 150,43 50,61 147,71 49,62 144,77 48,22 149,67 49,99
Hodonín 1,44 7,29 702,76 28,14 661,65 26,71 667,14 26,98
Hroznová Lhota 774,59 30,92 45,93 36,51 43,32 34,80 40,49 32,60
Hrubá Vrbka 47,27 37,36 13,46 21,27 13,10 20,99 13,77 22,42
Javorník 12,33 19,05 23,11 32,27 20,89 29,10 21,77 30,40
Josefov 17,50 24,47 27,01 65,41 24,03 58,04 26,76 65,27
Kněždub 27,41 65,57 38,66 34,27 35,96 31,99 38,23 34,25
Kozojídky 39,47 35,12 15,74 30,86 15,94 30,89 18,24 34,94
Krumvíř 13,01 22,27 32,96 28,20 33,80 27,89 36,03 29,73
Kuželov 18,65 20,75 15,26 37,58 15,18 36,75 17,06 41,62
Lužice 18,52 45,73 114,28 39,48 108,61 37,03 111,82 38,13
Malá Vrbka 106,77 36,74 5,21 27,44 5,10 29,67 4,78 27,81
Mutěnice 4,97 26,70 130,81 35,76 123,98 33,87 158,78 43,38
Nový Poddvorov 154,72 42,59 10,35 52,27 11,68 56,44 10,18 49,19
Petrov 7,06 37,38 46,10 34,58 47,24 35,33 48,78 36,49
Prušánky 44,88 33,59 120,25 54,78 106,22 47,82 123,98 55,82
Radějov 112,34 51,04 30,25 36,15 29,70 34,61 28,38 33,08
Starý Poddvorov 28,33 33,93 27,97 28,71 29,70 30,53 34,86 35,83
Suchov 40,16 41,02 9,96 20,41 11,55 24,32 15,64 32,93
Tasov 9,32 18,95 20,88 37,82 17,44 31,83 20,69 37,75
Terezín 19,50 35,72 19,94 50,60 17,59 44,09 18,99 47,60
Tvarožná Lhota 13,01 32,92 46,87 51,56 45,57 49,48 45,68 49,60
Velká nad Veličkou 42,61 46,42 125,86 43,19 116,05 40,02 129,64 44,70
Žeraviny 123,72 42,38 4,34 22,12 4,54 23,87 4,77 25,08

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Koalice politických stran KDU-ČSL a ODSKoalice politických stran KDU-ČSL a ODS
Vážení spoluobčané,
v letošním roce budeme opět po čtyřech letech 

vybírat členy obecního zastupitelstva a vedení obce 
Krumvíř. Nabízíme Vám možnost vybrat vhodné lidi 
ze společné kandidátky KDU-ČSL, ODS a kandidátů 
bez politické příslušnosti. Všichni kandidující jsou při-
praveni se na činnosti zastupitelstva aktivně podílet. 
Nehledali jsme lidi do počtu, ale ty kdo umí formulovat 
svou představu o fungování obce a mají vlastní názor. 
Mezi kandidáty jsou Krumvířští rodáci, ale i lidé, kteří si 
život v Krumvíři zvolili. Nyní se na vás obracíme s žá-
dostí o důvěru.

Obec Krumvíř má dobré podmínky pro rozvoj. Pra-
videlné příjmy do rozpočtu obce (mimo mimořádných) 
jsou na úrovni 15 – 16 milionů, běžné roční výdaje 
jsou zhruba 10-11 milionů. Každoročně má tedy obec 
k dispozici několik milionů korun na investice a rozvoj, 
často však zůstávají nevyužity na účtu. Nedaří se zís-
kávat dotace a tak zhodnocovat vlastní zdroje. Máme 
sice peníze na účtu, ale nemáme kanalizaci a čističku, 
opravené chodníky, funkční koupaliště a jistě každého 
z vás napadne celá řada dalších věcí. 

A o to nám také jde - do správy obce musí mít mož-
nost se zapojit všichni občané. Připravované projekty 

je nutné prezentovat veřejně a dát občanům možnost 
je připomínkovat. Vyčleníme část rozpočtu na projek-
ty, které přímo předloží občané. Chceme tak podpořit 
větší zájem občanů a také jejich zodpovědnost za život 
obce. Rozvoj obce musí být plánovitý a záměrný, aby 
nové prvky obohacující veřejný prostor odpovídaly du-
chu místa. Správa obce jistě přináší mnoho překážek. 
Jsme připraveni je řešit a ne hledat důvody proč vyřešit 
nejdou. 

Vedení obce musí zajistit kvalitní činnost technické 
skupiny. Práce při úklidu obce, údržbě veřejné zeleně 
či zimní úklid sněhu musí být plánovitý, důkladný a  ob-
čany předvídatelný. Je třeba se věnovat pravidelné 
údržbě a opravám dětského hřiště, odstraňování su-
chých stromů z předchozí výsadby, úklidu komunikací. 
Okolí kontejnerů na tříděný odpad musí být pravidelně 
udržováno. V Krumvíři je mnoho nehezkých míst, která 
nám nedělají dobrou vizitku. 
Činnost a rozhodování zastupitelstva obce je dána 

podklady a agendou, kterou mu předkládá rada obce 
a její starosta. Zastupitelstvo musí mít časový prostor 
seznámit se s projednávanými materiály. Je třeba sta-
novit roční plán schůzí zastupitelstva i rady. Musí začít 
fungovat další zřizované orgány obce – kontrolní a fi -
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nanční výbor, tak aby plnily zákonem předpokládanou 
funkci. Usilujeme o to, aby byly zřízeny i další komise – 
kulturní a stavební. Tyto orgány musí mít jasně vyme-
zenu činnost. Do komisí a výborů je vhodné nominovat 
i občany, kteří nejsou členy zastupitelstva, ale dané 
problematice rozumí. Obecní záležitosti nemohou být 
v rukách pouze malé skupinky stále stejných osob.

Kromě systémových změn fungování správy obce 
předkládáme i několik konkrétních bodů, o jejichž rea-
lizaci budeme usilovat.

-  Musíme vybudovat splaškovou kanalizaci, rozšířit deš-
ťovou kanalizaci a vybudovat čističku odpadních vod – 
jakýkoliv budoucí rozvoj obce je podmíněn kvalitní infra-
strukturou. 

-  Vybudujeme sběrný dvůr s jasnými pravidly a s možností 
maximálního vyžití odpadů (kontejnery z obce odstranit, 
nahradíme je svozem základních vytříděných odpadů od 
domů). Podnikneme kroky k přechodu na sofi stikovaněj-
ší systém třídění odpadů, aby lidé byli k zapojení do tří-
dění motivováni. Zavedení motivačního systému třídění 
odpadu přináší občanům úsporu výdajů za odpad (na zá-
kladě vlastní aktivity) a zároveň snižuje množství odpadu 
ukládaného na skládkách.

-  Při správě obce se zaměříme i na témata životního pro-
středí. Stávající veřejné osvětlení chceme nechat nahra-
dit LED osvětlením, které přinese vyšší kvalitu osvětlení 
i fi nanční úsporu. Chceme zpracovat obecní projekt na 
podporu využití srážkové vody obcí i domácnostmi.

-  Chceme zmodernizovat a zvýšit kapacitu školy a školky. 
Fungující a kvalitní škola a školka jsou nezbytnou pod-
mínkou pro atraktivitu obce. Pod opravenou fasádou se 
skrývá zastaralé vybavení, nedostatečné zázemí pro vý-
uku i pedagogy. Školní jídelna musí mít možnost vařit pro 
strávníky z obce. Zajistíme bezpečné přecházení na pře-
chodech před začátkem a po konci vyučování, dozor na 
přechodu je nejsnadnější a v okolních obcích osvědčené 
řešení.

-  Musíme vyřešit nehezká místa v obci – okolí kostela, 
okolí školy, prostor před kulturním domem a za obecním 
úřadem. V místech nové výstavby vybudujeme další dět-
ská hřiště. Dětská hřiště doplníme i o herní a sportovní 
prvky pro mládež a dospělé.

-  Vyřešíme parkování v problematických oblastech – okolí 
školy a školky, střed obce okolo obchodu a u hřiště. Obec 
musí aktivně připomínkovat projekt rekonstrukce silnice 
č. 380 procházející Krumvířem. Bezpečnost chodců by 
zvýšila instalace úsekového měření rychlosti, musíme 
zahájit vyjednání s Policií ČR a dopravním odborem MěÚ 
Hustopeče.

-  Rozšíříme nový hřbitov a vybudujeme parkování v jeho 
blízkosti.

- Chceme získat fi nance pro vybudování sociálních či star-
tovacích bytů. Jedná se zejména o bydlení pro mladé 
rodiny a seniory. Obec by měla mít k dispozici i ubytovací 
kapacitu pro případ mimořádných situací. Ve spolupráci 
s Mikroregionem Hustopečsko chceme zvážit nabídku 
ambulantních a terénních služeb pro seniory, aby mohli 
zůstat ve svém přirozeném prostředí

-  Musíme si odpovědět na otázku co s bývalým koupali-
štěm. Budeme usilovat o vybudování nového? Má být 
standardní a nebo biotopové? V této otázce chceme 
uspořádat obecní anketu. V případě kladné odezvy ze 
strany občanů, začneme podnikat konkrétní kroky, aby 

se mnohaletý sen proměnil ve skutečnost. 
-  Se sousedními obcemi budeme vyjednávat a spolupra-

covat na vybudování cyklostezek. Napojení na národní 
síť cyklostezek má prokazatelně pozitivní vliv na rozvoj 
podnikání v cestovním ruchu (ubytování a pohostinství) 
a následně i dalších služeb pro obyvatelstvo.

-  Webové stránky obce se musí změnit. Jsou nepřehled-
né a neodpovídají stávajícím standardům. Na stránkách 
musí být snadno dohledatelné aktuální informace o dění 
v obci, fotogalerie, usnesení zastupitelstva a rady, či in-
formace o všech projektech. I internetové stránky musí 
mít redakční radu, která se bude pravidelně věnovat je-
jich aktualizaci. 

-  Pořídíme veřejně přístupný autonomní defi brilátor. Něko-
lik desítek tisíc může zachránit lidské životy. Dále bude-
me pracovat na tom, aby byly defi brilátory k dispozici i ve 
škole, pro hasičský sbor a TJ Sokol.

-  V katastru obce probíhají Komplexní pozemkové úpravy 
(KPU) – jejichž cílem je úprava ve vlastnictví pozemků. 
V souvislosti s úpravami budeme usilovat o vybudová-
ní vodní nádrže (v místě mokřadů), výsadbu alejí podél 
cest (např. třešňová na bohumělské), budeme usilovat o 
vybudování zpevněné komunikace směrem na Násedlo-
vice. Stát může v rámci KPU v katastru obce Krumvíř in-
vestovat desítky miliónů korun. Obec však musí k tomuto 
projektu přistoupit aktivně.

- Obec musí připravit další lokality pro individuální výstav-
bu – jako vhodná místa se nabízejí např. lokality směr 
Bohumilice po pravé straně další ulice, další ulice na 
začátku obce směr Klobouky, Rybníček, Za humny. Je 
třeba podpořit i zástavbu v zastavěném území obce. Pro-
jekty nové výstavby musí zahrnovat i místa na parkování, 
chodníky, veřejnou zeleň a dětská hřiště.  U uzavřených 
smluv je třeba dohlížet na dodržování termínu výstavby a 
kolaudace, tak aby stanovená pravidla platila pro všech-
ny. Pozemky na výstavbu musí být prodávány za jasných 
a srovnatelných podmínek.
Jsme rádi, že v Krumvíři žije mnoho lidí, kteří se ak-

tivně zapojují do řešení společných záležitostí. Určitě 
je třeba zmínit Krumvířskou chasu, kterou nyní tvoří již 
cca 30 mladých lidí. Je skvělé, že se podařilo zastavit 
pokles zájmu o folklor a tradice. Iniciativou Krumvířské 
chasy byl letní program obohacen o Posezení u cimbá-
lu na Vinařském domě. Dobrovolnická práce je základ 
života každé obce, příprava Bartolomějských hodů 
a odehrávek, či organizace festivalu Kraj beze stínu 
by se bez ní neobešla.

Velký kus práce dělá spolek proKrumvíř s již tradič-
ním Winerunem, letním kinem, jarním úklidem Krumví-
ře a letos nově divadelním večerem. Nutno zmínit také 
Spolek proMuzeum, kterému se podařilo vybudovat 
idylické místo, kde se můžeme seznámit se životem na 
jihomoravské vesnici na přelomu 19. a 20. století. Je-
jich aktivita dalece přesahuje obvod našeho katastru. 
Velký dík patří vedoucím dětského folklorního souboru 
Pantlička, které učí děti lásku k tradici a místu, ve kte-
rém žijí. Velmi záslužná a podpory hodná je činnost 
tradičních spolků jakou jsou hasiči, zahrádkáři či my-
slivci.

Zvláště je třeba vyzdvihnout aktivitu TJ Sokol 
Krumvíř, jehož skvělé sportovní výsledky dělají radost 
divákům a čest obci. Důležitá je také práce s mládeží, 
jako jedni z mála obcí v okolí má náš Sokol mladší 
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a starší přípravku, mladší a starší žáky a dorost. Čin-
nost Sokola a práce s mládeží si zaslouží dlouhodo-
bou podporu.

Všechny tyto spolkové a zájmové aktivity zaslouží 
soustavnou a předvídatelnou podporu od obce. Ne-
myslíme tím jen podporu fi nanční, ale také zejména 
praktickou pomoc a opravdový zájem ze strany obce. 

Společnými silami a na základě konstruktivního 
dialogu dokážeme mnoho udělat a hodně změnit. 
Začít můžeme změnami ve správě obce, pokud nám 
k tomu dáte mandát.

Všem vám přejeme krásný konec léta a těšíme se 
na společnou práci.

Vaši kandidáti KDU-ČSL a ODS

KSČMKSČM
I když členové nemají vážnější výhrady k chodu obce 

a v některých dlouhodobých záměrech souhlasí s plá-
ny dosavadního zastupitelstva (např. realizace stavby 
čističky a kanalizace v obci a vybudování parkoviště na 
vykoupeném pozemku u Jednoty), přesto by činnost 
a dění v obci doplnili o tyto zásadní věci:

1. Revitalizace prostoru koupaliště, výsadba stromů, 
úprava na odpočinkovou zónu a umístění laviček. 
Montáž cvičících strojů pro dospělé.

2. Oprava bazénu, minimálně pro možnost zimního 
bruslení, popř. jako víceúčelová nádrž s koupáním 
zdarma a na vlastní nebezpečí, kvůli nesplnění EU 
norem pro koupaliště.

3. Úprava starého hřbitova-pomníků a chodníků na dů-
stojné pietní místo vhodné k setkání se pamětníků 
a pozůstalých, popř. parková úprava s možností za-
chování náhrobků.

4. Oprava chodníků a komunikací v obci v návaznosti 
na vybudování kanalizace. Doplnění některých úse-
ků chodníků, např. od přechodu u školy směrem na 
Brumovice. 

5. Podpora výstavby rodinných domů a bytů v obci, vy-

tipování vhodných lokalit k výstavbě a k vybudování 
inženýrských sítí, vypracování dlouhodobého pro-
jektu a strategie pro rozvoj výstavby v obci

6. V souvislosti s vybudováním parkoviště na vykou-
peném pozemku u Jednoty zřízení vnitřní herny pro 
rodiče s dětmi.

7. Spolupráce s Mateřskou a Základní školou na vol-
nočasových aktivitách pro děti, podpora zájmové 
činnosti a kroužků, spolupráce na organizaci soutěží 
a dětských dnů. Obnova tradice lampionových prů-
vodů k výročí osvobození obce.

8. Organizace a uspořádání výletů pro seniory ve spo-
lupráci s občanskými sdruženími v obci.

9. Odstranění nebo oprava lávky přes potok „u Soko-
lovny“, revize a údržba ostatních lávek přes potok

10.Posouzení možnosti vybudování parkoviště u nové-
ho hřbitova

11. Umístění zpomalovacích retardérů v bočních ulicích 
a obytných zónách
Členové kandidátky KSČM souhlasí s dosavadní pod-

porou sportovní činnosti, zájmových spolků, Spolku pro 
Muzeum a hasičů.

Sdružení nezávislých kandidátů obce KrumvířSdružení nezávislých kandidátů obce Krumvíř
Volební program – volební období 2018 - 2022

Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech Vám opět předkládáme náš volební 

program na zlepšení života v Krumvíři.
V první řadě chceme poděkovat všem spoluobčanům, 

kteří svým podpisem podpořili kandidaturu našeho sdru-
žení do Zastupitelstva obce.

Dovolte nastínit hlavní body našeho volebního pro-
gramu a ubezpečit vás, že program budeme maximálně 
podporovat:

1.  Vybudování sběrného dvora odpadů
2.  Výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních 

vod
3.  Výstavba startovacích – sociálních bytů
4.  Výstavba nových prostor pro knihovnu a jiné kulturní 

dění v obci
5.  Příprava pro vytvoření nových stavebních míst
6.  Nádstavba – přístavba ZŠ, zvětšení kapacity
7.  Podporovat kulturní dění v obci, pořádat kulturní 

akce – hody, kroj. ples, dětský soubor Pantlička, Kraj 
beze stínu atd.

8.  Nadále zabezpečovat bezplatný rozvoz obědů a léků 
pro staré a potřebné občany

9.  Podporovat místní organizace
10. Údržba a opravy místních komunikací
11.  Rekultivace starého hřbitova na pietní místo

Sdružení nezávislých kandidátů Krumvíř si Vám dovo-
luje představit kandidáty, kteří chtějí v nastávajícím vo-
lebním období pokračovat v práci pro rozvoj obce, chtějí 
pomoci řešit aktuální problémy a zapojit se do zlepšování 
podmínek pro Váš spokojený život.

1. Jaroslav Komosný, muž, 50 let, starosta, Krumvíř, bez 
politické příslušnosti.

2. Ing. Miroslav Ledahudec, muž, 48 let, státní zaměst-
nanec, Krumvíř, bez politické příslušnosti.

3. Mgr. Ondřej Luskač, muž, 29 let, učitel, Krumvíř, bez 
politické příslušnosti.
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4. Jaroslav Hrabec, muž, 49 let, projektant, Krumvíř, bez 
politické příslušnosti.

5. Ladislav Foretník, muž, 55 let, soukromý podnikatel, 
Krumvíř, bez politické příslušnosti.

6. Zdeněk Luskač, muž, 48 let, technik, Krumvíř, bez po-
litické příslušnosti.

7. Ing. Radim Heča, muž, 33 let, jednatel, gen. ředitel 
vinařství, bez polické příslušnosti.

8. Lukáš Kobylka, muž, 33 let, OSVČ, bez polické pří-
slušnosti.

9. Ilona Jakubčíková, žena, 23 let, studentka, bez polic-
ké příslušnosti.

10. Bc. Petra Hečová, žena, 31 let, účetní, Krumvíř, bez 
politické příslušnosti

11. MgA. Vítězslav Charvát, muž, 28 let, marketing a PR 
manažer ND Brno, bez politické příslušnosti

12. Ing. Zdeněk Miklík, muž, 29 let, agronom, Krumvíř, 
bez politické příslušnosti.

13. Libor Vytrhlík, muž, 56 let, technik, Krumvíř, bez po-
litické příslušnosti.

14. Vít Mandelík, muž, 49 let, elektromechanik, Krumvíř, 
bez politické příslušnosti.

15. Petr Zvonič, muž, 53 let sklepmistr, Krumvíř, bez po-
litické příslušnosti.

BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2018

Antonín Hradil
Bartolomějské Hody 

v Krumvíři. Znamenají pro 
mne čas strávený s lidmi, 
které mám rád, anebo 
s těmi, které teprve po-
znám. Je to čas společ-
ných okamžiků, na které 
se nezapomíná a vždy si 
na ně s úsměvem na tváři 
vzpomeneme.

Ke stárkování jsem se 
letos dostal jako slepý 
k houslím. Ze zdravot-
ních důvodů jsem přebral 
otěže za Davida Komosného. Jako letošní první stárek 
jsem se snažil docílit hodů, kde se každý bude bavit a 
užije si sílu okamžiku odpoledne, či večera, společně 
s námi. Každý z nás ví, že tato cesta není procházkou 
růžovým sadem, alespoň ne bez trnů. Zákon schvál-
ností mluví jasně, nikdy nic není tak, jak si to naplánu-
ješ, ale důležité je nepadnout na kolena, vstát a jít se 
vztyčenou hlavou vyřešit další problém.

To by však nikdy nešlo bez opory. Jsem neskonale 
vděčný za obrovskou podporu všech lidí, bez kterých 
by hody nikdy nebyly. V první řadě musím poděkovat 
skvělému kolektivu chasy, díky které jsme všechno 
zvládli a bez které by to nikdy nešlo. Samozřejmě tím 
myslím i celou naší stárkovskou osmičku, se kterou 
jsem si hody naprosto užíval, a s jistotou jsem věděl, 
že si kdykoliv můžeme navzájem podat pomocnou 
ruku. Velké díky patří také moji milé stárce Veronice 
Ledahudcové, bez které si hody nedokážu představit.

Hody pro mě avšak nikdy nebyly o stárcích, ti mají 
na bedrech organizaci a ladný průchod každým dnem. 
To právě celý kolektiv, chasa, každý jeden z nás všech, 
každý, kdo nám pomáhal sebemenší maličkostí, vytváří 
tyto nezapomenutelné chvíle. Společně tvoříme hody.

Další díky patří desítkám dalších, kdo nám pomohli 
s májů, ať už v lese nebo u nás, dále s vínem a zába-
vou. Poslední obrovské díky patří obci, která nás pod-
poruje na každém kroku. Kdekdo by nám mohl takovou 
podporu závidět.

Na závěr bych snad už řekl jen toto. Doufám, že jste si 
hody užili stejně jako já, bavili se a budete mít vzpomínky, 
při kterých se vám vyloudí úsměv na tváři. Veselo hody!

Veronika 
Ledahudcová
Bartolomějské hody. 

Pro někoho nic zají-
mavého, pro jiné zába-
va a tanec, pro mě pot 
a nervy, následně však 
úsměv na rtech. Být 
první stárkou není zda-
leka tak krásná věc, jak 
se některým na první 
pohled zdá, a proto moc 
děkuji svému úžasnému 
prvnímu stárkovi, Ton-
dovi Hradilovi, který ne-
šetřil úsměvy, pozitivní-
mi slovy, klidem a rozvahou. Bez něj by nic nešlo tak, 
jak by mělo. Dále bych chtěla ze srdce poděkovat své 
milované rodině, která se mnou protrpěla nemožné, 
podržela mě ve všech chvílích a poskytovala mi ne-
ustálou podporu. Chci vyjádřit velké díky krumvířské 
chase, bez jejíž pomoci by se připravit hody stárkům 
nemohlo podařit. A nakonec děkuji vám všem, kteří 
jste přišli hody, stárky a chasu podpořit. Bez vás by to 
nešlo. A teď, jak řekla jedna skvělá osoba, budu šest 
měsíců oplakávat to, že hody skončily a šest měsíců 
se budu těšit na ty další. Na hody 2019.

Jiří Kolouch
Tento rok jsem stárkoval 

již po druhé a to se svou 
stárkou Natálií Tibenskou. 
Náš den byla neděle, která 
začala klasicky mší v kos-
tele. Počasí se na rozdíl od 
minulého roku v neděli po-
vedlo a na zvaní i na zavád-
ku krásně svítilo sluníčko. 
Po úspěšné zavádce nám 
všem spadl kámen ze srdce 
a po zbytek hodů jsme se 
už téměř nestresovali. Chtěl 
bych poděkovat všem, co 
se hodů zúčastnili, a dou-
fám, že ty příští dopadnou 
obdobně.
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Natálie Tibenská
HODY. Čtyři písme-

na, ale nespočet emocí 
a pocitů. Těch několik 
málo dní, na které se 
celý rok těšíme, netrpěli-
vě je očekáváme, a když 
konečně přijdou, jsou 
jako mrknutím oka zase 
pryč a nám zase zbývají 
jen pocity a vzpomínky.

I když tento rok stárku-
ju už po třetí, byly to pro 
mě asi nejvíc stresující 
hody. Dostalo se mi té 
cti být tento rok druhou 
stárkou, přišlo spoustu nových povinností a pro mě i po-
cit, že tyto hody musí být ty nejlepší a bez chyby. Pro-
to bych chtěla moc poděkovat svému stárkovi, Jiřímu 
Kolouchovi, který svou pozici druhého stárka zvládal 
perfektně a byl mi velkou oporou. Moje díky patří ale 
i ostatním stárkům, chase, dětem a hlavně rodičům, ka-
pele a mnoha dalším lidem, kteří jakkoliv pomohli, při-
spěli, nebo se vůbec jen účastnili a stali se tak nedílnou 
součástí těch našich milovaných hodů.

Martin Hrabec
Letošní hody jsem stár-

koval poprvé a mojí stár-
kou byla Eliška Šebesto-
vá, se kterou jsme tvořili 
3. stárkovský pár. Tím pá-
dem naším dnem bylo 
pondělí, které se podle 
mého názoru velice vyda-
řilo, a já se náramně bavil. 
Po odpoledním zvaní jsme 
se zastavili již tradičně na 
otevřených sklepech, na 
kterých bývá hojná účast. 
Večerní zábava se také 
velice podařila, vzhledem 
k velkému počtu lidí. Dál bych chtěl také poděkovat naší 
početné chase, bez jejichž pomoci bychom určitě přípravu 
hodů nezvládli. Také patří velký dík všem lidem, co nám 
nějakým způsobem pomohli nebo nás jen přišli podpořit. 
Ten největší však patří mojí stárce, bez které bych mnohé 
nezvládl a sem moc rád, že jsem mohl být jejím stárkem.

I přes nějaké komplikace se podle mě tyto hody pěkně 
vydařily, počasí nám vyšlo bezchybně a jsem rád, že jsem 
mohl být jejich součástí a už se moc těším na ty další.

Eliška Šebestová
V kroji chodím už pomalu 

od narození. Vždycky jsem 
se na hody těšila, ať už na 
kolotoče, když jsem byla 
malá nebo teď na všechny 
ty přípravy, poznání nových 
lidí a celý ten zážitek. Je to 
něco, co mě odreaguje od 
všech ostatních problémů, 
co si užiju na 100% a co 
miluju a milovat budu. Le-
tos jsem stárkovala poprvé 
jako třetí stárka s Martinem 
Hrabcem, kterému bych 
chtěla ještě jednou strašně 
moc za všechno poděkovat. Velké díky patří i mé rodině 
za obrovskou pomoc a podporu a taky celé chase, bez 
které bychom to asi nikdy nezvládli. Nejvíc bych ale chtě-
la poděkovat svojí mamince, že mi se vším moc pomohla 
a vložila do toho kus svého srdce.

Honza Kratochvíl
Letošní rok jsem stár-

koval podruhé a byl jsem 
sklepníkem s Vaneskou 
Trávníčkovou. Na to, že 
stárkovala poprvní, tak to 
zvládla bezchybně. Po-
časí nám vyšlo krásně, 
ani horko ani zima. I když 
v neděli mírně pršelo a vy-
padalo to, že opět bude 
zavádka v sále, tak nako-
nec se počasí umoudřilo, 
a dokonce svítilo i sluníč-
ko, takže zavádka mohla 
být venku. Myslím si, že 
se nám vydařila, jsme z toho nadšení. Hody jsem si skvě-
le užil a už se těším na příští rok.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám jakkoliv pomá-
hali a podíleli se na přípravách a přišli nás na hody pod-
pořit. Všem patří upřímný dík.

Vanesa Trávníčková
V tomto roce jsem stárkovala poprvé a tvořila 

jsem spolu s Honzou Kratochvílem sklepnický pár 
a myslím, že jsme to společně zvládli na jedničku. 
Náš den nastává na odehrávky hodů. 

Ze začátku hodů to nevypadalo dobře, a spad-
lo nám vždy přes noc pár kapek, ale nakonec se 
to obešlo bez deště, tudíž zavádka mohla pro-
běhnout venku. Hody byly podle mého názoru 
vydařené a už se těším na příští rok.

Chtěla bych poděkovat naší chase, která nám 
hodně pomohla a lidem, kteří se jakkoliv podíle-
li na chystání kroje. Avšak ten největší dík patří 
moji rodině, která mě neskutečně podpořila.
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CO SE DĚLO VE ŠKOLE

Dopravní výchova na dopravním hřišti Dopravní výchova na dopravním hřišti 
v Hustopečích - 25. dubnav Hustopečích - 25. dubna
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Den Země v KOVOZOO ve Starém městě - 27. dubna

Slet čarodějnic - 30. dubnaSlet čarodějnic - 30. dubna
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Kytička pro maminku - 13. květnaKytička pro maminku - 13. května
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Okresní kolo Dopravní soutěže Okresní kolo Dopravní soutěže 
mladých cyklistů v Břeclavi - 31. květnamladých cyklistů v Břeclavi - 31. května

Vítězové Okrskového kola Dopravní soutěže mladých cyklistů Vítězové Okrskového kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 
v Hustopečích - 17. květnav Hustopečích - 17. května
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Den dětí v Pavlově - 1. červnaDen dětí v Pavlově - 1. června

Školní výlet do Permonia - 22. červnaŠkolní výlet do Permonia - 22. června
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Škola hledá talent - 27. června v BrumovicíchŠkola hledá talent - 27. června v Brumovicích
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Slavnostní ukončení školního roku - 29. červnaSlavnostní ukončení školního roku - 29. června



Krumvířský zpravodaj 2/2018strana  26

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

ČZS – Sdružení vinařů KrumvířČZS – Sdružení vinařů Krumvíř
Po skončení prací kolem naší, ale i okolních výstav 

vín, jsme uspořádali tradiční zájezdy na Floru Olomouc 
a do lázní Mošoň.

Následoval zájezd do Vinařství Popela Perná, kde 
jsme mohli posoudit rozdíl mezi našimi víny a víny 
z hroznů vypěstovaných na Pálavě. Pan Popela se nám 
vzorně věnoval po celou dobu a seznámil nás s historií 
vinařství a ochutnávání jednotlivých vzorků doplnil po-
drobnějšími informacemi.

Na vinařském domě jsme dokončili oplocení a pro-
vedli opravy vnitřních omítek.

Pořadatelům vinařského běhu jsme zapůjčili vypla-
chovačky sklenic. 

Podruhé jsme propůjčili „Krumvířské chase“ vinařský 
dům na Besedu u cimbálu. Stárkům na hody věnujeme 
víno z Výstavy vín a pomůžeme v šenku na hodovní 
zábavě. 

Hlavní akcí byl dvoudenní zájezd, který pro nás při-
pravil předseda Vytrhlík. Naplnil se celý autobus, což 
ocenil i náš dvorní řidič, pan Otáhal. Vyjeli jsme v so-
botu 14. července ráno a první zastávka byla na zámku 
Konopiště. Zde nás průvodkyně seznámila především 
s obrovským množstvím trofejí, které ulovil následník 
trůnu František Ferdinad d´Este. Radost z prohlídky 
zámku měli především dva Františkové účastnící se 
zájezdu, protože podle průvodkyně se kromě násled-
níka stejně jmenovali architekt, malíř a další význam-
ní obyvatelé Konopiště. Jenom medvěd ve výběhu se 
jmenoval Jiří a ten nevylezl z brlohu.

Po zastávce na oběd v Berouně jsme zamířili k cíli 
naší cesty. V Plzni jsme se nejdříve vydali na prohlídku 

města a v pět hodin jsme čekali u brány do Plzeňského 
pivovaru. Exkurze trvala téměř dvě hodiny (areál má roz-
lohu 52 ha), takže závěrečná ochutnávka piva z dřevě-
ného sudu byla jako kapka rosy pro vyprahlá hrdla. Potě-
šila nás průvodkyně svým výrokem, že jsme její nejlepší 
výprava. Záhy však dodala, že před námi prováděla jen 
jedenkrát. Zrovna vyhrála konkurz, a když jsme posoudili 
její vzhled, tak můžeme tvrdit, že ten byl hlavním kritéri-
em, jelikož vlastníkem pivovaru je japonská společnost.

Ve sklepě byl ukázkový sud s otvorem pro bednáře, 
kterým tam lezli čistit sudy. Průvodkyně vyzvala dobro-
volníky, aby se o prolezení otvorem pokusili. To nezasko-
čilo krumvířského hasiče, který to bez problémů zvládl. 
Pak se přihlásil ještě jeden zájemce. Ten ale přecenil své 
síly, ten by to neprolezl ani s rozběhem.

Po skončení exkurze jsme popošli do pivovarské re-
staurace „Na Špilce“, kde jsme se přesvědčili, že nejlep-
ší pivo se vaří v Plzni. Zapili jsme jím večeři a přesunuli 
se do kempu u Boleveckého rybníku. První den jsme za-
končili posezením před chatkami a ochutnáváním vlast-
ních vzorků vín. 

Ráno po snídani jsme se vydali na zpáteční cestu 
se zastávkou v Kutné Hoře. Po prohlídce překrásného 
chrámu svaté Barbory jsme se vydali kolem kutnohor-
ské vinice na obhlídku města a poté už jsme zamířili 
domů. Víno nám došlo akorát v Krumvíři a všichni jsme 
se ve zdraví vrátili, včetně Franty Jašovýho, který se 
pořád někde zapomínal. Parta na zájezdu byla výbor-
ná, takže v této sestavě by se něco podobného dalo 
provést v příštím roce.

Karel Rozsypal – tajemník
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SK KrumvířSK Krumvíř
Cíle, které si naši fotbalisté před uplynulou sezó-

nou dávali, splnili takřka do puntíku. Alespoň co se 
herní stránky klubu týká. Největší úspěch zazname-
nalo A mužstvo, jemuž se podařilo překonat historic-
ký rekord 1. A třídy v počtu získaných bodů, kdy jich 
za celou sezónu posbíralo úctyhodných 68. Vždyť si 
uvědomme, že kluci z této malé dědiny ve skupině 
rozdávali nakládačky takovým týmům, jako jsou Ky-
jov (7:0) nebo Velké Pavlovice (6:0). Parádně se dívá 
i na statistické údaje vstřelených (celkem 68) a obdr-
žených (celkem 27) branek za 26 odehraných utkání. 
Z toho všeho plyne jediný fakt - SK Krumvíř si poprvé 
v dějinách zahraje Krajský přebor. Jak se klukům bude 
v nejvyšší krajské soutěži dařit, uvidíme na podzim. 
Sestavu týmu se podařilo vhodně doplnit o mladé klu-
ky z okolí, kteří se již v přípravě jevili jako kvalitní sou-
část naší jedenáctky. Nicméně všichni víme, že zápa-
sy s novými soupeři budou o poznání náročnější a že 
o každý bod svedou kluci velmi těžké bitvy. Nezbývá 
věřit, že se s tím poperou tak, jak jsme od nich zvyklí.

Titulem A mužstva úspěchy SK Krumvíř v sezóně 
2017/2018 nekončí. Vyšší soutěž si v novém ročníku 
díky vítězství ve IV. třídě zahraje i naše „béčko“. Kluci 
po suverénním podzimu dokráčeli i přes některé zby-
tečné jarní bodové ztráty k cennému prvnímu místu 
a od podzimu se posunou, podobně jako jejich kolego-
vé, o stupeň výše. 

Mladí dorostenci si v premiérové soutěži také ne-
vedli vůbec špatně. I když je možná konečné 12. místo 
pro některé trochu zklamání, za své výkony především 
v podzimní části se kluci rozhodně stydět nemusí. 
V nové sezóně se sice tým musí obejít bez několika 
opor, které se přesunuly do mužské kategorie, nicmé-
ně osa týmu zůstala nezměněná, tudíž všichni věříme 
v úspěšnou druhou sezónu tohoto nadějného mančaf-
tu v 1. třídě. 

 Naši žáci mají za sebou také první sezónu při 
jejich rozdělení do dvou kategorií. Lépe si sice vedli 
mladší kopáči, kteří patřili k tomu nejlepšímu, co jejich 
soutěž nabídla. Nicméně jejich starší spolubojovníci 
zlepšenými výkony v jarní části také ukázali, že v no-
vém ročníku se již nebudou topit u dna, ale mohli by se 
poprat o umístění ve vyšších patrech tabulky. Posun 
hráčů mezi kategoriemi v rámci ročníků tomu určitě 
napovídá. 

 Přípravka odehrála, dá se říci, svoji stabilní se-
zónu. Vyskytly se slabší chvilky, které naštěstí střídaly 
povedené zápasy. Bavíme se ovšem pouze o výsled-
cích. Nadšení a bojovnost většiny hráčů, stejně jako 
jejich tréninková docházka, byla ukázková. Před no-
vou sezónou nastává velký odliv hráčů ročníku 2007 
do kategorie mladších žáků. Nezbývá tedy, než co 
nejdříve vychovat jejich nástupce. Pohled na mladší 
kanonýry na krumvířském hřišti ovšem dává velmi po-
zitivní vyhlídky.

Opět se nám podařilo uspořádat turnaj přípravek, 
tentokrát rozdělený na mladší a starší. V obou katego-
riích bojovalo osm celků na čtyřech hřištích. Celkem 
se této akce zúčastnilo přes 150 dětí. Naši chlapci se 
mezi starší osmičkou probojovali na stupínek nejvyšší, 
mladší skončili na krásném třetím místě. Výsledkově 

povedený červen jsme završili na Bison cupu v Těša-
nech, kde starší přípravka dokonce v silné konkurenci 
zvedala nad hlavu další pohár za 1. místo. Mladší kluci 
se sice na stupně vítězů nedostali, ale mezi velmi těž-
kými soupeři za sebou nechala velkou řádku z nich.

Poprvé jsme se chopili také uspořádání letní noci na 
stadioně, kde se za hojné účasti domácích i přespol-
ních tancovalo pod taktovkou DJ Tondy Chronce až do 
ranních hodin. 

Na podzim nás čekají dvě již tradiční zábavy – 22.9. 
Burčáková a 8.12. Mikulášská. Na obě dvě Vás srdečně 
zveme.

Přes léto jsme se snažili zkulturnit travnaté hřiště 
i jeho okolí. O aerifi kaci a pískování hřiště se postarala 
osvědčená fi rma Květ z Kobylnic, natření zábradlí na 
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sytě žlutou barvu zvládli hráči a výbor SK. Do budouc-
na bychom chtěli postavit oplocení kolem fotbalového 
hřiště. Samozřejmě se děti ani dospělí nemusí bát, že 
by bylo stabilně zamčené. O uzavření by se jednalo jen 
při konání domácích mistrovských zápasů, popřípadě 
částečně během kulturních akcí na národopisném sta-
dionu. Diskuze neustále probíhá také nad místy k se-
zení, ať už by se jednalo o tribunu nebo alespoň lavičky. 
Vše samozřejmě záleží na penězích. Co nám dělá vel-
kou radost, tedy neustále plné hřiště malých i velkých 
fotbalistů, je na druhou stranu velkým problémem. Jed-
na travnatá plocha je na nápor tolika kopaček opravdu 
málo, a proto se snažíme o nalezení různých variant, 
jak hřišti od této zátěže ulevit. Samozřejmě nejvhod-
nější možností by mohlo být vybudování druhé plochy 
(ať už by se jednalo o přírodní nebo umělou trávu) v 
prostorách za kabinami, nicméně problémy s pozem-
ky nám tento plamínek naděje uhasínají. Budeme vě-
řit, že se v budoucnu podobný záměr nakonec podaří 
splnit a fotbalový rozkvět, který v Krumvíři nyní probí-
há, nebude uvadat jako kytky v letním vedru.

Jsme velmi rádi, že pozvánku do Krumvíře přija-
la legenda československé kopané pan Karol Do-
biaš, který přijel o druhém srpnovém víkendu, aby 
zde předvedl své fotbalové umění klukům ze žáků 

a přípravky. Po společném tréninku následovala be-
seda, kde Karol vyprávěl o svých fotbalových zážit-
cích. Druhý den přišel podpořit naše Áčko při jejich 
premiéře v Krajském přeboru, a byť nakonec Krumvíř 
na body v prvním mistrovském utkání nedosáhl, jsme 
za návštěvu tak velké osobnosti fotbalu moc vděční. 
Nutno zmínit, že při této příležitosti došlo i k předání 
pamětních plaket bývalým hráčům Krumvíře, o což se 
zasloužil především Roman Široký. Moc mu za to dě-
kujeme.

Za SK Krumvíř, Ondřej Luskač

DFS Pantlička před prázdninamiDFS Pantlička před prázdninami
Před koncem školního roku se děti z Pantličky zúčast-

nily mnoha akcí. Ve spolupráci se základní školou jsme 
v průběhu května vystoupili s pásmem “Maminkám” 
u příležitosti jejich svátku. Některé z našich dětí jsou 
mnohonásobně aktivní, a tak se v průběhu odpoledního 
programu převlékaly hned čtyřikrát. Všechno však skvě-
le zvládly a úsměv a slzy dojetí ve tvářích našich mami-
nek nám byly zaslouženou odměnou. Po tomto vystou-
pení jsme ale nezaháleli a oprášili moravskou besedu, 
se kterou jsme jeli vystupovat až do Dolních Dunajovic 
na dětské hody. Bylo to příjemné odpoledne plné hud-
by, zábavy i navazování nových známostí. I přes velké 
horko se děti dobře bavily a předvedly perfektní výkon. 

Již v minulém čísle jsme se pochválily našimi zpě-
vačkami, z nichž jedna postoupila až do fi nálového kola, 
které se konalo 17. června ve Velké nad Veličkou. Anič-
ka Vostřáková oslnila cimbálovou muziku svým hlasem 
i výběrem krásné lidové písně. I když se neumístila na 
předních příčkách, dostala velkou pochvalu a nasbírala 
mnoho zkušeností. 

Konec letošního roku jsme mohli oslavit v místním 
muzeu, za což ještě jednou velmi děkujeme. Připravily 
jsme si pro děti krátkou prohlídku muzea a malý kvíz, 
kde jsme je vyzkoušely, co všechno si pamatují z uply-
nulého školního roku. Bez odměny by to ale přeci jen 
nešlo. Chceme také poděkovat našim maminkám, že 
oceňují naši práci a že nás odměnily krásnými dárky. 
Strávili jsme všichni příjemné odpoledne a zakončili tak 
velmi povedený rok. Ale úplný konec to ještě nebyl, če-
kalo nás poslední vystoupení. 

Nejočekávanějším vystoupením letošního roku byl 
velký folklórní festival v Dambořicích. Musíme dětem 
i maminkám poděkovat, protože i přesto, že dětem již 
začaly prázdniny, tak se v hojném počtu 30. června fes-
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tivalu zúčastnily. Zpočátku jsme sice svedly náročný boj, 
abychom získaly nějakou cimbálovou muziku, která by nás 
doprovodila, ale nakonec všechno dobře dopadlo a děti si 
vystoupení užily. I přes drobné chybičky, které se tu a tam 
ve vystoupení objeví, je pro nás největší odměnou, že děti 
tanec a folklor baví. 

I v nadcházejícím školním roce chceme pokračovat 
v tom, co děláme - zprostředkovat dětem folklor tak, aby 
z něj měly radost a získaly lásku k lidovým tradicím. Věříme, 
že se naše děti v budoucnu začlení do řad krumvířské cha-
sy a budou se s hrdostí starat o hodovou a lidovou tradici 
v Krumvíři. Doufáme, že nás tedy čeká pár pěkných vystou-
pení a prozatím máme v rukávu schované jedno tajemství. 
Ale o tom až příště...

Doufáme, že si děti o letních prázdninách užily spoustu 
legrace a dobrodružství a že se sejdeme v tak hojném po-
čtu i v září. Nás čekala tradiční údržba krojů a pořizování 
nových částí, aby nám to při vystupování zase slušelo. Také 
jsme však načerpali spoustu sil, a tak se na všechny staré 
i nové tváře budeme brzy těšit. 

vedoucí souboru
Kateřina Valihrachová 
a  Božena Svobodová

Strážnice, ofi ciálně Mezinárodní folklorní festival 
Strážnice (ale kdo si potrpí na ty formality), je největší 
folklorní festival ve střední Evropě. Letos, již podruhé, 
jsme se na ni vydali i my – delegace z Krumvířa. Bylo 
nás celkem 6.

Hned po pátečním odpoledním příjezdu do kempu 
a postavení stanu nám bylo jasné, že to nebude oby-
čejný víkend. Zpěv se rozléhal po celém kempu, cinkání 
skleniček a sedmiček bylo slyšet na každém rohu, zkrát-
ka příjemná atmosféra festivalu. My se však vydali na 
zahajovací pořad v amfi teátru Bludník. Festival se ode-
hrává v areálu zámeckého parku, ve kterém se nachází 
3 amfi teátry a několik menších scén. Po zhlédnutí za-
hájení jsme se přesunuli na komediální pořad Pravidla 
strážnického provozu, který se nám velice líbil. Zbytek 
večera jsme si užívali nádhernou atmosféru v parku, ve 
kterém hrály desítky cimbálových muzik. Byl to neza-
pomenutelný zážitek, zpívat každou půlhodinu s jinou 
muzikou, či zpívat s muzikanty ve frontě na pivo. Ne na-
darmo se říká, že kdo nebyl na Strážnici přes noc, jako 
by na ní nebyl vůbec. 

Po pár hodinách spánku jsme se v sobotu ráno rozlou-
čili s částí naší skupiny a poté zašli na předkolo verbířské 
soutěže. Vystoupení verbířů byla impozantní, vrchol této 
soutěže nás však ještě čekal. Ještě před obědem jsme 
zašli do skanzenu, ve kterém bylo také živo, vystoupe-
ní nebo řemeslný jarmark vykouzlili krásnou atmosféru. 
V 5 odpoledne přišel na řadu zlatý hřeb celého festiva-

Krumvířská chasa na MFF ve StrážniciKrumvířská chasa na MFF ve Strážnici
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lu – fi nále soutěže verbířů. V amfi teátru Zámek se nás, 
příznivců tohoto tance, sešlo více jak 5 tisíc. Atmosféra 
v publiku během soutěže by se dala popsat asi takto – 
byl to kotel. Úžasné výkony všech soutěžících společně 
s nepřekonatelným moderátorským výkonem Ladika Ši-
mečka vytvořili nezapomenutelný zážitek. Nezbývá nic 

jiného, než před všemi zúčastněnými smeknout. Násle-
dovala stejně vydařená noc v zámeckém parku s cim-
bálkami.

Celý víkend jsme si naplno užili tak, že se v neděli ni-
komu nechtělo zpátky domů. Tak zase za rok, Strážnice!

Krumvířská chasa

Co nového v muzeuCo nového v muzeu
Odpoledne plné her 

u nás trávily děti z DFS 
Pantlička, v dopoled-
ních hodinách přišly 
děti ze škol z Hodoní-
na i z Klobouk.  Malo-
vali a vysypávali jsme 
ornamenty a v létě 
jsme opět prožili týden 
na „přímuzejním“ tábo-
ře. Za  úspěšný průběh 
tábora vděčíme jednak  
OÚ, který nám bezplatně zapůj-
čil  na tři dny Búdu na stadioně, 
Valihrachovým za úžasné brosk-
ve, Pavlu Colledani j.r. za dřevě-
ná kolečka, Slávku Popelkovi za 
kravaty a všem našim vedoucím 
za opravdu perfektní přípravu!

S tímto se ale musíme podělit: 
Dáška vysvětluje zadání výtvar-
né dílničky: „Vezmete si tiskátka 
a natisknete na tašku hrozen. 
Můžete si vybrat barvu modrou 
nebo zelenou“. Anička K. se za-
myslí a vypálí: „Udělám babičce 
portugálek, dejte mi modrou“. To 
se může stát jenom na jihu Mo-
ravy.

Pokračujeme i v opravách: po-
dařilo se nám defi nitivně zatep-

lit náš kumbál - bývalou šopu na 
uhlí a z materiálu nalezeného na 
půdě jsme pořídili nový kompo-
stér. Také jsme museli zlikvidovat 
naše vzrostlé buxusy. Ani speciál-
ní postřiky a prořezy nepomohly, 
aby nám je obaleč zimostrázový 
nesežral. Nevadí, změna je život, 
zahrada dostane novou vizáž.

Výstava „Co dokáže nitka“ byla 
nadmíru úspěšná. 

Také chceme poděkovat všem, 
kteří nám nosí věci do depozitu. 
Hromadí se nám nádherné před-
měty. Některé z nich potřebují 
opravu a oprava stojí peníze. V le-
tošním roce se, díky neshodám 
mezi ministerstvy, pozdrželo do-
tační řízení pro neziskové orga-

nizace, takže za-
tím neopravujeme 
a nebudujeme tak, 
jak jsme si pláno-
vali. Celkově nám 
tyto změny velmi 
komplikují život.

A co připravuje-
me? Toto cestou 
si Vás dovolujeme 
pozvat na několik 
našich akcí:

23.9. zahájíme oslavy 100. vý-
ročí založení republiky. Oslavy za-
počnou slavnostní mší, vysazením 
lípy s krátkým programem, výsta-
vou sokolských stejnokrojů v mu-
zeu, besedou Nazapomenutí le-
gionářští bráškové (1.10. v 18.00 
v muzeu), divadelním představe-
ním pro děti.

Více informací na plakátech, na 
FB Spolku pro muzeum, na www.  
promuzeum.cz a na stránkách obce.

Na podzim pak připravujeme 
Den se strašidly a určitě se rádi 
zapojíme i do zahájení adventu.

Věra Colledani
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Z HISTORIE

Fotbalový tým dorostenců 1946 - 1947Fotbalový tým dorostenců 1946 - 1947

Fotka je ze stadionu v Hodoníně u „Červených 
domků“. Tenkrát našim trenérem byl Josef Koneč-
ný – náš „Pefko“ který se v roce 1938 přestěhoval 
z Vídně (kde hrával za Rapid Vídeň) do Krumvíře. 
Obětavý a přísný pro fotbal. Dovedl dát partu kluků 
dohromady a trval na dobrým trénování! Výsledky 
jsme měli velmi dobré. Bylo mezi námi dobré kama-
rádství, a proto byly i výsledky. Při trénincích pomá-
hal i Tomáš Fajtl, kterého měli kluci rádi.

Povolný Jindřich

Z historie zavádkyZ historie zavádky
Jaká historická událost stojí v pozadí písničky nám odhalili v našem místním muzeu...

R. 1420 Boček z Kunštátu po-
hnal Smila z Kunštátu, odjinud 
z Lúček, „že jsem jemu byl svě-
řil rybníkův Kronvířských i jiných 
a on rozprodav z nich ryby i scho-
val sobě peníze a za těch peněz 
dal mi jednou 51/2 kop gr. na oddí-
lu a ostatek sobě zachoval a toho 
svého podílu čítám 30 m.gr.“

 Za válek husitských byl sta-
tek Krumvířský do zástavy dán 
vladykám Rackům z Mrdic a Dam-
bořic a rybníky zastaveny jakému-
si měšťanu Finderovi. Poněvadž 
Jan Racek rybníky vylovil a lov 
ryb i na dále si osoboval, pohnal 
jej r. 1434 nájemce Finder. Spor 
mezi oběma stranami vlekl s až 
do r. 1460. Od r. 1448 zapleteni 
byli do toho sporu také vlastní ma-

jitelé páni z Kunštátu. Nové spo-
ry o rybníky Krumvířské nastaly 
pánům z Kunštátu od r. 1464 se 
sousedními držiteli Kobylského 
rybníka, pány z Lipého. Tito topili 
přebytečnou vodou svého rybníka 
pozemky Krumvířské; za to páni z 
Kunštátu lovili ryby ve strouhách 
nad Kobylským rybníkem. Spor 
ukončen byl teprve r. 1490 pí-
semným vyjádřením Bočka Kuny 
z Kunštátu, které bylo následovní:

„Já Boček Kuna z Kunštátu a na 
Búzově…jakož jsem s povolením 
uroz. p. p. Viléma z Pernsteina 
a na Helfensteině, nejv. Hofmistra 
král. česk., rybníkem svým Kronví-
řem grunty jeho nad jezerem Ko-
bylským zatopil, kdežto já v předu 
psaný Boček Kuna ty grunty ryb-

níkem svým svrchudotčeným zato-
pené svým vlastním dědictvím od-
dal jsem, takže jest svrchu psaný 
pan Vilém to mé oddání za dosti 
ode mne přijal, jakož pak to oddání 
v sobě samo vymezeno jest. Pro-
tož já svrchu psaný Boček Kuna i 
s erbovými a budoucími potomky 
slibujem, víc se na ty dědiny na tu 
zátopu oddané nenavracovati, ani 
táhnouti nemáme, než toho svr-
chupsaný p. Vilém i jeho erbové 
a budoucí páni Krumlovští jakožto 
svého vlastního dědictví požívati 
mají na časy budoucí… A také že 
by jezero Kobylské…vodu dosta-
tečně mělo a na grunty mé pod 
týž rybník Kronvíř topilo až k samé 
hrázi a na hráz,  proti tomu já Bo-
ček Kuna i erbové moji a budou-
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Zdroj: Vlastivěda Moravská, 
II.Místopis, Klobucký okres, Karel Jar.Bukovanský, Brno 1909

NA CESTÁCH

Křížem krážem AmerikouKřížem krážem Amerikou
Moje, stejně jako otcovy narozeniny připada-

jí sice na zimní měsíce, ale výročí by měly být 
díky shodě čísel výjimečnější, než předchozí 
roky. Naše soukromé oslavy ve dvou počaly již 
v posledním červnovém týdnu, 7 měsíců před 
jeho padesátkou a 8 před mými osmnáctina-
mi. Přibližně měsíc před odjezdem se rozhodlo 
o destinaci. Oba jsme velkými příznivci beat-
niků (J.Kerouac, A.Ginsberg, N.Cassady,...) , 
proto cesta kopírovala místa jejich pobytu. Sa-
mozřejmě, pár míst se přidalo na seznam jen 
čistě proto, že být tak blízko a nenavštívit je, 
by byl cestovatelský hřích. Základnou nám byl 
dům mého strýce v městečku Westminster po-
blíž Denveru, Colorado.

Po příletu přes Philadelphii a krátkém dvou-
denním odpočinku se vydáváme letecky směrem 
k západnímu pobřeží do studeného větrného let-
ního San Francisca (Mark Twain prý údajně řekl, 
že nejstudenější zimu zažil v létě v SF), odkud 
nás po beatnickými zážitky nabitých dnech, cestě po moři k Alcatrazu a procházkách 
po Golden Gate, čeká 10ti hodinová cesta autobusem podél pobřeží do Los Ange-
les. Zde se nám podařilo zúčastnit oslav Dne nezávislosti na plážích v Malibu a ve 
Venice. Navštívili jsme samá zvučná místa jako Hollywood a jeho chodník slávy, 
Beverly Hills s nákupní čtvrtí, pláže v Santa Monice, luxusními jachtami zaplavenou 
Marinu Del Rey nebo dům, ve kterém vyrůstal Ch.Bukowski. LA je tak rozsáhlé měs-
to, že jsme nakonec museli použít i okružní vyhlídkový autobus. S ním jsme také 
odjeli do velmi rozlehlého Gettyho centra, galerie známé pro nás především z fi lmu 
s Mr. Beanem. Po týdnu jsme zamířili, opět letecky, na pár dní do Las Vegas.

Na letišti nás přivítalo moře hracích automatů a nedýchatelné vedro, dosahující až 
44 stupňů Celsia. Obešli jsme všechny slavné hotely, navštívili muzeum neonů, tak pří-
značných pro tohle město nebo muzeum mafi e. Casina byla, díky mému věku, pro nás 
nedostupná. Většinu času jsme přesto strávili vevnitř, neboť venku se déle než půlho-
dinu nedalo vydržet. Zážitkem byla návštěva Pawn shopu - známého u nás jako Mistři 
zastavárny, kde jsme potkali jak Chumleeho - nyní majitele obchodu s cukrovinkami, tak 
i majitele zastavárny Ricka Harrisona, se kterým jsme si v jeho baru „střihli“ karaoke. 
Po třech zážitky nabitých dnech šťastni opouštíme Las Vegas a vracíme se zpět do 
Denveru, zatím příliš neprozkoumaného. Tam a v přilehlém okolí trávíme celý poslední 
týden tripu.

Colorado je známo svými výhledy na Skalisté hory, které si patřičně užijeme ze všech 
úhlů a stran. Aspen není tak velký, jak byste si možná mysleli. Cesta do něj ovšem 
vykompenzuje veškerá vaše zklamání. Dokonce jsem nad otcem v nejvyšším bodě As-
penu ve 3813 metrech nad mořem vyhrála svou první partii šachu vůbec. Také jsme 
se spálili u vodní nádrže městečka Boulder, údajně nejšťastnějšího místa v Severní 
Americe a spáleniny jsme si léčili během jednodenního výletu do města Cheyenne ve 
státě Wyoming - města kovbojů, rodea a železnic na trase východ -západ. Pro návště-
vu největšího obchodního domu s kovbojským zbožím si ovšem řádně našetřete! Po 
čtyřech týdnech smutně opouštíme stále ještě téměř nepoznanou zemi a mentálně se 
připravujeme na další 12ti hodinový let zpět.

Natálie Colledani

cí býti nemám ani toho brániti na 
časy budoucí. Tomu na svědomí 
atd. – Nadepsána jest listina: Bo-

ček Kuna z Kunštátu a na Búzově 
činí v Brně v neděli před sv. Miku-
lášem (5.prosince 1490) smlouvu 

s Vilémem z Perštejna, jak daleko 
rybníkem svým Kronvířem topiti 
může nad jezerem Kobylským.
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Sobotní odpoledne 2. června patřilo dětem, které 
již po čtvrté přišly oslavit svůj svátek na národopis-
ný stadion. Bohatý program jim opět zajistili místní 
hasiči a hasičky. Hlavním tématem celého odpoled-
ne bylo již tradičně sportovní soutěžení. Pestrý byl 
ale i program doprovodný, který zahrnoval: taneční 
vystoupení (za které děkujeme šikovným děvčatům 
z tanečního kroužku), malování na obličej (děkujeme 
Šárce Foretníkové), jízdu na koních (děkujeme Kat-
ce Šidlíkové), přetahování lanem, dětskou diskotéku 
a také hasičskou pěnu. Dárkem pro všechny děti byl 
také skákací hrad, na kterém mohly zdarma po celé 
odpoledne řádit. Tuto zábavu dětem zajistil Ondřej 
Němeček a za to mu patří velké díky! Ani letos děti 
neodcházely domů s prázdnou. Za své sportovní vý-
kony získaly krásné odměny, které jsme pořídili díky 
našim štědrým sponzorům.

A těmi jsou:
OBEC KRUMVÍŘ, BV BRUMOVICE VÝTAHY, RO-

DINA ONDŘEJE NĚMEČKA, VINAŘSTVÍ PAVLO-
VÍN, CUKRÁŘSKÁ VÝROBA ZVONIČOVÁ, NERIET, 

RODINA TOMÁŠE SVRČKA, VINAŘSTVÍ JOSEF VA-
LIHRACH, ČERVENÝ KŘÍŽ, HRNČÍRNA KRUMVÍŘ – 
MANŽELÉ ŠORŠOVI, VINAŘSKÉ POTŘEBY BUREŠ, 
VINAŘSTVÍ POD KUMSTÁTEM, RODINA PETRA 
WINKLERA, POTRAVINY HRUŠKA a TOČENÁ ZMRZ-
LINA u hlavní silnice

Všem zmíněným ještě jednou velmi děkujeme!
Poděkování patří nejen sponzorům, ale také hlavně 

celému organizačnímu týmu. Hasičů a hasiček není 
mnoho, proto jsme uvítali pomoc od dobrovolníků, mezi 
které patřili nejen rodinní příslušníci požárníků, ale i ak-
tivní učitelky z naší školy a školky a další pomocníci. 
VELKÉ DÍKY JIM! Bylo jich potřeba mnoho, protože 
stejně jako v předchozích letech, jsme pro děti připravili 
celkem 16 sportovních disciplín.

O tom, že se akce vydařila, svědčí i celkový počet 
soutěžících. Každým rokem dětí stále přibývá a letos 
jich přišlo rekordních 131!

Padne za rok další „rekord“? To se dozvíme v sobotu 
1. června 2019.

Už teď se těšíme :-)
Za SDH Krumvíř Aneta Němečková

WINERUN – Krumvířský vinařský běh 2018WINERUN – Krumvířský vinařský běh 2018
Podobně jako v minulých letech, třetí červnovou 

sobotu, se uskutečnil již čtvrtý ročník Krumvířského 
vinařského běhu.

Do dětského závodu rodiče přihlásili rekordních 
105 dětí, a tak na fotbalovém hřišti, kde se dětské zá-
vody odehrávaly, bylo pěkně rušno. Hlasité povzbu-

zování nejmenších ratolestí bylo až elektrizující, jak 
se nejbližší rodinní příslušníci snažili dodat závodní-
kům sílu doběhnout. 

Dalším tradičním programem v průběhu sportov-
ní části dne byl štafetový závod čtyřčlenných týmů, 
kterého se tento ročník zúčastnilo 11 týmů. Nárůst 

REPORTÁŽE Z AKCÍ

Dětský denDětský den
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počtu startujících týmů umožnil shléd-
nout zajímavou podívanou na běžecké 
nadšence s vidinou vyhrát, ale i na ty, 
co běželi poprvé a chtěli se jen lehce 
proběhnout. 

Přes všechna očekávání a horké po-
časí se na start hlavního závodu posta-
vilo 171 běžců. Přestože se nepodaři-
lo přesáhnout pomyslnou hranici 200 
běžců, tento fakt nijak neovlivnil kva-
litu závodu, naopak se na trati objevili 
předchozí vítězové a ti si měli co vra-
cet. Vítězem se stal, po roční pauze, 
František Mahovský, který Krumvířský 
vinařský běh vyhrál již potřetí! Rekord 
ženské kategorie byl opět posunut, a 
to více než o minutu. Novou rekord-
mankou se stala Irena Pospíšilová, 
která trať zaběhla za 25 minut a 34 
vteřin. Nejlepší z krumvířských běžců 
byl Milan Heča, který doběhl na skvě-
lém 10. místě. Nejlepší krumvířskou 
běžkyní byla Julie Lexová. Důkazem 
toho, že v Krumvíři je výborná mládež, 
byla kategorie mužů do 19let, kde se 
na prvních třech místech umístili To-
máš Němeček, Martin Hrabec a Radim 
Stehlík. Vítězem v kategorii nad 60 let 
se opět stal nestárnoucí František Fo-
retník.

V průběhu odpoledne byly současně 
se závody také otevřeny sklepy, kam 
se velká část závodníků po závodu 
nahrnula a ochutnávala vína krum-
vířských vinařů. Letos byla tato část 
doprovázena o pěvecké vystoupení 
mužských sborů z Krumvíře a okolí, 
které do Krumvíře pozval místní muž-
ský sbor. Pozvání zazpívat si u skle-
pů a také společně na stadionu přijaly 
soubory z Hovoran, Klobouk, Morků-
vek, Prušánek a Rohatce. Společnými 
silami a hlasivkami se postarali o krás-
ný a nevšední zážitek.

Každý rok se snažíme, aby akce 
měla i prospěšný charakter, a tak jako 
v předchozích letech jsme se rozhodli 
věnovat výtěžek lidem, kteří mají ně-
jaké zdravotní omezení. V tomto roce 
jsme výtěžek akce věnovali Dominiku 
Hálkovi, který má od narození dětskou 
mozkovou obrnu a od narození je ochr-
nutý. Díky velikému daru hráčů A-týmu 
(40 000,- !!!) jsme rodičům Dominika 
předali nádherných 60 000,- Kč.

Rádi bychom poděkovali obci Krum-
víř, dobrovolným hasičům Krumvíř, SK 
Krumvíř, Keramičce Krumvíř, sponzo-
rům, zahrádkářům, všem vinařům na stadionu, vinařům, kteří otevřeli sklep a všem dobrovolníkům, kteří velkou 
měrou pomohli s organizací a bezproblémovým průběhem akce. Pokud jste letos zvažovali, zda běžet nebo 
neběžet, tak vězte, že příští ročník se uskuteční 22. června 2019, týden po Kraji beze stínu.

proKRUMVÍŘ, z.s
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Vítání občánkůVítání občánků
Kateřina Rodrová a Martin Šimša se synem Mikulášem

Šárka a Martin Kulíškovi s dcerou Terezou 

Petra Dufková a Ondřej Neduchal se synem Markem
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Beseda u cimbálu s CM PrimášBeseda u cimbálu s CM Primáš
Dne 21.7.2018 jsme se snad již tradičně sešli u cim-

bálu na Vinařském domě. Na popud loňských cca 130 
návštěvníků jsme zvětšili prostor na tancování a přidali 
několik míst k sezení, samozřejmě další připomínky si 
rádi vyslechneme. 

Naše myšlenka je, že k dobré hudbě je potřeba i dobré 
jídlo a pití. Proto jsme letos nabízeli výborná krumvířská 
vína od Vinařství Prokop, Vinařství Josef Valihrach a Vi-
nařství Pod Kumstátem, na grilu připravovali pečené maso 
a točili vychlazenou 12°.Ovšem stejně jako loni nás postra-
šilo počasí, ale nakonec vše dobře dopadlo, spadlo jen pár 
kapek, a tak se mohlo zpívat a tancovat s výbornou muzi-
kou CM Primáš až do pozdních večerních hodin.

Doufáme, že se Vám beseda líbila a pokud ano, tak 
dorazte i za rok a to 20.7.2019, tradičně 4 týdny před 
hody.

Nakonec bychom rádi poděkovali Krumvířské chase 
a všem jejím členům za pomoc a záštitu akce, stejně tak 
obci Krumvíř. Dále Jirkovi Prokopovi alias Bahňákovi za 
pomoc při organizaci a za výborné maso, o které se ce-
lou akci staral, krumvířským vinařům za dodávku jejich 
vín, ČZS-Sdružení vinařů Krumvíř za zapůjčení krásných 
prostor Vinařského domu a samozřejmě Vám všem, kteří 
jste dorazili a podpořili tuto akci. Děkujeme a těšíme se 
zase za rok!

Vojtěch Veselý a Martin Sýkora
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Letní divadloLetní divadlo
Třetí sobotu v srpnu uspořádal spolek proKRUMVÍŘ 

letní divadelní podvečer a pozval do Krumvíře dva diva-
delní spolky – Divadelní spolek KADET ze Staroviček 
a Divadelní spolek Bratří Mrštíků z Boleradic.

Divadelní spolek ze Staroviček představil humor-
nou inscenaci „Štarvické hody“, ukazující děj tradičních 
hodů, zahrávky hodů a zarážení hory, což ve Starovič-
kách tradici nemá, ale v okolních vesnicích ano. 

Druhým představením podvečera byla montáž vtip-
ných předscén vzdávají hold J. Voskovcovi, J Werichovi 
a J. Ježkovi - „Jízlivý glosátor“. Divadelní kusy doprová-
zené písněmi Jaroslava Ježka byly napsané tak nadča-
sově, že i v současné době svojí aktuálností dokázaly 
zaujmout dnešního diváka.

proKRUMVÍŘ, z.s

Westernové závodyWesternové závody
V sobotu 25.8. se v Krumvíři konalo fi nále závodů 

Sdružení westernových jezdců (SWJ). Již osmého 
ročníku této soutěže se letos zúčastnilo 25 jezdců.

V jednotlivých disciplínách byly výsledky následu-
jící:

„Barrel race“ vyhrál Vilém Zatloukal z Polkovic 
s koněm Moon Cherry,

ve „Vlajkách“ a „Extreme trail“ zvítězila Monika Po-

loučková z Klobouček na koni Malbec,
disciplíny „Speed barrel“ a „Pole bending“ zvládl 

nejlépe Libor Jetelina z Klobouček s koněm Hogen.
Stužkový závod vyhrál Jan Pilař a Zdeněk Uher 

z Lanžhota na koni Met.
Celkovým vítězem krumvířských westernových 

závodů se stal Jan Pilař z Krumvíře na koni jménem 
Tony.
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1. Mohl byste nám přiblížit svou životní cestu, která 
Vás přivedla až k nám do Krumvíře?

„Život je pes, ale žít ho je psina“, pronesl známý komik 
Charlie Chaplin a trefi l se do černého. Když se ohlédnu, 
kudy „můj pes“ proběhl a kde si to „označkoval“, nesta-
čím se divit. Moje první „psí bouda“ byla v Doubravníku, 
na úpatí Českomoravské vrchoviny, městečku, které je 
podhradím Perštejna. Gymnázium mi život aportoval 
v Tišnově a pak jsem sledoval letící klacek až do Litomě-
řic, do Teologického konviktu, který je roční přípravkou 
na teologické studium a kněžské povolání. Na další tři 
roky jsem se vrátil na Moravu, do kněžského semináře 
v Olomouci a tamní teologickou fakultu. Pak mne můj 
domptér exportoval do Říma, kde jsem studoval teologii 
na Lateránské papežské univerzitě a duchovní formaci 
jsem získával v Nepomucenu. Na jáhenský rok jsem za-
kotvil pod „dvě věže“, tedy do katedrální farnosti na Pe-
trově v Brně, a nakonec jsem tam zůstal ještě další dva 
roky jako kaplan. Nato ještě další čtyři roky v Římě na 
postgraduálním studiu ve fundamentální teologii. A pak 
už mne zas bumerang vrátil do Brna, do katedrální far-
nosti, tentokrát ve funkci faráře. Po sedmi letech jsem 
opět vyrazil opačným směrem, abych vedl českou Pa-
pežskou kolej Nepomucenum. No a po pěti letech jsem 
se na zpáteční cestě vytrousil 30 km před Brnem. 

2.    Všechny určitě bude zajímat Vaše poslední pů-
sobiště jako rektora české Papežské koleje Nepomu-
cenum v Římě.

Když jsem ve druhé polovině devadesátých let přišel 
jako student do Říma a tehdejší rektor Nepomucena 
Mons. Karel Janoušek nás vyzvedával na římském au-
tobusovém nádraží Tiburtina, opravdu jsem netušil, že za 
nějakých 20 let budu podobně jezdit pro své bohoslovce 
k autobusu, vlaku či na letiště. Nepomucenum je vůbec 
zajímavé místo. Už od roku 1888 existovala v Římě kolej 
pro české studenty bohosloví, po vzniku Československa 
byla v roce 1929 postavena nová kolej blízko Lateránské 
baziliky a dostala jméno po českém mučedníkovi sv. Janu 
Nepomuckém. Původně československé osazenstvo je 
dnes také daleko pestřejší, pouze polovina obyvatel má 
pas České republiky, druhou polovinu tvoří kněží třeba 
z Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Slovenska. Kromě bo-
hoslovců a kněží hostí kolej i pobočku Historického ústa-

5 OTÁZEK PRO...

...nového krumvířského duchovního, P. ThLic. Petra Šikulu...nového krumvířského duchovního, P. ThLic. Petra Šikulu
vu Akademie věd ČR 
nebo je sídlem české-
ho krajanského sdru-
žení, které organizuje 
i školu pro děti z čes-
koitalských rodin. Být 
rektorem této instituce 
byla velmi zajímavá a 
pestrá práce, od kaž-
dodenní starosti o běž-
ný provoz, přes formování budoucích kněží až po setkává-
ní s představiteli jak církevního, tak politického života. 

3. Co jste za zhruba dva měsíce, které jste v Krum-
víři, zjistil o Vašem novém „domově“? Co se Vám u nás 
líbí nebo naopak nelíbí?

První informace o Krumvíři jsem se dověděl ještě 
v Římě, když jsem u přes na Google Maps zjišťoval, 
kam mne to vlastně pan biskup posílá. Již se mi podaři-
lo projít Krumvíř pěšky, ale k pořádnému poznání mám 
ještě hodně daleko. I tak můžu říct, že se mi tu velmi líbí.

4. Zájmy jsou naprostou klišé otázkou, ale nešlo si 
nevšimnout Vaší motorky (pro Krumvířáky u kněze asi 
překvapivé). Jak ještě trávíte svůj volný čas?

Jak jsem dočetl v dějinách kloboucké farnosti, má zde 
motorka coby farářský dopravní prostředek jistou tra-
dici, neboť na něm jezdil P. Ladislav Simajchl společně 
s evangelickým duchovním Ladislavem Dostálem. U mě 
je to pozůstatek „římského života“, kde motorizovaný jed-
nostopý dopravní prostředek vyhrává v neustále zacpa-
ných ulicích „na plné čáře“. Od mládí mne zajímalo vše, 
co má motor a technika vůbec, ale je pravda, že v sou-
časné době nemám na koníčky moc času. Respektive 
vzhledem k opravám kloboucké fary dominuje jiný koní-
ček, a to kutilství. Uvidíme, jak to půjde dál. 

5. Máte nějakou oblíbenou část z Bible , která by 
mohla být jakýmsi každodenním mottem pro každého 
z nás?

Mým oblíbeným biblickým veršem je citace z rozhovo-
ru Ježíše s Nikodémem v Janově evangeliu: „Neboť Bůh 
tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 

Jan 3, 16.  

...krumvířskou knihovnici, paní Alenu Šidlíkovou...krumvířskou knihovnici, paní Alenu Šidlíkovou
1. Kdy je knihovna otevřena a kolik činí poplatek za 

vypůjčení? 
Půjčovní doba v knihovně je v pondělí od 18:30 do 

19:30 a ve čtvrtek od 17:00 do 18:30. Registrační popla-
tek na celý rok činí 50 Kč.

2. Kolik titulů a jakých žánrů se nachází v knihovně?
V knihovně se nachází aktuálně 7 884 titulů. Z toho 

naučná literatura pro dospělé 995 titulů, beletrie pro do-

spělé 4 451 titulů, naučná pro mládež a děti 227 titulů, 
beletrie pro mládež a děti 1 409 titulů, dále máme k dis-
pozici časopisy, brožury (večery pod lampou atd.) a těch 
je celkem 802.

3. Je možno nalézt v knihovně i knižní novinky? 
Do knihovny pravidelně objednávám nové knihy cca 

každé dva měsíce, dokud nevyčerpám peníze z rozpoč-
tu. Naposledy přišla zásilka nových knih včera. Další no-
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TIPY NA VÝLETY

Muzea na Jižní MoravěMuzea na Jižní Moravě
Jako již tradičně Vám přinášíme několik tipů k výle-

tování po krásách našeho kraje. A protože na podzim 
už nebývá počasí nejvlídnější, občas se hodí, scho-
vat se do muzea nebo jiné památky. Jižní Morava je 
na muzea opravdu bohatá - vždyť i my v Krumvíři 
jedno máme. Vybrali jsme tedy pár míst, která stojí 
za navštívení…

Muzeum města Brna na Špilberku
Brněnský hrad Špilberk, založený kolem poloviny 

13. století jako důstojné sídlo vládců Moravy, byl díky 
strategické poloze využíván jako vojenská pevnost. 
Od roku 1960 je Špilberk sídlem Muzea města Brna, 
které v hradních interiérech vybudovalo několik zají-
mavých historických a uměleckých expozic a pořádá 
každoročně řadu výstav, koncertů nebo letní kino. 
Momentálně můžete navštívit výstavy Rok 1918 - Co 
nám válka vzala a dala, Rok 1968 očima cenzora 
a od listopadu pak Příběh loutky. 

Expozice “Špilberk od hradu k pevnosti” předsta-
vuje stavební vývoj hradu, “Brno na Špilberku” pak 
přibližuje nejvýznačnější momenty v dějinách Brna. 
Najdete tu i první a jedinou stálou tuzemskou expo-
zici věnovanou architektuře 20. let 20. století, která 
seznamuje návštěvníky s jednou z nejvýznamněj-
ších epoch v architektonickém a urbanistickém vývoji 
města.

Jednou z nejnavštěvovanějších brněnských turi-
stických atrakcí jsou proslulé špilberské kasematy, 
poprvé zpřístupněné roku 1880. Dvoupatrové cihlové 
klenuté chodby, dlouhé přes 100 metrů, vestavěné do 
jižního a severního hradního příkopu, měly původně 
sloužit k vojenským účelům. V roce 1784 však byly 
přeměněny na nejhorší vězení celé monarchie. Díky 
současné muzejní instalaci můžete na vlastní oči vi-
dět, jak toto vězení v době Josefa II. asi vypadalo.

Novinkou letošního roku jsou “Příběhy z kasemat” 
- speciální prohlídka s tabletem, na kterém běží apli-
kace. Snoubí se v ní hádanky, úkoly, videa a rozšíře-
ná realita. Nebudete si pouze hrát, důležitý je i edu-
kační rozměr novinky. Atraktivní zážitkovou formou 

poznáte reálné postavy z dějin kasemat. Po vyluštění 
úkolů se vám navíc odhalí různé informace a zají-
mavosti, ale také cesta dál. V novince se přenesete 
v roli lékaře do období mezi léty 1742 až 1786. Potká-
te stavitele Rochepina, barona Trencka nebo vězně 
Gromanna odsouzeného na doživotí v temné kobce. 
Spolu s nimi prožijete jejich autentické, historicky do-
ložené příběhy. Události zobrazené ve hře se takto 
skutečně staly nebo mohly stát. Čeká vás něco mezi 
prohlídkou a hrou, něco úplně nového. Kombinace 
rozšířené reality a gamifi kace (zherňování) je u nás 
zatím ojedinělá, nic podobného dosud české památky 
ani muzea nenabízejí. 

K zajímavostem Špilberku patří i nejhlubší hradní 
studna u nás (112 m) s přilehlou cisternou, které se 
nalézají na velkém nádvoří spolu s novou zvonko-
hrou, instalovanou po skončení rozsáhlé rekonstruk-
ce hradu v roce 2000.

Moravské zemské muzeum v Brně
Těsně pod katedrálou, v Muzejní ulici u Kapucín-

ského náměstí, můžeme navštívit Biskupský dvůr. Dů-
věrně jej znají především obdivovatelé sladkovodních 
ryb, zvířat, starých 
mincí a medailí, pro-
tože zde od svého 
založení roku 1817 
sídlí Moravské zem-
ské muzeum a v in-
teriérech jsou insta-
lovány právě výše 
zmíněné expozice. 
Jádrem malebného 
areálu je středověké 
proboštství sv. Petra 
přestavěné v období renesance. Od té doby se vzhled 
Biskupského dvora příliš nezměnil.

Další expozice Moravského zemského muzea na-
jdete mimo jiné v Paláci šlechtičen na náměstí Svo-
body, Pavilonu Anthropos nebo Ditrichštejnském pa-

vinky přijdou na podzim, a pokud zbudou nějaké pení-
ze tak i ke konci roku. Knihy se snažím objednávat tak, 
abych vyhověla všem čtenářům. V každé zásilce jsou 
tedy knihy pro ženy, detektivky, historické romány a něco 
pro děti. 

Cena knih bohužel neustále narůstá, proto bych uvíta-
la více peněz z rozpočtu obce na nákup knih.

4. Jaké knihy patří mezi ty nejčastěji půjčované?
Někteří čtenáři mají oblíbený žánr, který upřednostňují, 

jiní čtou takřka vše. Půjčují se tedy detektivky, historické 
romány, dobrodružné romány i knihy pro ženy. Malý zájem 
ze strany čtenářů je o naučné knihy, encyklopedie a sci-fi .

5. Jaká je Vaše oblíbená kniha, kterou byste doporu-
čila čtenářům?

Nemám oblíbenou knihu. Spíše mám oblíbené autory. 
Většinu knih jsem četla pouze jednou. Velká část čtenářů 
nechává výběr knih na mě. Ty, kteří chodí do knihovny 
pravidelně, znám a snažím se vybrat tituly, které by je 
mohly zaujmout. Jak jsem úspěšná, ale nevím, to se mu-
síte zeptat čtenářů.

Závěrem mi jen dovolte si trochu postesknout nad ak-
tuálními prostory, ve kterých se v současné době knihov-
na nachází. Jsou nevyhovující - do knihovny vede spous-
ta schodů ztěžujících přístup, je zde málo místa a regály 
jsou již doslova přecpány. Dále nám chybí koutek, kde 
by se čtenáři mohli posadit a v klidu si knihy prohlédnout.
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láci na Zelném trhu (paleontologická, mineralogická 
a historicko-archeologické expozice). 

Součástí Moravského zemského muzea je i dět-
ské muzeum, které zajišťuje doprovodné programy 
k výstavám a expozicím.

Památník bratří Mrštíků v Divákách
Bratři Alois a Vilém Mrštíkové, kteří svou tvorbou 

ovlivnili nám blízký kraj, žili v Divákách a v jejich 
rodném domě dnes najdeme expozici Regionálního 
muzea v Mikulově. Jsou zde soustředěny památky 
na oba umělce, jejich život i literární dílo. Aloisovu 
románovou kroniku Rok na vsi snad netřeba připo-
mínat a společné dílo Maryša, realistický román na-
psaný podle příběhu z Těšan, je neméně známé. 
Mimochodem, hrob Marie Turkové, Maryši, dodnes 
najdete na starém těšanském hřbitově.

Expozice Věk lovců a mamutů v Dolních Věs-
tonicích

Poblíž obce se nachází známé archeologické 
naleziště lovců mamutů z doby před 30 000 až 
25 000 lety. Světovou proslulost pak tomuto nale-
zišti přinesly systematické výzkumy, které v letech 
1924 - 1938 prováděl Karel Absolon. K jeho nále-
zům patří také jedinečná Věstonická venuše.

V expozici získáte přehled o jednotlivých fázích 
vědeckých výzkumů a metodách bádání. Pohléd-
nout si můžete také zajímavý model paleolitického 
obydlí.

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Muzeum se nachází v barokním zámečku, který 

získal svou dnešní podobu v 18. století. Po rekon-
strukci v roce 1997 zde byla otevřena první stálá 
expozice o T.G. Masarykovi na území České repub-
liky. Ta mapuje životní osudy nejslavnějšího hodo-
nínského rodáka a prvního prezidenta samostatné 
Československé republiky. Vzhled interiéru jednot-
livých částí je přizpůsoben jednotlivým obdobím 
Masarykova života od stylizované kovárny v Čejči, 
kde se mladý Tomáš učil kovářem, až po pracovnu 
prezidenta republiky.

Letos v rámci 100. výročí založení republiky po-
řádá muzeum tři cyklovýlety krajem TGM. Poslední 
z nich se uskuteční 22.9. na trase Hodonín - Klobou-
ky u Brna (kostel českobratrské církve evangelické) 
- Hustopeče (rodné město Masarykovy maminky).

Pobočkou Masarykova muzea je i Vlastivědné 
muzeum v Kyjově. Jeho stálé expozice jsou momen-
tálně kvůli rekonstrukci uzavřeny, před ní jste zde 
však mohli vidět expozice o historii Kyjova, národo-
pisnou část s vystavenými kroji nebo přírodovědné 
sbírky, které tvoří diorama s faunou a fl orou typické 
pro tento region. Ostatně na podrobnosti se můžete 
zeptat paní Věry Colledani, která v muzeu pracuje na 
Regionálním pracovišti pro lidovou kulturu.

Slovácké letecké muzeum Kunovice
Továrna letadel v Kunovicích vznikla v roce 1936. 

Zpočátku se tu stroje opravovaly, vlastní výroba 

byla zahájena až pozdě-
ji. Stavěly se tu elegantní 
dvouplošníky L-200 Mora-
va, proudová letadla L-29 
delfín, zemědělské letou-
ny Z-37 čmelák i malá 
dopravní letadla. V těs-
ném sousedství podniků 
postupně vzniklo letecké 
muzeum, kde si návštěv-
níci mohou prohlédnout 
sbírku několika desítek dopravních, sportovních i vo-
jenských letounů.

Aktuálně je velikým lákadlem vládní letoun TU-154M 
přezdívaný “Naganský expres”. Byl slavnostně zpří-
stupněn 3. 8. 2018 a ano, je to právě ten, na jehož pa-
lubě slavili čeští hokejisté v roce 1998 olympijské zlato.

Regionální muzeum v Mikulově
Dominantou města na úpatí Pálavy je rozlehlý zá-

mek se dvěma nádvořími a zahradou. Je sídlem Regio-
nálního muzea, jemuž právě původní prostory dod vají 
výjimečný charakter. Vedle bohatých zámeckých a 
muzejních sbírek jsou v interiérech instalovány expo-
zice, které se věnují dějinám města a hradu. Kuriozitou 
muzea je nepochybně obrovský desátkový sud z roku 
1634 o objemu 1014 hl, největší a nejstarší ve střední 
Evropě. Spolu s řadou vzácných vinařských lisů je sou-
částí nejrozsáhlejší muzejní expozice, která pojednává 
o tradičním vinařství a vinohradnictví.

Pohansko
Někdy se uvádí, 

že o titul hlavní měs-
to Velké Moravy by 
mohlo usilovat i hra-
diště Pohansko, le-
žící v působivé kraji-
ně lužních lesů jižně 
od Břeclavi. Hradis-
ko oválného tvaru 
o celkové ploše 28 
ha, jedno z největ-
ších ve střední Ev-
ropě, obepínaly mo-
hutné, čtyři metry vysoké valy. Jedná se o nejrozsáhlejší 
raně středověké opevnění na území českého státu, kde 
byly postupně vedle hradeb a řady hrobů lidí i koní odkryty 
základy kostela, velkomožského dvorce a řemes nických 
sídlišť. Expozice z těchto vykopávek je umístěna v nedale-
kém empírovém loveckém zámečku.

K Pohansku vede cesta z jihovýchodního předměstí 
Břeclavi, odkud jsou to k zámečku necelé tři kilomet-
ry. Auto je třeba nechat na parkovišti. Asfaltová cesta 
vede lužním lesem, obloukem obchází chráněnou ar-
cheologickou lokalitu a dovede Vás až k zámečku. Vý-
let si můžete prodloužit do čarovné krajiny lužních lesů, 
kolem Pohanska vede také Vinařská stezka Podluží.
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22. 9.   Burčáková zábava

27. 10.  Koncert Visací zámek

27.10.   Hubertova jízda

24.11.   Country ples

2.12.   Adventní jarmark

8.12.   Mikulášská zábava

9.12.   Adventní koncert mužského sboru

POZVÁNKY NA AKCE

Punkové legendy Visací zámek a Plexis Punkové legendy Visací zámek a Plexis 
vyrážejí na společném turnévyrážejí na společném turné

Visací zámek patří mezi světové unikáty, neboť ka-
pela hraje již 36 let ve stejném složení. Visáči se také 
pyšní titulem nejlepšího kytarového riffu všech dob, 
který se objevil v legendární písni Traktor, i o dalších 
písních této punkové legendy se dá říci, že zlidověly. 
Ze starší tvorby jsou to například písně Cigára, Stá-
nek, nebo Vlasta, z novější Známka punku, Padesát, 
President nebo Punkový království. 

O tom, že skvělou show a energii valící se z pódia 
by mohly „Visáčům“ závidět kapely o generace mlad-
ší se můžete přesvědčit 27.10. v Kulturním domě 
v Krumvíři.

Jako speciální host Never Die Tour se představí 
další punková legenda Plexis.

Předprodejní místa: 
Marie Novák Krumvíř 412, tel. 603 162 828, 
Hospoda u Fridrichů Terezín tel.607 668 729
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VÍTE, ŽE …

- pan Alexandr Slavík se v letoš-
ním roce stal nositelem titulu Mi-
str tradiční rukodělné výroby Ji-
homoravského kraje? Tento titul 
je udělován na základě nominace 
Regionálního pracoviště pro li-
dovou kulturu řemeslníkům, kteří 
dodržují  při svojí práci tradiční 
řemeslné postupy a zasloužili se 
o záchranu ohroženého řemesla. 
Cenu za něj z rukou hejtmana Bo-

huslava Šimka přebral v Kunštátě 
na Dni řemesel jeho otec Franti-
šek, který byl se svojí manželkou 
Marcelou navržen na Cenu Jiho-
moravského kraje za celoživotní 
přínos k lidovému umění. V době 
redakční uzávěrky nebyl znám 
výsledek. Regionální pracoviště 
o nich natočilo krátký medailonek, 
který budete moci shlédnout na 
webových stránkách obce.

Z REDAKČNÍ POŠTY

Otázka k zamyšleníOtázka k zamyšlení
Několikrát týdně jsme svědky toho, jak občané Krum-

víře odhazují odpad určený ke kompostování na místa, 
kam rozhodně nepatří. Nechápu, že váží cestu z domo-
va s kýblem či pytlem odpadu a místo toho, aby tento 
odpad odložili do kontejneru na veřejně přístupném mís-
tě, vysypou obsah k potoku, do parku u parkoviště pod 
školou, v aleji a na dalších místech.

Jejich argumentem je: „Nemám to kam dát.“ Kontej-
ner u kulturního domu asi nestačí… Příště to může do-

padnout tak, že místo odhození u potoka, tento odpad 
najde soused v zahrádce. Proč bych chodil dál, tam se 
to taky vejde… 

Malou výtku mám ale i ke kontejneru, který je na ten-
to odpad určený. Není u něho žádná rampa či schodky 
a vysypání obsahu je někdy dost náročné. Potom odho-
zení v přírodě je asi snazší. 

Petra Hečová

Červená sukňa enom do řepy...Červená sukňa enom do řepy...

Díky svému zaměstnání mám tu 
čest nyní spolupracovat s úžasnou 
tetičkou Poláčkovou z Archlebova. 
Přesto, že se jí již přehoupla deva-
desátka, je pořád velmi aktivní. Celý 
svůj život se věnovala folkloru a pře-
devším krojům. Nad nádhernými 
opravdu starými fotkami jsme spolu 
porovnávaly vývoj lidového oděvu, 
zvyky a tradice. Tetička má velmi po-

krokové názory, možná je v mnohém 
mladší, než leckterý z nás.

Mezi řečí jsme se spolu dostaly 
k tématu současných krojíčků - tedy 
převážně oděvů dívek, které objíždí 
hodovní zábavy nebo krojované ple-
sy v sousedních obcích. A to tetička 
naprosto otevřeně kritizovala součas-
ný nešvar tzv. českých krojíčků. Čer-
vená sukně se sámky, černá kordul-
ka, dáli se tomu tak říct, uvázaná na 
ramenou do mašle červenými stuha-
mi. A prý to nosí i dospělé ženy. A na 
hlavách nic.... Jak kdyby nemohli mít 
„tzv. taneční“ kordulku z brokátu, kaš-
míru, sametu nebo i sukna, zdobenou 
lehkou výšivkou nebo skládanými 
stuhami, sukni z „tištěnky“ (potištěné 
plátno) nebo kašmíru, malý polože-
ný obršlák (krejzl, límec) a hlavně 
turečák. Stejné ustrojení nosívaly 
družičky na svatební hostinu. Těž-
ko si dovedeme představit, že jedly 
a tancovaly pořád v „hrubém neboli 
velkém“ kroji.

Velmi mne zajímalo, jak to asi 
vzniklo, kde se to vůbec dostalo mezi 
naše nádherné hanáckoslovácké kro-
je. Tetička se na to kdysi taktéž ptala 
svého stařečka. To prý po první svě-
tové válce a rozpadu monarchie ně-
kteří chytráci nechtěli nic, co zůstalo 
po Habsburcích. Tak vymysleli tento 
jednotný kroj. Dokonce se prý velmi 



Krumvířský zpravodaj2/2018 strana  43

Co patří k hodům...Co patří k hodům...

Krumvířské hody mají spoustu neodmyslitelných sou-
částí. A jednou z nich je beze sporu i tetička Ludmila Char-
vátová. Chtěla bych jí poděkovat za sebe i ostatní děvčata, 
že nám každý rok s radostí váže turečáky ke kroji a věřím, 
že tomu tak bude ještě mnoho let. Je mi ctí Vás vždy o ho-
dech při této příležitosti  navštívit. 

Hanka Sýkorová

krátce na hlavách nosily i holubičky tak, 
jak je známe z Prodané nevěsty. Na-
štěstí se lidé umoudřili a vrátili se opět 
ke svému. Stejně se jako národní kroj 
pak uchytil kroj kyjovský, který tímto 
dodnes nesmírně trpí. Nosí se „všude 
možně“ a hlavně „všelijak možně“.

Stařeček prý vždycky říkával: Čer-
vená sukně patří jenom do řepy, to je 
pak krásný pohled na vytrčené žen-
ské zadnice. Jak kdyby to pole pořád 
kvetlo.....

Když tetička zjistila, že se u nás 
chystají hody, vyrukovala s další 
vzpomínkou. Jedna „nebožka pilná“ 
pořád nic nestíhala. A když k ní přišli 
stárci zvát na hody, honila ještě sle-
pici po dvoře. Od hnojiště přes celou 
chodbu na příchozí volala: „Chlap-
ci, jeden den mi chybí, ještě jeden 
den!“

Věra Colledani

Musela mu napovědět
Súsed Fanoš to je fi štrón, 
lítá za mnú jako Širón.
Su z teho už celá nanic, 
čekám, že si řekne o víc.

Neříká nic, neříká, 
čas mně rychlo utíká, 
chcela bych už ženicha.

Jednú funěl jako kráva. 
Řekla sem mu: „Žádná sláva! 
Na mě platí iný trik.
Musíš funět jako býk!“

Fanoš fšecko pochopil. 
Sevřel mě a polúbil.
Potom postel pobořil.

Nezamykej vrátka
Nezamykej vrátka děfče
až sluníčko zapadne.
Dyť já nevím ešče
co mě večír napadne.
Chcu se negdy podívat, 
jak se chystáš spát.

Pěknú sukňu máš, 
aji slušivú košulku.
Ze fšeckýho je nejhezčí, 
gdyž nám chystáš postýlku.

Tak už zhasni a poď za mnú, 
peřiny tě zahřejú.
Já jim taky pomožu.
Noženky ti namažu, 
třeba bříško pohladím.
Já se práce nebojím.

Špásování k lásce patří, 
za hubičku, za dvě, za tři.

Špásování

Nebyď studená
Nebyď holka studená, 
pranic ti to nesluší. 
Možeš zostát svobodná. 
Omrznú ti uši.

Přikryju tě peřinú, 
udělej tam teplo. 
Potom vlezu za tebú
a nastane peklo.

Než tě budu
Než tě budu zasej lúbat
nech si ten nos amputovat. 
Zavazí mě při tom tuze, 
necítím se vůbec blaze.

Až tě potom budu hladit, 
nesmí žádný hadry vadit. 
Jmenuješ se přece Eva 
a to byla nahá děva.

Co bude dál ešče nevím.
O ženení vůbec nesním. 
Pohledem se nabažím, 
do peřiny tě zabalím.

Staňa Ševčík

Básně Staně ŠevčíkaBásně Staně Ševčíka

Nedřímej
Nedřímej můj milý, nedřímej, 
ešče mně jednu pusu dej.

Brzo ráno mně odejdeš, 
potom fšecko zapomeneš.

Jak sem tě moc milovala, 
že sem ti věneček dala.



Krumvířský zpravodaj 2/2018strana  44

Jubilanti
za období od 1.9.2018 do 31.12.2018

Prokopová Antonie  97let
Vejvančická Josefa  91let
Ostřížková Jarmila  90let
Šišáková Bohumila  90let
Drápalová Maria   89let
Hladký František   89let
Kulíšková Františka  88let
Kuchařová Irena   87let
Kulíšek Jindřich   87let
Juránková Libuše  85let
Mandelík Stanislav  85let
Šefčíková Valeria  85let
Weiss Jiří    83let
Haschková Josefa  83let
Peterková Ludmila  82let
Ledahudcová Marie  81let
Sladká Jarmila   81let
Tichý František   80let
Mokrá Marta   80let
Charvátová Jitka   80let
Sláčík Miroslav   80let

Přihlášení
za období od 1.4.2018 do 31.7.2018

Neduchal Marek   č. p. 409
Mokrá Nikola   č. p. 40
Čermák Lucas   č. p. 40
Čermák Mateo   č. p. 40
Florián Daniel   č. p. 375
Brablcová Natálie  č. p. 464
Mikulica Jaroslav   č. p. 384
Valihrachová Klára  č. p. 492
Valihrach Ondřej   č. p. 492

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vytrhlíková Anna   č. p. 217
Vlasáková Apolena  č. p. 391

Odhlášení
za období od 1.4.2018 do 31.7.2018

Obdržálková Martina  č. p. 184
Konečková Karolína  č. p. 184
Czyž Vojtěch   č. p. 190
Peroutková Miroslava  č. p. 150
Peroutková Adéla  č. p. 150
Peroutka Radek   č. p. 150
Schoř Bronislav   č. p. 78
Vaňkátová Petra   č. p. 78
Cellarová Iveta   č. p. 256
Dufková Petra   č. p. 409
Neduchal Marek   č. p. 409

Narození
za období od 1.4.2018 do 31.7.2018

Neduchal Marek   č. p. 409
Florián Daniel   č. p. 375
Brablcová Natálie  č. p. 464
Mikulica Jaroslav   č. p. 384
Vytrhlíková Anna   č. p. 217
Vlasáková Apolena  č. p. 391

Úmrtí
za období od 1.4.2018 do 31.7.2018

Křikava Jindřich   č. p. 9
Kříž Vlastimil   č. p. 115
Ludvíková Věra   č. p. 129
Šidlík Ivo    č. p. 12
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Beseda u cimbálu
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Winerun - Krumvířský vinařský běh
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Westernové  závody
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