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v tomto čísle:
• Z obecního úřadu

• Co se dělo ve školách

• Komunální volby 2022

• Z činnosti spolků

• Šipkový tým v Krumvíři

• Noc kostelů

• Vítání občánků

• Bartolomějské hody 2022

• 5 otázek pro... 
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Dětský denDětský den
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

20. 4. 2022
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Mgr. Ilona Zárubová, 
Bc. Petra Winklerová
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 
přítomných

Bod č. 1.
Smlouva č. 1190400167 o poskyt-
nutí podpory ze SFŽP na výstavbu 
splaškové kanalizace a ČOV 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o smlouvu se Státním fondem 

životního prostředí ČR o poskyt-
nutí podpory na investiční akci 
„Krumvíř – kanalizace a ČOV“ re-
alizovanou v letech 2022 – 2024. 
Jde o dotaci ve výši 85 268 973,49 
Kč (podpora představuje 63,75% 
základu pro stanovení podpory ve 
výši 133 755 252,54Kč).

- Koncem dubna 2022 dojde k pře-
dání staveniště fi  VHS Břeclav, 
s.r.o.

Tomáš Vostřák – došlo k nějakému 
krácení ohledně dozoru.

Jaroslav Komosný – udělali to tak 
u všech obcí, co si žádaly o pod-
poru. Hlavní kritérium byla cena. 
Jde o snížení cca 100 000,-Kč. 
Opakovat znovu výběrové řízení 
by se prodražilo.

Mgr. Ilona Zárubová – kdo je za to 
zodpovědný?

Jaroslav Komosný – fi  Dilucidum. 
Hodně záleží na tom hodnotiteli.

Martin Valihrach – díval se na smlou-
vu se SFŽP JUDr. Andrýsek?

Jaroslav Komosný – ano, díval. Jde 
o standardní smlouvu.

Tomáš Vostřák – na smlouvě není nic 
zvláštního.

Usnesení č. 3/22/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Smlouvu č. 1190400167 o poskyt-
nutí podpory ze SFŽP ČR Obci 
Krumvíř na akci „Krumvíř – kana-
lizace a ČOV“.

Hlasování č. 3.:       13-0-0

Bod č. 2.
Rozpočtové opatření č. 3
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 19 

795 100,-Kč na 19 876 300,-Kč

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 51 

060 700,-Kč na 86 937 700,-Kč
- Financování je 67 061 400,-Kč.
- Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř 

žádá o fi nanční příspěvek 15 000,-
Kč na pořádání akce Dětského 
dne 4.6.2022. Pořádat akci budou 
spolu se ZŠ Krumvíř.

Bc. Petra Winklerová – tentokrát ne-
chtějí fi nanční příspěvek použít na 
odměny pro děti, ale na zapůjčení 
nafukovacích atrakcí pro děti.

Jaroslav Komosný – daňový doklad 
bude vystaven na Obec Krumvíř 
k proplacení.

Příspěvky pro místní organizace na 
rok 2022
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Žádosti o příspěvky pro místní orga-

nizace:
- DFS Pantlička Krumvíř, z.s. – 20 

000,-Kč
- Římskokatolická farnost Krumvíř – 

820 000,-Kč

Bc. Petra Winklerová – DFS Pantlička 
chce obnovit činnost?

Petr Svoboda – ano, od září. Příspě-
vek chtějí použít na nákup krojů 
a na organizaci dětského odpole-
dne.

Martin Valihrach – ve věži kostela sv. 
Bartoloměje bude vyměněna du-
bová zvonová stolice a zavěšení 
zvonů, renovace zvonů a výměna 
žaluziových oken ve zvonici. Cel-
ková cena bude ještě asi o cca 100 
000,- vyšší. Dofi nancuje farnost +  
dotace z JmK. Zvonová stolice je 
již hotová, zvony renovuje zvonař 
a výměna žaluziových oken pro-
běhne během příštího týdne. Pří-
spěvek nečerpala farnost 3 roky. 
(3x 190 000,-Kč) + 250 000,-Kč 
dotace z JMK.

Tomáš Vostřák – navrhuje určité úpra-
vy ve Veřejnoprávních smlouvách 
o poskytování  příspěvků míst-
ním organizacím. Žádá o zaslá-
ní e-mailem Mgr. Iloně Zárubové 
k pročtení a úpravě.

Usnesení č. 4/22/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Da-

rovací smlouvu mezi 
Obcí Krumvíř a DFS 
Pantličkou Krumvíř, z.s. 
na částku 20 000,-Kč bez vyúčto-
vání.

Hlasování č. 4.: 13-0-0

Usnesení č. 5/22/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Ve-

řejnoprávní smlouvu mezi Obcí 
Krumvíř a Římskokatolickou far-
ností Krumvíř na částku 820 000,-
Kč.

Hlasování č. 5.: 13-0-0

Usnesení č. 6/22/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3. 
Hlasování č. 6.: 13-0-0

Bod č. 3.
Žádost manželů Stanislava a Mi-
roslavy Hečových, Krumvíř č. 405 
o odkoupení části pozemku p. č. 
1448/9 (37m2) dle geom. p. č. 1004-
236/2021 parč. č. st. 810
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost manželů Stanislava 

a Miroslavy Hečových, Krumvíř č. 
p. 405 o koupi části pozemku p. 
č. 1448/9 a to pozemku p. č. st. 
810 o výměře 37m2 dle geom. p. 
č. 1004-236/2021 v k. ú. Krumvíř 
za účelem narovnání vlastnických 
vztahů. Jedná se o pozemek pod 
jejich domem. Za cenu 330,-Kč/m2 
+ DPH. Protože Obec Krumvíř je 
plátce DPH.

Mgr. Ondřej Luskač – existuje nějaké 
tabulka cen pozemků?

Mgr. Ilona Zárubová – navrhuje mož-
nost zohlednění infl ace a vývoje 
cen pozemků u podobných přípa-
dů.

Zdeněk Luskač – ponechal by cenu 
330,-Kč/m2.

Jaroslav Komosný – klasická Kupní 
smlouva s cenou 330,-Kč/m2 + 
DPH.

Usnesení č. 7/22/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Kupní smlouvu mezi Obcí Krum-
víř a manžely Stanislavem a Mi-
roslavou Hečovými, Krumvíř 
č. p. 405 na prodej části pozemku 
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p. č. 1448/9 a to pozemku 
p. č. st. 810 o výměře 37m2 za 
cenu 330,-Kč/m2 + DPH v k. ú. 
Krumvíř za účelem narovnání 
vlastnických vztahů.

Hlasování č. 7.: 13-0-0

Bod č. 4
Žádost paní Mgr. Ivany Lexové, 
Krumvíř č. 406 o odkoupení čás-
ti pozemku p. č. 1448/9 (23m2) dle 
geom. p. č. 1004-236/2021 parč. č. 
st. 811
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost paní Mgr. Ivany Lexo-

vé, Krumvíř č. p. 406 o koupi části 
pozemku p. č. 1448/9 a to pozem-
ku p. č. st. 811 o výměře 23m2 dle 
geom. p. č. 1004-236/2021 v k. 
ú. Krumvíř za účelem narovná-
ní vlastnických vztahů. Jedná se 
o pozemek pod domem. Za cenu 
330,-Kč/m2 + DPH.

Usnesení č. 8/22/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Kupní smlouvu mezi Obcí Krum-
víř a paní Mgr. Ivanou Lexovou, 
Krumvíř č. p. 406 na prodej části 
pozemku p. č. 1448/9 a to pozem-
ku p. č. st. 811 o výměře 23 m2 
za cenu 330,-Kč/m2 + DPH v k. 
ú. Krumvíř za účelem narovnání 
vlastnických vztahů.

Hlasování č. 8.: 13-0-0

Bod č. 5
Smlouva o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. UZSVM/BBV/2816/2022-
-BBVM (poz. parc. č 80 a 2883)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o bezúplatný převod vlastnic-

kého práva mezi Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majet-
kových a Obcí Krumvíř pozemků 
p. č. 80 a 2883 (chodník a schody 
do kostela).

Usnesení č. 9/22/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. UZSVM/BBV/2816/2022-
-BBVM mezi Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových 
a Obcí Krumvíř pozemků p. č. 80 
a 2883.

Hlasování č. 9.: 13-0-0

Bod č. 6
Žádost občanů o odstranění sym-
bolů hvězdy, srpu a kladiva z po-

mníku rudoarmějců u ZŠ Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost občanů Krumvíře 

o odstranění symbolů hvězdy, srpu 
a kladiva z pomníku rudoarmějců 
u ZŠ Krumvíř. Z důvodu agresivní 
invaze na Ukrajinu. 

Jaroslav Komosný – památník byl po 
jeho poškození opraven.

Josef Valihrach – není proti opravě 
památníku. Jde o překrytí nebo 
odstranění symbolů.

Pavel Samek – jde o prolhaný ruský 
systém.

Josef Valihrach, Pavel Samek – po-
kud bude překrytí nebo odstranění 
symbolů fi nančně nákladné, jsou 
ochotni přispět. Neřešit to sáhod-
louze přes úřady.

Mgr. Ilona Zárubová – uvažuje o smy-
slu ponechání symbolů z historic-
kého hlediska.

Tomáš Vostřák – kdy byl památník 
postaven? Je za odstranění sym-
bolů.

Jaroslav Komosný – neví, pravděpo-
dobně v 50. letech. Koho je poze-
mek, toho je památník.

Martin Valihrach – zaplatila se oprava, 
můžou se symboly zadělat.

Jaroslav Komosný – kontaktuje ka-
meníka, jakým způsobem by se to 
dalo provést. 

Usnesení č. 10/22/Z 1
- Zastupitelstvo obce schvaluje Žá-

dost občanů o odstranění symbolů 
hvězdy, srpu a kladiva z pomníku 
u ZŠ Krumvíř.

Hlasování č. 10.: 11-0-2

Bod č. 7
Žádost p. Jany Fibichové o vybu-
dování odvodňovacího žlabu po 
celé délce vjezdu na pozemek
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o vybudování odvodňovacího 

žlabu u pozemku p. Jany Fibicho-
vé.

Jana Fibichová – při silných dešťo-
vých srážkách dochází k vtéká-
ní vody z obecní komunikace na 
pozemek a dochází k podmáčení 
půdy. Vlivem nové výstavby jsme 
utopeni.

Jaroslav Komosný – dojde k zaměře-
ní geodetem. Poté se rozhodne, 
kam voda teče. Odvodňovací žlab 
by se vybudoval u obrubníku, po-
kud bude silnice spádovaná smě-
rem k pozemku (zahradě).

Dotazy, podněty a připomínky
Jaroslav Komosný – pozemek č. 

494/41 po p. Kajfošové bude na-
bídnut k prodeji dalším zájemcům. 
Bude využito pravidlo nejvyšší 
ceny – obálkovou metodou ze zá-
jemců s trvalým bydlištěm v obci 
Krumvíř.

Petr Svoboda – auto p. Tretterové 
stojí trvale na parkovišti u Jednoty. 
Pravděpodobně nepojízdné.

Jaroslav Komosný – řekne p. Trettero-
vé, aby auto z parkoviště odtáhla.

Martin Valihrach – fi  VHS bude mít 
u kapličky nějakou základnu? Je 
tam umístěna buňka. Kdy se za-
čne se stavbou ČOV?

Jaroslav Komosný – E.ON tam staví 
trafostanici. Předání staveniště je 
29.4.2022. Začnou na více mís-
tech. Vždy dají vědět dopředu.

Mgr. Ilona Zárubová – bylo by dobré 
sestavit nějaký harmonogram pra-
cí pro občany, jak bude výstavba 
probíhat.

Ing. Miroslav Ledahudec – vznesl do-
taz ohledně zametání Multikárou. 
Bylo by dobré vyhlásit dopředu, že 
se bude zametat. Aby občané pře-
parkovali auta.

Petr Svoboda – zametá se Multiká-
rou?

Jaroslav Komosný – ano, zametá se. 
Vyhlásí se to.

Pavel Samek – má Multikára kropení? 
Hrozně se práší.

Jaroslav Komosný – když se prach 
moc pokropí, utvoří se bláto, a to 
se pak nezamete.

Martin Valihrach – vznesl dotaz, zda 
se budou letos řešit komáři. Zkusit 
se zeptat, co by se mohlo udělat.

Jaroslav Komosný – používá se pro-
středek VectoBac – bio. Používá 
se na ničení larev ve stojatých vo-
dách. Aplikace je složitá. Stříkání 
komárů nepovolí životní prostředí. 
Postřikem by se zlikvidoval ostatní 
hmyz.

Jaroslav Komosný – informoval za-
stupitele, že letos z Úřadu práce 
nebude nikdo zaměstnán na VPP. 
Není kdo. Nemůžou to být opako-
vaně ti stejní. Shodou okolností se 
ozval p. Haman z Velkých Hostě-
rádek. Byl by zaměstnán na úpra-
vu zeleně.

Martin Valihrach – bylo by dobré zalít 
stromky, když je takové sucho.

Jana Fibichová – kdy bude opraven 
ten vjezd u našeho a kdo to bude 
dělat? Kolik to bude stát?

Jaroslav Komosný – měla to dělat 
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fi  Renova, ale vypověděla to. 
Dali nabídky fi  Prachař, FCS. Byl 
vybrán fi  Prachař. Cena je asi 
144 000,-Kč.

Josef Valihrach – vznesl dotaz ohled-
ně pozemkových úprav.

Jaroslav Komosný – teď to bylo tro-
chu zbržděné Covidem. Do září 
2022 by mělo proběhnout jednání 
s vlastníky.

23. 6. 2022
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Zdeněk Luskač, Jaro-
slav Hrabec
Přítomni: dle prezenční listiny – 14 
přítomných

Bod č. 1.
Zpráva o probíhající výstavbě ka-
nalizace a ČOV 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- výstavba ČOV začala, zjištěno 

špatné podloží, je vysoko voda, 
podloží se bude muset sanovat, 
čeká se na zprávu od nezávislého 
geologa

- zjistilo se, že okolo dešťové kana-
lizace je vrstva betonu o výšce cca 
50 – 60 cm, nikdo to nevěděl, pro-
jektanti musí znovu navrhnout, co 
s tím. Musela by pravděpodobně 
tato kanalizace přeložit.

Petr Svoboda –proč se bude kanali-
zace měnit?

Jaroslav Komosný – kolem dešťové 
kanalizace (obalena betonem) ne-
projdou trubkou na druhou stranu 
silnice. Pravděpodobně půjde o ví-
cepráce. Ještě je možnost vyřešit 
to tlakem – jímky s čerpadlem. Ale 
to by určitě lidi nechtěli.

Martina Valihrach – protlaky – ten be-
ton je po celé hlavní silnici?

Jaroslav Komosný – od hospody až 
po křižovatku na Bohumilice určitě.

Martin Valihrach – projektanti měli 
udělat více sond. Nikde na hlavní 
silnici je neviděl dělat sondy.

JUDr. Igor Andrýsek – je potřeba to 
pořešit se stavebním dozorem, 
zhotovitelem a s projektanty. Aby 
zdůvodnili vícepráce, zda jsou nut-
né. Bude určitě potřeba uzavřít se 
zhotovitelem Dodatek ke smlouvě. 
Musí se projít podmínky dotace, 
aby nedošlo k vrácení nějaké části 
dotace.

Jaroslav Komosný – každé pondělí 
probíhá ohledně výstavby ČOV 
kontrolní den se stavebním dozo-
rem, zhotovitelem i projektantem.

Martin Valihrach – začal by to řešit 
s projektanty.

JUDr. Igor Andrýsek – většinou jsou 
postihy za vady, jestli udělali 
všechno, jak měli.

Martin Valihrach – zajímalo by ho, kde 
ty sondy dělali? V hlavní silnici ale 
určitě ne!

Jaroslav Komosný – měřili hloubku 
kanálů.

Martin Valihrach – na té hlavní silnici 
se to dalo předpokládat! Prodraží 
se to. Dotace nebude stačit.

Petr Svoboda – kdyby ty sondy uděla-
li, věděli by, jak silná vrstva silnice 
tam je.

Martin Valihrach – problémy jsou už 
na začátku. Vypadá to na chybu 
projektantů.

JUDr. Igor Andrýsek – je důležitý for-
mální systém. Smlouva bude urči-
tě dobře. Nesmí dojít k porušení 
podmínek. Hrozilo by odebrání 
dotace.

Tomáš Vostřák – je tam uvedena max 
částka na přípojku.

Ing. Radim Heča – není přece důvod 
k odebrání dotace. Max. částka na 
přípojku je daná.

JUDr. Igor Andrýsek – ve většině pří-
padů se část dotace vrací, např. 
z důvodu navýšení částky.

Ing. Radim Heča – jak je to s fi nan-
cováním? Teď dochází k navýšení 
částky za vše.

JUDr. Igor Andrýsek – ke zvýšení cen 
je hlavně u stavebního materiálu. 
Je důležité, kdy se materiál nakou-
pil a za jakou cenu.

Martin Valihrach – musí se začít jed-
nat.

Jaroslav Komosný–pozve všechny 
zastupitele na kontrolní den v pon-
dělí 27.6.2022.

Bod č. 2.
Závěrečný účet Obce Krumvíř za 
rok 2021
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení závěrečného 

účtu obce za rok 2021 s výhradou.

Usnesení č. 13/22/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje ce-

loroční hospodaření obce a zá-
věrečný účet obce za rok 2021 
včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce za 
rok 2021 s výhradou nedostatků 
uvedených ve zprávě o výsledku 
hospodaření a přijímá toto systé-
mové opatření potřebné k nápra-
vě zjištěných chyb a nedostatků. 

Zastupitelstvo určilo 15 denní 
lhůtu pro zaslání písemné zprávy 
o plnění přijatých opatření k ná-
pravě chyb a nedostatků Krajské-
mu úřadu.

Hlasování č. 3.: 
Pro 14: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, Zdeněk 
Luskač, Ing. Radim Heča, Lukáš 
Kobylka, Mgr. Ilona Zárubová, Bc. 
Petra Winklerová, Mgr. Michaela 
Procházková, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Petr Svoboda, Zde-
něk Burýšek

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 3.
Účetní závěrka Obce Krumvíř za 
rok 2021
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh na schválení účetní závěrky 

za rok 2021.

Usnesení č. 14/22/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

účetní závěrku za rok 2021.

Hlasování č. 4.: 
Pro 14: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, Zdeněk 
Luskač, Ing. Radim Heča, Lukáš 
Kobylka, Mgr. Ilona Zárubová, Bc. 
Petra        Winklerová, Mgr. Micha-
ela Procházková, Martin Valihrach, 
Tomáš Vostřák, Petr Svoboda, 
Zdeněk Burýšek

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 4
Žádost paní Hutské Olgy a Vladi-
slava o prodej části pozemku 73/8 
o výměře 12m2 a 12,5m2 dle zákre-
su do kat. mapy 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost paní Hutské Olgy 

a Vladislava o prodej části po-
zemku p. č. 73/8 o výměře 12m2 
a 12,5m2 dle zákresu do kat. mapy 
za účelem stavby vinného sklepa 
a rekreačního zázemí.

Usnesení č. 15/22/Z 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř 
a manžely Hutskou Olgou a Vladi-
slavem na část pozemku p. č. 73/8 
o výměře 12m2 a 12,5m2 za cenu 
330,-Kč/m2 + DPH v k. ú. Krumvíř 
za účelem stavby vinného sklepa 
a rekreačního zázemí.
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Hlasování č. 5.: 
Pro 14: Jaroslav Komosný, Mgr. Ondřej 

Luskač, Ing. Miroslav Ledahudec, 
Jaroslav Hrabec,  Zdeněk Luskač, 
Ing. Radim Heča, Lukáš Kobylka, 
Mgr. Ilona Zárubová, Bc. Petra Win-
klerová, Mgr. Michaela Procházko-
vá, Martin Valihrach, Tomáš Vostřák, 
Petr Svoboda, Zdeněk Burýšek

Proti 0, Zdržel se 0

Dotazy, podněty a připomínky
Jaroslav Komosný – jde o uložení 

optického kabelu. Zjišťoval toto 
v Morkůvkách – při příležitosti po-
kládky kabelu NN, pokládala sou-
kromá fi rma vlastní vedení opt. ka-
belu, do teď to není hotové.

Zdeněk Burýšek – myslel to dobře. 
Když je obec rozkopaná, tak toho 
využít.

Jaroslav Komosný – do silnic se sdě-
lovací kabely nepokládají. Spíš to 
zkusit při opravě chodníků.

Martin Valihrach – a co plyn a elektři-
na do země?

Jaroslav Komosný – každá instituce 
(EG.D, Inogy) má naplánované 
svoje investice. Nejde je skloubit.

     - Projekt na chodníky je hotov. Za-
stavilo se to kvůli plánování ČOV. 
Je potřeba vyřídit stavební povole-
ní. Dá se žádat na konci roku o do-
taci 80% uznatelných nákladů.

Bc. Petra Winklerová – jde o chodníky 
na hlavní silnici a v Chaloupkách?

Jaroslav Komosný – ano.

Zdeněk Burýšek – a tam kde chodní-
ky nejsou?

Jaroslav Komosný – může se budo-
vat za vlastní fi nance. Ale uvidí se 
až po ČOV, jak na tom bude Obec 
s fi nancemi.

Zdeněk Burýšek – za humny je úzká 
silnice. Zoraná pole až k silnici.

Jaroslav Komosný– bude se tam mu-
set udělat nová komunikace, ale 
širší asi ne.

Zdeněk Burýšek – záložka ČOV a ka-
nalizace na obecních stránkách 
není aktualizována. Byla vhozena 
do schránek informace o uzavření 
komunikace, ale nic nedělají.

Ing. Radim Heča – obytná zóna na je-
jich konci?

Jaroslav Komosný – to je složitější na 
vyřizování. Musí tam být parkovací 
místa na auta, nesmí stát auta na 
silnici a není tam asi chodník.

Mgr. Ilona Zárubová – to samé, obyt-
ná zóna na jejich konci.

Martin Valihrach – jde o rychlost pro-
jíždění aut? Neřešil by to jako 
obytnou zónu.

Bc. Petra Winklerová – zda by se pod 
humny nemohla dát značka prů-
jezd zakázán? Všichni tudy objíž-
dějí semafory na hlavní silnici.

Jaroslav Komosný – průjezd zakázán, 
to asi ne. Spíš značka se sníženou 
rychlostí 30.

Zdeněk Luskač – semafor je rychlý. 
Není důvod objíždět uzavírky boč-
ními ulicemi.

Martin Valihrach – co EKO-KOM, jak 
platí? Např. za papír?

Jaroslav Komosný – cena za papír je 
stále stejná. Odvoz se prodražuje.

Zdeněk Burýšek – zkusit papír prodat 
do Barka.

Martin Valihrach – mělo by se natřít 
dřevo na bytovém domě.

Vojtěch Veselý – mělo by se natřít 
i zábradlí na balkoncích na byto-
vém domě. Je zrzavé.

Petr Svoboda – co to ohrazení, co si 
u bytového domu udělala p. Štef-
ková.

Jaroslav Komosný – teď tam to ohra-
zení má. Poté ho demontuje.

XXX – po 14 letech začaly výkopové 
práce na chodník. Zhotovitel dostal 
špatný projekt. Mají správný pro-
jekt s nabytím právní moci. Jak to 
vypadá se žlábkem pod humnem? 
Ohledně Starexu a vybudování 
výpustí navštívila Stavební úřad v  
Kloboukách u Brna. V projektech 
jsou jiné rozměry výpustí. Zahradu    
mají stále pod vodou.

Ing. Radim Heča–silnice je vyspádo-
vaná na druhou stranu. Byla by 
zaplavená druhá strana.

XXX – ztečená hlína vyspádování za-
hrazdí a pak voda teče na zahra-
du.

Jaroslav Hrabec – tam je všude su-
cho. Vždyť neprší.

XXX – budou se tedy řešit ty výpustě.
Jaroslav Komosný – výpustě jsou do-

stačující. Řešit se to nebude.

Maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), 
přihlaste se na Obecní úřad na obřad Vítání občán-
ků, telefonní číslo 519 419 321, e-mail: podatelna@
krumvir.cz. Kdo má o obřad zájem musí vyplnit for-
mulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro 
účely vítání občánků“, který je k dispozici na webu 
www.krumvir.cz a na podatelně Obecního úřadu 
Krumvíř. Obřad Vítání občánků proběhne během 
měsíce října 2022 nebo listopadu 2022. Bližší infor-
mace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo 
u p. Michaely Procházkové.

Policie České republiky upozorňu-
je všechny občany, aby vždy dbali na 
řádné zabezpečení svých jízdních kol 
před jejich odcizením, a to nejen v noč-
ní době, ale i přes den. V této souvis-
losti upozorňujeme, že ponecháním 

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 2022 dovrší výše uvedené 
jubileum a mají zájem o osobní návštěvy členů Sboru pro občan-
ské 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 www.
krumvir.cz a na podatelně Obecního úřadu Krumvíř.

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

kola na nosiči jízdních kol, který je 
upevněn k vozidlu, je nedostačující 
ochranou před odcizením. Zlodějům 
postačuje opravdu velmi krátký čas na 
to, aby využili příležitosti a jízdní kolo 
odcizili. Policie v posledních dnech evi-

Výzva Sboru pro občanské záležitostiVýzva Sboru pro občanské záležitosti

Upozornění Policie ČR na krádeže jízdních kolUpozornění Policie ČR na krádeže jízdních kol
duje několik takovýchto případů. Sou-
časně žádáme všechny poskytovatele 
ubytovacích služeb, aby dbali na řádné 
poučení ubytovaných o ukládání jízd-
ních kol v zabezpečených prostorech 
penzionů.
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Vážení spoluobčané,
předně chceme poděkovat spolu-

občanům, kteří kandidaturu našeho 
sdružení do Zastupitelstva obce pod-
pořili.

Ve volebním období, v němž jste 
nám svěřili mandát a které se poma-
lu chýlí ke konci, se nám podařilo do 
jisté míry naplnit všechny body pro-
gramu předešlého. Mimo soustavnou 
podporu místních organizací a kul-
turního dění v obci i zabezpečení 
bezplatného rozvozu obědů a léků, 
v obci od roku 2020 funguje sběrný 
dvůr odpadů, který usnadnil likvidaci 
rozmanitých druhů odpadu. Žáci zá-
kladní školy aktivně využívají prosto-
ry vzniklé nadstavbou základní školy 
a starý hřbitov podstoupil rekultivaci. 
Nová stavební místa jsou již zanese-

Vážení spoluobčané,
rádi bychom poděkovali všem na-

šim voličům, kteří do nás vložili svou 
důvěru v minulém volebním období. 
Díky vašim hlasům jsme získali v za-
stupitelstvu 5 mandátů a prosadili tak 
řadu našich programových bodů, jako 
například pořízení automatizovaného 
externího defi brilátoru, který pomáhá 
našim dobrovolným hasičům při zá-
chraně lidských životů, výměnu veřej-
ného osvětlení za úsporné LED osvět-
lení, výstavbu sběrného dvora, realiza-
ci ČOV, rozšíření školy nebo výstavbu 
startovacích bytů. 

Nyní budeme mít opět po 4 letech 
možnost ovlivnit budoucnost naší 
obce, znovu totiž budeme přistupo-
vat k volebním urnám a zvažovat, 
koho z našich spoluobčanů zvolíme 
jako naše zástupce v obecním za-
stupitelstvu. Hlavním úkolem nového 
zastupitelstva bude bezesporu úspěš-
né dokončení splaškové kanalizace 
a ČOV a následná obnova komunika-
cí a chodníků. 

Naše kandidátní listina je sesta-
vena z řady různorodých osobností, 
všechny nás však spojuje snaha vybu-
dovat z naší obce krásné a klidné místo 
pro život. Naše nejdůležitější vize jsme 
zapracovali do několika programových 

na do územního plánu. Namísto soci-
álních bytů obec disponuje byty kla-
sickými, a to z důvodu nevýhodnosti 
podmínek stanovených dotací. Další 
část výstavby v podobě víceúčelo-
vé budovy je taktéž zpracovaná na 
úrovni projektu a její realizace čeká 
na vhodnější fi nanční situaci obce.

Mimo body programu se nám poda-
řilo prosadit rekonstrukci místních kur-
tů a využití jejich okolí k jednoduchým 
hrám zakresleným na asfaltovém povr-
chu cesty. Obec dále podpořila rekon-
strukci zvonice kostela. Zmodernizo-
vali jsme i komunikaci obecního úřadu 
s občany cestou hojně využívané apli-
kace Mobilního rozhlasu.

Rozpočet obce v současné chvíli 
a výhledově až do roku 2035 nejvíce 
zatěžuje fi nancování výstavby splaš-

bodů, které uvádíme níže. Uvědomuje-
me si, že rozpočet obce bude v dalších 
letech zatížen budováním již zmiňova-
né splaškové kanalizace a ČOV. Ale 
i přesto jsme připraveni iniciovat další 
rozvoj obce a hledat cesty, jak toho do-
sáhnout.

Věříme, že náš volební program 
řadu z vás osloví a podpoříte nás svým 
hlasem. 

Vaši kandidáti Spolu za Krumvíř

Hlavní programové body 
• Aktivní vyhledávání dotací a pří-

prava nových projektů (infrastruk-
tura pro výstavbu nových rodinných 
domů, oprava a výstavba chodní-
ků, rekonstrukce národopisného 
areálu, búdy a koupaliště, atd.)

• Realizace energeticky úsporných 
opatření v rámci obce (např. vý-
stavba fotovoltaických elektráren 
na budovách obce s trvalým odbě-
rem nebo stavba nádrže na dešťo-
vou vodu na novém hřbitově)

• Finanční podpora MŠ a ZŠ, zajiště-
ní bezpečného přecházení na pře-
chodu u MŠ před začátkem a po 
konci vyučování, úprava okolí 

• Maximální podpora sportu, kultury, 
turistiky a všech aktivních sdružení 
v obci

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Sdružení nezávislých kandidátůSdružení nezávislých kandidátů

Spolu za KrumvířSpolu za Krumvíř
• Přesun podatelny obecního úřadu 

do přízemí z důvodu bezbariérové-
ho přístupu pro občany

• Motivační odpadové hospodářství, 
svoz tříděného odpadu od domů

• Vyřešení situace areálu bývalého 
koupaliště (zbourání nepoužíva-
ných budov, zabezpečení proti ná-
hodnému zranění, vybudování wor-
koutového hřiště)

• Úprava prostoru naproti vinných 
sklepů za kostelem a vybudová-
ní zázemí pro jejich návštěvní-
ky (parkovací místa, posezení,
WC)

• Podpora péče o seniory a organi-
zace jejich setkávání (srazy, před-
nášky)

• Snížení rychlosti v bočních ulicích 
a rozšíření parkovacích míst (hřbi-
tov, škola, hřiště)

• Zřízení stavební komise z důvodu 
zvýšení kvality dokončených sta-
veb 

• Zvýšení péče o veřejnou zeleň 
a zlepšení údržby majetku obce

• Stavba kolumbária na novém hřbi-
tově 

• Nové webové stránky obce a elek-
tronická úřední deska (aktuální 
a lehce dostupné informace, propo-
jení s mobilní aplikací)

kové kanalizace a čistírny odpadních 
vod. Díky naspořené částce na účtu 
obce z předešlých let ve výši 60 mili-
onů Kč se nám podařilo dojednat vý-
hodné podmínky úvěru od Komerční 
banky. Tento úvěr ve výši 35 milionů 
Kč bude obec splácet v částce asi 
3,3 milionu Kč za rok právě do roku 
2035. Následně plánuje obec inves-
tovat s pomocí dotací do obnovy 
místních komunikací a oprav chodní-
ků, na kterou je již zpracovaná pro-
jektová dokumentace.

S touto skutečností počítá i náš 
nový volební program, který spolu 
s aktuálním seznamem kandidátů na-
leznete již brzy v poštovních schrán-
kách (nebo jste nalezli - nevím, jaká 
bude časová posloupnost).

Jaroslav Komosný
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ŠKOLÁČEK

Mateřská škola

Další školní rok je opět za námi, dětem jsme se průběžně 
snažily v MŠ připravit pestrý program. S pomocí maminky 
p. Šimonikové jsme byly na Dopravním hřišti Riviéra v Brně, 
kde si děti vyzkoušely reálné situace na silnici či správné 
přecházení přechodu… 

Děti moc bavily společné vycházky v okolí Krumvíře, po-
zorování vesnice a okolí na kopci, třeba kde jsou Brumovice 
nebo Terezín, Kašnice a Klobouky. 

Děti si též užily pestrý program ke svátku Země, kde jsme 
si názorně ukazovali, co vše do přírody nepatří a jak ji mů-
žeme chránit. Taky se nám všem moc líbil Čarodějnický den 
plný her, úkolů a převleků. 

Na Den dětí čekala děti „šipkovaná“ s dobrodružnou ces-

tou po Krumvíři a na závěr nás čekal poklad v podobě zmrz-
liny a perníčku u Zvoničů. 

Super byla návštěva u Valihrachů na farmě, kde nás ma-
jitelé provedli areálem, ukázali zemědělskou techniku, kra-
vičky a práci kolem nich. 

Zelená třídaZelená třída
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Jako každý rok, tak i letos nás na 
konci školního roku čekalo rozloučení 
s dětmi, které od 1. září nastoupí do 
1. třídy. Už to tak prostě je. Jedny děti 
odchází a druhé zase v září přijdou. 
Není to loučení snadné, i slzička ukáp-

Na školní výlet jsme vyrazily do Modré, kde si děti pro-
hlédly rybník za skleněnou stěnou až ke dnu. Pozorovali 
jsme život pod vodou a ryby, kterým dělal společnost potá-
pěč. Potom jsme se zastavili v mini zoo u Starého města. 
Super prostory na pozorování zvířat z blízka i hry na hřišti.

Také na kulturní zážitek jsme nezapomněli a to hudební 
pohádkou s poučením O perníkové chaloupce.

A jak to bývá, i tento školní rok končil prázdninovým pro-
vozem mateřské školy v červenci, kde se sešly děti z obou 
tříd. 

Po prázdninách se těšíme na nové děti, na všechny o rok 
starší a přejeme všem správné nakročení do nového školní 
roku…

Šárka Kvasnovská 
Jana Báňová

Žlutá třídaŽlutá třída
ne. Vždyť v mateřské škole prožily 3 
a někteří i 4 roky svého života a tak si 
s každým dítětem vybudujete krásný 
a kamarádský vztah.

Letošní slavnostní rozloučení pro-
běhlo v úterý 28. června na školní za-

hradě. Sluníčko nám přálo, bylo oprav-
du nádherně. Nejprve dětem přišlo 
Divadélko Květinka zahrát pohádku 
„Kouzelný strom“ zaměřený na školu 
a náš národní strom lípu. Pak následo-
valo vystoupení dětí pro své rodiče. 
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Základní škola

Rozloučení s předškoláky, 
A konečně nastal ten pravý čas na pa-

sování. Děti dostaly šerpy, pohádkovou 
knížku, kterou si za chvíli určitě samy 
přečtou, pamětní list a malý dárek. Na 
závěr rodiče dětem připravili pohoštění. 

Děkujeme rodičům za účast i pomoc při 
akci. Také ještě jednou děkujeme za při-
pravené občerstvení a dary pro všechny 
zaměstnance mateřské školy. I díky nim 
se akce zdařila a bude příjemnou vzpo-
mínkou především pro děti.

Všem dětem přejeme, aby se jim ve 
škole dařilo, nosily samé jedničky a na 
školku vždy vzpomínaly jenom v dob-
rém.

Blanka Vykydalová, 
Iveta Hošová

Psal se den 28. 6. 2022, byly čtyři 
hodiny ráno a v tu chvíli se začala napl-
ňovat předpověď meteorologů. Bouřky 
a silný déšť nad naší oblastí.

Každoroční soutěž tříd naší školy ve 
sběru kaštanů je vlastně cílena jako 
podpora a zpestření jídelníčku obyva-
tel dančí obory v Želeticích. Jako podě-
kování všem dětem, které nelení a do 
sběru se zapojují, je červnové pozvání 
do této obory. To se vždy týká nejstar-
ších žáků, jelikož ti se na místo dopra-
vují pomocí vlastních sil – na kole.

Sraz u školy, odjezd. Už neprší. Le-
tošní cyklovýlet měl ještě jeden pod-
text. Záhy, po opuštění asfaltové ces-
ty, se projevily charaktery a silná vůle 
všech zúčastněných. Nánosy bahna, 
lepící se na všechny části kol, jeho 
odstraňování, to vše ubralo mnoho sil. 
Relativně krátká cesta trvala snad ho-
diny. A pak, po příjezdu na místo, jsme 
všichni museli nejprve podstoupit očis-
tu našich kol.

Následná procházka samotnou 
oborou a výklad správce o jeho ná-

Cyklovýlet do dančí oboryCyklovýlet do dančí obory
ročné práci, o způsobu chovu daňků 
a o mnohém, co s touto prací je spo-
jeno, nám daly zapomenout na útrapy 
z cesty.

Svačina pod širým nebem, doplnění 
tekutin. Posilněni zážitky jsme zamířili 
zpět. To už svítilo slunce a cesty oschly.

Mimořádně náročný cyklovýlet nám 
umožnil odkrýt jiné stránky osobnosti, 
načerpat nové poznatky a ujistit se, že 
vše, co děláme, má smysl. A to je náš 
odkaz pro další ročníky …

Marek Hampl
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Konec školního roku bývá spojován 
s radostným očekáváním školního 
výletu. Ani letos to u nás ve škole ne-
bylo jiné. Podařilo se nám vyrazit na 
školní výlet po dvouleté nedobrovolné 
přestávce v pátek 24. června 2022. 
Abychom mohli jet všichni společně, 
objednala paní ředitelka dvoupatrový 
autobus, na který se také všichni moc 
těšili! Při odjezdu od školy nám mávala 
snad celá vesnice! 

Následovala houpavá cesta až do 
Skalního mlýna, kde jsme po vystou-
pení z autobusu vytáhli svačiny a po-
svačili. Ti rychlejší stihli nahlédnout do 
stánku se suvenýry a hned tady koupili 
dárky pro rodiče a sourozence. 

Dál jsme pokračovali pěšky asi 2 km 

Ve čtvrtek 2. června jsme se zúčastnili pro nás velmi za-
jímavé akce. Hned po ránu jsme se vydali na krumvířský 
mokřad, kde probíhá výzkum, při němž jsou do natažených 
sítí odchytáváni ptáci, zejména drobní pěvci. Byla to pro 
všechny velká podívaná, protože jsme na vlastní oči a zblíz-
ka mohli vidět různé malé opeřence, které normálně sotva 
postřehnete. 

K odchytu nás laskavě přizvala Mgr. Marie Kotasová 
Adámková, Ph.D., která pracuje na Přírodovědecké fakul-
tě Masarykovy univerzity v Brně. Od ní jsme se dozvěděli, 
proč se ptáci takto chytají. Již několik let se tím nejen na 
krumvířských mokřadech sleduje početnost ptáků, jejich 

Projektové dny na téma polytechnického vzdělávání 
uskutečnili na ZŠ Krumvíř zkušení lektoři z Dětského vzdě-
lávacího centra Smart Bricks.

Přijeli kompletně vybaveni sadami lega a jednotlivé třídy 
provedli formou zážitkového vzdělávání těmito tématy:

VESMÍRNÝ MODUL - projektový den pro 4. a 5. ročník 
(180 minut)

Po zhlédnutí dokumentu o sluneční soustavě a planetách 
se žáci zamýšleli nad tím, proč je dobré budovat základnu 

až ke vchodu k Punkevní jeskyni. Prv-
ňákům na této cestě zastavil vláček, 
a tak se kousek svezli. Před Punkevní 
jeskyní jsme si oblékli všechno, co jsme 
měli s sebou, za vstupem do jeskyně 
nás totiž čekalo pouhých 8°C!!! A ven-
ku bylo kolem 25°C! Paní průvodkyně 
nás provedla Punkevní jeskyní, ukáza-
la nám krásné krápníky a také pravou, 
nefalšovanou černočernou jeskynní 
tmu! Takže jsme si opravdu neviděli 
ani na špičku nosu. Jeskyní jsme došli 
až na dno propasti Macocha, kde jsme 
si vyslechli pověst, která se k tomuto 
místu váže. A dál už následovala plav-
ba lodičkami po ponorné říčce Punkvě. 
Při plavbě jsme měli jednu zastávku 
a šli se podívat na další krásné kráp-

zdravotní kondice, úspěšnost v rozmnožování; sleduje se 
tím tah ptáků a jejich zimování. Získávají se tím informace, 
které lze poté využít v opatřeních na jejich ochranu. Ptáci se 
přitom kroužkují a někdy jsou odebírány vzorky peří. 

A které ptáky jsme si mohli prohlédnout? Například sla-
víka modráčka, velmi vzácnou sýkořici vousatou, sýkorku 
modřinku, rákosníka obecného nebo rákosníka proužkova-
ného. Dále jsme se dozvěděli, proč jsou mokřady v krajině 
tak důležité, kteří živočichové nebo rostliny zde žijí. Jsme 
rádi, že jsme se toho mohli účastnit a těšíme se na další 
mokřadní exkurzi, tentokrát na téma obojživelníci.

Eliška Němečková

na Měsíci. Potom se pustili ve dvojicích do stavby a progra-
mování vesmírného modulu. Postavili a pojmenovali robota, 
který umí zkoumat povrch planety a otáčet se. Naprogra-
movali model tak, aby uměl sbírat předměty pro výzkum. 
Na závěr každý tým svůj projekt představil a prezentoval 
ostatním.

ROBOTICKÁ RUKA - projektový den pro 2. a 3. ročník 
(180 minut)

V tomto projektu bylo cílem vytvořit konstrukčními čin-

Školní výlet do Moravského krasuŠkolní výlet do Moravského krasu

Odchyt ptactvaOdchyt ptactva

Projektové dny ve škole s LEGO EDUCATIONProjektové dny ve škole s LEGO EDUCATION

níky. Při plavbě lodičkami jsme museli 
dávat pozor, abychom náhodou nena-
razili hlavou do všudypřítomných skal. 
Bez úhony jsme všichni plavbu zvlád-
li a pokračovali jsme k lanovce, která 
nás vyvezla k hornímu můstku propasti 
a tak jsme mohli nahlédnout do Maco-
chy i z výšky. Tady nás čekal také „roz-
chod“ a mohli jsme navštívit obchůdky 
a nakoupit dárky a různé suvenýry. 

Po nákupech už nás čekala jen zpá-
teční pěší cesta k autobusu. I tu jsme 
všichni zvládli, i když byla místy nároč-
ná. A tak jsme mohli vyrazit na zpáteč-
ní cestu autobusem do Krumvíře. Výlet 
byl pestrý a všichni přijeli sice unavení, 
ale spokojení.

M. Procházková
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nostmi model ruky (respektive robotické protézy) tak, aby 
uchopila a přemisťovala objekty. Děti řešily konstrukční vý-
zvy díky sestavení daného modelu, zároveň ale za pomo-
cí intuitivního programování vymýšlely, jak se dopracovat 
k tomu, že jejich ruka bude dělat přesně to, co po ní budou 
chtít.

OPYLOVÁNÍ - výukový program pro 1. ročník (90 minut)
Během tohoto výukového programu si naši nejmladší žáci 

ujasnili, jaká je role hmyzu v přírodě a proč je důležitý pro 
člověka jako její součást. Proč je hmyz natolik důležitý pro 
přežití celé planety? Jaká je úloha včely v ekosystému a co 
je potřeba udělat pro ochranu tohoto ohroženého druhu? 
Z kostek LEGO EducationWeDo si postavili včelu, která se 
zastavila u květiny, aby ji mohla opylovat.

Díky práci s kostkami a technikou se děti všestranně roz-
víjely v oblasti komunikace, socializace, logického a kritic-
kého myšlení a řešení problémů a hlavně je to bavilo.

Velké poděkování patří rodičům Olejníkovým, proto-
že tyto projektové dny jsou fi nančně  nákladné a díky 

jejich štědrému sponzorskému daru škole se mohly 
uskutečnit.

Mgr. Dana Gratclová

20. června 2022 je den, který se zapsal do historie naší 
školy. Čtyřem vybraným žákům 3. ročníku se podařilo 
získat první pohár pro naši školu. A to hned ZLATÝ!

Eliška Bobková, Jaroslav Malůšek, Jitka Němečková 
a Lukáš Svrček jsou výborní plavci, kteří se utkali se sou-
peři z osmnácti okolních škol v plavecké štafetě. Tento 
fyzicky náročný souboj se odehrál v plaveckém bazéně 
v Hustopečích.  Každý z plavců musel uplavat 25 m libovol-
ným způsobem. Jejich časy se sečetly a vítězství bylo na 
světě! Nebyl to ale jediný úspěch na těchto závodech. Jme-

novaní třeťáci bojovali o další medaile, a to jako jednotlivci 
v kategoriích dívky a hoši. Bronzovou medaili mezi dívkami 
si vyplavala Jitka! GRATULUJEME!

Eliška se umístila na krásném 6. místě. Také kluci byli 
úspěšní. Jardův výkon byl ohodnocen 11. místem a Lukáš 
byl 13. Je nutné dodat, že dívek plavalo celkem 35 a hochů 
38. Konkurence byla opravdu veliká, a proto našim plavcům 
patří velká pochvala. Budoucím třeťákům nasadili laťku vy-
soko. A my se budeme těšit na další úspěchy!

Mgr. Aneta Němečková

Vítězství na plaveckých závodech 3. třídVítězství na plaveckých závodech 3. tříd

V sobotu jsme šli s mámou, tátou a bráchou na Den dětí. 
Byl tam velký skákací hrad. Moc se mi líbil. Byly tam úko-
ly, sporty a moc zábavné aktivity. Potom se tam rozdávaly 
ceny. Byly tam taky hasiči. Nakonec nám udělali hasičskou 
pěnu. Byla móc super. Chtěla bych, aby byl příští rok Den 
dětí úplně stejný. Už se těším na další rok.

Lenka Kalamenová, 2. ročník

Vše začalo disciplínami, ve kterých jsme sbírali body. Bě-
hem soutěžení jsme mohli skákat na nafukovací atrakci. Byla 
obrovská. Moc se nám líbila. Nejtěžší pro mě byla chůze na 
chůdách a nejlehčí jízda zručnosti. Po splnění všech úkolů 
jsme dostali sladkou odměnu a ti nejlepší i medaile. Nako-
nec nám hasiči připravili pěnu. Domů se nám moc nechtělo!

Anna Perháčová, 3. ročník

Dětský den očima našich žákůDětský den očima našich žáků
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V sobotu 4.6. 2022 ve 14:00 hasiči 
společně se školou organizovali Dět-
ský den. Bylo tam dohromady 18 sta-
novišť. Školka a možná i menší děti 
měly 8 stanovišť, ti starší – školáci, 
měli 10 stanovišť. Hasiči tam pro nás 
vytvořili představení, jak hasit rozpále-
ný oheň na pánvičce. Na závěr si holky 
z 1. – 4. třídy vymyslely tanec. Potom 
bylo vyhlášení vítězů a hasiči pro nás 
vytvořili pěnu. Moc se mi to líbilo a moc 
děkuji všem, kteří obětovali svůj čas 
a vzpomněli si na Dětský den.

Markéta Šlichtová, 4. ročník

Dětský den byl naplánován na 4.6. 
a v to datum se tedy i konal. Kolem dru-
hé hodiny odpolední se začali ke sta-
dionu scházet jak děti, tak i rodiče. Pro 
jednou jsme taky uviděli hrad větší, než 
je velikost stánku se zmrzlinou. Byla 
to poměrně velká nafukovací atrakce. 
Přesněji překážková dráha. Zahájení 
proběhlo po odbití druhé hodiny. Všech-
ny děti se rozprchly na stanoviště. Sta-
novišť bylo v součtu osmnáct. Deset pro 
starší děti a osm pro školčata. Na projití 
a splnění stanovišť jsme měli asi dvě 

a půl hodiny. V průběhu celé akce byl 
přístup ke stánku s občerstvením a na 
nafukovací atrakci, což bylo více než 
přijatelné. Vlastně to bylo super. V půl 
páté proběhla hasičská ukázka, jak 
nevyhořet, ale musela se provádět na-
dvakrát. Podruhé se to povedlo. Násle-
dovalo taneční vystoupení a vyhlášení. 
Vyhlašovaly se tři kategorie: školka 
a mladší, 7 – 9 let a 10 let a více. Ví-
tězové všech kategorií dostali odměny 
a všichni zúčastnění dostali poukaz na 
zmrzlinu zdarma a perníkové smajlíky. 
Následovala hasičská pěna a spoustu 
mokrého oblečení. Za mě nejlépe strá-
vený čas sobotního odpoledne.

Bára Němečková, 5. ročník

Výše uvedené příspěvky od dětí 
z naší školy jsou výběrem z mnoha 
dalších pozitivních hodnocení této 
akce, což nás velice těší a utvrzuje 
v tom, že obětovat svůj volný čas má 
v tomto případě určitě smysl!  Byl to 
čas mnoha dobrovolníků, kterým patří 
velké poděkování! 

Děkujeme také sponzorům této 
akce, kterými jsou:

Obec Krumvíř, Zmrzlina z Opočna 
(u hlavní silnice), Cukrářství Zvoničová 
a potraviny „U Vašulků“. 

A stejně jako děti i my se těšíme na 
příští rok!

za SDH a ZŠ Krumvíř 
Aneta Němečková
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Víte, že existuje Mezinárodní den prázdných tříd?„Out-
doorClassroomDay“ zavedla v roce 2012 skupina londýn-
ských učitelů jako svátek vzdělávání na čerstvém vzduchu 
s jasným cílem: Podpořit venkovní vzdělávání a motivovat 
další učitele, aby během tohoto dne strávili alespoň jednu 
vyučovací hodinu se svými žáky mimo školní budovu. Z ini-
ciativy několika málo učitelů se během pár let stala meziná-
rodní kampaň, která každým rokem nachází rostoucí počet 
příznivců z celého světa.

Letos jsme se k tomuto dni připojili i my na ZŠ Krumvíř. 
Den prázdných tříd jsme naplánovali na 9.6., kdy už se tep-
loty venku blížily k letním hodnotám a výuka mimo školu 
byla pro děti, netrpělivě vyhlížející letní prázdniny, příjem-
ným zpestřením.

Každý ročník si pro venkovní výuku vybral jinou lokalitu. 
Prvňáci a druháci se vydali autobusem do Velkých Hostěrá-
dek, kde celý den strávili v lese. Zde čekala děti šipkovaná 
s plněním různých úkolů. Při šipkované musely děti zvlád-
nout nejen projít trasu lesním terénem, ale také využít své 
znalosti o zvířatech a rostlinách v lese. Na konci stezky je 
po splnění všech úkolů čekal poklad.

Společně s prvňáky a druháky se do jiné části hostěrád-
ského lesa vydali i čtvrťáci. Ti měli přichystanou čtyřkilome-
trovou trasu po fáborkách s plněním úkolů. Úkoly již byly 
náročnější a odměnou za splnění všech úkolů bylo dětem 
občerstvení v přírodě, které jim přichystala paní učitelka.

Třeťáci a páťáci vyrazili opačným směrem-autobusem 
dojeli do Klobouk u Brna a odtamtud pokračovali pěšky na 
rozhlednu Nedánov v Boleradicích. Cestou je čekalo plnění 
úkolů a hraní zábavných her v lese. 

Děti i učitelé si ze Dne prázdných tříd odnesly spoustu 
zážitků a my doufáme, že se podaří venkovní výuku zařa-
zovat častěji.

Vendula Štiková

Den prázdných tříd na ZŠ KrumvířDen prázdných tříd na ZŠ Krumvíř
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Dětský folklorní soubor Pantlička 
působí v Krumvíři už řadu let. Nyní se 
po delší pauze vracíme, abychom se 
s dětmi scházely a podpořily v nich 
touhu po lidovém zpěvu a tanci. Sna-
žíme se, aby naše práce a pásma, 
která s dětmi nacvičujeme probíhala 
prostřednictvím hry, která je dětské-
mu srdci nejblíž. Při našem působení 
klademe důraz na úctu k tradicím, ale 
i budování přátelských vztahů a re-
spektu jeden k druhému. Zúčastníme 
se s dětmi různých folklorních festi-
valů, dětský hodů nebo pěveckých 
soutěží a samy každý rok pořádáme 
několik akcí, jimiž jsou např. vánoční 
koledování nebo dětské krojované 
odpoledne. 

Náš soubor navštěvovalo kolem 20 
dětí ve věku od 3 do 15 let. Teď však 
i ti nejmenší během přestávky povy-
rostli, tak už se teď těšíme na novou 
skupinu, se kterou se budeme vídat 
vždy každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 
hodin v tělocvičně. Rádi Vás mezi 
námi přivítáme a pokud situace dovo-
lí, budeme začínat již 22. září!! V pří-
padě zájmu nám můžete zaslat e-mail 
na dfspantlicka@seznam.cz.

Těší se na Vás vedoucí souboru 
Kateřina Valihrachová 
a Božena Svobodová

DFS Pantlička - DFS Pantlička - 
tancem a zpěvem tancem a zpěvem 
pro radost…pro radost…

Muzeum slaví 10 let
I když se nám v poslední době zdá, že je 

muzeum pro veřejnost více zavřené než ote-
vřené, členové spolku poctivě pracují. Nepří-
zeň osudu zpomaluje práce a věřte, že nás 
to velmi mrzí a unavuje. 

V letošním roce nebyly vyhlášeny někte-
ré dotační programy, na výsledky dalších 
ještě čekáme. A čekáme, a čekáme. Nic-
méně jsme opravili komoru a kuchyni, chod-
ba dostala taky nějaké záplaty - v jednání 
jsou dřevěné dubové zárubně s javorovým 
překladem, jejichž cena z předloňských 20 
000,- vystoupala na letošních 46 000,- .

Dřevěná podlaha, která má být také dle 
parametrů památkářů dubová, byla nace-
něna na 134 000,-. A tak si prostě ještě po-
čkáme. Na co? No třeba až spadnou „ceny“ 

Spolek pro muzeumSpolek pro muzeum
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z dubu B-), nebo až nám na ten lu-
xus někdo přispěje. Samozřejmě, že 
s NPÚ vyjednáváme o levnější vari-
antě (třeba modřín, smrk je bohužel 
zakázaný kvůli náchylnosti na dřevo-
kazné choroby). 

Neklesáme na mysli, pořád jedeme 
dál. Zahrada je upravená, zahrádka 
okopávaná, tráva posečená. Pravidel-
ně třídíme předměty do nového de-
pozitáře a v zimě přitápíme dřevem. 
Jenom nás to občas opravdu zmáhá, 
a tak se nestyďte a přijďte mezi nás.  

Kromě oprav neustále spolupracu-
jeme na prezentaci naší sbírkotvorné 
činnosti. Díky Ireně Buchtové může-
me např. prezentovat výrobu pégen 
na zasedání Asociace muzeí a galerií, 
u příležitosti hodů jsme ve spolupráci 
s Etnografi ckým ústavem Moravské-
ho zemského muzea uspořádali vý-
stavu o pernících. Nebo jsme se na 
našem FB pokusili o návrat k nošení 
kanduší s karkulkou. To je činnost, 
která je vidět, ale muzeum potřebuje 
častou, pravidelnou a někdy velmi ná-
ročnou udržovací aktivitu. O tu se sta-
rá už dlouhá léta Dagmar Urbanová, 
která se těší i na naplánované dílničky 
pro děti. 

Na tomto místě chceme poděkovat 
také všem, kteří se během deseti let 
existence muzea podíleli na jeho čin-
nosti.  Fyzicky i fi nančně.

Za spolek Věra Colledani

Nově nastartovaná fotbalová sezóna bude pro krumvířský 
fotbalový klub výjimečná minimálně jedním důležitým milní-
kem. Rok 2023 totiž bude přesně stým od založení místního 
oddílu kopané. Jeho činovníci tedy usilovně plánují, jak toto 
významné výročí náležitě připomenout a oslavit. Již nyní si 
možná někteří fanoušci všimli nových retro dresů našeho 
„áčka“ na jeho hodovním zápase, kde je na prsou kromě 
znaku SK Krumvíř vytištěno právě výročí sta let (1923-
2023), určené výhradně pro tento fotbalový ročník. Na konci 
sezóny je plánovaná velká oslava tohoto důležitého data, 
ovšem bližší informace budou zveřejněny až v příštím roce. 
Chtěli bychom tímto poprosit všechny fanoušky, kteří mají 
doma různé fotbalové fotky, tabulky, statistiky či třeba upo-
mínkové předměty, a byli by ochotni je zapůjčit, ať se ozvou 
komukoliv z výboru SK. Předem moc děkujeme.

Kromě významnosti jubilejního ročníku věříme, že bude 
čerstvě rozjetá sezóna pro naše týmy minimálně tak úspěš-
ná, jako ta loňská. Počet přihlášených družstev do soutěží 
zůstává stejný jako minulý rok, tedy „A“ mužstvo v krajském 
přeboru, „B“ mužstvo spojené s Boleradicemi v okresním 
přeboru, dorost, mladší a starší žáci v první třídě krajských 
soutěží. Mimo těchto týmů hrajících své soutěže, se začína-
jí do tréninkového procesu zapojovat i menší děti, o jejichž 
fotbalový růst se (jak to na vesnicích běžně chodívá) starají 
jejich rodiče ve funkci trenérů. Nic bychom si nepřáli víc, než 

aby těchto aktivních tatínků i maminek bylo co nejvíce. Přeci 
jenom je práce s těmito prcky sama o sobě velmi náročná 
a pro jejich pozdější vztah ke sportu extra důležitá. Tréninky 
jsou zatím plánované na každé úterý a pátek od 16:30. 

Co se týká hráčských změn v jednotlivých družstvech, 
u těch mládežnických došlo k některým přesunům do vyš-
ší věkové kategorie. Nejmenší úbytek hráčů je v doroste-
necké kategorii, kde by naopak vhodným doplněním kádru 
mohla letošní sezóna patřit výsledkově i herně k nejúspěš-
nějším za poslední roky. Tedy pokud bude přístup kluků 
stejný jako v úvodním zápase v Poddvorově (výhra 8:1). 
Moc rádi bychom také viděli dorostence na trénincích i zá-
pasech „áčka“, které je můžou zase posunout ve fotba-
lovém umění o kus výš. Navíc našemu mužskému týmu, 
často decimovanému zraněními a jinými vynucenými ab-
sencemi, by se jejich pomoc více než hodila. K hráčským 
změnám totiž došlo i u naší vlajkové lodi, kdy na vlastní 
žádost odešel do Uhřic Honza Mokrý a svou bohatou hráč-
skou kariéru ve žlutočerném dresu ukončil Víťa Charvát. 
Naopak se podařilo přivést výraznou útočnou posilu Ond-
ru Přichystala, který nyní bydlí v nedalekých Hovoranech 
a bude to mít na místní travnatý plácek kousek, stejně jako 
všichni jeho spoluhráči. 

S nedostatkem hráčů se bohužel potýká také naše žac-
tvo, zejména to starší. U mladších doufáme, že si nejtěžší 

SK KrumvířSK Krumvíř
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Už je to nějaký čas, co jsme se s ka-
marády začali pravidelně scházet na 
šipky. A protože jsme vyzkoušeli i ně-
kolik menších turnajů v okolních ves-
nicích, rozhodli jsme se letos přihlásit 
na celorepublikový amatérský šipko-
vý turnaj týmů, který pořádal pivovar 
Gambrinus - Gambrinus Cup. Turnaj 
jsme odehráli ve složení: František 
Svoboda, Laďa Luskač, Lukáš Kirch-
ner a Jara Mikulica.

Okresní kolo se hrálo v Šardicích, kde 
bylo přihlášeno 8 týmů z okolí. Po čty-
řech kolech jsme byli na prvním místě 

chvilky během loňské sezóny, kdy většina hráčů ještě patřila 
věkově do kategorie přípravek, už prožila, a nyní už budou 
na tuhle obtížnou soutěž o poznání připravenější a vyzrá-
lejší. Hrací časy domácích zápasů se budou až na výjim-
ky pohybovat v podobných intervalech. Sobotní dopoledne 
bude patřit nejdříve starším žákům, na něž plynule navá-
žou jejich mladší kolegové. Následovat budou dorostenci 
a fotbalovou sobotu vždy završí zápas „A“ mužstva. Naše 
„béčko“ by mělo všechny své domácí zápasy odehrát vždy 
v neděli v Boleradicích. Pokud byste chtěli mít přehled ne-

a kupodivu jsme tím pádem postoupili 
do krajského kola, které se hrálo v Brně. 
Tam na nás čekalo 9 týmů a hrálo se jen 
jedno kolo. Ještě větší překvapení bylo, 
když se nám podařilo vyhrát i mezi tě-
mito týmy na krajské úrovni, a otevřela 
se nám cesta do fi nále.

To se konalo v Praze v Karlíně, kde 
se sešlo 120 týmů ze všech koutů 
republiky. Při vstupu do sálu byla na 
všech vidět obrovská nervozita. Nepři-
dalo tomu ani první kolo, kterým jsme 
zahajovali turnaj a zápas hráli na pódiu 
před kamerou. Nervozita po několika 

jen o našich týmech, přehledně si můžete jednotlivé soutěže 
vyhledávat v mobilní aplikaci „Náš fotbal“ nebo na stránkách 
souteze.fotbal.cz

Kulturní vložku na úvod podzimu obstará naše tradiční 
burčáková zábava, která se uskuteční 1. října v kulturním 
domě, kde vám k tanci a poslechu zahraje oblíbená kape-
la Kožuch a DJ Žažoha. Začátkem prosince vás pak čeká 
druhá klasika v podobě Mikulášské zábavy. Věříme, že si 
žádnou z těchto akcí nenecháte ujít.

Ondřej Luskač

Tak trochu jiný sport - šipkový tým v KrumvířiTak trochu jiný sport - šipkový tým v Krumvíři
zápasech naštěstí opadla a my jsme 
stoupali tabulkou vzhůru. Bohužel se 
náš postup zastavil na 58. místě, kdy 
nás dělil jeden jediný bod od postupu 
do superfi nále s možnou výhrou 250 
000 Kč. To zamrzelo. Ale když zváží-
me, že z 1600 týmů jsme skončili na 
58. místě, je to i přesto pro nás potěšu-
jící a úspěšný výsledek. 

Na podzim startuje druhý ročník, 
a tak se pokusíme vylepšit umístění 
a posunout se alespoň o kousek blíže 
k výhře.

Laďa Luskač
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Rok uběhl jako voda a přišlo na přípravy již 6. ročníku 
Besedy u cimbálu s CM Primáš, které už neříkáte jinak než 
jednoduše “beseda”. Letošní termín připadl na 16. červen-
ce.

V chystání této akce jsme již zběhlí, a tak nás nic ne-
rozházelo. Domluvili jsme se jako každoročně se skvělou 
partou muzikantů z CM Primáš, objednali gyros a potvrdili 
si, že Radegast 12° je i po pěti letech stále ta správná volba.

Nebyli bychom to ale my, kdybychom nevymysleli zase 
nějakou tu inovaci. Protože jsme chtěli podpořit menší krum-
vířské vinaře, oslovili jsme vedle Vinařství Prokop, Vinařství 
Hradil, Vinařství Josef Valihrach a Vinařství Pod Kumstátem 
taky Kubu Dufku, Jaru Hrabce, Ondru Němečka a Martina 
Vytrhlíka, zda-li by nepředstavili i oni svoje vína. K naší ra-
dosti (a věříme, že i vaší) souhlasili a vybrali vzorky ze své 
produkce. Díky tomuto kroku jsme mohli nabídnout celkem 
23 vzorků vín k pokoštování.

Druhou inovací ve spojitosti s vínem bylo postavení 
stánku s vínem a uvolnění prostoru před šenkem s pivem 
a dalším občerstvením. Z vašich reakcí jsme pochopili, že 
jste tuto změnu uvítali.

Beseda u cimbálu s CM Primáš 2022Beseda u cimbálu s CM Primáš 2022
Když jsme vymýšleli první ročník, doufali jsme, že přijde 

alespoň 80 lidí, letos vás přišlo více jak dvakrát tolik - téměř 
180. Je to pro nás velká odměna za naši práci a povzbuzení 
do dalších ročníků - děkujeme!

Jak už to bývá, na závěr našeho článku nesmí chybět 
pozvání na další ročník. Zapište si tak do kalendářů 22. 7. 
2023 - bude sedmý ročník “besedy”. Už teď se včetně Pri-
mášů na vás těšíme.

Nesmíme zapomenout také na poděkování. V první řadě 
patří všem, kteří jste se došli pobavit, Cimbálové muzice 
Primáš za vytvoření skvělé atmosféry, dále pak Sdružení 
vinařů Krumvíř za zapůjčení Vinařského domu, Martinovi 
Foretníkovi za zapůjčení prostoru za Vinařským domem, 
obci Krumvíř za zapůjčení laveček a všeho dalšího, vinařům 
z Vinařství Prokop, Vinařství Hradil, Vinařství Josef Valihrach 
a Vinařství Pod Kumstátem, Kubovi Dufkovi, Jarovi Hrabco-
vi, Ondrovi Němečkovi a Martinovi Vytrhlíkovi za výběr je-
jich vín, Jirkovi Prokopovi za přípravu gyrosu na ohni, SDH 
Krumvíř za zapůjčení pípy a všem, kteří jakkoliv přiložili ruku 
k dílu. Děkujeme!

Martin Sýkora a Vojtěch Veselý

Také letos se krumvířský kostel za-
řadil mezi 1729 kostelů a modliteben, 
které nabídly zájemcům otevřené dve-
ře při Noci kostelů, která se pořádá 
v celé naší vlasti již 14 let. Kromě mož-
nosti osobního ztišení a rozjímání si 
návštěvníci mohli prohlédnout prostory 
kostela s vystavenými bohoslužebný-
mi předměty, které se již dnes téměř 
nepoužívají a také se starými oltářními 
textiliemi. 

Nejvíce však lákala nově zrekon-
struovaná zvonice. Bohužel, ještě bez 
opravených zvonů, kde došlo k časové 
prodlevě u dodavatele, a my doufáme, 
že v příštím roce při další Noci kostelů 
bude již zvonice plně funkční. Všich-
ni, kteří vystoupali do věže kostela, si 
mohli prohlédnout upravené prostory, 
které nyní slouží jako jakýsi depozit 
starých poškozených zvonů a zde se 
seznámit s jejich popisy a stručnou 
historií. A těchto zájemců, domácích 
i přespolních, byla opravdu pěkná řád-
ka bez ohledu na věk. Našli se i téměř 
devadesátiletí návštěvníci, kteří si ne-
nechali opravenou zvonici ujít a určitě 
výstupu nelitovali.

Než se ovšem dospělo do fáze, kdy 
bylo možné tyto prostory otevřít veřej-
nosti, museli přiložit ruku k dílu nejen 
pracovníci oslovených a zúčastněných 
fi rem, ale také ochotní farníci. Proto je 
na místě zde všem poděkovat. Hlavně 
bych ale za všechny jmenovala celou 
rodinu pana Ladislava Němečka, která 
nejenže byla v každodenním kontaktu 
a jak se říká „po ruce“ cizím pracovní-
kům, ale především zajišťovala a také 
prováděla většinu pomocných prací, 
jako bylo vyklízení věže, odvoz sta-
rého a nepotřebného materiálu, drob-
nější stavební práce apod.  Díky jim 
zůstaly třeba zachovány některé dře-
věné části původního zařízení, jako 
jsou např. oblouky věžních oken nebo 
torza trámů ze staré zvonice.  

Noc kostelůNoc kostelů

Všechny, kteří letošní akci nestihli, 
rádi uvidíme při Noci kostelů 2023.

SA
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po delší covidové pauze proběhl letos v květnu obřad vítání nových občánků Krumvíře. Obřadu se zúčastnilo 17 dětí. 
Jiří Kučera, Natálie Burešová, Denis Vytrhlík, Richard Ševčík, Mikuláš Houšť, Laura Ďuranová, Matěj Svoboda, Filip Vetr, 
Liliana Šálková, Diana Šimková, Dita Šabová, Emily Brablcová, Štěpán Kobylka, Mikuláš Knesl, Vojtěch Mikulica, Karin 
Filipi, Jan Hladký. 
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BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2022
Radim Stehlík
Hody 2022, pojem který pro mě 

letošní rok znamenal strašně moc. 
Vzhledem k tomu, že jsem dělal první-
ho stárka to pro mě znamenalo mnoho 
starostí, ale byla to pro mě jedna z nej-
větších zkušeností v životě. Stárkoval 
jsem letos po druhé a stejně jako vloni 
byla mojí stárkou Lucka Ledahudcová, 
která pro mě byla tím nejlepším parťá-
kem a tanečníkem a chtěl bych jí za 
to moc poděkovat. Řekl bych, že nám 
už skoro tradičně počasí moc nepřálo, 
pršelo nám dá se říct každý den, ale 
na to jaké byly předpovědi tak to vcel-
ku dopadlo dobře. Tréninky Zavádky, 
kterých nebylo málo, se vyplatily, pro-
tože jsme ji zvládli zatancovat krásně, 
a obavy z tancování v kulturáku nako-
nec nemusely být. Počasí se nad námi 
nedělní odpoledne slitovalo a mohli 
sme si Zavádku zatancovat tradičně 
venku pod májou. Chtěl bych poděko-
vat všem stárkům, stárkám a krojova-
né chase za krásné hody, které jsme 
zvládli za obtížných podmínek skvěle. 
Další dík patří zvoleným starým stár-
kům, kteří se toho nezalekli a udělali 
v pondělí po půlnoci výbornou zábavu. 
Největší dík však patří mým rodičům 
a prarodičům, kteří mi se vším pomoh-
li a umožnili mi stárkovat. Doufám, že 
jste si hody užili stejně jako my a teď 
už se jen můžeme těšit na odehrávky, 
kdy mají den naši sklepníci. Ještě jed-
nou bych vám všem chtěl poděkovat 
za účast na hodech a za jakoukoliv po-
moc s přípravami. VESELO HODY!!!

Lucie Ledahudcová
Přestože jsme během letošního 

léta zápasili s horkem a suchem, na 
hody se karty obrátily. Déšť nás něko-
likrát zahnal do kulturáku a mnohým 
komplikoval cestu domů z večerních 

zábav. Nepřekazil nám ale celkovou 
hodovní náladu a doufám, že mluvím 
za nás všechny, když řeknu, že letošní 
hody jsme si i přes nepřízeň počasí uži-
li. Dlouhé chvíle v kulturáku nám zpest-
řoval pestrý výběr kapel, z nichž každá 
hrála jinak, ale všechny skvěle!

Letos jsem spolu s Radimem Steh-
líkem tvořila první stárkovský pár. Spo-
lečně jsme se postavili všemu, co nás 
na cestě k povedeným hodům čekalo. 
Za námi navíc stála početná krojovaná 
chasa, na kterou jsme se mohli vždy 
spolehnout, za což jí patří náš velký dík. 
Byla to velká zodpovědnost a mnoh-
dy jsem byla vděčná za oporu, kterou 
jsme si s Radimem navzájem byli. Chci 
mu proto nesmírně poděkovat, protože 
lepšího stárka si nedokážu představit!

Nejvíce ze všeho mi ale byla opo-
rou má rodina. Byli to zejména oni, kdo 
mi pomohl s přípravami a kdo mi po-
skytl podporu před, ale hlavně během 
hodů. Slovy se těžko vyjadřuje, jak ne-
smírně děkuji za trpělivost při oblékání 
do kroje, za chystání pohoštění a za 
pomocnou ruku při organizaci hodů.

Ty by se nekonaly ani bez pomoci 
a ochoty obce. Děkuji všem těm, kteří 
jakoukoliv měrou přiložili ruku k dílu.

V neposlední řadě chci poděkovat 
těm, kteří si letošní propršené hody 
užili s námi. Nedbát na předpověď 
a vyrazit si zatančit i jí navzdory chtělo 
letos notnou dávku odhodlání. Neobe-
šli bychom se bez těch, kteří nám po-
stavili krásnou máju, ale ani bez těch, 
kteří pak dorazili na plac pod ní nebo 
do kulturáku – a všem moc děkujeme. 
Co by totiž byly hody bez hodovníků! 
Nezbývá mi proto než vás pozvat na 
odehrávky, které se budou konat 17. 
září. Budeme se těšit, veselo!

Honza Kratochvíl
Letošní rok jsem stárkoval po čtvrté 

a naposledy. Byl jsem zvolen 2. stárkem 
a mou stárkou byla Viktorka Šurýnová. 
Náš den byla neděle, která začala mší 
v kostele. Před zvaním sice začalo pr-
šet, ale na zavádku se vyčasilo, takže 
mohla proběhnout venku. I když letošní 
hody nebyly sluníčkově ukázkové, ale 
sem tam propršené, tak si myslím, že 
i tak dopadly skvěle. Všichni se bavili 
a to je na tom to nejdůležitější. 

Chtěl bych poděkovat všem, co se 
na přípravách podíleli, jak stárci a stár-
ky, tak chasa, ale největší dík patří mojí 
rodině, která mě se vším pomohla a ve 
všem podporovala. Děkuji.

Viktorie Šurýnová
Zdravím všechny čtenáře a fanouš-

ky našich milovaných hodů. Tento rok 
jsem zaujala místo 2. stárky. Mým stár-
kem byl Honza Kratochvíl. Hody jsou 
dle mého nepostradatelnou součástí 
léta. Myslím si, že i přes všechny ne-
shody a hlavně nespolupráci počasí se 
nám hody náramně vydařily. Hodovalo 
se celých 10 dní. Poslední čtyři dny, 
ty nejdůležitější, byly nejkrásnější dny 
mého léta. Ráda bych poděkovala své-
mu stárkovi za to, že mi byl po celé hody 
skvělým společníkem a tanečním part-
nerem. Další velký dík a respekt patří 
ostatním stárkům a stárkám. Všechno 
jsme to spolu zvládli na jedničku. Byli 
jste skvělí. Dále bych ráda poděkovala 
všem, kteří se jakkoliv podíleli na pří-
pravách hodů. Moc si vážíme každé 
pomoci a vaší podpory. Největší díky 
patří samozřejmě mojí rodině, která mi 
už druhým rokem poskytla možnost být 
stárkou a užít si léto, jak nejlépe to šlo. 
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Moc všem děkuji za další úžasné hody 
a doufám, že se všichni uvidíme na 
Odehrávkách hodů. Moc se na všech-
ny těšíme.

Ondřej Fefko
Letošní rok jsem stárkoval teore-

ticky podruhé, pokud můžeme počítat 
rok 2020, kdy se nám hody scvrkly do 
jednoho krojového odpoledne. Společ-
ně s Evou Húškovou jsme tvořili 3. pár. 
Své stárce bych tímto chtěl moc podě-
kovat, protože na to, že stárkovala po-
prvé, všechno výborně zvládla.  Podě-
kování patří samozřejmě i rodině, která 
mi stárkování umožnila.

Hodovní přípravy a stárkovský 
sklep a jízda pro máju se odehrály za 
občas extrémně vysokých teplot, takže 
„mírné“ ochlazení bylo docela příjem-
né. Rád bych poděkoval i Spolku pro 
Krumvíř, který nám po svém již tradič-
ním letním kině přivezl do stárkovského 
sklepa malé občerstvení.

I přes nepřízeň počasí jsem si hody 
užil a myslím, že například pondělním 
zvaním v barevných pláštěnkách se 
hody 2022 staly nezapomenutelnými.

Eva Húšková
Letošní hody jsem stárkovala popr-

vé. Společně s Ondrou Fefkem jsme 
tvořili třetí stárkovský pár. I přes nepří-

zeň počasí jsme se snažili, aby se hody 
vydařily, a snad se nám to i podařilo. Už 
na Stárkovským sklepě panovala vese-
lá atmosféra, která se doufám přenes-
la i na hodovní dny. Su ráda, že jsem 
měla příležitost stárkovat s tak super 
partou, a pevně doufám, že jsme si to 
všichni společně užili. Děkujeme také 
starým stárkům za jejich vynikající pro-
gram na pondělní večerní zábavě. Chci 
také poděkovat naší chase za pomoc 
při přípravách hodů. Dále chci poděko-
vat rodině za podporu při stárkování. 
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat 
a pobavit.

Adam Húšek
Letos jsem se ujal stárkování spo-

lečně s moji stárkou - sklepnicí Eliškou 
Valihrachovou, které moc děkuju. Ve 
spolupráci s ostatníma stárkama, kte-
rým též děkuju moc za pomoc. Mys-
lím, že i přes menší neshody jsme to 
zvládli, a jako parta sme si to užili. Jako 
sklepník se těším odehrávky. Děkuju 
všem, co se na hodech nějakým způ-
sobem podíleli. Dále bych chtěl podě-
kovat naší chase za přípravy a zábavu. 

Také chci poděkovat rodině a přá-
telům za podporu a za pomoc. Děkuji 
Elišce za příjemnou společnost na ho-
dech a zábavu. A už se na Vás těšíme 
17.9 na Odehrávkách.

Eliška Valihrachová
Letošní hody jsem si moc užila. Po-

prvé jsem stárkovala a s Adamem Húš-
kem jsme tvořili sklepnický pár. Chtěla 
bych mu poděkovat, že mi celé hody 
dělal skvělého parťáka. Velké díky patří 
babičce, která mě celé hody do kroje 
oblékala a po každé se jí to povedlo 
a kroj byl krásný. Děkuju taky celé mé 
rodině za to, že mě plně podporovali 
a ostatním stárkům ať už novým, nebo 
těm co už stárkovali za skvělou atmo-
sféru. Celé hody nám sice pršelo, ale 
i přes déšť se vydařily. Myslím, že naše 
největší obava byla ze Zavádky, aby 
nemusela být v kulturáku. Počasí se 
nad námi slitovalo a umožnilo Zavádku 
venku na parketu. Zavádka byla krásná 
a krásný byl i pohled stát mezi stárka-
ma a vidět to vše před sebou a zapojit 
se. Teď vládne klid a smutek po ho-
dech. Můžeme se těšit na odehrávky, 
na náš den, který si taky určitě užijeme.
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1. V roce 2019 jste zakoupil od 
Správy železnic trať Čejč – Uhřice. 
Co Vás vedlo k záměru trať koupit 
a obnovit na ní provozu?

Trať Čejč – Uhřice jsme kupovali se 
záměrem vybudovat zde zážitkovou 
železnici pro děti.

2. Podél trati plánujete vybudo-
vat různé atrakce, jako například 
westernové městečko, které další to 
jsou? Plánujete některou z nich vy-
budovat přímo v Krumvíři?

Součástí zážitkové železnice by 
mělo být zmíněné westernové měs-
tečko s indiánskou vesnicí, kontaktní 
minizoo s domácími zvířaty, oddycho-
vý bio park a atrakce typu potůčkových 
a pískových světů, různých proléza-
ček, cesta v korunách stromů, nauč-
ně zábavné stezky se zaměřením na 
historii, obnovitelné zdroje apod., svět 
skákacích hradů.

1. Při prodeji železniční tratě Čejč – Uhřice jste byl 
jedním ze zájemců o koupi. Novým majitelem tratě se 
nakonec stal pan Martin Dvořák, se kterým jste se do-
mluvili na spolupráci. Jak bude vaše spolupráce probí-
hat?

Martin Dvořák je majitelem tratě a má určitou vizi o jejím 
využití v rámci dalších návazných aktivit - resp. atrakcí, které 
by měly v budoucnu vzniknout podél tratě a samotný provoz 
vlaků na dráze by měl být jakousi jejich spojnicí a součástí. 
Moje parketa je právě provozování kolejových vozidel, která 
vlastním, a je naším společným zájmem využít této kapacity 
k provozu právě na trati Uhřice-Klobouky-Terezín. Jednodu-
še řečeno mým úkolem bude zabezpečit vozidla a personál 
pro provoz vlaků.

2. Jste také majitelem největší soukromé sbírky že-
lezničních vozidel v České republice. Kolik vozidel máte 
ve své sbírce a na který exemplář jste nejvíce pyšný?

Vozidel ve sbírce je asi 115, z čehož cca 75 jsou vo-
zidla hnací a zbytek vozy. Plně provozní jsou momentálně 
2 motorové vozy z roku 1964 a 1959, 13 motorových a 1 
elektrická lokomotiva, 9 osobních vozů, 2 nákladní vozy a 1 
parní lokomotiva.

A právě parní lokomotiva 213.901, tovární typ 1435 BS 
200 z produkce ČKD z roku 1954 mi dělá asi největší ra-
dost. Neméně zajímavé jsou také akumulační parní loko-
motivy 1435CS40A, vyrobené v ČKD v letech 1954 a 1955 
a také lokomotivy řady FLC 03 pocházející z NDR z roku 
1988. Pokud bych tyto lokomotivy nevykoupil a nezařadil je 
tak do své sbírky, byly by dnes patrně již sešrotovány. 

Přímo v Krumvíři je v plánu na ná-
draží zmíněný svět skákacích hradů, 
zábavný vagon pro děti a vagon se za-
měřením na produkci vína pro rodiče.

3. Trať nebyla řadu let v provozu. 
Jsou tedy nutné nějaké opravy na 
trati před spuštěním provozu?

Od převzetí tratě jsme ji v posled-
ních dvou letech v rámci legislativy i fy-
zického stavu uvedli do provozuschop-
ného stavu v režimu místní dráhy.

Právě změna z regionální dráhy D3 
na dráhu místní nám hodně zjednodu-
šila samotné uvedení tratě do provozu-
schopného stavu. Trať je tedy provozu-
schopná, ale samozřejmě na ní budou 
postupně prováděny úpravy a nezbyt-
né opravy v rámci provozuschopnosti.

4. Kdy plánujete spustit provoz 
trati naplno? Jak často budou pro-
bíhat vyhlídkové jízdy po spuštění 

5 OTÁZEK PRO...

…Martina Dvořáka, nového majitele železniční tratě Čejč – Uhřice…Martina Dvořáka, nového majitele železniční tratě Čejč – Uhřice

...Ing. Jiřího Kotase, ...Ing. Jiřího Kotase, 
zakladatele brněnského Klubu přátel kolejových vozidelzakladatele brněnského Klubu přátel kolejových vozidel

provozu?
Spuštění samotného projektu zá-

žitkové železnice v plném provozu 
bychom rádi stihli do letních prázd-
nin roku 2025. Nedá se říct, že by na 
trati probíhali přímo vyhlídkové jízdy 
v rámci provozu zážitkové železnice, 
který bude probíhat v termínu prázdnin 
a víkendů. Zážitková železnice bude 
v podstatě uzavřený areál, ve kterém 
se budou návštěvníci pohybovat mezi 
jednotlivými atrakcemi vláčkem, jak 
parním tak historickým motorákem. 
Vyhlídkové jízdy bude možno objed-
nat mimo termínu provozu zážitkové 
železnice.

5. Kde si budou moci zájemci 
o jízdu do vláčku nastoupit? Kolik 
plánujete na trati zastávek?

Na trati plánujeme 6 zastávek, 
vstup do zážitkové železnice bude 
v Uhřicích a v Terezíně.
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KULTURNÍ AKCE

Kulturní akce 9-12/2022 se uskuteční s ohledem na měnící se situaci pandemie Covid-19
17.9.  Odehrávky hodů
1.10.  Burčáková zábava
8.10.  Bleší trh KD
26.11.  Zahájení adventu KD
3.12.  Mikulášská zábava

Dalo by se říci, že pokaždé když se mi podaří zachránit 
nějaké zajímavé vozidlo před likvidací, mám dobrý pocit.  

Průběžně se snažíme v rámci svých možností pokračo-
vat na renovacích dalších strojů, například parní lokomotivy 
1435 CN 350 z roku 1949 nebo na lokomotivě 555.0156 
z roku 1944, kde jsme prozatím opravili alespoň tendr 
a v neposlední řadě se provádí opravy, resp. zprovozňová-
ní dalších motorových i elektrických lokomotiv, před dokon-
čením je velká oprava drezíny Warszava 223 z roku 1973.

3. Kde si můžou zájemci Vaši sbírku vozidel mo-
mentálně prohlédnout, případně se svézt?

Stálou epozici přístupnou veřejnosti nemáme, je to ze-
jména prostorový problém. Nicméně po předchozí domluvě 
je možná návštěva bývalého depa v Brně dolním nádraží, 
kde je možné vidět část sbírky, zejména již zrenovovaných 
vozidel.

Pořádáme akce převážně na objednávku, kdy provozu-
jeme parní i motorové vlaky. Oblíbené jsou jízdy motorovým 
vozem např. jako dárek k narozeninám pro železniční nad-
šence, neboť jde o levnější záležitost než-li je třeba vypra-
vení parního vlaku.

Jízdy zvláštních vlaků lze dohodnout, resp. objednat jak 
na tratích sítě SŽ, ale právě i na místní dráze Uhřice – Ko-
lobouky – Čejč, kde máme nyní k dispozici přímo v místě 
motorový vůz M 240.0113 (820.113-9) z roku 1964. Kapa-
cita motoráku je 56 sedících cestujících, je tedy vhodný pro 
menší skupiny. V rámci jízdy je možné se svézt i v kabině 
strojvedoucícho a zažít tak to, co na železnici v normálním 
provozu není možné.

4. Některé lokomotivy mohli obyvatelé Krumvíře už 
na trati zahlédnout. Které to byly?

Na místní dráze Uhřice-Čejč /mimochodem jde o vů-
bec první železnici, která tento statut po novelizaci Zákona 
o drahách v ČR získala/ jste mohli vidět v provozu nejčastěji 
malou motorovou lokomotivu T 211.0777 (700.777-6) ČKD 
z roku 1961 s mechanickým přenosem výkonu, kterou pou-
žíváme hlavně na pracovní vlaky při údržbě tratě.

Dále zde je motorový vůz M 240.0113 (820-113-9) TAT-
RA Studénka, rok výroby 1964 s hydrodynamickým přeno-
sem výkonu, se kterým jsme zde již vykonali několik jízd na 
objednávku – zejména šlo o vlaky pro fotografy, ale byla tu 
i jedna rozlučka se svobodou.

V neposlední řadě asi divácky nejzajímavější byly jízdy 
parních vlaků vedených lokomotivou 213.901 ČKD z roku 
1954 s vozy Blm z roku 1948 s původním dřevěným inte-
riérem. Tyto jízdy byly z části objednány jako fotovlaky pro 
přátele železnic, ale také jako prezentační jízdy.

V rámci návozu náležitostí na trať také zavítala moto-
rová lokomotiva T 435.0113 (720.113-0) ČKD z roku 1961, 
přezdívaná Hektor. 

5. Jaká další vozidla budou moci návštěvníci obdi-
vovat po spuštění provozu na trati?

Po „spuštění“ provozu je v provozu počítáno s nasa-
zením převážně motorových vozů řad M 152.0 (810) a M 
240.0 (820) a ve vybraných termínech s parní lokomotivou 
213.9 (BS200) a po ukončení opravy snad i s lokomotivou 
312.9 (CN 350).

Předpokládáme, že se rozšíří početně i deponie dalších 
vozidel zejména renovovaných malých motorových lokomo-
tiv a nákladních i osobních vozů.
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... obrazy Natálie Colledani, studentky 3. ročníku Ko-
ninklijke Academie voor 
Schone Kunsten v Ant-
verpách, obohatily sbír-
ku moderního umění 
v Mikulově? Natálie se 
zúčastnila mezinárodní-
ho výtvarného sympozia 
„Dílna“, kde pracova-
la např. vedle sochaře 
a malíře Kurta Gebaue-
ra nebo mladé výrazné 
umělkyně Sofi e Švejdo-
vé. Výsledek měsíčního 
snažení všech výtvarníků 
je k vidění do konce mě-
síce září na tamnějšího 
zámku.

... obec Krumvíř nechala zhotovit kopii prvního svazku 
kroniky, která bude trvale na obecním úřadě? Originál vá-
zaný v kůži je uložen v Okresním archivu v Mikulově. Kopie 
byla zhotovena v tiskárně REPRESS s.r.o. Hodonín a jen 
pro zajímavost uvádíme, že v této fi rmě vznikla také pod-
statná část exkluzivní knihy s názvem Muži 28. října vydaná 
ke stému výročí vzniku republiky, jejíž jeden výtisk stojí při-
bližně jeden milion korun.

.. před 44 lety, v roce 1978, snad poprvé v historii hodů, 
se stalo, že všichni čtyři stárci byly z Chalůpek? Antonín Va-
lihrach, Miloš Ostřížek, Václav Vytrhlík a František Drápal. 
Stárky tehdy byly Pavla Zezulová, Marie Vrbová, Zdeňka 
Šebestová a Josefa Šefčíková.

 Mira Schmied

... Jožka Valihrach získal cenu Vinařské asociace ČR za 
přínos českému a moravskému vinařství? Gratulujeme!

... bude v Krumvíři nový sportovní kroužek „Děti v pohy-
bu“? Bude zaměřen na koordinační průpravu pro děti a to 
hravou formou. Účastnit se můžou děti od 3 do 12 let a za-
číná se již 19. září!

... nově můžete v Krumvíři navštívit výstavu „Už nebudů 
víc ty časy“? Jedná se o expozici postrojů, povozů a všeho, 
co je potřeba k hospodaření. Najdete ji za vinarškým do-
mem v bývalé jízdárně TJ Morava. Otevřeno je po dohodě 
- kontakt pan Martin Foretník tel. 606 157 822.

VÍTE, ŽE ...
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V pondělí 18. července 2022 nám navždy 
odešel náš tatínek Karel Borovička.

Dovolte nám touto cestou poděkovat vám 
všem za účast na posledním rozloučení. Uvědomili jsme si, 
že čas nesmazal to, co taťka pro ostatní znamenal a velká 
účast byla toho důkazem.  

Jsme rádi, že ho na poslední cestě vyprovodili kluci 
z Vonice, pan farář Trtílek a paní Věrka Colledani. Tak by si 
to přál. Děkujeme jim za jejich čas a přípravu. 

Děkujeme těm, kteří nám byli v době jeho odcházení ná-

PoděkováníPoděkování
Z REDAKČNÍ POŠTY

JUBILANTI
za období od 1.4.2022 do 31.7.2022
Kocourek Jaroslav 85let
Klímová Jarmila 81let
Burýšková Ludmila 80let
Charvát Jindřich 83let
Benáček Stanislav 80let
Páleník Jozef 80let
Komosná Růžena 83let
Pichler Jakub 86let
Otýpková Marie 82let
Veselý Jan 86let
Veselá Libuše 84let
Mandelíková Anežka 83let
Válek Lubomír 88let
Kolouch Josef 84let
Šurýnová Anežka 89let
Líznarová Kristyna 90let
Charvátová Františka 92let
Komosná Žofi a 85let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.4.2022 do 31.7.2022
Duba Oliver č. p. 406
Smolková Kateřina č. p. 500
Válková Laura č. p. 500
Válková Beata č. p. 500
Kružlík Teodor č. p.   55
Rais Vít č. p. 504
Švecová Dorota č. p.   90
Luskač Dominik č. p. 450
Hochová Zdeňka č. p. 237
Prokopová Hana č. p. 143

ODHLÁŠENÍ
za období od 1.4.2022 do 31.7.2022
Jančová Žaneta č. p. 335
Záruba Samuel č. p. 103
Phuong Anh Nguyen č. p. 148
Kuchyňková Dominika č. p. 274
Medera Damián č. p. 274

Procházka Lukáš č. p. 346
Pavlas Jan č. p. 364
Kantošová Nikola č. p. 244
Kraicingerová Laura č. p. 244
Kraicinger Felix č. p. 244
Nováková Jarmila č. p. 163

NAROZENÍ
za období od 1.4.2022 do 31.7.2022
Duba Oliver č. p. 406
Kružlík Teodor  č. p.   55
Rais Vít              č. p. 504
Švecová Dorota č. p.   90
Luskač Dominik č. p. 450

ÚMRTÍ
za období od 1.4.2022 do 31.7.2022
Zezulová Pavlína č. p. 159
Borovička Karel č. p. 310

pomocni, obvodnímu lékaři Mudr. Oldřichu Blanářovi, paní 
Marii Šindelářové, pečovatelské službě Girasolle.

Odešel obklopen svojí rodinou, kterou miloval nadevše.
Kdo taťku znal, věděl, že jeho velkou láskou a zároveň 

starostí byla rodná obec Krumvíř. Přáli bychom si, aby jeho 
odkaz neúnavné píle a nezištné práce zůstal v mladších ge-
neracích dál a znovu se Krumvíř stal tou nejhezčí vesnicí 
v Kraji beze stínu. 

S láskou vzpomíná rodina

Krumvířský zpravodaj, 2/2022 - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit a upravovat. Neprošlo jazykovou úpravou. 

Příspěvky do Krumvířského zpravodaje zasílejte na e-mail krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do schránky na OÚ Krumvíř.
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Winerun - Krumvířský vinařský běhWinerun - Krumvířský vinařský běh
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Beseda u Cimbálu s CM PrimášBeseda u Cimbálu s CM Primáš
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Bartolomějské hodyBartolomějské hody
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Bartolomějské hody


