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Bartolomějské hodyBartolomějské hody
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Beseda u cimbáluBeseda u cimbálu
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Utkání dorost SK Krumvíř vs TJ Moravan LedniceUtkání dorost SK Krumvíř vs TJ Moravan Lednice
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

31. 3. 2021

Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Radim Heča, Petra 

Winklerová
Přítomni: dle prezenční listiny 
– 13 přítomných

Bod č. 1.
Rozpočtové opatření č. 1
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- informoval o navýšení rozpočto-

vé položky 3412 o 700 000,-Kč 
na opravu víceúčelového hřiště a 
kurtů, byla zjištěna nepropustnost 
povrchu, aby povrch odváděl sráž-
kovou vodu musí se posílit odvod-
ňovací drenáže a doplnit propustný 
povrch z kameniva. Žádá se o do-
taci na NSA.

- Rozpočtové příjmy se zvyšují 
z 23 939 100,-Kč na 24 274 800,-
Kč

- Rozpočtové výdaje se zvyšují 
z 21 880 000,-Kč na 24 519 300,-
Kč

- Financování je 244 500,-Kč. 

Usnesení č. 3/21/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování č. 3.: 12-0-1

Bod č. 2.
Aktualizace Směrnice o cestovních 

náhradách 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o aktualizaci Směrnice o ces-

tovních náhradách s účinností od 
1.1.2021 dle Vyhlášky 589/2020 
Sb. 

Usnesení č. 4/21/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Směrnici o cestovních náhradách. 
Hlasování č. 4.:  13-0-0

Bod č. 3 
Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí 
Krumvíř a Spolkem pro muzeum 
Krumvíř – objasnění dalšího postu-
pu zástupci Spolku pro muzeum 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Dostavila se paní Mgr. Věra Colle-

dani a Mgr. Dagmar Urbanová.
- Vše začalo rekonstrukcí chléva na 

společenskou místnost. Ta byla vy-

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř
číslena na 230 000,-Kč. Bohužel 
se zjistilo, že krovy jsou prohnilé, 
zeď praskla, špatná statika. Cena 
se navýšila na 407 000,-Kč Proto 
potřebovali dofi nancovat od Obce 
Krumvíř.

- Jsou hotové podlahy, elektřina, je 
potřeba dodělat omítky. Spolek pro 
Muzeum má 4 aktivní členky, které 
vše dělají samy s pomocí rodinných 
příslušníků. Měli zaměstnankyni 
Oksanu Mandelíkovou a pomoc na 
VPP. Ještě je potřeba dodělat so-
ciálka.

- Snaží se shánět peníze. Od roku 
2012 získali na grantech 750 000,-
Kč. Granty jsou vypisovány ve výši 
uznatelných nákladů např. 80%, 
90%. Zbytek se musí dofi nancovat.

- Získali cenu Opravy kulturní pa-
mátky. Propagace Krumvíře, práce 
s dětmi, chtějí znovu pořádat tábo-
ry. Oslovené Národním ústavem 
kultury – výstava krojů ve Šlapani-
cích a Ivančicích. 

Mgr. Ilona Jakubčíková – jaký máte 
další plán? Chcete peníze vrátit? 

Nikdo Vám dřív neřekl, že je tam špat-
ná statika?

Mgr. Věra Colledani – ano, chceme, 
ale zatím se nám nedaří sehnat 
peníze. Byli by rádi, kdyby jim byla 
půjčka 200 000,- Kč odpuštěna. 
Byli se tam podívat z památkového 
úřadu. Až se oddělala ze střechy 
sláma, tak to bylo jasné.

Tomáš Vostřák – váží si práce Spolku 
pro Muzeum. Navrhuje, aby půjčka 
200 000,- Kč byla převedena na 
dar.

Mgr. Ilona Jakubčíková – bylo by dob-
ré, kdyby mohla Obec Krumvíř pod-
porovat Spolek pro Muzeum v zís-
kávání a dofi nancovávání grantů.

Mgr. Věra Colledani – Obec Krumvíř 
fi nančně podporuje Spolek pro Mu-
zeum. Byla by dobrá podpora Obce 
Krumvíř při získávání grantů a dofi -
nancovávání.

Petra Winklerová – také souhlasí s ná-
vrhem p. Tomáše Vostřáka.

Martin Valihrach – také podporuje 
návrh p. Tomáše Vostřáka. Obec 
Krumvíř už přispěla na opravy mu-
zea víc fi nancí.

Mgr. Věra Colledani – moc děkují.

Usnesení č. 5/21/Z 1
- Zastupitelstvo obce 

schvaluje Darova-
cí smlouvu mezi Obcí Krumvíř a 
Spolkem pro muzeum na částku 
200 000,-Kč.

Hlasování č. 5: 13-0-0

Bod č. 4
Podmínky pro výběr z žadatelů o 
pronájem obecních bytů 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o návrh podmínek pro výběr 

z žadatelů o pronájem obecních 
bytů.

Martin Valihrach – když nebudou ná-
jemníci platit nájem, mělo by být 
uvedeno podmínkách.

Jaroslav Komosný – podmínky toho-
to typu budou uvedeny v Nájemní 
smlouvě. Pro tyto případy bude vy-
bírána 2 měsíční kauce.

Mgr. Ilona Jakubčíková – v podmín-
kách není přihlédnuto na výši pří-
jmu nájemců a na přednost samo-
živitelka s dětmi.

Jaroslav Komosný – nejde již o soci-
ální byty. Jde o obecní byty. Cena 
nájmu v místě obvyklá je cca 247,-
Kč/m2. Cenu nájmu by navrhoval 
na 200,-Kč/m2.

Lukáš Kobylka – jak jsou řešeny ener-
gie a topení v bytovém domě?

Jaroslav Komosný – v bytovém domě 
je tepelné čerpadlo a energie bu-
dou řešeny pro každý byt zvlášť.

Martin Valihrach – při shodě bodů při 
výběru z možných nájemníků, bude 
se losovat pořadí?

Petr Svoboda – zájemci by měli dolo-
žit čestné prohlášení, že nevlastní 
obyvatelnou  nemovitost.

Mgr. Ilona Jakubčíková – na jakou 
dobu bude nájemní smlouva?

Jaroslav Komosný – vše se musí doře-
šit v nájemní smlouvě.

Petr Svoboda – musí se teda dodělat 
nájemní smlouvu s podmínkami do 
výběrového řízení.

Petra Winklerová – v návrhu podmínek 
je podmínka 1 nezletilé dítě?

Ing. Radim Heča – je tam uvedeno, 
alespoň 1 nezletilé dítě.

Martin Valihrach – bylo by dobré, aby 
při losování byl přítomen právník. 
Popřípadě, aby i losoval.
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Jaroslav Komosný – podmínky pro 
výběr z žadatelů o pronájem 
obecních bytů budou uveřejněny 
po dobu 30 dnů na úřední desce 
spolu s nájemní smlouvou. Cena 
nájmu bude tedy určena dle ceny 
v místě obvyklé – 200,-Kč/m2.

Usnesení č. 6/21/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Podmínky pro výběr z žadatelů o 
pronájem obecních bytů.

Hlasování č. 6: 13-0-0

Bod č. 5
Plán rozvoje sportu na rok 2021 – 
2025
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o dokument, který musí být 

schválený kvůli žádosti o dotaci.

Jaroslav Hrabec – v dokumentu prosí 
o úpravu názvu TJ Sokol Krumvíř 
na SK Krumvíř.

Tomáš Vostřák – bylo by potřeba 
upravit celkově výklad pojmů.

Mgr. Ilona Jakubčíková – bylo by 
dobré upravit celý dokument Plán 
rozvoje sportu na rok 2021 – 2025 
(korekturu). Uvést konkrétní nápa-
dy – hřiště na posilování (workou-
tové hřiště), atd. 

Jaroslav Komosný – dokument po-
skytlo Centrum společenských 
služeb Hustopeče. Všechny obce 
mají stejný Plán rozvoje sportu.

Usnesení č. 7/21/Z 1
- Zastupitelstvo obce bere na vědo-

mí Plán rozvoje sportu na rok 2021 - 
2025. Na příštím zasedání ZO bude 
schválena nová podoba dokumentu 
Plánu rozvoje sportu upravená Mgr. 
Ilonou Jakubčíkovou.

Dotazy, podněty a připomínky
Jana Fibichová – dostavila se ohledně 

vybudování kanálu před vjezdem 
u jejich domu. Čekají  

na něj již 15 roků. Stále tam teče voda 
z obecního pozemku.

Jaroslav Komosný – jestli stéká voda 
na pozemek manželů Fibichových, 
tak z pozemku Krajské komunika-
ce č. 380. Ke stavebnímu povolení 
na chodník s odvodem dešťové 
vody musí být kladné vyjádření 
majitele pozemku – Krajský úřad 
JmK, kde čekáme na vyřízení.

Jana Fibichová – 23.7.2020 proběhlo 
u jejich domu jednání se Staveb-
ním úřadem. Je tam nebezpečný 
hrb. 

Jaroslav Komosný – ten hrb se tam 
udělal na vaši žádost. Vše bylo 
domluveno na místním šetření se 
zástupci SÚS JmK.

Jana Fibichová – naproti našeho 
domu u Burýškových taky stávala 
voda, ale tam to opravit šlo, jen u 
nás to nejde. Máme pořád zapla-
venou zahradu.

Jaroslav Komosný – to opravila Sprá-
va a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, která je správcem komuni-
kace.

Jana Fibichová – chodník tam dřív ne-
byl. Byl postaven na černo.

Jaroslav Komosný – na dodatečném 
povolení a kolaudaci se pracuje.

Jana Fibichová – vše se zkomplikova-
lo schválením ÚP obce Krumvíř. 

Martin Valihrach – pokud dokumenty 
leží někde na úřadě, tak se to moc 
neurychlí. Zkusit to na Krajském 
úřadu popohnat.

Jana Fibichová – další věc je vysoká 
opěrná zeď na Starexu. 

Ing. Radim Heča – je to lepší, že tam 
ta zeď je. Řešilo se to již při jedná-
ní na místě. Kdyby byla nižší, víc 
by se to tam splavovalo.

Jaroslav Komosný – pozemky zasíťo-
val Starex, pozemky prodala Obec 
Krumvíř za 1,-Kč/m2 majitelům ro-
dinných domů, tak jako pozemek 
manželům Fibichovým.      

Ještě se vyrovnali se Starexem, ale to 
nevíme kolik bylo. To byla dohoda 
mezi Starexem a manžely Fibicho-
vými.

Martin Valihrach – o co tady konkrétně 
jde?

Jana Fibichová – o vybudování kaná-
lu před našim domem.

Jaroslav Komosný – pourguje u pro-
jektanta a na Krajském úřadě 
JmK.  Jakmile bude Vyjádření od 
KÚ JmK bude podána žádost na 
MěÚ  Hustopeče, odbor dopravy.

Mgr. Michaela Procházková – co to 
pytlové třídění odpadu?

Petra Winklerová – je nepořádek u 
kontejnerů.

Martin Valihrach – pytlový svoz (služ-
ba pro lidi), svážel by se plast a 
papír.

Jaroslav Komosný – neřešilo se to teď.
Zdeněk Burýšek – co je v plánu se sil-

nicí za humny?
Jaroslav Komosný – silnice by se tam 

měla rozšířit. Je tam asi 1m obecní 
pozemek. Museli by prodat všichni 
vlastníci kolem silnice. Ale to asi 
není reálné. Jinak tam bude jedno-
směrka.

Martin Valihrach – u bytového domu 
se dost navyšuje cena (cca 
1 600 000,-Kč). Dotace byla jen na 
čtyři byty. Teď se bude žádat o do-
taci na další dva byty. 

Jaroslav Komosný – jde o vícepráce, 
nebylo naceněno v projektu (chod-
ník, úprava terénu, parkoviště). 
Vše se ukázalo při stavbě. Na ško-
le byly také vícepráce.

Martin Valihrach – fi rma RPA evident-
ně pochybila. Měla by pro obec 
udělat něco zdarma. Fi KEEO-
4DESIGN – také pochybení – ne-
dotažený projekt.

Zdeněk Luskač – přece projektant i 
stavební fi rma musí takové věci vi-
dět. Vždyť naceňovali projektovou 
dokumentaci. Projekt byl nedota-
žený.

Martin Valihrach – pro tyto případy by 
měla být určená stavební komise, 
aby trochu chod stavby kontrolo-
vala (hlídala). Navýšení ceny je 
dost velké. 

Jaroslav Komosný – svolá se projek-
ce, stavební dozor, zástupce RPA 
k vysvětlení.

Petr Svoboda – kdo dělal stavební 
dozor?

Jaroslav Komosný – Ing. Roleček, 
projektant KEEO4DESIGN.

Tomáš Vostřák – dělala se navíc ka-
nalizace, úprava terénu, chodník a 
parkoviště. Žádná stavba není dle 
vysoutěženého rozpočtu. Většinou 
se rozpočet navyšuje. Částka je 
dost navýšená. Byla by dobrá kon-
trola stavby člověkem, který tomu 
rozumí.

Martin Valihrach – do budoucna by se 
měly ošetřit smlouvy zpřísněním 
sankcí za pochybení.

Tomáš Vostřák – jde o poučení do bu-
doucna.

Jaroslav Komosný – smlouvy kvůli 
PENNY a technický dozor ČOV 
řeší právník.

Mgr. Ilona Jakubčíková – uvažuje se 
na hřbitově o urnové stěně (kolum-
báriu)?

Jaroslav Komosný – přemýšlí se o 
montované stěně (urnové skříňky) 
u plotu. Nechá se nacenit. Hřbitov 
se může rozšiřovat směr Klobouky 
u Brna. Nad hřbitovem je v plánu 
parkoviště.

Martin Valihrach – co ta základová 
deska směr na Bohumilice? Měla 
by se zkusit odkoupit.

Jaroslav Komosný – nynější vlastníci 
(pan Crhonek, Kincl a Sedlák) se 
snaží na katastru zrušit věcné bře-
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meno předkupního práva. Nemají 
souhlas od Obce Krumvíř. Katastr 
jim to nepovolí.

29. 6. 2021
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Miroslav Ledahu-

dec, Mgr. Ondřej Luskač
Přítomni: dle prezenční listiny 
– 13 přítomných

Bod č. 1.
Příspěvek do veřejné sbírky posti-

ženým obcím tornádem
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Byla zřízena sbírka obcím po-

stiženým tornádem. Obce při-
spívají dle fi nančních možností. 
Účtů na sbírku je zřízeno víc. 
Starosta navrhuje poskytnout 
příspěvek do veřejné sbírky 
ve výši 100 000,-Kč na trans-
parentní účet Krajského úřadu 
JmK č.ú.: 123-3116420297/0100 
nebo účet Města Hustopeče č.ú.: 
6013134339/0800, zřízených za 
účelem sbírky postiženým obcím 
tornádem.

Usnesení č. 10/21/ Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje po-

skytnutí příspěvku do veřejné 
sbírky ve výši 100 000,-Kč obcím 
postiženým tornádem na transpa-
rentní účet Města Hustopeče č.ú.: 
6013134339/0800 zřízený za tímto 
účelem.

Hlasování č. 3.: 13-0-0

Bod č. 2.
Rozpočtové opatření č. 3
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují 

z 24 353 000,-Kč na 24 428 400,-
Kč

- Rozpočtové výdaje se zvyšují 
z 24 549 800,-Kč na 24 650 700,-
Kč

- Financování je 222 300,-Kč. 

Usnesení č. 11/21/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování č. 4.: 13-0-0

Bod č. 3.
Závěrečný účet Obce Krumvíř za 

rok 2020
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení závěrečného 

účtu obce za rok 2020 s výhra-
dou.

Usnesení č. 12/21/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje celo-

roční hospodaření obce a závěrečný 
účet obce za rok 2020 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce za rok 2020 s výhradou. 
Zastupitelstvo určilo 15 denní lhůtu 
pro zaslání písemné zprávy o plnění 
přijatých opatření k nápravě chyb a 
nedostatků Krajskému úřadu.

Hlasování č. 5.:  13-0-0

Bod č. 4 
Účetní závěrka Obce Krumvíř za 

rok 2020
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení účetní závěrky 

za rok 2020.
Usnesení č. 13/21/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

účetní závěrku za rok 2020.
Hlasování č. 6: 13-0-0

Bod č. 5
Žádost č. 2 na Ministerstvo fi nan-
cí o dotace na výstavbu Bytového 
domu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Při Žádosti č. 1 na Ministerstvo 

fi nancí o dotace na výstavbu By-
tového domu fi  RPA pochybila a 
byla nám přiznána dotace pouze 
na 4 byty. Bylo požádáno znovu 
na zbývající 2 byty a dotace nám 
byla přiznána.

Usnesení č. 14/21/Z 2
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

Žádost č. 2 na Ministerstvo fi nan-
cí o dotace na výstavbu Bytového 
domu.

Bod č. 6
„Kanalizace a ČOV Krumvíř – TDI 
a BOZP“ – Rozhodnutí/Oznámení 
o výběru dodavatele – AP INVES-
TING + pověření starosty k podpisu 
smlouvy 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o výběr dodavatele na výkon 

činnosti koordinátora BOZP a 
technického dozoru investora. Při-
hlásila se fi : AP INVESTING, s.r.o. 
s nabídkovou cenou 3 190 000,-
Kč bez DPH a Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, a.s. s nabídko-
vou cenou 3 570 000,-Kč. Je dopo-
ručeno fi  DILUCIDUM, s.r.o., která 
výběrové řízení prováděla, vybrat 
fi  AP INVESTING, s.r.o.

Mgr. Ilona Jakubčíková – je to nezá-
vislá fi rma?

Jaroslav Komosný – ano je. Do vý-
běrového řízení se přihlásilo více 
fi rem, ale pouze tyto dvě fi rmy spl-
ňovaly veškeré požadavky výběro-
vého řízení.

Petra Winklerová – šlo o naprosto 
shodné nabídky?

Jaroslav Komosný – ano, byly to 
shodné nabídky.

Usnesení č. 15/21/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Rozhodnutí/Oznámení o výběru 
dodavatele na zakázku „Kanaliza-
ce a ČOV Krumvíř – TDI a BOZP a 
to fi rmy AP INVESTING, s.r.o.

Hlasování č. 7: 13-0-0

Pověření starosty Jaroslava Ko-
mosného k podpisu Smlouvy s fi  
AP INVESTING, s.r.o.
- Jde o schválení pověření starosty 

k podpisu Smlouvy s fi  AP INVES-
TING, s.r.o.

Tomáš Vostřák – smlouva byla již sou-
částí výběrového řízení?

Jaroslav Komosný – ano, smlouva 
byla součást nabídky ve výběro-
vém řízení.

Usnesení č. 16/21/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

pověření starosty Jaroslava Ko-
mosného k podpisu Smlouvy s fi  
AP INVESTING, s.r.o.

Hlasování č. 8: 13-0-0

Bod č. 7
Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schvá-
lení čerpání fi nančních prostředků 
na plat a zákonné odvody učitele 
ZŠ Krumvíř a odměnu z dohody fa-
ráře z rezervního fondu školy
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o plat a zákonné odvody uči-

tele ZŠ a odměnu faráře, kde byla 
ZŠ Krumvíř v Rozpočtu na rok 
2021 od zřizovatele Obce Krumvíř 
poskytnuta částka 200 000,-Kč. 
K 31.5.2021 mají z této položky již 
vyčerpáno 139 067,14Kč. Před-
pokládá se, že poskytnutá částka 
ve výši 200 000,-Kč nebude sta-
čit. Žádají o možnost čerpání na 
plat učitele ZŠ a odměnu faráře 
z rezervního fondu, jehož aktuální 
výše je 581 510,95Kč.

Usnesení č. 17/21/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje Žá-

dost ZŠ a MŠ Krumvíř o čerpání 
fi nančních prostředků na plat a zá-
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konné odvody učitele ZŠ Krumvíř 
a odměnu z dohody faráře z re-
zervního fondu školy.

Hlasování č. 9: 13-0-0

Bod č. 8
David Ševčík – plynovod (zavedení 
plynu)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- p. David Ševčík z č.p. 442 žádá 

Obec Krumvíř o vybudování plyno-
vodu k jeho domu.

 Žádost byla již jednou projednána 
Radou obce a nebyla schválena 
s odůvodněním, že daná lokalita 
byla již od začátku developerskou 
fi rmou Starex s.r.o. zasíťována in-
ženýrskými sítěmi bez plynovodu. 
A s touto skutečností všichni zá-
jemci nemovitosti kupovali. Uvádí 
např. č.p. 451 (plyn mají).

Martin Valihrach – pan Houšť na č.p. 
451 si zřídil přípojku plynu sám.

Jana Fibichová – to je problém, který 
vznikl změnou ÚP obce Krumvíř.

Zdeněk Burýšek – pan Ševčík poze-
mek s nemovitostí kupoval s tím, 
že plynová přípojka tam zřízena 
není a Obec nemá v plánu ji bu-
dovat.

Ing. Radim Heča – ano, pan Ševčík 
kupoval domek bez přípojky plynu. 
Jaký uvádí důvod?

Jaroslav Komosný – p. Ševčík chce 
změnit topení.

Petr Svoboda – na to nemá p. Ševčík 
nárok.

Petra Winklerová – p. Ševčík uvádí, že 
č. p. 451-453 mají zaveden plyn.

Jaroslav Komosný – zřídili si sami pří-
pojku plynu.

Ing. Radim Heča – za panem Ševčí-
kem se staví doma a vše mu vy-
světlí.

Usnesení č. 18/21/Z 2
- Zastupitelstvo obce neschvaluje 

žádost pana Davida Ševčíka, aby 
Obec Krumvíř vybudovala plyno-
vod k jeho domu č. p. 442. Tato 

lokalita byla již od začátku zasíťo-
vána inženýrskými sítěmi bez ply-
nového řadu a s touto skutečností 
nemovitost kupoval.

Hlasování č. 10: 0-13-0

Dotazy, podněty a připomínky
Ing. Radim Heča – zda by se mohly 

na jejich ulici dát značky obytné 
zóny? Kvůli dětem.

Mgr. Ilona Jakubčíková – již 2x na-
vrhovala obytnou zónu na jejich 
konci. Pokud bude obytná zóna 
na Starexu, tak by měla být i v lo-
kalitě na Bohumilice. Hlavně kvůli 
dětem.

Martina Valihrach – obytnými zónami 
se zabývali na Radě obce. Mělo by 
se projednat ofi ciálně s policií. Děti 
by si neměly hrát na silnici. Je to o 
zodpovědnosti rodičů.

Jaroslav Komosný – podá se žádost 
na Odbor dopravy Hustopeče k je-
jich vyjádření.

Mgr. Michaela Procházková – kdy 
bude ta značka zákaz zastavení 
u školy? Bude se řešit přecháze-
ní v zatáčce u Kučerů? Pro děti je 
nebezpečné.

Jaroslav Komosný – ano, pořeší se.
Petr Svoboda – na hlavní silnici u 

našeho domu v zatáčce, jde taky 
špatně vidět. Nedalo by se tam dát 
zrcadlo?

Jaroslav Komosný – tam u vašeho je 
podlouhlý plac. Když se dá zrcadlo 
daleko, zase neuvidíš.

Ladislav Foretník – zrcadlo u kostela 
je matoucí. Jde špatně rozpoznat, 
jak je auto daleko. Jde o zrcadlo 
určené pro menší vzdálenosti.

Jaroslav Komosný – vymění se za ob-
délníkové.

Jana Fibichová – občané vznášejí 
dotazy, proč v lokalitě Starex bylo 
prodáno 14 parcel, když původně 
bylo v plánu k prodeji 18 parcel?

Jaroslav Komosný – šlo o vývoj v prů-
běhu. Došlo k přeparcelování po-
zemků z důvodu velikosti a tím pá-
dem tam vzniklo 14 parcel.

Martin Valihrach – jak vypadá vyřizo-
vání toho chodníku u Fibichů na 
KÚ Jmk?

Jaroslav Komosný – vyřizování pokra-
čuje. Je to v řešení.

Martin Valihrach – vznesl dotaz 
ohledně vysazovaných stromů, 
zda je někdo zalévá? Je jich dost 
uschlých.

Jaroslav Komosný – stromy se pravi-
delně zalévají. Uschlé stromy se 
musí podsadit.

Mgr. Michaela Procházková – co to 
třídění odpadů?

Jaroslav Komosný – pravděpodobně 
budou zavedeny popelnice na tří-
dění. Bude se žádat o dotaci.

Martin Valihrach – Co ČOV?
Jaroslav Komosný – koncem října by 

se mohlo začít budovat. Je přislí-
bena dotace.

Martin Valihrach – co byty, už jsou ob-
sazené?

Jaroslav Komosný – ano, už jsou ob-
sazené. Někteří zájemci si to roz-
mysleli. 3 nájemníci jsou z Krum-
víře, 1 nájemník z Klobouk, 1 
nájemník z Kobylí, 1 nájemník z 
Terezína.

Petra Winklerová – vznesla dotaz 
ohledně prodloužení otevírací 
doby Sběrného dvora ve středu? 
Ve státní svátky, aby bylo otevře-
no, když bude sobota.

Ing. Miroslav Ledahudec – mohlo by 
být otevřeno alespoň do 17:00h.

Lukáš Kobylka – kdy bude oprava po-
vrchu kurtů hotová?

Petra Winklerová – bude se navyšo-
vat poplatek za kurty?

Jaroslav Komosný – čeká se až po-
vrch kurtů vyschne. Tím, že prší, 
se prodlužuje doba oprav. Výše 
poplatku za kurty se bude schva-
lovat.

Mgr. Ondřej Luskač – vznesl dotaz 
ohledně Hodů 2021?

Jaroslav Komosný – stárci se dohro-
mady dali. Zatím se Hody 2021 
plánují. Uvidíme jaký bude vývoj 
pandemie Covid-19.

Maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), při-
hlaste 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 „Souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro účely vítání občánků“, 
který je k dispozici na webu www.krumvir.cz a na poda-
telně Obecního úřadu Krumvíř. Obřad Vítání občánků je 
z důvodu pandemie Covid – 19 odložen na neurčito. Bliž-

ší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo 
u p. Michaely Procházkové.

Jubilanti, 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 2021 
dovrší výše uvedené jubileum a mají zájem o osobní ná-

Výzva Sboru pro občanské záležitostiVýzva Sboru pro občanské záležitosti
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vštěvy 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 dispozici na webu 

Vážení čtenáři Krumvířského zpravodaje,
dovolte mi, abych vás jménem svým, ale i celé redakce 

pozdravila a napsala pár vět.
Léto je za námi a věřím, že jste již netrpělivě vyhlíželi, 

kdy vyjde další číslo zpravodaje začátkem září, tak jak 
jste již zvyklí. Toto číslo je jako vždy ohlédnutím za tím, 
co se v naší obci událo od jara. I když se nekonaly všech-
ny plánované akce, například folklorní festival Kraj beze 
stínu, tak to vypadá, že se kulturní život pomalu vrací do 
normálu. Ve zpravodaji tak najdete reportáže z jednotli-
vých akcí, včetně fotek. Na všech byla hojná účast a není 
se čemu divit. Vždyť kdo by si nechtěl odpočinout od kaž-
dodenních starostí například návštěvou muzea, s písnič-
kou u cimbálu, v letním kině, na fotbalovém zápase nebo 
se sklenkou dobrého vína na Winerunu či hodech. Barto-
lomějské hody bývají takovým pomyslným vyvrcholením 

www.krumvir.cz a na podatelně Obecního úřadu Krumvíř. 
Návštěvy jsou z důvodu pandemie Covid – 19 odloženy na 
neurčito. Bližší informace získáte na podatelně Obecního 
úřadu nebo u p. Michaely Procházkové.

prázdnin a letos byly o to hezčí, protože to vypadalo, jak 
by ani žádná pandemie koronaviru nebyla. Po všechny 
hodové dny celá obec ožila a bylo veselo.

Věřím, že také děti si jistě dosyta užily prázdniny a ra-
dostně přivítaly nový školní rok. Pro děti, co šly letos úpl-
ně poprvé je to velká změna, ale věřím, že díky skvělé-
mu učitelskému kolektivu ZŠ a MŠ to všechny zvládly na 
jedničku. Za naši redakci jim všem přejeme krásný školní 
rok.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, co nám do zpra-
vodaje posílají příspěvky. Jen díky vám je zdokumentova-
né co všechno se v naší obci událo, protože určitě chápe-
te, že naše redakce nemůže být všude a vědět všechno 
:-). Přeji vám všem krásný podzim.

Za redakci
Andrea Houšťová

Slovo redakceSlovo redakce

Bílý kruh bezpečí zahájil v červnu 2021 na území Jiho-
moravského kraje provoz první mobilní poradny pro oběti 
kriminality v České republice.

Nestátní nezisková organizace Bílý kruh bezpečí 
letos slaví 30 let poskytování pomoci obětem krimi-
nality. V letošním jubilejním roce činí další významný 
krok směrem k obětem.

V pátek 18. 6. 2021 byla za účasti významných osob-
ností Jihomoravského kraje pokřtěna první mobilní po-
radna BKB v České republice.  Smyslem tohoto pilotního 
projektu je zvýšit dostupnost pomoci obětem kriminality a 
domácího násilí. Pro velkou část obětí a pozůstalých po 
obětech je totiž náročné dosáhnout na potřebnou a kom-
plexní pomoc co nejrychleji po činu. Bariérou může být 

NP - VLOUPÁNÍ DO OA KRÁDEŽ PENĚŽENKY 
KRUMVÍŘ

Zdejší součást OO PČR Hustopeče provádí šetření, ve 
věci: krádež dle § 205/1a)b) tr. zákoníku kdy:

NP dne 16.8.2021 v době od 12:00 hodin do 12:20 ho-
din, v obci Krumvíř, před RD čp. 280, doposud nezjištěným 
způsobem vniknul do uzamčeného OA OPEL MOVANO 
RZ: 8P55654, ze kterého následně, z přihrádky středové-
ho panelu, odcizil pánskou peněženku černé barvy v sou-
časné hodnotě 500,- Kč, s fi nanční hotovostí 15.000,- Kč 
(v bankovkách a mincích různé nominální hodnoty), OP a 
ŘP na jméno Milan Spišák, průkaz pojištěnce 211 ZPMV, 
3 x PK ČSOB, 1 x PK Fio Banka, všechny na jméno Milan 
Spišák a různé platební doklady od tankování a nákup ma-

vzdálenost, složitá dopravní obslužnost, imobilita, ale i 
sociální izolovanost nebo hospitalizace. Stejně tak oběti 
latentní kriminality (např. znásilnění, nebezpečné vyhro-
žování, vydírání, domácí násilí) z mnoha pochopitelných 
důvodů pomoc nevyhledají, ač ji potřebují. Mobilní porad-
na BKB je vozidlo dodávkového typu s vnitřním prostorem 
připraveným k poskytování konzultací kdekoliv v terénu. 
Vozidlo bude plnit dvojí roli. V anonymizované verzi bude 
vyjíždět za klienty. Ve verzi s polepy Bílého kruhu bezpečí 
bude fungovat jako nosič informací na preventivních  ak-
cích pro veřejnost.

V případě zájmu o využití nabízené pomoci je možné 
se obrátit na telefon 732 842 664 nebo e-mail: bkb.brno@
bkb.cz.

teriálu, čímž NP způsobil poškozenému Milanu Spišákovi 
celkovou škodu odcizením ve výši 15.500,- Kč, škoda po-
škozením nebyla způsobena.

V souladu s ust. § 8a/1 tr. řádu o poskytování informací 
o tr. řízení žádáme o zveřejnění uvedeného skutku v míst-
ních sdělovacích prostředcích, zejména prostřednictvím 
kabelové televize nebo vyvěšením na úřední desce s tím, 
že občany žádáme o spolupráci při pátrání po neznámém 
pachateli tohoto činu a v případě zjištění konkrétních po-
znatků nechť tyto předají osobně na PČR OO Hustopeče 
nebo telefonicky na tel. č. 974632741 nebo na lince 158, 
popř. je mohou vhodit do schránek důvěry, umístěných u 
vchodů do budovy policie.

Za spolupráci děkujeme

PRAKTICKÉ INFORMACE

Pomoc obětem kriminality je nyní na jižní Moravě dostupnějšíPomoc obětem kriminality je nyní na jižní Moravě dostupnější

POLICIE ČR – ŽÁDOST O POMOCPOLICIE ČR – ŽÁDOST O POMOC
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Povídání o zdravé stravě v zelené tříděPovídání o zdravé stravě v zelené třídě

ŠKOLÁČEK

Mateřská škola

Návštěva muzeaNávštěva muzea

Rozloučení s předškolákyRozloučení s předškoláky
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Spaní ve školce budoucích prvňáčkůSpaní ve školce budoucích prvňáčků

Výlet na Větrný mlýnVýlet na Větrný mlýn



Krumvířský zpravodaj 2/2021strana  12

ŠipkovanáŠipkovaná

Základní škola

Den šílených účesůDen šílených účesů
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Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021
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Zdravím všechny čtenáře krumvíř-
ského zpravodaje a hlavně přízniv-
ce Bartolomějských hodů. Jmenuji 
se Kamila Urbánková a společně s 
Martinem Hrabcem jsme tvořili první 
stárkovský pár. Moc mu děkuji, že mi 
byl po celé hody dobrým tanečníkem 
a hlavně parťákem. O hodech bych 
v první řadě napsala, že je to kromě 
ukázky tradic a krásných krojů, hlavně 
o setkávání lidí. To nám všem určitě 
v poslední době chybělo. Projevilo se 
to i na účasti při stavění máje, tak i při 
odpoledních i večerních zábavách. 
Naše oblíbená kapela Zlaťanka opět 
nezklamala, tancovalo se u ní moc 
krásně. Děkuji také ostatním stárkám 
a stárkům a celé krojované chase, 
že jsme to společně zvládli, myslím, 
že dobře a se ctí. Nejvíc jsem vděč-
ná svým rodičům, bez kterých bych 
stárka nebyla. Postarali se o všechno 
moc krásně. Jsem ráda, že jsem to 
všechno mohla zažít a že budu mít na 
co vzpomínat.

Zdravím, jmenuji se Martin Hrabec 
a letošní hody jsem stárkoval po třetí 
a mojí stárkou byla Kamča Urbánko-
vá, se kterou jsme tvořili 1. stárkovský 
pár. Našim dnem byla tudíž sobota, 
která se vydařila snad nejlépe, jak 
mohla. Počasí nám vyšlo nádherné a 
to ukázala i účast na odpolední zába-
vě, večerní zábava byla letos po dlou-
hé době pořádána venku na čerstvém 
vzduchu a podle enormní účasti sou-
dím, že to byl určitě dobrý tah. Ne-
děle pokračovala stejně dobře jako 
předešlý den a tak mohla být tradiční 
Zavádka předtančena ve vší parádě. 

V posledním roce a půl bylo příle-
žitostí setkávat se s přáteli opravdu 
pomálu. I proto byly letošní hody tak 
dlouho očekávané jak námi, chasou a 
stárky, tak vámi. I přes všechny změ-
ny, které v organizování hromadných 
akcí proběhly, jsme se snažili zachovat 
průběh hodů takový, jak jsme na něj 
zvyklý. Myslím si, že se nám to poved-
lo. Věřím, že tyhle tři krásné letní dny si 
všichni ti, kteří pod máju nebo do sálu 
kulturního domu zavítali, náramně užili. 

Jako druhá stárka bych chtěla ze 
srdce poděkovat svému stárkovi, Radi-
movi Stehlíkovi, za všechno, čím jsme 
si společně prošli. Cítili jsme velkou 
zodpovědnost a dokázali jsme sehra-
ně řešit problémy, které se nám obje-
vily v cestě. Zároveň s námi byli pod 
velkým tlakem i ostatní stárci a stárky, 
kterým také patří můj obrovský dík. A 
nic z toho, co jsme během hodů zažili, 
by nebylo možné bez krojované chasy, 
která nám byla jako vždy velkou opo-
rou a zdrojem bezmezné podpory a 
zábavy.

Moje rodina je nepostradatelnou sou-
částí mého hodového života. Nesmírně 
jí proto děkuji za přípravu pohoštění 
pro stárky, přespolní i všechny ostatní, 
za udržování a oblékání do kroje a za 
celkovou podporu a pomoc. Její trpěli-
vost je obdivuhodná a jsem za ni velmi 
vděčná. Organizace hodů by nebyla 
možná bez pomoci a ochoty obce. Dě-
kuji všem, kteří přiložili ruku k dílu.

V neposlední řadě dávám dík všem 
těm, kteří si přišli letošní hody užít s 
námi. Ať už jde o páteční večer a krás-
ně postavenou máju, odpolední zá-
bavy a plné večerní parkety, moc nás 
potěšila účast jak místních, tak přes-
polních. Doufám, že se uvidíme i 18. 
září na odehrávkách a už teď se těším 
na to, co nás čeká příští rok. Veselo!

Kamila UrbánkováKamila Urbánková

Martin HrabecMartin Hrabec

Lucie LedahudcováLucie Ledahudcová
BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2021

Pondělní den, jak už bývá zvykem, 
byl hodně veselý, stejná nálada po-
tom kolovala při zvaní „na sklepech“ z 
následné večerní zábavy zakončené 
volením starých stárků, kterým bych 
chtěl tímto poděkovat za neskutečnou 
odvahu a zábavu, kterou ten večer 
všem ukázali. Je krásné držet tady tu 
tradici a jsme moc rádi, že jsou zde 
ještě ochotní lidé, kteří se tohoto ne-
lehkého úkolu rádi zhostí. 

Naše již tradiční kapela DH Zlaťan-
ka předvedla klasický nadstandardní 
výkon a udělali velkou show. Myslím 
si, že se celkově hody velice vydaři-
ly a já bych rád na závěr poděkoval 
primárně naší veliké chase, která nám 
se vším od začátku pomáhala a bez 
které by tyto hody vzniknout  určitě 
nemohly! Další poděkování bych rád 
věnoval Staňovi Prokopovi za kaž-
doroční za mě nedoceněnou práci 
při natáčení a focení našich hodů a 
následného vytvoření celovečerní-
ho fi lmu plného vzpomínek, který si 
vždycky rád pustím. Můj další dík je 
směřován mojí úžasné stárce Kamči 
Urbánkové, která při mě stála při ře-
šení všech nelehkých situací a byla 
mi velikou oporou a pomocnou rukou 
po celý průběh hodů. 

Ten největší vděk však musím smě-
řovat mojí rodině - hlavně mamce a 
taťkovi, kteří se mi snažili ve všem vy-
jít vstříc a pomohli mi zvládnout celý 
tento průběh s maximálním možným 
nasazením! A jako poslední tečku 
bych rád vyjádřil velikou vděčnost 
všem lidem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli na vytvoření těchto 
krásných hodů, moc vám všem dě-
kuju za tento krásný zážitek, na který 
nikdy nezapomenu.
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Hody, asi deset dní, kdy člověk za-
pomene na všechny starosti a užívá 
si jak příprav, tak samotných hodů. 
Přípravy byly někdy dost náročné, 
ale všechno jsme to společně zvládli 
a hody si užili na 110 %. Letos jsem 
stárkoval poprvé jako 2. stárek spo-
lečně s Luckou Ledahudcovou, za 
což jí moc děkuju. Naším dnem byla 
neděle, která začala mší v kostele. 
Počasí nám celý den přálo, i když 
bylo trochu pod mrakem. Po Zavád-
ce, která nám podle mě vyšla na jed-
ničku, z nás téměř veškerý stres opa-
dl a mohli jsme se bavit. Za sebe i za 
všechny stárky můžu říct, že se nám 
hody povedly a krásně jsme si je užili. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na hodech jakýmkoliv způso-
bem podíleli a pomáhali. Nejvíce bych 
však chtěl poděkovat své rodině, kte-
rá mě ve všem podporovala a se vším 
mi pomohla. Jsem rád, že jsem mohl 
být součástí letošních hodů. Těšíme 
se na vás příští rok a doufám, že si ty 
další hody užijeme stejně jako ty le-
tošní. VESELO HODY!!!

Letos jsem stárkovala poprvé a byla 
jsem třetí stárka společně s mým ka-
marádem Adamem Húškem. Být stár-
ka není tak snadné, jak jsem si ze za-
čátku myslela. Je to spousta starostí a 
stresu nejen na hody, ale po celé léto. 
I přes všechny ty nervy si myslím, že 
jsme to zvládli na výbornou a všich-
ni jsme si to moc užili. Chtěla bych 
moc poděkovat celé chase za pomoc 
při přípravách a samozřejmě i na ho-
dech. Bez vás bychom to nezvládli. 
Taky bych chtěla poděkovat Adamo-
vi, že to se mnou ty tři dny vydržel i 
když to muselo být někdy náročný. 
Největší díky však patří mé rodině, 
která mě podpořila a pomohla mi se 

Letoš ní  rok jsem stá rkoval poprvé  a 
byl zvolen 3 stá rkem, společ ně  s Vik-
torkou Š urý novou. Poč así  ná m vyšlo 
parádně, i na náš den. V pondělí se 
mírně ochladilo, ale jen tak, že nám 
bylo všem krojovaným dobře. Trochu 
jsem měl strach, ale potom to postup-
ně všechno opadalo a moc se mi to 
všechno líbilo. A tímto bych chtěl po-
děkovat za podporu stárků a stárek, a 
hlavně i rodičům a rodině. Těším se 
na příští rok. Letošní rok jsem stárkoval potře-

tí, ale s dvouletou pauzou. Byl jsem 
sklepníkem se Zuzankou Petlákovou. 
Na to, že stárkovala poprvní, tak to 
zvládla perfektně a za to jí patří moje 
velké poděkování. Na náš den si sice 
ještě musíme počkat, ale určitě bude 
skvělý, tak jak ostatní tři dny.

Počasí bylo ukázkové, Zavádka 
také proběhla úžasně a já si rozhod-
ně nemůžu nač stěžovat. Myslím si, 
že jsme všichni z toho nadšení. Hody 
jsem si skvěle užil.

Ten největší dík patří mojí rodině, 
která mě velice podporovala a ve 
všem pomáhala. Také bych chtěl po-
děkovat všem, kteří nám jakkoliv po-
máhali a podíleli se na přípravách a 
přišli nás na hody podpořit.

Všem patří upřímný dík.Letošní hody pro mě byly něco vý-
jimečného, jelikož jsem poprvé stár-
kovala. Můj partner byl Honza Krato-
chvíl, se kterým jsme tvořili sklepnický 
pár. Celé léto se scházíme a postup-
ně se domlouváme, jak naplánovat 
hodovní program, aby se hody vy-
dařily tak, jak si přejeme. I když hody 
jsou jen tři dny, tak je to velmi nároč-
né všechno obstarat, vymyslet sóla 
na večerní zábavu, vyzdobit kulturák, 
a vůbec všechno co se hodů týče. I 
přes všechny starosti a všechen ten 

Radim StehlíkRadim Stehlík

Viktorie ŠurýnováViktorie Šurýnová

Adam HúšekAdam Húšek

Honza KratochvílHonza Kratochvíl

Zuzana PetlákováZuzana Petláková

vším co bylo potřeba. Děkuji, že jste 
ve mě věřili a tuto úžasnou zkušenost 
mi umožnili.

stres, se hody vydařily, a všichni jsme 
si je moc užili. Ráda bych poděkovala 
svému sklepníkovi za jeho pilnou prá-
ci ve sklepě, za starost o lidi, a hlavně 
o mě. Dále bych také chtěla poděko-
vat celé naší chase, díky které šly pří-
pravy hladce a o zábavu bylo postará-
no. Největší díky však patří mé rodině 
a Věře Vašíčkové, která mi chystala 
celý kroj. Ve všem mě podpořili a vyšli 
mi vstříc. Hody jsou za námi a všichni 
se už nemůžeme dočkat na příští rok, 
a hlavně na nováčky které mezi námi 
rádi přivítáme.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Červnové Dny otevřených památ-
kových domků Slovácka přinesly do 
našeho muzea opravdu spous tu ná-
vštěvníků z blízkého i vzdálenějšího 
okolí. Fasáda zářila novotou, všechno 
kvetlo, voněly pég ny a taky mnoho 
bylinkových mastí, sirupů a jiných by-
linných suvenýrů, opravené místnosti 
bývalého chléva a kolářské dílny se 
staly naším novým těžce zkoušeným 
miminkem.

Naše radost z dokončené fasády, 
která je rok od roku v lepší kondici 
(když si vzpomenete, jak dům vypadal 
před devíti lety), skončila 24.6. Torná-

Spolek pro muzeumSpolek pro muzeum
do sice u nás neřádilo, ale padaly krou-
py. Hliněná fa sáda slízla mnoho ran, a 
když do narušené hliněné omítky na-
pršelo, tak bylo dílo zkázy hotové. A 
začínalo se znovu. Nicméně přírodním 
katastrofám nebylo konce. I poslední 
veliká bouřka opět zrenovovanou fasá-
du poškodila (naštěstí lehce).

Již 24.6. v noci vyhlásil Spolek pro 
muzeum charitativní sbírku pro obce 
postižené tornádem. V pátek se už na 
muzeu sbíralo všechno možné, pod-
mínky sbírky se postupně a operativně 
měnily. Velký dík našim hasičům, kteří 
okamžitě – jak je u nich dobrým zvy-

kem – pochopili situaci a začali nasbí-
rané věci odvážet. A jeli několikrát.

Muzeum se postupně vyprázdnilo i 
díky  hasiči organizované Charitě..

Hody prožijeme s výstavou V Žaro-
šicách slavná púť, která je pouze částí 
výstavy Poslechněte mord ukrutný ve 
Vlastivědném muzeu v Kyjově (článek 
odeslán před „hodama“, pozn autora). 
Krátká expozice představí návštěvní-
kům fenomen 19. století – kramářské 
písně, ilustrace Natálie Colledani k 
připravované publikaci Zlatá sobota v 
Žarošicích, vzácné originály špalíčků, 
otisky dřevěných štočků, texty někte-
rých písní a samozřejmě pohlédne i 
do nedalekých Žarošic, na jejichž slav-
ných poutích se písně zpívaly a vytiště-
né prodávaly.

A co plánujeme dál? Dokončíme za-
teplení opravených hospodářských bu-
dov a pak se uvidí. Bohu žel, poslední 
dobou stále více platí: Chceš-li Pána 
Boha pobavit, svěř se mu se svými 
plány.

Děkujeme všem, kteří podpořili naši 
charitativní sbírku, děkujeme všem, 
kteří nám neustále něco přinášíte – i 
když už musíme i odmítat, děkujeme 
návštěvníkům (stálici MŠ) a děkujeme 
především vám, jejichž podpora po de-
víti letech stále trvá.

Věra Colledani, předsedkyně SPMLis na tvarohLis na tvaroh
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Cyrilo-Metodějská slavnost
Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř a farnost Krumvíř 5. 

července, v den slavnosti Cyrila a Metoděje, uspořádaly 
tradiční hasičskou pouť ke kapličce.

U nově opravené kapličky při bohoslužbě se konala sbír-
ka na tornádem poničené kostely v Moravské Nové Vsi a v 
Hruškách. Celkový obnos sbírky činil 35.000,- Kč.

Celou částku jsme osobně s p. Františkem Valihrachem 
předali otci Marianovi, duchovnímu správci farností Morav-
ská Nová Ves a  Hrušky.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Nově vymalovaná kaplička
Určitě jste si ještě všichni nestačili všimnout, ale krum-

vířská kaplička je nově vymalovaná. Když probíhala v loň-
ském roce Noc kostelů, byla kaplička zařazena do sezna-
mu míst, která bylo možné navštívit. Tehdy tuto možnost 
využila necelá stovka návštěvníků, místních, ale hlavně z 
okolních obcí. A i mezi Krumvířáky se našlo pár jedinců, 
kteří o její existenci neměli ani ponětí a byli vděčni za tuto 
její prezentaci. A možná tehdy v tomto malebném krumvíř-
ském zákoutí dozrál nápad kapličku znovu opravit a dát jí 
nový kabát. Tohoto záměru se ujal a nakonec i dotáhl do 
zdárného konce pan František Buchta. Po dohodě a spolu-
práci s hasiči oslovil malérečku z Dolních Bojanovic - paní 
Evu Sejákovou, která se malováním ornamentů zabývá a 
má s touto prací bohaté zkušenosti. Mimo jiné šlo totiž také 
o výběr kvalitních barev. Paní Sejáková vycházela z histo-
rických fotografi í, které jí byly poskytnuty. Byly sice pouze 
černobílé, ale její zkušenosti a také cit pro tuto práci ji po-
mohly zhotovit návrh, který se co nejvíce podobal původ-
ní malbě. Po celou dobu, kdy na tomto díle pracovala, si 
také pochvalovala krásné prostředí, ve kterém se jí dobře 
pracovalo, ale také péči a zázemí, který jí pan Buchta se 
svou rodinou poskytovali. A tak na letošní pouti u příležitosti 
svátku sv. Cyrila a Metoděje jsme si mohli nejen prohléd-

Farnost KrumvířFarnost Krumvíř
nout krásné staronové ornamenty, ale také se potkat s jejich 
autorkou, malérečkou paní Sejákovou, která prý svůj talent 
i lásku k malování má po své mamince i babičce. Takže po-
děkování patří nejen jí a rodině Buchtových, ale také všem, 
kdo pomohli např. s dopravou, zapůjčením i stavbou a ná-
sledným rozebráním lešení, které bylo také potřeba.

SA

Svatý Bartoloměj
Drazí Krumvířáci,
rád bych se s Vámi všemi podělil o poznání světce, je-

muž je zasvěcen kostel v Krumvíři. Každá obec si váží lidí, 
kteří pro ni něco neobvyklého udělali, kteří žili životem, kte-
rý mnohé strhl k jejich následování – sportovci, umělci, ale 
také mučedníci – to jsou ti, kterým nezáleželo na vlastním 
životě, ale byli ho schopni obětovat pro druhé…

Svatý Bartoloměj je Ježíšův apoštol, kterého si On sám 
osobně vyvolil. Pocházel z galilejského městečka Kány a 
byl přítelem Filipa, rovněž Ježíšova apoštola. Oba patřili 
mezi Izraelity, kteří měli obrovskou touhu po Mesiáši! Evan-
gelista sv. Jan popisuje tuto krásnou událost slovy – Na-
šli jsme toho, o kterém píše Mojžíš v Zákoně o prorocích. 
Ježíše z Nazaretu, syna Josefova. Tohle sdělil Filip Barto-
loměji… Jeho reakce byla hodně skeptická. „Copak může 
z Nazaretu pocházet něco dobrého?“ Ježíš pomáhá všem 
lidem k tomu, abychom Ho osobně poznali. Nejinak tomu 
bylo i v případě apoštola Bartoloměje. Je si vyhledal Ježíš, 
aby naplnil touhu, kterou měl Bartoloměj už dávno v srdci – 
setkat se s Mesiášem!

Kostel v Krumvíři nese jméno velkého světce. A víme, že 
ti, kteří jsou v nebi se za nás přimlouvají, abychom byli tam, 
kde jsou oni.

Ať přímluva svatého Bartoloměje nám všem pomáhá, 
abychom se osobně setkali s Mesiášem - Kristem.

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

Zakažme dětem chodit ven, dýchat 
čerstvý vzduch, pořádně provětrat 
„kopýtka“, nedej Bože se sejít na dva 
metry. Posaďme je před počítač, kde 
se jejich imunita zesílí jako nikde jin-
de. Nasaďme jim dečku na pusu, ať 
se jim při aktivitě vrací vydechnutý 

SK KrumvířSK Krumvíř
vzduch zpět do plic. Zdravě smýšlejí-
címu člověku nad podobnými rozhod-
nutími zůstává rozum stát. Jsem rád, 
že žijeme na vesnici, kde se s tímto 
jevem na ulici a k mojí radosti i na fot-
balovém hřišti nepotkáváme a věřím, 
že s přibývajícími slunnými dny bude 
pohled na děti, jezdící na kole, brus-
lích nebo honicí se za míčem, stále 
hojnější. Nicméně k radostem spoje-
ných s fotbalovými zápasy a ofi ciální-
mi tréninky si budeme muset ještě ně-
jakou dobu počkat. Byť je možné, že 
s neustálými změnami vládních naří-
zení, podobající se aprílovému poča-
sí, bude při vašem čtení tohoto článku 
zase všechno jinak. Fotbalistům je slí-
beno od pondělí začít trénovat v po-
čtu dvaceti hráčů, ale ještě než k tomu 
dojde, je tu nové rozhodnutí o úter-
ním omezení zase na dva hráče. My 
se nebudeme nad podobnými věcmi 

vzrušovat, a raději se zaměříme na 
takové, které hráčům a fanouškům ra-
dost přinesou. 

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

Je mou povinností vás také infor-
movat o tom, že nás navždy opustil 
vedoucí A mužstva SK Krumvíř Jožka 
Káňa. Tento nepřehlédnutelný pán, 
jemuž nikdo neřekl jinak než „Kekin“, 
podlehl náhlé srdeční příhodě, která 
se mu stala osudnou na konci břez-
na. Patřil k nejvýraznějším postavám 
krumvířské kopané v posledním de-

Ach, kraj beze stínu!
Tak byste zvolali při pohledu z ne-

mnoha návrší do kraje Hanáckého 
Slovácka, kraje úrodné nížiny, kraje 
bohatých sedláků, kraje, kde se slo-
vácký temperament snoubí s hrdostí 
hanáckou. 

Rozlehlá podoblast Moravského 
Slovácka sousedí na severu s Brněn-
skem, na jihu s Podlužím, na seve-
rovýchodě pak s kyjovským Dolňác-
kem. Severní hranici regionu tvoří 
Ždánský les, z jehož úbočí se kraj 
svažuje přes mírně kopcovitou pa-
horkatinu Hustopečskou do jihomo-
ravských nížin směrem k Hodonínu, 
Břeclavi a k Pavlovským vrchům. Pří-
vlastek „hanácké“ v názvu oblasti má 
své opodstatnění v určitých znacích 
regionu Hané (nářečí, kroj), které jsou 
pro část Hanáckého Slovácka typic-
ké. Podle znaků kroje se oblast dělí 
na severní a jižní. Tomuto rozdělení 
odpovídá až na výjimky i dvojakost 
nářečí. V jižní části, kolem Velkých 
Pavlovic, se hovoří přechodným dia-
lektem slováckým, zatímco v severní 
části na Kloboucku a Ždánicku převa-
žuje nářečí hanácké. 

Od roku 1976 se v Krumvíři, na 
pomezí jižní a severní části regionu, 
koná Folklorní festival Kraj beze stínu. 
Tehdejší národopisné slavnosti vznik-
ly z iniciativy místního významného 
folkloristy pana Martina Foretníka a 
jeho spolupracovníků ze Slováckého 

Kraj beze stínuKraj beze stínu
krúžku v souvislosti s přípravou po-
řadu regionálního programu Krajem 
zavádky pro Mezinárodní folklorní 
festival ve Strážnici. Z původně jed-
nodenních slavností se postupně stal 
dvoudenní festival, který se od roku 
2001 koná každý lichý rok druhý červ-
nový víkend na národopisném areálu, 
postaveném v roce 1958. Název fes-
tivalu převzal Martin Foretník z knihy 
spisovatele Jana Herbena, rodáka 
z hanáckoslováckých Brumovic. Mezi 
autory programů Kraje beze stínu na-
lezneme spoustu významných osob-
ností. V 80. letech 20. stol. se na pro-
gramech podíleli např. Zdenka Jelín-
ková, dr. Jan Pavlík, Zlatka Krůzová, 
Miroslav Jestřabík. V dalších ročnících 
vynikaly programy sestavené Ludmi-
lou Požárovou (dlouholetou vedoucí 
Dfs Pantlička z Krumvíře), a dále orga-
nizátorem, autorem a hanáckoslovác-
kým zpěvákem a muzikantem Janem 
Zaviačičem. Na festivalu se kromě re-
gionálních folklorních souborů a sku-
pin vystřídalo i množství významných 
hostů, např. Lúčnica, Olšava, Břec-
lavan, Kunovjan. Od roku 1989 se 
v rámci festivalu koná i Soutěž o nej-
lepšího verbíře Hanáckého Slovácka, 
jejíž vítěz postupuje do fi nále soutěže 
verbířů na MFF ve Strážnici. 

V červnu letošního roku by festival 
Kraj beze stínu oslavil 45. výročí. Bo-
hužel jej díky pandemii potkal stejný 
osud jako mnoho dalších festivalů, a 

tak byl jeho program přesunut na rok 
2023. V příštím ročníku festivalu vás 
bude čekat osvědčený programový 
koncept. Na festivalu, jehož atmosfé-
ru návštěvníci popisují jako rodinnou, 
nechybí jarmark s místními specialita-
mi a množstvím regionálních vinařů. 
Kromě dětských souborů se předsta-
ví vinařská obec Čejkovice, která je 
známá množstvím prvků lidové kul-
tury typických pro Hanácké Slovác-
ko. Lidové mluvě a nářečí se bude 
věnovat hlavní regionální program 
dospělých souborů a na pořady regi-
onu Hanáckého Slovácka naváže o 
pozdním nedělním odpoledni soused-
ní významný region kyjovské Dolňác-
ko. Folklorní festival Kraj beze stínu 
již tradičně v neděli večer zakončuje 
host, který originálním způsobem roz-
šiřuje folklorní tematiku. V roce 2023 
bychom měli uvítat slovenskou world 
music skupinu Banda, jejíž tvorba vy-
chází ze slovenské lidové hudby. 

Folklorní festival Hanáckého Slo-
vácka Kraj beze stínu, jehož pořada-
telem je obec Krumvíř ve spolupráci 
s řadou dobrovolníků, napomáhá k 
oživení a udržení tradic lidové kultu-
ry v regionu a ve svých programech 
nese poselství dalším generacím oby-
vatel Hanáckého Slovácka.

Zuzana Martinková
(Přepis článku uveřejněného v 

aktuálním čísle Malovaného kraje ke 
45. výročí festivalu)
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setiletí, stál snad u všech postupů 
našeho áčka, měl obrovský přehled 
a byl známý po celém fotbalovém kra-
ji. Jako dlouholetý člen výboru kromě 
péče o A mužstvo pomáhal také se za-
ložením béčka, sháněl hráče do jed-
notlivých kategorií a byl rovněž velmi 
aktivní při pořádání našich kulturních 
akcí. Největší měrou se podílel také 
na stavbě stánku, který stojí na krum-
vířském hřišti od loňského jara. Za to 
všechno mu od celého týmu patří ob-
rovské poděkování. Až časem si kaž-

dý z nás uvědomí, co všechno pro SK 
Krumvíř tenhle pán udělal. My se na 
něj budeme snažit zavzpomínat a uctít 
jeho památku i na některém z nejbliž-
ších zápasů.

Co se týká dohrání probíhající se-
zóny, stále není nic jasného. Ve hře 
je varianta dohrání více než 50 pro-
cent zápasů, což by umožňovalo vy-
brat postupující a sestupující týmy. 
My bychom samozřejmě kvůli skvěle 
rozjetému podzimu našeho áčka tento 
scénář brali. S dohráním všech zápa-

sů, včetně těch jarních, už asi nikdo 
nepočítá, jelikož čas do konce ročníku 
a zahájení nového se rychle krátí. 

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

Ondřej Luskač
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WINERUN – Krumvířský vinař-
ský běh 2021

Podobně jako v loňském roce jsme 
byli nuceni posunout letošní sedmý 
ročník na polovinu prázdnin a věřit, že 
vše bude dobré a běh se uskuteční.

Jak bývá zvykem, den tradičně za-
číná závody od těch nejmladších, do 
kterých se přihlásilo přes sto dětí a 
odvážíme si tvrdit, že tolik dětí a mla-
distvých ještě na WineRunu neběželo.

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 výkony 
běžců) vítězí sportovní duch a legra-
ce.

Do hlavního závodu se letos při-
hlásilo 211 běžců a tímto počtem se 
opět posunula hranice maximálního 
počtu startujících běžců. Přestože na 
startovní listině byla spousta adeptů 
na první místo, vítězem mužského 
závodu se stal tradiční účastník Jakub 
Špéra z Mutěnic s časem 21 minut a 
58 vteřin a zapsal se do historie jako 
další vítěz Krumvířského vinařského 
běhu. Mezi ženami potvrdila loňské 
vítězství mladá běžkyně z Brna, Ka-
teřina Švancarová. Nejlepší z krum-
vířských běžců byl Tomáš Němeček 
a nejlepší krumvířskou běžkyní byla 
Monika Grégrová.

Na den plný běhu se také otevírají 
sklepy a letos měli návštěvníci mož-
nost navštívit a ochutnat vína na 16 
místech a i vzhledem k vynikajícímu 
počasí bylo vidět, jak si lidé sklepy 
užívají. K tomu všemu vínu jím zpívaly 
dva mužské a jeden ženský sbor.

Krumvířský vinařský běh není je-
nom o běhu, ale také pravidelně po-
máháme lidem, co v životě nemají 
takové štěstí jako my - letos jsme po-
mohli hned dvakrát. Před samotným 
během jsme podpořili malou autistic-
kou holčičku Marušku, která si přála 
jet na tábor, a tak jsme jí toto přání 
splnili. Pro sbírku jsme vybrali malou 
Viktorku z Bošovic, která má od mala 
dětskou obrnu. Viktorka potřebovala 
nový vozík a také vzhledem k svému 

Čeká nás další školní rok a my znovu doufáme, že se 
brány Pantličky otevřou pro všechny tance a zpěvu chtivé 
děti. Rády přivítáme všechny od dětí školkou povinných až 
po „puberťáky“. Nápadů a plánů máme spoustu, ale zatím 
se je neodvažujeme ani vyslovit – aby to náhodou nedopad-

Spolek proKRUMVÍŘSpolek proKRUMVÍŘ

DFS PantličkaDFS Pantlička
lo stejně jako loni touto dobou. Pokud situace dovolí, měli 
bychom se scházet opět ve čtvrtek v tělocvičně...a my už se 
na Vás moc těšíme.

Božena  Svobodová, Kateřina Valihrachová
vedoucí souboru
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Další aktivity spolku proKRUMVÍŘ
Kromě běhu se spolek proKRUMVÍŘ snaží 

přispět ke kulturnímu životu v Krumvíři také po-
řádáním letního kina. V polovině srpna jste měli 
opět možnost v amfi teátru národopisného stadi-
ónu navštívit letní kino. Letos byl zejména hlav-
ním tahákem páteční nový fi lm „Prvok, Šam-
pón, Tečka a Karel“. Letní kino v Krumvíří mají v 
oblibě nejen místní obyvatelé, ale i návštěvníci z 
okolí. Letošní návštěva opět splnila očekávání a 
do amfi teátru zavítaly stovky diváků. Bohužel se 
nám letos nevyhnuly technické problémy, které 
způsobily zpoždění fi lmu. Touto cestou se všem 
omlouváme a zároveň děkujeme za Vaši trpěli-
vost a shovívavost.

spolek proKRUMVÍŘ

handicapu spoustu rehabilitací. Ať 
už jste běželi, zakoupili si pásky na 
volnou degustaci do sklepů, bavili se 
nebo jste přímo osobně fi nančně při-
spěli, Vám všem patří velké díky! V 
tomto ročníku jsme společně vybrali 
129 000 Kč!

Za spolek proKRUMVÍŘ bychom 
rádi poděkovali všem dobrovolní-
kům, podporovatelům, obci Krum-
víř, dobrovolným hasičům Krumvíř, 
SK Krumvíř, Keramičce Krumvíř, 
zahrádkářům, pěveckým sborům, 
sponzorům, všem vinařům, kteří ote-
vřeli sklep a občanům Krumvíře, bez 
kterých by Krumvířský vinařský běh 
nebyl to, co je.
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Z HISTORIE

Půlkulatiny! Ano už je to tak, letoš-
ní beseda u cimbálu byla v pořadí již 
pátá, a proto jsme už od zimy doufali, 
že budeme moct besedu uspořádat i 
tentokrát. Zadařilo se a my mohli na 
jaře vše začít plánovat.

Vzhledem ke čtyřmi ročníky ově-
řenému formátu, jsme se i letos drželi 
“besedních stálic” a to Cimbálové mu-
ziky Primáš, vín od místních vinařů a 
masa na ohni s vychlazenou “dva-
náctkou” na čepu.

Ač to i tentokrát vypadalo s před-
povědí počasí nevalně, žádný velký 
déšť nepřišel a místo něj doslova pár 
kapek. I díky tomu se všech 170 zú-

Již několikrát jste si ve zpravodaji mohli přečíst přepis 
zápisu z obecní kroniky, z hasičské nebo i farní kroniky. Ten-
tokrát se nám dostala do ruky další zajímavost – výpis k 
udělení živnosti hostinské a výčepnické z roku 1923. Jak 
vypadalo řízení před téměř sto lety se a co všechno mohl 
hostinský prodávat?

Okresní správa politická
V Hustopečích dne 2. května 1923

Panu Janu Horáčkovi, majiteli domu č. 14 v Krumvíři 
Na základě vaší žádosti ze dne 9. března 1923 udělu-

ji Vám v základu § 18 živnost. řádu po případě zákona ze 
dne 23. června 1881 č. 62 ř. z. koncessi k provozování živ-
nosti hostinské a výčepnické v domě č. 14 v Krumvíři a to 
pro místnosti, které jsou v předloženém plánu jako nálevna, 
výčep, pokoj pro hosty, kuchyně, ve dvoře stáj pro koně a 
konečně příslušenství.

Tato koncesse obsahuje oprávnění:
1. Přechovávati cizince
2. Podávati pokrmy
3. Čepovati pivo, víno
4. Čepovati a na drobno prodávati nápoje lihové

Beseda u cimbálu s CM Primáš 2021Beseda u cimbálu s CM Primáš 2021

Krumvířská kronikaKrumvířská kronika

častněných mohlo bavit plnými douš-
ky, zpívat s muzikou, která ani letos 
nezklamala, a pokoštovat celkem 16 
vzorků od krumvířských vinařů.

Za tímto skvělým večerem stojí vel-
ký kus práce, za který bychom chtěli 
poděkovat nejen vám zúčastněným, 
kteří jste dokázali vytvořit příjemnou 
atmosféru společně s Cimbálovou 
muzikou Primáš, ale také všem, kte-
ří nám jakkoliv pomohli s přípravami 
a následným úklidem. Velký dík patří 
také Jirkovi Prokopovi, který se celý 
večer staral o oheň a maso, Martinu 
Foretníkovi za poskytnutí prostoru za 
Vinařským domem a otevření své ex-

5. Podávati kávu, čaj čokoládu, jiné teplé nápoje a občerst-
vení

6. Odbývati dovolené hry

Koncesse však se pojí na následující obmezení:
1. Dvéře vedoucí do místnosti sloužící ku provozu zřízeny 

buďtež k otvírání na venek.
2. Dvéře vedoucí z nálevny do kuchyně buďtež zrušeny a v 

horní jich polovině buď upraven otvor ku podávání pokr-
mů.

3. Místa, kde v místnostech živnostenských stojí kamna, 
pobita buďtež plechovými podložkami přesahujícími ob-
vod kamen aspoň o 60 cm.

4. Všechna místa vadná v podlahách hostinských místnos-
tí, kuchyně a průjezdu buďtež opravena. 

5. Zdi stáje buďtež řádně upraveny, ohozeny omítkou a vy-
bíleny. Strop stáje budiž opatřen podbitím a orákosován. 
Podlaha stáje i stání v případě potřeby budiž opravena, 
aby zabráněno bylo jakémukoliv vsakování močůvky do 
podlahy.

6. Sedadla záchodová vyhražena buďtež k používání při 
provozu živnosti a sice sedadlo vedle pissoiru pro muž-
ské, druhé pro ženské, avšak s úpravou vchodu úplně 

pozice, Sdružení vinařů Krumvíř za 
poskytnutí Vinařského domu, Obci 
Krumvíř za zapůjčení stolů, laviček 
a obecních stanů, SDH Krumvíř za 
zapůjčení pípy a v neposlední řadě 
místním vinařům z Vinařství Prokop, 
Vinařství Valihrach, Vinařství Pod 
Kumstátem a Vinařství Hradil za jejich 
spolupráci při dodávce vína. Děkuje-
me!

Na závěr bychom vás tímto chtěli 
pozvat na další ročník, který se bude 
konat 16. července 2022 opět s Cim-
bálovou muzikou Primáš. Tak zas za 
rok!

Martin Sýkora a Vojtěch Veselý
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dle pohlaví oddělenou. Podlaha pissoiru, 
jakož i stěna, na kterou se močí do výše 
1,50 m opatřeny buďtež cementovou hlad-
kou omítkou.

7. Kuželna budiž upravena a opatřena řád-
ným zachytávačem koulí

Následujících předpisů provozovacích musí 
býti šetřeno:

1. Výčep pálených lihových nápojů smí býti 
provozován pouze ve spojení s ostatními 
oprávněními živnosti hostinské a výčepnic-
ké, která vám byla udělena a sice jen v tě-
chže místnostech a také v těchto nesmí býti 
provozován výhradně a především v jedné 
jejich části.

2. Ložní a domácí prádla jakož i stolové příbo-
ry musejí býti stále udržovány v čistotě.

3. Cenníky jídel a nápojů buďtež vyvěšeny 
v hostinských místnostech na viditelných 
místech.

4. Ve stáji pro potahy cizinců nesmí státi do-
mácí dobytek. 

Po provedení úprav budiž zažádáno o ko-
laudaci. 

Udělením této koncesse hostinské pozbývá platnosti 
koncesse hostinská Jana Kůrky pro týž dům č. 14, jelikož 
byla složena. 

Komisionelní výlohy včetně poplatku kolkového na pro-
tokol činí 254 Kč 60 h a buďtež sem přiloženou složenkou 
zaslány.

Pozn. redakce: Jen pro představu tehdejší měsíční plat 
horníka byl do 950 korun, za práci v zemědělství se dostá-
valo 17,5 Kč/den (okolo 400 Kč/měsíc). Litr mléka stál 2 Kč 
a např. 1 kg másla stál 25,75 Kč (dnes v průměru za 1kg 
másla dáte 240 korun, za což si při průměrném platu 24 415 
čistého koupíte 101,73 kg másla, tehdy byste si koupili 15,5 
kg másla). 

KDYŽ ŘÁDÍ ŽIVEL
Rok 2021 se mimo jiné zapíše do 

naší paměti i do historie tím, že nám 
příroda dala najevo svou sílu.  Zhruba 
20 kilometrů od naší obce prošlo ve 
čtvrtek 24. června navečer tornádo 
o takové síle, kterou si nikdo z nás 
neuměl ani představit. Smetlo téměř 
všechno, co mu stálo v cestě a lidem 
v obcích Pánov, Moravská Nová Ves, 
Mikulčice, Lužice nebo Hrušky se bě-
hem několika málo minut obrátil život 
vzhůru nohama. 

Určitě si ale všichni budeme 
pamatovat i jinou sílu – tu lidskou. 
Vlna solidarity po celé republice 
byla a stále je neuvěřitelná. Ani my 
z Krumvíře jsme nezůstali pozadu. 
O sbírkách si můžete přečíst už ve 
článcích výše, ale dost Krumvířáků 
se vypravilo pomáhat osobně do po-
ničených obcí…

Na červnové neštěstí na Moravě 
určitě nechce nikdo z nás nechce 
vzpomínat, zvláště pak všechny ty ro-

diny, které v těch nejvíce postižených 
oblastech přišly o své domy, majetek 
i domácí mazlíčky. Ale co mě opravdu 
těšilo bylo vidět jak si dokázali lidé na-
vzájem pomoci. Lidé jeli přes celou re-
publiku, aby udělali kus práce, dovezli 
různý materiál nebo pití a občerstvení 
pro ty co bezmyšlenkovitě od rána až 
do večera pracovali. Hodně mě mr-
zelo že ze zdravotních důvodů jsem 
nemohla tímto způsobem přiložit ruku 
k dílu, takže jsem alespoň nasmažila 
hromadu řízků, koupila chleba, pití a 
nějaké opalovací krémy a dopravila 
na místo. Jela jsem přímo do Mikulčic 
a opravdu musím říct, že vidět něco 
takového v televizi nebo na internetu 
je rozhodně něco jiného, než to vidět 
na živo. Můžeme všichni jen doufat, 
že něco takového už se tu neukáže. 
Proto všem v postižených oblastech 
přeji, aby se jejich život pokud to bude 
možné co nejdříve vrátil do starých 
kolejí.

Žaneta Jančová

Čtvrtek 24. června 2021, den, na 
který dlouho nikdo nezapomene.....
po prvotních záběrech z Hodonína 
nás doma napadlo: To budou zase 
nějaké fake news....Bohužel tomu 
tak nebylo. Vysílání Čt 24 druhý den 
ráno by se dalo nazvat Apokalypsou. 
Jako spoustu ostatních i nás hned 
napadaly otázky, jak můžeme pomo-
ci. Finanční a věcné dary byly samo-
zřejmostí, ale člověk by se nejraději 
hned rozjel do jednotlivých vesnic na-
bídnout své ruce. Jenomže, jak bylo 
možné vidět a slyšet z médií, všude 
panoval chaos, lidé se probírali z šoku 
a práci bylo třeba nějak zorganizovat, 
nejlépe se domluvit s konkrétními ro-
dinami, místy. Byl jsem rád, když mě 
oslovili Pavlína s Jaromírem Trutma-
novi, kteří předtím kontaktovali domov 
seniorů v Hodoníně, jestli s nimi ne-
pojedu pomoci odklízet následky tor-
náda. A tak jsme v neděli 27. června 
ráno vyjeli. Několikapatrová budova 
měla vymlácená všechna okna, zni-
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čenou střechu i vnitřní atrium. Nejhůř 
na tom bylo samozřejmě poslední pa-
tro, podkrovní. Velmi mile mě ale pře-
kvapilo množství dobrovolníků nejen 
z řad hasičů. Bylo nás tam opravdu 
hodně. Vzhledem k tomu, že jsme si 
přivezli nějaké nářadí, přiřadili nás k 
likvidaci škod v přilehlé zahradě, kde 
jsme odklízeli popadané větve a po-
ničené stromy. Původní zahrada byla 
k nepoznání - po altánku a lavičkách 
nebylo ani stopy a původní zvířectvo 
(kozy) také doslova odletělo. Když už 
jsme posléze odjížděli, bylo vidět, že 
je zde ještě spousta práce, ale pevně 
věřím, že domov bude brzy znovu pl-
nohodnotně fungovat.

Tomáš Konečný

Když jsem ve čtvrtek večer na 
pracovní cestě v Přerově viděl na in-
ternetu, co se na jižní Moravě děje, 
bylo mi jasné že tam budou motoro-
vé pily a arboristé akutně potřeba. V 
pátek ráno jsem se hned vydal domů, 
nabral plné auto věcí a vyrazil do Ho-
donína, jelikož ostatní zasažené obce 
byly totálně zasypané a neprůjezdné. 
V hodonínské Bažantnici jsem se při-
hlásil k prvním hasičům a ptal se, s 
čím jim mohu jako stromolezec po-
moci. Hned za hasičským autem stál 
velký dub, který se při bouřce naklonil 
nad bytovky a zvedlý chodník a po-
praskaná silnice jasně ukazovaly, že 
se strom vyvrací. Na dub jsem naho-
dil lano a opatrně vylezl do koruny, 
kterou jsem několika řezy odlehčil. 
Riziko vývratu po takovém zásahu 
už bylo minimální a tudíž strom mohl 
počkat na důkladné zhodnocení a po-
souzení jeho budoucnosti. 

Poté už přijeli i kolegové a hasiči 
nás poslali likvidovat vyvrácené stro-
my dál po Skácelově ulici. Před další 
bytovkou bylo mikádo stromů zakles-
nutých do sebe a visících nad par-
kovištěm a střechou. Jeden kolega 
vylezl na strom uprostřed zelené plo-
chy před bytovkou a postupně z něj 
uvolňoval zaklíněné koruny ostatních 
stromů. Mezitím bylo potřeba pokácet 
asi 10 stromů ze země, jelikož se buď 
příliš naklonily nebo úplně vyvrátily. 
Tohle nám zabralo několik hodin. Na 
další lokalitu jsme se přesunuli až ko-
lem třetí hodiny odpoledne. 

Hasiči nás poslali k Základní ško-
le u Červených domků. Zde tornádo 
vyvrátilo všechny stromy na škol-
ní zahradě a spousta z nich zůstala 
opřená o střechu. Kolegové se pus-
tili do kácení vyvrácených stromů, 
zatímco já jsem pomáhal hasičům 
sundat stromy z kotelny. Stál jsem na 
střeše a odřezával větve, které oni 
pak lany stahovali ze střechy. Jakmi-
le byly všechny nebezpečné stromy 
v pořádku na zemi, začali jsme řešit 
stromy opřené o střechu školy. Hasiči 
přivezli dvě auta s velkými navijáky a 
pomáhali stromy tahat ven z areálu 
školy. Několik lidí bylo na střeše a há-
zeli větve dolů na hromadu nebo uva-
zovali kmeny za naviják. Zbytek lidí 
dole stromy opatrně řezal u země a 
postupně se nám tak podařilo sundat 
ze střechy pět velkých borovic, aniž 
bychom dále poničili budovu. Posled-
ní strom už musel zůstat na střeše, 
jednak kvůli jeho špatné poloze přímo 
nad vchodem, hlubokému zaražení 
ve střeše a taky kvůli počínající tmě. 
Ten den byl tedy náš zásah ukončen. 

Druhý den jsem vyrazil s otcem 
proti směru tornáda do další z postiže-
ných obcí, Mikulčic. Zde byla situace 
mnohem horší než v okrajově zasaže-
ném Hodoníně. Zahrádkářská kolonie 
byla srovnaná se zemí, hasiči se zrov-
na vraceli z částečně úspěšného pá-
trání po pohřešované osobě a lidé si 
svépomocí vyklízeli zničené zahrady 
a chatky. Po přihlášení k místní hlídce 
jsme byli s mladým hasičem vysláni 
na likvidaci vyvrácených stromů, kte-
ré ležely na chatě jednoho ze starších 
občanů. Chata pod korunami smrků 
nebyla z počátku vůbec vidět. Po ně-
kolika hodinách řezání a tahání větví 
byla chata osvobozena, i když v dezo-
látním stavu. Důležité bylo zabezpečit 
stromy tak, aby při vyklízení a likvidaci 
škod už nikoho neohrožovaly. Po další 
domluvě s hasiči a krizovým štábem, 
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který si na nás vzal telefon, jsme za-
mířili do obce, kde vyvrácený strom 
ukrojil roh místní večerky. Majitelé si 
z vysklených oken udělali provizorní 
okénko a rozdávali vodu a občerstve-
ní. Lidé tahali z trosek kusy kmenů a 
větví, které jsme vyřezávali z obcho-
du. Všude okolo po ulici jeřáby sun-
dávaly krovy střech a lidi shazovali 
tašky a cihly na hromady před dům. 

Jakmile byl strom z obchodu vy-
svobozen, poslední lokalita, kterou 
jsme ten den zvládli, byl park za ško-
lou, kde strom polámal a vyvrátil velký 
počet akátů a borovic. Přidali jsme se 
k místním pilařům a hasičům a pomá-
hali jim s kácením. 

Poslední den, neděli, jsme s strá-
vili s otcem v Moravské nové vsi, kde 
jsme na hlavní ulici pokáceli asi de-
sítku stromů, u kterých bylo jasné že 
nepřežijí nebo že ohrožují místní a 
dobrovolníky. 

Od té doby pomáhám v Moravské 
nové vsi jako dendrolog a v příštích 
dnech budu poškozené stromy ošet-
řovat.

Pavel Colledani

Čtvrtek 24.6.2021, den, který 
vstoupil do paměti snad každému z 
nás. Pouhé tři dny po záplavách v Dol-
ních Bojanovicích, odkud pocházím, a 
kde jsem s manželem od rána pomá-
hala své rodině zachránit z vytopených 
domů a sklepů vše, co se zachránit 
dalo. V tu chvíli jsem si bláhově mys-
lela, že horší pohromu už v životě ne-
uvidím. Opak se bohužel v podvečer 
stal pravdou. Ničivé tornádo, které se 
prohnalo několika obcemi jižní Moravy 
postihlo i moji rodinu v Hruškách. Ne-
konečnou čtvrteční noc plnou obav o 
životy mých blízkých a bez možnosti 
nějakého spojení vystřídalo ráno, kdy 
už jsem netrpělivě čekala na telefon, 
abychom mohli s manželem vyrazit do 
zasažené obce. Bylo nám to umožně-
no až v odpoledních hodinách. 

Když jsme přijížděli na místo, 
ocitla jsem se jako ve špatném snu. 
Bylo těžké si připustit, že to, co člověk 
vidí na vlastní oči, je opravdu realita. 
Reportáže o zničených domech, au-
tech a jiných škodách jsem sledovala 
v televizi již od rána, ale vidět dům, 
kde jsem strávila první tři roky svého 
života se svými rodiči a každé letní 
prázdniny se svými prarodiči, že je 
na půl zdemolovaný a ulici, kde jsem 
zažila mnoho zábavy s kamarády, že 
je zasypaná sutinami a nedá se ani 
projet, to byl zážitek, který mi zalil oči 
slzami a který už nikdy z paměti ne-
smažu. Celou cestu jsem přemýšlela, 
jaká slova útěchy bych vyjádřila své 
rodině, ale slova byla zbytečná. Nej-
větším štěstím pro nás bylo, že jsou 
všichni živí a zdraví!!! 

Když jsem později procházela 
ulicí, začala jsem vnímat v tu chvíli 
něco neuvěřitelného a to vůli zved-
nout se ode dna a bojovat. Obyvatelé 
obce, kteří si prožili ten hrůzný zážitek 
mnohdy na vlastní kůži, neseděli zou-
falí před svými domy a nenaříkali, ale 
tvrdě pracovali, aby zachránili aspoň 
to málo, co jim zbylo, každou cihlu, 
každý trám. A i když jim každým dnem 
docházely síly, tak obrovská vlna soli-
darity a podpory, kterou dostávaly ze 

všech koutů republiky, byla jejich hna-
cím motorem. Už navždy budou tyto 
obce poznamenány a nikdy již nebu-
dou stejné, jako si je mnozí vybavíme 
a pamatujeme, ale díky vám všem, 
kteří jste jakkoliv pomohli se budou 
moci lidé za čas vrátit k normálnímu 
životu, a za to bych vám jménem těch-
to lidí chtěla poděkovat! Mnohdy jste 
udělali víc, než si myslíte. Na závěr 
bych zvláště chtěla poděkovat i krum-
vířským hasičům, kteří v zasažené 
obci následující dny pomáhali i naší 
rodině i přátelům!!

Kateřina Valihrachová
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V neděli ráno jsme jeli pomáhat do 
postižené oblasti Hrušky jako jednot-
ka SDH KRUMVIŘ. Na první pohled, 
když jsme přijížděli do Hrušek, tak by 
si člověk řekl, že se tady nic nestalo, 
ale druhá část obce byla totálně zde-
molovaná. Bylo to jako by tam spad-
la bomba nebo něco takového, bylo 
všude všechno - kamení, sutě, dřeva, 
střechy, auta na hromadě, popada-
né stromy, rozbité domy, potrhané 
fasády, střechy a kolikrát i půl domu 
nikde... měl jsem z toho husí kůži a 
opravdu slzy na krajíčku, jak to byl 
děsivý pohled.

Neváhali jsme a zeptali se hned 
stojícího pána u domu, jestli potřebu-
je pomoct. Vyklízeli jsme dvůr, vyná-
šeli sutě, bourali chlívky a nakonec 
šel bohužel k zemi celý dům.

Poté jsme se přesunuli pomoct k 
jednomu ze sklepů, tam se musela 
rozebrat jedna celá stěna, takže další 
bourací a vyklízecí práce. Pak jsme 
pomohli ještě drobnými pracemi kde 
se dalo a kdo potřeboval pomoct.

V úterý jsme se vydali do postiže-
ných oblasti podruhé, konkrétně do 
Mikulčic, na svozové místo (skládka 
suti a všech odpadů), kde jsme měli 
za úkol řídit dopravu a korigovat a tří-
dit nákladní auta podle druhu odpadu.

Po celém dni na slunci jsme toho 
měli víc než dost, ale každá pomoc 
se počítá, tak jsme odjížděli s dobrým 
pocitem, že i my jsme přidali malou 
kapku pomoci při tak velkém neštěstí.

Za SDH Jaroslav Mikulica

Jak všichni jistě víte, jižní Mora-
vu zasáhlo nedávno ničivé tornádo 
a někteří přišli během chvíle úplně 
o všechno. Jedním z nich jsou i naši 
kamarádi Radek a Verča z Mikulčic. 
Ten den se jim změnil život. V březnu 
tohoto roku naši přátelé dostavěli svůj 
vysněný dům a plánovali spokojený, 
rodinný život. Nikoho ani nenapadlo, 
že si svůj dům neužijí a že jim torná-
do za nedlouho vezme všechno. V 
domě vše létálo vzduchem, odletěla 
střecha, veškerý nábytek a dokonce 
i auta, která posléze byla nalezena v 
Mikulčickém rybníčku. Takovou sílu to 
mělo a nejhorší bylo, že tímto začal 
teprve boj o holý život. Když utíkali ze 
svého vysněného domku, bez věcí a 
beze všeho v šílené panice, zavalil je 
ještě strom. Naštěstí mají jen jako pa-
mátku pár stehů na rukách a nohou a 
především velké šrámy na duši. Ne-
váhali jsme ani minutu a tak jako mno-
ho z Vás jsme ihned pomohli materi-
álně, fi nančně tak i fyzicky. Mile nás 
překvapila solidarita lidí jak už dalších 

našich blízkých z Krumvíře tak i přá-
tel a fi rem z Čelákovic, kteří nám byli 
ihned nápomocni. Díky všem těmto 
skvělým lidem už postupně Radek s 
Verčou začínají znovu opravovat svůj 
dům, kde zůstali po tornádu jen obvo-
dové zdi. Přejeme jim proto hodně sil 
a děkujeme strašně moc všem, kteří 
přispěli, pomohli a nezůstali lhostejní. 

Alena Čálková

KALENDÁŘ AKCÍ

 18. 9. 2021 Odehrávky hodů
 23. 10. 2021 Hubertova jízda
 28. 11. 2021 Zahájení adventu u KD
 4. 12. 2021 Koncert ČR v KD
 11. 12. 2021 Mikulášská zábava v KD
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Rádi bychom prostřednictvím Zpravodaje poděkovali krumvířským dobrovolným hasičům, ale i všem ostatním, 
kteří ochotně přiběhli a pomáhali nám před domem a v jeho okolí likvidovat následky přívalového deště a (zřej-
mě) ucpané kanalizace dne 16. srpna. Moc díky! Koneční, 453

Rozhodli jsme se na-
rychlo, prožít prodloužený 
víkend v závěru srpna na 

Vysočině. Bohužel obsazenost penzi-
onů a hotelů nedávala šanci na výběr. 
Nakonec se nám podařilo sehnat pokoj 
v hotelu Medlov, kde nám nabídli tzv. 
retropokoj. Netušili sme do čeho „jde-
me“. Už samotná stavba panelového 
monstra odkazovala na doby minulé. 
Jedná se totiž o bývalou zotavovnu 
ROH. Samotný pokoj nás opravdu za 
soudobou cenu, vrátil do doby reálné-
ho socializmu se vším všudy. Plasto-
vá okna a renovovaný sprchový kout 
a WC byly jedinou připomínkou roku 
2021.Ošuntělý nábytek, starý nefunkč-
ní televizor s vázou s umělou kyticí ru-
dých karafi átů, na stěně obraz slévače 
při práci, další se skupinou družících se 
sovětských pracujících různých etnik a 

PoděkováníPoděkování

Letní zamyšleníLetní zamyšlení

Z REDAKCE

k dovršení všeho zarámovaný diplom 
Brigády socialistické práce pracovní-
ků zotavovny ROH udělený na počest 
všeodborového sjezdu roku 1978.

Krátká dovolená v pěkném prostře-
dí Vysočiny utekla rychle, ale vzpo-
mínka na ubytování v retropokoji mne 
vyburcovala k zamyšlení. Všichni si 
pamatujeme / někdo nerad, někdo se 
slzou v oku /dobu, kdy nám byly slibo-
vány „světlé zítřky“ a růžová budouc-
nost. Jak to vypadalo v reálu si pama-
tujeme. A nyní, krátce před volbami se 
nás snaží nový „prorok“ zformovaný 
dobou minulou zase ohlupovat sliby 
jak bude líp i když za uplynulou dobu 
jeho vlády dokázal pravý opak.

Jiní, jemu podobní by raději skon-
covali s „diktátem Bruselu“, opevnili 
stát proti migrantům a hledaly spřízně-
nou náruč směrem na východ.

Děkuji za takovou perspektivu. 
Řešení není: „ k volbám nejdu, pro-
tože nemám koho volit a můj hlas nic 
nezmění“. Věřte, že každý hlas je dů-
ležitý. Dílčí výhrady lze mít ke každé 
demokratické straně, všude se najdou 
prospěcháři, ale důležité je směřování 
strany do budoucna, věrohodnost je-
jich představitelů a jejich morální bez-
úhonnost. Podle těchto kriterií si vybe-
ru. Proto určitě k volbám půjdu. Nechci, 
aby RETRO opět zvítězilo. Myslete na 
svoje děti, vnuky, jakou budoucnost 
jim připravíme. Nenechte se „opít roh-
líkem“ pár stokorun k důchodu před 
volbami. To vám všem nerozhodnutým 
píšu jako důchodce s podprůměrným 
důchodem. Volte tak, aby se za vaše 
rozhodnutí jednou nestyděli vaši po-
tomci. Šťastnou volbu všem!

Pavel Samek

PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.4.2021 do 31.7.2021
Štefková Thea  č. p. 101
Bařinová Malvína č. p. 439
Sajdl Vojtěch     č. p. 163
Czyžová Eliška č. p. 190
Jankůj Jan  č. p. 146
Svoboda Matěj  č. p. 480
Čálková Marie   č. p. 466
Miklíková Lída č. p. 211
Vetr Filip  č. p. 163
Kůgel Vojtěch  č. p. 501
Šálková Liliana č. p. 499

ODHLÁŠENÍ
za období od 1.4.2021 do 31.7.2021
Zapletalová Barbora  č. p. 401
Prügelová Helena č. p. 184
Kulíšková Věra  č. p. 267

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
za období od 1.4.2021 do 31.7.2021
Čálková Marie  č. p. 466
Bařinová Malvína č. p. 439
Czyžová Eliška   č. p. 190
Svoboda Matěj  č. p. 480
Miklíková Lída  č. p. 211
Vetr Filip  č. p. 163
Šálková Liliana  č. p. 499

JUBILANTI
za období od 1.10.202 do 31.12.2021
Hladký František  92let
Kuchařová Irena  90let
Mandelík Stanislav  88let
Šefčíková Valeria  88let
Weiss Jiří   86let
Haschková Josefa  86let
Peterková Ludmila  85let
Ledahudcová Marie  84let

Sladká Jarmila   84let
Charvátová Jitka  83let
Sláčík Miroslav   83let
Jakubčíková Anežka  82let
Tichá Ludmila   82let
Prokopová Marie  82let
Kolouchová Božena  81let
Válková Anežka  81let
Prokop Jiří   80let
Ondrůjová Jana  80let
Peloušková Emilie  80let

ÚMRTÍ
za období od 1.4.2021 do 31.7.2021
Gavendová Eva č. p. 118
Slezáček Jan      č. p. 20
Šmídeková Mária č. p. 385
Valihrachová Františka č. p. 204
Bubeník Václav č. p. 431
Šisáková Bohumila č. p. 287
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Mateřská a základní školaMateřská a základní škola
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Víkend památkových domků - Muzeum KrumvířVíkend památkových domků - Muzeum Krumvíř
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Utkání muži SK Krumvíř vs 1 SC. ZnojmoUtkání muži SK Krumvíř vs 1 SC. Znojmo
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