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3/2017

v tomto čísle:
•  Výsledky voleb v Krumvíři

• Tříkrálová sbírka

• Školáček

•  Na cestách - Adventní trhy

•  Vítání občánků

• Divadelní představení 
 Dámský krejčí

• Koncert Cimbal Classic

• Zahájení adventu v Krumvíři

• Fotoreportáž z Mikulášské zábavy

• Z historie - Peníze



Krumvířský zpravodaj 3/2017strana  2

Odehrávky hodů
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Krumvířský fotbal
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Hubertova jízda
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Slovo starostySlovo starosty

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř

Vážení spoluobčané,
v mém příspěvku bych vás chtěl 

seznámit s chystanými a probíhají-
cími investičními akcemi.

Jak jste si jistě všimli, právě pro-
bíhající investiční akcí je rekon-
strukce budovy „Kina“, která bude 
v budoucnu sloužit hlavně jako tě-
locvična pro Základní a Mateřskou 
školu a různé zájmové činnosti jako 
například cvičení žen, fl orbal a také 
jako prostory ke zkouškám folklór-
ního souboru Pantlička. Projektant 
pan Ing. Koliba původně zpracová-
val projektovou dokumentaci „Více-
účelové budovy“ a to z důvodu větší 
fl exibility při podávání žádostí o do-
tace na realizaci. Po nějaké době 
čekání na vypsání vhodného dotač-
ního programu jsme podali žádost 
na Ministerstvo pro místní rozvoj – 
program Obnovy rozvoje venkova, 
kde můžeme dosáhnout na dotaci 
ve výši 70% nákladů na rekonstruk-
ci i s tělocvičným vybavením, které 
činí asi 4,5 milionu Kč. Hotovo by 
mělo být na konci února 2018.

Také probíhá rekonstrukce ko-
telny a ústředního topení v budově 
Obecního úřadu a nové tělocvičny 
za 980 000,-Kč. Práce spočívají 
v osazení nových moderních kotlů, 
částečné výměně rozvodů a výmě-
ně topných těles.

Do konce roku bude dokončeno 
prodloužení kanalizace na „Rybníč-
ku“ mezi rodinnými domy č. p. 403 

a č. p. 410 za asi 350 000,-Kč.
Další dokončovanou akcí je zatep-

lení fasády hasičské zbrojnice, kterou 
provádí fi rma Svrček za asi 395 000,-
Kč. Na tuto akci nám byla poskytnuta 
dotace z prostředků Jihomoravského 
kraje ve výši asi 295 000,-Kč.

Z chystaných akcí jsou to projek-
tové práce na výstavbu sběrného 
dvora, který bude vybudován v are-
álu bývalého JZD v části vedle stá-
vajícího původního vjezdu pod „Bar-
kem“. Odhadovaná cena za realizaci 
sběrného dvora se bude pohybovat 
okolo 5,5 milionu Kč. Na tuto akci bu-
deme samozřejmě podávat žádost 

o dotaci na Ministerstvo životního 
prostředí, kde se výše podpory po-
hybuje na 85% uznatelných nákladů.

Co se týká třídění odpadu a sbě-
ru elektrozařízení, tak Vám musím 
sdělit, že jsme vyhráli 1. místo v Ji-
homoravském kraji. Za toto umístě-
ní jsme dostali fi nanční odměnu ve 
výši 20 000,-Kč.

Protože už tady máme advent-
ní čas a Vánoce se kvapem blíží, 
chtěl bych Vám všem popřát krásné 
a klidné prožití svátků vánočních a do 
nového roku hodně zdraví a mnoho 
úspěchů.

Jaroslav Komosný

26.9. 2017
Zapisovatel:  Jana Komosná
Ověřovatelé: Martin Valihrach, 
      Ing. František Foretník
Přítomni: dle prezenční listiny – 9 přítomných

Bod č. 1
Veřejnoprávní smlouva s Městem Klobouky u Brna 
o výkonu přestupkové komise a s tím související 
přestupkové agendy

Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o stejnou smlouvu jako v minulosti. Městský 

úřad Klobouky u Brna, jako orgán města Klobouky 
u Brna, bude pro obec Krumvíř projednávat přestup-
ky a vykonávat agendu s projednáváním přestupků 
souvisejících. Obec Krumvíř poskytne městu Klobouky 

u Brna paušální příspěvek ve výši 10 000,- Kč za rok. 
Dále obec Krumvíř uhradí za každý oznámený přestu-
pek k projednání 1 000,- Kč. Pan starosta se informoval 
na Městském úřadě Klobouky u Brna o počtu přestup-
ků občanů Krumvíře. Je jich v průměru 7 ročně.

Usnesení č. 40/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlou-

vu s Městem Klobouky u Brna o výkonu přestupkové 
komise a s tím související přestupkové agendy.

Hlasování č. 3:       9-0-0

Bod č. 2
Výběr zhotovitele na rekonstrukci kotelny a ústřední-
ho topení Víceúčelové budovy a budovy O.Ú.
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Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Osloveni byli místní podnikatelé a fi rmy (Winkler 

Petr, Vindiš Libor, Požár Antonín a fi  GETEC spol. 
s.r.o). Nabídku podal p. Winkler Petr ve výši 1 152 
685,-Kč a fi  GETEC spol. s.r.o. ve výši 966 357,-Kč.

Usnesení č. 41/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje fi  GETEC spol. s.r.o. 

jako zhotovitele na rekonstrukci kotelny a ústředního 
topení Víceúčelové budovy a budovy O.Ú.

Hlasování č. 4.:  9-0-0

Bod č. 3
Výběr techniky (traktor na údržbu místních komuni-
kací a veřejné zeleně)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o výběr traktoru na údržbu místních komunikací 

a veřejné zeleně. Rada obce dle prospektů vybrala 
traktor Kioti CK2810, cena 671 000,-Kč a Goldoni 
Ronin 40, cena 929 000,-Kč. 

Usnesení č. 42/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce navrhuje, aby se pan starosta in-

formoval po okolních obcích (po vlastnících) ohledně 
těchto traktorů. Bylo by lepší, kdyby se traktor vy-
zkoušel a pak až poté koupil.

Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 6
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 16 789 700,-Kč na 

16 836 800,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 23 502 900,-Kč na 

24 552 900,-Kč
- Financování je 7 716 100,-Kč viz. příloha zápisu ZO 

Usnesení č. 43/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Hlasování č. 5: 9-0-0

Bod č. 5
Rekonstrukce Víceúčelové budovy – vícepráce vy-
plývající z probíhajících stavebních prací a skuteč-
ného stavu budovy

Usnesení č. 44/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje změny Rekonstrukce 

Víceúčelové budovy – vícepráce vyplývající z probí-
hajících stavebních prací a skutečného stavu budo-
vy, fakturační podmínky a termín dokončení, které 
budou řešeny Dodatkem č. 1. ke Smlouvě o dílo.

Hlasování č. 6: 9-0-0

Bod č. 6
Žádost paní Jany Špánkové o úpravy nájemného za 
prostory k provozování poštovních služeb
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Paní Jana Špánková žádá o snížení/prominutí ná-

jemného za užívání prostor k provozování poštov-
ních služeb. Jde o příliš velké prostory, které nevy-
užívá. Od České pošty dostává výplatu 16 000,- Kč 
a po odečtu všech výdajů jí měsíčně zbývá asi 
3 500,- Kč, což není ani polovina životního minima. 

Usnesení č. 45/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje změnu výše nájemné-

ho na symbolickou 1,- Kč měsíčně od 1. 10. 2017.
Hlasování č. 7: 9-0-0

Bod č. 7
Program rozvoje Obce na rok 2018 – 2023
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Je základním plánovacím dokumentem obce za-

kotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde 
o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje 
představy o budoucnosti obce a navrhuje způso-
by, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména 
jako manuál pro řízení rozvojových činností obce 
a i jako informační materiál pro občany a subjekty 
působící v obci. Program rozvoje zvyšuje připra-
venost obce k podání žádosti o dotační podporu 
a zvyšuje šance získat vnější fi nanční prostředky. 
Pan starosta inicioval zastupitele k případným při-
pomínkám.

Usnesení č. 46/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost případ-

ných připomínek k Programu rozvoje Obce na rok 
2018 – 2023.

Bod č. 8
Smlouva o dílo s fi  Solicite s.r.o.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o Smlouvu o dílo s fi  Solicite s.r.o. ohledně vyho-

tovení projektové dokumentace na ČOV a kanalizaci 
pro územní řízení. Proběhlo výběrové řízení na zho-
tovitele. Vyhrála fi rma Solicite s.r.o.. Cena za projek-
tovou dokumentaci pro územní řízení je 1 922 690,- 
Kč. Kamerové zkoušky stávající kanalizace ukázaly, 
že kanalizace je v dobrém stavu. 

- Veřejné sezení s občany ohledně ČOV se uskuteční 
v měsíci listopadu 2017.

Usnesení č. 47/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s fi  So-

licite s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na 
ČOV a kanalizaci pro územní řízení.

Hlasování č. 8:  9-0-0

Bod č. 9
Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř, okres Břeclav, příspěvko-
vá organizace o souhlas s přijetím sponzorského fi -
nančního daru ve výši 34 000,- Kč na úhradu krouž-
ku anglického jazyka pro žáky
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o souhlas s přijetím 

sponzorského daru ve výši 34 000,- Kč na úhradu 
kroužku anglického jazyka pro žáky. Částka bude 
zaslána sponzorem na účet školy, ze kterého bude 
uhrazena faktura vystavená vyučujícím angličtiny.

Usnesení č. 48/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ a MŠ Krum-

víř o přijetí sponzorského daru ve výši 34 000,- Kč na 
úhradu kroužku anglického jazyka pro žáky.

Hlasování č. 9: 9-0-0
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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 obřad 
zájem musí vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osob-
ních údajů pro účely vítání občánků“, který je k dispozici na 
webu www.krumvir.cz a na podatelně Obecního úřadu Krumvíř.
Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo 
u p. Michaely Procházkové.

Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce – jubi-
lanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let s blahopřáním k jejich 
výročí. Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 2018 
dovrší výše uvedené jubileum a mají zájem o osobní návště-
vy členů Sboru pro občanské záležitosti spojené s gratulací 
a předáním dárkového balíčku, musejí vyplnit formulář „Sou-
hlas se zpracováním osobních údajů pro účely blahopřání 
jubilantům“. Ten je k dispozici na webu www.krumvir.cz a na 
podatelně Obecního úřadu Krumvíř.
Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo 
u p. Michaely Procházkové.

Výzva SboVýzva Sboru 
ro občanské záležitopro občanské záležitosti

Bod č. 10
Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř, okres Břeclav, příspěvko-
vá organizace o povolení výjimky z nejvyššího po-
čtu dětí v obou hernách MŠ Krumvíř ve školním roce 
2017/2018 a o povolení výjimky z nejnižšího počtu 
žáků ZŠ Krumvíř ve školním roce 2017/2018 a to za 
předpokladu, že zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na 
vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou 
krajským normativem
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost ZŠ a MŠ Krumvíř, okres Břeclav, pří-

spěvková organizace o povolení výjimky z nejvyšší-
ho počtu dětí v obou hernách MŠ Krumvíř ve školním 
roce 2017/2018 a o povolení výjimky z nejnižšího po-
čtu žáků ZŠ Krumvíř ve školním roce 2017/2018 a to 
za předpokladu, že zřizovatel uhradí zvýšené výdaje 
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanove-
nou krajským normativem.

Usnesení č. 49/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ a MŠ Krum-

víř, okres Břeclav, příspěvková organizace o povo-
lení výjimky z nejvyššího počtu dětí v obou hernách 
MŠ Krumvíř ve školním roce 2017/2018 a o povolení 
výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Krumvíř ve škol-
ním roce 2017/2018 a to za předpokladu, že zřizova-

tel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ško-
ly, a to nad výši stanovenou krajským normativem.

Bod č. 11.
Silnice – trasa navržené rekonstrukce silnice č. 380
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Seznámení se situačním řešením rekonstrukce silni-

ce č. 380, které je součástí připravované projektové 
dokumentace.

Usnesení č. 50/17/Z 5
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí situační řešení 

rekonstrukce silnice č. 380, které je součástí připra-
vované projektové dokumentace.

Dotazy, podněty a připomínky
Jaroslav Komosný – informoval zastupitele o ozná-
mení ZŠ a MŠ Krumvíř, že ve dnech 29.9.2017 
a 7.5.2018 udělí ZŠ Krumvíř ředitelské volno dle 
zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, § 24 odst. 
2. Dále bude ve dnech 27.12.2017 – 29.12.2017 (vá-
noční prázdniny v ZŠ) uzavřen provoz MŠ Krumvíř 
a školní jídelny z důvodu čerpání dovolené zaměstnan-
ců.Zákonným zástupcům dětí a žáků budou tyto změny 
s dostatečným předstihem oznámeny. 

Možnosti fi nancování skrze MAS Husto-
pečsko 
z OPZ, PRV a IROP – členění dle poten-
ciálních žadatelů
Kdo jste? Jsme MAS Hustopečsko, z. s. 
Kde Vás najdeme? Na adrese Nádražní 
1/1, 691 06 Velké Pavlovice, 
kancelář máme na ulici Tovární 22, 
69106 Velké Pavlovice (areál fi rmy Han-
tály a.s.). 
Máte kontakt? Ano, email: info.mashus-
topecsko@gmail.com, tel.: 774113357 
nebo 774364013
Co děláte? Přerozdělujeme dotace ne-
jen z evropských fondů. „Jsme taková 
malá dotační agentura“.
Pro koho? Pro subjekty níže uvedené:

1. Obce (příp. dobrovolné svazky 
obcí)

1. rekonstrukce a budování polních 
cest, vč. souvisejících objektů a technic-
kého vybavení, 
2. společná zařízení v souladu se 
schválenými návrhy pozemkových úprav 
(např. zpřístupnění zemědělských a les-
ních pozemků, protierozní, protipovodňo-
vá opatření pro ochranu půdního fondu, 
vodohospodářská opatření atd.),
3. vznik, rozvoje a společná propa-
gace krátkého dodavatelského řetězce 
nebo místního trhu (pozn.: projekt musí 
být realizován v uskupení se zeměděl-
ským podnikatelem/podnikem nebo vý-
robcem potravin), 
4. programy a činnosti pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením nad 
rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např. 
dluhové poradenství, řešení konfl iktů 
v pracovněprávních vztazích, aktivity na 

podporu neformální a sdílené péče),
5. příměstské tábory v době škol-
ních prázdnin, 
6. zařízení péče o děti nad rámec 
školních družin a klubů, 
7. vznik a provoz dětských skupin,
8. přestupní terminály a parkoviště 
(P+R, K+R), zázemí pro veřejnou hro-
madnou dopravu, systémy B+R a parko-
vací místa/stojany pro kola (vše v přímé 
návaznosti na veřejnou hromadnou do-
pravu), 
9. cyklostezky pro dopravu obyvatel 
do zaměstnání, za službami a do škol, 
vč. doprovodné infrastruktury (značení, 
stojany na kola apod.)
10. infrastruktura pro bezpečnost do-
pravy (např. chodníky, lávky, přechody, 
bezbariérové komunikace pro pěší atp.), 
11. výstavba nebo rekonstrukce zaří-

MAS HustopečskoMAS Hustopečsko
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zení a nákup vybavení pro poskytování 
terénních, ambulantních a/nebo pobyto-
vých sociálních služeb, 
12. výstavba nebo rekonstrukce ko-
munitních center a nákup vybavení, 
13. výstavba nebo rekonstrukce so-
ciálního bydlení (vč. základního zařízení 
bytu),
14. založení a/nebo rozvoj sociálního 
podniku (vč. potřebného vybavení), 
15. budování a modernizace infra-
struktury pro předškolní vzdělávání (tj. 
mateřských škol, dětských skupin, spol-
ků péče o děti, mateřských center apod.) 
v souladu s Místním akčním plánem,
16. budování a modernizace infra-
struktury pro zájmové, neformální a ce-
loživotní vzdělávání (tj. škol a školských 
zařízení, domů dětí a mládeže, středisek 
volného času a dalších vzdělávacích 
institucí pro zájmové, neformální a ce-
loživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence) v souladu s Místním/Kraj-
ským akčním plánem,
17. budování a modernizace infra-
struktury základních a středních škol 
(např. modernizace a budování učeben 
ve vazbě na klíčové kompetence a bez-
bariérovost) v souladu s Místním/Kraj-
ským akčním plánem,
18. pořízení hasičské techniky (např. 
hasičského vozu s cisternou) (pozn.: pla-
tí pouze pro obce, které jsou zřizovateli 
SDH – JPO II a/nebo JPO III). 

2. Dobrovolné svazky obcí 
1. aktivity na zvýšení zaměstna-
telnosti osob ohrožených na trhu práce 
(tj. např. organizace burzy práce v úze-
mí MAS, podpora obnovy pracovních 
návyků, ergo diagnostika, prostupné 
zaměstnávání a poskytování mzdových 
příspěvků na úhradu mzdových nákla-
dů zaměstnavatelům na nová pracovní 
místa, za umisťování osob z cílových 
skupina na uvolněná pracovní místa, na 
vytváření nových pracovních míst v rám-
ci fl exibilního zaměstnávání),
2. výstavba nebo rekonstrukce zaří-
zení a nákup vybavení pro poskytování 
terénních, ambulantních a/nebo pobyto-
vých sociálních služeb, 
3. výstavba nebo rekonstrukce ko-
munitních center a nákup vybavení.

3. Nestátní neziskové organizace 
1. programy a činnosti pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením nad 
rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např. 
vzdělávání, dluhové poradenství, řešení 
konfl iktů v pracovněprávních vztazích, 
aktivity na podporu neformální a sdílené 
péče),
2. aktivity na zvýšení zaměstna-
telnosti osob ohrožených na trhu práce 
(tj. např. zprostředkování zaměstnání, 
poskytování kariérového poradenství, 
podpora obnovy pracovních návyků, 
ergo diagnostika, podpora prostupného 
zaměstnávání, vytváření nových pracov-

ních míst v rámci fl exibilního zaměstná-
vání), 
3. vznik, rozvoj, rozšíření sociálního 
podnikání, 
4. příměstské tábory v době škol-
ních prázdnin, 
5. zařízení péče o děti nad rámec 
školních družin a klubů, 
6. vznik a provoz dětských skupin, 
7. výstavba nebo rekonstrukce zaří-
zení a nákup vybavení pro poskytování 
terénních, ambulantních a/nebo pobyto-
vých sociálních služeb, 
8. výstavba nebo rekonstrukce ko-
munitních center a nákup vybavení,
9. výstavba nebo rekonstrukce so-
ciálního bydlení (vč. základního zařízení 
bytu),
10. založení a/nebo rozvoj sociálního 
podniku (vč. potřebného vybavení),
11. budování a modernizace infra-
struktury pro zájmové, neformální a ce-
loživotní vzdělávání (tj. škol a školských 
zařízení, domů dětí a mládeže, středisek 
volného času a dalších vzdělávacích 
institucí pro zájmové, neformální a ce-
loživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence) v souladu s Místním/Kraj-
ským akčním plánem.

4. Nestátní neziskové organizace za-
stupující zemědělce nebo zpracovate-
le potravin
1. vznik, rozvoje a společná propa-
gace krátkého dodavatelského řetězce 
nebo místního trhu (pozn.: projekt musí 
být realizován v uskupení se zeměděl-
ským podnikatelem/podnikem nebo vý-
robcem potravin).

5. Zemědělci (zemědělské podni-
ky a podnikatelé v rostlinné i živočiš-
né výrobě) 
1. zemědělské stavby a zařízení 
pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro 
školkařskou produkci,
2. mobilní stroje pro zemědělskou 
výrobu, 
3. peletovací zařízení pro vlastní 
spotřebu zemědělského podniku,
4. výstavba a rekonstrukce budov, 
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro 
zpracování zemědělských produktů, fi -
nální úpravu, balení, značení výrobků, 
skladování zpracovávané suroviny, vý-
robků a druhotných surovin vznikajících 
při zpracování,
5. investice do zvyšování a monito-
rování kvality produktů, investice souvi-
sející s uváděním zemědělských a potra-
vinářských produktů na trh a do zařízení 
na čištění odpadních vod ve zpracovatel-
ském provozu,
6. rekonstrukce a budování polních 
cest, vč. souvisejících objektů a technic-
kého vybavení,
7. rozvoj nezemědělských činnos-
tí zemědělských podnikatelů (např. do 
ubytování, stravování), 
8. společná zařízení v souladu 

se schválenými návrhy pozemkových 
úprav (např. zpřístupnění zemědělských 
a lesních pozemků, protierozní, protipo-
vodňová opatření pro ochranu půdního 
fondu, vodohospodářská opatření atd.).

6. Obchodní korporace (s.r.o., 
družstva apod.) a OSVČ 
1. programy a činnosti pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením nad 
rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např. 
vzdělávání, zvyšování fi nanční gra-
motnosti, dluhové poradenství, řešení 
konfl iktů v pracovněprávních vztazích, 
aktivity na podporu neformální a sdílené 
péče, vč. vzdělávání a poradenství pro 
pečující osoby atp.),
2. aktivity na zvýšení zaměstnatel-
nosti osob ohrožených na trhu práce (tj. 
např. zprostředkování zaměstnání, ka-
riérové poradenství a vzdělávací kurzy, 
podpora zahájení podnikatelské činnos-
ti, podpora obnovy pracovních návyků, 
ergo diagnostika, úhrada účasti v akre-
ditovaných rekvalifi kačních kurzech dle 
zákona č. 435/2004 Sb., podpora pro-
stupného zaměstnávání a poskytování 
mzdových příspěvků na mzdové náklady 
zaměstnavatelů na nová pracovní místa, 
za umisťování osob z cílových skupin 
a na uvolněná pracovní místa, na vytvá-
ření nových pracovních míst v rámci fl e-
xibilního zaměstnávání), 
3. vznik, rozvoj, rozšíření sociálního 
podnikání, 
4. příměstské tábory v době škol-
ních prázdnin, 
5. zařízení péče o děti nad rámec 
školních družin a klubů, 
6. vznik a provoz dětských skupin,
7. založení a/nebo rozvoj sociálního 
podniku (vč. potřebného vybavení),
8. budování a modernizace infra-
struktury pro předškolní vzdělávání (tj. 
dětských skupin, spolků péče o děti, ma-
teřských center apod.) v souladu s Míst-
ním akčním plánem.

7. Organizace poskytující vzdělá-
vání (a vzdělávací a poradenské insti-
tuce)
1. vzdělávací kurzy a workshopy se 
zaměřením na vzdělávání a přenos dob-
ré praxe v zemědělství, 
2. programy a činnosti pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením nad 
rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např. 
vzdělávání, zvyšování fi nanční gramot-
nosti, aktivity na podporu neformální 
a sdílené péče, vč. vzdělávání a pora-
denství pro pečující osoby atp.),
3. aktivity na zvýšení zaměstna-
telnosti osob ohrožených na trhu práce 
(např. poskytování kariérového pora-
denství a vzdělávacích kurzů, podpora 
zahájení podnikatelské činnosti formou 
vzdělávání a poradenství), 
4. příměstské tábory v době škol-
ních prázdnin, 
5. zařízení péče o děti nad rámec 
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školních družin a klubů, 
6. vznik a provoz dětských skupin,
7. budování a modernizace infra-
struktury pro zájmové, neformální a ce-
loživotní vzdělávání (tj. škol a školských 
zařízení, domů dětí a mládeže, středisek 
volného času a dalších vzdělávacích 
institucí pro zájmové, neformální a ce-
loživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence) v souladu s Místním/Kraj-
ským akčním plánem.

8. Organizace zřizované nebo za-
kládané kraji; organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi; organizace 
zřizované nebo zakládané dobrovol-
nými svazky obcí
1. přestupní terminály a parkoviště 
(P+R, K+R), zázemí pro veřejnou hro-
madnou dopravu, systémy B+R a parko-
vací místa/stojany pro kola (vše v přímé 
návaznosti na veřejnou hromadnou do-
pravu), 
2. cyklostezky pro dopravu obyvatel 
do zaměstnání, za službami a do škol, 
vč. doprovodné infrastruktury (značení, 
stojany na kola apod.),
3. infrastruktura pro bezpečnost do-
pravy (např. chodníky, lávky, přechody, 
bezbariérové komunikace pro pěší atp.), 
4. výstavba nebo rekonstrukce zaří-
zení a nákup vybavení pro poskytování 
terénních, ambulantních a/nebo pobyto-
vých sociálních služeb, 
5. výstavba nebo rekonstrukce ko-
munitních center a nákup vybavení,
6. založení a/nebo rozvoj sociálního 
podniku (vč. potřebného vybavení),
7. budování a modernizace infra-
struktury pro zájmové, neformální a ce-
loživotní vzdělávání (tj. škol a školských 
zařízení, domů dětí a mládeže, středisek 
volného času a dalších vzdělávacích 
institucí pro zájmové, neformální a ce-
loživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence) v souladu s Místním/Kraj-
ským akčním plánem,
8. budování a modernizace infra-
struktury základních a středních škol 
(např. modernizace a budování učeben 
ve vazbě na klíčové kompetence a bez-
bariérovost) v souladu s Místním/Kraj-
ským akčním plánem.

9. Podnikatelské subjekty (FO 
a PO) - mikropodniky a malé podniky 
ve venkovských oblastech, jakož i ze-
mědělci.
1. rozvoj nezemědělských činností 
zemědělských podnikatelů (např. investi-
ce do agroturistiky, vybudování pohostin-
ství, vybudování prostor pro poskytování 
nových služeb jako je oprava zeměděl-
ských strojů, apod.).

10. Poskytovatelé sociálních slu-
žeb (zapsaní v registru) 
1. stávající sociální služby poskyto-
vané ambulantní, terénní či pobytovou 
formou v souladu se Střednědobým plá-

nem rozvoje sociálních služeb Jihomo-
ravského kraje, 
2. nové sociální služby poskytované 
ambulantní, terénní či pobytovou formou 
v souladu se Střednědobým plánem roz-
voje sociálních služeb Jihomoravského 
kraje,
3. služby poskytované v komu-
nitních centrech mimo režim zákona 
. 108/2006 Sb.,
4. výstavba nebo rekonstrukce zaří-
zení a nákup vybavení pro poskytování 
terénních, ambulantních a/nebo pobyto-
vých sociálních služeb, 
5. výstavba nebo rekonstrukce ko-
munitních center a nákup vybavení.

11. Školy a školská zařízení (bez 
ohledu na zřizovatele)
1. příměstské tábory v době škol-
ních prázdnin, 
2. zařízení péče o děti nad rámec 
školních družin a klubů, 
3. vznik a provoz dětských skupin,
4. programy a činnosti pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením nad 
rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např. 
vzdělávání, zvyšování fi nanční gramot-
nosti),
5. aktivity na zvýšení zaměstnatel-
nosti osob ohrožených na trhu práce 
(např. poskytování kariérového pora-
denství a vzdělávacích kurzů, podpora 
zahájení podnikatelské činnosti formou 
vzdělávání a poradenství, ergo dia-
gnostika),
6. budování a modernizace infra-
struktury pro předškolní vzdělávání 
(tj. mateřských škol, dětských skupin, 
spolků péče o děti, mateřských center 
apod.) v souladu s Místním akčním plá-
nem,
7. budování a modernizace infra-
struktury pro zájmové, neformální a ce-
loživotní vzdělávání (tj. škol a školských 
zařízení, domů dětí a mládeže, středi-
sek volného času a dalších vzděláva-
cích institucí pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání ve vazbě na klí-
čové kompetence) v souladu s Místním/
Krajským akčním plánem,
8. budování a modernizace infra-
struktury základních a středních škol 
(např. modernizace a budování učeben 
ve vazbě na klíčové kompetence a bez-
bariérovost) v souladu s Místním/Kraj-
ským akčním plánem.

12. Uskupení nejméně dvou mikro-
podniků (tj. spolupracujících subjek-
tů), z nichž alespoň jeden je zeměděl-
ský podnikatel nebo výrobce potravin 
nebo subjekt hospodařící v lesích
1. společné technologie či stroje 
k výkonu činnosti spolupracujících sub-
jektů,
2. modernizace nebo nová výstavba 
skladovacích a výrobních prostor, 
3. stavební úpravy potřebné pro 
efektivní využití zdrojů,

4. vznik a koordinace spolupracu-
jících subjektů (tj. např. spolupráce na 
tvorbě studií a podnikatelského plánu).

13. Uskupení minimálně dvou spo-
lupracujících subjektů, z nichž ales-
poň jeden je zemědělský podnikatel 
nebo výrobce potravin
1. vznik, rozvoje a společná propa-
gace krátkého dodavatelského řetězce 
nebo místního trhu.

14. Výrobci potravin, výrobci kr-
miv nebo jiné subjekty aktivní ve zpra-
cování, uvádění na trh a vývoji země-
dělských produktů
1. výstavba a rekonstrukce budov, 
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro 
zpracování zemědělských produktů, fi -
nální úpravu, balení, značení výrobků, 
skladování zpracovávané suroviny, vý-
robků a druhotných surovin vznikajících 
při zpracování,
2. investice do zvyšování a monito-
rování kvality produktů, investice souvi-
sející s uváděním zemědělských a potra-
vinářských produktů na trh a do zařízení 
na čištění odpadních vod ve zpracovatel-
ském provozu.

15. Zařízení péče o děti do tří let 
1. budování a modernizace infra-
struktury pro předškolní vzdělávání (tj. 
dětských skupin, spolků péče o děti, ma-
teřských center apod.) v souladu s Míst-
ním akčním plánem.
16. Církve a církevní organizace
1. výstavba nebo rekonstrukce zaří-
zení a nákup vybavení pro poskytování 
terénních, ambulantních a/nebo pobyto-
vých sociálních služeb, 
2. výstavba nebo rekonstrukce ko-
munitních center a nákup vybavení,
3. výstavba nebo rekonstrukce so-
ciálního bydlení (vč. základního zařízení 
bytu),  
4. založení a/nebo rozvoj sociálního 
podniku (vč. potřebného vybavení),
5. budování a modernizace infra-
struktury pro předškolní vzdělávání 
(tj. mateřských škol, dětských skupin, 
spolků péče o děti, mateřských center 
apod.) v souladu s Místním akčním plá-
nem, 
6. budování a modernizace infra-
struktury pro zájmové, neformální a ce-
loživotní vzdělávání (tj. škol a školských 
zařízení, domů dětí a mládeže, středi-
sek volného času a dalších vzděláva-
cích institucí pro zájmové, neformální 
a celoživotní vzdělávání ve vazbě na 
klíčové kompetence) v souladu s Míst-
ním/Krajským akčním plánem, 
7. budování a modernizace infra-
struktury základních a středních škol 
(např. modernizace a budování uče-
ben ve vazbě na klíčové kompetence 
a bezbariérovost) v souladu s Míst-
ním/Krajským akčním plánem.
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Tak jako v celé republice, i u nás 
se konaly volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Voleb-
ní účast u nás byla nadpoloviční, 
přesněji 59,35% což v jiné řeči čísel 
dělá 583 hlasujících, z nichž pouze 
2 hlasy byly neplatné.

Oproti minulým volbám u nás do-
šlo ke zlepšení účasti, v roce 2013 
byla účast 54,97% čili 520 hlasují-
cích.                                         (red)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRVolby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Zahájení školního rokuZahájení školního roku

CO SE DĚLO VE ŠKOLÁCH

Základní škola

Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku pořádá kaž-

doročně Charita Česká republika. 
Úspěch celé sbírky závisí na aktivi-
tě téměř 50 tisíc koledníků ve všech 
koutech republiky, často i v obcích 
o několika desítkách obyvatel. Tříkrá-
lová sbírka je největší dobrovolnickou 
akcí a v roce 2018 bude pořádána už 
poosmnácté.

Koledování v průběhu Tříkrálové 
sbírky podléhá přesným pravidlům. 
Skupinku tvoří obvykle tři koledníci 
v dětském věku převlečení za bájné 
krále (mudrce z východu), kteří se po-
dle tradice přišli do Betléma poklonit 
novorozenému Ježíškovi. Sbírka se 
koná v průběhu prvních dvou ledno-
vých týdnů a koledníky lze rozpoznat 
podle průkazky vystavené Charitou 
ČR. Kasička, do které koledníci vy-
bírají, musí být úředně zapečetěná 
a číslo pokladničky musí souhlasit 
s číslem průkazky. Na kasičce je 
umístěna také nálepka se znakem 
Charity.

O sepsání dojmů a informací jsme 
poprosili pana Tomáše Vostřáka, který 
si vzal v posledních dvou letech Tříkrá-
lovou sbírku v Krumvíři na svá bedra 
a sám s dcerou obcházel celou obec.

(red)

V posledních několika letech jste 
v Krumvíři mohli potkat koledníky Tří-
králové sbírky. Poprvé část Krumvíře 
prošli v roce 2014 dobrovolníci z Cha-
rity Břeclav, v posledních dvou letech 
se zapojila i jedna skupinka z Krum-
víře. Výtěžek sbírky se v Krumvíři za 
tyto čtyři roky zdesetinásobil. V roce 
2014 se podařilo vybrat 2100,- Kč 
a v letošním roce již krásných 
21.860,- Kč. Z daru, který jste vho-
dili koledníkům do kasičky, pomůže 
65 % přímo v našem regionu, 15 
% využije na své projekty diecéz-
ní Charita Brno, 10 % pomůže po-
třebným v zahraničí, 5 % jde na 
celostátní projekty a 5 % je určen 
na potřebnou režii. V celé republi-
ce se do koledování zapojuje zhru-
ba 14 tisíc skupinek, což je zhruba 
50 tisíc dobrovolníků.

Při koledování jsem zjistil, že 
Krumvíř je dost rozlehlý na to, aby 
jej mohla obejít jedna skupinka ko-
ledníků. A taky se nám zatím celý 
Krumvíř nikdy obejít nepodařilo. Jed-
nu skupinku vždy musí tvořit dospělý 
člověk a s ním jedno až 3 děti, které 
jsou oblečeny jako tři králové. Pří-
spěvky lidé vhazují do zapečetěných 
pokladniček, které pracovník Charity 

Břeclav po skončení sbírky převez-
me, na obecním úřadě spočítá a pak 
vloží na sbírkový účet, aby prostřed-
ky mohly sloužit svému účelu. 

Při koledování jsme zažili mnoho 
příjemných setkání, kdy nás lidé už 
čekali, měli nachystány příspěvky 
a těšili se, až jejich dům označíme 
symbolem K + M + B, což znamená 
podle lidové tradice jména Tří králů – 
Kašpara, Melichara a Baltazara. Pů-
vodně však tento symbol označoval 
latinské požehnání – Christus man-
sionem benedicat, v překladu Kristus 
požehnej tomuto domu. Děti si kole-
dování vždy velmi užily, od Charity 
ale i od lidí dostaly spoustu sladkostí 
a drobných odměn. Všichni koledníci 
z Hustopečska jsou pak pozváni za 
odměnu do kina na nějakou pohádku.

Doufám, že se nám při Tříkrálové 
sbírce v roce 2018 podaří vytvořit 
několik skupinek, a tak obejít s ko-
ledou celý Krumvíř. A do všech domů 
přinést požehnání. Pokud budete mít 
zájem v lednu pomoci s Tříkrálovou 
sbírkou, můžete se obrátit na vedoucí 
Pantličky nebo na Tomáše Vostřáka 
(tvostrak@gmail.com). Pojďte s námi 
maličko zlepšit svět!

Tomáš Vostřák
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Zdravý týdenZdravý týden

Tajemná škříň doktora StravyTajemná škříň doktora Stravy 
- pořad ke zdravé výživě- pořad ke zdravé výživě
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Vlastivědná exkurze žáků 4. a 5. ročníku do BrnaVlastivědná exkurze žáků 4. a 5. ročníku do Brna

DrakiádaDrakiáda
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Jak být dobrým kamarádem - preventivní pořadJak být dobrým kamarádem - preventivní pořad

Čert, Mikuláš a anděl ve školeČert, Mikuláš a anděl ve škole
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Zprávičky ze základní školičky...Zprávičky ze základní školičky...
• ZŠ Krumvíř navštěvuje ve školním roce 2017/2018 

58 žáků z toho 27 dívek a 31 chlapců.
• Do 1. ročníku nastoupilo v letošním školním roce 

2017/2018 15 prvňáčků, z toho 7 dívek a 8 chlapců.
• Ve škole pracuje kroužek anglického jazyka pod 

vedením Evy Thompson, dále kroužek taneční pod 
vedením Anety Němečkové a náboženství římsko-
katolické církve s Františkem Trtílkem.

• V září školáci pěšky putovali do Brumovic na preven-
tivní pořad Najdi si svou cestu.

• Žáci 4. a 5. ročníku cestovali do Brna na exkurzi po 
památkách krajského města.

• V říjnu jsme si v projektu „Zdravý týden ve škole“ povídali 
o tom, jak a proč zdravě jíst a žít a v programu „Tajemná 
skříň doktora Stravy“ jsme si všechno zopakovali.

• Při sběru 4. října 2017 jsme sesbírali společně s MŠ 
6 090 kg papíru a kartonu.

• Celoročně sbíráme vršky od PET lahví a věnujeme 
je Patričce Ševčíkové z Pohořelic.

• Sbíráme také vybité baterie a drobné elektrozaříze-
ní, sušenou pomerančovou a citronovou kůru, hliní-
kové obaly např. od jogurtů, čokolád, plechovky od 
nápojů. 

• Musica Animace z Velkých Pavlovic zhudebnila pro 
děti MŠ a žáky 1. ročníku pohádku O Smolíčkovi.

• Draky jsme všichni společně pouštěli 11. října.
• V programu „Jak být dobrým kamarádem“ jsme se 

zaměřili na kamarádství a vztahy mezi spolužáky.
• 30. listopadu zahájili žáci 1. a 2. ročníku plaveckou 

výuku v plavecké škole v Hustopečích.
• Při rozsvěcení vánočního stromu v Krumvíři v neděli 

3. prosince žáci ZŠ zazpívali koledy a vánoční písně 
a také zatančili.

• 4. prosince do ZŠ zavítal mluvčí anglického jazyka 
a konverzoval se žáky 3.- 5. ročníku na téma Vánoce 
v anglicky mluvících zemích. 

• 22. 12. si ve škole i školce poslechneme, jak hrají 
dudy.

z mateřské školičky...z mateřské školičky...
• MŠ Krumvíř přijala celkem 55 dětí - 30 dívek a 25 

chlapců, z toho je 12 „předškoláků“.
• Od září 2017 je pro předškolní děti docházka do MŠ 

povinná 
• Spolupracujeme s:  PPP Hustopeče – depistáž škol-

ní zralosti SPC Hodonín – logopedická depistáž
• V MŠ děti cvičí a tančí v kroužku Hýbánky s pani 

učitelkami Blankou Vykydalovou a Šárkou Kvasnov-
skou.

• Při sběru papíru jsme za MŠ odevzdali 2 368 kg pa-
píru a kartonu.

• Během „Týdne zdraví v MŠ“ poznávaly děti chuť 
a vůni ovoce a zeleniny, povídaly si o bacilech a Bábě 
chřipce. Na návštěvu přišla paní doktorka a ukázala 

dětem přístroje, se kterými pracuje a povídala o tom, 
jak chráníme své zdraví.

• V listopadu děti přivítaly nové občánky Krumvíře na 
obecním úřadě.

• Byli jsme v Brně, v divadle Radost na pohádce Kubu-
la a Kuba Kubikula.

• Při rozsvěcení vánočního stromu v Krumvíři v neděli 
3. prosince p. učitelky MŠ a ZŠ s dětmi připravily na 
jarmark drobné vánoční výrobky. 

• V prosinci nás ještě čeká malé vánoční vystoupení 
dětí ve třídě MŠ. 

• Provoz MŠ a ŠJ končí  v pátek 22.12. a začne v úterý 
2.1. 2018.

Adventní jarmark očima MŠAdventní jarmark očima MŠ
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Co plánujeme v novém roce 2018Co plánujeme v novém roce 2018
leden

Lyžařský kurz v Němčičkách 8. - 12.1. ZŠ

únor

Preventivní pořad - Prevence kouření 19. 2. ZŠ

Dětský maškarní ples v KD 24. 2. MŠ,ZŠ

březen

Projekt k LV - Pohádky K.J. Erbena

recitační soutěž, besedy o knize, výstavy knih, literární soutěž ,divadel, předsta-
vení dle nabídky divadel Aprílové básnění v ZŠ Klobouky - Člověk a zvíře (téma)

23. 3. ZŠ

Beseda se spisovatelem J. Opatřilem „Kapřík Metlík“ 12.3. ZŠ

duben

Zápis do 1. ročníku 5. 4.15,00 – 17,00 ZŠ

Den Země – KOVOZOO Uherské Hradiště 20. 4.

Slet čarodějnic 30. 4. ZŠ,MŠ

květen

Ředitelské volno 7. 5. ZŠ

Den matek - jarní veřejné vystoupení v KD 13. 5. ZŠ,MŠ

Den dětí – cirkus Legrando 15. 5. ZŠ,MŠ

Zápis do MŠ 16. 5. MŠ

Dopravní výchova s Besipem, dopravní hřiště Hustopeče ZŠ

Sběr tříděného papíru a kartonu 23. 5. ZŠ,MŠ

červen

Poznávání bylin z našeho okolí ZŠ

Celoškolní výlet - Permonium 22. 6.
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Kloboucká ZUŠka v novémKloboucká ZUŠka v novém
ZUŠ Klobouky

ZUŠ v Kloboukách se během let-
ních prázdnin přestěhovala do no-
vých prostor a nyní sídlí na bývalém 
internátu MěSOŠ v Kloboukách. ZUŠ 
využívá ke své činnosti 1. a 2. patro, 
přičemž přízemí budovy slouží jako 
ubytování pro návštěvníky a turisty 
města Klobouky u Brna. Poskytova-
telem této služby je MěSOŠ.

A proč se vlastně ZUŠ stěhova-
la? Je to již asi 5 let nazpět, kdy 
jsme po nějaké letní bouřce zjisti-
li, že nám silný vítr odnesl několik 
střešních tašek a do školy i trochu 
zateklo. Po zběžné prohlídce stře-
chy a krovů jsme usoudili, že může 
být i hůř a někdy by nám ta střecha 
mohla odletět celá. Šel jsem tenkrát 
navštívit pana starostu s tím, jaké 
by existovaly možnosti, pokud by 
nějaká taková situace skutečně na-
stala. V diskuzi padaly různé návr-
hy a podněty, spojené s tím, kterým 
hmotným majetkem město disponu-
je. Pro účely činnosti ZUŠ však ne-
byly vhodné. Tak to nějak postupně 
usnulo a pokračovali jsme dál na 
původním místě.

Před třemi lety MěSOŠ začala 
zateplovat celý areál školy, včetně 
výměny oken. Navíc ze strany do-
jíždějících studentů již nebyl dosta-
tečný zájem o ubytování v domově 

mládeže. A škola jej tedy jako in-
ternát už dále přestala provozovat 
a ten zůstal prázdný a nevyužitý. 
Tenkrát nám pan starosta Ing. Lob-
preis nabídl, že bychom mohli tuto 
budovu začít využívat pro činnost 
ZUŠ a že bychom se z původní 
a chátrající budovy mohli přestěho-
vat. Již před dvěma lety začala pro-
bíhat určitá jednání na radnici, se 
starostou, s městskou radou a také 
s ředitelem MěSOŠ s p. Ing. Žáčkem.

Stěhování mělo proběhnout 
podle původní domluvy již v roce 
2016, ale poněvadž se nepodařilo 
včas všechno připravit, tak se celý 
proces musel o rok odložit. V led-
nu 2017 vše nabralo správný směr. 
Vedení města nechalo zpracovat 
projektovou dokumentaci na rekon-
strukci celého objektu a zároveň 
bylo investorem rekonstrukce. V 
dubnu 2017 započali stavební prá-
ce a poslední dokončovací malířské 
práce probíhaly koncem července. 
Jelikož bylo tentokrát dost času ce-
lou akci důkladně promyslet a při-
pravit, tak se vše nakonec zdárně 
podařilo. Nám se z původní budovy 
ani moc nechtělo, měli jsme ji zaby-
dlenou a byli jsme tam zvyklí. Ale 
nyní jsme za nové prostory nesmír-
ně rádi a líbí se nám v novém pů-

sobišti. Jsou spokojení učitelé, žáci 
i jejich rodiče. Získali jsme nové pro-
story, více učeben a sborovnu, kte-
rou jsme dřív neměli. Máme funkční 
vstupní telefonní a kamerový sys-
tém. Je nám v nové škole dobře 
a jsme na novém velmi spokojeni.

V současnosti má škola 15 peda-
gogů a 2 nepedagogické zaměst-
nance. 172 žáků v hudebním oboru, 
40 žákyň v tanečním. Již několik let 
je zcela naplněná kapacita školy. 
Vyučujeme velmi pestrou škálu hu-
debních nástrojů. Ve škole působí 
3 soubory, dechový soubor, cimbá-
lová muzika a pěvecký sbor. Naší 
výkladní skříní je práce klavírního 
oddělení, které již několik let pra-
cuje na velmi vysoké úrovni. Klo-
boucká ZUŠ je tímto známá v celé 
republice a dosahuje i úspěchů me-
zinárodních.

Jindřich Demela

ČZS - Sdružení vinařů KrumvířČZS - Sdružení vinařů Krumvíř

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Naše činnost v letních měsících je 
zaměřena na podporu tradičních akcí 
v obci a to Vinařského běhu, Kraje 
beze stínu a krumvířských hodů.

Po dobré letošní zkušenos-
ti možná přibude tradice „Beseda 
u cimbálu“, uskutečněná měsíc před 
samotnými hody. Pořadatelem byla 
krumvířská chasa a bylo příjemným 
překvapením, že se na vinařském 
domě sešla více jak stovka přede-

vším mladých návštěvníků.
Na podzim jsme uskutečnili pod-

zimní zájezd do lázní Mošoň.
Patronát nad hlídáním společných 

vinohradů na tratích směr Brumovice 
už také patří k naší činnosti. I když 
jarní mrazy zapříčinily na některých 
místech nižší úrodu, bylo třeba hlí-
dání provádět. Výsledek si můžou 
vinaři pochválit. Velkou zásluhu na 
snížení počtu špačků v letošním roce 

má posečení palachu na mokřadech, 
o které se postarali kromě obecního 
úřadu pánové Josef Prokop a Martin 
Valihrach. Určitě to pomohlo nejen vi-
nařům, ale také pěstitelům ovocných 
stromů a zmizením špačků se odleh-
čilo všem obyvatelům Krumvíře.

Na konec letošního roku a za-
čátek roku 2018 připravujeme níže 
uvedené akce, na které Vás srdeč-
ně zveme.

Štěpánská ochutnávka mladých vín – 26. prosince od 14:00 ve Vinařském domě. Vstupné: sedmička vína nebo 50 Kč
Zahrádkářský ples – 10. února 2018 od 20:00 v Kulturním domě. Hraje dechová hudba Pálavanka, bohatá tombola 
- každý los vyhrává.
Josefský košt – výstava vín – 17. března 2018 od 13:00 v Kulturním domě Krumvíř, hraje cimbálová muzika Legrúti
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Jak se říká, zajíci se počítají až 
po honu... Statistiky a hodnocení 
sezóny tedy necháme na léto. Ka-
ždopádně obhájit titul podzimního 
půlmistra s náskokem šesti bodů 
v 1.A třídě dospělých je neoby-
čejný počin. Stejně kladně ovšem 
můžeme psát i o prvním místě B 
mužstva, či pěkném sedmém mís-
tě dorostenců v jejich premiérové 
sezóně v krajské soutěži. Zatím 
velmi pozitivně se dá hodnotit spo-
lupráce Krumvíře a Klobouk u Brna 
při fungování nejmladších katego-
rií. S čím se však určitě musíme do 
budoucna smířit, je fakt, že o naše 
hráče napříč věkovými skupinami 
bude asi s rostoucím zviditelňo-
váním čím dál větší zájem u vě-
hlasnějších klubů než je Krumvíř. 
Kdo by ovšem nerad viděl, jak po 
ligových trávnících běhá za pár let 
nový Roman Široký či Milan Heča 
(kterému bychom chtěli poděkovat 
za to, že si v rozjeté sezóně udě-
lal čas na naše nejmenší při jejich 
ukončené).

V tomto předvánočním čísle bych 
chtěl spíš děkovat... a to všem, kteří 
jakoukoliv měrou přispěli k tomu, že 
se krumvířský dospělý, ale hlavně 
mládežnický fotbal posunuje někam, 
kde bychom si asi naši malou obec 
stěží dokázali představit:

- trenérům, kteří si rozhodně za-
slouží vyjmenovat - Michalu Škrab-
kovi s Pepem Káňou a Radimem 
Hečou u A a B mužstva, Laďovi 
Luskačovi s Robertem Petrášem 
u dorostu, Honzovi Pilátovi a Tomovi 
Němečkovi u přípravky, ale za sebe 
děkuju hlavně Romanu Širokému 
a Jožkovi Brychtovi, kteří se neuvě-
řitelným způsobem chopili mladších 
i starších žáků. Stejně jako jejich 
kolegové se dokážou vzdát toho 
mála, co mají ze svého volného času 
a minimálně třikrát týdně se snaží, aby 
z krumvířských kluků vyrostli výborní 
fotbalisté, ale především slušní lidé.

- členům výboru za zajišťová-
ní veškerých služeb při zápasech 
a bezpočtu mimozápasových čin-
ností, organizaci tří společenských 
akcí během roku a pomoci při zkva-
litňování prostředí místního hřiště

- fanouškům, jež nás neustále že-
nou vpřed a se kterými si vždy rádi 
a hrdě po zápase zazpíváme krum-
vířskou hymnu

SK KrumvířSK Krumvíř
- všem sponzorům, bez nichž by 

se fungování tak velkého systému 
neobešlo

- a nakonec, ale určitě ne v po-
slední řadě, samotným hráčům, kteří 
jsou hlavními postavami tohoto díla.

Za celý tým SK Krumvíř bych vám 
chtěl popřát poklidné svátky vánoční 
a ať je pro vás příští rok alespoň tak 
úspěšný, jako ten právě končící.

Ondřej Luskač

MUŽI A 1.A třída, sk. B
1. TJ Sokol Krumvíř 13 11 1 1 37:19 34
2. TJ Sokol Hroznová Lhota 13 9 1 3 47:17 28
3. MFK Vyškov B 13 9 0 4 23:13 27
4. FK Baník Ratíškovice 13 8 3 2 22:13 27
5. TJ Moravan Lednice 13 7 3 3 37:22 24
6. FK Baník Dubňany 13 5 5 3 22:15 20
7. TJ Velká nad Veličko    13 5 5 3 21:16 20
8. FK Milotice 13 4 5 4 22:29 17
9. TJ Slavoj Velké Pavlovice 13 5 1 7 29:26 16
10. SK Rakvice 1932          13 5 1 7 35:37 16
11. TJ Slavoj Rohatec 13 3 3 7 31:41 12
12. FC Kyjov 1919 13 2 3 8 22:36 9
13. TJ Dražovice 13 2 1 10 10:36 7
14. FK Blatnice pod Sv. Ant. 13 0 0 13 12:50 0

DOROST - 1.třída, sk. C
1. FKM Podluží 13 12 0 1 79:14 36
2. FK Mutěnice 13 9 2 2 49:22 29
3. TJ Slavoj Velké Pavlovice 13 8 1 4 30:19 25
4. TJ Baník Lužice 13 7 2 4 41:27 23
5. TJ  Velká nad Veličkou 13 7 1 5 28:21 22
6. TJ Slovan Bzenec 13 7 0 6 37:34 21
7. Krumvíř/Klobouky         13 6 3 4 27:24 21
8. TJ Slavoj Rohatec 13 6 2 5 27:25 20
9. FK Baník Ratíškovice 13 6 0 7 26:28 18
10. FK Baník Dubňany       13 4 1 8 34:40 13
11. SK Dolní Bojanovice 13 4 1 8 22:40 13
12. Svatobořice-Mistřín 13 3 1 9 25:54 10
13. TJ Sokol Hroznová Lhota 13 3 1 9 15:54 10
14. TJ Velké Bílovice 13 1 1 11 18:56 4

MUŽI B - 4. třída, sk. C
1. Krumvíř B 8 8 0 0 33:12 24
2. Velké Pavlovice C  8 5 1 2 24:16 16
3. Klobouky u Brna  8 5 1 2 22:19 16
4. Velké Němčice B  8 3 4 1 15:10 13
5. Velké Hostěrádky  8 3 2 3 18:12 11
6. Hustopeče B/H.Boj. 8 3 1 4 18:17 10
7. Šitbořice B 8 2 0 6 11:20 6
8. Diváky            8 1 1 6 9:29 4
9. Kurdějov         8 1 0 7 16:31 3
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Kaprun a okolí
STARŠÍ ŽÁCI - OP, sk. A
1. Ivaň/Vranovice 8 6 1 1 30:10 19
2. Rakvice 8 4 3 1 25:18 15
3. Charvátská Nová Ves 8 4 0 4 26:21 12
4. Nosislav 8 3 1 4 15:17 10
5. Krumvíř/Klobouky 8 0 1 7 4:34 1

MLADŠÍ ŽÁCI - OP, sk. A
1. Rakvice           8 8 0 0 65:7 24
2. Krumvíř/Klobouky 8 6 0 2 32:24 18
3. Ivaň/Vranovice 8 4 0 4 37:22 12
4. Nosislav 8 1 0 7 11:51 3
5. Charvátská Nová Ves 8 1 0 7 14:55 3
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Zprávy z muzeaZprávy z muzea
Podzim zastihl členy i dobrovol-

níky Spolku pro muzeum v pilné 
práci. Při přípravě přímuzejního tá-
bora jsme vymysleli akci „Exponáty 
ožívají“, a tak jsme se po zahájení 
školního roku pustili do její realiza-
ce. Celou akci podpořilo Minister-
stvo škoství mládeže a tělovýchovy 
a Evropská unie prostřednictvím 
Operačního programu Výzkum, vý-
voj, vzdělání. Lekcí jsme naplánova-
li 6, Šárka Foretníková nám připra-
vila omalovánky, které děti dostávají 
na konci každého setkání. Během 
zatím uskutečněných tří neděních 
setkání jsme závodili ve skládání 
párů bot, malovali ornamenty, drá-
tovali skleničky, vyráběli stromečky 
a mnoho dalšího. O lekce projevily 
zájem i děti ze ZŠ Klobouky, takže
kromě nedělí se pracovalo i v týd-
nu. Lekce budou pokračovat až 
v dubnu 2018 tak, abychom v červ-
nu svázali omalovánky do knížky.

Další akcí v muzeu bylo foce-
ní obecního kalendáře. Bohužel, 
nedařilo se nám tak, jak bychom 
chtěli. Původní záměr byl nafotit 
nejdříve interiéry a potom exteriéry 
s krumvířskou chasou. Počasí nám 
ale celý podzim moc nepřálo. A když 
bylo náhodou pěkně, tak většina už 
byla zaneprázdněná. Ale i tak si 
myslíme, že kalendář plní účel pro 
který jsme jej tvořili – děkuje za nás 
všem, kteří nás podporují, kteří nám 
stále přinášejí drobné exponáty 
a pomáhají nám i jinak. A také jsme 
se chtěli trošku pochlubit cenou, 
kterou jsme dostali za opravu. Bylo 
to někdy náročné, ale stálo to za to!

Jednou z posledních akcí, kterou 
jsme v muzeu uspořádali, byla ver-
nisáž pana Karla  Hanáka z Násed-
lovic, Nositele tradice lidového ře-
mesla. Pan Hanák je jedním z mála 
výrobců v Evropě, který vyrábí pů-
vodní technologií habánskou fajáns 
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Nastává nám zimní čas a my by-
chom se Vám rádi pochlubili vším, 
co se u nás v Pantličce momentálně 
děje.

Svou činnost v novém školním 
roce jsme započali až v říjnu, ale 
o to pilněji se připravujeme na pest-
rou škálu vystoupení, která nás če-
kají v nejbližší době. Máme radost, 
že děti, které navštěvovaly Pantličku 
v minulém roce, za námi stále přichá-
zejí a přivítali jsme i nové členy z řad 
chlapců i dívek. Nyní tedy soubor na-
vštěvuje 31 dětí od věku 3 až 11 let. 

Díky štědrému daru od obce 
Krumvíř jsme dětem mohli nechat 
ušít krásné nové části krojů, které 
jste již mohli shlédnout na mnoha 
akcích. Snažíme se děti vést k lás-

ce a péči o kroj. Vysvětlujeme si, 
jak se jednotlivé části jmenují a jak 
se kroj správně obléká. I když jsme 
velmi vděční za kroje, které zůstaly 
po předchozím působení Pantličky 
(a některé dívčí sukně pamatují asi 
i začátky souboru), rádi bychom ješ-
tě další “vybavení” nechali ušít. Dětí 
v souboru je mnoho a krojů málo - 
chybí nám chlapecké košile i kalhoty 
a dívčí sukně.

Pomalu nám nastává vánoční čas 
a nás čeká první letošní vystoupe-
ní. 10. prosince budeme vystupovat 
s několika koledami jako host muž-
ského sboru v Krumvíři. Děti si pro 
vás připravují již druhé vánoční ko-
ledování, které se uskuteční 27. pro-
since v kostele v Krumvíři. Na zkouš-

kách také pilně nacvičujeme českou 
besedu, kterou bychom všem rádi 
zatančili na krojovém plese v Krum-
víři 20. ledna. 

Pokud všechno vyjde, zapojíme 
se ještě před krojovým plesem do 
celorepublikové Tříkrálové sbírky, 
takže “naše” děti uvidíte i v ulicích 
Krumvíře převlečené za Kašpara, 
Melichara nebo Baltazara.

Na všechna vystoupení Vás jmé-
nem dětí srdečně zveme a těšíme 
se, že svou účastí podpoříte přede-
vším Vaše šikovné ratolesti.

S přáním pohodových adventních 
dnů

vedoucí souboru 
Kateřina Valihrachová a

 Božena Svobodová

Dětský folklorní soubor PantličkaDětský folklorní soubor Pantlička

a evropskou majoliku. Jeho repliky 
zámecké keramiky půvabně kontra-
stují s vesnickou chalupou. Výstava 
je otevřena po předchozí domluvě 
do 6. ledna 2018 a byla uskutečněna 
ve spolupráci s Vlastivědným muze-
em v Kyjově. Na vernisáži úžasně 
zazpíval mužský sbor.

Na našich FB stránkách uveřej-
ňujeme fotografi e krojů z mnoha 
knižních publikací  zabývajících se 
folklorem a národopisných výstav. 
Rádi bychom, aby se staly zdrojem 
inspirace pro všechny milovníky kro-
jů. Vývoj je nezadržitelný, ale přece 
jenom – není ta historie krásná?

A úplně poslední – kdo neochut-
nal naše langoše na zahájení ad-
ventu, jako by tam ani nebyl!

Za celý Spolek pro muzeum pře-
jeme všem spokojené prožití vá-
nočních svátků  a opravdu hodně 
a hodně zdraví v celém roce 2018!

Za všechny Věra Colledani
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NA CESTÁCH

Vánoční trhy v NorimberkuVánoční trhy v Norimberku

Již několikrát jsme pro Vás do vánočního čísla chtěli připravit tipy na výlety po bližších i vzdálenějších adventních 
trzích. Vždyť co navodí sváteční atmosféru lépe než teplý punč, svařák a hromady stánků s vánočním zbožím. Zpravo-
daj bohužel vychází až těsně před Vánocemi, kdy většina trhů končí... Našeho nápadu jsme se nevzdali a díky rubrice 
Na cestách se můžete přenést alespoň na tři taková místa.

Na trhy do Norimberku se dá při-
jet po dálnicích za asi 5 hodin. Měs-
to zažilo během 2. sv. války velké 
bombardování kvůli místnímu sídlu 
velení SS. Po válce bylo město ob-
noveno, ale nekladl se důraz jen na 
původní architekturu, ale do původ-
ní zástavby (ať už opravdu původ-
ní nebo i obnovené) byly vloženy 
i budovy moderního rázu z betonu, 
s velkoformátovým obkladem, vel-
kými prosklenými výlohami i jiné. 
Při zmínce o moderní architektuře 
v původní zástavbě našim památká-
řům vstávají vlasy hrůzou na hlavě, 
ale je zajímavé, že jinde v zahraničí 
to jde a se vkusem. Asi by se měli 
v zahraničí dost co učit …

Trhy jako takové se soustředí 
hlavně kolem centrálního, velkého 
náměstí, na kterém je neuvěřitelné 
množství dřevěných stánků uspořá-
daných do několika řad. Na stáncích 
nenajdete žádné levné oblečení, 
ale ozdobičky jak skleněné, dřevě-
né, slámové, keramické, tak i různé 
šály, čepice s logy města nebo Vá-
noc (místní výroba). Koupit také mů-
žete desítky druhů hraček pro děti, 

a to i pro ty odrostlé (vláčky, autíč-
ka, kuchyňky) a v různých cenových 
kategoriích. Nechybí ani různé lu-
cerničky a další dekorace.

Pokud Vám z pochodování mezi 
stánky vyhládne, tak jsou zde k za-
koupení i variace na místní malé 
klobásky, nejčastěji podávané po 
3 kusech v housce, dlouhé 50cm 
klobásky jemné i paprikové a vždy s 
možností dozlatova opékané cibul-
ky a hořčicí či kečupem v množství 
jaké uznáte za vhodné. Na zákus-
ky se zde také myslí – můžete si 
koupit místní perníky plné kando-
vaného ovoce, nebo malé perníčky 
více podobné těm našim. Prodávají 
i obrovské „indiánky“ plněné kré-
my s různou polevou, marcipánové 
ovoce, zeleninu nebo i zabíjačkové 
speciality. K jídlu se hodí nějaké to 
pití a ani v tomto ohledu se místní 
trhy nemají zač stydět. Takřka na 
každém rohu je stánek se svařá-
kem, punčem či vaječným koňakem 
s bohatou čepicí šlehačky. Myslí se 
i na řidiče a čaj nebo nealkoholický 
svařák je také k dostání.

Poblíž hlavního náměstí je menší 

náměstíčko se stánky partnerských 
měst, kde se prodávají tradiční 
pokrmy z té dané země. Na jiném 
náměstí se vyřádí hlavně děti – je 
zde velký kolotoč, malé ruské kolo, 
hračkářství… V okolí náměstí je 
spousta obchodů a obchůdků, kte-
ré jedou také na vánoční atmosféře 
a nabídnou spoustu tematických 
věcí k zakoupení.

Při návštěvě města nevynechej-
te návštěvu místních kostelů a ka-
tedrály, kde se na sloupech vyprá-
ví jejich příběh. Uvidíte, jak město 
vypadalo po válce a jak probíhala 
rekonstrukce. Zdejší hrad nabídne 
nejen krásný výhled na město, ale 
i mnoho informací.

Staňa Prokop
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Skanzen Strážnice se nachází 
40km od Krumvíře. Veřejnosti je 
zpřístupněn od roku 1981 a celkem 
je zde umístěno 64 objektů. Expo-
zice návštěvníky seznamují s kolo-
během života a celoročního dění jak 
v oblastech Slovácka, tak v úrodné 
části Pomoraví. V průběhu celé-
ho roku se ve skanzenu uskuteč-
ňují řady tematicky laděných akcí 
a představují moravskou vesnici na 
přelomu 19. a 20. století.

Druhého prosince jsme se vydali 

Radujme se, veselme se...Radujme se, veselme se...

Brněnské vánoční trhyBrněnské vánoční trhy

na program zvaný Radujme se, ve-
selme se… Vánoční doba má své 
kouzlo, které bylo v ten den navíc 
umocněno atmosférou vytopené 
jizby, ukázkou domácích prací, jako 
je draní peří nebo předení lnu. Dále 
jsme mohli vidět, jak vznikaly různé 
druhy ozdob, jak se na štědrý den 
věštilo, co se jedlo a jak vypadaly 
Vánoce samy o sobě.  Mohli jsme 
si vyzkoušet např. výrobu vánoč-
ních ozdob, svíček, zdobení perní-
ků nebo již zmiňované draní peří. 

Také plno věcí jsme mohli ochutnat, 
ať už to byla slivovice asi o 20 dru-
zích, domácí zabijačkové speciality, 
vánoční pečivo, perníky nebo oplat-
ky, různé druhy svařáků, grogů, 
horkých medovin a mnoho dalšího. 
Poetickou dobu a vánoční atmosfé-
ru doplnily obchůzky Lucek, zpíva-
jících koledníků, svatého Mikuláše 
i Tří králů. Celý den dokrášlilo po-
časí, které bylo naprosto kouzelné.

R.M.

Brněnské adventní trhy jistě na-
vštěvuje většina z nás. Připomeň-
me si tedy, co na nich můžeme vidět 
a jaké novinky si pro nás na letošek 
Brno přichystalo. Každý rok zde at-
mosféru adventního času nasává 
ohromné množství lidí. Podle zdro-
jů Turistického informačního centra 
procházelo v minulých letech trhy 
kolem dvaceti tisíc lidí denně. Přes-
to si advent v brněnských ulicích 
zachovává, dle mého názoru, velmi 
příjemnou atmosféru. Nemalou mě-
rou k tomu přispěl před dvěma lety 
zavedený jednotný vzhled stánků, 
lákající na vše od řemeslné výroby 

až po tradiční nápoje pro zahřátí.
Dřevěné stánky zaplňují každý 

rok další a další plochy centra měs-
ta. Letos je najdeme kromě Náměstí 
svobody, Zelného trhu a „Moraváku“ 
také na náměstí Dominikánském. 
Na tomto místě jsou konkrétně za-
měřeny na gastronomickou stránku 
adventních trhů. Kolem kostela Sv. 
Michala se linou nebeské vůně růz-
ných pokrmů; ať už máte chuť na 
tradiční vánoční rybu nebo Vás lá-
kají jiná jídla, jistě si tady v nabídce 
vyhlášených podniků z Brna a okolí 
vyberete. Na Dominikánské náměs-
tí se letos přesunul i dřevěný Betlém 

a spolu s ním tu najdeme taky živá 
zvířata – na své si tedy nepochybně 
přijdou i děti.

Návštěvníci samozřejmě nebu-
dou ochuzeni ani o bohatý kulturní 
program. Na pódiích se stejně jako 
v loňských ročnících vystřídají ka-
pely, umělecké soubory, kromě ko-
led uslyšíte i folk, jazz nebo šanson. 
Děti ze školek a škol Vám zahrají 
a zazpívají koledy. Pokračovat bude 
i oblíbené čtení dětem, kdy brněn-
ské osobnosti z podia představí ob-
líbené knížky.

Brno se může na vánočních tr-
zích pochlubit také systémem pou-
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REPORTÁŽE Z AKCÍ

Vítání občánkůVítání občánků
Petra Šefčíková a Pavel Petlák se synem Tomášem
Kateřina Ambrosová a Pavel Putna s dcerou Adrianou
Monika a Jiří Haiserovi s dcerou Eliškou

žívání vratných obalů. Nejen že se tak nemalou měrou sníží spotřeba plastových 
kelímků, ale kelímky a hrníčky splní i funkcí hezkého designu případně domů 
odneseného suvenýru. Letos je k dostání vánoční kolekce od české výtvarnice 
Venduly Chalánkové s motivem brněnských osobností, které v minulosti (nebo 
i dnes) mohly stát fronty na trhu třeba na svařák.

V neposlední řadě stojí za zmínku novinky v podobě kluziště vybudovaném na 
Moravském náměstí kolem sochy Jošta. Ať už budou mrazy nebo ne, tady si bez-
pochyby zabruslíte a to nejen o adventu. Kluziště by mělo být otevřeno až do 
března.

Vánoční trhy moravské metropole určitě stojí za návštěvu. Až do Štědrého dne 
máte možnost každý den od 9 do 21.45 hodin najít si tu „to svoje“. Ať už to ale 
bude kdekoliv, přejeme Vám kouzelný předvánoční čas!

Adéla Dufková
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Dne 4. listopadu proběhlo v kulturním domě divadelní představení Dámský krejčí v podání Divadelního spolku 
Slavkov u Brna. Asi 90 diváků sledovalo zápletku, kterou hlavní hrdina doktor Molineaux, ale i ostatní postavy, 
během chvíle dokázali vytvořit. Samotní herci si již druhým rokem chválí prostory krumvířského sálu a také místní 
obecenstvo, které je svým smíchem a potleskem podle jejich slov vždy nabíjí. Věříme, že i vy jste si odnesli z tohoto 
setkání jen příjemné vzpomínky.

Ondřej Luskač

Divadelní představení Dámský krejčíDivadelní představení Dámský krejčí

Druhou listopadovou neděli uspořádala Obec Krum-
víř ve spolupráci s organizační radou festivalu Kraj beze 
stínu koncert brněnské nadžánrové kapely Cimbal Clas-
sic. Její hlavní protagonisté Katka a Dalibor Štruncovi 
přivezli na koncert kromě známých skladeb i nové pís-
ničky, které vychází v tomto období na jejich novém CD 
– „Nepřestaň si malovat“. Vlídný hlas Dalibora Štrunce, 
který moderoval celý koncert, jenom potvrdil jejich motto 
na letošní rok – Rok laskavé hudby. Prožít klidné ne-
dělní odpoledne bohužel dorazilo málo návštěvníků, ale 
myslím si, že ti co dorazili, nelitovali. Sklenka dobrého 
vína, výborná káva a čokoládová pralinka fungovali jako 
bonus k celému koncertu. 

Díky všem, kteří nám pomohli a všem, kteří dorazili 
s námi sdílet radost z hudby.

Drahomíra Novotná

Z hudby je potřeba mít radostZ hudby je potřeba mít radost



Krumvířský zpravodaj 3/2017strana  26

Letošní advent je ten nejkratší možný a i my jsme při 
plánování akce trochu bojovali se správným datem, ale 
vše se podařilo zdárně vyřešit. Díky tomu jsme se všich-
ni mohli 3. prosince sejít u kulturního domu a naladit se 
do té správné sváteční nálady.

Prostranství před kulturním domem se zcela zaplnilo 
dvaceti stánky s rozličným zbožím od formiček na cuk-
roví, přes adventní věnce, výrobky z ovčí vlny, bižuterii, 
až po pivo z minipivovaru. Pochutnat jste si mohli na 
langoších “ze spolku”, hot dogu od hasičů, zvěřinovém 
guláši pana starosty, sladkých wafl ích, vánočním cukro-
ví a všechno to spláchnout dobrou kávou, horkým cide-
rem, svařákem nebo punčem.

Právě košt punčů byl a je součástí všech tří ročníků. 
Letos se soutěže “O nejlepšího punčmistra” zúčastnilo 
bohužel jenom pět z Vás, což je velká škoda. Hlavně 
pánové stáli kolem stanoviště s punčem frontu a poctivě 
degustovali... Vítězkou se stala Petra Konečná.

Snažili jsme se, aby si každý našel na jarmarku něco 
pro sebe. Velkou radost máme z úspěchu dílniček pro 
děti, které nakonec zabavily i mnoho rodičů. Korálková, 
perníková i dílnička na výrobu svíček ze včelího vos-
ku byly celé odpoledne v obležení dětí, které neúnavně 
tvořily. Nejúspěšnější se ale nakonec stala letošní no-
vinka - zdobení vánočních baněk. Na konci jarmarku už 
se třpytilo úplně všechno, děti nevyjímaje.

Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat všem, 
kteří se podíleli na letošním programu. Místní škola na-
vodila vánoční atmosféru zpěvem koled, kroužek zum-
by při ZŠ nám zase rozproudil krev a k rozsvěcení sa-
motnému už tradičně zazpíval mužský sbor. Našlo se 
i mnoho dobrovolníků, kteří se zapojili do přípravy, ob-

Zahájení adventuZahájení adventu
sluhovali ve stánku nebo pomáhali s dílničkou - všem 
patří velký dík.

Na závěr bych ráda zmínila pro nás největší a nejpří-
jemnější překvapení dne. Zapojení do celorepublikové 
charitativní akce “Krabice od bot” nás napadlo jenom tý-
den před samotným jarmarkem a neměli jsme rozhodně 
velké očekávání. Odvoz balíčků pro děti jsme plánovali 
osobním autem. Jaké bylo překvapení, když hned po 
zahájení se na nás usmívalo skoro čtyřicet krabic. Dár-
ky jsme nakonec odváželi v pondělí až po strop nalo-
ženou dodávkou. Díky Krumvířákům (určitě se zapojili 
i návštěvníci z ostatních obcí) bude mít 110 dětí krásněj-
ší Vánoce.                  za organizátory Božena Svobodová
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Fotoreportáž z Mikulášské zábavyFotoreportáž z Mikulášské zábavy
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Z HISTORIE

PenízePeníze
Peníze. Jedno z nejčastěji disku-

tovaných témat dnešní doby, ať už 
v rovině rodinného rozpočtu, fi rem-
ní sféře či politice. Někteří říkají, že 
dříve bylo všechno levnější - ať už 
se jedná například o pivo v hospo-
dě nebo máslo v obchodě. Je tomu 
ale skutečně tak? Jak to vypadá, 
pokud přepočteme tehdejší ceny na 
ceny dnešní v souvislosti s průměr-
nou výší platů tehdy a dnes? A proč 
a jak peníze vznikly? Tyto otázky Vám 
zodpovíme v následujícím článku. 

Začněme tedy pěkně od začátku, 
tedy samotným důvodem vzniku pe-
něz. Představte si situaci, kdy je na 
jedné straně farmář pěstující zeleni-
nu a na druhé straně krejčí. Pokud 
dojde k situaci, kdy v daném oka-
mžiku farmář potřebuje ušít nové 
kalhoty a krejčí si chce koupit pytel 
brambor, vzniká směnný obchod. 
Směnný neboli barterový obchod 
má však své nevýhody a s vývojem 
hospodářství se naturální směna 
přestala využívat. Koneckonců jak 
často potká hladový krejčí nahého 
farmáře? Z toho důvodu se začaly 
využívat peníze. Peníze byly nejdří-
ve ve formě komodit, kdy se jedna-
lo například o zmíněnou zeleninu, 
hovězí dobytek, víno či zlato. Prá-
vě zlato a jiné kovy a kovové mince 
se ověřily jako vhodný prostředek 
směny, protože u nich nedochází 
k těžké dělitelnosti, skladovatel-
nosti či trvanlivosti. Z počátku byla 
hodnota drahého kovu obsaženého 
v mincích rovna jejich jmenovi-
té hodnotě. S postupem času se 
ale většina panovníků snažila raž-
bu mincí monopolizovat a pomocí 
stanovení směnných kurzů mezi 
jednotlivými mincemi, bylo možné 
množství drahého kovu v mincích 
snižovat. Se stále vyšším objemem 
mincí v oběhu došlo v průběhu let 
ke vzniku papírových bankovek, 
které byly zpočátku jen potvrzením 
z úschovny mincí. 

První české stříbrné mince tzv. 
denáry nechal razit Boleslav I. ko-
lem 10. století.  Později ve středo-
věku patřil k nejvýznamnějším min-
cím groš, který nechal od roku 1300 
razit český král Václav II. Mince byla 
ve své době užívaným platidlem 

v celé střední Evropě. Jak se mů-
žeme dočíst v Krumvířské kronice, 
stříbrné české groše byly nalezeny 
v Krumvíři, i v okolních obcích. Nej-
více se jich našlo v Boleradicích na 
místech na kopci, kde stával hrad. 
A jaká byla kupní síla groše? V 14. 
století se za 1 groš dal pořídit kus 
másla nebo sýru, 3 až 8 grošů stá-
ly boty a kráva 22 až 55 grošů, při-
čemž tesař si vydělal 16 až 20 gro-
šů týdně, nádeník 4 až 6 grošů. 

Mezi další historické mince na-
lezené v Krumvíři patří také ruské 
kopějky. Jedná se o měděné min-
ce, které byly poprvé raženy roku 
1538 s obrazem velkého knížete 
držícího kopí. Kopějka je jedna se-
tina rublu a v současných mincích 
se vyskytuje v hodnotách 1,5,10 a 
50 kopějek. 

Ve 20. století v souvislosti se 
vznikem Československa, vznikla 
i nová měna – Československá ko-
runa. Zajímavostí je, že se neza-
vedla současně se samostatným 
státem, ale až o rok později v únoru 
1919. Do té doby obíhaly na území 

státu staré rakouské peníze, které 
byly po zavedení nové měny okolko-
vány, protože nebyly ještě vytištěny 
peníze nové. Kolkování bylo u nás 
použito ještě v letech 1939, 1945 
a naposledy v roce 1993 při měno-
vé reformě související s rozdělením 
Československa. 

A jak je to tedy s porovnáním 
cen výrobků a služeb vůči platům? 
V době první republiky bylo mož-
né koupit jedno vejce za přibližně 
1 korunu, pivo za 1,6 a kilo hovězí-
ho zadního za 16 korun. Úředník si 
v té době přišel na přibližně 300 až 
500 korun měsíčně. Když se posu-
neme výrazně dále, do roku 1989, 
tak vejce stálo přibližně stejně – 
1,3 Kčs, avšak mzda se výrazně zvý-
šila a dosáhla průměru 3 170 Kčs. 
Pokud cenu vejce přepočteme na 
aktuální výši průměrného platu 
v roce 2017, tak při porovnání zjis-
tíme, že vejce jsou ve skutečnosti 
výrazně levnější, než tomu bylo dří-
ve. Následující tabulka zobrazuje 
porovnání několika dalších položek 
rodinného rozpočtu. 

Zdroj dat: ČSÚ

Průměrný plat 1989 3 170 Kčs
Průměrný plat 2017 29 050 Kč

Cena 
1989 
[Kčs]

Přepočet 
na příjmy 
2017 [Kč]

Aktuální 
průměrná 
cena [Kč]

Porov-
nání

Chléb konzumní 1 kg 2,80 25,66 23,42 -10 %
Máslo 250g 10,00 91,64 60,45 -52 %
Vejce 1,30 11,91 3,60 -231 %
Mléko 1l 2,00 18,33 19,92 8 %
Kuře 1 kg 30,00 274,92 67,02 -310 %
Hovězí maso zadní bez kos-
ti 1kg

46,00 421,55 220,64 -91 %

Tuzemák 1 l 100,00 916,40 278,94 -229 %
Pivo 10° světlé lahvové 0,5l 2,50 22,91 11,50 -99 %
Dámský kabát 1193,00 10 932,70 4 503,00 -143 %
Automatická pračka 5950,00 54 526,03 11 093,00 -392 %
Benzin 1l 8,00 73,31 30,00 -144 %
Energie - vodné a stočné 
1m3

0,80 7,33 83,00 91 %

Energie - elektřina 1 kWh 0,48 4,40 3,79 -16 %
Energie - zemní plyn, 1 kWh 0,10 0,92 1,46 37 %
Vstupenka do kina 10,00 91,64 122,35 25 %
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Výsledky potvrzují, že potraviny 
jsou nyní opravdu výrazně levnější. 
V poslední době se často diskutuje 
cena másla a vajec, avšak ani jedna 
z těchto položek nedosahuje ceny 
stejné či nižší jako v roce 1989. 
O energiích a se to už bohužel říci 
nedá a například vstupenka do kina 

je také o čtvrtinu dražší. Pokud by-
chom se zaměřili i na další výdaje 
jako je například nájem či jiné služ-
by, pravděpodobně bychom došli 
k podobným výsledkům. Je nutno si 
ale uvědomit, že tento zjednoduše-
ný přepočet nezohledňuje několik 
dalších faktorů, přičemž mezi hlavní 

patří vyšší kvalita, dostupnost vý-
robků a struktura rodinných výdajů. 
Samotné porovnání je tedy ovlivně-
no mnoha faktory a každý by si měl 
udělat svůj vlastní názor. 

(red)

VÍTE, ŽE…
- opět proběhne v Krumvíři jedno nezvyklé “sportovní 

setkání”? Grumvířská rarita – Olympijské hry v mindži. 
Kvalifi kace na OH v mindži proběhne na búdě 3. 2. 2018 
ve 14:00. 

Přihlášky a startovné 100,- Kč u Miroslava Schmieda č. 
53 do 28. 1. 2018, Sportu zdar a mindži zvlášť

- jste v Brně mohli navštívit výstavu modelových kolejišť 
a vidět také model trati Čejč-Ždánice včetně krumvířské 
zastávky?

- býk Cirus z Krumvíře chovatele pana Františka Vali-
hracha se stal šampionem výběrů plemenných býků v 
Cunkově u Tábora?

- Daniela Šurýnová navštěvuje taneční studio B-fresh 
v Brně a zůčastnila se s ním už soutěží v Brně, Praze 
a Olomouci? Další vystoupení má 17. prosince v Sono 
centru v Brně.

- letošní mikulášská obchůzka byla v Krumvíři obzvláště 
vydařená? V ulicích jste mohli potkat pekelný povoz taže-
ný přímo ďábelským spřežením. Kdo neviděl, může si vi-
deo najít na Youtube: Pekelný povoz - Mikuláš v Krumvíři.
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                      Hledal jsem nevěstu

Gdyž sem šel z Morkůvek,
v Klobúkách pršelo.
Zmokl sem na kůžu
a doma zahřmělo.

Maminka brblala,
tatínek nadával,
abych už přes pole
nevěstu nehledal.

Neumím poslúchat,
šel sem do Kobylí. 
Muzikanti hráli
a stárci mě zbili.

Doma mně tatínek
eště pár facek dal
a tak sem hledání 
nevěsty zanechal.

V Grumvířu sú taky
bohatý děvčiska.
S jednú se ožením, 
budu mět tři děcka.

Fšecí budú dělat,
já enom porúčat.
Ostatním ženáčom
budu se posmívat.

Za láskú na kole

Jan měl děvče z Borkovan.
Gdyž za ňú z Grumvířa dojel, 
funěl jak dobrman.
Jezdíval k ní na kole
po silnici, přes pole.

Jednú píchl obě duše.
Zařval „Ach můj Bože,
co fčíl mám udělat, 
Anežka mě bude čekat!“
Vztekle chytl kolo za sic
a hodil ho až do Martinic.

V Martinicích je pět domů,
v jednom děvče svobodné.
Gdyž si k ní pro kolo došel,
neřekla mu „né, né, né …“

V Borkovanech láska zvadla.
V Martinicích byla svatba. 

Nevěsta z Hovoran

Já mám hezkú ženu.
Každýho proženu,
Gdo by ju chcél odlúdit
nebo aspoň pohladit.
Našel sem ju v Hovoranech,
na jarmarku měla stánek.
Prodávala jelita.
Nacpal jsem se dosyta.

Měla taky jitrnice.
Nemohl sem už jest více.
Ona mě jich zabalila,
aji škraně pohladila.
Já ji za to pusu dal.
Tak sem se zamiloval.

Staňa Ševčík

Z REDAKČNÍ POŠTY

Jakmile z větví opadne posled-
ní list, nastává čas věnovat se stro-
mům a keřům důkladněji. Od začátku 
podzimu se živiny ve stromě pomalu 
stěhují směrem ke kořenům. Potom, 
co začne mrznout a napadne sníh, 
všechny důležité látky počkají na jaro 
hluboko v zemi. V tomto období ideál-
ní provádíme větší zásahy do koruny 
stromů, převážně těch ovocných.

Nemusíme se bát radikálních řezů 
a klidně můžeme uříznout až polovi-
nu živých větví.

Důležitá je správná technika řezu 
větví, aby se rány dobře zacelovaly 
a nevysychaly. Pokud chceme strom 
či keř radikálně zmladit, tedy obnovit 
mladé větve, můžeme v zimním ob-
dobí řezat velké větve hluboko v ko-
runě. U velkých stromů, především 
lip, vrb a topolů, se provádí řez sesa-
zovací, po kterém zbudou na stromě 
jen hlavní kosterní větve. Tento řez 
velmi snižuje délku života daného 
stromu a o strom je pak potřeba hod-

Stromy a zimaStromy a zima
ně pečovat, aby nové mladé větve 
nebyly přerostlé a nevylamovaly se 
z kmene. Proto se většinou provádí 
u zlomených, nemocných či jinak 
oslabených jedinců.

Nejlepší je se o stromy dobře sta-
rat už od mlada, aby se předešlo ra-
dikálním řezům, které strom oslabují 
a snižují jeho životnost. U mladého 
stromu je jednoduché zastřihnout jednu 
problematickou větev, která má průměr 
jeden centimetr, ale jakmile z ní vyroste 
velká větev kosterní, strom se z velké 
rány už nikdy nevzpamatuje. 

Většina lidí má zimu spojenou také 
s kácením, jelikož od prvního listopa-
du do posledního března se doporu-
čuje vegetační klid, tedy období, kdy 
je šance na povolení kácení mnohem 
vyšší. Povolování kácení by nemělo 
být bezhlavé. Ačkoliv stromů v lese 
přibývá, ve městě a v nezalesněné 
krajině je jich stále málo, což má za 
následek intenzivní a dlouhotrvající 
sucha. Proto by se měly kácet oprav-

du jen stromy, které ohrožují své 
okolí. Bez povolení se mohou kácet 
jenom stromy, které nedosahují pře-
depsaných rozměrů 80 centimetrů 
v obvodu při měření ve výšce 1 met-
ru 30 centimetrů, a stromy ovocné na 
zahradách. 

Před Vánoci se také sbírá a zpra-
covává jmelí, symbol domácí pohody. 
Jmelí se nejlépe sbírá při teplotách 
lehce nad nulou, jelikož je to keř sám 
o sobě velmi křehký a při nízkých 
teplotách se snadno láme. Vliv jmelí 
na jeho hostitelský strom nebyl za-
tím přesně určen. Roste například na 
topolech, dubech nebo jedlích. Ke-
řík jmelí je zakořeněn hluboko uvnitř 
větví svého hostitele a kořeny mohou 
dosahovat až půl metru. 

Pokud si s něčím ohledně stromů 
nejste jistí, vždy se obraťte na profe-
sionály. 

Pavel Colledani, 
certifi kovaný arborista, stromodoktor

Rizikové kácení

Odehrávky hodů 2017 KrumvířOdehrávky hodů 2017 Krumvíř
Po incidentu, který se stal na ode-

hrávkách hodů v Krumvíři a týkal se 
napadení mého syna krumvířskými 
občany, CHCI PODĚKOVAT SLEČ-
NĚ, která mému synovi přivolala 
lékařskou pomoc a hlídku PČR. 
Z těch střípků informací, které 
jsem se později dozvěděla něco tu 

a něco támhle, jsem nabyla dojmu, 
že je hodně smutné, když přijede 
syn za svou matkou po dlouhodo-
bém pobytu v zahraničí na návštěvu 
a zmasakrují ho obyvatelé vesnice, 
ve které vyrůstal. Za to, co se stalo, 
by měl převzít odpovědnost organi-
zátor akce Odehrávky Hodů 2017 

a to v plné výši. Věřím, že každé 
zlo bude jednou potrestané a pev-
ně doufám, že Ty, kdo se účastnili 
napadení, dožene dřív nebo později 
špatné svědomí. Klidně si zpívejte 
u vánočních stromků alelujááá.

Mirka Rozsypalová
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26. 12. 2017  Štěpánská ochutnávka mladých vín
27. 12. 2017  II. Vánoční koledování s DFS Pantlička 
31. 12. 2017   Silvestrovský běh
13. 1. 2018   Ples Terezínských vinařů
20. 1. 2018   Krojový ples
10. 2. 2018   Zahrádkářský ples
24. 2. 2018   Dětský maškarní ples
3. 3. 2018   Maškarní ples SK Krumvíř
11. 3. 2018   Degustace vín
17. 3. 2018   Josefský košt
5. 5. 2018   Koňonálet
13. 5. 2018   Jarní besídka ZŠ

Jubilanti
za období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018

Jurasová Ludmila  83let
Jestřebecký Josef  80let
Peloušek Bohumil             80let 
Luskač Ladislav  83let
Luskačová Růžena  82let
Sladký Zdeněk   82let
Pichlerová Anežka  87let
Šebestová Marie  88let
Kulíšková Věra  85let
Škrhová Vlasta  85let
Valihrachová Marie  89let
Šaněk Josef   86let
Sladký Josef  88let
Kocourek Jaroslav  81let
Kobylková Marie  91let
Frýdlová Alžběta  94let
Hladká Květoslava  84let
Valihrachová Františka 89let 

Přihlášení
za období od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017

Navrátil Petr  č. p. 318
Kňůrová Ilona  č. p. 350
Konečková Karolína  č. p. 184
Sadecký Milan  č. p. 248
Hrozina Norman  č. p. 67
Houšťová Andrea  č. p. 451
Houšť Marek  č. p. 451

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Odhlášení
za období od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017

Mokrá Nikola  č. p. 40
Čermák Lucas  č. p. 40
Čermák Mateo  č. p. 40
Rozínková Andrea  č. p. 66
Brázdilová Denisa  č. p. 184

Narození
za období od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017

Koníčková Karolína  č. p. 184

Úmrtí
za období od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017

Bednaříková Anežka č. p. 73
Válek Svatopluk  č. p. 320

Jindřích Křikava se v září dožil 102 let. Blahopřejeme!
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Burčáková zábava
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Country bálCountry bál
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Adventní koncert



Krumvířský zpravodaj 3/2017strana  36

Zahájení adventuZahájení adventu
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