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v tomto čísle:
• Z obecního úřadu 

• Bílý kruh bezpečí

• Školáček

• Krumvířská krajina

• 150. výročí vysvěcení kostela

• Pomník padlým osvoboditelům

• 5 otázek pro Drahomíru Novotnou

• Kalendář akcí

• Společenská kronika
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Benátská noc



Krumvířský zpravodaj2/2020 strana  3

Beseda u cimbáluBeseda u cimbálu
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Krojované odpoledneKrojované odpoledne
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

15. 6. 2020
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Radim Heča, Petra Winklerová
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 přítomných

Bod č. 1.
Sběrný dvůr odpadů – čerpání dotací, Ing. Krutáková
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- dostavila se paní Ing. Krutáková zpracovatel dotačního 

titulu
- zhotovitelem výběrového řízení byla fi  Pukonela, na do-

dání kontejnerů na sběrný dvůr odpadů byla vybrána fi -
Meva-Brno, s.r.o., stavbu prováděla fi  ElitBau s.r.o.

- do konce roku 2018 vše probíhalo v pořádku
- začátek roku 2019 byl deštivý, začalo se stavět v březnu 

2019, došlo k prodloužení stavby asi o 1 měsíc, vše bylo 
schváleno kontrolním výborem

- na sběrný dvůr odpadů byla schválena dotace z Minister-
stva životního prostředí ve výši 3 933 766,45Kč (celkové 
dotační náklady 4 627 960,54Kč), na účet obce byla při-
psána v roce 2019 část dotace ve výši 1 060 157,40Kč, 
v roce 2020 měla být připsána částka 2 873 609,05Kč

- Obci Krumvíř bylo doručeno oznámení o zkrácení nevy-
placené částky o 718 402,26Kč z důvodu porušení pod-
mínek dotace ve stavební části

- došlo k odvolání a doložení všech dokumentů, ale bohu-
žel to nepomohlo

- na účet obce bude tedy zaslána zbývající částka ve výši 
2 155 206,79Kč.

Usnesení č. 23-1/20/Z2
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení 

o zkrácení dotace z Ministerstva životního prostředí 
o 718 402,26Kč, tj. částka ve výši 2 155 206,79Kč.

Bod č. 2.
Žádost – Návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu 
– výstavba Pennymarketu 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- dostavil se p. Blažek z fi  BASPRO s.r.o. – developer, za-

bývá se výstavbou lokalit
- zastupuje navrhovatele změny územního plánu obce 

Krumvíř č. 2, zkráceným postupem a to p. Ing. Antonína 
Otýpku a p. Jaroslava Otýpku, majitele pozemků p. č. 
494/3, 494/51, 494/48, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 489/3 
v k. ú. Krumvíř

- jde o stavbu občanského vybavení zahrnující nejen po-
travinářské zboží, ale i širší nabídku pro zlepšení stáva-
jícího stavu v oblasti zdravotní péče, obchodu a služeb 
obyvatelstvu čtyř obcí, Krumvíř, Klobouku u Brna, Kaš-
nice a Bohumilice.

Tomáš Vostřák – dle vyplněného dotazníku občany, bylo pro 
výstavbu Penny marketu 75% hlasujících občanů

Mgr. Ilona Jakubčíková – jak by to bylo s vypouštěním odpad-
ních vod a odpadem, aby nedošlo ke znečištění potoka?

Pan Blažek – nejblíž lokalitě je čistička odpadních vod Klobou-
ky u Brna, ke znečištění potoka, by určitě nedocházelo.

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř

Usnesení č. 24/20/Z 2
- Z astupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. 2 

Územního plánu obce Krumvíř dle §6 odst. 2 a 5 sta-
vebního zákona č. 186/06 Sb. v platném znění, urče-
ného zastupitele pana Jaroslava Komosného a smlouvu 
s kvalifi kovanou osobou. Obsah zadání změny č. 2 ÚP 
pořizovaný zkráceným postupem dle § 55a, odst. 1 a 5 
SZ a § 55 odst. 1 SZ: obsahem zadání je prověřit zapra-
cování celých parcel, p.č. 494/3, 494/51, 494/48, 482/3, 
482/4, 482/5, 482/6, 489/3 v k.ú. Krumvíř pro plochy ob-
čanského vybavení – veřejné. Návrh navrhovatele na 
uhrazení nákladů za zpracování Změny č. 2 územního 
plánu Obce Krumvíř.

Hlasování č. 3.: 9-2-1

Zastupitelka Mgr. Ilona Jakubčíková hlasovala proti zejmé-
na z důvodu změny rázu krajiny obce a jejího znečištění.

Bod č. 3 
Vydání změny územního plánu č. 1
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Odbor územního plánování MÚ Hustopeče předkládá 

návrh na vydání Změny č. 1 územního plánu Krumvíř. 
Dne 8.8.2018 bylo zastupitelstvem obce Krumvíř schvá-
leno pořízení Změny č. 1 ÚP Krumvíř zkráceným postu-
pem a jejího obsahu.

Usnesení č. 25/20/Z 2
- Zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst. 5 písm. 

c) a v souladu s § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územní plánování a stavebním řádu schvaluje vydá-
ní Změny č. 1 územního plánu Krumvíř po ověření, že 
není v rozporu s politikou územního rozvoje ve znění 
Aktualizací č. 1, 2 a 3, s územně plánovací dokumen-
tací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů a se 
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem kraj-
ského úřadu.

Hlasování č. 4: 12-0-0

Bod č. 4
Závěrečný účet obce za rok 2019
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 

bez výhrad.

Usnesení č. 26/20/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření 

obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 
bez výhrad.

Hlasování č. 5: 12-0-0

Bod č. 5
Účetní závěrka za rok 2019
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2019.
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Usnesení č. 27/20/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019.
Hlasování č. 6: 12-0-0

Bod č. 6
Rozpočtové opatření č. 2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 24 398 800,-Kč na 

24 629 100,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 26 613 000,-Kč na 

27 303 000,-Kč
- Financování je 2 673 900,-Kč

Usnesení č. 28/20/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2
Hlasování č. 7: 12-0-0

Bod č. 7
Kupní smlouva o prodeji části pozemků p. č. 43/2 a p. 
č. 1448/10 a to pozemek p. č. 1448/55 o výměře 49 m2 
a pozemek p. č. 43/71 o výměře 11 m2 dle geom. pl. č. 
949-38/2020 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání vlast-
nických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost p. Jana Andrlíka o koupi částí pozemků p. 

č. 43/2 a p. č. 1448/10 a to pozemku p. č. 1448/55 o vý-
měře 49 m2 a pozemek p. č. 43/71 o výměře 11 m2 dle 
geom. plánu č. 949-38/2020 v k. ú. Krumvíř za účelem 
narovnání vlastnických vztahů. Jedná se o pozemek 
ostatní plocha. Za cenu 32,-Kč/m2.

Usnesení č. 29/20/Z2
- Zastupitelstvo obce schvalujeKupní smlouvu mezi 

Obcí Krumvíř a p. Janem Andrlíkem na prodej částí po-
zemků p. č. 43/2 a p. č. 1448/10 a to pozemku p. č. 
1448/55 o výměře 49 m2 a pozemek p. č. 43/71 o vý-
měře 11 m2 za cenu 32,-Kč/m2 za účelem narovnání 
vlastnických vztahů.

Hlasování č. 8: 12-0-0

Bod č. 8
Aktualizace Směrnice pro zadávání ZMR - návrh
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o aktualizaci Směrnice pro zadávání veřejných 

zakázek „malého rozsahu“. Změněna je: v bodu 2.3. 
v částce z 900 000,-Kč na 1 500 000,-Kč bez DPH 
v bodu 3.3. vyhlášení veřejné zakázky v otevřené nebo 
uzavřené výzvě v bodu 3.12 veřejné zakázky v hodnotě 
nad 500 000,-Kč bez DPH, je nutno uveřejnit na profi -
lu zadavatele do 15 dnů od uzavření smlouvy včetně 
příloh a zveřejnění skutečné výše uhrazené ceny do 3 
měsíců od ukončení plnění smlouvy.

Usnesení č. 30/20/Z2
- Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici 1/2020 pro za-

dávání veřejných zakázek „malého rozsahu“.
Hlasování č. 9 10-0-2

Bod č. 9
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne č. 1015C20/59 mezi Obcí Krumvíř a ČR Státní po-
zemkový úřad 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1015C20/59 mezi Obcí Krumvíř a ČR – Stát-
ním pozemkovým úřadem před zahájením stavby „Ka-
nalizační přípojky Krumvíř“, jejíž součástí bude uložení 
splaškových kanalizačních přípojek DN 160, DN 200 
a revizních šachet k budoucím služebným pozemkům p. 
č. KN 73/21, KN 1458/3 a KN 1458/11 v obci Krumvíř. 
Rozsah věcného břemene činí 59,54 m2 a zahrnuje 4 re-
vizní šachty.

Usnesení č. 31/20/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene č. 1015C20/59 mezi 
Obcí Krumvíř a ČR – Státním pozemkovým úřadem.

Hlasování č. 10 12-0-0

Bod č. 10
Darovací smlouva mezi Obcí Krumvíř a Městem Kyjov – 
těžba štěrkopísku 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o fi nanční dar ve výši 3 927,38Kč Městu Kyjov na 

pokrytí nákladů na vypracování právních analýz zaměře-
ných na posouzení postupu správních orgánů státu vůči 
samosprávám, které poskytla advokátní kancelář JUDr. 
Jany Zwyrtek Hamplové ve věci těžby štěrkopísku v těs-
né blízkosti vodního zdroje Bzenec komplex.

Usnesení č. 32/20/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi 

Obcí Krumvíř a Městem Kyjov na fi nanční dar ve výši 
3 927,38Kč.

Hlasování č. 11 12-0-0

Bod č. 11
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – Rekonstrukce 
ZŠ- odstoupení
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o získanou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 

na rekonstrukci ZŠ Krumvíř ve výši 4 403 844,-Kč, 70% 
z celkových uznatelných nákladů. Navrženo odstoupení.

- Byla získána další dotace na rekonstrukci ZŠ Krumvíř 
Nástavbu jídelny ZŠ Krumvíř z Ministerstva fi nancí ve 
výši 6 049 831,-Kč, 90% z celkových uznatelných nákla-
dů. Je výhodnější.

- odsávání ze školní kuchyně se musí předělat, půjde 
o vzduchotechniku s rekuperací, jedna fi rma vzducho-
techniku nacenila na 750 000,-Kč bez DPH

Usnesení č. 33/20/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od dota-

ce z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci ZŠ 
Krumvíř.

Hlasování č. 12 12-0-0

Bod č. 12
Různé
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Úsekový radar je nově v Žarošicích, byl zařízen přes Město 
Kyjov. 
Zdeněk Burýšek – o úsekovém radaru hovořil se starostou 
Žarošic. Zařídili si ho přes Město Kyjov. Data jim zpracovává 
Město Kyjov.



Krumvířský zpravodaj2/2020 strana  7

Jaroslav Komosný – kontaktoval p. Nováka na dopravním 
v Hustopečích, úsekový rada nejde. Jedině, že by městská 
policie jezdila po obcích s vlastním radarem.
Zdeněk Burýšek – když dojedou s radarem jednou za čas, 
to je k ničemu. Úsekový radar je nejlepší a neúčinnější.
Jaroslav Komosný – v tom případě by musela obec Krumvíř 
koupit radar za 2 000 000,-Kč. Musela by ho obhospodařo-
vat městská policie asi z Hustopečí.

Dotazy, podněty a připomínky
Jaroslav Komosný – hody, dochází k pozvolnému rozvol-
ňování, zatím se bude počítat s tím, že se hody uskuteční.
Mgr. Ondřej Luskač – pan Páleník se stále ptá na vybagro-
vání potoka.

Jaroslav Komosný – potok je zařazen do neupravených 
vodních toků. Zkusí zařídit.
Martin Valihrach – celý kanál u bývalého družstevního skle-
pa se posunul. Mělo by se zanést do pozemkových úprav.
Mgr. Ilona Jakubčíková – kdy se prodlouží chodník naproti 
školce u Čálků? Přecházení v křižovatce je pro děti nebez-
pečné.
Lukáš Kobylka – kdy dojde k třídění odpadů pytlovým sys-
témem? Kontejnery na třídění odpadů budou zrušeny, když 
je otevřen sběrný dvůr.
Jaroslav Komosný – budou pytle, ještě zjistíme kolik by stály 
popelnice na třídění odpadu. Kontejnery po obci by nechal.
Vojtěch Veselý – zda bude zřízen mobilní rozhlas?
Jaroslav Komosný – ano bude.

Maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), přihlas-
te 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 zpraco-

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

Občané, kteří dosud nejsou v evi-
denci, v roce 2020 dovrší výše uve-

váním osobních údajů pro účely vítání občánků“, který je 
k dispozici na webu www.krumvir.cz a na podatelně Obec-
ního úřadu Krumvíř. Bližší informace získáte na podatelně 
Obecního úřadu nebo u p. Michaely Procházkové.

dené jubileum a mají zájem o osobní 
návštěvy členů Sboru pro občanské 
záležitosti spojené s gratulací a pře-
dáním dárkového balíčku, musejí 
vyplnit formulář „Souhlas se zpraco-
váním osobních údajů pro účely bla-

Výzva Sboru pro občanské záležitostiVýzva Sboru pro občanské záležitosti

Jubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulářJubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulář
hopřání jubilantům“. Ten je k dispozici 
na webu www.krumvir.cz a na poda-
telně Obecního úřadu Krumvíř.

Bližší informace získáte na podatel-
ně Obecního úřadu nebo u p. Micha-
ely Procházkové.

Práce s oběťmi trestných činů 
v poradně Bílého kruhu bezpečí

V roce 2019 bylo na území České 
republiky spácháno necelých 200.000 
trestných činů, z toho více než 13.000 
násilných. Za každým z těchto čísel 
anonymní statistiky stojí alespoň je-
den konkrétní poškozený - oběť kri-
minality, která musí řešit celou řadu 
problémů spojených s následky trest-
ného činu. Každá z nich má své indi-
viduální potřeby. V naprosté většině 
případů jde zejména o potřebu důstoj-
ného přijetí pracovníky institucí (ne-
mocnice, policie, soud či média), ale 
také ze strany svých blízkých. Právě 
tato potřeba je velice silná v citlivých 
případech, jako je například znásil-
nění či pohlavní zneužívání. Dalšími 
potřebami je získat informace, uplat-
nit svá práva, domoci se odškodnění 
či „pouze“ najít někoho, kdo dokáže 
naslouchat problémům oběti a poro-
zumí.

Místem, kde lze tyto služby bezplat-
ně získat, je Bílý kruh bezpečí – ne-
zisková organizace, které se od roku 
1991 věnuje pomoci obětem trestných 
činů, což zahrnuje činnost od návrhů 
na zlepšení právního postavení poško-
zených v trestním řízení či zvyšování 
informovanosti laické i odborné veřej-
nosti o problémech obětí. V konkrét-
ních případech pomáhají pracovníci 
BKB obětem tváří v tvář v 9 poradnách 
v celé ČR či telefonicky na non-stop 
bezplatné lince 116 006. V poradnách 
pracují dobrovolníci z řad právníků, 
psychologů a sociálních pracovníků, 
kteří nabízí především právní informa-
ce, pomáhají uplatnit práva a nároky 
obětí, poskytují praktické rady ale také 
psychologickou a emocionální podpo-
ru.

Práce s oběťmi probíhá na princi-
pech bezplatnosti, odbornosti a dis-
krétnosti. Bez souhlasu klienta tedy 
nesmí být (s výjimkou případů zákon-

PRAKTICKÉ INFORMACE

Bílý kruh bezpečíBílý kruh bezpečí
né oznamovací povinnosti) poskytnu-
ty jakékoli informace mimo poradnu. 
Klient má právo dokonce vystupovat 
v poradně anonymně.

Klientovi lze poskytnout jednorázo-
vou intervenci, ale je též možné, aby 
klient využil podporu poradnu opako-
vaně. To je vhodné zejména tam, kde 
trestný čin delší dobu hrozí či dokonce 
stále probíhá (např. u případů domá-
cího násilí či nebezpečného pronásle-
dování). V případech závažných trest-
ných činů může klient využít pomoci 
případového manažera provázejícího 
jej trestním řízením včetně doprovo-
du k výslechům. U prožitků spojených 
s traumatizací (např. závažné případy 
domácího násilí, pokus vraždy či zná-
silnění) nabízí Bílý kruh bezpečí též 
terapeutický program a případně účast 
na víkendových relaxačních pobytech. 
Pro objednání je možné využít tel. 
732 842 664 nebo e-mailovou adresu 
bkb.brno@bkb.cz.
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Domácí násilí
Nejvíce rozšířené, nejméně kont-

rolované, nejvíce podceňované..
Neustálé urážky a ponižování 

partnera, zanedbávání nebo přímo 
týrání nemohoucího rodiče či brutál-
ní bití dětí, znásilňování manželky 
- to vše a mnohem více lze zařadit 
mezi případy domácího násilí. Podli-
tiny od bití, vytrhané vlasy, psychický 
kolaps, závislost na alkoholu či dro-
gách, zlomeniny, popáleniny, škrcení 
až k bezvědomí a konečně smrt - to 
vše mohou být jeho následky.

Jako neuvěřitelný paradox se 
může jevit konstatování německé-
ho kriminologa H. J. Schneidera, 
dle kterého je domácí násilí tou nej-
rozšířenější formou násilí na světě, 
avšak zároveň nejméně kontrolova-
nou a nejvíce podceňovanou. Tento 
vskutku smrtící koktejl činí z domá-
cího násilí jeden z nejzávažnějších 
společenských problémů světa. Proč 
společenských? Odmítnutí domá-
cího násilí jako privátního problému 
dané domácnosti zdůrazňuje potřebu 
zastavit násilí zásahem zvenčí a po-
skytnout pomoc ohrožené osobě. Po-
kud bychom aplikovali přísloví „co se 
doma uvaří, to se doma sní“, daleko 
větší počet obětí by tak zůstalo bez 
pomoci a skončilo tragicky.

Co všechno si vlastně můžeme 
představit pod slovy „domácí násilí“? 
Ukazuje se, že nejde jen o problém 
týraných žen, ale zasahuje i seniory, 
děti či hendikepované osoby. Stra-
nou však nejsou ani muži coby oběti 
nebo osoby žijící v homosexuálních 
vztazích. Ačkoliv se projevuje mnoha 
způsoby, můžeme za společné zna-
ky považovat zejména blízký vztah 
mezi osobou násilnou a ohroženou, 
který domácí násilí činí specifi cké. 
Právě z důvodu blízkosti, emocionál-
ní i ekonomické provázanosti často 
nechtějí osoby ohrožené páchané 
násilí přiznat. Dalším typickým zna-
kem je postupný nárůst násilí, a to 
jak z hlediska frekvence útoků, tak 
i jejich závažnosti. Násilí se tak může 
do vztahu vplížit takřka nepozorova-
ně, ale posléze ohrožovat i život, jak 
víme z celé řady příběhů, z nichž ně-
které byly i medializovány. Zároveň 
je u případů domácího násilí možné 
rozeznat násilnou a ohroženou oso-
bu, jejichž role se nestřídají. V opač-
ném případě můžeme hovořit spíše 
o tzv. italské domácnosti, kde násilí 
pramení od obou aktérů, z nichž žád-
ný nemá jasnou převahu. Posledním 

znakem je pak místo, kde k násilí 
dochází. Tím je zpravidla právě do-
mácnost, tedy místo skryté pohle-
dům okolí. Jde o místo považované 
většinou z nás za útočiště. Na osoby 
ohrožené domácím násilím však prá-
vě zde čeká nebezpečí.

Vzhledem k závažnosti domácí-
ho násilí bylo zpracováno množství 
výzkumů, ze kterých vyplývá, že ne-
jde o problém ojedinělý či okrajový. 
Naopak – některé výzkumy uvádí, že  
každý pátý člověk se někdy v životě 
přímo setkal s domácím násilím, a to 
bez ohledu na jeho společenské po-
stavení, náboženství či barvu pleti. 
Přitom ty nejzávažnější případy jsou 
často velmi dovedně a dlouhodobě 
maskovány samotnými oběťmi.

Díky propracované legislativě 
existují v České republice nástroje 
pomáhající ohroženým osobám situ-
aci řešit. Jedná se nejen o poměrně 
známou možnost vykázání násilné 
osoby z domácnosti ale též před-
běžná soudní opatření, která pomá-
hají ohroženou osobu chránit. Krom 
toho existuje celá řada míst pomoci, 
jejichž posláním je vykřesat jiskru na-
děje pro ohrožené osoby a pomoci 
jim prakticky s nalezením východis-
ka. Řešení domácího násilí přesto 
není snadné a ohrožená osoba často 
sbírá odvahu a síly ještě dlouho poté, 
co si uvědomí, že něco není v pořád-
ku. Stejně jako u nemoci platí i zde, 
že čím později je problém řešen, 
tím komplikovanější je „léčba“. Prá-
vě proto lze doporučit již při prvním 
náznaku domácího násilí vyhledání 
odborné pomoci či konzultaci, jak si-
tuaci řešit. 

Klíčovou roli ve zprostředkování 
pomoci hraje okolí ohrožené oso-
by, které má šanci jako první zjistit, 
že něco není v pořádku. V takovém 
případě je velice důležitá podpora 
a nabídka odborné, kterou může po-
skytnout např. kterákoliv z 9 poboček 
Bílého kruhu bezpečí (viz www.bkb.
cz, bezplatná nonstop linka 116 006) 
nebo Intervenční centra sídlící v kaž-
dém kraji (www.domaci-nasili.cz).

Stalking
Jak se projevuje nebezpečné pro-

následování a co s ním dělat?

Zeptali jsme se za Vás právního 
poradce pro oběti kriminality Mgr. 
Vladimíra Vedry z organizace Bílý 
kruh bezpečí na téma stalkingu, tedy 
obtěžujícího sledování.

1. Udělaly oběti nebezpečné-
ho pronásledování (tzv. stalkingu) 
nějakou chybu, která způsobila 
chování stalkera? Vyprovokovaly 
nějak ten nevyžádaný zájem?

Obecně lze říci, že stalking není vy-
provokované jednání a odpovědnost za 
něj nese pronásledovatel. Na druhou 
stranu máme zkušenost, že v řadě pří-
padů může oběť stalkingu přispět k této 
situaci zejména tím, že nezaujme jed-
noznačný postoj k pronásledování, tzn. 
nesdělí jednoznačně, že si nepřeje dal-
ší kontakt, nebo dokonce sama proná-
sledovatele kontaktuje. Tím vzbuzuje 
další naději, že bude-li pronásledovatel 
dostatečně usilovný, dočká se odezvy 
na své pokusy o kontakt.

2. Uvědomuje si stalker, že se 
dopouští něčeho špatného? Dá se 
mu to nějak vysvětlit?

Odpověď na tuto otázku je odvislá 
od typu stalkera. Dle odborníků exis-
tují pronásledovatelé, u nichž je sku-
tečně stalking důsledkem psychické 
poruchy, ale většina netrpí žádným 
diagnostikovatelným psychickým 
onemocněním. Může se jednat však 
o osoby, které chtějí tímto způso-
bem projevovat svou moc nad živo-
tem oběti. Přibližně polovinu případů 
pak představují pachatelé domácího 
násilí, kde došlo k odloučení obě-
ti, avšak pachatel svůj „boj“ odmítá 
vzdát a stále ztrpčuje své oběti život, 
ačkoliv spolu již nesdílí obydlí.

3. Co může udělat pronásledo-
vaná oběť? Může se sama nějak 
aktivně bránit?

Základní doporučení je jedno-
značně sdělit stalkerovi, že další kon-
takt je nevyžádaný. Lze doporučit tak 
učinit prokazatelným způsobem, což 
může mít vliv na případné následně 
dokazování v trestním řízení. Lze tak 
učinit např. dopisem doručeným do 
vlastních rukou nebo za přítomnosti 
další osoby, která bude vystupovat 
nejen jako svědek, ale též případně 
obránce, pokud by došlo k eskalaci 
násilí v rámci kontaktu. Prostřední-
kem může být ale také např. advokát. 
Tím dává oběť najevo, že je připrave-
na využít i právní prostředky ochrany.

Dle nebezpečnosti stalkera lze do-
poručit též sestavení bezpečnostního 
plánu, tedy opatření ke zvýšení bez-
pečí oběti. Příprava bezpečnostního 
plánu je velmi individuální a závisí na 
možnostech. Proto tento plán sesta-
vujeme s každým klientem „na míru“.
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4. Co prožívá oběťběhem pro-
následování?

Pronásledování má vždy psy-
chické následky, zejména v podobě 
prožívání strachu a stresu, které 
mohou vést časem i ke zdravotním 
potížím. Někteří pronásledovatelé 
si ze své činnosti udělají jediný ži-
votní cíl a pak se snaží dohnat oběť 
až na pokraj šílenství. Následky na 
straně oběti (ať již psychické, zdra-
votní či hmotné) jsou často vnímány 
pachatelem jako jeho vítězství, které 

je může motivovat k dalším snahám 
škodit.

5. Kdy už se vlastně stává stal-
king trestným činem?

Předpokladem naplnění skutkové 
podstaty trestného činu nebezpečné-
ho pronásledování ve smyslu § 365 
trestního zákoníku je jednak opako-
vanost, resp. dlouhodobost jednání 
stalkera, tzn. nemůže jít o jednorázo-
vý čin. Doba vyžadovaná pro trestný 
čin však závisí od intenzity jednání 

stalkera, tzn. zda se jedná o kontak-
tování prostřednictvím nevyžádaných 
SMS, telefonování, e-maily nebo fy-
zické sledování, popř. ničení majet-
ku. Obecně lze říci, že bude posta-
čovat jednání v délce cca 2 měsíců. 
Důležité je pro posouzení trestnosti 
i chování oběti, jak jsme zmínili výše.

Mgr. Vladimír Vedra
jednatel brněnské pobočky Bílé-

ho kruhu bezpečí
www.bkb.cz

ŠKOLÁČEK

Mateřská škola
Po zahájení provozu MŠ se 

v květnu vrátilo do každé třídy asi 
15 děti z 28. Provoz probíhal v obou 
třídách v režimu zvýšené hygienické 
ochrany. 

Užívali jsme si pobyt na zahradě 
a za vesnicí. 

Ukončili jsme roční projekt Soko-
la: Svět nekončí za vrátky, cvičíme 
se zvířátky.....děti dostaly diplom 
a medaile. V příštím roce se opět 
zapojíme, moc se nám akce Sokola 
líbila. 

Náhradou výletu nám byla šipko-
vaná. Děti z obou tříd hledaly ces-
tu podle barevných fáborků, plnily 
úkoly a na závěr je čekal poklad na 
zahradě.

Rozloučení s předškoláky a pa-
sování proběhlo bohužel bez rodičů, 
ale fotili jsme se a fotky poslali rodi-
čům.

V červenci probíhal provoz do 24. 
7. pouze v jedné třídě, s průměrnou 
docházkou 10 dětí.  

Prázdniny skončily, a během 
nich se v MŠ opět pracovalo na 
zvelebování prostor. Tentokrát se 
děti mohou těšit na nové botníky ve 
vstupní šatně a v patře paní učitelky 
na  zrekonstruovaný kabinet a šat-
nu. 

Do budoucna plánujeme mo-
dernizaci dalších prostor, např. ná-
kup nábytku do zelené třídy, lina na 
chodbách a schodišti, nových her-
ních prvků na zahradě… Také chce-
me do žluté třídy zakoupit přikrývky 
pro odpočinek dětí. Vše je samozřej-
mě vázáno fi nancemi. Také nejde 
řešit vše najednou. 
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Těšíme se na novou přístavbu 
pro školáky, kterou děti z MŠ také 
určitě využijí.

Z MŠ odchází do základní školy 
v Krumvíři 15 dětí, určitě si užijí no-
vou družinu s ostatními školáky. 

Zápis na nový školní rok probě-
hl v období uzavřené MŠ bez účasti 
dětí a rodičů. Zapsali jsme 16 no-
vých dětí! V novém školním roce 
budou opět obě třídy plně obsazené. 

Moc se na děti těšíme, snad bez 
problémů s viry a bacily! 

Jana Báňová, 
vedoucí učitelka MŠ

Základní škola

Výuka v období „ coronaprázdnin“ 
byla pro mne výzvou osobní i profes-
ní. Jako všichni rodiče školou povin-
ných dětí jsem musela přeorganizovat 
chod domácnosti a skloubit vše s pl-
něním školních povinností svých dětí.

Jako pozitivní zpětně hodnotím:
• Nové informace a dovednosti
• Každodenní vycházky se psem, 

dětmi do lesa (kompenzace hodin 
prosezených u PC na webinářích 
všeho druhu )

Jeden večer ohlásily
televizní noviny:
„Děcka, zítra buďte doma,
máte covid prázdniny!“
První radost vystřídala
starost o dědečky
a vědomí, že neuvidím
svoje spolužačky.

• Větší samostatnost a zodpověd-
nost u vlastních dětí

• Zkušenost žáků, že školní vzdělá-
vání nebylo až tak hrozné, jak si do-
posud mysleli, a že může být i hůř 

Negativa:
• Nejtěžší pro mne bylo zkombino-

vat práci na PC a on-line výuku 
dětí s mojí prací

• Chyběl mi osobní kontakt se žáky 
(absence soutěží, her v třídním 
kolektivu, akcí apod.)

Všichni dlouho postrádáme
sociální kontakt.
O rodiče už se snaží
myokardu infarkt.
Celé Česko ve dne, v noci,
stále šije roušky.
Až vše skončí, budem chodit
s odstátými oušky.

Výuka v období „coronaprázdnin“Výuka v období „coronaprázdnin“

COVID PRÁZDNINY

• Absence výchov – výtvarné, pra-
covní, hudební a tělesné

Z pohledu“ mých žáčků – dru-
háčků“:

Výhody: mohli ráno déle spát, měli 
méně učení a víc času na hraní

Nevýhody: chyběli jim kamarádi, učení 
ve škole je zábavnější než doma, po ná-
vratu do školy jim chyběly obědy v jídelně

Myslím,  že  totéž trefně vystihla 
v básničce i Amálie Metelková s humo-
rem a nadhledem svých 13 let … (neteř)
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Tyhle prázdniny vůbec neměly být. 
Měla být škola a celá naše třída se 
měla učit. Ale pak se začal šířit z Číny 
Covid a po celém světě začala platit 
spousta omezení. Až nakonec uzavře-
li školy. A celá naše třída se radovala, 
když jsme uslyšeli: „Škola se uzavírá 
na dobu neurčitou,“ ale po pár dnech 
nás to radování omrzelo.

Ze začátku jsme dokonce neměli 
ani žádné úkoly. Po pár dnech se to 
ale změnilo. A my jsme začali dostávat 
spoustu různých úkolů, no ale když ti 
učivo paní učitelka  nevysvětlí a rodiče 
si neví rady, pak se úkoly dělají špat-
ně. Ale nebudu si tu jen stěžovat, mělo 
to i svoje výhody. Mohla jsem spát, jak 

dlouho jsem chtěla a úkoly se mohly 
dělat třeba i do půlnoci. Ale to si my-
slím, že by moc dobré nebylo. Venku 
jsem úkoly dělat mohla. Jinak se mi on-
line výuka docela líbila. Jenom někdy 
se internet sekal a tak jsem neslyšela, 
co kdo říkal.

Chtěla bych poděkovat paní uči-
telce Lexové, Němečkové a Procház-
kové, že nás (4. třídu) tak hezky učily. 
I když to určitě nebylo moc snadné, ale 
dokázaly nás naučit nové online věci, 
které nás bavily.

A teď popíšu svůj běžný den. Když 
jsem mohla spát dlouho, jak jsem chtě-
la, ráno jsem většinou vstala už v 6:30 
a šla jsem si dát snídani. Pak jsem si 

Coronavirové prázdniny očima žákůCoronavirové prázdniny očima žáků
vyčistila zuby a oblékla se. Potom jsem 
si šla dělat úkoly nebo se připravovat 
na online výuku. V poledne jsem se 
naobědvala. No a pak zase úkoly … 
Ale celý den jsem u úkolů nebyla, asi 
v 15:00 hodin jsem šla ven. Buď jsem 
si na dvoře hrála s mým bráškou, nebo 
jsem dělala nějaký sport. Takže byla 
i zábava.

Celé corona prázdniny bych asi 
popsala takto: docela v pohodě :-), ale 
lepší by to bylo bez úkolů. A taky bych 
chtěla dodat, že bylo dobré zažít, jaké 
by to bylo, kdybych se učila z domu. 
Přišla jsem na to, že nejvíc ze všeho 
mi chyběli spolužáci.

Anna Vostřáková, žákyně 4. ročníku

Tak ať nám ten humor vydrží co nejdéle!
Velké „DÍKY“ patří rodičům mých žáčků, kteří dohlíželi 

na plnění zadaného učiva, účast na on-line výuce byla vždy 
téměř 100% a díky nim jsem měla dobrou zpětnou vazbu 
o tom, jak učivo doma zvládají.

Upřímně doufám, že následující školní rok se budeme 
moci věnovat výuce ve škole a bez omezení!

Mgr. Dana Gratclová, tř. učitelka 2. ročníku

Po uzavření škol 10. 3. 2020 jsme nikdo nevěděli, jak 
dlouho bude tato nucená pauza ve vyučování trvat.  Jediné 
možné řešení byla on-line výuka, ke které jsme se postupně 
připojili. Výuka s pátým ročníkem takto probíhala každý den 
od 10 do cca 12 hodin. Myslím, že všichni jsme si vyzkou-
šeli, že lze nějakou kratší dobu takto vzdělávat, ale určitě 
(alespoň na 1. stupni) tato výuka nemůže plnohodnotně na-
hradit výuku ve škole. 

Mgr. M. Procházková

Všechno to začalo 11. března. Asi hodinu před koncem 
vyučování přišly první informace o tom, že se od zítřka školy 
zavírají. Všichni jsme z toho byli zděšení! Když jsem dětem 
oznamovala, že od zítřka nemohou do školy, nechápala 
jsem ani já… Byl to šok. Děti se samozřejmě radovaly… 
ne na dlouho! Na otázku: „A kdy se zase, paní učitelko, uvi-
díme?“ jsem neuměla odpovědět. Vyplašené a nechápavé 
prvňáčky jsem utěšovala, že to bude určitě brzy. Bylo to té-
měř jedenáct týdnů!

Se slovním spojením „distanční výuka“ jsem se sezná-
mila brzy, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že takto jednou 
budu vzdělávat své žáky. Složitá situace pro děti, učitele 
a nejvíc pro rodiče!  

První týden nikdo nic nevěděl. Budeme se učit? Jak se 
budeme učit? Mají všichni přístup k moderním technologiím? 
Žádná doporučení, jak pojmout výuku na dálku, jsme zpo-
čátku nedostali. Protože mi ale bylo smutno po dětech a bylo 
mi líto rodičů, hledala jsem způsob, jak se aktivně zapojit 
do výuky. Nechtěla jsem pouze rozesílat pokyny, a tak jsem 
začala pátrat. Jenže ani já nejsem IT odborník. Naštěstí mi 
maminka jedné druhostupňové žákyně dala tip na program, 
pomocí kterého se může celá třída slyšet a komunikovat spo-
lu. S programem jsem se musela naučit pracovat nejdříve 
já, a tak jsem druhý týden karantény začala tento druh vý-

uky testovat. Rodiče tuto snahu uvítali. Nebylo to jednodu-
ché, ale zvládli jsme to. Prvňáčkům, kteří se první rok učí ve 
škole hlavně zábavně a hrou, jsem se snažila posílat i úkoly 
hravé a kreativní. S radostí to přijaly nejenom děti, ale také 
maminky, které tímto moc chválím! Posílali jsme si fotky a vi-
dea. O úkolu, při kterém jsem se pobavila nejvíce, se s Vámi 
musím podělit. Zrovna jsme se učili nové písmeno F. Zadá-
ní znělo: „Shromáždi co nejvíce předmětů, které máte doma 
a začínají na toto nové písmenko.“ Pro inspiraci jsem vyfotila 
svého syna Filipa, fi alku a fén. Věci jako fotbalový míč, fl or-
balová hokejka, fíkus nikoho nepřekvapí. Ale nápadité děti 
a maminky opravdu poctivě prošmejdily celý dům a našly: 
fosílie dinosaurů, fusak, fl us trubku, fl anel, fl auš, fl eec, fotku 
z Floridy, Fernet, Fidorku, Fantu a fenykl! Také jsme sadili 
a seli, skákali panáka, vyráběli velikonoční výrobek, předsta-
vovali jsme si domácí mazlíčky, vyráběli čarodějnici, kterou 
si každý doma upálil, připravovali snídani rodičům a sbírali 
odpadky v přírodě, když naše zeměkoule slavila svůj svátek. 

Situace to byla nelehká pro všechny. I pro mě. Skamará-
dit se s novými technologiemi, skloubit dopolední online vý-
uku s vlastními dvěma malými dětmi, vařením a péčí o do-
mácnost, odpoledním opravováním a následným rozvozem 
sešitů (v rámci sportu na kole) to bylo občas náročné! Ale 
byla to výzva a spolupráce, kterou jsme zvládli všichni. Uči-
telé, žáci i rodiče! 

Teď už se jen těším na nový školní rok, snad bez dis-
tanční výuky! 

Mgr. Aneta Němečková, třídní učitelka 1. ročníku

Rok 2020 přinesl do našich životů nezapomenutelné, 
nepoznané události. Nikdo z nás nečekal, že se ze dne na 
den uzavřou všechny základní školy. Nevěděli jsme, jak 
dlouho bude tato situace trvat. Měli jsme strach o zdraví nás 
samotných a svých blízkých. Jak pro rodiče, tak i pro žáky 
i pedagogy, to byl obrovský zásah do běžného života. Peda-
gogové se museli přizpůsobit nové distanční formě výuky. 
Chyběl kontakt s dětmi. Mobilní telefony a počítače se staly 
základem komunikace s vyučujícími a spolužáky. Rodičům 
přibylo mnoho práce s učením svých dětí. Některé se z růz-
ných důvodů vrátily do školy až pro vysvědčení. Uvidíme, co 
nás čeká příští školní rok. Každopádně moderní technologie 
mají v dnešním světě své místo.

Mgr. Hana Vindišová, třídní učitelka 3. ročníku
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Návrat do škol po 25. květnu nebyl bohužel takový, jaký 
by si děti, ale i my učitelé přáli. Školní výlet je přece jenom 
odměnou za celoroční snažení. Tento rok jsme se těšili na 
Macochu a Punkevní jeskyně… S nemocí COVID ale přišla 
i různá opatření. Aby nebyli prvňáčci úplně ošizení o svůj 
první školní výlet, rozhodla jsem se, že jim ke svátku dětí 
malý výlet v kraji beze stínu připravím. Počasí nám přálo, 
a tak jsme se mohli 1. června vydat na „Cestu za pokladem.“ 
K pokladu nás dovedly barevné fáborky a cestu nám zpes-
třily zábavné úkoly, při kterých jsme si například zopakovali 

Cesta za poklademCesta za pokladem
prvouku a básničky o písmenkách, ale také zaskákali paná-
ka, zpívali písničky a vytvářeli obrázky z přírodnin. Slunečné 
dopoledne strávené v přírodě se žákům moc líbilo a z na-
lezeného pokladu měli radost. Ještě větší radování čekalo 
na malé žáčky poslední školní den. Prvňáčci se totiž letos 
stali vítězi v celoškolní soutěži. A tak odcházeli na prázdniny 
s krásnými zelenými tričky s logem školy, které jim byly od-
měnou! A já jim přeji, aby i ve druhé třídě byli stejně aktivní 
a šikovní

Třídní učitelka Mgr. Aneta Němečková

Vzhledem k situaci s Covid 19 jsme s dětmi nemohli 
absolvovat klasický školní výlet. Tak mě napadlo „oprášit“ 
pro 5. ročník cyklovýlet do daňčí obory mezi obcemi Nen-
kovice, Želetice a Násedlovice.

Povedlo se domluvit vhodný termín a ve středu 24. 
června jsme v 8 hodin vyrazili na kolech do Násedlovic. 
Cesta k oboře nám s drobnými přestávkami trvala necelou 
hodinu. U vrat nás štěkotem vítal veliký hlídací pes. Hned 
za ním přišel pan Střeštík, který se o celý areál o rozloze 
65 ha stará. Po nezbytné svačině u místní chaty jsme se 
s panem Střeštíkem vydali na prohlídku celého kopcovité-
ho oploceného areálu. V dálce jsme viděli menší nebo vět-
ší stáda daňků. Podařilo se nám pár kousků vyrušit skoro 
vedle nás, takže jsme daňky viděli i z blízka. V celé oboře 
bylo přibližně 200 daňků, ale bývalo tu až 500 kusů. Také 

Cyklovýlet do NásedlovicCyklovýlet do Násedlovic
nám ukázal zařízení, kde např. daňkům ořezávají parohy, 
aby se nezranili a také systém, jakým daňky odchytávají. 
Tuto oboru neobývají jen daňci, ale také nám ukázal mís-
ta, kde sídlí vlhy pestré. V areálu žijí i králíci divocí. Po 
prohlídce celého areálu nám ještě ukázal parohy a rozdíly 
mezi ním podle stáří daňků. Pro tyto parohy si jezdí fi rmy, 
které je vykupují a dále se prodájí třeba v potřebách pro 
psy na okusování. U majitelů psů jsou velmi oblíbené, pro-
tože jsou bez zápachu.

A to už byla poslední informace, kterou nám pan Střeš-
tík dal, poděkovali jsme za krásné a netradiční dopoledne, 
rozloučili jsme se a vyrazili za příjemného oblačného poča-
sí zpátky do Krumvíře ke škole. Cyklovýlet se nám podařil, 
všichni jsme dojeli spokojení domů.

Mgr. M. Procházková



Krumvířský zpravodaj 2/2020strana  14

„Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům“. 
 (Ruskin John)

Již děti v první třídě, poté, co se naučí všechna 
písmena, dokážou přečíst jednoduchou knihu. 
Četba má vliv na náš život, city a myšlení. Člověk 
se dozví mnoho užitečných informací, zlepšuje si 
slovní zásobu a v neposlední řadě se z knihy velmi 
poučí. V naší škole pořádáme každoročně soutěž 
„Knihomol třídy“. Děti mají za úkol v každém roč-
níku přečíst určitý počet knih. Domácí četbu poté 
představují formou čtenářského deníku, kde kromě 
informací o knize nechybí obrázek. Některé děti 
s nadšením představují knihy, které četli jejich ro-
diče. Nejlepší čtenáři jsou na konci školního roku 
odměněni dárkem v podobě nové knihy. Na našem 
trhu dnes najdeme pestrou nabídku krásných a po-
učných knižních titulů. Věřím, že si každé dítě do-
káže vybrat z toho, co ho zajímá a občas obohatit 
svou knihovničku novou knížkou. Lásku ke čtení je 

však třeba získat nejen motivací ve škole, ale je třeba 
vést děti již od útlého dětství ke knihám v rodině. 

Mgr. Hana Vindišová

KnihomolKnihomol

Knihomol - kupony žáků za přečtené knihy, Knihomol - kupony žáků za přečtené knihy, 
jeden ze způsobů evidencejeden ze způsobů evidence



Krumvířský zpravodaj2/2020 strana  15

Rozloučení se školním rokem 2019/2020Rozloučení se školním rokem 2019/2020
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Pandemie Covid – 19 zasáhla do života všech obyvatel 
celého světa a stále nás straší.... Pohled na toto období ve 
školní docházce a výuce již popsaly paní učitelky…

Nejčastější odpovědí žáků na období „korona prázdnin“ 
byla nemožnost se stýkat s kamarády, chodit ven a také 
mnoho úkolů. Na návrat k běžnému životu jsme se všichni 
těšili. Do školy se po 25. květnu vrátilo 51 žáků z 59. Výuka 
však byla ovlivněna řadou omezení a výkon ovlivňujících 
opatření.Po otevření jsme rychle doháněli učivo, abychom 
vše stihli alespoň probrat a procvičovat budeme až v září. 
Na žádné akce nebyl čas ani nálada. Zvládli jsme pouze 
sběr papíru, vyfotografovat třídy, ukončit sběr pomerančové 
a citronové kůry, vyhodnotit knihomola, rozloučit se s páťáky 
cyklovýletem a vyhodnotit celoškolní soutěž. Protože jsme 
do posledních dní „zvláštního“ školního roku nevěděli, co 
bude dovoleno a co ne, museli jsme narychlo a za pomoci 
některých ochotných rodičů shánět odměny apod. Vše se 
zvládlo, poslední slavnostní den si za hojného počtu rodičů 
a prarodičů žáčci prvňáčci oblékli vítězná trička! 

Také zápis do 1. ročníku musel proběhnout v době uza-
vření bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Vše se uskuteč-
nilo jen „papírově“. Přijali jsme 14 budoucích prvňáčků, 4 
děti mají odklad. Jsme rádi, že si všechny vybraly naši ško-
lu, i když jsou mezi nimi i děti z jiných obcí.

Covid – 19 a školaCovid – 19 a škola
Během prázdnin byla zahájena tolik očekávaná přístavba 

školy! Do konce roku bude mít škola po dlouhých letech samo-
statné prostory pro školní družinu a pátou učebnu! Také peda-
gogičtí pracovníci se dočkají důstojné sborovny a hlavně kabi-
netu na pomůcky. Přibyde sociální zařízení pro žáky i učitele. 
Moc se na změnu těšíme, hlavně žáci 5. ročníku, kteří se dva 
roky vyučovali v provizorní učebně. Výhodou bude také pro-
pojenost základní školy se školou mateřskou v horním patře. 
Úpravou prostor projde i mateřská škola, která probouráním 
příček získá větší prostor pro kabinet pomůcek a zázemí pro 
paní učitelky. Školní kuchyni stavební úpravy také neminuly. 
Zrušením stávající digestoře, která ústila na střechu jídelny 
a následným zabudováním nové, s vyústěním do strany bu-
dovy, se provedl velký zásah. K tomu „nepořádku“ se logicky 
nabídla možnost opravit i výdejní okénka pro děti i dospělé. 
Dřevěné rámy okénka s nefunkčními stahovacími skly budou 
výškově sníženy a nahrazeny nerezovými rámy a roletkou. 

Přístavba školy bude fi nancována z 90 % z dotace Mini-
sterstva fi nancí ČR,o kterou požádala Obec Krumvíř. Ostat-
ní náklady bude hradit ze svého rozpočtu obec. 

Školní rok 2020/2021 začíná s nadějí, že proběhne bez 
podobných „korona prázdnin“ a jiných neočekávaných zá-
sahů do života a vzdělávání našich dětí, rodičů i učitelů.

Mgr. Ivana Lexová

29.10.2020 Vztahy na úrovni – divadelní představení 
v KD, v 19:00h

31.10.2020 Hubertova jízda
29.11.2020 Zahájení adventu u KD

KALENDÁŘ AKCÍ
5.12.2020 Mikulášská zábava
6.12.2020 Adventní koncert v KD
16.12.2020 Miroslav Donutil – Na kus řeči, v KD
26.12.2020 Silvestrovský běh
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V našem okolí se často nacházejí 
místa, o kterých víme, že existují, 
ale nemáme ani to nejmenší tušení 
o jejich hodnotě. Právě krumvířský 
mokřad, nacházející se v údolní 
nivě Spáleného potoka v těsné 
blízkosti obce Krumvíř, je jedním 
z těchto unikátních míst. 

Jeho výjimečnost je známa pře-
devším českým kroužkovatelům 
ptáků. Již od roku 2013 totiž na 
této lokalitě probíhají jejich pravi-
delné odchyty, které jsou od roku 
2017 součástí celoevropského pro-
jektu známého jako CES (z ang-
lického Constant Eff ort Sites). Ten 
spočívá v pravidelných odchytech 
ptáků do nárazových sítí provádě-
ných za účelem studia změn je-
jich početnosti a druhové skladby 
včetně meziročních změn. Právě 
tyto opakované odchyty nám pra-
videlně dokazují hodnotu mokřadu 
nejen z hlediska výskytu vzácných 
a ohrožených druhů, ale i z hle-
diska početnosti ptačích populací. 
Lokalita je tak výjimečná v celore-
publikovém měřítku: můžeme se 
na ní setkat s typickými mokřad-
ními druhy, jakou jsou nejrůznější 
druhy rákosníků a cvrčilek, ale také 
s mnohem vzácnějšími druhy, jako 
jsou například slavíci modráčci, 
konipasi luční, sýkořice vousaté či 
různé druhy bahňáků včetně zná-
mých čejek. 

Mokřad také slouží jako bohatý 
zdroj potravy pro pestrobarevné vlhy 
hnízdící v nedalekých vinohradech, 
rybožravé ledňáčky i nejrůznější 
druhy dravých ptáků. Pravdou však 
je, že z intenzivního výzkumu víme, 
že spousta velmi vzácných druhů 
vázaných na otevřená stanoviště již 
z lokality mizí. Příčinou je nekontro-
lované zarůstání mokřadu, které ty 
nejvzácnější druhy vázané na ote-
vřené mokřadní plochy zcela vytla-
čuje. Jednoduše řečeno, rákosová 
monokultura sice vyhovuje některým 
druhům drobných pěvců a spoustě 
komárů, ale pro ostatní druhy ptáků, 
většinu obojživelníků a různé vzácné 
druhy mokřadních rostlin již vhodná 
není. Tak jak z toho ven? 

Stačí se poučit z moudrosti a píle 
našich předků, kteří úživného za-
mokřeného prostředí dokázali ná-

Krumvířský mokřadKrumvířský mokřad
KRUMVÍŘSKÁ KRAJINA

vodouš bahenívodouš bahení

sýkořice vousatásýkořice vousatá

rosnička zelenárosnička zelená

ledňáček říčníledňáček říčníkunka obecnákunka obecná

nárazové sítěnárazové sítě

slavík modráček, konipas lučníslavík modráček, konipas luční

vlha pestrávlha pestrá



Krumvířský zpravodaj 2/2020strana  18

ležitě využít: a to především pastvou 
dobytka a sečí, které zamokřené 
stanoviště spolehlivě udrží otevřené 
a omezí zarůstání nejen rákosem, ale 
i různými druhy nepůvodních druhů 
rostlin. To rozsáhlé rákosiny přemění 
v hodnotné vlhké louky, které jsou vý-
znamné v celorepublikovém měřítku, 
a umožní návrat nejrůznějších druhů 
rostlin a živočichů. A to těch, které 
mokřad obývaly před mnoha deseti-
letími, i těch, které jsme na mokřadu 
mohli pozorovat ještě před pěti lety. 

Právě tato myšlenka stála za pro-
jektem „Managementová opatření 
a hodnocení jejich dopadu na biodi-

Na začátek je nutné přiblížit obě 
skupiny, jak řasy, tak sinice. V obou 
případech se jedná o mikroskopické 
organismy, které pomocí fotosynté-
zy vytvářejí organické látky. Sinice 
jsou vývojově starší a mají také jed-
nodušší strukturu buňky s charak-
teristickou modrozelenou barvou. 
Jedná se o evolučně jedny z prvních 
organismů na Zemi, které vznikly asi 
před 3,5 miliardami let a jako první 
začaly fotosyntetizovat, čímž vpouš-
těly do atmosféry první kyslík. Řasy 
jsou vývojově mladší a také mnohem 
rozmanitější skupina, která má blíž 
k dnešním rostlinám. Na rozdíl od 
sinic má většina sytě zelenou barvu 
(výjimkou je například početná sku-
pina rozsivky).

Ve vegetačním období 2019 pro-

Spousta z Vás mě zná jako autora fotek z různých kul-
turních a společenských akcí, a spousta z Vás mě už 
potkala na procházce se psem, jak si to šinu směrem 
do polí v okolí Krumvíře. V přírodě a polích se snažím 
odpočinout si od lidí, nadechnout se a u toho lovit zvěř. 
Nejedná se ale o lov se zbraní, ale u mě s pochopitelněj-
ším nástrojem – foťákem. Při focení divé zvěře má člověk 
2 možnosti, jak něco vyfotit – buďto čekat na vhodném 
místě, anebo se procházet v místech, kde by se zvěř 
mohla vyskytovat. Já volím ten druhý způsob, který je ale 
trochu náročnější na výbavu, je k tomu potřeba objektiv 
s tzn. dlouhou ohniskovou vzdáleností. Díky coronaviru 
jsme se s kamarádem fotografem dostali v jisté půjčovně 
v Brně k objektivům dělaných na lov a sport a této příle-
žitosti jsme rozhodně museli využít. 

Osobně jsem zvolil pro mě klasická místa v nejbližším 
okolí obce – mokřady, a pole směrem na Brumovice. 
Stačilo se vybavit dobrými botami a vyrazit. Při „lovu“ se 

Krumvířský mokřad pod mikroskopem Krumvířský mokřad pod mikroskopem 
aneb analýza společenstva řas a sinicaneb analýza společenstva řas a sinic

Zvěř v našem okolíZvěř v našem okolí

běhla analýza řasové fl óry mokřadu 
u obce Krumvíř. Výzkum byl prová-
děn formou odběrů vzorků řas a sinic 
z chomáčů na hladině, vzorků náros-
tových řas a sinic a vzorků fytoplan-
ktonu (planktonní společenstvo ve 
vodním sloupci) na pěti odběrových 
místech. Následně probíhaly labo-
ratorní práce, kde došlo k určování 
konkrétních druhů (taxonů) řas a si-
nic. Celkové výsledky byly podrobně 
sepsány, grafi cky znázorněny a dis-
kutovány. Celkem proběhly v roce 
2019 tři odběry vzorků, a to na jaře 
(duben), v létě (červenec) a na pod-
zim (říjen), aby bylo možné zachytit 
změny ve složení společenstva řas 
a sinic během vegetační sezóny. 

Celkem bylo v krumvířském mokřa-
du nalezeno 101 druhů (taxonů) řas 

člověk musí pohybovat tiše, pomalu, stát se co nejvíce 
nenápadným, a hlavně se hodně a pořádně rozhlížet. 
V polích mezi Krumvířem a Brumovicemi jsem „šel na 
jistotu“, srnky tam potkáte skoro každé odpoledne, ba-
žanty a zajíce taky. Jednou jsem tam potkal i lišku, ale 
ta byla příliš rychlá. Také tam můžete potkat káňata, po-
štolky a v zarostlých mezích i nějaké menší zpěvné ptáky 
jako třeba pěnici pokřovní, zvonka zeleného a jiné. Na 
mokřadech v době jara to bylo ale pro pozorovatele ptá-
ků mnohem pestřejší i díky zatopeným loukám a polím. 
K vidění byly desítky kusů lysek černých (černá „kachna“ 
s bílou lysinou na čele), rákosník proužkovaný a velký, 
slušné množství čejek chocholatých (mají hodně specifi c-
ké volání), jespáci bojovní, kachny a husy divoké, volavky 
popelavé i bílé, čápi bílí i lovce jako káňata, poštolky, mo-
táka pochopa i jiné. Během prodírání okolo vodních ploch 
jsem narazil na několik druhů žab a ve vodě jsem vyfotil 
i ondatru pižmovou. V blízkosti samoty seděla v hnízdě 

a sinic, přičemž celkově nejhojnějším 
druhem (vyskytoval se v nejvíce ode-
braných vzorcích a zároveň měl nej-
vyšší početnost) byla vláknitá sinice 
Phormidium tergestinum. Obecně 
z hlediska počtu druhů (taxonů) na 
jaře převládala skupina sinice, v létě 
dominovala skupina krásnoočka (Eu-
glena) a na podzim převládla skupina 
rozsivky. 

Na základě nalezených druhů řas 
a sinic v krumvířském mokřadu bylo 
možné určit přibližnou saprobitu 
(míru organického znečištění) vody.  
Nalezené druhy řas a sinic byly indi-
kátory beta-mezosaprobních a alfa-
-mezosaprobních vod, což odpovídá 
střednímu až zvýšenému organické-
mu znečištění vody. 

Marcel Peterka

verzitu lučního mokřadu“ podpořené-
ho Technologickou agenturou České 
republiky, který na mokřadu od letoš-
ního roku ve spolupráci s obcí Krum-
víř a Rodinnou farmou Valihrachovi 
realizuje tým nejrůznějších odborní-
ků z pracoviště ENVIROP při Ústavu 
botaniky a zoologie na Přírodově-
decké fakultě Masarykovy univerzity. 
Obsahem projektuje detailní monito-
ring rostlin a živočichů za stávajícího 
stavu a následně při provádění seče 
a pastvy. Cílem projektu je tedy nejen 
zrevitalizovat zarůstající mokřad, ale 
současně zpracovat konkrétní meto-
diky, které umožní odpovídající péči 

a hodnocení jejího efektu na mnoha 
dalších mokřadních lokalitách v rám-
ci celé České republiky. Také chceme 
ukázat, že v oblasti péče o vzácná 
stanoviště, mokřady nevyjímaje, lze 
výhodně spolupracovat na úrovni od-
borníků, místních samospráv i země-
dělské veřejnosti. 

Věříme, že společně s obcí a far-
mou dokážeme z rozšiřujících se rá-
kosin udělat stabilní domov pro ohro-
žené a mizející rostliny i živočichy, 
a krásné místo pro trávení volného 
času nás všech. 

Text i foto Marie 
Kotasová Adámková
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i sova – kalous ušatý. V rákosí se skrývá spousta malých 
zpěvných ptáků a pokud si člověk počká na místě s dob-
rým výhledem na vršky rákosí tak může vidět bramboříč-
ka černohlavého, strnady, sýkory a jiné.

Spoustu druhů, hlavně tedy malých ptáků, ale můžete 
potkat i v dědině nebo při procházce mimo ni, stačí se 
dobře dívat. Na anténách a střechách nesedí jen vrabci 
ale i rehek obecný známý jako kominíček nebo zvonohlík 
zahradní („zeleno žlutý vrabec“). Mimo obec můžete na 
drátech vidět i „exotiku“ jako jsou vlhy pestré nebo ťuhý-
ka obecného s jeho typickou fi alovou hlavou, jak vyhlíží 
kořist.

Díky vhodnému počasí jsem vyrazil i do blízkého okolí 
a jen přes kopec, v Terezíně, mají hnízdo čápů, kde už 
několikátým rokem čápi vyvádí mladé (je tam i kryté po-
sezení takže se čápi můžete kochat při sezení), a také 
na soustavu rybníků u Mutěnic, kde můžete potkat tak 
obrovské množství druhů ptactva, že by na to asi ani celý 
zpravodaj nestačil (namátkou ledňáčci říční, labutě, lys-
ky, čápi bílí i černí, potápky roháče, jespáky…). 

Abyste něco viděli ale nemusíte do nepřístupných míst, 
v gumákách a maskáčích, důležité je se dívat nejen pod 
nohy ale i kolem sebe a možná budete překvapení, co 

vše kolem Vás žije. Blíží se zima a přes ni můžete dát na 
zahradu krmítko a sypat ptáčkům slunečnici nebo i směsi 
a třeba uvidíte krom sýkorek koňader a modřinek i dlaska. 
A až se přiblíží jaro, tak si třeba vzpomenete na tento člá-
nek a vyrazíte „na lov“.

Staňa Prokop

volavka popelavávolavka popelavá

pisila čáponohápisila čáponohá

labuť bílálabuť bílákulík říčníkulík říční

ondatra pižmováondatra pižmová

kukačka obecnákukačka obecná

rákosník proužkovanýrákosník proužkovaný

AGRO Krumvíř s.r.o. oznamuje, 

že k 31.12.2020 končí s obděláváním vinohradů.

 Jaroslav Havlín, AGRO Krumvíř s.r.o.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Nový ročník opět započal a s ním přišlo, jak si určitě 
spousta z vás všimla, také zlepšení komfortu v místním 
fotbalovém areálu. Tou největší ozdobou je nový stánek 
s pergolou, který vyrostl na rohu u kurtů a pojme na 50 
návštěvníků. K tomu přibyly také lavičky na protější stra-
ně a nový kabát dostala po důkladném obroušení nádrž 
na zavlažování. Jsme si jistí, že těmito inovacemi jsme 
ještě se zkvalitněním zázemí našeho hřiště neřekli po-
slední slovo. Nyní ovšem opět začíná maraton mistrov-
ských zápasů, na který jsme se všichni těšili a na nějž je 
třeba nyní upřít hlavní pozornost.

Po dlouhé letní přípravě, která vlivem předčasného 
ukončení minulé sezóny začala o poznání dříve, došlo 
k několika změnám v jednotlivých družstvech SK Krum-
víř, bohužel většinou ne příliš pozitivním. Mladší příprav-
ka nebyla pro nový ročník vlivem nízkého počtu hráčů 
přihlášena do soutěže a pokračovat tedy bude pouze 
přípravka starší, kde je naštěstí chlapců dostatek. Stejný 
problém postihl také žáky. Většina opor z mladších žáků 
přechází do vyšší věkové kategorie, a tím pádem není 
možné udržet obě družstva pro soutěžní zápasy. Starší 
žáci, kteří hrávají již v počtu jedenácti hráčů, tedy fun-
govat budou a přesunou své působení do Krumvíře. Do 
minulé sezóny měli své útočiště kvůli vysokému počtu 
krumvířských družstev v Kloboukách. Aby toho spojová-
ní nebylo málo, potkal stejný osud také naše „béčko“. 
Jelikož hráčů neustále ubývá a kluci z okolních vesnic, 
které jsme zde vychovávali, mají nutkání vracet se do 
svých domovských klubů, dohodlo se vedení krumvířské 
kopané s Boleradicemi na spojení mužstev dospělých. 
Své domácí zápasy odehraje tento společný tým na bo-
leradském hřišti. Všechna výše jmenovaná družstva hra-
jí ve svých kategoriích nejvyšší okresní soutěž.

Dva naše týmy, hrající krajské soutěže, se naštěstí 
udržet podařilo, byť dorost bude dosti závislý na pomoci 
starších žáků. Nicméně věříme, že sehraje v 1. třídě dů-
stojnou roli. V prvních dvou mistrovských zápasech se 
dorostenci utkali nejdříve doma s Velkou nad Veličkou 
(prohra 2:5) a pak ve Starém Poddvorově (výhra 3:2). 

SK KrumvířSK Krumvíř
„Áčko“ sehrálo během léta několik přípravných utkání, 
kde jim soupeřem byly týmy z Rohatce, Velkých Bílo-
vic, Zbrojovky Brno a Velké Bíteše. Generálka na novou 
sezónu čekala hráče v Dubňanech v rámci 1. kola Kraj-
ského poháru, kde vypadli při remíze 2:2 po penaltovém 
rozstřelu. Jelikož v minulé sezóně nikdo nepostupoval 
ani nespadl o soutěž níž, budou se chlapci setkávat opět 
se stejnými soupeři, tudíž všichni víme, jak těžká utkání 
je čekají. Předsezónní rozlosování nadělilo SK Krumvíř 
velmi silné soupeře ihned na začátek. Nejdříve ubojovali 
chlapci domácí remízu 2:2 s Boskovicemi a pak smolně 
prohráli po přestřelce 5:4 v Ivančicích. Hlavní pozitivum 
oproti minulému ročníku je ve stabilizování kádru „áčka“, 
kdy se někteří hráči stihli uzdravit a navíc se podařilo při-
vést tři kluky z okolí. Kteří to jsou? To už musíte zjistit 
sami na kterémkoliv zápase krajského přeboru v Krumví-
ři. Věřte, že se bude na co koukat.

Tradiční letní akci Benátskou zábavu uspořádali fotba-
listé kvůli špatnému počasí v kulturním domě. Početná 
návštěva z Krumvíře i okolí si zazpívala a zatančila při 
hudebním vystoupení kapely Kožuch a DJ Žažohy. Další 
naší kulturní akcí bývá Burčáková zábava, ovšem letos 
se vlivem koronaviru nejspíše neuskuteční. Budeme tedy 
rádi, když se přijdete pobavit a zafandit alespoň na zápa-
sy našich fotbalistů kterékoliv věkové kategorie.

Ondřej Luskač

Letošní činnost jsme zahájili tradič-
ním Zahrádkářským plesem, na kte-
rém hrála dechová kapela Miločanka. 
Opět se podařilo připravit bohatou 
tombolu a občerstvení, ale účast na 
plese to výrazně neovlivnilo.

V neděli po plese se na výroční 
členské schůzi naplánovala činnost 
na letošní rok.

V březnu jsme zahájili přípravu tra-
dičního Josefského koštu, po vybrání 
vzorků ovšem došlo vlivem mimořád-
né epidemiologické situace k ome-
zení a zákazu všech společenských 
akcí, tak nám zůstalo 400 potištěných 

ČZS - Sdružení vinařů KrumvířČZS - Sdružení vinařů Krumvíř
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WINERUN – Krumvířský vinařský 
běh 2020

Letos, v pravidelném termínu třetí 
červnové soboty se měl uskutečnit již 
šestý ročník Krumvířského vinařské-
ho běhu. Bohužel již v březnu jsme 
věděli, že tento ročník bude jiný. Re-
strikce spojené s epidemií Covid-19 
byly dosti obecné, měnily se ze dne 
na den a nikdo nevěděl, jak to celé 
bude, natož s plánováním větších 
akcí. Vzhledem k tomu, že krumvířský 
běh už není úplně tak malá akce a je 
s tím spojeno spoustu organizačních 
věcí, stáli jsme před rozhodnutím, zda 
letošní ročník vypustit anebo přesu-
nout. Jakožto optimisti a racionalisti 
jsme se rozhodli přesunout běh na 
nový termín, a to 1.8.2020. A udělali 
jsme dobře.

Den se dnem sešel, a před námi 
byl očekávaný den, na který jsme se 
připravovali déle nežli obvykle. Přes-
tože se pár desítek lidí odhlásilo, vše 
nasvědčovalo tomu, že nový termín je 
naopak pro další výzvou a po dlouhé 
době si mohou zazávodit. Je milé vi-
dět běžce z celé republiky a zahraničí 
přijíždět již v pátek, aby se dostatečně 
aklimatizovali a maximálně připravili 
na sobotní náročný den.

Před hlavním závodem bývá rušno 
především na fotbalovém hřišti, kde 
se odehrávají dětské závody. Přesto-
že byly prázdniny, dětí s touhou závo-

Spolek proKRUMVÍŘSpolek proKRUMVÍŘ

skleniček, plakáty a hlavně neuhraze-
né faktury.

V červenci jsme pořádali poznávací 
dvoudenní zájezd po Hanácku. První 
den jsme navštívili Javořické jeskyně 
a Muzeum syrečků v Lošticích. Nocleh 
byl zajištěn v kempu Morava u Mohel-
nice, večer jsme poseděli u táboráku, 
degustovali vlastní vzorky vín a trochu 
si zazpívali. Druhý den jsme navštívili 
zámek Velké Losiny, potom jsme se 
přesunuli do Olomouce, kde byla pro-

hlídka města, a po obědě jsme ještě 
navštívili ZOO na Svatém Kopečku. 
Zájezd se velice líbil, takže možná 
zase za rok.

Při letošním tradičním vinařském 
běhu WINERUN měli někteří naši čle-
nové otevřené sklepy.

V současné době připravujeme hlí-
dání společných vinic, pokud se nám 
podaří zajistit „hotaře“. Tímto žádáme 
ochotné občany o spolupráci.

Lubomír Lexa

dit bylo kolem 80. Největším zážitkem 
bývá pravidelně závod úplně těch 
nejmladších závodníků, kde ve fi nále 
tečou slzy úplně všem. Ze štěstí, z do-
jetí, z vyčerpání anebo prostě jen tak.

Zpestřením dne je štafetový závod 
čtyřčlenných týmů, kde si s radostí 
zaběhají i ne běžci. V tomto závodě 
víc než sportovní výkon (to nikterak 
nechceme snižovat úctyhodné výko-
ny běžců) vítězí sportovní duch a leg-
race. 

Ve dvě odpoledne je pravidelně plá-
nován start hlavního závodu a na start 
se postavilo 206 běžců. Tímto počtem 
se opět posunula hranice maximální-
ho počtu startujících běžců. Přestože 
na startovní listině byla spousta adep-
tů na první místo, vítězi se stali úplní 
nováčci. Vítězem se stal Ondřej Rosa 
z Velkého Meziříčí s časem 21 minut 
a 52 vteřin a zapsal se do historie jako 
další vítěz Krumvířského vinařského 
běhu. Mezi ženami překazila hattrick 
Ireně Pospíšilové mladá nadějná běž-
kyně z Brna, Kateřina Švancarová. 
Nejlepší z krumvířských běžců byl To-
máš Němeček, který doběhl na vyni-
kajícím 6. místě. Nejlepší krumvířskou 
běžkyní byla Julie Lexová.

Krumvířský vinařský běh není je-
nom o běhu, ale také o víně, dobré 
náladě a dobrém srdci. Během dne 
se otevírají sklepy místních vinařů 
a lidé se naučili této výjimečné situace 

využít. Bylo elektrizující vidět místní 
i přespolní korzující sklepními ulička-
mi, anebo posedávající kolem sklepů 
užívajíc si výtečného vína, a ještě lep-
šího dne.

Jak už bylo výše zmíněno, Krumvíř-
ský vinařský běh není jenom o běhu, 
ale také chceme, aby celý dlouhý, 
perný a hlasitý den vedl ku prospěchu 
věci. V letošním roce jsme se rozhod-
li podpořit mladou Štěpánku z Uhřic, 
která má od mala dětskou obrnu a trpí 
epileptickými záchvaty. Vzhledem 
k jejímu dospívaní již potřebuje inva-
lidní vozík pro dospělé, a tak jsme se 
rozhodli Štěpánku podpořit. Ať už jste 
běželi, zakoupili si pásky na volnou 
degustaci do sklepů, bavili se nebo 
jste přímo osobně fi nančně přispě-
li, Vám všem patří velké díky! Jedna 
z dalších fi nančních podpor byla také 
dražba dresu místní fotbalové hvěz-
dy, Milana Heči, který daroval svůj 
dres k dražbě pro Štěpánku. Ten se 
vydražil za neskutečných 50 000 ko-
run. Suma sumárum jsme rodičům 
Štěpánky předali dechberoucích 163 
000 korun. Klobouk dolů před Vaší 
velkorysostí. 

Za spolek proKRUMVÍŘ bychom 
rádi poděkovali všem dobrovolníkům, 
podporovatelům, obci Krumvíř, dobro-
volným hasičům Krumvíř, SK Krumvíř, 
Keramičce Krumvíř, zahrádkářům, 
sponzorům, všem vinařům, kteří ote-
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Nový školní rok klepe na dveře a my už se těšíme na 
všechny děti, které si s námi přijdou zatancovat a zazpí-
vat. Doufáme, že se nám jich vrátí co nejvíce a letos by-
chom měli mít místo i pro nové posily. Nápadů a plánů 
na nový školní rok máme víc než dost, ale v době, kdy se 
nařízení mění opravdu ze dne na den, si netroufáme říct, 
kdy a v jaké formě s Pantličkou začneme. Scházet by-
chom se chtěli v tradičním čase, každý čtvrtek od 16.30 
do 18 hodin v tělocvičně. Snad nám epidemiologická 
situace umožní fungovat bez omezení... Určitě dáme 
všem včas vědět.

Přestože jsme se od března spolu nesetkali, nechtě-
li jsme děti ochudit o naše tradiční rozloučení se škol-
ním rokem, které se vždy nese v duchu venkovních 
her a honby za pokladem. Letos jsme připravili menší 
“upgrade” a děti hledali na dobrodružné výpravě kolem 
Krumvíře poklad každý sám. Nechali jsme se inspirovat 
jednou starou pověstí, a tak děti zjistily, jak to bylo s vod-

DFS PantličkaDFS Pantlička
níkem a studánkou. Jak se dětem hra líbila se můžete 
podívat na fotkách.

I když nikdo nevíme, co nám podzim a zima přinesou, my 
raději zůstaneme opatrní a bohužel pro letošní rok rušíme 
Dětské krojované odpoledne. Moc nás to mrzí, ale budeme 
muset s dětmi nacvičit vše znovu a to bychom do podzimní-
ho termínu nestihli. Už jsme měli připravené plakáty, mašlič-
ky, výzdobu i tombolu... Za tu bychom chtěli všem dárcům 
ještě jednou poděkovat. Právě v těchto dnech všechny, 
kdo nám něco darovali, kontaktujeme a domlouváme se, 
co s dary dál. Rádi bychom místo krojovaného odpoledne 
uspořádali v zimě Dětský krojovaný ples, ale v dnešní době 
jsou plány v řádu několika měsíců velmi nejisté.

Na co se ale teď na podzim určitě těšíme je pěvěcká 
soutěž Zpěváček Hanáckého Slovácka, tentokrát přesu-
nutá do Velkých Pavlovic. Více o soutěži si můžete pře-
číst v článku níže. 

vedoucí DFS Pantlička

vřeli sklep a občanům Krumvíře, bez 
kterých by Krumvířský vinařský běh-
nebyl to, co je. 

Příští rok se na Vás těšíme 19. červ-
na 2021.

Další akce pořádané spolkem 
proKRUMVÍŘ

Kromě běhu se spolek proKRUM-
VÍŘ snaží přispět ke kulturnímu živo-
tu v Krumvíři také pořádáním letního 
kina. 

V polovině srpna jste měli opět 
možnost v amfi teátru národopisného 
stadiónu navštívit letní kino. Letos byl 
zejména hlavním tahákem nový fi lm 
„3 bobule“. Letní kino v Krumvíří mají 
v oblibě nejen místní obyvatelé, ale 
i návštěvníci z okolí. Letošní návštěva 
opět splnila očekávání a do amfi teátru 
si našlo cestu více jak 600 diváků.
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Pro podporu přirozené zpěvnosti mezi dětmi a mláde-
ží ve vztahu k lidové písni a posílení jejich vlastní vědo-
mé regionální příslušnosti byla založena soutěž dětských 
zpěváků lidových písní. Její historie sahá až do roku 1972, 
kdy vznikla na popud tehdejšího dramaturga BROLNu Ja-
roslava Jakubíčka. 

Základem této soutěže jsou místní regionální kola po 
celé republice, která se letos, díky nepříznivé situaci na 
jaře, konají opožděně v podzimních termínech.  Na tato 
regionální kola navazuje soutěž „Děti a píseň Slovácka 
2020“, která se koná 18. 10. 2020 ve Veselí nad Moravou. 
Sem postupují 4 zpěváčci z Hanáckého Slovácka, kteří 
budou soutěžit s dalšími 32 dětmi z různých regionů, např. 
Podluží, Kyjovska, Strážnicka, Kopanic, Uherskohradišť-
ska a dalších. Ze slováckého kola ve Veselí nad Moravou 
postoupí 13 zpěváčků do moravsko – slezského kola, kte-
ré se uskuteční 1. 11. 2020 v Rožnově pod Radhoštěm. 
Vrcholem pěvecké soutěže je pak celostátní slavnostní 
soutěžní přehlídka zpěváčků, která se bude konat 21. 
11. 2020 v Divadle Radost v Brně, a kde se představí 20 
nejlepších zpěváčků z celé republiky. Na posledních dvou 
soutěžích zpěváčky doprovodí BROLN, který převzal nad 
touto soutěží odbornou záštitu společně s Národním ústa-
vem lidové kultury ve Strážnici.

Regionální soutěžní přehlídka dětských zpěváků „Zpěvá-
ček Hanáckého Slovácka“ je jedno z postupových kol do 
n avazujícího kola soutěže „Děti a píseň Slovácka 2020“. 
Letos se uskuteční 4. 10. 2020 ve 14.00 v sokolovně ve 
Velkých Pavlovicích. Tato soutěž v sólovém zpěvu lidových 
písní je letos určena pouze pro děti ve věku od 10 do 15 
let, kteří postoupili z neveřejného kola ve Ždánicích. Děti 
z Krumvíře se této soutěže účastní pravidelně. V letošním 
roce poustoupili Alička Vlasáková - II. kategorie a Anička 
Vostřáková - III. kategorie. Bohužel vzhledem k jarním ome-
zením v souvislosti s pandemií, přišly o soutěž nejmladší 
kategorie soutěže, do kterých postoupila Alička Vlasáková.  
Snad ji uslyšíme třeba v příštím roce! Je třeba připomenout, 
že přípravě zpěváčků se věnují v dětském folklorním sou-
boru Pantlička. Děkujeme za čas, který věnují přípravě na 
soutěž včetně zázemí na všechna kola.

Výkony soutěžících posoudí odborná porota složená 
z výrazných osobností Hanáckého Slovácka. Do poro-
ty přijali pozvání zpěvák lidových písní Martin Foretník 
z Krumvíře, Mgr. BcA. Adam Procházka - vedoucí umělec-
kého provozu Janáčkovy fi lharmonie Ostrava, zpěvačka 

Zpěváček Hanáckého Slovácka 2020Zpěváček Hanáckého Slovácka 2020
BROLNu Lidka Malhocká a zpěvačka a učitelka ZUŠ BcA. 
Barbora Hanáková, obě z Velkých Pavlovic

Již regionální kola mají předepsaná pravidla zpěvu, jež 
je třeba dodržet, a podle kterých jsou jednotliví zpěváčci 
hodnoceni:
1. Každý účastník zpívá dvě lidové písně z folklorního re-

gionu, který reprezentuje:
• Jedna píseň volného, rubátového charakteru, bez 

instrumentálního doprovodu (à capella).
• Jedna rytmická píseň za instrumentálního doprovo-

du cimbálové muziky.
• Není možno soutěžit se sérií písní (sada dvou či 

více po sobě následujících písní).
2.  Hodnocení a jeho kritéria:

• Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta.
• Hlasové a intonační schopnosti, přesnost a jistota.
• Zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu.
• Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, vhodné 

užití lidového oděvu (kroje).
• Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou 

hudbou.
• Při hodnocení porota může přihlédnout k tanečnímu 

nebo hudebnímu doplnění vlastního zpěvu (nepatří 
mezi základní kritéria).

Všem, kteří se malým zpěváčkům věnují, jejich rodičům, 
učitelům, vedoucím folklorních souborů, patří velký díky za 
jejich trpělivou práci. Děti pod jejich vedením získávají lás-
ku k hudbě a lidové tradici a váží si odkazu svých předků. 

Hudba prý zvyšuje intenzitu vnímání světa a všichni, 
kteří se hudbě věnují, jsou stále pozitivně naladěni. I vy 
můžete pustit hudbu do svých životů, třeba tu naši, lidovou, 
hanáckoslováckou. Písničky pro vás i vaše děti naleznete 
na webu Hanáckoslováckého krúžku (http://hskruzek.cz/
hanacke-slovacko/zpevnicek-lidovych-pisni-z-hanackeho-
-slovacka).

Více informací a instrukce pro rodiče zpěváčků nalez-
nete na webu Hanáckoslováckého krúžku: http://hskruzek.
cz/aktuality/aktualne-archiv/60-zpevacek-hanackeho-slo-
vacka-2020

Pořadatelé: Hanáckoslovácký krúžek, z.s. Velké Pavlovi-
ce, Ždáničánek Ždánice

Partneři akce:  Město Velké Pavlovice, Obec Krumvíř, 
Ekocentrum Trkmanka

Za organizátory, Zuzana Martinková

Ačkoliv letošní rok hromadným ak-
cím moc nepřeje a dlouho bylo ne-
jasné, zda-li se bude moci letošní be-
seda u cimbálu konat, vše dopadlo 
podle plánu a my mohli začít s orga-
nizací již 4. ročníku této akce, který 
připadnul na datum 18. července.

Jako každý rok jsme vám chtěli na-
bídnout dobré jídlo a pití, víno od míst-
ních vinařů a muziku, která to pořád-
ně rozjede. Proto jsme opět připravili 
gyros na ohni, narazili “dvanáctku” od 
Radegasta a společně s vinaři vybrali 

 Beseda u cimbálu s CM Primáš 2020 Beseda u cimbálu s CM Primáš 2020
celkem 16 vzorků vín. Na rozproudění 
krve v žilách jsme si na pomoc pozvali 
Cimbálovou muziku Primáš.

I letos nechyběl našim dvorním 
muzikantům důvod užít si hraní ješ-
tě víc než normálně. Po minulých 
letech, kdy jsme zapíjeli jejich čer-
stvě narozené děti, byl letos důvod 
poněkud odlišný, a to že se jednalo 
o jejich první hraní na veřejné akci po 
necelých 5 měsících.

Již od rána nám bylo jasné, že to 
bude těžké s počasím, a tak jsme 

narychlo zapůjčili velký obecní stan, 
poprosili o pomoc 10 kamarádů a za 
necelou hodinku byl stan postaven. 
Mokrá varianta tak byla vyřešena.

Po dochystání všech věcí přišel 
večer. Celkem se vás sešlo přes 150 
a společně jste vytvořili úžasnou at-
mosféru, díky které hrála muzika až 
do jedné hodiny ranní. 

Právě váš zájem a každoroční po-
zitivní ohlasy nás ženou dopředu 
vstříc dalšímu ročníku, jehož datum 
jsme stanovili na sobotu 17. červen-
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ce 2021. Už teď se na vás těšíme.
Na závěr nesmí chybět velké podě-

kování nejen všem, kteří jste na akci 
přišli, ale také všem, kteří jakkoliv 
pomohli s její organizací. Děkujeme 
tak Jirkovi Prokopovi za pomoc s or-
ganizací a přípravu masa, místním 
vinařům z Vinařství Prokop, Vinařství 

Valihrach, Vinařství Pod Kumstátem 
a Vinařství Hradil za jejich spolupráci 
a dodávku skvělých vín, ČZS - Sdru-
žení vinařů Krumvíř za poskytnutí 
prostor Vinařského domu, Martinu 
Foretníkovi za poskytnutí plochy za 
Vinařským domem, obci Krumvíř za 
zapůjčení stolů, laviček a velkého par-

ty stanu, Krumvířské chase za pomoc 
s přípravami, všem kteří přiložili ruku 
k dílu při stavbě i rozkládání stanu 
a také úžasné Cimbálové muzice Pri-
máš za vytvoření úžasné atmosféry. 
Děkujeme!

Tak zas za rok 17. července 2021!
Martin Sýkora a Vojtěch Veselý

Přestože je muzeum uzavřeno 
a probíhají zde opravy místností na 
dvoře, zahrada krásně kvete a vydává 
svoje plody. A my nejen okopáváme 
a sečeme, ale také se snažíme plo-
dy zahrady zpracovávat. Mnoho darů 
nám vydala bylinková zahrádka. I když 
je docela malá, máme v ní spoustu by-
lin. Mátu, meduňku, libeček, pažitku, 

Víte, že místní muzeum navštívil  hejtman  Jihomo-
ravského kraje JUDr.Bohumil Šimek?

Ocenil vykonanou práci a především nám popřál mno-
ho zdaru do práce další.

Kromě muzea navštívil i Keramiku Krumvíř.  Snaži-
li jsme se mu představit především bohatou spolkovou 
činnost, protože to je to, čím se opravdu může Krumvíř 
pochlubit.

Muzejní zahrada

Spolek pro muzeumSpolek pro muzeum

tymián, šalvěj, bazalku, oregáno, sa-
turejku, měsíček, rebarboru, diviznu, 
třapatku, kontryhel a kostival. 

A tak jsme si řekly, že těchto darů 
naší zahrady nelze nevyužít. Proto 
jsme s úmyslem péče o zdraví v této 
nelehké době připravily zcela nové vý-
robky. Tyto suvenýry z Krumvíře si již 
letos mohli zakoupit účastníci Wineru-

Víte, že kromě muzea v Ivančicích můžete  sbírkové 
předměty z místního muzea vidět i na zámku ve Stráž-
nici nebo v muzeu v Kobylí?  

Pracovní kroj dokonce hraje i v připravovaném fi lmu o ne-
šťastné lásce, nerovném vztahu , vraždě a popravě. Tyto 
zápůjčky propagují nejenom Krumvíř, ale celé hanácké Slo-
vácko. A za to můžeme poděkovat Vám, našim dárcům.

Věra Colledani

nu na našem muzejním stánku. Jako 
například bylinkové sirupy, rebarboro-
vou marmeládu, bylinkové soli a čaje. 

Vinařský běh nás inspiroval k tomu, 
abychom vymyslely něco zdravého pří-
mo pro sportovce a pro ty, kteří mají po-
tíže s pohybovým aparátem. Sáhly jsme 
do receptů našich předků a namíchaly 
z kořene kostivalu lékařského mast na 
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5 OTÁZEK PRO...

1. Ptát se na tvůj vztah k folkló-
ru je asi zbytečné, ale přesto - co 
folklorního by ti v životě nejvíc chy-
bělo? 

Vždycky když zasednu do hlediště 
nějakého festivalového pořadu, sna-
žím se nemít zbytečně velká očekává-
ní. A nakonec to je většinou překvapení 
a zážitek z toho „ostrého“ představení. 
Takže asi nejvíc by mi chyběl ten „on-
-line“ zážitek daného pořadu. Mám vy-
zkoušeno, že i když se záznam tohoto 
pořadu následně objeví na sociálních 
sítích, nikdy není ten pocit při shlédnutí 
záznamu srovnatelný. Ten zážitek, kdy 
je člověk v atmosféře toho pořadu, je 
ničím nenahraditelný.

2. Kdy jsi byla poprvé na KBS 
a v jaké roli? 

Už jako dítě jsem chodívala v kroji 
do průvodu. Pak několik následují-
cích let pouze jako divák. Co se týká 
organizační pomoci, tak jsem začínala 
jako spousta dnešních našich pomoc-
níků - hosteska u souboru. V několika 
posledních letech to byla organizace 
soutěže verbířů, péče o soubory až 
k současnému členství v organizační 
a programové radě festivalu.

3. Co máš nejradši na festivalu 
Kraj beze stínu? Je během toho na-
bitého víkendu nějaký moment, na 

bolestivé klouby, svaly a k regeneraci 
pokožky. Mast si u nás na stánku za-
koupila spousta závodníků a mezi nimi 
i absolutní vítěz hlavního závodu On-
dřej Rosa. Bylo velmi zajímavé slyšet 
jeho zkušenosti o léčivé síle kostivalu 
na regeneraci svalů po běhu. 

Kromě bylin najdeme v muzejní za-

...Drahomíru Novotnou, spoluorganizátorku Kraje beze stínu...Drahomíru Novotnou, spoluorganizátorku Kraje beze stínu
který se vždycky těšíš? 

To je asi dost těžká otázka, protože 
právě v posledních letech pro mě vlast-
ně festival není moc o těšení. Ten pocit 
dorazí až tak týden po festivalu. Na to 
prostě není čas, v těch dvou velmi hek-
tických dnech. Určitě jsou okamžiky, 
kdy se mi trochu uleví. Mezi ně např. 
patří, když dorazí moderátoři pořadů 
a uklidní mě v tom, že se opravdu ne-
bude muset na jeviště postavit místo 
nich nikdo z nás. Nebo je nachysta-
ný areál včas, dorazí všechny stánky 
s občerstvením, neprší a spousta ta-
kových dílčích „radostí“. Vlastně jedi-
ný pořad, kdy si dovolím se zastavit 
v hledišti a chvíli poslouchat, je v neděli 
v podvečer, kdy začíná poslední kon-
cert festivalu.

4. Za všechny ty ročníky festivalu 
bylo určitě bezpočet perliček. Co se 
podělit o nějaké historky ze zákuli-
sí? 

Těch adrenalinových zážitků je sa-
mozřejmě dost, ale postupem času je 
začneme vyhodnocovat jako nepod-
statné, a to je dobře. Vzpomínám si 
ještě před rekonstrukcí jeviště, že jsme 
měli vypůjčený parket z obce Dambo-
řice. Jakmile nám na něj napršelo, což 
není na festivalu výjimka, stalo se z je-
viště obrovské kluziště a my jsme strá-
vili několik krušných minut vysoušením.

hradě i různé druhy ovoce. Švestky, 
meruňky, třešně a maliny. Nově jsme 
letos na jaře vysázely oskeruši a mo-
ruši. Jsou to druhy ovoce, které bývaly 
dříve součástí mnoha vesnických dvo-
rů a zahrad. Nyní jsou již vzácností. 

Všechny naše výrobky a dobroty 
budeme mít k prodeji na muzeu až 

Voda nám trochu zkomplikovala ži-
vot i v loňském roce, kdy celý areál 
včetně příjezdové cesty byl komplet 
pod vodou a to hodinu před zahájením 
nedělních pořadů. V roce, kdy jsme 
měli hosta z Uherského Hradiště - Ku-
novjan, který dorazil autobusem až do 
areálu. Do areálu to jejich řidič zvládl, 
ale z areálu jsme jim museli půjčit na-
šeho řidiče, aby jim autobus vyvezl na 
hlavní silnici. Naši hosté z Valašska si 
chtěli odvézt Vojtu Veselého za vzor-
nou péči o ně.... a asi spousta dalších.

5. Na co se můžeme příští rok tě-
šit? Připravujete nějaké novinky?

Z programu na příští tok můžu zatím 
prozradit, že nás čeká samozřejmě 
programová stálice - soutěž verbířů. 
Velký sobotní pořad bude věnovaný 
výročí muziky Vonica, která má při-
pravené spousty hostů. V nedělních 
pořadech budou samozřejmě děti, za 
obce se nám představí Čejkovice a zá-
věrečný koncert bude patřit významné-
mu hostu ze Slovenska. Prozatím víc 
neprozradím, dokud není vše smluvně 
potvrzeno a zajištěno. Z novinek chys-
táme možnost využití volného prostoru 
v hledišti pro místa v letních křesílkách, 
možnost platby vstupného platební 
kartou, nové občerstvovací stánky 
a možná i další, ale hlavní přípravné 
práce teprve začínají v průběhu září.

otevřeme a těšit se na ně můžete ur-
čitě i na adventních trzích v kulturním 
domě. Třeba vás potěší i náš bylinko-
vý čaj proti koronaviru, který u kupují-
cích vždycky  vyčaroval úsměv...a to 
je vlastně i našim cílem... pro všechny 
zdraví a na tváři úsměv.

Dagmar Urbanová a Irena Buchtová
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Z HISTORIE

Obec Krumvíř byla původně sou-
částí kloboucké farnosti. V roce 1854 
bylo vybráno místo pro budoucí kostel 
a připravovaly se stavební plány. Ale 
k uskutečnění tohoto záměru došlo až 
v roce 1868. Obec, jejíž roční příjem 
byl jen 600 zlatých, musela kvůli stav-
bě prodat i několik polností. Původně 
měla stavba stát souběžně se silnicí, 
ovšem současná orientace ji daleko 
více chrání před hlukem. Zamýšlený 
půdorys ve tvaru kříže byl nakonec 
pozměněn na jednolodní halu s pres-
bytářem zakončeným apsidou. Dne 
30. srpna 1868 byl posvěcen základ-
ní kámen a po dvou letech intenzivní 
práce byl kostel dokončen. Náklady na 
stavbu se vyšplhaly na 25.000 zlatých. 
Slavnostní vysvěcení se uskutečnilo 
26. června 1870. Patronem kostela je 
sv. Bartoloměj, jehož socha je umís-
těna na hlavním oltáři. Svátek tohoto 
apoštola je 24. srpna a na neděli ko-
lem tohoto data se v Krumvíři slaví 
Bartolomějské hody.

Kostel je jednolodní stavba se seg-
mentovou klenbou presbytáře, loď je 
překlenuta nízkým obloukem. Na šesti 
barevných vitrážových oknech jsou vy-
obrazeni: (než začnete číst dál, zkuste 
hádat…) na levé straně sv. Alois, sv. 

150. výročí vysvěcení kostela sv. Bartoloměje150. výročí vysvěcení kostela sv. Bartoloměje

Josef a sv. Václav, na pravé sv. Anna, 
Panna Marie a sv. Barbora.

V roce 1928 byl kostel na náklady 
obce vybaven elektrickým osvětle-
ním. Válečné období a zvláště požár 
v roce 1943 zanechali na kostele vý-
razné stopy. V roce 1945 při ostře-
lování vesnice byla ještě třemi dělo-
vými zásahy proražena zeď kostela 
(pod oknem sv. Barbory u zpovědni-
ce) a částečně poškozena věž jako 
domnělá pozorovatelna. Ohněm zni-
čený oltář byl v 60. letech za působe-
ní P. Ladislava Simajchla nahrazen 
oltářem z kostela sv. Vavřince v Klo-
boukách.

Původní čtyři zvony byly v roce 
1917 zabaveny pro válečné účely, po 
válce byly pořízeny krumvířskými far-
níky nové zvony nesoucí jména sv. 
Jakuba, sv. Anežky a sv. Bartoloměje. 
Čtvrtý zvon, umíráček, pochází ze zru-
šené evangelické zvonice. Během dru-
hé světové války v roce 1942 byl tento 
také odvezen a vrácen opět v srpnu 
1945.

V předsíni kostela po levé straně 
velkého dřevěného kříže je umístěna 
deska s fotografi emi a jmény krumvíř-
ských mužů, kteří padli v bojích první 
světové války. Mramorová deska na 

druhé straně připomíná krumvířské ob-
čany, kteří zahynuli při náletech v po-
sledních dnech druhé světové války. 
Obě pamětní desky byly instalovány 
a posvěceny v roce 1953.

Průčelí kostela zdobí kamenné so-
chy slovanských věrozvěstů sv. Cyrila 
a Metoděje. Před kostelem je památ-
kově chráněný kříž z roku 1872 a so-
cha sv. Anny.

Vzpomeňme zde i krumvířskou 
kapli.Kaple sv. Cyrila a Metoděje po-
chází z roku 1948. Připomíná sté vý-
ročí zrušení roboty a je zároveň podě-
kováním za přejití válečné fronty bez 
vážných škod. Iniciátory stavby byli 
členové místního hasičského sboru. 
Kaplička stojí na konci Krumvíře po 
pravé straně silnice směrem na Čejč 
a Hodonín a je dílem Emila Nebeské-
ho, zednického mistra z Hovoran. Vy-
svěcena byla 8. srpna 1948. V průbě-
hu let bylo nutné obnovit ornamentální 
výzdobu a kovaná mříž, odcizená v 90. 
letech minulého století, byla nahraze-
na jednodušší variantou. Po listopadu 
1989 byly opět zavedeny pravidelné 
bohoslužby u kapličky na slavnost sv. 
Cyrila a Metoděje 5. července, kdy se 
scházejí věřící nejen z Krumvíře, ale 
i z nejbližšího okolí.

Ačkoliv se v průběhu času tvář naší vesnice mění, kostel sv. Bartoloměje je její dominantou už 150 let.

Letos v červnu jsme si připomněli 150 let od slavnostního vysvěcení kostela sv. Bartoloměje. Kostel známe určitě 
všichni, jeho historii už méně. Přinášíme Vám proto text, který dali dohromady farníci v čele s Aničkou Strakovou ke 
příležitosti loňské Noci kostelů. 

A ještě jedna malá perlička - kostel vysvěcuje vždy biskup. Právě v té době ale došlo ke kuriozní situaci, kdy jeden 
biskup končil a nový ještě nebyl jmenovaný. Náš krumvířský kostel proto vysvětil místní P. farář Jan Chmelíček.
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Pomník padlým osvoboditelůmPomník padlým osvoboditelům

Z knihy KRUMVÍŘ minulost 
a současnost jihomoravské ves-
nice, autor Arnošt Ondrůj, vydáno 
1973.

Krumvířští občané s vděčnos-
tí vzpomínají padlých osvoboditelů. 
O 20. výročí osvobození naší vlas-
ti z nacistické poroby dne 9. května 
1965 byl z iniciativy místní organizace 
KSČ a za fi nanční podpory místního 
národního výboru před novou školou 
slavnostně odhalen pomník hrdinům 
Rudé armády, který má dalším po-
kolením připomínat, že ztracená svo-
boda se vykupuje těžkými oběťmi. – 
Čest padlým hrdinům!

Po stopách svého syna, přepis 
z obecní kroniky r. 1968

8. května 1968 v poled-
ních hodinách přijely do naší 
obce dvě ženy ze Sovětského 
svazu z Ukrajiny Kotovsk, Ko-
tovská 4. Matka a dcera, se-
stra padlého bratra u nás při 
osvobozování naší obce od 
německých okupantů v dubnu 
(17) 1945. Matka se jmenova-
la Anna Dobová a její dcera 
Nila Zosanová. Vojín Vasjen-
ka Doba byl raněn a to těžce 
asi 80 m od nadjezdu nad drá-
hou na silnici k Bohumilicím, 
na poli, které tvoří roh silnice 
k Bohumilicím a silnicí, která 
vede od mostu dolů ke klo-
bouckému nádraží. V té době 
nesl jídlo jako sluha dvěma 
sovětským důstojníkům na  
frontu, která stála asi týden 
ve svahu nad drahou k Bo-
humilicím, poněvadž Němci 
měli výhodnější pozici tím, že 
měli obsazen hřeben vrchu 
nad Bohumilicemi. Sovětská 
polní kuchyně byla umístě-
na v Krumvíři v domě čp. 92 
u Josefa Foretníka. Vasja šel 
dolinou kolem Kašnického 
potoka, kde byl dobře chrá-
něn před střelami nepřítele. 
Pak šel proti svahu k mostu, 
který dělá nadjezd nad dráhu, 
ale jakmile vystoupil na vrchol 
pole, zasáhla ho střela, byl ra-
něn a stravu důstojníkům už 
nepřinesl. Kastrol, ve kterém 

V parčíku u školy stál dlouhých 55 let pomník padlým osvoboditelům. Až do noci 26. července letošního roku, kdy 
jej neznámý vandal nevratně poškodil. Kronikářka obce, paní Anna Straková, vyhledala zajímavosti, které jsme si 
o pomníku mohli v minulosti přečíst. Mnohokrát děkujeme!

jídlo nesl, byl hodně rozstřílen. A tak 
se náš Vasja dostal raněn do lazaretu, 
který byl umístěn ve staré škole, kde 
asi za dva dny zemřel a byl pochován 
ve společném hrobě na evangelickém 
hřbitově. Na podzim t.r. bylo nařízeno 
všechny padlé sovětské vojáky v na-
šem okrese Hustopečském přemístit 
do společného hrobu v okresním měs-
tě, kde jim byl postaven pomník a dů-
stojníkům malé pomníčky se jmény, 
pokud byla zjištěna.

Matka na Vasju nemohla zapome-
nout a chtěla aspoň vidět ta místa, 
kde její syn ukončil svůj život. Přesto, 
že sovětské úřady nehodlají povolit 
pro její stáří 83 roků, tato matka stále 
žádá a protestuje u sovětských úřadů, 

až je jí cesta do zahraničí povolena 
a za doprovodu své dcery se vydává 
po stopách svého syna, který zemřel 
v cizí zemi, aby ji osvobodil od spo-
lečného nepřítele. Jde, aby navštívila 
hrob syna, tam daleko od domova. 

Jak nesmírně je velká láska mateř-
ská.

Poznámka: I v loňském roce na-
vštívili Krumvíř pozůstalí jednoho 
z padlých sovětských vojáků. Stej-
ně jako rodina v roce 1968, také oni 
nakonec hledali místo posledního 
odpočinku svého příbuzného v Husto-
pečích na společném hřbitově vojáků 
Rudé armády. Více se o jejich návště-
vě nepodařilo zjistit.
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JUBILANTI
za období od 1.10.2020 do 31.12.2020
Šišáková Bohumila  92let
Hladký František  91let
Kuchařová Irena  89let
Mandelík Stanislav  87let
Šefčíková Valeria  87let
Weiss Jiří   85let
Haschková Josefa  85let
Peterková Ludmila  84let
Ledahudcová Marie  83let
Sladká Jarmila   83let
Charvátová Jitka  82let
Sláčík Miroslav   82let
Jakubčíková Anežka  81let
Hochová Galina   81let
Tichá Ludmila   81let
Prokopová Marie  81let
Kolouchová Božena  80let
Válková Anežka   80let
Komosný Milán   80let

Na konci srpna - po hodech, které měl tak rád - zemřel ve věku nedožitých 88 let pan Stanislav Ševčík. 

I když bydlel v Brně, duší byl až do posledních dní hrdým Grumvířákem. 

Jeho kresby nebo fotky visí v mnoha místních domácnostech. 

Jeho povídky nebo básničky jste si mohli pravidelně číst i ve zpravodaji. 

Pojďme tedy spolu u jedné z mnoha básní na tohoto významného krumvířského rodáka zavzpomínat. 

Děkujeme! Delší vzpomínku uveřejníme v příštím čísle zpravodaje.

Lúky pod Kumstátem
Za Krumvířem, když

Lúky pod Kumstátem voda přikrývá,
Za teplých nocí při měsíčku

Žabí koncert zaznívá.

Monotonní kvákvákuňkuň
Slyšet v celém údolí,

Proniká až do polí a stavení.
Krumvířákom dráždí nervy.
Úlevu najdú ve sklepení.

Tu zhodnotí, co se dá
A každý si rád zazpívá.

„Voda je pro žaby základem k bytí,
Nám slúží k vaření a mytí.

Dobrá vína k radostnému žití.“
Vinohrady na blízkých kopcích

majú iný poslání.
Z jejich plodů bude brzo

zas veselý zpívání.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.4.2020 do 31.7.2020
Kučera Jiří  č. p. 253
Gáborová Laura  č. p. 77
Zvoničová Denisa č. p. 471
Červinková Aneta č. p. 126
Zvonič Petr  č. p. 471
Luskač Aleš  č. p. 384
Moškvan Martin  č. p. 402
Moškvanová Martina č. p. 402
Moškvan Jakub  č. p. 402
Jančová Zuzana č. p. 493

ODHLÁŠENÍ
za období od 1.4.2020 do 31.7.2020
Cvanová Hana   č. p. 327
Cvanová Amálie  č. p. 327
Cvan Jakub  č. p. 327
Doležel Petr  č. p. 184
Bláha Jindřich  č. p. 163
Fibich Zdeněk  č. p. 259

Smejkalová Jana č. p. 184
Komosná Nikol  č. p. 184
Komosná Zdena č. p. 184
Boháčová Anna  č. p. 194
Nádeníčková Lucie č. p. 294
Nádeníček Jakub č. p. 294
Nádeníčková Nikola č. p. 294

NAROZENÍ
za období od 1.4.2020 do 31.7.2020

Kučera Jiří  č. p. 253
Gáborová Laura  č. p. 77
Červinková Aneta č. p. 126
Zvonič Petr  č. p. 471
Jančová Zuzana č. p. 493

ÚMRTÍ
za období od 1.4.2020 do 31.7.2020
Vytrhlík Pavel  č. p. 158
Kobylková Marie č. p. 90
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Letní kinoLetní kino
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Odpolední posezení s cimbálovou muzikouOdpolední posezení s cimbálovou muzikou
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Přátelské utkání se Zbrojovkou Brno 
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