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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř

Zápis ze schůze Zastupitelstva 
obce konané dne 19.9.2022 č. 
3/2022 
Předsedající starosta Obce Krumvíř 
Jaroslav Komosný zahájil 3. zase-
dání Zastupitelstva obce (dále jen 
„ZO“) v 19.00 hodin, všechny přiví-
tal a konstatoval, že zasedání bylo 
svoláno řádně a včas. Konstatoval, 
že je přítomna nadpoloviční větši-
na členů ZO, zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Sdělil jména 
omluvených členů ZO.

Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz 
prezenční listina
Všichni přítomní souhlasí se zveřej-
něním v souladu s GDPR.

Bod č.I.
Technický bod
Zapisovatelkou byla určena Jana 
Komosná 
Jaroslav Komosný konstatoval, že 
zápis ze zasedání číslo 2/2022 byl 
řádně ověřen a je vyložen k nahléd-
nutí, námitky proti zápisu nebyly po-
dány. 
Jaroslav Komosný vyzval zastupite-
le, aby podali návrhy na ověřovatele 
zápisu o průběhu 3. zasedání ZO. 
Navrženi byli pan Ladislav Foretník 
a pan Ing. Miroslav Ledahudec, kteří 
vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č. 16/22/Z 3
Zastupitelstvo obce Krumvíř 

schvaluje za ověřovatele zápisu 
o průběhu 3. zasedání ZO pana La-
dislava Foretníka a pana Ing. Miro-
slava Ledahudce.
Hlasování č. 1: 
Pro 13: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Petr Svoboda, Zde-
něk Burýšek, Ladislav Foretník.

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. II.
Usnesení č. 17/22/Z 3
Zastupitelstvo obce Krumvíř schva-
luje následující program 3. zasedání 
Zastupitelstva Obce Krumvíř:

I. Určení zapisovatele a ověřovate-
lů zápisu.

II. Schválení programu jednání O. 
Z.:

1. Kupní smlouva o odkoupení části 
pozemku 915/25 dle geom. plánu 
č. 1026-172/2022 a to pozemek 
p. č. st. 818 o výměře 19m2 – na-
rovnání vlastnických vztahů.

2. Rozpočtové opatření č. 8.
3. Pronájem bytu č. 5 o výměře 

27,61 m2.
4. Různé.
5. Závěr.
Hlasování č. 2.: 
Pro 13: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Petr Svoboda, Zde-
něk Burýšek, Ladislav Foretník.

Proti 0, Zdržel se 0
 
Bod č. 1.
Kupní smlouva o odkoupení části 
pozemku 915/25 dle geom. plánu č. 
1026-172/2022 a to pozemek p. č. 
st. 818 o výměře 19m2 – narovnání 
vlastnických vztahů 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost pana Jaromíra Šor-

še, Krumvíř č. p. 128 o koupi části 
pozemku p. č. 915/25 dle geom. 
plánu č. 1026-172/2022 a to po-
zemek p. č. st. 818 o výměře 19 
m2 v k. ú. Krumvíř za účelem na-
rovnání vlastnických vztahů. Jed-
ná se o pozemek pod domem. Za 
cenu 330,-Kč/m2 + DPH.

Usnesení č. 18/22/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

Kupní smlouvu mezi Obcí Krum-
víř a panem Jaromírem Šoršem, 
Krumvíř č. p. 128 na prodej části 
pozemku p. č. 915/25 a to po-
zemku p. č. st. 818 o výměře 19 
m2 za cenu 330,-Kč/m2 + DPH 
v k. ú. Krumvíř za účelem narov-
nání vlastnických vztahů. 

Hlasování č. 3.: 
Pro 13: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 

Heča, Lukáš Kobylka, 
Bc. Petra Winklerová, 
Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Petr Svoboda, Zde-
něk Burýšek, Ladislav Foretník.

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 2.
Rozpočtové opatření č. 8
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují 

z 20 067 700,-Kč na 20 224 400,-
Kč

- Rozpočtové výdaje se zvyšují 
z 87 151 700,-Kč na 87 486 600,-
Kč

- Financování je 67 262 200,-Kč.

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

Rozpočtové opatření č. 8.
Hlasování č. 4.: 
Pro 13: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Petr Svoboda, Zde-
něk Burýšek, Ladislav Foretník.

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 3.
Pronájem bytu č. 5 o výměře 27,61 

m2
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Nájemnice p. Šišáková Petra vy-

pověděla nájem bytu k 31.8.2022. 
Záměr pronájmu bytu byl zveřej-
něn na úřední desce.

- Zájemci o nájem: p. Navrátilová 
Tereza s dítětem

  p. Demela Jindřich ml.
 Ing. Radim Heča – dle bodových 

kritérií pro výběr nájemníka zís-
kává nejvyšší počet bodů

  p. Navrátilová Tereza. 
 Komosný Jaroslav – nájemní 

smlouva za stejných podmínek. 
Výše nájmu 5 522,-Kč + 

  energie 2 500,-Kč.

Usnesení č. 20/22/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvalu-

je Nájemní smlouvu mezi Obcí 
Krumvíř a p. Navrátilovou Tere-
zou na pronájem bytu č. 5 o vý-
měře 27,61 m2 od 1.10.2022 se 
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stejnými podmínkami a výší ná-
jmu 5 522,-Kč + energie 2 500,-
Kč. 

Hlasování č. 5.: 
Pro 13: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Petr Svoboda, Zde-
něk Burýšek, Ladislav Foretník.

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 4.
Různé
Pošta Partner Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- p. Dunaj žádá o spoluúčast na 

energiích na poštu Partner Krum-
víř. Nezvedl se odběr elektřiny, 
ale zvýšily se ceny energií. Žádá 
o přepis odběrného místa pošty 
Partner na Obec Krumvíř. Jsou 
schopni přispívat 600,-Kč/měsíc 
na elektrickou energii.

- Topení plynem je v rámci Obce.
Valihrach Martin – ať dodá p. Du-

naj spotřebu elektrické energie. 
Odběrné místo by šlo zrušit a na-
pojit odběr elektřiny na odběrné 
místo Obce?

Komosný Jaroslav – zjistí na E.O-
nu, zda to jde.

Zpráva technického dozoru k vý-
stavbě kanalizace a ČOV
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- pořád se řeší na hlavní silnici vrs-

tva betonu kolem dešťové kanali-
zace. Nová kanalizace by mohla 
jít výš oproti původnímu návrhu. 
Musí se spočítat, kolik budou vy-
cházet vícepráce.

- Je možno požádat o vyšší dota-
ci z OPŽP se 70% uznatelných 
výdajů ve výši 107,5 mil. Kč. Jde 
o evropské peníze.

- Schválená dotace ze SFŽP je 
63,75% uznatelných výdajů ve 
výši 85,3 mil Kč. Jde o státní pe-
níze. 

Bc. Petra Winklerová – SFŽP ví, že 
se bude žádat o novou dotaci?

Komosný Jaroslav – ano, vše se se 
SFŽP konzultuje. Mělo by se po-
žádat o dotaci do konce

 roku 2022.
Valihrach Martin – než nám bude 

přiznána nová dotace, ufi nancuje 
se to?

Komosný Jaroslav – ano, zatím se 
čerpají peníze z úvěru.

Vostřák Tomáš – výzva na novou 

dotaci je již vypsaná? Vyhodno-
cení žádosti může trvat i rok.

Komosný Jaroslav – výzva je vy-
psaná. Žádosti se hodnotí prů-
běžně. Vše je konzultováno.

Kobylka Lukáš – kdyby se začaly 
čerpat peníze z první dotace, tak 
už by to nešlo?

Komosný Jaroslav – to už by pro-
blém byl.

Valihrach Martin – vše se musí po-
řádně prověřit, aby to dobře do-
padlo. Na krajské peníze 

 to nemá vliv?
Komosný Jaroslav – kraji to ne-

vadí, že je schválená dotace ze 
SFŽP. Dotace bude předložena 
ke schválení.

Ing. Radim Heča – zkusit požádat 
o novou dotaci doporučuje něja-
ká organizace?

Komosný Jaroslav – vše hlídá p. 
Bernt z Alatere profi  s.r.o. Je po-
třeba schválit souhlas se  zpraco-
váním žádosti a příkazní smlouvy.

Ing. Miroslav Ledahudec – chtějí 
nějaké procento z částky dotace?

Tomáš Vostřák – žádné procento 
tam není.

Martin Valihrach – bylo by dobré to 
zjistit.

Usnesení č. 21/22/Z 3
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

podání nové žádosti o dotaci na 
projekt „Kanalizace a ČOV Krum-
víř“ do Operačního programu Ži-
votního prostředí 2021-2027 do 
„2. výzvy – Čistírny odpadních 
vod a kanalizace“ s cílem získat 
vyšší dotaci, než je schválená 
v rámci Národního programu Ži-
votního prostředí a zpracování 
žádosti o dotaci společností Ala-
tere profi  s.r.o. s tím, že společ-
nost bude pověřená podáním 
žádosti bez uzavřené písemné 
smlouvy s obcí. Návrh příkaz-
ní smlouvy bude předložena ke 
schválení po ustanovení nového 
zastupitelstva. 

Hlasování č. 6.: 
Pro 13: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Petr Svoboda, Zde-
něk Burýšek, Ladislav Foretník.

Proti 0, Zdržel se 0
Stavební pozemek p. č. 494/41 v k. ú. 
Krumvíř

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Záměr o prodeji pozemku byl 

zveřejněn na úřední desce. Žá-
dost o odkoupení pozemku poda-
li manželé Vetrovi, Krumvíř 163. 
Na pozemek se informovala i p. 
Vytrhlíková, Krumvíř 435.

Luskač Zdeněk – byl vyvěšen pou-
ze záměr?

Komosný Jaroslav – výběrové říze-
ní zveřejněno nebylo.

Ing. Radim Heča – udělat výběrové 
řízení. Obálková metoda – nej-
vyšší cena.

Ing. Miroslav Ledahudec – cenová 
nabídka. Vyhlášení soutěže.

Komosný Jaroslav – zveřejní se vý-
běrové řízení. Stávající zájemce 
na to upozorní.

Dotazy, podněty a připomínky
Komosný Jaroslav – příští rok se 

chystá KBS. Jestli se bude dělat 
ve stejném duchu?

Bc. Petra Winklerová – už se ví 
přesné datum hodů příští rok?

Komosný Jaroslav – pravděpodob-
ně od 25.8. do 28.8.2023.

Ing. Miroslav Ledahudec – bylo by 
dobré dřív pořešit DH na hody.

Komosný Jaroslav – smlouva s DH 
na příští hody se sepíše už teď.

Ladislav Foretník – propust před 
naším domem – víko od kanálu. 
Bude opraveno?

Komosný Jaroslav – bude to zaas-
faltováno – na zimu to musí dát 
do pořádku.

Martin Valihrach – co ti projektanti? 
Kdy budou hotové změny. Slíbili, 
že budou hledat řešení

 a zatím nic. Nacenění fi  VHS.
Komosný Jaroslav – projektanti 

musí předělat projekt, nacenění, 
vyřídit povolení SÚZ. Ještě 

 není hotovo. Pourguje je. Zkusí se 
ještě, zda by se ty vícepráce daly 
fi nancovat z dotace.

Ladislav Foretník – za humny – 
propusť za jejich domem – padají 
tam kameny. Žádá opravu.

Bc. Petra Winklerová – co ten mo-
bilní rozhlas?

Komosný Jaroslav – byl zadarmo, 
ale už není. Tato služba stojí 36 
000,-Kč/rok. 2 400,-Kč/měsíc bez 
daně.

Zdeněk Luskač – to je dost.
Komosný Jaroslav – bylo by to ješ-

tě dražší. Jsme zařazeni do kate-
gorie pod 1000 obyvatel.

Bc. Petra Winklerová – měli by se 
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občané znovu informovat o služ-
bě mobilní rozhlas.

Kobylka Lukáš – měla by se zpo-
platnit všechna hlášení.

 
Zápis ze schůze ustavujícího Za-
stupitelstva obce konané dne 
20.10.2022 č. 4/2022 
Předsedající starosta Obce Krumvíř 
Jaroslav Komosný zahájil 4. zase-
dání Zastupitelstva obce (dále jen 
„ZO“) v 19.00 hodin, všechny přiví-
tal a konstatoval, že zasedání bylo 
svoláno řádně a včas. Konstatoval, 
že je přítomna nadpoloviční větši-
na členů ZO, zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Sdělil jména 
omluvených členů ZO.

Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz 
prezenční listina
Všichni přítomní souhlasí se zveřej-
něním v souladu s GDPR.

Bod č.I.
Technický bod
Zapisovatelkou byla jmenována 
Jana Komosná

Jaroslav Komosný konstatoval, že 
zápis ze zasedání číslo 3/2022 byl 
řádně ověřen a je vyložen k nahléd-
nutí, námitky proti zápisu nebyly po-
dány. 
Jaroslav Komosný vyzval zastupite-
le, aby podali návrhy na ověřovatele 
zápisu o průběhu 
4. zasedání ZO. Navrženy byly paní 
Mgr. Michaela Procházková a paní 
Bc. Petra Winklerová, které vyslovily 
s návrhem souhlas.

Usnesení č. 22/22/Z 4
Zastupitelstvo obce Krumvíř schva-
luje za ověřovatele zápisu o průbě-
hu 4. zasedání ZO paní Mgr. Micha-
elu Procházkovou a paní Bc. Petru 
Winklerovou.
Hlasování č. 1: 
Pro 15: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Mgr. Michaela Pro-
cházková, Mgr. Ilona Zárubová, 
Martin Hrabec, Ing. Petra Foret-
níková, Vojtěch Veselý.

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. II.
Usnesení č. 23/22/Z 4

Zastupitelstvo obce Krumvíř schva-
luje následující program 4. zasedání 
Zastupitelstva Obce 
Krumvíř :
III. Určení zapisovatele a ověřovate-

lů zápisu.
IV. Schválení programu jednání O. Z.:
1. Volba mandátové, volební a ná-

vrhové komise.
2. Kontrola osvědčení o zvolení.
3. Složení slibu členů zastupitelstva 

obce, mlčenlivost zastupitelů dle 
zákona 110/2019Sb.

4. Volba starosty, místostarosty 
a členů rady obce. 

5. Volba kontrolního a fi nančního vý-
boru. 

6. Určení odměn neuvolněným za-
stupitelům obce a statutárním 
zástupcům obce.

 7.  Schválení zástupce Obce Krum-
víř pro pořizování územně pláno-
vací dokumentace

  Obce Krumvíř pro volební obdo-
bí 2022 – 2026.

8. Smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje 
– ČOV a kanalizaci.

9. Aktualizace Programu rozvoje 
Obce Krumvíř – Dotace MAP – 
školní hřiště.

10. Různé.
11. Závěr. 
Hlasování č. 2.: 
Pro 15: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Mgr. Michaela Pro-
cházková, Mgr. Ilona Zárubová, 
Martin Hrabec, Ing. Petra Foret-
níková, Vojtěch Veselý.

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 1.
Volba mandátové, volební a návrho-
vé komise
- bod byl zrušen
   
Bod č. 2.
Kontrola osvědčení o zvolení 
- Pan Ing. Radim Heča provedl 

ověření platnosti voleb členů za-
stupitelstva (kontrolu osvědčení 
o zvolení vydaného registračním 
úřadem) a podal zprávu o výsled-
ku voleb. V seznamu bylo zapsá-
no 988 voličů, bylo vydáno 518 
úředních obálek, odevzdaných 
úředních obálek bylo 518. Z pat-
náctičlenného zastupitelstva bylo 

zvoleno 11 členů ze Sdružení 
nezávislých kandidátů, 4 členi ze 
Spolu za Krumvíř.

- Proti hlasování ani proti výsled-
kům voleb nebyly podány námit-
ky k soudu pro jejich neplatnost

Bod č. 3.
Složení slibu členů zastupitelstva 
obce 
- Pan starosta vyzval pana Mgr. 

Ondřeje Luskače k přečtení textu 
slibu zastupitelů obce. Po pro-
nesení slova „slibuji“ všichni čle-
nové zastupitelstva potvrdili slib 
podpisem.

Bod č. 4.
Volba starosty, místostarosty a čle-
nů rady obce
- volba starosty:  návrh
Sdružení nezávislých kandidátů  

 Jaroslav Komosný
Spolu za Krumvíř bez návrhu 

Usnesení č. 24/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

starostu Jaroslava Komosného.
Hlasování č. 3
Pro 14: Mgr. Ondřej Luskač, Ing. Mi-

roslav Ledahudec, Jaroslav Hra-
bec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Mgr. Michaela Pro-
cházková, Mgr. Ilona Zárubová, 
Martin Hrabec, Ing. Petra Foret-
níková, Vojtěch Veselý.

Proti 0, Zdržel se 1: Jaroslav Ko-
mosný.

- volba místostarosty  návrh
Sdružení nezávislých kandidátů  

Mgr. Ondřej Luskač
 Spolu za Krumvíř  Mgr. Ondřej Lus-

kač

Usnesení č. 25/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

místostarostu Mgr. Ondřeje Lus-
kače.

Hlasování č. 4: 
Pro 14: Jaroslav Komosný, Ing. Mi-

roslav Ledahudec, Jaroslav Hra-
bec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Mgr. Michaela Pro-
cházková, Mgr. Ilona Zárubová, 
Martin Hrabec, Ing. Petra Foret-
níková, Vojtěch Veselý.
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Proti 0, Zdržel se 1: Mgr. Ondřej 
Luskač.

- první radní: návrh
Sdružení nezávislých kandidátů  Ja-

roslav Hrabec
 Spolu pro Krumvíř Martin Valihrach 

Usnesení č. 26/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

prvního radního Jaroslava Hrab-
ce.

Hlasování č. 5: 
Pro 10: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Zdeněk Luskač,

  Ing. Radim Heča, Lukáš Kobylka, 
Bc. Petra Winklerová, Mgr. Ilona 
Zárubová,

  Martin Hrabec, Ing. Petra Foret-
níková.

Proti 0, Zdržel se 5: Jaroslav Hrabec, 
Martin Valihrach, Mgr. Michae-
la Procházková, Tomáš Vostřák, 
Vojtěch Veselý.

- druhý radní:
 Sdružení nezávislých kandidátů 

Ing. Radim Heča
 Spolu za Krumvíř Martin Valihrach

Usnesení č. 27/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

druhého radního Ing. Radima 
Heču.

Hlasování č. 6: 
Pro 10: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Zdeněk Luskač,

  Jaroslav Hrabec, Lukáš Kobylka, 
Bc. Petra Winklerová, Mgr. Ilona 
Zárubová,

  Martin Hrabec, Ing. Petra Foret-
níková.

Proti 0, Zdržel se 5: Ing. Radim 
Heča, Martin Valihrach, Mgr. Mi-
chaela Procházková,

  Tomáš Vostřák, Vojtěch Veselý.
- třetí radní: 
 Sdružení nezávislých kandidát  

Martin Valihrach
 Spolu za Krumvíř Martin Vali-

hrach

Usnesení č. 28/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

třetího radního Martina Valihra-
cha.

Hlasování č. 7: 
Pro 13: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Zdeněk Luskač,

  Ing. Radim Heča, Lukáš Kobylka, 
Bc. Petra Winklerová, Mgr. Ilona 
Zárubová,

 Mgr. Michaela Procházková, To-
máš Vostřák, Martin Hrabec, Ing. 
Petra Foretníková,

  Vojtěch Veselý.
Proti 0, Zdržel se 2: Jaroslav Hra-

bec, Martin Valihrach.
STAROSTA: Jaroslav Komosný 
MÍSTOSTAROSTA: Mgr. Ondřej 

Luskač
1.RADNÍ  Jaroslav Hrabec
2.RADNÍ  Ing. Radim Heča
3.RADNÍ  Martin Valihrach

Bod č. 5.
Volba kontrolního a fi nančního vý-

boru
Pan starosta přednesl návrh na slo-

žení fi nančního výboru:
- předseda: Tomáš Vostřák
- člen: Bc. Petra Winklerová
- člen: Ing. Petra Foretníková

Usnesení č. 29/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

složení fi nančního výboru.
Hlasování č. 8: 
Pro 12: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec,

  Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Mgr. Ilona 
Zárubová, Martin

  Valihrach, Mgr. Michaela Pro-
cházková, Martin Hrabec, Voj-
těch Veselý.

Proti 0, Zdržel se 3: Tomáš Vostřák, 
Bc. Petra Winklerová, Ing. Petra 
Foretníková.

Pan starosta přednesl návrh na slo-
žení kontrolního výboru:

- předseda: Mgr. Ilona Zárubová
- člen: Lukáš Kobylka
- člen: Vojtěch Veselý 

Usnesení č. 30/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

složení kontrolního výboru.
Hlasování č. 9: 
Pro 12: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec,

Zdeněk Luskač, Ing. Radim Heča, 
Bc. Petra Winklerová, Martin Va-
lihrach,

Mgr. Michaela Procházková, Tomáš 
Vostřák, Martin Hrabec, Ing. Pet-
ra Foretníková.

Proti 0, Zdržel se 3: Mgr. Ilona Zá-
rubová, Lukáš Kobylka, Vojtěch 
Veselý.

Bod č. 6.
Určení odměn neuvolněným zastu-

pitelům obce a statutárním zástup-
cům obce 
- jde o schválení odměn členů za-

stupitelstva obce dle Nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o odmě-
nách za výkon funkce členů za-
stupitelstev ÚSC s účinností od 
1.1.2018.

Mgr. Ondřej Luskač – 1/3 z max. 
částky

Mgr. Miroslav Ledahudec – také 1/3 
z max. částky

Bc. Petra Winklerová – lepší by 
byla zaokrouhlená částka, např. 
2 500,-Kč

- zastupitelé navrhli, aby odměny 
byly vypláceny Radě obce jako 
doposud.

- odměny budou vypláceny od 
1.11.2022 Radě obce ve výši 
2 500,-Kč/měsíc

Mgr. Ilona Zárubová – navrhla mož-
nost odměny pro fi nanční a kont-
rolní výbor  např. 500,-Kč/osoba/
měsíc

Tomáš Vostřák – navrhl odměnu 
1 000,-Kč/osoba/měsíc

- zastupitelé navrhli, aby odměny 
byly vypláceny členům fi nanční-
ho a kontrolního výboru

- odměny budou vypláceny od 
1.11.2022 členům fi nančního 
a kontrolního výboru ve výši 
1 000,-Kč/osoba/měsíc

Usnesení č. 31/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje od-

měny členů zastupitelstva obce 
dle Nařízení vlády č. 338/2019 
Sb., kterým se mění nařízení vlá-
dy č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
za výkon funkce členů zastupitel-
stev ÚSC. Odměny budou vyplá-
ceny od 1.11.2022 Radě obce ve 
výši 2 500,-Kč/měsíc a členům 
fi nančního a kontrolního výboru 
od 1.11.2022 ve výši 1 000,-Kč/
osoba/měsíc

Hlasování č. 10: 
Pro 15: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Mgr. Michaela Pro-
cházková, Mgr. Ilona Zárubová, 
Martin Hrabec, Ing. Petra Foret-
níková, Vojtěch Veselý.

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 7.
Schválení zástupce Obce Krumvíř 
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Maminky narozených dětí (občanů Krumvíře), přihlaste 
se na Obecní úřad na obřad Vítání občánků, telefonní číslo 
519 419 321, e-mail: podatelna@krumvir.cz. Kdo má o ob-
řad zájem musí vyplnit formulář „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 dle zájmu na jaře 
2023. Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu 
nebo u p. Michaely Procházkové.

Výzva Sboru pro občanské záležitostiVýzva Sboru pro občanské záležitosti

pro pořizování územně plánovací 
dokumentace 
Obce Krumvíř pro volební období 
2022 – 2026
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o určení zástupce Obce 

Krumvíř pro pořizování územně 
plánovací dokumentace

- navržen p. starosta Jaroslav Ko-
mosný

Usnesení č. 32/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

zástupcem Obce Krumvíř pro 
pořizování územně plánovací do-
kumentace Obce Krumvíř pro vo-
lební období 2022 – 2026 p. sta-
rostu Jaroslava Komosného.

Hlasování č. 11: 
Pro 15: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, Zdeněk 
Luskač, Ing. Radim Heča, Lukáš 
Kobylka, Bc. Petra Winklerová, 
Martin Valihrach, Tomáš Vostřák, 
Mgr. Michaela Procházková, Mgr. 
Ilona Zárubová, Martin Hrabec, Ing. 
Petra Foretníková, Vojtěch Veselý.

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 8.
Smlouva o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje – ČOV 
a kanalizaci 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o Smlouvu o poskytnutí do-

tace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na realizaci akce „Krum-
víř – kanalizace a ČOV ve výši 
10 000 000,-Kč. Podmínka čerpá-
ní dotace do 31.3.2025.

Usnesení č. 33/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvalu-

je Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského Kra-
je č. JMK079574/22/OŽP na rea-
lizaci akce „Krumvíř – kanalizace 
a ČOV“ ve výši 10 000 000,-Kč.

Hlasování č. 12.:  
Pro 15: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-

hudec, Jaroslav Hrabec, 
 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 

Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Mgr. Michaela Pro-
cházková, Mgr. Ilona Zárubová, 
Martin Hrabec, Ing. Petra Foret-
níková, Vojtěch Veselý.

Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 9.
Aktualizace Programu rozvoje Obce 
Krumvíř – Dotace MAP – školní hři-
ště 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o aktualizaci Programu roz-

voje Obce Krumvíř (upřesnění). 
- ZŠ a MŠ Krumvíř chce zrealizo-

vat projekt vedoucí k moderniza-
ci školy a herních ploch v částce 
cca 500 000,-Kč. Jde o dotaci 
MAP – školní hřiště ve výši 400 
000,-Kč – 80% uznatelných ná-
kladů, doplatek z RF 100 000,-
Kč.

Tomáš Vostřák – vznesl dotaz, zda 
by se mohl dokument Program 
rozvoje Obce Krumvíř  zaslat za-
stupitelům k nahlédnutí.

Jaroslav Komosný – ano, určitě za-
šleme. Program rozvoje Obce 
Krumvíř je schválen do r. 2023. 
Příští rok se bude jeho platnost 
prodlužovat.

Usnesení č. 34/22/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

aktualizaci dokumentu Progra-
mu rozvoje obce Krumvíř v rámci 
projekty (aktivity) vedoucí k „mo-
dernizaci školy, vybavení budov 
a herních ploch“.

Hlasování č. 13.:  
Pro 15: Jaroslav Komosný, Mgr. On-

dřej Luskač, Ing. Miroslav Leda-
hudec, Jaroslav Hrabec, 

 Zdeněk Luskač, Ing. Radim 
Heča, Lukáš Kobylka, Bc. Petra 
Winklerová, Martin Valihrach, To-
máš Vostřák, Mgr. Michaela Pro-
cházková, Mgr. Ilona Zárubová, 
Martin Hrabec, Ing. Petra Foret-

níková, Vojtěch Veselý.
Proti 0, Zdržel se 0

Dotazy, podněty a připomínky
Lukáš Kobylka – jak pokračují práce 

na ČOV a kanalizaci?
Jaroslav Komosný – na hlavní sil-

nici dodělají kanalizaci snad do 
konce roku. Problém se vyřeší 
se dvěma souběžnými trubkami 
kanalizace a na konci se propojí, 
zhruba u č. p. 41. Půjde o kanali-
zaci souběžnou, gravitační.

  Pod humnama měla být kanaliza-
ce v hloubce 5,5m. To nelze – vy-
soko podzemní voda.

Zdeněk Luskač – v hloubce 4m je 
tekutý písek.

Jaroslav Komosný – u železného 
mostku bude přečerpávačka. Za 
humnama je kanalizace polože-
ná až po bytový dům. 

  Na Bohumilice už bude kanaliza-
ce také poležena. Vypadá to, že 
si pospíšili, bude zima. Termín od 
SÚS mají do poloviny listopadu. 
Pokud bude teplá zima bude se 
v pracích na kanalizaci pokračo-
vat – povolení  SÚS.

 Lukáš Kobylka – bylo by dobré dát 
shrnutí pokračujících prací ohled-
ně ČOV do Zpravodaje.

Ing. Radim Heča – advent bude?
Bc. Petra Winklerová – ano, už se 

vše připravuje.
Jaroslav Komosný – smrk naproti 

OÚ se již zdobit nebude – je moc 
vyřezaný a moc vysoký i na zdo-
bení z plošiny. Nazdobí se stříbr-
ný smrk u OÚ.

Mgr. Ilona Zárubová – a co nazdobit 
strom u kostela?

Martin Valihrach – ten už je také dost 
prořezaný. Dříve se zdobil.

Jaroslav Komosný – u KD bude 
strom nazdobený.

Ing. Radim Heča – v každé obci je 
nazdobený strom u hlavní silnice.

Martin Valihrach – bylo by dobré do 
budoucna vysadit nový strom 
u kostela.
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Jubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulářJubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulář
Sbor pro občanské záležitosti na-

vštěvuje občany obce – jubilanty ve 
věku 80, 85, 90 až 100 a více let s bla-
hopřáním k jejich výročí.

Občané, kteří dosud nejsou v evi-
denci, v roce 2022 a 2023 dovrší 

výše uvedené jubileum a mají zájem 
o osobní návštěvy členů Sboru pro 
občanské záležitosti spojené s gratu-
lací a předáním dárkového balíčku, 
musejí vyplnit formulář „Souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro úče-

ly blahopřání jubilantům“. Ten je k dis-
pozici na webu www.krumvir.cz a na 
podatelně Obecního úřadu Krumvíř.

Bližší informace získáte na podatel-
ně Obecního úřadu nebo u p. Michae-
ly Procházkové.

Komunální volby 2022Komunální volby 2022
Na podzim letošního roku se konaly volby do obecního zastupitelstva. K volbám přišlo 518 voličů, což je 52% mož-

ných voličů. Na to, že jsou to volby člověku nejbližší, tedy do zastupitelstvy obce, kde opravdu žije, to není nějak moc, 
co myslíte? 

Jak volby dopadly vidíte v tabulce.

Kandidátní listina Kandidát Navrhu-
jící
strana

Politická
př ís luš-
nost

Hlasy Pořadí
zvole-
ní

čís-
lo

název poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Sdružení nezávislých kandidátů 2 Luskač Ondřej Mgr. 33 NK BEZPP 395 7,87 1
1 Sdružení nezávislých kandidátů 3 Heča Radim Ing. 37 NK BEZPP 372 7,41 2
1 Sdružení nezávislých kandidátů 8 Kobylka Lukáš 37 NK BEZPP 370 7,37 3
1 Sdružení nezávislých kandidátů 1 Komosný Jaroslav 54 NK BEZPP 359 7,15 4
1 Sdružení nezávislých kandidátů 4 Hrabec Jaroslav 53 NK BEZPP 367 7,31 5
1 Sdružení nezávislých kandidátů 5 Ledahudec Miroslav Ing. 52 NK BEZPP 317 6,32 6
1 Sdružení nezávislých kandidátů 6 Zárubová Ilona Mgr. 28 NK BEZPP 319 6,36 7
1 Sdružení nezávislých kandidátů 7 Foretníková Petra Ing. 28 NK BEZPP 339 6,75 8
1 Sdružení nezávislých kandidátů 9 Luskač Zdeněk 52 NK BEZPP 325 6,48 9
1 Sdružení nezávislých kandidátů 10 Hrabec Martin 21 NK BEZPP 332 6,62 10
1 Sdružení nezávislých kandidátů 11 Winklerová Petra Bc. 35 NK BEZPP 328 6,54 11
2 Spolu za Krumvíř 2 Veselý Vojtěch 25 ODS ODS 190 8,80 1
2 Spolu za Krumvíř 1 Valihrach Martin 36 KDU-ČSL KDU-ČSL 181 8,39 2
2 Spolu za Krumvíř 4 Procházková Michaela Mgr. 52 KDU-ČSL BEZPP 181 8,39 3
2 Spolu za Krumvíř 3 Vostřák Tomáš 43 KDU-ČSL KDU-ČSL 175 8,11 4
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PRAKTICKÉ INFORMACE 
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ŠKOLÁČEK

Mateřská škola
Zelená třídaZelená třída
Mateřská škola bývá prvním vstu-

pem dítěte do širší společnosti, dítě 
se poprvé setkává s cizími lidmi, aniž 
by bylo v doprovodu rodičů. Všechny 
děti se musí vyrovnávat s novým pro-
středím, kamarády, denním režimem, 
pravidly, jinou kuchyní, jinými vůněmi  
a v neposlední řadě s novými lidmi, 
kteří v mateřské škole pracují. Kaž-
dé dítě to zvládá jinak a základním 
úkolem nás dospělých je, abychom 
to dětem usnadnili. První dny a týdny 
v mateřské škole jsou určitě pro nové 
děti náročné. Spousta nových podně-
tů a vjemů, neznámé prostředí, děti 
i učitelky, to všechno musí zpracovat 
a vyrovnat se s tím. Každé dítě se s no-
vinkami vypořádává různě a potřebuje 
k tomu svůj čas. Máme proto pochope-

ní pro občasný smutek a slzičky. Dopře-
jeme dítěti tolik času, kolik potřebuje. 
Náš zájem o něj, laskavé a nenásilné 
odvedení pozornosti ze strany rodičů 
i učitelky pomůže dítěti překonat počá-
teční obtíže a užít si všeho. 

Babí léto nám nabídlo spoustu aktivit 
a tvoření, do kterých se zapojila každá 
třída po svém. Pokud se vám podařilo 
nakouknout do zelené třídy, mohli jste 
vidět nápadité aktivity, které byly pro 
děti připraveny.

„Na zahrádce dýně byla, zvířátka ji 
objevila a domeček celičký, zabydle-
ly myšičky.“ S touto dětskou říkankou 
jsme vítali podzim ve školce. Každý den 
na vycházce jsme pozorovali, jak stro-
my ztrácí zelenou barvu a mění se na 
zlatou, hnědou, červenou… 

Ve školce jsme si zkoušeli zahrát 
různé hry s barvami. Připravili jsme si 
„Barevný týden“, kdy si děti mohly ob-
léci každý den jiné barevné oblečení. 
Moc je tahle hra s barvami bavila. Taky 
zapouštěly podzimní barvy do obrázků, 
malovaly jablíčka, podzimní skřítky. 

V rámci projektu „Zdravý týden“ děti 
ochutnávaly a hádaly, co vše na podzim 
dozrálo na zahradě. Poznávaly ovoce 
a zeleninu – třídily, porovnávaly velikos-
ti a počítaly a taky si mohly nachystat 
svačinku samy. Velmi jim chutnalo

Těšíme se, že si ve školce užijeme 
plno zábavy, her, dobrodružství a školní 
rok 2022/2023 nebude už ničím narušo-
ván.

Šárka Kvasnovská, Iveta Hošová
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Základní škola

Zprávičky ze školičky…Zprávičky ze školičky…

Žlutá třídaŽlutá třída
Od září je v naší třídě zapsáno 27 

dětí, z toho 20 předškoláků.  V této tří-
dě máme i asistenta pedagoga k jed-
nomu dítěti. 

Tvořily jsme nový vzdělávací pro-
gram na tři roky, Za poznáním po ces-
tách rovných i klikatých. Tento školní 
rok: Já človíček maličký, prošlapu si 
cestičky. 

Některé děti v září jezdily do Hus-
topečí na kurz plavání. Dětem se moc 
líbilo a dělaly velké pokroky ve vodě. 

V průběhu podzimu jsme hodně 
chodili do přírody a sledovali, jak se 
mění s ročním obdobím. Souvisí to tře-
ba s naším zdravím i ochranou přírody. 

Proto si třeba povídáme i o význa-
mu sběru starého papíru pro ochranu 
přírody. Podzimní sběr už máme za 
sebou.

Nabízí se spousta aktivit, které 
jsme bohatě využívali. Výšlap na ko-

pečky v okolí a pozorování vinohradů, 
vesnic. Pouštění draků, určování plo-
dů na poli a následné „zkoumání“ ve 
třídě – očima, čichem, zrakem i chutí 
s pohádkou O řepě. 

Samozřejmě pohádku si děti zahrá-
ly i jako divadlo. Šikovné p. učitelky 
natočily záznam a poslaly rodičům. 

Zábavné sportovní odpoledne na 
zahradě s rodiči v říjnu se moc vydaři-
lo, vyšlo počasí a děti mohly rodičům 
ukázat všechny naše průlezky. Potom 
společně plnily neobvyklé sportovní 
aktivity- jízda s dítětem v kolečkách, 
chůze v gumácích, trasa s dítětem 
na zádech, malá kolečka s nákladem 
řepy…

Často chodíme s dětmi do tělocvič-
ny, prostor nabízí tolik různých aktivit, 
děti to tam milují. Cvičíme se zvířátky 
z projektu Sokola už 6. rok.

Postupně děti seznamujeme s ka-

lendářem a vším, co souvisí - roční 
období, názvy měsíců, dny v týdnu 
s pomocí básniček a říkanek. Ve třídě 
máme kalendář obrázkový. 

Adventní kalendář ve třídě už jsme 
otevřeli, našli jsme v něm dopis od 
Ježíška s úkolem. Každý den na nás 
čeká další.

Od listopadu ve Žluté třídě děláme 
za přítomnosti rodiče v malých skupin-
kách lekce grafomotoriky. To zname-
ná - jak na to, aby děti správně praco-
valy s tužkou. Dvě lekce proběhly, teď 
si dáme vánoční přestávku a poslední 
lekce bude v lednu. Pro předškoláky 
nabídneme i další aktivity.

A na co se ještě těšíme?  Mikuláš 
a Vánoční odpoledne s rodiči……. 
a VÁNOCE!

Báňová Jana, 
Libenská Lada

Jménem všech zaměstnanců Mateřské školy v Krumvíři
 Vám přejeme klidné a spokojené prožití svátků. 

…co už bylo…
• Ve školním roce 2022/2023 se v zá-

kladní škole vzdělává 72 žáků (1. 
ročník: 19 žáků, 2. ročník: 18, 3. 
ročník: 16, 4. ročník: 9, 5. ročník: 
10); 

• Mateřská škola má naplněnou ka-
pacitu - 56 dětí;

• Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali od 
září do listopadu povinný plavecký 
výcvik bazénu v Hustopečích

• Policie ČR nás poučila, jak se máme 
bezpečně chovat v silničním provo-
zu (děkujeme paní Šimoníkové);

• Žáci 1. a 2. ročníku viděli předsta-
vení „Operky“ v divadle Radost 
v Brně;

• Od října probíhají v tělocvičně kon-
diční cvičení pro děti od 4 do 8 let 
pod vedením sportovního trenéra 
a našich paní učitelek; pro starší žáky 
škola realizuje kroužek sportovních 
her pod vedením pana učitele;

• Chráníme životní prostředí - v říj-
nu jsme opět sbírali starý papír 
i karton, sušené kaštany pro daň-

ky v Želeticích, celoročně sbíráme 
vybité baterie a drobné elektrozaří-
zení, sušenou pomerančovou a cit-
ronovou kůru, třídíme odpad, jsme 
zapojeni do projektu Recyklohraní;

• V říjnu jsme po halloweenském ve-
čeru a strašidelné stezce nocovali 
ve škole;

• Zapojili jsme se do výtvarné soutě-
že pořádané hnutím Brontosaurus 
na téma „Naše krajina“;

• Přijela k nám „Zdravá 5“ z nadace 
Alberta, která připomněla, jaké po-
traviny (a pohyb) jsou pro zdravý 
životní styl správné;

• Recitovali jsme a zpívali na vítání 
občánků;

• Zatančili jsme si v tělocvičně count-
ry tance;

• Zazpívali jsme na rozsvěcení obec-
ního vánočního stromku;

• 1. prosince navštívili žáci 1. a 2. 
ročníku skanzen ve Strážnici „Ra-
dujme se, veselme se“, kde si při-
pomněli tradice a zvyky Vánoc;

• Žáci 3. a 4. ročníku viděli divadelní 

představení „Pohádky na Vánoce“ 
v KD v Hodoníně.

…co nás čeká…
• Lyžařský výcvik 2. – 5. ročník, 3. - 

6. 1. 2023;
• Dětský karneval – 18. února 2023;
• Návštěva pracoviště Lipka Brno – 

ekologicky zaměřené programy pro 
žáky;

• Recitační soutěže; 
• Den otevřených dveří před zápisem 

do 1. ročníku;
• Zápis do 1. ročníku – 4. dubna 2023;
• Den Země; úklid okolí apod.;
• Slet čarodějnic – 28. dubna 2023;
• Dopravní soutěž pro žáky 4. a 5. 

ročníku;
• Školní akademie – 21. května 2023;
• Sběr papíru a kartonu – 10. května 

2023;
• Poznávání bylin našeho regionu  - 

květen, červen;
• Den dětí  - 1. června 2023;
• Školní výlet – Permonium Oslava-

ny, 27. června 2023
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Ze školní družiny…Ze školní družiny…

Představení v Divadle RadostPředstavení v Divadle Radost
V pátek 23.9. děti z první a druhé 

třídy navštívily představení Operky 
v Divadle Radost. Všechny děti se na 
tento den velmi těšily, protože to byl 
jejich první výlet v tomto školním roce. 

Představení Operky jsou čtyři hudeb-
ní pohádky Jaroslova Uhlíře a Zdeňka 
Svěráka, které autoři původně vytvořili 
pro televizní pořad Hodina zpěvu. Kon-
krétně se jedná o pohádky Červená 

Karkulka, Budulínek, Šípková Růženka 
a O dvanácti měsíčkách. Většina dětí 
tyto hudební pohádky znala již z fi lmu 
Tři bratři nebo z písniček Svěráka a Uh-
líře, o to byl jejich zážitek z představení 
intenzivnější, protože se mohly ke zpě-
vu známých melodií připojit.

Na jevišti se kromě zpívajících her-
ců objevovaly i loutky a scénické prvky 
brněnské výtvarnice Vlasty Baránkové, 

které společně s vynikajícími hereckými 
výkony udělaly z představení nezapo-
menutelná zážitek.

Ačkoliv bylo představení věnova-
né především dětem, tak jak už bývá 
u tvorby autorů Svěráka a Uhlíře zvy-
kem, nabilo toto představení díky jejich 
smyslu pro humor dobrou náladou i nás 
dospělé.

      Mgr. Vendula Štiková

Se zahájením činnosti školní druži-
ny jsme se společně s dětmi zapojili 
do celoroční soutěže s názvem Svět 
na dlani. Děti mohou po celý školní 
rok získávat společným úsilím dukáty                 
a postupně se tak posouvat po mapě 
celého světa.

V září jsme se věnovali dýňohra-
ní. Děti strašáky navrhovaly, zdobily 
a paní učitelky návrhy vyřezávaly.

S měsícem říjnem jsme se pustili 
do pravidelných měsíčních soutěží. 
Začali jsme Dobble soutěží a v listo-
padu pokračovali Taneční soutěží.

Zároveň jsme s dětmi prožili Ba-
revný týden, kdy jsme každý den měli 
ve znamení jiné barvy a děti se podle 
toho oblékaly, stejně jako je i říjen ba-
revný měsíc.

Jako družina jsme se také zapojili 

do soutěže v projektu Recyklohraní 
s názvem „Vzkaz v láhvi“. Šlo o to, 
přinést zprávu, jak správně zacházet 
s plastovými obaly, jak a proč je třídit. 
S dětmi jsme se rozhodli, že natočíme 
video a vyrobíme plastové láhve s ob-
rázkem. Navrhli jsme scénář, obsadili 
role, vytvořili krásné plastové vzkazy 
a teď už jen čekáme, jestli se nám po-
daří umístit.

Halloweenský večer ve škole očima čtvrťákůHalloweenský večer ve škole očima čtvrťáků
Halloween se konal v pátek 21. říj-

na. Děti byly rozděleny do 10 skupin 
po 6. Vedoucí týmů vylosovali název 
pro svůj tým. První soutěž byla rychlá 
– odpovídání na otázky, které se týkaly 
tohoto svátku. Po první soutěži se šlo 
do jídelny. Tam se ochutnávaly hallo-
weenské pokrmy. Na každém stole 
něco bylo. Potom se pro každý tým vy-
losovaly barvy – podle nich každý tým 
hledal dýně svojí barvy. Každý tým měl 
ve škole schovaných 12 dýní. Po této 
soutěži se do týmů rozdal list se slovy, 
podle kterých měly děti vymyslet bás-
ničku. Další aktivitou pro starší žáky 
ze družstva byla anglická osmi-směr-
ka. Mladší žáci měli jednodušší úkol – 
počítání strašidelných obrázků. Další 
soutěž byla na procvičení paměti – děti 

šly do sklepa nebo na půdu a tam si 
prohlédly obrázek. Ve třídě pak psaly 
na papír vše, co si z obrázku zapama-
tovaly. A nakonec proběhla stezka od-
vahy. Některé děti ve škole i spaly.

Tomáš Olejník, 4. ročník

Pátek 21. října probíhal den úplně 
normálně. Ráno jsme vstali a šli jsme 
do školy. Odpoledne jsme šli zpátky 
domů – a pak to přišlo. Večer v 18 ho-
din jsme přišli zpátky do školy. Někte-
ří měli s sebou spacáky a karimatky. 
Došli jsme v kostýmech a někdo, kdo 
chtěl, přinesl i nějaké občerstvení. Po-
tom jsme tančili a představovali jsme 
svoje kostýmy. Dále následovalo roz-
dělení do skupin a soutěžení. Při prv-
ní soutěži jsme měli na tabuli otázky 

a zvedali jsme kartičky s odpověďmi. 
Po soutěži byla ochutnávka jídel. Před 
druhou soutěží si každé družstvo vylo-
sovalo barvu. Po celé škole jsme hle-
dali barevné kartičky s dýněmi, kterých 
bylo dohromady 12. Třetí soutěž byla 
křížovka. A také jsme měli vymyslet 
básničku, řešili jsme anglickou osmi-
-směrku a ještě byla i soutěž na pama-
továka. Ve sklepě nebo na půdě jsme 
viděli obrázek, kde bylo spoustu věcí. 
Pak jsme měli napsat co nejvíce věcí, 
které jsme si zapamatovali. Na závěr 
byla stezka odvahy, která vedla od 
šaten přes družinu a ven přes zahra-
du zpět do školy. Kdo ve škole nespal, 
po stezce odvahy, odešel domů. No 
a ostatní si nachystali lůžka a šli spát.

Jitka Němečková, 4. ročník

Dopravní hřiště HustopečeDopravní hřiště Hustopeče
V úterý 18. 10. si žáci čtvrtého 

a pátého ročníku museli přivstat, aby 
brzkým ranním autobusovým spojem 
odjeli do Hustopečí.

Na zdejším dopravním hřišti byl pro 
ně připraven dopolední program zamě-
řený na vědomosti a dovednosti z ob-
lasti dopravní výchovy.

V učebně si všichni zopakovali vý-
znam jednotlivých dopravních zna-
ček, seznámili se s řešením různých 
dopravních situací, zejména znalost 
křižovatek řízených světelnou sig-
nalizací, dopravními značkami, ale 

i vyhodnocení dopravních situací na 
křižovatkách bez označení přednosti 
v jízdě.

Nabyté teoretické znalosti mohli žáci 
uplatnit při jízdě „městem“. Houšť zna-
ček, světelná signalizace, železniční 
přejezd, to vše na zhuštěném prostoru 
ukázalo, že orientace a správné reak-
ce nejsou jednoduchými úkony. Mnozí 
chybovali. Naštěstí nedošlo k doprav-
ním nehodám ani ke zranění účastní-
ků kurzu. Těžko na cvičišti, lehko na 
bojišti. Snad v reálném provozu si žáci 
povedou lépe.

Odlehčením byla pak jízda zručnos-
ti. Zde si žáci mohli vyzkoušet situace, 
které se za běžného silničního provozu 
mohou nečekaně objevit a překvapit tak 
mladého cyklistu. Jejich rychlé a správné 
vyhodnocení a řešení by mohlo předejít 
mnohým komplikacím při jízdě na kole.

Závěrečné vyhodnocení úspěš-
nosti vědomostí a dovedností, krás-
né slunečné počasí, příjemná teplota 
ovzduší, to vše podtrhlo nejen význam 
tohoto dne, ale i radost z příjemně 
prožitého dopoledne v Hustopečích.

Marek Hampl, učitel
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S country tanci do stodolyS country tanci do stodoly
Dne 10.11.2022 pod odborným ve-

dením lektora z dětského souboru 
Šumaváček z Vyššího Brodu, se žáci 
1.- 5. ročníku ZŠ Krumvíř seznámili se 
základy country tanců.

Hned po příchodu do zdejší tělo-
cvičny se ocitli o 200 let zpátky na 
americkém ranči, ve stodole, kde leží 
uskladněné seno, bedny s ovocem 
a zeleninou, kde na hliněné podlaze 
občas proběhne pod nohama myš….

Z žáků se stali farmáři, kteří se po 
namáhavé práci večer sešli na kus 
řeči, vzali do ruky jednoduché hudební 
nástroje a začali hrát, zpívat a tančit.

Atmosféru umocnilo i stylové oble-
čení a doplňky většiny zúčastněných.

Žáci se naučili základní kroky, po-
stoj, tance ve dvojicích, kruhu i řadách.

Odcházeli spokojení s radostným 
úsměvem na tváři.

Mgr. Dana Gratclová
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SDH KrumvířSDH Krumvíř
V sobotu 24. září měli krumvířští a násedlovičtí dobro-

volní hasiči spolu se svými rodinami možnost projet se vla-
kem po místní železnici. Tento výlet si pro ně připravili noví 
provozovatelé tratě jako poděkování za pomoc při provozu 
parní lokomotivy, do které v létě pomáhali čerpat vodu. 

Ve 14 hodin jsme se sešli na krumvířském nádraží, kde 
na nás už čekal vlak, připraven vyrazit na cestu směr Uhři-
ce. Jízda vlakem byla velkým zážitkem hlavně pro nejmen-
ší cestující, neboť pro některé z nich to byla cesta vlakem 
vůbec poprvé. Další překvapení pak na děti čekalo také 
na vlakovém nádraží v Uhřicích, kde pro ně provozova-
telé vlaku připravili skákací hrad, bublinky a občerstvení. 
Poté, co si děti užily skákací hrad, jsme si opekli špekáčky 
a opět nastoupili do vlaku, který nás odvezl zpátky domů. 
Počasí nám přálo, a tak jsme si užili pohodové odpoledne.

Kraj beze stínu 10. – 11. 6. 2023Kraj beze stínu 10. – 11. 6. 2023
Do dalšího ročníku folklorního fes-

tivalu Kraj beze stínu zbývá už jen 
pár měsíců. Proto Vás již nyní zveme 
do krumvířského národopisného are-
álu ve dnech 10. a 11. června roku 
2023. 

32. ročník festivalu Kraj beze stí-
nu, který se od roku 1976 koná v naší 
obci z iniciativy pana Martina Foretní-
ka a jeho spolupracovníků ze Slovác-
kého krúžku, bude plný folklorních 
pořadů, ale i zážitkových programů 
pro dospělé diváky i jejich děti.

Neofi ciální zahájení festivalu se 
bude opět konat „pod kaštanem“ ve 
spolupráci zástupců různých vinař-
ství a CM Primáš s mužskými sbo-
ry.

V ročníku 2023 přicházíme s no-
vinkovým pořadem, a to Zahájení 
s průvodním slovem Magdy Múč-
kové, který odehraje již na jevišti od 
sobotní 19. hodiny. Program různých 
pěveckých a tanečních čísel nabíd-

ne divákům širokou škálu tradičních 
a zvykoslovných obrázků z Hanácké-
ho Slovácka a pomyslně pozve divá-
ky na 2 festivalové dny.

Ani v tomto ročníku Kraje beze stínu 
nepřijdou diváci o atraktivní Soutěž 
o nejlepšího tanečníka slováckého 
verbuňku regionu Hanácké Slovác-
ko. Svoje vítězství z letošního roku 
bude obhajovat Adam Šurýn z Vel-
kých Bílovic. Přijďte své oblíbené 
verbíře podpořit!

V roce 2021 uplynulo 40 let od za-
ložení Cimbálové muziky Vonica 
z Krumvíře. Slavnostní pořad této 
muziky měl být uveden již při minu-
lém ročníku festivalu, který se ale 
díky covidovým uzávěrám nemohl 
konat. Proto se na CM Vonica a její 
významné hosty můžete těšit v roce 
2023. Program uvidíte v sobotu večer 
po soutěži verbířů.

Nedělní festivalový program, kte-
rým bude provázet David Pavlíček, 

zahájí jako již tradičně ve 14 hodin 
dětské soubory z Hanáckého Slo-
vácka, po kterých bude následovat 
představení rekonstrukcí krojů Ha-
náckého Slovácka ve spolupráci 
s Etnografi ckým ústavem Moravské-
ho zemského muzea Brno a Muzea 
a galerie Hustopeče.

V každém ročníku Kraje beze stí-
nu dostává prostor vybraná obec 
z Hanáckého Slovácka, aby všem 
ukázala, jak se u nich pěstuje lidová 
kultura. Tentokrát uvidíte spolky, sou-
bory, muziky i jednotlivé interprety 
z Čejkovic.  

Dospělé soubory z celého Ha-
náckého Slovácka přijedou představit 
svá taneční i pěvecká pásma s téma-
tem „Nářečí“ a o nedělním odpoledni 
uvidíte i program sousedního etno-
grafi ckého regionu. Tentokráte bude 
národopisný areál v Krumvíři plný 
souborů z kyjovského Dolňácka.
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Nedělní festivalový den zakončí, 
jako již tradičně, hudební těleso těs-
ně spjaté s lidovou hudbou, ovšem 
přidávající tomuto žánru odlišný pr-
vek, například v podobě zvláštních 
nástrojů, aranží, či samotných členů 
kapely, kteří jsou výjimečnými sólisty 
ve svém oboru hudby. V tomto roč-
níku festivalu Kraj beze stínu přijede 
world music kapela Banda ze Slo-
venska.

Kromě dětských rukodělných díl-
niček s folklorními tématy jsou pro 

příští ročník festivalu v přípravě i dal-
ší doprovodné pořady, např. výstava 
obrazů Josefa Korejze Blatinského, 
který maloval a fotil také v Krumvíři. 
Dále interaktivní slovník hanácko-
slováckého nářečí, řízená degus-
tace vín, beseda u cimbálu a další 
novinky pro divácké pohodlí. 

Všechny účastnící se soubory 
i programová a organizační rada jsou 
již nyní v plné práci, aby pro Vás, 
diváky, připravili atraktivní program, 
který se zapíše do několik desetiletí 

trvající historie regionálního folklorní-
ho festivalu Kraj beze stínu. Bez Vás, 
diváků, by ale festival nebyl. Proto 
Vás zveme… přijďte 10. a 11. června 
do národopisného areálu v Krumvíři 
podpořit lidovou kulturu Hanáckého 
Slovácka! A pokud byste se někdo 
chtěl zapojit do organizace festivalu, 
rádi Vás přivítáme.

Za programovou a organizační 
radu Zuzana Martinková

Náš dětský taneční soubor zahá-
jil činnost po dvou dlouhých letech 
v druhé polovině září. S napětím 
jsme očekávaly, jaký zájem o folklor 
ze strany dětí a rodičů bude a před-
čilo to naše očekávání. Sešlo se nám 
téměř 30 šikovných a talentovaných 
děvčat i chlapců od školčátek až po 
velké školáky. Některé známé tváře 
se k nám vrátily a spoustu nových 
jsme s radostí přivítaly. 

Prvních pár zkoušek proběhlo tra-
diční seznamování, abychom se pak 
všichni mohli naplno pustit do práce. 
Již v polovině října jsme děti překva-
pily, když jsme je pozvaly ke klavíru, 
aby se s námi naučily novou vánoční 
koledu. Čas utíkal jako voda a nám 
nezbylo nic jiného, než se vánočně 
naladit a s chutí začít připravovat 
naše tradiční Vánoční koledování 
a na které vás všechny srdečně zve-
me. Děti pilně nacvičují a určitě bu-
dou moc rády, když je přijdete podpo-
řit a svou účastí ocenit jejich píli. 

Abychom pořád jen netrénovali, 
připravily jsme pro děti za odměnu 
vánoční dílničku, kde si společně 
s rodiči mohli vytvořit přáníčka, vá-
noční ozdobu nebo svícen. Odnesli 
si domů opravdu krásné výrobky, kte-
rými si mohou doma vytvořit malou 
předvánoční atmosféru. 

Po novém roce se již přesuneme 
k lidovým tancům a písničkám a bu-
deme se společně připravovat na 
další velkou událost - Krojované od-
poledne, které se uskuteční v průbě-
hu dubna. My si s dechovou hudbu 
zatančíme Slováckou besedu a rádi 
bychom si pozvali kamarády z okol-
ních vesnic nebo souborů, kteří nám 
předvedou zase něco jiného, nového. 
Plánů máme opravdu hodně, tak nám 
držte palce, aby se nám je všechny 
povedlo uskutečnit. 

DFS PantličkaDFS Pantlička
Za celý soubor Pantlička vám 

všem přejeme krásné vánoční svátky 
prožité ve zdraví a mnoho osobních 

i pracovních úspěchů v celém roce 
2023!!!
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Spolek pro muzeumSpolek pro muzeum
Historie společných adventů 

v Krumvíři očima Spolku pro muzeum
Poprvé v novodobé historii se slavilo 

společné zahájení adventu v roce 2007. 
Tehdy pracovala kulturní komise při OÚ 
pod vedením pana Františka Valihra-
cha. Původní myšlenkou nebylo jenom 
zahájení adventu, ale setkání místních 
důchodců. Akce se velmi vydařila a ješ-
tě koncem roku se uskutečnil již druhý 
ročník Charitativního koncertu pro Bet-
lém s Mladou muzikou ze Šardic. 

Další rok zahájení adventu doplnila 
výstava tvorby našich spoluobčanů. 
Kulturní dům zaplnily výšivky, háčko-
vané ozdoby (osobně si vzpomínám 
hlavně na paní Herrmannovou, která 
stromeček uvnitř sálu nazdobila titěr-
nými bílozlatými háčkovanými andíl-
ky). Výtěžek z Charitativního koncertu 
putoval do Narnie v Morkůvkách. Roz-
svěcel se velký strom před bývalým 
Polákovým (zastávka směr Hodonín). 

V roce 2009 dostal téměř 15 me-
trový vánoční strom krásné ozdoby 
z pedigu, pletly se v podstatě celý rok. 
Uvnitř kulturního domu byl jarmark 
a poprvé se na zahájení podílel Spolek 
pro muzeum. Soutěžilo se o nejlepší 
vánočku (a to, pro změnu, vzpomínám 
na vánočku paní Schmiedové). Nej-
lepší ovšem bylo zpívání kostelního 
pěveckého sboru z balkonu hospody 
nad Jednotou. Krásně se neslo a ku-
podivu nejel ani žádný autobus. Konec 
roku opět patřil Charitativnímu koncer-
tu mladé muziky. 

V roce 2010 uspořádal Spolek pro 
muzeum jako doprovodnou akci k za-
hájení adventu v KD výstavu hraček. 
Celý sál byl plný stánků. Medovina tekla 
proudem, opětovně vystupovala místní 
škola. A těsně před silvestrem se konal 
již pátý ročník Charitativního koncertu. 

V roce 2011 doplnila tradiční akci vý-
stava betlémů, výstava obrazů Evy Fili-
pové a dralo se peří. Poprvé se rozsvítil 

strom před kulturním domem. Namísto 
charitativního koncertu se občané moh-
li vypravit do opery - tedy spíš opera 
a opereta přišla za námi. Společně se 
slavily narozeniny našeho rodáka Zdeň-
ka Šmukaře a byla to paráda. Zpívalo 
se, vzpomínalo a někteří z nás dokonce 
“vytáhli i velkou večerní róbu”.

V roce 2012 se z důvodu opravy KD 
přesunulo zahájení adventu do nově 
otevřeného muzea. Obyvatelé však 
o velký koncert nepřišli. Ve spolupráci 
se ZUŠ v Kloboukách uspořádal Spo-
lek pro muzeum koncert, na kterém 
zazněla nezapomenutelná chlouba vá-
noční klasiky Česká mše vánoční Jana 
Jakuba Ryby. 

V roce 2013 se zahájení sloučilo 
s Charitativním koncertem. Akci mo-
deroval pan farář František Trtílek. 
Spolek muzeum představil svoji sbírku 
marinek, kacabají a jupek. 

V roce 2014 se opětovně konalo 
zahájení adventu v muzeu, bohatý ad-
ventní program doplnilo v KD vystou-
pení VUS Ondráš, které spolu s OÚ 
připravila programová rada Kraje beze 
stínu. A konal se i koncert v kostele. Byl 
to již několikátý ročník. Začala s nimi 
předsedkyně kulturní komise MUDr. 
Lenka Ostřížková, pokračoval pan 
František Valihrach. Několikrát jej or-
ganizoval Spolek pro muzeum, dětský 
folklorní soubor Pantlička nebo kostel-
ní pěvecký sbor nebo ZUŠ Klobouky.

V roce 2015 se organizace společ-
ného zahájení adventu opětovně cho-
pila kulturní komise obecního úřad. 
Vzpomínám, jak jsem ve stánku před 
KD smažila langoše a několikrát do-
plňovala várnici s dětským punčem. 
A taky na to, že byla zima. Prostě - pro-
sinec. Sváteční čas doplnil druhý roč-
ník koncertu mužského sboru.

V roce 2016 jsme prodávali svoje 
suvenýry z muzea ve stánku před KD, 
tentokrát bez langošů. 

Na rok 2017 vzpomínáme velmi 
rádi. Smažili jsme langoše v teple ku-
chyně KD. Venku se stánkaři zahřívali 
punčem a svařákem. KD byl druhou 
adventní neděli hostem koncertu Cim-
bal Classic, na jehož organizaci se 
opět podílela Programová rada Kraje 
beze stínu.

V roce 2018 se zahájení adven-
tu konalo před KD, spolek jej doplnil 
o prodej svých suvenýrů a na druhou 
adventní neděli i dílničkami v muzeu, 
langoši, jmelím a jarmarkem na mlatě. 
Také pokračoval mužský sbor svým 
adventním koncertem v KD. 

V roce 2019 se opět zahajovalo 
před KD. Spolek prodával uvnitř KD 
své rukodělné výrobky a také pro děti 
připravil výtvarnou dílničku. Připojil se 
k nám i Pavel Colledani, který je naším 
pravidelným prodejcem jmelí. 

Léta 2020 a 2021 byly pozname-
nány protiepidemickými opatřeními. 
Přesto se v roce 2020 mini vánoční jar-
mark na muzeu konal. V roce 2021 se 
nekonalo téměř nic a jediným advent-
ním potěšením byl koncert k narozeni-
nám Zdeňka Šmukaře. 

Jak už jsem několikrát ve Zpravoda-
ji psala: obrovské poděkování všem, 
kteří se kdy na akcích v průběhu ad-
ventu podílejí. Mohou nám mnohé 
obce i města závidět.

A co čeká Spolek pro muzeum 
v roce 2023?

Vzhledem k tomu, že jsme díky in-
dividuální dotaci hejtmana JMK dostali 
pod stromeček peníze na opravu pod-
lahy a zárubní, tak doufejme, že návrat 
k činnosti před rokem 2019.

Děkujeme všem za přízeň a přeje-
me do nového roku hlavně trpělivost, 
pevné nervy, dobré zdraví a lásku va-
šich bližních.

Věra Colledani

SK KrumvířSK Krumvíř
O zhodnocení probíhající sezóny 

jsme požádali trenéry či vedoucí jednot-
livých družstev...

Přípravka – trenér Tomáš Drápal
Od začátku nového školního roku 

si pod svá křídla vzal nejmenší děti 
Tomáš Drápal. Takže respekt a velké 
díky. Dětí se na hřišti pohybovalo ně-
kdy méně, někdy více. Důležité bude 
vytrvat i v zimním období. Konečně 

to dostalo opět řád a je to nesmírně 
důležité. Přesně v této kategorii se 
rodí nejen talenti pro náš fotbalový 
klub, ale děti získávají správné pohy-
bové návyky, učí se pracovat v kolek-
tivu, zažívají první vítězství a radost 
v kontextu s prohrou a zklamáním, 
vše je pro ně nové. Takže pokud 
máte doma ratolest ve věku 5-8 let, 
která by se chtěla zapojit, určitě ho 
v kolektivu rádi uvítají. I tato kate-

gorie bude v zimě využívat prostory 
místní tělocvičny

Mladší žáci – trenér Michal Škrabko
V této kategorii (ročník 2010) si 

držíme slušnou základnu, kádr se 
skládá převážně z mladších ročníků 
a v podzimní části krajské soutěže 
si tým nevedl vůbec špatně, i když 
tabulkově to žádná sláva není. Ale 
soutěž je to kvalitní, a tak 11. příčka 
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za tři vítězství, jednu remízu a devět 
proher, nám příliš vrásek na čele ne-
nadělala a věříme, že jarní část bude 
z tohoto pohledu lepší. Do střelec-
kých statistik soutěže se zapsali: 10x 
Jakub Škrabko, 5x Darius Balaci, 3x 
Vít Procházka, 3x David Balaci, 2x 
Matyáš Gábor, 1x Maxim Heča, 1x 
Štěpán Svrček. Tým se podařilo do-
plnit několika novými hráči, důležité 
ale bude, jestli jim nadšení pro fotbal 
a tréninkový proces vydrží. V zim-
ním období jedeme v plném tempu, 
využívat budeme místní tělocvičnu, 
krátký oddych si dáme jen během vá-
nočních svátků. Od konce listopadu 
do konce února se účastníme halové 
ligy ve Valticích, kde na nás budou 
čekat velmi kvalitní soupeři a bude to 
pro hráče další velmi cenná zkuše-
nost. Finálový turnaj, do kterého se 
probojují nejlepší čtyři týmy ligy, se 
uskuteční poslední únorový víkend, 
tak uvidíme, jestli se nám podaří 
uspět a postoupit až sem, je to náš 
cíl. Určitě se o tom dozvíte v příštím 
vydání zpravodaje.

Starší žáci – trenér Josef Brychta
Naši starší žáci začali sezonu již 

na konci července, kdy se pustili do 
plného tréninkového programu. Vy-
padalo vše dobře, ale pak přišel první 
zápas s týmem SK Šlapanice, který 
dopadl naprostým fi askem prohrou 
3:0 na domácí půdě. Trenér Jožka 
Brychta po tomto nevydařeném zá-
pase začal jít na své mužstvo tvrději. 
To se hned potvrdilo na dalším zápa-
se, který sice náš tým prohrál 2:1, ale 
byl to velmi vyrovnaný zápas. Dále 
starší žáci měli často smůlu, a tak se 
dost často prohrávalo, i když bývaly 
zápasy vyrovnané, nedokázali jsme 
proměnit vyložené šance. Poté ale 
přišla remíza se třetím Kyjovem, a tak 
jsme doufali, že by jsme se mohli 

zvednout. Bohužel hned na to jsme 
měli první Podluží, na které naše síly 
nestačily. V průběhu sezóny se ke 
starším žákům připojily nové posily, 
které tým viditelně zlepšily. I tak se 
bohužel podařilo uhrát body pouze 
s předposledním Rajhradem a v po-
sledním zápase otřesnou remízou 
0:0 se Starým Lískovcem, kde nás 
položily neproměněné stoprocentní 
šance. Tím pádem končí naši starší 
žáci prozatím na posledním místě, 
ale doufáme, že se dokážou zved-
nout a krajskou soutěž udržet.

Dorost – trenér Martin Moškvan
Podzimní část sezóny se nám po-

vedla tak, jak jsme si stanovili cíl. 
Jsme na pátém místě se stejným po-
čtem bodů jako třetí mužstvo v tabul-
ce, máme jen horší skóre a zisk 25 
bodů z odehraných dvanácti utkání.

Před začátkem sezóny nám při-
šly dvě posily z Těšan, Jan Krakovič 
a Daniel Malík, což nám hrozně po-
mohlo, hlavně ve středu pole. Zimní 
pauza bude dlouhá, ale budeme se 
opět připravovat venku, v únoru nás 
čeká turnaj v Pohořelicích na umě-
lém povrchu, máme na únor celkem 
čtyři přípravná utkání.

Před začátkem jarní sezóny jsme 
domluveni ještě s jedním hráčem 
z Těšan na přestupu k nám, mužstvo 
by mělo být konkurence schopné na 
každém postu.

Sezónu bychom chtěli zakončit na 
konečném třetím místě, což si mys-
lím, že je v silách našeho mužstva.

A mužstvo – trenér Michal Škrabko
V polovině krajského přeboru se 

náš A tým nachází na šestém místě, 
což je velmi slušná výchozí pozice do 
jarních bojů. Soutěž je letos nezvyk-
le vyrovnaná, přesto bychom chtěli 
v novém roce atakovat třetí příčku, na 

kterou v tuto chvíli ztrácíme tři body. 
Povedlo se nám do týmu zabudovat 
Ondřeje Přichystala, který k nám 
před sezónou přišel z brněnské 
Sparty (bydlí v Hovoranech) a spo-
lu s Tomášem Ondrouškem vytvořili 
obávanou útočnou dvojici, když sou-
peřům nasázeli dohromady dvanáct 
branek. Zajímavostí bylo jistě i zapo-
jení do zápasů patnáctiletého talentu 
Radima Němečka, který se dokonce 
v pohárovém zápasu proti Ivančicím 
dočkal i premiérové branky v senior-
ském fotbalu. Ostatně Ivančice byly 
týmem, který na nás na podzim ne-
bude mít nejlepší vzpomínky, když se 
nám je kromě výhry v poháru poda-
řilo deklasovat 9:1, což je historicky 
nejvyšší výhra v této soutěži a asi jen 
tak překonána nebude. Celkově bych 
rád za největší přínos pro tým tento-
krát vyzdvihl Lukáše Kobylku, který 
na sklonku své kariéry odehrál mož-
ná svoji nejlepší sezonu v Krajském 
přeboru a dočkal se nominace na Le-
tošního fotbalistu roku Břeclavska, tak 
uvidíme, jestli svoji nominaci promění 
v účast na galavečeru v divadle v Bo-
leradicích. Zde se naši hráči tradičně 
objevují v nejlepších jedenáctkách 
roku, v poslední době to byli Tomáš 
Ondroušek, Ondřej Luskač, David 
Michna, Tomáš Drápal, Petr Zvonič, 
a tak uvidíme, jestli tomu tak bude i le-
tos. V zimní přípravě budeme mít opět 
čest hrát s týmy Zbrojovky, když nás 
postupně prověří dorost U18 a přede-
vším B tým Zbrojovky, možná i s ně-
kolika hráči A týmu. Dále se potkáme 
s ambiciózním klubem s Pohořelic, 
který atakuje v 1.A třídě postupovou 
příčku do krajského přeboru a ze stej-
né soutěže ještě s týmem Valtic. Zá-
roveň pokukujeme po nových hráčích 
a chceme vhodně doplnit úzký kádr, 
což je pro nás v rozvoji v poslední 
době dosti limitující.

ČZS - sdružení vinařů Krumvíř ČZS - sdružení vinařů Krumvíř 
V uplynulém období se nám po-

dařilo dokončit úpravy na vinařském 
domě (výmalba, elektroinstalace, 
kamna, oplocení). Pravidelně jsme 
se scházeli na schůzích výboru, pra-
covali na vinicích a ve sklepech. 

V dubnu jsme uspořádali zájezd 
do termálních lázní Mošoň, během 
otevřených sklepů byl otevřen Vi-
nařský dům, kde někteří členové 
prezentovali svá vína, ostatní měli 
otevřené sklepy. V květnu se na vi-
nařském domě uskutečnila přednáš-

ka Mgr. Františka Trávníčka o trans-
portech československých legionářů  
z Vladivostoku do vlasti spojená 
s ochutnávkou panamského legio-
nářského rumu HEFRON.

Při letošním červnovém vinař-
ském běhu WINERUN byl otevřen 
Vinařský dům, ostatní členové 
měli otevřené sklepy. Ve dnech 25. 
a 26.6. se uskutečnil zájezd do Bes-
kyd a okolí. První den jsme navštívili 
Pustevny, nocleh byl zajištěn v kem-
pu Rožnov, večer jsme pokoštovali 

vlastní vzorky a trochu si pozpívali. 
Druhý den byla prohlídka skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm. Zájezd 
se líbil, tak už na příští rok plánuje-
me další. 

Někteří naši členové spolupra-
covali při letních akcích jako jsou 
beseda u cimbálu a tradiční hody. 
V podzimním období jsme zajišťo-
vali hlídání společných vinic pomocí 
PB děl a imitací dravých ptáků, sami 
jsme se věnovali vinobraní a násled-
ně výrobě vína. V listopadu jsme na-
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Zahájení adventuZahájení adventu
Po dvou letech! 
Poslední dva roky s pandemií si 

vyžádaly pauzu i v Zahájení adventu 
v Krumvíři. Loni bylo vše naplánová-
no, připraveno a akce se rušila na po-
slední chvíli. Jsme moc rádi, že jsme 
se letos mohli všichni sejít u kulturní-
ho domu a zahájit adventní čas po-
spolu. Navíc za krásného počasí, díky 
kterému jsme si užili celé odpoledne 
bez omrzlých končetin a nosů.

Na „place před kulturákem“ jste 
měli možnost ochutnat a nakoupit 
si v 18 stáncích. Dělá nám velkou 
radost, že se seznam prodejců roz-
šiřuje a jarmark roste. Kdo chtěl, od-
cházel domů s plným břichem a pl-
nou taškou cukroví, sirupů, mýdel, 
hrníčků, řemeslného piva, advent-
ních dekorací… Svařák, cider nebo 
čaj jste si mohli už podruhé nechat 
nalít do vratných NickNacků nebo 
skleněných malovaných hrníčků 
z dílny Kateřiny Novákové a přispět 
tak k ekologičtějšímu průběhu akce. 

Stalo se tradicí, že advent 
v Krumvíři má i charitativní podtext. 
Letos jsme spojili síly s Diakonií 
ČCE Betlém z Klobouk a umístili 
kasičku do jejich stánku. Vybralo se 
něco málo přes 4000 korun a Tomáš 
Vostřák přikládá detaily o tom, kde 
budou peníze použity. Všem dárcům 
děkujeme!

Ani letos jsme nemohli vynechat 
soutěž – novinkovou „O nejkrásněj-
ší vánoční ozdobu“. Rozdělili jsme ji 
na dvě kategorie: v dětské se sešlo 
krásných 12 ozdob a v dospělé ka-
tegorii 4 ozdoby. Do předsálí kultur-
ního domu jsme umístili dva vánoční 
stromečky se světýlky, které se po 
zahájení postupně halily do rozlič-
ných soutěžních ozdob a všichni 
mohli během odpoledne hlasovat pro 
své favority. Tři nejkrásnější v každé 
kategorii si odnesly věcné ceny.

Další stálicí jsou dílničky pro děti 
– tentokrát pod vedením dam a pana 
učitele z mateřské a základní ško-
ly. Nejvíce v obležení byla klasicky 
dílnička baňková, dále pak perníč-
ková, mýdlová a výroba andělíčka. 
Na pátém stanovišti se psalo přání 
Ježíškovi. Děti si napsaly nebo na-
malovaly svá tajná vánoční přání, 
vložily do ozdoby a zavěsily na živý 
stromeček u betléma. Pokud se Je-
žíškovi podařilo najít jejich jméno 
a adresu, dostaly od něj i dopis s od-
povědí.

Celé odpoledne provázel pestrý 
kulturní program. Při zahájení za-
zpívaly děti ze základní školy známé 
i méně známé koledy, rozsvěcení 
vánočního stromu pak odpočítala 
a zpěvem doprovodila místní děv-
čata pod vedením Petry Konečné. 

Velký ohlas v publiku vyvolali Kome-
dianti na káře, kteří si připravili hned 
dvě vystoupení. Děti byly u vytržení 
z jejich žonglérského umění a do 
programu se samy zapojovaly. Po 
setmění pak komedianti vystoupili 
se světelnou show. Podobné vystou-
pení jste na krumvířském adventu 
mohli shlédnout poprvé a dle reakcí 
se velmi líbilo. Tak příští rok zas?

Žádná akce by se neobešla bez 
ochotných lidí, kteří obětují minimál-
ně svůj volný čas. Děkujeme všem, 
kteří se jakkoliv zapojili do příprav, 
ale nemůžeme si odpustit poděkovat 
i jmenovitě. Romaně Boháčové patří 
velké díky za přípravu sálu, dílniček 
i všeho kolem. Manželům Húškovým 
děkujeme za oslí přírůstek do betlé-
ma. Mateřské a základní škole děku-
jeme za pomoc ve tvořivých dílnič-
kách. Matějovi Ostřížkovi děkujeme 
za ozvučení. 

Ve středu po Zahájení jsme se 
sešli, abychom vše zhodnotili, ukli-
dili a uzavřeli. Z kalendáře na nás 
vyskočilo datum 3.12.2023. První 
adventní neděle a zároveň termín 
Zahájení adventu v Krumvíři 2023. 
Těšíme se na Vás opět v hojném 
počtu.

za organizátory 
Božena Svobodová

Charitativní sbírkaCharitativní sbírka
Velmi si vážíme Vašeho rozhodnu-

tí podpořit sbírkou z adventního trhu 
v Krumvíři Diakonii ČCE- středisko 
BETLÉM. Výtěžek ze sbírky použi-
jeme na náklady související s pří-
pravou nového chráněného bydlení 

v Dubňanech s názvem Duběnka.
V tomto chráněném bydlení, které 

vzniklo díky iniciativě rodiny jedno-
ho našeho klienta, nalezne od ledna 
příštího roku svůj domov 6 dospělých 
lidí s mentálním postižením. Služba 

bude poskytována v běžném rodin-
ném domě a způsobem, aby klienti 
mohli žít životem podobným jako je-
jich vrstevníci.

Tomáš Vostřák
ekonom a člen správní rady

brali síly do další práce v termálech 
Mošoň. 

Na prosinec plánujeme tradiční 
„Štěpánský košt“ na bůdě na stadio-
nu, začátek ve 14 hod. 

V závěru bych chtěl poděkovat 
všem aktivním členům za ochotu 
a práci pro náš spolek. Vám všem 
popřát hodně zdraví a štěstí v no-
vém roce 2023.

za vinaře Lubomír Lexa
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Římskokatolická farnost KrumvířŘímskokatolická farnost Krumvíř

VÁNOČNÍ ČAS

Betlémské světlo
Také letos na Štědrý den v době od 13.00 do 15.00 hod. nabízíme v našem kostele možnost zapálení betlémského 

světla, které ve svém poselství nese symbol pokoje, míru, lásky, přátelství a naděje. 

Bohoslužby o Vánocích
Sobota – Štědrý den půlnoční mše    21.00 hodin
Neděle – Boží hod vánoční     9.15 hodin
Pondělí – sv. Štěpána   v Krumvíři    nebude 
možnost účasti na mši sv.  v Bohumilicích   8.30 hod
    ve Velkých Hostěrádkách 9.30 hod
    v Kloboukách   10.30 hod.
Čtvrtek – všední den - místo v  6.00 hod.    8.30 hod.
Neděle – Nový rok      9.15 hod.

Diakonie ČCE-středisko BETLÉMDiakonie ČCE-středisko BETLÉM
Chráněné bydlení Duběnka
Rozvoj Diakonie BETLÉM byl a je 

silně inspirován poptávkou společ-
nosti po určitých službách. Vždy se 
snažíme reagovat na konkrétní situ-
ace, samozřejmě v souladu se stra-
tegickým plánem organizace.  A nyní 
přichází další milník v životě středis-
ka BETLÉM: otevření zařízení mimo 
spádovou oblast Hustopečska, a to 
Chráněného bydlení Duběnka v Dub-
ňanech, které opět vzniklo v reakci na 
poptávku po konkrétní sociální službě. 

Iniciátory vzniku Duběnky je rodi-
na Žůrkových, jejichž zájmem je, aby 
bylo dobře postaráno o jejich syna, 
a protože z vlastní zkušenosti služby 
BETLÉMA znají (jejich syn je klientem 
našeho týdenního stacionáře pro děti 
již 11 let), velice stojí o to, abychom 
se o Martina postarali i nadále. Martin 
vzhledem ke svému věku už nemůže 
nadále využívat služeb dětského za-
řízení. Bohužel všechna místa v bru-
movických chráněných bydleních jsou 
dlouhodobě obsazena, proto se jevilo 
toto přání spíše ze sféry nesplnitel-

ných. Žůrkovi ale nesložili ruce do klína, 
naopak, rozhodli se, že budou v tomto 
směru maximálně aktivní. Svůj rodinný 
dům v Dubňanech v ulici Na Trninách 
nabídli Diakonii BETLÉM k užívání za 
účelem zřízení chráněného bydlení 
pro jejich syna a dalších 5 klientů v do-
spělém věku s mentálním postižením. 
Správní rada BETLÉMA zprvu poně-
kud váhala, ale s ohledem na fakt, že 
na Hodonínsku podobně koncipované 
zařízení neexistuje a Jihomoravský 
kraj byl ochoten toto zařízení zařadit 
do krajské sítě sociálních služeb (a tak 
zajistit jeho fi nancování z veřejných fi -
nancí), se vedení střediska rozhodlo na 
nabídku spolupráce refl ektovat. Žůrko-
vi Diakonii BETLÉM poskytli svůj dům 
zdarma formou výpůjčky na 20 let a od 
1. ledna 2023 bude tedy v domě Na Tr-
ninách v Dubňanech fungovat Chráně-
né bydlení Duběnka pro dospělé osoby 
s těžkým mentálním, případně kombi-
novaným postižením.

Duběnka bude domovem 6 dospě-
lým lidem s mentálním postižením, 
převážně z Hodonínska. Jedná se 

o lidi s vysokým stupněm závislos-
ti na pomoci druhé osoby.  Každý 
z uživatelů bude mít vlastní pokoj 
a společně budou tvořit jakousi větší 
rodinu.  V nepřetržitém provozu jim 
bude podporu poskytovat celkem 7 
pracovníků a jako vedoucí byla ve 
výběrovém řízení vybrána paní Bc. 
Silvie Schwoiserová z Dubňan. Klien-
tům i pracovníkům přejeme, aby se 
jim v Duběnce líbilo, aby se jim spolu 
dobře žilo a také aby je místní přijali 
vlídně a s pochopením.  

„Jsem velmi vděčná Diakonii BET-
LÉM za její vstřícnost k našemu ná-
vrhu na zřízení Duběnky. Jsem ráda, 
že jejich skvělá péče může takto být 
pro syna Martina zajištěna i v pří-
padě, kdybych toho již sama nebyla 
schopna. Děkuji Diakonii také za to, 
že v Duběnce nabízí pomoc i dalším 
klientům a rodinám v podobné život-
ní situaci. A děkuji jim také za to, jak 
skvěle k péči o klienty přistupují a s ja-
kým velkým srdcem a odhodláním po-
máhají potřebným,“ uvedla Kateřina 
Žůrková.
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Českobratrská církev evangelická Klobouky u BrnaČeskobratrská církev evangelická Klobouky u Brna
Pokojné a radostné svátky
Milí přátelé,
těšíte se na Vánoce? Někdo se 

těší. na světla vánočních ozdob, na 
společnost milých lidí, na dárky, dob-
ré jídlo a pití. A k tomu snad v hloubi 
duše doufá, že se ho dotkne to tajem-
né posvátné „něco“, které nás naplňu-
je radostí a pokojem.   

Někdo se naopak Vánoc upřímně 
děsí. Před očima mu vyvstanou hory 
povinností od nakupování dárků po 
povinné návštěvy. Nechce a nemůže 
se radovat na povel, nechce utíkat do 
uměle vytvořené harmonie, která má 
tendenci v nejméně vhodný okamžik 
prasknout. Už jen ta pouhá představa 
je stresující.

A mnoho z nás zná oba pocity 
a oba stavy mysli.  

Říkám si, že je škoda, když se ně-
kdy přípravy i samotné svátky zúží na 
nekonečné seznamy povinností. Cí-
lem Vánoc přece není se uštvat, ale 
prožít spolu právě radost a pokoj.

Jenže jak na to? A není nevhodné 
chtít prožít pokoj, když se jinde válčí 
a radovat se, když lidé kolem nás pro-
žívají smutek a nejistotu?

Zvláštně zní do naší doby biblické 
povzbuzení: „Radujte se v Pánu v ka-
ždém čase, znovu říkám, radujte se!“ 
(Fil 4,4) „A pokoj Boží, který převyšuje 
veškeré pomyšlení, bude střežit vaše 
srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Fil 4,7)

Když mluví bible o radosti a o poko-
ji, nemyslí tím, že bychom měli ignoro-
vat utrpení. Naopak prožitý pokoj a ra-
dost nás přirozeně vedou k soucitu se 
sebou i s druhými a k aktivní pomoci.

A také nám bible nechce ještě víc 
naložit. Ke všem starostem se ještě 
radujte. Ne. To není požadavek na 
vytváření falešné vynucené harmonie. 
Jde tu ale o změnu perspektivy. Jak 
v tom všem shonu prožít pokoj a ra-
dost. Jak si je dovolit prožít a kde je 
hledat. Věřím, že s tím musíme začít 
u sebe. A tak se nabízí otázka: Co mi 
dělá radost? Tu opravdovou radost?

A co mé duši dává klid, který mi po-
máhá překonat nejistotu života?

Opravdu se zamysleme: Kdy jsme 
žasli nad něčím krásným? A dovolili si 
zastavit se u toho? Dali jsme si na to 
čas? Kdy se to v nás tetelilo a vibro-
valo životem? Kdy jsme cítili důvěru, 
že přes veškerou nedokonalost svou 
a světa je všechno v pořádku?

Radost ani pokoj nemůžeme uměle 
vytvořit, ale najít a prožít je můžeme. 
Věřím, že se nás v nich dotýká sám 
Bůh. A skrze ně nás potkává i ve sta-
rostech. V našem nitru tak rozeznívá 
strunu, která pod tím vším ruchem zní, 
třeba tiše, a dodává nám jistotu a sílu. 
Kéž ve svém životě děláme místo pro 
pokoj a radost. Věřím, že se pak v na-
šem životě narodí. Podobně jako se 
Bůh narodil tam, kde mu lidé připra-

vili místo ve chlévě, v Betlémě. A že to 
nebyly podmínky ideální. Nebylo tam 
zvlášť čisto, všechno nebylo na svém 
místě a přece tam bylo to důležité. Při-
jetí. Ochota změnit plány a přizpůsobit 
je tomu, co je opravdu důležité. A pak 
se dostavila radost z narození, i když 
vše proběhlo jinak než si to rodiče plá-
novali.

Věřím, že podobně se Bůh dotýká 
i našich životů.

My lidé potřebujeme dodržovat tra-
dice. Potřebujeme si dát záležet, aby 
vše bylo pěkné. A je to v pořádku. Bůh 
však nepotřebuje dokonalé podmínky, 
aby nás potkal. A tak se můžeme dívat 
na Vánoce s jistým nadhledem, může-
me se zbavit tlaku na dokonalost a brát 
s humorem tragédie typu stromeček 
opadal již na Štědrý den, s dárky jsme 
se úplně nestrefi li a jídlo jsme připálili.

Nakonec záleží na tom,  že se 
máme rádi a důvěřujeme si a tyhle ne-
dostatky si odpouštíme.

Patřím k těm, kteří se na Vánoce 
upřímně těší a někdy se jich upřímně 
děsí. Ale přeju sobě i Vám, abychom 
tyto Vánoce prožili s jistou grácií a leh-
kostí, naplněni opravdovou radostí 
a opravdovým pokojem. A kéž se ta 
radost a pokoj šíří i k ostatním lidem. 
Kéž si je navzájem předáváme.

Martina Zuštinová, farářka Farního 
sboru Českobratrské církve 

evangelické v Kloboukách u Brna

Poděkování
Z důvodu poškození zdi nade dveřmi do skladové místnosti v našem kostele bylo nutné, také z bezpečnostních důvodů, 

přistoupit k neodkladné opravě. V tomto nám vyšel ochotně a pohotově vstříc p. Radek Kopecký se svými pracovníky. 
Opravu provedli v krátké době a navíc formou daru. Na tomto místě mu vyslovujeme za naši farnost upřímné poděkování.

Všechny srdečně zveme na slavnostní bohoslužby v kostele ČCE v Kloboukách u Brna
24. prosince – Štědrý den     9.30  Dětská vánoční slavnost - s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou pro děti
25. prosince – Boží hod vánoční    9.30  Vánoční bohoslužba se slavením svaté Večeře Páně
    18.00 Tradiční vánoční koncert

Vánoční stromečekVánoční stromeček
Tradice vánočních stromků je po sta-

letí zakotvený zvyk, který měl ovšem 
dříve poněkud jinou podobu. Vycházel 
pravděpodobně ze starogermánských 
zvyků - o slunovratu si lidé nosívali 
do domu větvičky nebo stromky, aby 
uctili boha Odina. Nejprve se tančívalo 
pod stromy ve volné přírodě, kde byly 
stromky ozdobeny ovocem, sladkostmi 
a světly. Pak si lidé přenášely stromeč-
ky do svých domovů – šlo většinou 
o stálezelené stromky, jako jsou jedle 

a cypřiše. Zavěšování pamlsků na ně 
mělo chránit živé obyvatele domu před 
mrtvými dušemi, které z lesa v době 
slunovratu přicházely. Věřilo se, že 
mrtví sní všechny sladkosti a nasycení 
nikomu neublíží. K tomuto rituálu patři-
lo i vánoční „nevstávání od stolu“, aby 
duše nezasedla uvolněné místo.

I v našich zeměpisných šířkách do-
cházelo v dávných dobách ke zdobení 
přírodnin. Stromeček to sice nebyl, ale 
jednalo se o tzv. „chvojku“ – rozsocha-

tou větev nebo špičku jedle. V dávných 
dobách starých Slovanů se zavěšo-
vala na vchodové dveře špičkou dolů. 
Zdobila se ovocem, především jablky, 
ale také vejci a stuhami červené bar-
vy, později dalšími lidovými ozdobami. 
Zavěšené jídlo mělo u Slovanů stejný 
význam jako u Germánů - aby se duše 
mrtvých nasytily a neměly důvod něko-
mu ublížit. Později se i stromky umís-
těné vevnitř zavěšovaly ke stropu. Toto 
umístění stromku mělo i ryze praktic-
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ký důvod: ve světnici bylo málo místa, 
hodně členů rodiny a stromek postave-
ný na podlaze by překážel a stínil.

Zvyk zdobit stromky a chvojky 
byl natolik silný, že jej nevykořenil 
ani příchod křesťanství. To jej svým 
způsobem vklínilo do své ideologie 
a vtisklo mu částečnou náboženskou 
symboliku. Ponechalo pohanský sym-
bol zelených větví jehličnanů, jako po-
dobenství věčného života, ale mimoto 
připodobnilo vánoční stromeček k raj-
skému stromu Adama a Evy, na jejichž 
svátek se Štědrý den slaví. Katolická 
církev dlouho odolávala přijmout tento 
původně pohanský zvyk. První vánoč-
ní stromeček se ve Vatikánu objevil až 
v roce 1982 za pontifi kátu papeže Jana 
Pavla II a pocházel z Itálie. Od té doby 
se darování stromečku papeži stalo ctí 
a Vatikán každý rok přijímá strom, který 
daruje jiná země nebo region.

První zmínka o novodobém zdo-
beném vánočním stromku pochází 
z Brém, kde byl vystaven roku 1570 
v jednom cechovním domě. Stromek 
byl dle dobových zpráv ověšený slad-
kostmi, ovocem a papírovými ozdoba-
mi. Do německých domácností se vá-
noční stromeček opět dostal v průběhu 
17. století; zpráva z roku 1642 hovoří 
o cukrovinkami a loutkami zdobeném 
stromečku ve Štrasburku. A co my 
v Čechách?

První vánoční stromek v moderním 
pojetí (tak, jako jej známe dnes) se 
objevil roku 1812 v Praze. Připravil ho 
jako překvapení pro své štědrovečer-
ní hosty ředitel Stavovského divadla 
Johann Carl Liebich. Nápad prý přine-
sl z rodného Bavorska. Strom nestál 
v divadle, jak se leckde píše, ale v jeho 
libeňském sídle. Tím byl letohrádek 
zvaný Ztracená varta či Šilboch na 

pověstmi opředené Čertově skále. Le-
tohrádek i s částí skály zmizel kolem 
roku 1900, ale jména zůstala. Dnes se 
v těch místech setkávají ulice Na Stráži 
a Na vartě.

O dva roky později, tedy v roce 
1816, zkrášlil vánoční stromek i císař-
ský dvůr ve Vídni. Nová vánoční móda 
začala zvolna pronikat do bohatších 
domácností a o pár desítek let později 
už bylo nakupování vánočních stromků 
ve městech považováno za samozřej-
most. Na venkov se hezký zvyk propra-
coval až v druhé polovině 19. století.

V dnešní době si již nedokážeme 
představit, že by vánoční stromeček 
chyběl v jakékoliv domácnosti. Krom 
toho mají své vánoční stromečky téměř 
všechny města a obce v republice. Za 
tradicí vánočních stromků umístěných 
na náměstích stojí spisovatel a novi-
nář Rudolf Těsnohlídek. V předvečer 
Vánoc roku 1919 se brněnský novinář 
vydal společně s přáteli do lesa pro 
vánoční stromek. Cestou zaslechli sté-
nání, které si mysleli, že patří raněné 
zvěři. Místo ní ovšem našli promrzlou 
17měsíční holčičku, kterou v lese její 
matka pohodila, aby se jí zbavila. Dítě 
se podařilo zachránit a dostala jméno 
Liduška. Později si jej adoptovala rodi-
na Polákových z Brna.

Rudolf Těsnohlídek byl muž velmi 
citlivé povahy, kterým příběh, i když 
se šťastným koncem, silně otřásl. Vy-
mýšlel, jak takovým dětem pomoci, aby 
nedocházelo k tragickým případům. 
Nakonec přišel na myšlenku dětského 
domova, kterou by fi nancoval pomocí 
sbírky. Inspirací mu byla dánská Ko-
daň, kde bývalo zvykem pořádat pod 
vzrostlým stromem uprostřed města 
sbírku na chudé děti. Myšlenka zauja-
la i radní města Brna a již 19. prosince 

1924 se na náměstí Svobody slav-
nostně rozsvítil první vánoční Strom 
republiky, jak jej sám Těsnohlídek po-
jmenoval. Pocházel z bílovických lesů 
(na místě dnes najdete pamětní des-
ku) a přišla se na něj podívat i šestiletá 
Liduška s adoptivními rodiči. Po čty-
řech letech byla uskutečněna stavba 
dětského domova v Brně-Žabovřes-
kách podle návrhu Bohuslava Fuchse. 
A vánoční strom na náměstí Svobody 
v Brně? Ten stojí na stejném místě jako 
kdysi a už třicet let se přiváží tradičně 
z bílovického polesí. O dva roky pozdě-
ji se k nové tradici přidala Plzeň, poté 
i Praha. A koncem 20. let nebylo snad 
města, kde by nezářil vánoční strom.

(red)
Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/

aktuality/pet-zajimavosti-o-vanocnich-
-stromech-a-stromeccich

MED – sladký léčitelMED – sladký léčitel
Je tu konečně zima, která s sebou přináší mnoho ra-

dostí, zvláště pokud se dočkáme sněhové pokrývky, ale 
i mnoho starostí, když nás postihne nějaká ta rýma, kašel 
nebo dokonce chřipka. 

Pro tyto případy tentokrát zapátráme v paměti našich 
babiček a pomůžeme naše neduhy řešit přírodní cestou 
za pomoci bylin a potravin, které jsou součástí naší do-
mácnosti. Naší hlavní ingrediencí bude MED. Tento sla-
ďoučký blahodárný zázrak obsahuje mnoho vitamínů, po-
siluje naše zdraví a umí si poradit s kde jakým neřádem 
v našem těle.

Nachlazení
1 lžíce vlažného medu a 1/4 lžičky skořice. Užíváme 3x 

denně po 3 dny.
Pomůže na kašel, pročistí průdušky.

Včelařova pochoutka při nachlazení
Použijte suché plody (brusinky, vlašské ořechy, sušené 

meruňky, hrozinky) ve stejném poměru vůči sobě, např. 
jednu hrst + 1 citron a vše rozemelte v mlýnku na maso. 
Případně nasekejte na jemno. Citron použijte i s kůrou, 
kterou důkladně omyjte. Směs zalijte medem a nechte ule-
žet. Užívejte jednu čajovou lžičku dvakrát denně.

Cibulový čaj na kašel
Potřebujeme cibuli, 500ml vody, med a dle chuti celou 

skořici, nasekaný zázvor a citronovou nebo pomerančo-
vou šťávu. Oloupané a nakrájené cibule vaříme ve vodě 
cca 10 – 15 minut. Chcete-li, je možné rovněž v průběhu 
vaření med obohatit o celou skořici nebo nasekaný zázvor. 
Cibulový vývar následně přecedíme a dochutíme medem. 
Přidat lze také citronovou nebo pomerančovou šťávu.



Krumvířský zpravodaj3/2022 strana  27

Na infekce močového měchýře a močových cest
Rozpustíme 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve vlažné 

vodě a vypijeme. Několikrát opakujeme.

Bolest zubů
5 lžic medu a 1 lžíci skořice smícháme a aplikujeme 3x 

denně přímo na bolestivý zub.

Nadýmání
Med a skořice zabraňují tvoření nadbytečných plynů při 

trávení. Pomáhají také při bolestech žaludku a chrání před 
vznikem žaludečních vředů. 

Hubnutí
Každý den ráno půl hodiny před snídaní na lačný žalu-

dek a večer před spaním vypijeme šálek vlažné vody, ve 
které rozmícháme med se skořicí v poměru dle chuti.

V případě, že máte problém s nespavostí, ohřejte mlé-
ko, rozmíchejte v něm dvě lžičky medu a vypijte. Budete 
spát jako miminko. 

Pokud potřebujete snížit hladinu cholesterolu v krvi 
a cévách nebo jednoduše chcete předcházet vzniku in-
farktu, tak smíchejte med se skořicí dle chuti a k snídani si 
mažte na chleba místo marmelády.

Babké rady pro krásu
Každá žena chce být krásná a stále mladá. Naše babič-

ky využívaly nejdostupnější přírodní „kosmetiku“ na trhu…
Využijte účinky medu pro svou krásu tím, že si ho jed-

nou týdně aplikujete místo kosmetické pleťové masky. 
Stačí jím jen natřít obličej (vyhněte se očím a jejich oko-
lí) a nechat asi 20 minut účinkovat. Díky antibakteriálním 
a antiseptickým vlastnostem se hodí například na ošetření 
pleti, která má sklony k akné. Napomůže totiž v jejím vyčiš-
tění a podpoří regeneraci.

Medová koupel v chladném počasí jistě zahřeje. Dvě lží-
ce medu nechte rozpustit ve vodní lázni a dopřejte si 30 mi-
nut pohody. Vaše pokožka vstřebá všechen med a zkrásní.

Někdo babským radám a jejich účinkům věří, jiný ne. 
Teď babo raď, jak to s nimi je, ale za pokus to určitě stojí. 

(red)

Krumvíř ve fi lmuKrumvíř ve fi lmu
Na přelomu září a října se Krumvíř 

stal cílem fi lmařů, kteří si jej vybrali 
k natáčení fi lmu s pracovním názvem 
Sucho. Režie fi lmu i scénáře se ujal 
Bohdan Sláma, úspěšný český re-
žisér, scénárista a držitel několika 
Českých lvů. Z jeho tvorby můžeme 
jmenovat například fi lmy Divoké včely, 
Venkovský učitel, Bába z ledu, Krajina 
ve stínu nebo internetový satirický se-
riál Kancelář Blaník.

Film vypráví příběh dvou farmář-
ských rodin, kdy na jedné straně stojí 
rodina bývalého úspěšného IT mana-
žera Josefa, který se zhlédne v ekofar-
maření a nutí svou rodinu ke svéráz-
nému způsobu života. Na druhé straně 
je pak velkostatkář Viktor, který necit-
livým způsobem obhospodařuje mo-
nokulturní lány polí. Velkou roli tedy ve 
fi lmu hraje krajina a voda, kdy se kraji-
na stává další postavou příběhu nejen 
tím, že se v ní všechno odehrává, ale 
i tím, co se děje s ní. 

Snímek Sucho však nepoukazuje 
pouze na vyprahlou krajinu, ale také na 

vyprahlé mezilidské vztahy. Viktor se 
snaží marně nadchnout svého jediného 
syna pro rodinné podnikání, zatímco ten 
obdivuje Josefovo ekologické hospoda-
ření, a navíc je zamilovaný do jeho dcery 
Žofky. V Josefově rodině je to pak Žofka, 
která pod vlivem událostí utíká do zahra-
ničí ,,zachraňovat“ planetu a doma pak 
rodině chybí, především její mámě. 

Děj fi lmu je zasazen do malebné 
krajiny nazývané Moravské Toskánsko. 
Štáb si tuto krajinu pro natáčení vybral 
záměrně, neboť jsou pro ni charakteris-
tická zvlněná pole, remízky a ostrůvky, 
zdobí ji osamělé kapličky a boží muka, 
což nikde jinde v České republice ne-
najdeme. Kromě Krumvíře se natáčelo 
také v Dambořicích, Šardicích, Archle-
bově, ale také v Praze a Berlíně.

Stejně jako do minulých snímků Slá-
ma do svého nového dramatu se situ-
acemi na hraně černé grotesky obsadil 
výrazné herce v kombinaci s neokouka-
nými tvářemi i neherce, kteří byli vybráni 
na castingu v Šardicích, proto ve fi lmu 
budete mít možnost vidět nejen známé 

prostředí, ale třeba i někoho z vašich 
známých. 

Známé herce ve snímku zastupu-
je Bolek Polívka, který si zahraje otce 
velkostatkáře Viktora v podání Marka 
Daniela (Protektor, Prezident Blaník), 
Martin Pechlát (Pan Profesor, Účastní-
ci zájezdu) v roli ekologicky smýšlející-
ho zemědělce Josefa a jeho manželka 
v podání Magdaleny Borové. Rolí do-
spívajících dětí se ujali Tomáš Sean 
Pšenička a Dorota Šlajerová, dále ve 
fi lmu diváci uvidí Judit Bárdos, Gabrielu 
Míčovou nebo Marii Ludvíkovou.

A kdy se na fi lm můžeme těšit? Jeho 
premiéra je naplánována na podzim 
roku 2023.

(red)

NOVINKY O KRUMVÍŘI
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Vážení občané,  
možná jste na podzim v médiích 

zaregistrovali zprávu, že obřadní ho-
dový tanec zavádka z Hanáckého 
Slovácka, byl zapsán na Seznam ne-
materiálních statků tradiční lidové kul-
tury Jihomoravského kraje. Protože je 
zavádka nedílnou součástí hodů i ve 
vaší obci, rádi bychom vám o tomto 
ocenění řekli více.  

Zavádka je obřadní hodový tanec, 
který se tančí ve ¾ taktu a většinou se 
skládá ze dvou částí – zavádění dívek 
do tance a skládky, symbolické plat-
by dívek za účast na taneční zábavě. 
Není to ale vždy pravidlem, při našich 
výzkumech jsme zaznamenali, že se 
průběh zavádky obec od obce liší 
a žádná zavádka není stejná. Jedná 
se také o tanec velmi starý, přičemž 
nejstarší zprávy o zavádce jako slav-
nostním hodovém tanci máme už 
z první poloviny 19. století. Zavádka 
je také tanec, specifi cký výhradně 
pro region Hanácké Slovácko, při-
čemž v minulosti se tančila v podsta-
tě po celém regionu. Během našeho 
výzkumu v letech 2021 a 2022 jsme 
napočítali celkem 21 obci z okresů 
Břeclav a Hodonín, v nichž se na 
hodech zavádka pravidelně tančí. 
Pro pořádek uveďme i abecední se-

Zavádka na seznamu nemateriálních statků Zavádka na seznamu nemateriálních statků 
znam těchto obcí: Archlebov, Bolera-
dice, Bořetice, Brumovice, Dražůvky, 
Hustopeče, Klobouky u Brna, Kobylí, 
Krumvíř, Lovčice, Moravský Žižkov, 
Morkůvky, Nenkovice, Němčičky, 
Popice, Strážovice, Šakvice, Vel-
ké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice 
a Želetice. K tomu ještě připočtěme 
Dambořice, kde se dochovala jen 
skládka nebo Těšany, kde se zavád-
ka tančí jen příležitostně. Už tento 
krátký přehled vypovídá, že zavádka 
je v kontextu České republiky něco 
zcela ojedinělého, tradice, o níž je 
třeba náležitě pečovat. 

Jedním z prostředků této péče je 
právě Seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury Jihomoravské-
ho kraje. Smyslem prestižního sezna-
mu je poukázat na kulturní dědictví 
našeho regionu a přispět k tomu, aby 
bylo i nadále udržováno a předáváno 
budoucím generacím. Zápisem se 
zavádka zařadila po bok slovácké-
ho verbuňku, jízdy králů, modrotisku 
a dalších osmi nemateriálních stat-
ků, kterým se tohoto ocenění dostalo 
v minulých letech. 

Pravděpodobně vás bude zajímat, 
co bude zápis pro zavádku ve vaší 
obci znamenat. Zavádka se určitě ni-
jak nezmění a my pevně věříme, že 

ji budete nadále udržovat v takové 
podobě, jak jste byli doposud zvyklí. 
Jedná se především o čestné oce-
nění a vy kteří zavádku tančíte nebo 
jste v minulosti tančili se můžete hrdě 
označovat jako nositelé této tradi-
ce a opatrovatelé kulturního dědictví 
našeho kraje. Kdyby se ale v daleké 
budoucnosti přeci jen zavádka ocitla 
v ohrožení, budou mít vaši následov-
níci možnost, obrátit se s důvěrou na 
pověřené instituce, které by k uchová-
ní této tradice podaly pomocnou ruku. 
Je to především Regionální pracovi-
ště pro tradiční lidovou kulturu Jiho-
moravského kraje, které sídlí při Ma-
sarykově muzeu v Hodoníně, pomoci 
se dočkáte také u Národního ústavu 
lidové kultury ve Strážnici nebo u et-
nografů krajských muzeí. 

Černé scénáře však nechme stra-
nou a společně se těšme, až zase 
přijde hodové období, a budeme se 
moci sejít na zavádce. My budeme ve 
výzkumu zavádky na Hanáckém Slo-
vácku pokračovat i nadále, plánujeme 
výstavu, přednášky nebo knihu. Věří-
me proto, že o zavádce bude slyšet 
i v roce 2023.  

Věra Colledani (Moravské zemské 
muzeum) a Josef Šuba (Regionální 

muzeum v Mikulově)

CESTOVÁNÍ

Na kole kolem GdaňskuNa kole kolem Gdaňsku
Když jsem přemýšlel, kam letos 

vyrazit na dovolenou, zvolil jsem loka-
litu, která mě už dlouho lákala k pro-
zkoumání – místa kolem polského 
Gdańsku, Viselskou a Helskou kosu. 
Místo tak bylo jasné. Druhou věcí, 
co jsem musel vyřešit, byla doprava. 
Chce se mi jet samotnému autem? 
Chvíli jsem i hledal možnosti veřejné 
dopravy kolem Gdańsku, ale pak to 
přišlo - mám přece kolo! Postupně se 
mi v hlavě začal rodit plán, jak s kolem 
za dva týdny projet sever Polska ko-
lem Gdańsku.

V září jsem za 12 dní projel 12 
měst, viděl spoustu zajímavých míst, 
nocoval na devíti různých místech 
a na kole ujel 456 km. Jel jsem sám 
a vše si vezl v tašce na nosiči. Vzhle-
dem k tomu, že jsem do malé tašky 
dostal oblečení jen na 3 dny, musel 
jsem s sebou vézt i malou lahvičku 

pracího prášku a průběžně si prát. 
Trasy jsem měl dopředu dopodrobna 
naplánované, ale jak to bývá, vždyc-
ky se po cestě najdou další zajíma-
vosti, kvůli kterým stojí za to odbočit 
jinam.

Na sever jsem se s kolem dostal 
přímým vlakem, který jednou denně 
vyráží z Vídně a jeho cílem je Gdynia. 
Já jsem využil trasu Břeclav-Malbork 
a nazpátek Gdańsk-Hodonín. Obě 
cesty trvaly přibližně 11 hodin.
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Cyklistika v Polsku
Jak jsem měl vždy Poláky tak tro-

chu za šílence na silnici, musel jsem 
svůj názor přehodnotit. Jak v budová-
ní cyklostezek, tak i v chování ve vzta-
hu řidič-chodec-cyklista se máme ješ-
tě hodně co učit. Síť cyklostezek je na 
severu hustá a nestalo se mi, abych 
se do centra jakéhokoliv města nedo-
stal po cyklostezce. Z celkových 456 
km jsem odhadem jen na 70 km mu-
sel vjet na silnici. I v malých uličkách 
v historických centrech měst se poda-
řilo uspořádat dopravu tak, aby bylo 
místo jak pro auta, tak i pro chodce 
a cyklisty. Kolem několika kruhových 
objezdů jsem viděl i druhý “prstenec” 
s objezdem pro cyklisty. Samostatné 
přejezdy pro cyklisty vedle přechodů 
pro chodce jsou samozřejmostí.

Památky a zajímavosti po cestě
Zážitky a vzpomínky na navštíve-

ná místa jsou to nejdůležitější, co si 
z cestování můžete dovézt. Hned prv-
ní den po příjezdu jsem navštívil hrad 
Malbork, který je největší čistě cihlo-
vou stavbou a zároveň největší gotic-
kou stavbou na světě. Velikost celého 

areálu mě ohromila. Hrad byl na konci 
války značně poškozen a jeho rekon-
strukce a dostavba byla dokončena 
teprve v roce 2015.

Následující den jsem po cestě na-
vštívil nejnižší bod Polska, který leží 
1,8 m pod hladinou moře. Cílové měs-
to Elbląg se pyšní katedrálou se sto-
metrovou kostelní věží. Výhled z ní na 
naprostou rovinu bez kopců v okolí byl 
impozantní.

Třetí den jsem využil tramwaje 
wodne (trajektu) na plavbu přes Vi-
selský záliv na Viselskou kosu. Kosa 
je úzký poloostrov (Viselská je širo-
ká 800 m - 1200 m, Helská pak jen 
150 - 800 m), který vznikl postupným 
naplavováním písku vlivem působení 
řek a přílivu moře proti sobě. Dá se to 
přirovnat k umělým ostrovům v Duba-
ji, akorát tady to utvořila sama příroda. 
Krynica Morska, která byla moje útoči-
ště na dvě noci, je městečko, které je 
turistickým centrem kosy. 

Viselská kosa z půlky leží na pol-
ském území a z půlky na ruském. 
Čtvrtý den jsem se tak jel podívat 
k hranici s Kaliningradskou oblastí 
(Královcem). Po cestě jsem vyšla-

pal na nejvyšší stálou (zarostlou) pí-
sečnou dunu Wielbłądzi Garb (49 m 
n.m.). Ke kaliningradským hranicím 
se dá přiblížit i autem cestou do obce 
Piaski, odsud už ale dál můžete jen 
na kole nebo pěšky. Následná ces-
ta až k hraničnímu pásmu je dlouhá 
přibližně 3 km. Hranice je pak vyzna-
čena drátěným plotem postaveným 
napříč celou kosou a končící na obou 
stranách kousek v moři. Od Gdaňsku 
přes celou kosu lemuje pobřeží nád-
herná pláž (na polském území má asi 
80 km) přerušená jen deltou Visly. Ne-
představoval jsem si, že i takto může 
vypadat hranice mezi svobodnou Ev-
ropou a totalitním Ruskem – krásná 
pláž přehrazená plotem.

Pátý den byl nejen hodně deštivý 
den, ale taky den s nejdelším 70km 
přejezdem do Gdańsku. Gdańsk je 
600tisícové město a je součástí tzv. 
trojměstí Gdańsk-Sopot-Gdynia. Měs-
to, stejně jako celý tamní kraj, se vy-
značuje typickou cihlovou architektu-
rou. Centrum města bylo taktéž silně 
poškozeno válkou a obnova někte-
rých ulic probíhá dodnes. Dominantou 
centra je Mariánská bazilika – monu-
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mentální trojlodní chrám výrazně větší 
než pražská katedrála sv. Víta s 86m 
věží, na jejímž vrcholu se nachází vy-
hlídková terasa s výhledem na město, 
celou přístavní oblast a Baltské moře.

V Gdańsku jsem strávil i většinu 
šestého dne. Projel jsem přístavní ob-
lastí – gdańský přístav se sestává z ně-
kolika menších přístavů, nákladních 
nádraží a překladišť, zkrátka takové 
město ve městě. Na samotném severu 
města se nachází poloostrov Wester-
platte. Pro mě až do příjezdu nezná-
mé místo, avšak s velkým historickým 
významem. Právě zde začala druhá 
světová válka. V září 1939 bylo právě 
tady napadeno Polsko nacisty a i přes 
zásoby jídla a munice odhadované na 
2 dny se Poláci dokázali bránit celý tý-
den. Pro Poláky se tak jedná o symbol 
polského vzdoru nacismu.

Následoval přejezd na Helskou 
kosu do jeho centra, rybářského měs-
tečka Hel. Sedmý den jsem projel 
celou Helskou kosu a skončil v obci 
Jastrzębia Góra, která leží na nejse-
vernějším bodu Polska. Osmý den 
pak moje cesta pokračovala do měs-
ta Łeba, u kterého leží Słowiński Park 

Narodowy, oblast velkých písečných 
dun. Největší z nich Wydmu (dunu) 
Łącka jsem pak navštívil devátý den. 
Duna má na délku přibližně 4 km 
a na šířku necelý kilometr a někdy je 
přezdívána jako Sahara Evropy.

Desátý den jsem přejel do města 
Lębork, kde jsem navštívil vodáren-
skou věž moderně přebudovanou 
na městskou expozici s vyhlídkou na 
střeše. Následně jsem se vlakem pře-
sunul do Gdynie. Gdynia je město, 
které získalo městská práva až v roce 
1926, svou zástavbou se jedná o vel-
mi moderní město. V místním přístavu 
jsem navštívil loď Błyskawica polské-
ho námořnictva, která z Polska odplu-
la den před německou invazí a během 
války se účastnila spolu s Britským 
námořnictvem operací jako vylodění 
v Normandii, bitva o Narvik či evakua-
ce vojáků v Dunkerque.

Jedenáctý, předposlední den, jsem 
projel celé trojměstí. Po cestě jsem 
v Sopotech navštívil největší dřevěné 
molo v Evropě. Přes druhý břeh pří-
stavní oblasti jsem se pak dostal opět 
do centra Gdańsku, kde jsem strávil 
poslední večer. Poslední den už ná-

sledovala cesta vlakem domů.
Velká část oblasti, kterou jsem pro-

jel, je nazývána jako Kašubsko. Ne-
jedná se však jen o oblast, ale také 
o etnickou skupinu Kašubů, ke které 
se hlásí čtvrt až půl milionu Poláků. 
V oblasti existuje i vlastní jazyk ka-
šubština, počet mluvčích se však od-
haduje jen na 50-100 tisíc obyvatel. 
Zajímavostí tohoto jazyka je, že v mi-
nulosti obsahoval i písmeno “ř”.

Celá oblast je silně poznamenána 
válkou, některá města takřka komplet-
ně slehla se zemí nebo byla výrazně 
poničena. Jejich obnova probíhá na 
některých místech dodnes. Není tedy 
divu, že je na všech takto dotčených 
místech ukazováno, co válka a ná-
sledná totalita způsobila. Velký nápis 
s dvoumetrovými písmeny “nikdy wię-
cej wojny” na Westerplatte pak hovoří 
za vše. V Gdańských loděnicích se 
nachází velký památník zde vzniklé 
Solidarity a poblíž i velké muzeum 
druhé světové války.

Krajina a města kolem Gdańsku 
toho nabízejí hodně k vidění a roz-
hodně oblast doporučuji k návštěvě.

Martin Sýkora



Krumvířský zpravodaj3/2022 strana  31

… staronového starostu obce Jaroslava Komosného… staronového starostu obce Jaroslava Komosného

Z HISTORIE
V souvislosti s letošními komunálními volbami nahlédně-

me do historie, jaké rozhodnutí mj. udělalo zastupitelstvo ve 
volebním období před cca před 100 lety (1923-1927).

Původní budova radnice 
Obec Krumvířská při prodeji obecního hostince si vy-

mínila část stavení pro obecní radnici, která obdržela čís. 
184. Její nevelká přední místnost, jejíž větší část zabíral 
veliký kulatý stůl, sloužila schůzím obecního výboru, zvý-
šené obecní administrativě za první světové války, schůzím 
hasičského sboru i divadelním zkouškám a jiným veřejným 
potřebám v obci až do roku 1925. Tohoto roku se usneslo 
zastupitelstvo obecní na tom samém místě dosavadním 
stojící radnice, která nevyhovovala nynějším požadavkům, 
vystavěti ze základu nákladem obce obecní radnici. (došlo 
k adaptaci budovy a k jejímu zvýšení na poschodí, kde je 
nyní umístěna knihovna)

Budova tato, která má nejen vyhovovati účelu svému 
jako budova úřední, ale také býti střediskem výkvětu ob-
čanstva a cizinci hlásati, že obecní zastupitelstvo je si 
vědomo významu svého a úkolů svých. Nechť veškerá 
usnesení, již v ní konaná budou, ať vždy pouze ku zdaru 
a dobru obce, vlasti a národu. Měl by býti v radnici nápis 
jako ve středověku našich předků: „Kdokoli jsem vstupu-
jete, zanechte doma svár a hněv, vstupte sem se srdcem 
čistým, na osobu nehledíce, neboť cokoliv zde uradíte, ku 
dobru pospolitosti musí býti.“

Budova obecního úřadu
Ale i tyto prostory přestaly být dostačující, proto v zimě 

roku 1973 byl zbourán dům č. 15 v sousedství původní 
radnice a začalo se se stavbou nové budovy MNV s míst-
nostmi pro administrativu, se zasedací síní, archivem 
a poštovním úřadem v přízemí, která byla předána do uží-
vání dne  1. září 1974, a kde nynější obecní úřad sídlí 
dosud. 

Na této budově byla v roce 2006 provedena výměna 
oken, zateplení a nová fasáda.                                     SA

Zdroj: (Kroniky a kniha Krumvíř – 
minulost i současnost jihomoravské vesnice)

Obecní zastupitelstvo z roku 1926

5 OTÁZEK PRO...

1. Nastupujete do svého dalšího starostovského 
období. Co se za tu dobu nejvíc změnilo? Čeho ubylo 
a čeho přibylo? Co vás na tom nejvíc a nejmíň baví?

Starostovské období, do kterého nastupuji po podzim-
ních komunálních volbách, je už mé sedmé. Za tu dobu se 
toho v řízení obce změnilo opravdu hodně. Nejvíce změn 
se týká toho, že každý rok přibývá byrokracie (lidově řeče-
no papírování). Stává se, že musíme zpracovávat a podá-
vat různá hlášení a zprávy o stejném obsahu, třeba i ně-
kolikrát a pokaždé na jiné úřady. Prostě přibývá různých 
agend a povinností a někdy zbytečně. A na otázku: „Čeho 
ubylo?“, mě momentálně nic nenapadá.

Na mé práci mě baví hlavně práce s lidmi a pro lidi. Ale 
musí tam být konstruktivní zájem i z druhé strany. Proto-
že pokud cítím ze strany občana (nebo občanů) nechuť 
se domluvit na rozumném řešení problému, pak nastávají 
situace, které mě baví rozhodně méně. Ale samozřejmě 
i takové problémy se musí řešit a vyřešit.

2. Před nějakým časem se řešila stavba Penny u kři-
žovatky s čističkou pod Kašnicí. Jak to s výstavbou 
vypadá?

Výstavba Penny marketu, kvůli které proběhla změna 
Územní plánu obce, by měla dle plánů investora začít na za-
čátku příštího roku a pokud nenastanou neočekávané kom-

plikace, tak kolaudovat by se mělo na konci září 2023. Pokud 
se vše podaří, tak bychom měli od investora obdržet příspě-
vek na chod obce 500 000,-Kč, který je smluvně dojednán.

3. Jaké jsou plány obce na další volební období? 
Je v plánu něco většího konkrétního krom dokončení 
ČOV? V původních plánech ČOV byla odbočka na no-
vou ulici u mokřadů ale z ofi ciální situace zmizela. Co 
parkoviště u hřbitova? 

4. K ČOV trochu více. Jak to zatím s ní a kanalizací 
v obci vypadá? Podle zápisů ze zasedání zastupitel-
stva víme, že se vyskytli problémy s obetonovanou 
dešťovou kanalizací a spodní vodou. Co dalšího se za-
tím zjistilo a jak to tedy bude s dalším postupem? Kdy 
se ve světle zatím vyvstanuvších věcí čeká ukončení 
a zprovoznění celé stavby?

5. Je jasné, že kvůli ČOVce bude muset obec hod-
ně řešit fi nance. Máte nějaký plán jak se více dostat 
k penězům z dotací? Spousta obcí si takové „hledače“ 
najímá nebo přímo zaměstnává. Nezvažuje obec jednu 
z těchto možností?

3+4+5
Plán investičních akcí a oprav obecního majetku je do 

tohoto volebního období z velké většiny dán už započatou 
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investiční akcí – výstavbou Čistírny odpadní vod a splaš-
kové kanalizace v celé obci. Tato akce je jak fi nančně, tak 
i časově velmi náročná. Počáteční náklady, které vyplynuly 
z rozpočtu projektové dokumentace pro stavební povolení 
činily asi 127 mil. Kč. Z této částky se vypočítávala dotace 
(63,5%) ze SFŽP, která byla přiznána ve výši asi 80,75 mil. 
Kč. Dalším stupněm je zpracování projektové dokumenta-
ce pro provedení stavby. Z rozpočtu této projektové doku-
mentace vzešly celkové náklady stavby ve výši asi 149,97 
mil. Kč bez DPH. V současné době se nám nabízí možnost 
požádat o dotaci ze SFŽP ještě jednou, z nově vyhlášené 
výzvy, která má výhodnější podmínky pro naši obec. Po-
kud by byla naše druhá žádost úspěšná, získali bychom 
částku asi 103,7 mil. Kč. Tedy asi o 23 milionů Kč více. 
K tomu jsme obdrželi ještě dotaci z prostředků Jihomorav-
ského kraje ve výši 10 mil. Kč. V průběhu takto rozsáhlé 
výstavby dochází ke změnám, které projektová dokumen-
tace řešila jiným způsobem a tím vznikají různé vícepráce 
a méněpráce, na základě kterých se skutečné náklady na 
výstavbu mění. Termín dokončení výstavby zatím zůstává 
nezměněný i když je skoro jisté, že v průběhu stavby doda-
vatel o prodloužení požádá. Výstavba splaškové kanaliza-
ce řeší pouze odkanalizování stávajících rodinných domů 

a všechno ostatní (jako např. sklepy, hospodářské budovy 
a plánovanou výstavbu) jsou neuznatelné náklady, na kte-
ré žádnou dotaci nedostaneme. Z důvodu už tak velkého 
fi nančního zatížení obce se výstavba splaškové kanaliza-
ce v budoucí výstavbě odložila. Po dokončení výstavby 
splaškové kanalizace a domovních přípojek bychom chtěli 
začít s obnovou silnic a chodníků v obci. Z dalších akcí, 
pokud nám to rozpočet dovolí, bychom chtěli zrealizovat 
např. vybudování nových rozvodů elektrické energie v are-
álu Národopisného stadionu, které budou sloužit k účelům 
ozvučení kulturních akcí, osvětlení areálu a připojení stán-
ků. Také bychom chtěli využít probíhajících pozemkových 
úprav a v rámci těchto směnit (nebo vykoupit) pozemky 
mezi místním hřbitovem a železniční dráhou na zbudování 
parkoviště a případné rozšíření samotného hřbitova s ko-
lumbáriem.

Všechny naše plánované záměry jsme uvedli ve vo-
lebních programech. Na tyto akce je zapotřebí spousta 
fi nančních prostředků, které sháníme pomocí odborníků 
a odborných fi rem, protože administrace s tím spojená je 
značně náročná a obtížná.

Doufám, že se nám podaří úspěšně zrealizovat co nejví-
ce z naplánovaných akcí ku prospěchu celé obce.

VÍTE, ŽE...

… Krumvíř má svého Mistra světa a Evropy? Je jím Radek Knápek, který se 
stal Mistrem světa a Evropy v silovém trojboji.

Minulý měsíc proběhlo Mistrovství světa v silovém trojboji GPC Trnava 2022.
Silový trojboj se skládá ze tří disciplín - dřep s velkou činkou, benchpress, 

což jsou tlaky velké činky vleže na rovné lavici, a mrtvý tah, což je zdvih velké 
nakládací činky z mírného podřepu do narovnání zad. 

Radek Knápek startoval poslední rok coby dorostenec a velmi úspěšně! 
V silovém trojboji zvítězil součtem 575 Kg (dřep: 235 Kg v Evropském rekordu, 
benchpress: 140 Kg, mrtvý tah: 200 Kg).

V samostatné soutěži specializovaných jen na dřep a benchpress získal dal-
ší dva tituly Mistra světa v dorostenecké kategorii. Dřep: 222,5 Kg, což je světo-
vý rekord ve své kategorii. A další titul získal v benchpressu výkonem 142,5 Kg.

Radku gratulujeme!!!

... na sklenářově kopci okolo svátku sv. Martina rozkvetla třemdava bílá?
paní Bečková

… je v Krumvíři fi nská sauna? Pro více info navštivte stránku www.podhum-
nama.cz nebo zavolejte paní Winklerové na tel 776 616 200

SLOVO REDAKCE

Milí čtenáři Krumvířského zpravodaje, 
další rok se chýlí ke konci, proto nám dovolte pár slov. Jak 

si jistě pamatuje, v jarním čísle zpravodaje jsme vás informo-
vali, že naši redakční radu se rozhodla opustit dlouholetá člen-
ka Boženka Svobodová. Zároveň jsme vyhlásili „konkurz“ na 
nové posily do našeho redakčního týmu. Nyní vás již můžeme 
informovat, že se k nám připojily dvě nové členky. Možná jste 
si už všimli nových jmen v tiráži minulého čísla, nicméně tímto 
bychom chtěli ofi ciálně přivítat v redakční radě Kateřinu Vali-

hrachovou a Kláru Valihrachovou. Jsme moc rádi, že se k nám 
přidaly a pustily se s chutí do práce. Nápadů však není nikdy 
dost, proto se i vy nezdráhejte s jakýmkoliv příspěvkem kon-
taktovat někoho z nás, nebo přímo poslat na náš email. A vám, 
co příspěvky posíláte, samozřejmě moc děkujeme.

Závěrem bychom vám chtěli popřát krásné a spokojené 
prožití Vánoc a šťastné vykročení do nového roku!

Andrea Houšťová, Stanislav Prokop
Kateřina Valihrachová, Klára Valihrachová



Krumvířský zpravodaj3/2022 strana  33

Vážení spoluobčané,
rádi bychom poděkovali nejen voličům naší 

strany, ale všem lidem, kteří využili možnost jít 
k svobodným volbám a vyjádřit tak svůj názor na nynější 
i budoucí dění v Krumvíři. Volební účast v obci bohužel neu-
stále klesá, a proto je důležitý každý odevzdaný hlas.

V zastupitelstvu jsme tentokrát získali 4 mandáty, a náš 

Spolu za Krumvíř – poděkováníSpolu za Krumvíř – poděkování
Z REDAKČNÍ POŠTY

volební program budou prosazovat tito zvolení zastupitelé 
– Vojtěch Veselý, Martin Valihrach, Michaela Procházková 
a Tomáš Vostřák. Doufáme, že se nám v nově zvoleném 
a velmi omlazeném zastupitelstvu podaří prosadit co nej-
více programových bodů, které povedou k příjemnějšímu 
životu v obci. 

Vojtěch Veselý, Spolu za Krumvíř
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V listopadu proběhlo vítání občánků Krumvíře. Novými občany jsou Oliver Duba, Vít Rais, Dominik Luskač a Sára Zárubová.
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WESTERNOVÉ ZÁVODY
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26.12.2022 Štěpánský košt – ČZS Krumvíř
29.12.2022 Vánoční koledování s DFS Pantlička
31.12.2022 Silvestrovský běh
21.1.2023 Krojovaný ples
4.2.2023 Ples Terezínských vinařů
18.2.2023 Maškarní ples ZŠ a MŠ Krumvíř
25.2.2023 Maškarní ples SK Krumvíř
12.3.2023 Degustace vín

KALENDÁŘ AKCÍ

18.3.2023 Josefský košt
21.4.2023 DJ Boris
28.4.2023 Čarodějnice ZŠ a MŠ Krumvíř
21.5.2023 Vystoupení žáků ZŠ Krumvíř
10.-11.6.2023 Kraj beze stínu
17.6.2023 100. výročí fotbalu
24.6.2023 Winerun

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI
za období od 1.8.2022 do 30.11.2022

Hrabcová Marie   83let
Loziášová Marta   84let
Luskačová Marie   81let
Vytrhlíková Anežka   83let
Kopřivová Helena   85let
Tichý František   84let
Mandelíková Ludmila   83let
Rudnická Ludmila   81let
Sláčíková Františka   81let
Weiss Jiří    87let
Drápalová Maria   93let
Jakubčíková Anežka   83let
Huspenina Rudolf   80let
Tichá Ludmila   83let
Charvátová Jitka   84let
Prokop Jiří    81let
Prokopová Marie   83let
Mandelík Stanislav   89let
Ledahudcová Marie   85let
Kuchařová Irena   91let
Kolouchová Božena   82let
Ondrůjová Jana   81let
Peloušková Emilie   81let
Sláčík Miroslav   84let
 

NAROZENÍ
za období od 1.8.2022 do 30.11.2022

Žilík Vlastimil      č. p. 194
Laurin Gloria    č. p. 184
Zárubová Sára    č. p. 103

PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.8.2022 do 30.11.2022

Žilík Vlastimil    č. p. 194
Laurin Gloria    č. p. 184
Klímová Jarmila   č. p. 128
Javorská Kateřina   č. p. 255
Drabálková Michaela   č. p. 255
Navrátilová Tereza   č. p. 502
Močička Alexandr   č. p. 180
Zacharová Andrea   č. p. 313
Zacharová Karolína   č. p. 313
Goga Alex    č. p. 313
Zárubová Sára   č. p. 103
Duba Stanislav   č. p. 507

ODLÁŠENÍ
za období od 1.8.2022 do 30.11.2022

Heča Milan       č. p. 306
Novák Michal    č. p. 163
Burýšek David   č. p. 122
Jankůj Jan    č. p. 146
Jankůj Vít    č. p. 146
Jankůjová Tereza   č. p. 146
Laurin Rodríguez Zuzana  č. p. 184
Laurin Gloria    č. p. 184
Michálková Iva   č. p. 334
Janča Radim    č. p. 201
Kružlík Viliam    č. p. 149
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Základní školaZákladní škola
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Odehrávky hodůOdehrávky hodů
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Burčáková zábavaBurčáková zábava
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Zahájení adventuZahájení adventu


