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Bartolomějské hody
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

6.6. 2019
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Zdeněk Burýšek, Lukáš Kobylka
Přítomni: dle prezenční listiny – 10 přítomných

Bod č. 1
Kupní smlouva na pozemky p. č. 2795/85, 2795/199 
a 2781/7 mezi Obcí Krumvíř a manž. Pavlem a Iva-
nou Ambrožovými – Sběrný dvůr odpadů Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a manželi 

Pavlem a Ivanou Ambrožovými na pozemky p. č. 
2795/85, 2795/199, 2781/7 v k.ú. Krumvíř ohledně 
stavby Sběrného dvora odpadů Krumvíř. Celková 
kupní cena za tyto pozemky činí 2 002 334,-Kč

Usnesení č. 19/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní 

smlouvy mezi Obcí Krumvíř jako kupujícím a man-
želi Pavlem (dat. nar. 24.6.1973) a Ivanou (dat. 
nar. 14.1.1975) Ambrožovými, oba bytem č. p. 243, 
66484 Lukovany, jejímž předmětem bude koupě 
pozemků parc. č.  2781/7, parc. č. 2795/85 a parc. 
č. 2795/199, všechny v katastrálním území Krum-
víř, za kupní cenu ve výši 2.002.334,- Kč.

Hlasování č. 3: 9-0-1

Bod č. 2
Smlouva o advokátní úschově ve věci Kup-
ní smlouvy na pozemky p. č. 2795/85, 2795/199 
a 2781/7
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o smlouvu o advokátní úschově mezi man-

želi Pavlem a Ivanou Ambrožovými, Obcí Krum-
víř a fi  Továrek, Horký a partneři, advokátní kan-
celáří, s.r.o., ohledně převodu parcel. č. 2795/85, 
2795/199, 2781/7 a zaplacení kupní ceny ve výši 
2 002 334,-Kč. Obec Krumvíř uhradí fi  Továrek, 
Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. částku 
ve výši 4 840,-Kč jako odměnu za poskytnutí advo-
kátní úschovy.

Usnesení č. 20/19/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o advokátní 

úschově mezi manželi Pavlem a Ivanou Ambrožo-
vými, Obcí Krumvíř a fi  Továrek, Horký a partneři, 
advokátní kanceláří, s.r.o.

Hlasování č. 4.:  9-0-1

Bod č. 3 
Rozpočtové opatření č. 4
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 17 161 900,-Kč na 

17 870 900,-Kč 
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 32 734 500,-Kč na 

35 361 200,-Kč 

- Financování je 17 490 300,-Kč 
- viz. příloha zápisu ZO
Usnesení č. 21/19/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatře-

ní č. 4/2019.
Hlasování č. 5: 10-0-0

Bod č. 4
Schválení účetní uzávěrky 2018
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2018

Usnesení č. 22/19/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za 

rok 2018.
Hlasování č. 6: 10-0-0

Bod č. 5
Schválení závěrečného účtu 2018
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 

2018 s výhradou. Dle § 13 zákona č. 420/2004 
Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO jsme 
přijali opatření k nápravě chyb a nedostatků a do 
15 dnů od schválení bude náprava oznámena na 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontrolní 
a právní. Náprava chyb a nedostatků byla provede-
na již před projednáváním na zasedání zastupitel-
stva obce.

Usnesení č. 23/19/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce 

za rok 2018 s výhradou.
Hlasování č. 7: 10-0-0

Bod č. 6
Kupní smlouva – prodej části pozemku p. č. 913/1 
a to pozemek p. č. 913/22 o výměře 116 m2 dle 
geom. p. č. 881-57/2018 v k.ú. Krumvíř za účelem 
narovnání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o pozemek p. č. 913/22 pod nemovitostí manže-

lů Kopečkových, vlastníkem je Obec Krumvíř. Man-
želé Kopečkovi dodali znalecký posudek s cenou 
105,-Kč/m2 (získanou z ceny 349,91Kč/m2). Cena 
je dost nízká. Po zapsání do katastru se z pozemku 
ostatní plocha, stane stavební parcela.

- Zastupitelé se dohodli na ceně 330,-Kč/m2 pro 
všechny prodeje obecních pozemků stejného cha-
rakteru (zastavěná plocha), dle znaleckého posud-
ku č. 3432 vyhotoveného soudní znalkyní Ing. Vě-
rou Bravencovou na č. p. 161 po panu Šebestovi. 

Usnesení č. 24/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na 

prodej části pozemku p. č. 913/1 a to pozemku p. 
č. 913/22 o výměře 116 m2 dle geom. plánu č. 881-

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř
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57/2018 v k. ú. Krumvíř mezi Obcí Krumvíř a man-
želi Lubošem a Marií Kopečkovými za účelem na-
rovnání vlastnických vztahů. 

Hlasování č. 8: 10-0-0

Bod č. 7
Kupní smlouva – prodeje částí pozemku p. č. 
1448/9 a to st. p. č. 770 o výměře 16 m2 dle g. p. č. 
894-148b/2018 a p. č. 1448/54 o výměře 1 m2 dle g. 
p. č. 905-49/2019 v k.ú. Krumvíř za účelem narov-
nání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o části pozemku p. č. 1448/9 a to st. p. č. 770 

o výměře 16m2 dle g. p. č. 894-148b/2018 a p. č. 
1448/54 o výměře 1 m2 dle g. p. č. 905-49/2019 v k. 
ú. Krumvíř pod nemovitostí p. Václava Sláčíka. Sta-
novená cena je ve výši 330Kč/m2. 

Usnesení č. 25/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na 

prodej částí pozemku p. č. 1448/9 a to st. p. č. 770 
o výměře 16 m2 dle geom. plánu č. 894-148b/2018 a 
p. č. 1448/54 o výměře 1 m2 dle g. p. č. 905-49/2019 
v k. ú. Krumvíř mezi Obcí Krumvíř a p. Václavem 
Sláčíkem č. p. 140 za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů. 

Hlasování č. 9: 10-0-0

Bod č. 8
Kupní smlouva – prodej pozemků p. č. st. 594 o vý-
měře 208 m2 pod bytovým domem č. p. 384 a p. č. 
1930/258 o výměře 548 m2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o pozemek p. č. st. 594 o výměře 208 m2 pod 

bytovým domem č. p. 384 Pálavy, stavebního byto-
vého družstva a o pozemek p. č. 1930/258 o výměře 
548 m2 okolo bytového domu č. p. 384. Stanovená 
cena je ve výši 330,-Kč/m2.

Usnesení č. 26/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na 

prodej pozemků p. č. st. 594 o výměře 208 m2 a p. č. 
1930/258 o výměře 548 m2 mezi Obcí Krumvíř a Pá-
lavou, stavebním bytovým družstvem.

Hlasování č. 10: 10-0-0

Bod č. 9
Smlouva s JmK o poskytnutí dotace 95 000,-Kč 
(Kraj beze stínu)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o „31. ročník folklórního festivalu Kraj beze stí-

nu“. Dotace 95 000,-Kč je poskytována na základě 
dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultu-
ry a památkové péče v roce 2019 a musí být použita 
v souladu s právními předpisy, podmínkami smlouvy 
a Dotačním programem.

Usnesení č. 27/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z roz-

počtu Jihomoravského kraje ve výši 95.000,-Kč 
na akci 31. ročník folklorní festival Kraj beze stínu 
v rámci projektu Folklorní festival zaměřený na re-
gion Hanácké Slovácko, který je rozlohou největší 

region Slovácka. Dvoudenní festival, který vznikl 
v roce 1976 jehož součástí je i regionální kolo soutě-
že verbířů s postupem na MFF Strážnice za podmí-
nek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 11: 10-0-0

Bod č. 10
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti mezi Povodí Moravy, s.p. a Obcí 
Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o poskytnutí věcného břemene Obci Krumvíř 

na p. č. 1467/1 o výměře 5067 m2 a p. č. 1469/2 
o výměře 2297 m2 v k. ú. Krumvíř po dobu stav-
by „Kanalizace a ČOV Krumvíř“, Povodím Moravy, 
s. p. Celková výměra předmětu nájmu činí 134 m2. 
Výše nájemného je stanovena na částku 13,20 Kč/
m2 a rok. Celková výše nájemného na kalendářní 
rok činí 1 769,-Kč.

Usnesení č. 28/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu 

a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
mezi Povodím Moravy, s. p. a Obcí Krumvíř.

Hlasování č. 12: 10-0-0

Bod č. 11
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací č. VPI/MJ/2019/00059 mezi Česká tele-
komunikační infrastruktura a.s. a Obcí Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o překládku sítí elektronických komunikací spo-

lečností CETIN, aby mohlo dojít k realizaci stavby 
„Kanalizace a ČOV Krumvíř“ na obecním pozemku. 
Výše nákladů překládky činí 67 429,-Kč.

Usnesení č. 29/19/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o realizaci 

překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/
MJ/2019/00059 mezi Českou telekomunikační in-
frastrukturou a.s. a Obcí Krumvíř.

Hlasování č. 13: 10-0-0

Bod č. 12
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene č. 1002C19/59 mezi ČR – Státní pozemkový 
úřad a Obcí Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o poskytnutí věcného břemene Obci Krumvíř na 

p. č. 1296, 1297/2, 1302/2, 1449/6, 1458/3 v k. ú. 
Krumvíř po dobu stavby „Kanalizace a ČOV Krum-
víř“, ČR - Státním pozemkovým úřadem. Celková 
výměra věcného břemene činí 714,6 m2. Věcné bře-
meno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 
69 190,-Kč.

Usnesení č. 30/19/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č. 1002C19/59 
mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a Obcí 
Krumvíř.

Hlasování č. 14: 10-0-0
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Bod č. 13
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zaří-
zení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. smlou-
vy 4000221301 mezi GasNet, s.r.o. zastoupen na 
základě plné moci společností GridServices, 
s.r.o. a Obcí Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o přeložku plynárenského zařízení společnos-

ti GasNet, s.r.o., aby mohlo dojít k realizaci stavby 
„Kanalizace a ČOV Krumvíř“. 

Usnesení č. 31/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajiště-

ní přeložky plynárenského zařízení a úhradě ná-
kladů s ní souvisejících č. 4000221301 mezi spo-
lečností GasNet, s.r.o. zastoupenou na základě 
plné moci společností GridServices, s.r.o. a Obcí 
Krumvíř.

Hlasování č. 15: 10-0-0 

Bod č. 14
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zaří-
zení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. smlou-
vy 4000221583 mezi GasNet, s.r.o. zastoupen na 
základě plné moci společností GridServices, 
s.r.o. a Obcí Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o přeložku plynárenského zařízení společnos-

ti GasNet, s.r.o., aby mohlo dojít k realizaci stavby 
„Kanalizace a ČOV Krumvíř“.

Usnesení č. 32/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajiště-

ní přeložky plynárenského zařízení a úhradě ná-
kladů s ní souvisejících č. 4000221583 mezi spo-
lečností GasNet, s.r.o. zastoupenou na základě 
plné moci společností GridServices, s.r.o. a Obcí 
Krumvíř.

Hlasování č. 16: 10-0-0

Bod č. 15
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (číslo smlouvy budoucího oprávně-
ného: 8800091943/1/BVB/P) mezi Obcí Krumvíř 
a GasNet, s.r.o. zastoupena na základě plné moci 
společností GridServices, s.r.o. plynárenského 
zařízení na parc. č. 1448/10 v k.ú. Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o zřízení věcného břemene plynárenské-

ho zařízení na parc. č. 1448/10 v k. ú. Krumvíř, 
„přeložka NTL plynovodu pro stavbu Kanalizace 
a ČOV Krumvíř, číslo stavby: 8800091943“.

Usnesení č. 33/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlou-

vě o zřízení věcného břemene (číslo smlouvy 
budoucího oprávněného: 8800091943/1/BVB/P) 
mezi Obcí Krumvíř a GasNet, s.r.o. zastoupenou 
na základě plné moci společností GridServices, 
s.r.o. plynárenského zařízení.

Hlasování č. 17: 10-0-0

Bod č. 16
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (číslo smlouvy budoucího oprávněného: 
8800091810/1/BVB/P) mezi Obcí Krumvíř a GasNet, 
s.r.o. zastoupena na základě plné moci společností 
GridServices, s.r.o. plynárenského zařízení na parc. 
č. 43/2 a 1448/6 v k.ú. Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o zřízení věcného břemene plynárenského zaří-

zení na parc. č. 43/2 a 1448/6 v  k. ú. Krumvíř, „pře-
ložka NTL plynovodu pro stavbu Kanalizace a ČOV 
Krumvíř, číslo stavby: 8800091810“.

Usnesení č. 34/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene (číslo smlouvy 
budoucího oprávněného: 8800091810/1/BVB/P) mezi 
Obcí Krumvíř a GasNet, s.r.o. zastoupenou na zákla-
dě plné moci společností GridServices, s.r.o. plyná-
renského zařízení.

Hlasování č. 18: 10-0-0

Bod č. 17
Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schválení čerpání fi nanč-
ních prostředků z RF na opravu sociálního zařízení 
v MŠ
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- od konce června 2019 bude v Mateřské škole Krum-

víř probíhat rekonstrukce sociálního zařízení. ZŠ 
a MŠ Krumvíř si požádala o povolení čerpání částky 
625 935,12Kč z rezervního fondu na rekonstrukci so-
ciálního zařízení v MŠ.

Usnesení č. 35/19/Z 3
-  Zastupitelstvo obce schvaluje ZŠ a MŠ Krumvíř čer-

pání částky 625 935,12Kč z rezervního fondu na re-
konstrukci sociálního zařízení v MŠ.

Hlasování č. 19: 10-0-0

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

bočky Pošty Partner v Krumvíři. Ve středu 5.6.2019 
zde byl vážný zájemce o provozování Pošty Partner 
v Krumvíři p. Dunaj. Pochází od Vyškova. Pan Dunaj 
sám zaskakuje za své pracovnice na pobočkách Poš-
ty Partner v případě nemoci. Uskutečnil zde pohovory 
s potencionálními pracovnicemi Pošty Partner.Vedl by 
zde pobočku Pošty Partner s provozovnou zdravot-
nických pomůcek, doplňků bez receptu. Zásoboval by 
lékárny kolem. Příští týden má podepisovat smlouvu 
s Českou poštou.

Jaroslav Komosný – co se týká kanalizačních přípojek 
– budou tři cenové nabídky. Pravděpodobně bude 
dle výše ceny vybrána fi  SOLICITE, s.r.o. Na podzim 
se bude žádat o dotaci. Když vše proběhne, jak má, 
mohlo by se teoreticky začít stavět od jara za rok.

Mgr. Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz, zda proběhla 
schůzka ohledně posouzení dopravní situace v obci 
Krumvíř u č. p. 209 za účasti dopravní Policie, Správy 
a údržby silnic a Obdobu dopravy. Zda byla řešena 
i situace v nové výstavbě Pod Kumstátem.
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Jaroslav Komosný – ano, schůzka proběhla. Byla navr-
žena opatření: vyznačení zatáčky, červené označení 
šipkami, upozornění na přechod (děti). Pan starosta 
se ptal. Bylo mu řečeno, že kde platí pravidlo před-
nosti zprava, je lepší, aby bylo méně značek jak více.

Luskač Zdeněk – podotkl platnost přednost zprava na 
vedlejších ulicích.

Vojtěch Veselý – vznesl dotaz ohledně značky zákazu 
stání v Chaloupkách, zda tam bude natrvalo. Stále ji 
někdo přemisťuje.

Jaroslav Komosný – je to značka Správy a údržby silnic. 
Musí se na to informovat.

Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně ostrůvku upro-
střed silnice v nové výstavbě Pod Kumstátem a vý-
sadbě zeleně.

Jaroslav Komosný – byla vyhotovena územně zastavo-
vací studie (navrženy stromy, dětské hřiště, keře).

Petra Hečová – bylo by dobré požádat o vybagrování po-
toka na soutoku u mostku.

Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně dětského hřiště 
na Starexu.

Mgr. Ilona Jakubčíková – v Kloboukách zavedli svážení 
odpadu od domů. Má to z jejího pohledu pozitivní vliv 
na občany.

Jaroslav Komosný – jak bude postaven Sběrný dvůr, na-
jede se na tento systém svážení odpadů.

Vojtěch Veselý – vznesl dotaz ohledně Sběrného dvora. 
Zda ho bude obsluhovat p. Boháč Petr nebo někdo 
jiný?

Jaroslav Komosný – asi se bude muset přijmout nový za-
městnanec, který by pak obsluhoval i ČOV.

Jaroslav Komosný – byly na Obci kontroly z Finančního 
a Živnostenského úřadu ohledně šenku na hodech. 
Zřejmě na udání. Šenk bude zajišťovat hospoda.

Martin Valihrach – měly by se u skládky dosadit stromy.

Vojtěch Veselý – vznesl dotaz ohledně parkoviště za 
Coop Jednotou.

Jaroslav Komosný – v Územním plánu to musí být jako 
veřejně prospěšná stavba. Byl záměr, že pozemek 
koupí Jednota. To nevyšlo. Pozemek je státu (Státní 
pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových).

Martin Valihrach – vznesl dotaz, jak vypadá žádost o do-
taci na sociální byty a průchodu.

Jaroslav Komosný – dotace je přislíbená. Ofi ciálně to 
zatím není. Podmínky dotace jsou tvrdé. 20 let se 
musí dodržovat podmínky smlouvy. Průchod by se 
mohl udělat jedině za sklepem do L za Coop Jednotu.

Výzva Sboru pro občanské záležitosti:Výzva Sboru pro občanské záležitosti:
Maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), přihlaste se na Obecní úřad na obřad Vítání občánků, tele-

fonní číslo 519 419 321, e-mail: podatelna@krumvir.cz. Kdo má o obřad zájem, musí vyplnit formulář „Sou-
hlas se zpracováním osobních údajů pro účely vítání občánků“, který je k dispozici na webu www.krumvir.
cz a na podatelně Obecního úřadu Krumvíř. Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo 
u p. Michaely Procházkové.

Jubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulářJubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulář
Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce – jubilanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let 

s blahopřáním k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 2019 dovrší výše uvedené jubileum a mají zájem o osobní 

návštěvy členů Sboru pro občanské záležitosti spojené s gratulací a předáním dárkového balíčku, musejí 
vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely blahopřání jubilantům“. Ten je k dispo-
zici na webu www.krumvir.cz a na podatelně Obecního úřadu Krumvíř.

Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo u p. Michaely Procházkové.
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Od 1. ledna 2020 vstupuje na zá-
kladě novely veterinárního zá-
kona č. 302/2017 Sb. v účinnost 
povinnost označovat psy na 
území České republiky mikro-
čipem. Níže naleznete odpovědi 
na nejčastější otázky, s nimiž se 
Státní veterinární správa v sou-
vislosti s povinným čipováním 
psů setkává.
 
Na koho se povinnost povinné-
ho označení mikročipem bude 
vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné 
očkování psa proti vzteklině plat-
né pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. Od tohoto 
data by měl být na území České 
republiky označený každý pes. 
Štěňata musí být označena mik-
ročipem nejpozději v době první-
ho očkování proti vzteklině (tedy 
nejpozději v půl roce věku). Mik-
ročipem nemusí být označeni psi, 
kteří mají jasně čitelné tetování 
provedené před 3. 7. 2011.
 
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení 
všech psů na území ČR by mělo 
být přínosem zejména v těchto 
oblastech:
• zjištění identity psa v přípa-

dě potřeby kontrolních orgá-
nů (SVS, PČR, Celní správa, 
obce atd.).

• účinnější monitoring chovů 
a kontrola dodržování stano-
vených pravidel a předpisů 
(např. počtu držených zvířat, 
jejich věk, vakcinace, dodržo-
vání zoohygienických podmí-
nek, zajištění pohody zvířat) 
a postih chovatelů v případě 
týrání zvířat,

• umožnění kontroly při prodeji 
psů prostřednictvím obchod-
níků, jak z hlediska veterinár-
ních, tak z hlediska fi nančních 
předpisů,

• bude možné prokázat vlastnic-
tví psa, což je velmi důležité v 
případě odcizených psů i v pří-
padě postihu vyplývajícího ze 
zodpovědnosti za psem způ-

Povinné označování psůPovinné označování psů
sobenou škodu (např. případy, 
kdy pes způsobí dopravní ne-
hodu, psi pytláci atd.),

• zatoulané řádně označené 
a evidované zvíře má pod-
statně větší naději, že se vrátí 
ke svému původnímu majiteli, 
jeho návrat je operativnější.

 
Kdo označení mikročipem pro-
vádí, jaká je jeho cena? Najdu 
někde seznam veterinárních 
lékařů, kteří „čipování“ prová-
dějí?
Označení psů mikročipem prová-
dějí soukromí veterinární lékaři, 
kteří jsou oprávněni vykonávat 
veterinární léčebnou a preven-
tivní činnost (jsou registrovaní u 
Komory veterinárních lékařů ČR). 
Pořizovací cena mikročipu se po-
hybuje mezi 120-450 korunami 
a závisí na jeho typu. Další část-
ku si soukromí veterinární lékaři 
účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou 
smluvní.
 
Kdo bude provádět kontroly, 
zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní ve-
terinární správa.

Není „čipování“ pro psa nebez-
pečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon 
srovnatelný s injekční aplika-
cí. Mikročip o délce cca 1 cm 
je umístěn v aplikační jehle a je 
sterilně aplikován do podkoží zví-
řete. Obal mikročipu je vyroben 
z biokompatibilních materiálů, na 
které organismus zvířete nerea-
guje jako na cizí těleso. Mikročip 
je pouze pasivním nosičem infor-
mace, neobsahuje žádný vlastní 
zdroj energie. Aktivovat mikročip 
umí jen speciální čtecí zařízení.
 
Jaké hrozí sankce v případě ne-
splnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od 
roku 2020 hrozit správní řízení 
s uložením až 20tisícové pokuty, 
protože na psa bude pohlíženo, 
jako kdyby neměl platné očkování 
proti vzteklině.

 
Bude zároveň od ledna 2020 
již fungovat registr čipovaných 
psů? Funguje již nějaký? 
Příslušná novela zákona č. 
166/1999 Sb. (veterinární zákon) 
nezavádí povinný zápis do jaké-
hokoli registru psů. Povinností je, 
aby v dokladu o očkování proti 
vzteklině (tj. v očkovacím průka-
zu, v pasu psa) bylo uvedeno čís-
lo mikročipu. Obec si však může 
povinnost evidence stanovit vy-
hláškou. Některé obce to již takto 
nastaveno mají. V současné době 
není zatím řešena oblast jednotné 
celostátní evidence psů.

Vztahuje se nová povinnost 
také na kočky či další druhy 
zvířat?
Příslušná novela veterinárního 
zákona zavádí povinné označe-
ní pouze u psů. Situace je však 
odlišná, pokud se svým zvířetem 
plánujete cestovat do zahraničí. 
V takovém případě se povinnost 
označení zvířete mikročipem sta-
novená evropskou legislativou již 
řadu let vztahuje nejen na psy, ale 
také na kočky a fretky.

Můj pes má platné očkování 
proti vzteklině. Termín přeoč-
kování má až v průběhu roku 
2020 (případně 2021 či 2022). 
Musím jej nechat čipovat ještě 
v roce 2019, nebo stačí až při 
přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na 
základě zmíněné novely veteri-
nárního zákona je s účinností od 
1. ledna 2020 očkování psa proti 
vzteklině platné pouze pokud je 
pes označen mikročipem, případ-
ně označen čitelným tetováním 
provedeným před 3. červencem 
2011. Není tedy možné tuto pro-
ceduru odkládat až do dalšího 
přeočkování. Pokud tak již chova-
tel neučinil, je nutné nechat psa 
označit nejpozději do konce roku 
2019, jinak bude očkování pova-
žováno za neplatné. 
Zdroj:https://www.svscr.cz/zdravi-
-zvirat/povinne-oznacovani-psu/



Krumvířský zpravodaj 2/2019strana  10

BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2019

...očima stárků a stárek...očima stárků a stárek
Jiří Kolouch
Hody... to je spousta radovánek, zpěvu, tance, ale pro 

stárka i povinností. Letošní rok jsem se role stárka ujal 
již po třetí a to jako 1. stárek v páru se svou statečnou 
a vytrvalou stárečkou Natálií Tibenskou.

Musím přiznat, že být stárkem není žádná hračka. 
Obzvlášť jako první, u kterého jde většina věcí (jak už 
úspěchů, tak neúspěchů) na jeho triko a bere s sebou 
i největší zodpo-
vědnost. Jsem 
ale neskutečně 
rád, že vyšlo 
všechno téměř 
bez problémů 
a nemuseli jsme 
čelit žádným ne-
příjemnostem. 

Hody však 
ale zdaleka ne-
jsou jen o stár-
cích, ale úplně 
o všech, kdo se 

hodů zúčastní, či pomůžou. Velké díky patří samozřejmě 
všem, co nám nějakým způsobem pomohli, jako napří-
klad mé rodině, kapele, obci, zvoleným starým stárkům 
a celé chase, která nám v průběhu hodů neuvěřitelně 
pomáhala a neskutečně nám vše zjednodušovala.

Moje díky patří ale i ostatním stárkům, a hlavně mojí 
stárce, která semnou tuhle dlouhou cestu vydržela.  Na 
konec bych snad už jenom mohl doufat, že jste si hody 
užili a že příští rok bude podobná nebo ještě větší účast.

Hody utekly jako voda a už se nemůžu dočkat na ode-
hrávky, které se budou konat 21. září.

Natálie Tibenská
Nedávno mi jeden člověk řekl, že v Krumvíři se všech-

no dělí na dva časové intervaly a to “do Vánoc” a “do 
hodů”. Toto jsou pro mě dva nejoblíbenější svátky a oba 
mají leccos společného. Velký úklid, sbližování lidí, ale 
pro mě i třeba to, že jsem se na ně vždy jako dítě těšila 
ze všeho úplně nejvíc. Chodím od malička v kroju a žád-
ný rok jsem nevynechala. Pamatuju si, jak jsem pyšně 
chodívala v průvodu, tancovala pod májou a obdivovala 
ty velké holky a kluky okolo sebe, stárky. Snažila jsem se 
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být co nejvíc jako 
oni. Nemohla jsem 
se dočkat dne, kdy 
budu mít stejný 
počet spodniček, 
jako velká stárka 
a nejen “dětskou 
verzi” kroje. Před-
stavovala jsem si, 
jaké je to jít v prů-
vodu vepředu, 
tancovat zavádku, 
být zdvihnutá na 
židli při sóle stárků, 
nebo třeba jen pít víno. A myslím, že nejsem sama, která 
měla jeden ze svých velkých dětských snů být stárkou.

Sen se mi splnil dokonce čtyřikrát. Tento rok jsme 
s mým úžasným stárkem, Jiřím Kolouchem, tvořili první 
pár a mně to ukázalo stárkování úplně z jiného pohledu. 
Před hodama to pro mě znamenalo spoustu probdělých 
nocí, stresu, a dokonce i hádek. Všichni jsme se snaži-
li, aby tyto hody byly opravdu na sto procent. Na hody 
to všechno ale opadlo a já jsem byla ráda, když jsem 
viděla, kolik lidí na hody přišlo jak v kroji, či bez kroje, 
kolik lidí se zapojilo a pomáhalo nám. Hody nejsou je-
nom o stárcích, ale o nás všech. O chase, která je vždy 
pravou rukou stárků, o dětech, které jednou budou taky 
chasou (nebo dokonce stárkami), o všech rodičích, kteří 
své děti vedou k tradicím a pomáhají jim, o těch, kteří 
kroje chystají a oblékají, o rodičích stárků, kteří to nejen 
přes hody mívají docela krušné, ale i o všech ostatních 
lidech, co jakkoliv pomůžou k pozitivnímu vývoji hodů 
a v neposlední řadě i o všech těch, kteří na ty hody při-
jdou a baví se. Tímto bych chtěla všem moc poděkovat 
a i stárkům, které jsem teď trochu zastínila, byli také 
báječní. Bez lidí by hody prostě nebyly a já jsem ráda, 
jakou si u nás stále drží popularitu. A i když nám dvě 
odpoledne trochu popršelo a leccos se nepodařilo podle 
plánu, jsem ráda, že nám to náladu nepokazilo a hody 
jsme si, doufám, všichni užili!

David Komosný
Letošním hodům v Krumvíři již takřka tradičně počasí 

moc nepřálo, ale i přesto nám to nezabránilo si užit hodů 
tak, jak se sluší a patří.

Doufám, že se tato tradice bude nadále udržovat 
a bude tady stále tolik lidí, kteří podporují naše tradiční 
Bartolomějské hody jakýmkoliv způsobem. Tímto bych 
chtěl tedy po-
d ě k o v a t 
všem, kteří se 
zapojili, jak při 
přípravě nebo 
svou účasti. 
Obzvlášť bych 
chtěl také po-
děkovat své 
rodině za po-
moc i podpo-
ru a také své 
drahé polo-
vičce za trpě-
livost.

Eliška Šebestová
Letos jsem stárkova-

la podruhé a byla jsem 
druhá stárka společně 
se svým přítelem Da-
videm Komosným. Na 
to, že mělo celé hody 
pršet, tak nám počasí 
vyšlo úplně na jednič-
ku, i když to jsme se 
toho všichni báli.  My-
slím si, že se nám celé 
hody povedly a všichni 
jsme si je moc užili. 
Chtěla bych moc po-
děkovat celé chase, která nám pomáhala s přípravami 
a bez které bychom to nezvládli. Ještě jednou bych taky 
ráda poděkovala Davidovi, že to se mnou všechny tři 
dny vydržel a byl tu pro mě. A nejvíc bych chtěla podě-
kovat svojí rodině za pomoc jak s přípravami, tak i za 
pomoc v průběhu celých hodů, a hlavně svojí mamince 
za pevné nervy a pomoc se vším, když jsem potřebo-
vala.

Martin Hrabec
Letošní hody jsem 

stárkoval podruhé 
a mojí stárkou byla 
Kamča Urbánková, 
se kterou sme tvořili 
3. stárkovský pár. Na-
ším dnem bylo pon-
dělí, které se i přes 
lehkou nepřízeň po-
časí vydařilo skvěle. 
Po odpoledním zvaní 
jsme se tradičně vy-
pravili na otevřené 
sklepy, kde bylo již 
klasicky veselo! Večerní lákadlo „Volení starých stárků“ 
dle mého názoru příjemně překvapilo a mnoho lidí tak 
zavzpomínalo na starou tradici. Chtěl bych zde také po-
děkovat naší už početné chase, bez jejichž pomoci by 
tyto hody určitě vzniknout nemohly. Také bych moc rád 
poděkoval svojí stárce Kamči Urbánkové za to, jak od-
hodlaně a perfektně zvládla svůj první rok stárkování. 
Ten největší dík však patří mojí rodině, která mě velice 
podporovala a se všemi přípravami mi pomohla. Sem 
rád, že jsem mohl být těchto hodů součástí a už se tě-
ším na ty další. Juch!

Kamila Urbánková
Hody. Pro mě osob-

ně nejpěknější tři dny 
v roce, kdy zapome-
neme na všechny 
starosti a užíváme si 
kroje, vína, tance, zá-
bavy a zpěvu. Ovšem 
není to jen to krásnél, 
jsou to i starosti, které 
začínají na začátku 
prázdnin. Za všechnu 
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pomoc bych proto ráda poděkovala naší chase, bez 
které by spousta věcí vůbec nebyla. Taky bych moc 
chtěla poděkovat mojí rodině, která mě ve všem podpo-
rovala a byla mi velkou oporou. Nesmím zapomenout 
na svého stárka, kterým byl letos Martin Hrabec. I jemu 
chci moc poděkovat za to, jak zvládl funkci třetího stár-
ka. Myslim si, že jsme náš společný den pondělí zvlád-
li i přes nepřízeň počasí výborně a zakončili tím tyto 
úžasné tři dny. Už teď se moc těším na příští rok!

Vít Požár
Letošní hody 

jsem stárkoval 
poprvé, konkrét-
ně jsem se chopil 
sklepničení spo-
lečně s Verčou 
Ledahudcovou, 
které bych chtěl 
poděkovat a záro-
veň vyjádřit obdiv, 
že i přes nemoc 
všechno bez-
chybně zvládala. 
Jakožto sklepník jsem ve sklepě nejvíce času strávil, 
jak už to tradičně bývá, v pátek na stavění máje, kdy 
jsem neustále dotahoval víno, aby pracanti měli dost 
sil. Myslím si, že od soboty až do pondělka proběhlo 
vše až na pár menších komplikací na jedničku. Počasí 
nám přálo, takže zavádku jsme si mohli zatančit ven-
ku. Nakonec bych chtěl poděkovat všem chasníkům za 
každou sebemenší pomoc ať už mně ve sklepě, nebo 
komukoliv z dalších stárků. A samozřejmě taky musím 
poděkovat rodině, která mi stárkování vůbec umožnila 
a podporovala mě na každém kroku. 

Ale pozor! Hody ještě nejsou u konce! Všichni vás 
ještě zveme na Odehrávky hodů, které se konají 21.9. 
Těšíme se!

Veronika Ledahudcová
Krumvířské hody. 

Pro mě pomyslný vr-
chol celé hodové se-
zóny a léta. Dva mě-
síce se jako chasa 
scházíme, děláme 
výzdobu a mašličky, 
zařizujeme veškeré 
nezbytnosti, repre-
zentujeme Krumvíř 
na hodech ostatních 
vesnic a v neposled-
ní řadě odpočítává-
me dny do našeho 
hodového týdne. 
V ten daný moment ale jako kdyby někdo mávl kou-
zelnou hůlkou, všechno je rázem pryč a nám nezbývá 
nic jiného, než vzpomínky na ty nezapomenutelné čtyři 
dny plné zpěvu, tance a krojů. 

Za tyto všechny krásné vzpomínky bych chtěla 
v první řadě poděkovat svému skvělému sklepníko-
vi, Víťovi Požárovi, který nešetřil úsměvem a pozitivní 
náladou. Dále si obrovský dík zaslouží naše neustále 
se rozrůstající chasa, bez které by hody nevypadaly 
tak, jak je známe. Nesmím opomenout ani celou moji 
milovanou rodinu, pro kterou pomyslné ‘díky’ nestačí, 
protože bez ní bych nikdy nemohla dělat to, co mě 
neuvěřitelně baví a naplňuje. A nakonec chci podě-
kovat Vám všem, kteří jste se přišli pod máju podívat, 
zazpívat si a zatancovat. To, že nás – byť jen na jedno 
odpoledne – dojdete podpořit, pro nás moc znamená 
a moc si toho vážíme a za to Vám patří obrovské po-
děkování!

Teď si zase všichni uklidíme kroje do skříní, bude-
me vyhlížet příští léto a doufat, že ty následující hody 
budou minimálně stejně tak vydařené, jako ty letošní. 
Hody 2020.

Už sme máju postavili,
tak sklepníku zavdej.

Ze džbánečku s mašličkama
dobrý víno nalej!

Mája vysoká, mračen se dotýká.
Pod ňú se tancuje, cifruje a zpívá.

Tři dny a noce každý radost prožívá.
Tak každý rok v Grumvířu o hodech bývá.

Staňa Ševčík

Hody
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Nahlédnutí do historieNahlédnutí do historie
Byly hody. A že se dycky neco na 
hody semlelo, o tom svědčí i zápis 
v záznamech Martina Foretníka 
staršího z roku 1976. 

Sobota:
V 17 hodin 21. srpna, stavění máje, 
hraje hudecká muzika.

Hodová neděla:
Zvaní po dědině, při zvaní při střet-
nutí s motorkou, řízenou dvěma 
děvčaty z Dambořic, zraněn sklep-
ník Ostřižek Zdeněk, odvezen do 
nemocnice pro otřes mozku a zra-
nění na obličeji. Zastoupil Vytrh-
lík Pavel. Jako hosté přijeli chasa 
z Dambořic a chasa z Kobylí.
Při odjezdu z Krumvíře havarova-
la chasa z Kobylí mezi Krumvířem 
a Terezínem při srážce s osobním 
autem, jelikož měli neosvětlený po-
voz. Při řetězové strážce poškoze-
na 3 auta a koně.
Při odjezdu z Krumvíře havaroval 

mládenec z Morkůvek na silnici 
u Klobouk.
Účast na hodech velmi dobrá.

Hodovní pondělí:
Zvaní po dědině, za zraněného 
sklepníka nastoupil Ladislav Jan-
ča. Zavádka provedena za hojné 
účasti občanů i zpívajících. Večer 
v sokolovně účast velmi dobrá.

Hodové úterý:
Stárci zvou od 12 hod zbývající 
část dědiny, odpoledne od 16 ho-
din pod májú. Večer zábava v so-
kolovně, účast dobrá, zvoleni stár-
ci z řad ženáčů: Káňa, Šebesta 
Mirek, Charvát Joža, Hálek Jaro-
slav.
Po tři dny hrála dechovka ze So-
bůlek.

Hodovní středa:
Večer zábava v sokolovně, hrají 
Kloboučáci, účast malá.

31. KRAJ BEZE STÍNU

Hanácké Slovácko se radovaloHanácké Slovácko se radovalo
Dlouhé 2 roky uplynuly, doba, po kterou celé Hanác-

ké Slovácko čeká na svůj svátek, došla svého konce 
a Krumvíř v půli června opět ožil krásou lidových písní, 
tanců, různých krojů, ale i vína.

Místní, blízcí i dalecí přespolní se sešli na 31. ročníku 
festivalu Kraj beze stínu, který se z iniciativy strýca Mar-
tina Foretníka koná od roku 1976. 

V podvečer soboty 15. 6. se sešli příznivci lidové kul-
tury ke společné písni s krumvířským mužským sborem 
a sborem Dobrý ročník z Velkých Bílovic. S CM Primáš 
a různými zástupci vinařství tak se skleničkou v ruce 
pomyslně zahájili festival, jemuž se po chvíli dostalo ofi -
ciálního zahájení z úst moderátorky večera Magdy Múč-
kové. Po festivalové znělce dostala prostor mladá gene-
race folkloristů – dětský pěvecký sbor ze ZUŠ Klobouky 
a vítězové dětské verbířské soutěže za doprovodu CM 
Šmytec.

Mladé verbíře poté vystřídali dospělí verbíři z celé-
ho Hanáckého Slovácka, kteří změřili své dovednosti 
v ryze mužském tanci, zapsaném od roku 2005 na svě-
tovém seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Letoš-
ním vítězem se stal Marek Kraus ze Šakvic, následován 
svým bratrem Danielem a Adamem Šurýnem z Velkých 
Bílovic.

V pozdní sobotní večer přijeli představit své regiony 
dva významné folklorní soubory ze dvou stran jedno-
ho kopce, Velké Javořiny. Soubor písní a tanců Olšava 

z Uherského Brodu, který reprezentuje uherskobrodské 
Dolňácko a folklorní soubor Kopaničiar z Myjavy. 

Nedělní dopoledne si jistě pamatuje každý Krumvířák. 
Vězte, že i organizátory festivalu počasí doslova uvěznilo 
v národopisném areálu, ale díky obětavým krumvířským 
hasičům a spoustě dobrovolných pomocníků, nakonec 
vše dobře dopadlo a program mohl začít. Dešťová víla 
se sice snažila ještě jednou uzmout si celé jeviště pro 
sebe, ale dětské soubory se nedaly a svými lidovými hry 
a tanci vrátili taneční plac zpět pod nohy folkloristů. Na 
pódiu se vystřídala domácí Pantlička s dětmi ze Ždáni-
čánku, Salajenky a Salajenečky z Dambořic, muzikanti 
a zpěváci ze ZUŠ Klobouky a výběr tanců z jiných re-
gionů přijelo představit Dětské taneční studio Ondrášek 
z Brna.

Na každém ročníku festivalu Kraje beze stínu dostá-
vá prostor jedna hanáckoslovácká obec, aby nám všem 
ukázala, co je u nich zajímavého a jak se u nich pěstu-
je lidová kultura. Letošní rok jsme si připomenuli obec 
Boleradice, kterou reprezentoval Divadelní spolek bratří 
Mrštíků s boleradickými muzikanty se známým drama-
tem bří Mrštíků Maryša. 

Pořad dospělých souborů z Hanáckého Slovácka 
pod názvem „Práca nepočká“, který jsme vám popsali 
v minulém čísle našeho zpravodaje, provázela vtipná 
dvojice moderátorů – David Pavlíček a jeho přítel Jo-
žin, které jistě znáte z TV Noe. Muzikanty z domácí 
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CM Vonica a Mužáky z Klobouk, střídaly soubory Sa-
lajka z Dambořic s CM Friška, Chasa ze Ždánic s CM 
Hradisko, Hanáckoslovácký krúžek z Velkých Pavlovic 
s CM Vinica, FK Krúžek Němčičky se štrajchovou mu-
zikou a CM Lašár, SK Hrozen z Velkých Bílovic a FK 
Pohárek z Týnce. 

I letos dostal pozvání k nám do Krumvíře jiný etno-
grafi cký region, aby nás obohatil o tance a písně, zvyky 
a obyčeje pro něj typické. Také jste nedočkavě vyhlíželi, 
kterýže region se přijede představit letos? Volba padla 
na Horňácko. Bohatá tradice lidové kultury regionu pod 
vrcholky Bílých Karpat u slovenských hranic s největ-
ší obcí Velká nad Veličkou, udivuje svou archaičností 
v mnoha směrech. Pořad byl putováním po horňáckých 
obcích, ale i po kalendářních a rodinných zvycích toho-
to regionu v průběhu roku od fašanku, půstu a Veliko-
noc, přes letní praní prádla a kosení bělokarpatských 
luk, po podzimní hody, zabijačku a svatbu. 

Na závěr festivalu se programová rada vždy snaží 
najít hudební těleso těsně spjaté s lidovou hudbou, ov-
šem přidávající tomuto žánru odlišný prvek, například 
v podobě zvláštních nástrojů, aranží, či samotných čle-
nů kapely, kteří jsou výjimečnými sólisty ve svém oboru 

hudby. Musica Folklorica, které patřily poslední minuty 
festivalu, dokázala v publiku navodit bouřlivou atmosfé-
ru a vaše pozitivní ohlasy byly dokladem správného vý-
běru kapely.

Letošní ročník folklorního festivalu Kraj beze stínu sice 
poznamenalo počasí, ale i tak si nejen účinkující soubo-
ry, ale i všichni, kteří festival připravili, odnesli další krás-
né zážitky, emoce a ujištění, že o lidovou kulturu nejen 
domovského Hanáckého Slovácka je stále větší zájem 
a setkávání folkloristické komunity na tomto festivalu je 
dokladem obrovského smyslu v pořádání tohoto svátku 
lidové kultury na Hanáckém Slovácku. 

Poděkování za spolupráci patří obci Krumvíř, která na 
svých bedrech, spolu s dalšími sponzory, nese hlavní díl 
fi nancování. Nebylo by festivalu bez všech dobrých lidí, 
kteří se dobrovolnicky podílejí nejen na tvorbě progra-
mu, ale i organizaci. Cílem je vždy spokojenost návštěv-
níků festivalu. 

Děkujeme všem za přízeň a vězte, že ročník 2021, kdy 
se festival bude konat 12. a 13. června, se začíná připra-
vovat již nyní. Snad se všichni ve zdraví opět setkáme 
v národopisném areálu v Krumvíři!

Zuzana Martinková

Ono se to samo neudělá...Ono se to samo neudělá...
Je 3. června 2019, půl třetí v noci 

a já se hrůzou vzbudím a okamžitě 
píšu do mobilu poznámku: zkontro-
lovat rezervaci chlaďáků. Do festi-
valu zbývají necelé dva týdny a při-
tuhuje. Dvouleté přípravy se blíží ke 
konci a všichni v organizačním týmu 
jedou na plné obrátky. Všichni se ze 
všech sil snaží, aby byl Kraj beze stí-
nu perfektní.

Abyste pochopili, jak to u nás 
funguje, vezmu Vás do “zákulisí”... 
Každý máme své starosti a úko-
ly. Například Petra obráží všechny 
jarmarky a festivaly v blízkém i da-
lekém okolí, ochutnává, nakupuje 
a sbírá kontakty, aby se k nám pak 
sjeli ti nejlepší řemeslníci, lokální 
prodejci i v našem žargonu řečeno 
“žrádelníci”. Vojta za uplynulé dva 

roky objel informační centra, koš-
ty, plesy i jiné folklorní akce regio-
nu - a to několikrát, aby nás všude 
propagoval. Andrejce projdou ruka-
ma všechny seznamy účinkujících, 
vstupenky, stravenky a aby toho na 
ni nebylo moc, druhá Petra jí pomů-
že u akreditačního stánku a postará 
se o pozvané hosty. Já už několik 
ročníků nosím v hlavě i na papíře 
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seznam vhodných kandidátů do vi-
nařských stánků a doufám, že ale-
spoň pár z nich se nám s Petrem 
podaří na festival dostat. Práce na 
festivalu je samozřejmě mnohem 
víc a zaplaťpánbu se kolem motá 
dost ochotných dobrovolníků, více 
či méně zapojených, kteří před i při 
festivalu přiloží ruku k dílu - děku-
jeme!

A to jsem se ještě nedostala k pro-
gramu, který je vlastně nejdůležitěj-
ší. Programová rada dělá festival 
tím, čím je. Maruška ostřížím zra-
kem sleduje dětské soubory regionu 
i mimo něj a pak vybírá, kdo k nám 
přijede vystoupit. Od letoška máme 
i dvě nové posily. Honza si několi-
krát velmi úspěšně prošel verbířskou 
soutěží, a tak letošní přebrání pro-
gramu verbířů pod svá křídla bylo 
jenom logickým vyústěním. Hlavní 
program našeho regionu vytváře-
la s láskou a péčí Zuzka, zpěvačka 

a dlouholetá členka Břeclavanu, čili 
člověk na správném místě.

 A Drahuška? Ta dělá úplně všech-
no. Opravdu! Nápady jenom srší, 
nezastaví se před ničím, a hlavně je 
dobrou duší festivalu. Nové jeviště, 
velkoformátová fotka za ním, lískové 
ploty, čipy na degustaci vína, propa-
gační pexeso, nové logo, party sta-
ny, vybavení do VIP salonku - to je 
namátkou pár věcí, které vzešly z její 
hlavy. Hlídá termíny, vyplňuje žádosti 
o dotace (bez kterých by to bylo ješ-
tě kapánek složitější), najezdí stovky 
kilometrů, protelefonuje desítky ho-
din a mezi tím si jenom tak mimo-
chodem střihne pár programů. Díky 
Drahušce a kontaktům, které za ty 
roky ve folklorním světě vytvořila, se 
Kraj beze stínu stává lepším a zná-
mějším. A jsou o tom přesvědčení 
i lidé “zvenčí”, jak se můžete dočíst 
z následujících řádek, které přišly 
pár dnů po festivalu emailem.

Kytky na jeviště jsme měli zakáza-
né, takže aspoň takhle - DÍKY, ŠÉ-
FOVÁ!!!

BS

Vážený pane starosto, vážené ve-
dení obce,

dovolte mi poděkovat nad možností 
účastnit se i v letošním roce krásného 
svátku hanáckého Slovácka, festivalu 
Kraj beze stínu. Díky paní D. Novotné 
a týmu dobrovolníků se v Krumvíři daří 
už několik ročníků uskutečňovat regio-
nální svátek na  nebývalé profesionální 
i odborné úrovni. Předejte p. Novotné, 
prosím, můj upřímný obdiv k aktivitám, 
které pod hlavičkou obce a pro její nej-
lepší jméno nezištně a obětavě dělá. 
Máte v obci mimořádného člověka. 
Jistě jste si toho vědomi...  

Se srdečným pozdravem a přáním 
pěkných dnů se na další ročník těší

Magdalena Múčková 

CO SE DĚLO VE ŠKOLE

Mateřská škola
Červen a závěr školního roku jsme si s dětmi hezky užili 
- akce, výlet, rozloučení ...
Chceme tímto poděkovat rodičům, kteří jakkoliv po-
mohli.
Naše velké poděkování patří manželům Šimoníkovým, 
kteří už několikátý rok věnují celé dopoledne naší MŠ ve 
svém hospodářství, svezou nás na traktorku až k Vlč-
kům, kde se děti povozí na ponících. A to je další podě-
kování p. Vlčkové, která se nám také tradičně věnuje. 
Tyto aktivity si užila zelená třída.
Další dík patří p. Svrčkové, která pro děti ze žluté třídy 

s p. učitelkami připravila výšlap na kloboucké nádraží 
až ke Svrčkům. Děti byly nadšené z cesty v polích okolo 
kolejí. 
Na rozloučení s předškoláky vždy chystáme pro děti 
i pohoštění, o které se tentokrát postarala p. Kamenská.
Také jí moc děkujeme.
Blíží se září a všichni zaměstnanci MŠ usilovně pracují 
na úklidu mateřské školy od půdy až po vstupní dveře 
po rekonstrukci. Už se těšíme na děti, které čekají čistě 
vymalované třídy a hlavně krásné nové umývárny s WC.  

Jana Báňová

Mateřská škola o prázdninách…Mateřská škola o prázdninách…
  Provoz mateřské školy jsme mu-

seli v uplynulém školním roce ukon-
čit o týden dříve, neboť byla v plánu 
během prázdnin celková rekonstruk-
ce sociálního zařízení v obou pod-
lažích, která byla velmi rozsáhlá 
a časově náročná.  Zařízení jednak 
nebylo nejnovější, ale hlavním dů-
vodem rekonstrukce byla nedosta-
tečná kapacita pro tak velký počet 
dětí. V nadcházejícím školním roce 
2019/2020 bude naše školka napl-

něna opět do posledního místečka. 
To nás samozřejmě těší, ale musíme 
být na tento počet dostatečně připra-
veni a vybaveni. Vyhláška 410/2005 
Sb. O hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a pro-
vozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých nám povinnosti 
v tomto směru ukládá. Proto se do 
každého podlaží musely přidat dva 
záchodky a dvě umyvadla a s tím 
souvisí nové rozvody vody, odpady, 

obklady apod. Děti budou mít vše 
nové a moderní. Ani na zaměstnan-
ce se nezapomnělo. Novinkou pro 
děti budou papírové ručníky místo 
těch látkových, na které byly zvyk-
lé. Z prostorových důvodů se však 
látkové ručníčky pro každé dítě do 
umýváren nevešly, a proto se mu-
selo přistoupit k papírovým. Veškeré 
práce zajišťovala fi rma P&P staveb-
ní společnost z Klobouk u Brna, kte-
rá denně od 1. července pilně praco-
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vala. Náklady na rekonstrukci hradí 
zřizovatel Obec Krumvíř.      

Se změnami v prostorách sociál-
ního zařízení bylo také nutné vyřešit 
skladování matrací a ložního prádla 
dětí, určených k odpolednímu odpo-
činku. Proto dalším úkolem a nákla-
dem byla výroba skříní s policemi do 
obou podlaží. To nám zajistil místní 
stolař. Jelikož byly třídy a kabinety 
pěkně vyklizené a zařízení zabale-
né proti prachu v igelitech, nastoupil 

pan malíř, který je barevně vyma-
loval. V době uzávěrky zpravodaje 
ještě zdaleka nebylo vše hotovo, ob-
kladači byli ještě v plné práci, vodaři 
montovali zařízení, malíř dokončoval 
výmalby. V kabinetech již od polovi-
ny srpna uklízely paní učitelky a paní 
uklízečky a přišly na pomoc i ochotné 
maminky našich dětí paní Šimoníko-
vá z Kašnice a Poláková z Krumvíře, 
kterým bychom chtěli moc poděko-
vat!! Také děkujeme panu Řezáčovi 

za ochotu při odklízení a později za 
rozmotávání koberců (aby se nám 
neušpinily).                 

Jinou moderní novinkou a nema-
lou investicí, které se děti v mateřské 
škole dočkají, je interaktivní panel, 
který bude instalován do žluté třídy 
během přípravného týdne. Myslíme, 
že se děti mají na co těšit…. 

Tak úspěšný nový školní rok 
2019/2020!

Ivana Lexová

Základní škola

Okrskové kolo dopravní soutěže v HustopečíchOkrskové kolo dopravní soutěže v Hustopečích
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Víčka pro PatričkuVíčka pro Patričku Poslední dny školního roku Poslední dny školního roku 
2018/20192018/2019
Konec školního roku bývá spojován s různými sportovní-
mi a kulturními akcemi. Ke Dni dětí jsme si pro žáky naší 
školy přichystali „Šipkovanou“. Děti se vydaly do přírody, 
kde je vedla cesta pomocí šipek. Na určitém místě čekal 
na každou třídu schovaný lísteček s úkoly, které bylo třeba 
provést. Na závěr nechyběla odměna v podobě pokladu. 
Školní výlet byl laděn ve stylu adrenalinu v největším zá-
žitkovém parku ČR,v Outdoor Resortu Březová.  Děti měly 
možnost vyzkoušet lezecké stěny, lanový park, skákání na 
trampolínách… Starší děti neodolaly jízdě na elektrických 
čtyřkolkách. 
Poslední týden v červnu jsme se i přes panující horké 
počasí vydali na místní hřiště, kde jsme se věnovali spor-
tovním aktivitám. Kluci hráli fotbal, děvčata míčové či jiné 
zábavné hry. Závěrečný školní den nastalo dlouho očeká-
vané předávání vysvědčení a všichni si mohli užít zaslou-
žené prázdniny. 

Mgr. Hana Vindišová

Šipkovaná na den dětíŠipkovaná na den dětí
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Školní výlet do Outdoor Resortu BřezováŠkolní výlet do Outdoor Resortu Březová
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Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019



Krumvířský zpravodaj2/2019 strana  21



Krumvířský zpravodaj 2/2019strana  22

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Léto na muzeuLéto na muzeu
I o letošních letních prázdninách se z muzea ozýval 

dětský smích a štěbetání. Konaly se zde hned dva pří-
muzejní tábory. První turnus proběhl v měsíci červenci. 
Muzeum si pro svůj tábor pronajala třída 2. A z klobouc-
ké základní školy. Patnáct dětí zde strávilo krásný týden 
plný her a rukodělného tvoření se svými pedagogy.

Druhý turnus proběhl v přelomovém prázdninovém týd-
nu a zúčastnilo se ho patnáct dětí z Krumvíře. Byl to již 
třetí tábor v historii našeho muzea pod názvem Vůně sta-
rých řemesel a velmi nás těší zájem místních dětí. Jsme 
moc rády, že se děti za námi každoročně vracejí a chodí 
na muzeum hrát, tvořit a taky se trošku vzdělávat.

Letos děti pracovaly opět s pedigem, s hlínou, s vl-
nou. Vyrobily si bylinkové mýdlo, maňáska z ponožky, 
nazdobily si tašky pomocí dřevěných razítek, postavily 
na zahradě domeček pro hmyz. Nakreslily kulisy a se-
hrály ve skupinkách stínové divadlo. Sepsaly humorné 
obrázkové příběhy a navštívily muzeum vesnice ve 
Strážnici. K tomu všemu mlsaly broskve od Valihra-
chů, posvačily „nohavice“ jablečného štrůdlu od tety 
Věrky, podělily se o meloun a zchladily se zmrzlinou. 
Za svoji píli, snahu a šikovnost si kromě vlastních vý-
robků a zážitků děti odnesly i naše již pomalu tradiční 
muzejní „pégny“. Na táboře se letos sešly děti různého 
věku. Od předškoláků až po páťáky. Už během prv-
ního dne se děti spolu krásně sehrály a vzájemně si 
pomáhaly. Musíme přiznat, že i letos se nám sešla na 
táboře skvělá parta. 

K tomu všemu samozřejmě přispěly členky muzej-
ního spolku. Společně připravily muzeum pro návště-
vu dětí, nakoupily nebo nachystaly materiál k tvoření, 
pekly dobroty, učily děti zacházet s jehlou, proutím, 
s barvami, tavnou pistolkou, textilem, modelovat hlínu. 
Staraly se, aby děti neměly hlad, žízeň, aby se jim na 
muzeu líbilo. Aby si děti na táboře nejen odpočinuly, 
ale také se něco pěkného a zajímavého naučily. Za to 
všechno jim patří velké poděkování. Takže: „Teto Lido!,  
Dášo!, Irenko!, Hanko!, Věro!, moc vám děkujeme :).“ 
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Navštívila nás dřevomorkaNavštívila nás dřevomorka
Již několikrát v životě našeho mu-

zea se potvrdilo, že se člověk nemá 
radovat předčasně.

Před třemi lety jsme opravili „sta-
řečkovu“ místnost, letos jsme zís-
kali grant na opravu chlévů, máme 
krásný mlat a už se plánovalo nové 
sociální zařízení. No, a v tom se na 
podlaze objevila velmi nebezpečná 
dřevokazná houba.  Těžko říct, jak 
se k nám dostala. Když se ale za-
čtete do jejího „houbího“ života, tak 
se nestačíte divit. Sežere všechno 
na co přijde a kromě dřeva je v ne-
bezpečí i naše hliněná omítka.

Nejprve jsme si mysleli, že nám 
na podlaze zanechal pozdrav nějaký 
pejsek, kterých k nám chodí s ná-
vštěvníky celkem dost. Když jsme 
ale zjistili o co jde, tak  nám všem 
klesla nálada na bod mrazu. Povola-
ný „stromodoktor“ okamžitě odstranil 
postiženou část podlahy a další den 
už putovala v igelitových pytlích do 
kontejneru celá podlaha. Místnost je 

vyčištěná až na „žluticu“. Do týdne 
přijeli odborníci z památkového ústa-
vu a rokovalo se, jak zamezíme opa-
kovanému výskytu „hnědé potvory 
s bílým okrajem“. Zbavit se dřevo-
morky totiž není jednoduché. Vydrží 
zakuklená i deset let a pak se v op-
timálních podmínkách znovu objeví. 

Rady od odborníků i laiků padaly 
různé. Od nátěrů hovězí krví přes 
vypalování místností až po téměř 
likvidaci celé budovy. Jak nás ale 
už znáte, my se jen tak nevzdává-
me. 

Budeme kombinovat několik 
technik, abychom si byli jistí, že 
jsme se houby zbavili. Po pečlivém 
uvážení budeme opět v jarních 
měsících instalovat dřevěnou pod-
lahu, tentokrát dubovou. Dlažba 
ani dusaná hlína není k našemu 
typu  stáří budovy vhodná. Ještě 
se pojedeme poradit ke kolegům, 
kteří mají s udržování hliněných 
budov větší zkušenosti. 

Tak nám držte pěsti, ať se už ko-
nečně všech oprav zbavíme a mů-
žeme si užívat přímuzejních táborů, 
výtvarných dílniček, výstav a dal-
ších pěkných akcí, které mám v plá-
nu AŽ….

Za kolektiv muzea
Věra Colledani

DFS PantličkaDFS Pantlička
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V minulém čísle zpravodaje jsme se s Vámi podělili 
o všechny akce, kterých jsme se zúčastnili a že jich nebylo 
málo. Tak by se mohlo zdát, že konec školního roku byl 
o něco volnější, ale opak je pravdou. 

Musíme pochválit naše děti, protože i přes přeplněný ka-
lendář akcí a jistou únavu ze zkoušek a vystupování na 
sobě nenechaly nic znát a z plných sil se připravovaly na 
sérii vystoupení, která nás čekala před uzavřením třetího 
školního roku. 

Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli přijmout pozvání na 
prvomájový jarmark, který se uskutečnil 1. května v Klo-
boukách. Děti pro potěšení diváků předvedly lidové pásmo 
a zařadili jsme i některé sólové výstupy našich šikovných 
zpěvaček. 

Bez menšího oddechu jsme začali s nácvikem dalšího 
pásma na nejočekávanější akci letošního roku, kterým byl 
bezpochyby XXXI. ročník folklorního festivalu Kraj beze 
stínu. Přehlídka dětských souborů je pro nás vždy motivací 
i sběrem zkušeností do dalších let. Letos děti předvedly 
pásmo s názvem „Jak se ta travěnka…“, které nám přiblí-
žilo práce i zábavu v období žní. I když nás zprvu zahnalo 
deštivé počasí, nakonec jsme přece jen mohli předvést, na 
čem děti tak intenzivně pracovaly.

Závěrečnou tečkou mělo být tradiční vystupování na ho-
dech v Kašnici, ale tentokrát nás nepříznivé počasí oprav-
du zahnalo a naše tancování se bohužel nekonalo. Bu-
deme přát pořadatelům, aby se příští rok počasí vyvedlo, 
a snad se můžeme opět těšit na spolupráci.  

Konec naší taneční a pěvecké sezóny jsme oslavili 
folklorní „stezkou“, která nás všechny svedla na hasičku, 
kde jsme se řádně odměnili i občerstvili.

Prázdniny jsou u konce a my už se připravujeme na další 
skvělý rok plný lidových tanců, zpěvů a tradic, které nás 
baví. Všichni už se na sebe těšíme od září každý čtvrtek od 
16.30 do 18.00 hodin opět v tělocvičně. Tak přijďte!

vedoucí DFS Pantlička

SK KrumvířSK Krumvíř
Uplynulý ročník  2018/2019 lze 

jednoznačně považovat za velmi 
úspěšný, všechny týmy předvádě-
ly parádní výsledky a SK Krumvíř 
tak potvrdil, že patří k tomu nej-
lepšímu ve fotbalovém prostředí 
v okrese Břeclav. V oddíle se po-
dařilo stabilizovat všechny věkové 
kategorie od mladší přípravky po A 
tým, což u 7 aktivních týmu není 
nic jednoduchého. 

U týmu přípravek se sice výsled-
ky a tabulky ofi ciálně neevidují, ale 
výkony těch nejmenších nám dě-
laly velkou radost. V tréninku byli 
hráči a hráčky pilní a stále jich bylo 
plné hřiště. Což se někdy obtížně 
zvládá, ale je radost s touto kate-
gorií pracovat. Mladší přípravka 
zakončila ročník tradičně na turnaji 
v Těšanech, kde v konkurenci 32 
týmů obsadila solidní 9 místo, když 
ji účast o medaile připravila jen těs-
ná prohra o gól se Spartou Brno, v 

zápase, ve kterém kluci několikrát 
vedli. Ale byla to pro ně velká zku-
šenost a turnaj si opravdu užili. 

Starší přípravka na tom byla po-
dobně dobře, pracovitosti hráčů si 
všímali i trenéři vyšší kategorie, 
kteří si některé kluky již zařazovali 
do týmu mladších žáků, což je už 
trošku vyšší třída, ale hráči to zvlá-
dali na výbornou.

Oba týmy budou hrát opět sou-
těž starších a mladších přípravek 
okresu Břeclav, nově začíná fungo-
vat i kategorie předpřípravek. Tré-
ninky jsou v úterý a pátek v 16:30, 
takže pokud máte ve svém okolí 
kluky či holky od 4 let, kteří by si 
chtěli fotbal vyzkoušet, určitě nám 
je na hřiště přiveďte.

Mladší a Starší žáci zaslouží ten-
to rok nejvyšší ocenění. Oba týmy 
jednoznačně ovládly svoje sou-
těže na okrese Břeclav a právem 
jim byly předány poháry vítězů. Po 

sezóně jsme přemýšleli, zda kate-
gorii žáku neposunout do krajské 
soutěže, ale nakonec se tento krok 
neuskutečnil a týmy budou opět 
nastupovat v Okresních soutěžích. 
Nebylo to rozhodnutí o tom, že by-
chom tu soutěž nezvládli herně, 
ale především v kategorii starších 
žáků by to díky úzkému kádru bylo 
hraniční. 

Dorost dohrál soutěž s vypětím 
všech sil, ale na jaře předváděl so-
lidní fotbal a patřil rovněž k tomu 
lepšímu v krajské soutěži. Tým 
doplňovali šikovní kluci ze žáků, 
naopak většina dorostenců si vy-
zkoušela hru v mužské kategorii, 
ať už to bylo u A nebo B týmu.  
Nová sezona v Krajské soutěži 
bude pro tým složitá. Věkově tuto 
kategorii ukončilo hned sedm hrá-
čů a nahradit je bude složité, ale 
ne nereálné. Bude to chtít ale této 
kategorii věnovat hodně úsilí.
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B tým po povedené jarní části 
obsadil krásné druhé místo ve III. 
třídě a po velké rozvaze se díky 
mimořádnému postupu nově před-
staví v Okresním přeboru. Soutěž 
to bude náročná, ale věříme, že to 
nově tvořený mladý tým zvládne 
a vytvoří tak kvalitní a plnohodnot-
nou rezervu pro A tým.

A tým ve své historicky prv-
ní sezóně odehrál solidní ročník 
a skončil uprostřed tabulky. Kon-
kurence je v této soutěži již ob-
rovská, fanoušci mohou vidět na 
vlastní oči v týmech soupeřů řadu 
bývalých fotbalistů a je to pro nás 
všechny zážitek. Většina týmů do 
loňska ani nevěděla, kde Krumvíř 

leží, ale pro nadcházející sezonu 
jsme si vypracovali svými výkony 
solidní jméno na fotbalové mapě 
Jihomoravského kraje a uvidíme, 
na co to bude stačit v novém roč-
níku.    

Za SK Krumvíř
Michal Škrabko

proKRUMVÍŘproKRUMVÍŘ

WINERUN – Krumvířský vinařský běh 2019WINERUN – Krumvířský vinařský běh 2019
Letos, tentokrát čtvrtou červnovou sobotu, se uskuteč-

nil již pátý ročník Krumvířského vinařského běhu.
 Před hlavním závodem bývá rušno především na 

fotbalovém hřišti, kde se odehrávají dětské závody, do 
kterých se přihlásilo opět více jak 100 dětí. Hlasité po-
vzbuzování nejmenších ratolestí bylo až elektrizující, jak 
se nejbližší rodinní příslušníci snažili dodat závodníkům 
sílu doběhnout. 

Dalším pravidelným zpestřením dne je štafetový zá-
vod čtyřčlenných týmů, který získává na čím dál větší 
popularitě. Letos se do něj přihlásilo parádních 17 týmů. 

Na čtrnáctou hodinu byl naplánován start hlavního 
závodu, kterého se letos zúčastnilo rekordních 195 
běžců. Přestože se opět nepodařilo přesáhnout pomy-
slnou hranici 200 běžců, tento fakt nijak neovlivnil kva-
litu závodu, naopak se na trati objevili běžci jako Fran-
tišek Mahovský, který Krumvířský běh vyhrál již třikrát, 
nebo Daniel Orálek, nejznámější český ultramaratoni-
sta. Vítězem se však stal Pavel Šedík z Kyjova s ča-
sem 22 minut a 11 vteřin a zapsal se do historie jako 
další vítěz Krumvířského vinařského běhu. Mezi že-
nami opět kralovala Irena Pospíšilová z Drnovic, která 

trať zaběhla za 26 minut a 4 vteřiny. Běžci letos opět 
obdrželi nádherné medaile z krumvířské keramičky 
a ti nejlepší také ocenění z rukou hokejisty Michala 
Kempného, hráče NHL a vítěze Stanleyova poháru. 
Nejlepším z krumvířských běžců byl Lukáš Kobylka, 
který doběhl na 15 místě. Nejlepší krumvířskou běž-
kyní byla Julie Lexová.

Každý rok se snažíme, aby měla akce také dobro-
činný charakter. V tomto roce putovala částka  k pě-
tileté Nikolce Šťavíkové, která trpí nevyléčitelnou 
genetickou nemocí Mukopolysacharidozou. Díky 
vaší štědrosti jsme malé Nikolce předali úžasných 
135 000 korun. Všem dárcům patří velké díky!

Rádi bychom poděkovali obci Krumvíř, dobrovolným 
hasičům Krumvíř, SK Krumvíř, Keramičce Krumvíř, 
sponzorům, zahrádkářům, všem vinařům na stadionu, 
vinařům, kteří otevřeli sklep a všem dobrovolníkům, 
kteří velkou měrou pomohli s organizací a bezproblé-
movým průběhem akce. 

Pokud jste letos zvažovali, zda běžet nebo nebě-
žet, tak vězte, že příští ročník se uskuteční 20. června 
2020.

Další akce pořádané spolkem proKRUMVÍŘDalší akce pořádané spolkem proKRUMVÍŘ
Kromě běhu se spolek proKRUMVÍŘ snaží přispět 

ke kulturnímu životu v Krumvíři také pořádáním diva-
delního představení nebo letního kina. 

Ke konci července zavítal do Krumvíře amatérský 
divadelní spolek 3D z Dambořic a představil nám 
svoji tvorbu z pera Jarmily Luskačové ve dvou in-
scenacích –  nejprve pohádku „Všude číhají jeskyň-
ky“ a dále představení na motivy fi lmu Jana Svěráka 
„Obecná škola“.

V polovině srpna jste měli možnost v amfi teátru 
národopisného stadiónu navštívit letní kino, a to dva 
hity letošního léta – českou komedii „Ženy v běhu“ 
a veleúspěšný fi lm o životní cestě skupiny Queen 
„Bohemian Rhapsody“. O tom, že jsme se strefi li do 
„černého“ svědčí i to, že si během dvou dnů našlo do 
amfi teátru cestu více jak 700 lidí.

Rádi bychom vyzvali místní zemědělce, pěstitele 
a zahrádkáře, aby nám sdělili, kdy by se jim hodil 
déšť. Jak totiž bývá již zvykem, při organizaci našich 
akcí pravidelně prší

Jakub Dufka
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REPORTÁŽE Z AKCÍ

Noc kostelůNoc kostelů
Noc kostelů je celorepubliková akce, která nabízí ve 

večerní atmosféře možnost podívat se na svatostánky 
trochu jinýma očima a prozkoumat i místa, která ná-
vštěvníkům bohoslužby zůstávají často skryta.

V letošním roce se poprvé zapojila také Římsko-kato-
lická církev Krumvíř a připojila se tak k dalším 1640 kos-
telům a modlitebnám po celé vlasti. 24. května v sedm 
hodin navečer se otevřely dveře kostela sv. Bartoloměje 
dokořán a přivítaly docela velké množství návštěvníků. 
Po úvodním slovu už se rozezněly první tóny kytary, která 
doprovázela místní děvčata a jejich písně. Pak jsme se 
dozvěděli pár zajímavých i poučných faktů z historie far-
nosti i kostela. Prostor kostela pak opět zaplnil zpěv, ten-
tokrát v podání chrámového sboru i varhan samotných.

Připravený program skončil a návštěvníci si mohli 
projít celý kostel včetně sakristie, přečíst si na nástěn-
kách krásně zpracované události z farní kroniky nebo 
zapálit svíčku na vzpomínku. Největším lákadlem se 
stala návštěva zvonů a půdy, děti bavila hra na varhany. 

Zdařilou noc kostelů připravila farní rada v čele s La-
dislavem a Blankou Němečkovými, Annou Strakovou, 
Petrou Konečnou, Kateřinou Valihrachovou, Františ-
kem Buchtou a Hanou a Ludvíkem Mondekovými. 

Před pár dny přišel do farnosti i tento děkovný email 
od nadšeného manželského páru z Prahy, který na noc 
kostelů zavítal: 

“Milé pozvání jsme rádi využili a to nejen k sezná-
mení se s tímto krásným jednolodním kostelem vy-
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zdobeným pro tuto příležitost kresbami dětí a mnoha 
úžasnými květinami a který měl v tu chvíli neuvěřitelně 
kouzelnou atmosféru. Člověku by připadalo, že snad 
i vitrážová okna jakoby chtěla sdělit svůj příběh do této 
magické noci. A ti zlatí lidé, kteří nás pozvali do nitra 
kostela? Ti se nám plně věnovali od prvního okamži-
ku a nejen, že pro nás opět rozsvítili kostel, ale byli 
jsme pozváni na  kompletní prohlídku, včetně hudeb-
ního kůru, kde varhany jsou krásně vystředěny a jsou 
tak čistou linií spojeny s prostorem kostela, a odkud 
se celou dobu linula do prostoru krásná hudba, ale 
také do kostelní věže, odkud je ohromný výhled po 
celé krajině a to i v nočních hodinách... Byli jsme se-
známení s pohnutou historií kostela a také s historií 
kostelních zvonů, kdy za druhé světové války zvony 
trpěli tak, jako trpěli lidé v okolí a dodnes jsou na jejich 
bocích patrné známky poškození jak kulkami vystřele-

nými proti kostelní věži, tak ze šrapnelů či z vybuchu-
jících bomb v blízkosti kostela a kde se ze zvonů stali 
„němí“ svědci událostí, které se zde událi a které se 
dotýkaly kostela i lidí, kteří žili v okolí. Zajímavé bylo 
nejen vyprávění o zvonech, ale také o dravcích kteří 
každoročně přilétají do zvonice kostela a vyvádějí zde 
své mladé, což je naprosto unikátní a také to je ukáz-
kou toho, jak život okolo nás plyne a jak je vše okolo 
nás propojeno...A co bylo nej??? To by byl kontrast, 
který může člověk zažít naprosto v rozdílném pojetí 
noci kostelů. Pojetí města, kde proudí davy od jedno-
ho otevřeného kostela k druhému za neustálého ra-
chotu  aut a městské hromadné dopravy přizpůsobené 
této akci, naproti oáze klidu a míru, kde je člověk přijat 
s otevřenou náručí, kde vidí a cítí to proč noc kostelů 
vznikla. Ještě jednou děkujeme do Krumvíře.”

(red)

Dětský denDětský den
V sobotu 8. června se u nás v 

Krumvíři konal dětský den, který si 
pro děti připravili místní hasiči. Celé 
dopoledne jsem se nemohla dočkat 
druhé hodiny. Čas se táhl a já hořela 
zvědavostí. Na stadionu nás čekala 
spousta disciplín, her, soutěží a cen. 
Nechyběla hasičská pěna, skákací 
hrad a hodnotné ceny. Moc jsme si to 
užili a odcházeli plni dojmů, s úsmě-
vem na tvářích. Nezbývá než poděko-
vat. A za rok se těšíme zas!

Elen Rozkošná, 3. ročník

U nás v Krumvíři se každý rok po-
řádá dětský den. Letos to vyšlo na 
8. června. Zábavu pro děti připravují 
místní hasiči. Ze začátku to vypadalo 
s počasím špatně. Bylo zataženo, ale 
když jsme začali soutěžit, postupně 
vysvítalo sluníčko. Každý jsme do-
stali soutěžní lístek se svým jménem 
a podle věku jsme všichni plnili úkoly. 
Na konci nás čekaly výhry podle zís-
kaných bodů. Vybrala jsem si pistoli 
do vody. Hasiči nám ukázali, jak hasit 
správně oheň a nakonec nám nastří-

kali velkou hromadu pěny. Všichni se 
tam vyřádili. Nejvíc se mi tam líbila jíz-
da zručnosti. Už se těším na příští rok.

Adéla Šurýnová, 3. ročník

Jako každý rok, i tento, hasiči uspo-
řádali dětský den. Vždy se na něj moc 
těším.

První jsem šla ke stanovišti start, 
kde jsem se přihlásila na sportovní 
soutěže a dostala jsem od paní uči-
telky kartičku s disciplínami. Ty byly 
rozděleny na mladší děti do 6 let a 
starší děti od 7 let. Hned jsem šla 
plnit úkoly. První byly chůdy, které 
mi moc nešly, ale nakonec jsem to 
zvládla. Potom jsem házela na cíl, 
kde jsem hodila celkem 30 bodů. 
Z házení jsem šla na jízdu zručnosti, 
kterou jsem zvládla. Následoval skok 
do písku, kde jsem skočila okolo 
3 metrů. Dále jsem běhala 2 kolečka 
kolem fotbalového hřiště. V běhu nej-
sem moc dobrá, takže jsem byla po-
slední, ale mně to nevadí. Pak jsem 
se vydala na skákání přes švihadlo, 
kde jsem skočila 49 skoků (bodů). 

A poslední disciplínou byly hasičské 
aktivity, které mi šly.

Nakonec jsme s kroužkem zatančili 
pár tanců pro diváky. Po vystoupení 
nám hasiči ukázali, jak (ne) hasit ho-
řící olej v hrnci. To nejlepší bylo nako-
nec – hasičská pěna, ve které jsme 
se mohli vykoupat. Dětský den se mi 
moc líbil.

Tereza Vykydalová, 5. ročník

Letošní, v pořadí již pátý dětský den, 
se opět povedl. O tom, že je tato akce 
pro děti čím dál více oblíbená, svěd-
čí stále narůstající počet soutěžících. 
Prvního ročníku se zúčastnilo 98 dětí 
a letos jejich počet stoupl ještě o 43! 
Nesmím zapomenout poděkovat ak-
tivním členům a členkám SDH, ale 
taky všem dalším dobrovolníkům, bez 
kterých bychom to nezvládli! Nemalé 
díky patří Obci Krumvíř, která letos 
poprvé celou akci fi nančně podpořila. 

A jak napsaly spokojené děti, těší-
me se na příští rok!

 Za SDH Aneta Němečková
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Beseda u cimbálu s CM Primáš 2019Beseda u cimbálu s CM Primáš 2019
Rok se s rokem sešel, přišel začátek léta a my se po-

stupně vrhli na přípravy již 3. ročníku besedy u cimbálu, 
jejíž termín letos připadl na sobotu 20. července. 

Stejně jako loni jsme si pozvali už tak trochu domácí “Pri-
máše”, aby nás celý večer bavili a rozproudili krev v našich 
žilách. Na základě loňských ohlasů jsme pak zajistili lepší 
osvětlení prostoru pro sezení.

Letošní besedě nadmíru přálo počasí, díky čemuž se 
mohlo hrát a zpívat až do půl druhé do rána a i přes “ko-
máří kalamitu” velká část z více jak 140 účastníků vydržela 
až do samého konce. 

Při organizaci besedy neklademe důraz jen na dobrou 
muziku, ale také na dobré jídlo a pití. Proto jsme i letos 
připravili gyros na ohni, točeného Radegasta 12° a v ne-
poslední řadě spolupracovali s místními vinaři, kteří nám 
dodali výborné vzorky z jejich sklepů. Konkrétně se jednalo 
o vína od Vinařství Josef Valihrach, Vinařství Prokop, Vi-
nařství Pod Kumstátem a Vinařství Hradil.

Vaše neutuchající podpora a zájem o akci nás žene vstříc 
dalšímu ročníku, a proto bychom vás tímto rádi pozvali na 
další ročník, který se bude konat 18. 7. 2020 opět s CM 
Primáš. Těšíme se na vás!

Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat všem za je-
jich účast a také těm, kteří nám jakkoliv pomohli s přípra-
vami a přiložili ruku k dílu. Hlavně pak Jirkovi Prokopovi 
za pomoc s organizací a za přípravu masa na ohni, ČZS 
- Sdružení vinařů Krumvíř za poskytnutí krásných prostor 
Vinařského domu, Krumvířské chase za záštitu a pomoc 
s přípravami, Martinu Foretníkovi za poskytnutí plochy za 
Vinařským domem, místním vinařům za dodávku jejich 
vín, obci Krumvíř za zapůjčení stolů a laviček a také skvělé 
Cimbálové muzice Primáš za vytvoření úžasné atmosféry. 
Děkujeme!

Tak zas za rok!
Martin Sýkora a Vojtěch Veselý
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5 OTÁZEK PRO...

...Radka Knápka, světového rekordmana a vicemistra Evropy....Radka Knápka, světového rekordmana a vicemistra Evropy.
Ahoj, pro většinu lidí děláš neznámý sport – můžeš 

nám to trochu přiblížit?
Ahoj, věnuji se silovému trojboji, což je sport složený ze 

tří silových disciplín. Dřep-bench-mrtvý tah.

Jak dlouho se tomu věnuješ a jak často trénuješ?
Do posilovny chodím asi od února 2017. Přímo trojboji se 

potom věnuji od začátku letošního roku. Tréninky se odvíjí 
od fáze přípravy, ale je to 4-5x týdně.

Jak jsi se probojoval na mistrovství Evropy?
Na ME jsem se dostal po vítězství na Mezinárodním Mis-

trovství ČR v Novém Boru.

Jaké jsi přivezl úspěchy z ME?
Z ME jsem si přivezl světový rekord ve dřepu, který činí 

195kg a to v kategorii: dorost  (16-17 let), váha do 75kg

Jaké máš plány do budoucna a jak se ti líbilo na ME?
Plány na příští rok jsou trochu náročnější. V březnu bych 

se rád zúčastnil MČR federace GPC, květen MČR federa-
ce Wuap,červen ME GPC a v říjnu MS Wuap. Snad ještě 

udržím váhu do 75kg, snad i nějaký rekord by zas mohl být.
Všechno se budu samozřejmě pokoušet vyhrát :-), ale to se 
bude odvíjet taky od toho, jestli to vše budu zvládat zdra-
votně, se školou...Každopádně republiky a MS by měly 
klapnout určitě. 

Mistrovství Evropy co se organizace týče, mě zklamalo. 
Ale přijel jsem odtamtud plný zkušeností a to je teď důle-
žité.

TIPY NA VÝLETY

Za dobrou kávouZa dobrou kávou
Podzim už pomalu klepe na dve-

ře a nastává čas, kdy se nám bude 
chtít zalézt s šálkem něčeho teplého 
“za pec”. Když už vystrčíme paty ze 
dveří, naše kroky často směřují do 
kaváren, kde to voní kávou, zákus-
ky, dortíčky a často i něčím malým 
k zakousnutí. 

Jižní Morava zažívá poslední roky 
rozkvět na poli tzv. gastroturistiky, 
kdy lidé cestují na velkou vzdálenost 
za dobrým jídlem i pitím. Kavárny 
třetí vlny (ať už to znamená cokoliv 
:-) rostou v našem okolí jako houby 
po dešti a my Vám přinášíme ales-
poň pár tipů na místa, kam stojí za 
to zajít.

Dvorek :: Café wine bistro :: Bo-
řetice

Začínáme rovnou peckou z naše-
ho blízkého okolí. Bořetický Dvorek 
vyhrál v letošním roce 1. místo Gur-
met Jižní Morava v kategorii kavár-
ny a cukrárny a je zářným příkladem 
toho, že to může fungovat i na malé 
vesnici. Jistě už mnozí z Vás navští-

vili kontejner v zahradě fary v Bo-
řeticích a usedli pod jabloní, kterou 
má kavárna na svém logu. Domácí 
sirupy, zmrzliny, paštiky a víno od 
lokálních prodejců. Skvělé dezerty 
nejčastěji od Ema má dobroty, ale 
třeba i od Cukrovinky Republika 
nebo Sorry - pečeme jinak a výběro-
vá káva od Rebelbean. Už se Vám 
sbíhají sliny?

Čas na čaj, Sonnentor, Čejkovice
Sonnetor není jenom továrnou na 

výrobu čajů a koření, ale před pár 
lety vybudoval i čajový salon s ka-
várnou Čas na čaj, kde kromě svých 
voňavých výrobků nabízí i 100% 
bio arabicu z Nikaraquy, dezerty 
od místních cukrářek a v sezoně i 
veganskou zmrzlinu. Na Bylinkové 
slavnosti se do Čejkovic sjíždí lidé z 
blízkého i dalekého okolí, ale kavár-
nu stojí za to navštívit v kteroukoliv 
roční dobu. Kromě posezení vevnitř 
či venku pod pergolou, se zde zaba-
ví i děti. Přímo před kavárnou je totiž 
travnatá plocha. Součástí je velká 

houpačka, stezka bosou nohou, pís-
koviště a historický traktor. Trávník 
lemuje bylinková zahrádka. Pokud 
nějakou bylinku nepoznáte, nevadí, 
cedulky Vám napoví. Na závěr ná-
vštěvy si můžete vyšlápnout schody 
do Vyhlídky na výsluní a kochat se 
výhledem na celé Čejkovice a okolí. 

Café Fara, Klentnice
Café Fara není klasickou kavár-

nou, ale genius loci tohoto místa je 
opravdu výjimečný. V Klentnici se 
můžete zastavit na oběd i večeři a 
vychutnáte si skvělé jídlo z opravdu 
místních zdrojů. Pokud máte zamí-
řeno na dobrou kávu, do šálku do-
stanete vlastní směs výběrové kávy, 
kterou si nechává Fara míchat pro 
své potřeby. Až pod pálavskými vr-
chy zrelaxujete, můžete v Café Fara 
navštívit i nově otevřené muzeum 
kávy.

Pražírna Kyjov
Nenápadná kavárna nebo chcete-li 

bar se nachází mimo centrum Kyjo-
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va, ale těch pár kroků z náměstí stojí 
za to ujít. V multifunkčním prostoru 
nejen pro kavárníky dostanete pivo, 
víno, oku lahodící dezerty a hlavně 
prvotřídní kávu. Přes léto nabízela 
Pražírna i řemeslné nanuky BARnu-
ky nebo ledové kávové koktejly.

Café Industry, Břeclav
Pokud jedete do Břeclavi, určitě 

jste už kolem Café Industry projíž-
děli, ale je snadné ho přehlédnout. 
Sídlí v přízemí komplexu M1 pod 
fi tness centrem, vedle květinářství 
a zvenku ho poznáte podle paleto-
vého sezení. Do Industry zajděte 
klidně na snídani, dělají kromě jiné-
ho i výborná míchaná vajíčka, send-
viče nebo fresh džusy. A kávu tady 
opravdu nesmíte vynechat a k ní 

dezert třeba od Herufek chocolate 
factory z Čejče.

Café Jasan, Podivín
Po cestě domů z Lednicko-val-

tického areálu se můžete zastavit 
hned u cesty při vjezdu do Podivína. 
Osvěžit se můžete domácími limo-
nádami, hlad zahnat polévkou nebo 
klobásou z udírny a ke kávě Vám 
nabídnou dezerty domácí výroby,

Fabrica de café - pražírna kávy a 
kavárna, Hodonín

Kam jinam zajít na výbornou kávu, 
než přímo ke zdroji. V Hodoníně 
v centru si můžete kávu nejdříve 
ochutnat a klidně i koupit s sebou 
domů - čerstvě upraženou a klidně 
Vám ji i namelou. Na mlýnku mají 

obvykle dvě vlastní kávové směsi, 
a tak můžete ochutnávat i porovná-
vat a k tomu zakousnout třeba slaný 
quiche, sendvič nebo kousek dortu, 
vše domácí výroby.

Sisters´Café & Bistro, 
Ostrovačice
Ostrovačice jsou pravda od nás 

docela daleko, ale pokud Vás cesta 
po D1 povede kolem tohoto sjezdu, 
obětujte těch pár kilometrů a zajeďte 
si do oázy pohody a dobrého jídla. 
Dvě sestry kouzlí domácí dezerty 
i slané sendviče z poctivých suro-
vin. Každou dávku čerstvě upraže-
né kávy z české rodinné pražírny 
Coffeespot poctivě váží a v podniku 
panuje dobrá atmosféra.

(red)

POZVÁNKY NA AKCE

21. 9. Odehrávky hodů

21. 10. Divadlo v KD - Na plný coole (Zdeněk Izer)

26. 10. Hubertova jízda

1. 12. Zahájení adventu s rozsvěcením vánočního stromu

7. 12. Mikulášská zábava

8. 12. Adventní koncert v KD

26.12. Štěpánská ochutnávka mladých vín

28.12. Silvestrovský běh



Krumvířský zpravodaj2/2019 strana  31



Krumvířský zpravodaj 2/2019strana  32

JUBILANTI
za období od 1.10.2019 do 31.12.2019

Vejvančická Josefa  92let
Šišáková Bohumila  91let
Hladký František   90let
Kuchařová Irena   88let
Mandelík Stanislav  86let
Šefčíková Valeria  85let
Weiss Jiří    84let
Haschková Josefa  84let
Peterková Ludmila  83let
Ledahudcová Marie  82let
Sladká Jarmila   82let
Charvátová Jitka   81let
Sláčík Miroslav   81let
Jakubčíková Anežka  80let
Hochová Galina   80let
Tichá Ludmila   80let
Prokopová Marie   80let

PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.4.2019 do 31.7.2019

Štiková Vendula   č. p. 446
Štiková Adéla   č. p. 446
Štika Jakub   č. p. 446
Štika Pavel          č. p. 446
Trnková Tereza   č. p. 146

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ODHLÁŠENÍ
za období od 1.4.2019 do 31.7.2019

Zapletalová Veronika  č. p. 401
Konečná Zuzana   č. p. 401
Mokrá Nikola   č. p. 40
Čermák Lucas                 č. p. 40
Čermák Mateo   č. p. 40

NAROZENÍ
za období od 1.4.2019 do 31.7.2019
Trnková Tereza   č. p. 146

ÚMRTÍ
za období od 1.4.2019 do 31.7.2019

Prokopová Antonie  č. p. 292
Trutmann Milan   č. p. 44
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Kraj beze stínuKraj beze stínu
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Zápas dorostu a Krumvíře BZápas dorostu a Krumvíře B
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Zapas fotbalové přípravky a starších žákůZapas fotbalové přípravky a starších žáků
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