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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve svém příspěvku do tohoto čísla našeho zpravodaje
bych vás chtěl seznámit s novinkami v systému odpadového hospodářství obce. V letošním roce se nám podařilo zrealizovat výstavbu „Sběrného dvora odpadů“, který je umístěn v areálu bývalého JZD za celkovou cenu
asi 4 736 000,- Kč.
Na tento sběrný dvůr, jehož otevírací doba je Středa:
1400h – 1600h, Sobota: 1000h – 1500h, bude možné
ukládat všechny druhy běžného odpadu, které obec
do této doby zprostředkovávala. Jako například plasty,
PET láhve, papír, sklo, obaly od krabicových nápojů –
Tetrapack, elektrické spotřebiče, zářivky, pneumatiky,
oleje, barvy, bioodpady, stavební suť, dřevo a samozřejmě směsný komunální odpad (i velkoobjemový –
matrace, křesla, sedací soupravy atd.). Bioodpad se
bude přijímat za předpokladu, že bude splňovat tyto
parametry: větve a dřevnaté části o průměru do 15 mm

a budou pokráceny na délku 40-50cm. Měkký bioodpad jako tráva, listí, květiny a podobně budou přijímány bez omezení. Stavební odpad (cihly, střešní krytina, beton, omítky atd.) se bude ukládat do kontejneru
v omezeném množství 1 tuna (asi jeden vozík na auto)
na číslo popisné za rok.
V průběhu příštího roku se v obci zavede pytlový
sběr PET lahví, Tetrapacků a papíru, který bude spočívat v tom, že občané dostanou do každého rodinného
domu pytle, které po naplnění dají před dům ve stanoveném termínu. Obecní pracovníci budou poté tyto pytle
svážet z celé obce na sběrný dvůr.
Protože už zase po roce nastal adventní čas a blíží se
nám vánoční svátky a nový rok, chtěl bych Vám všem
popřát, abyste si tyto svátky užili v rodinném kruhu v klidu a pohodě. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví,
štěstí a mnoho úspěchů.
Jaroslav Komosný

Z jednání OZ Krumvíř
22. 8. 2019
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ladislav Foretník, Jaroslav Hrabec
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 přítomných
Bod č. 1.
Projednání Plánu společných zařízení – Komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Krumvíř. Za účasti zástupců
zpracovatele a stát. pozemkového úřadu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- pan starosta přivítal paní Ing. Pavlu Rýpalovu, SPÚ
a pana Mgr. Daniela Hráčka, zpracovatel Ge-geodezie
a předal jim slovo.
- Ing. Pavla Rýpalová – jde o doplnění katastru obce
Krumvíř a to o cesty, vodní tůně atd. S pozemkovými
úpravami se začalo na podzim roku 2018. Plán společných zařízení byl v květnu předložen k projednání
komisi při Státním pozemkovém úřadu. Komise Plán
společných zařízení v červnu projednala. Plán společných zařízení je hotov. Je potřeba schválení zastupitelstva obce Krumvíř.
- Mgr. Daniel Hráček – řešily se polní cesty, jsou respektovány. Některé cesty byly navrženy na zpevnění –
9 asfaltových, několik z kameniva. Protierozní opatření
– pěstování určitých plodin, zasakovací meze, zasakovací příkop, mulčování, strniště. Vodohospodářství – je
navržena nádrž 4,5ha u spáleného potoka. Stromořadí
kolem zpevněných cest, vodní tůně. Zalesnění biokoridory a větrolamy.
- Na konci září se bude pokračovat s projednáváním půd
s vlastníky. Jde hlavně o zadržování vody v krajině.
Usnesení č. 38/19/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krumvíř.
Hlasování č. 3:
12-0-0
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Bod č. 2.
Právní zastoupení ve věci soudního sporu o dodávkách energií s Energií Pro s.r.o. (Energie pod kontrolou). Schválení plné moci k zastupování u soudních
řízení
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- pan starosta přivítal JUDr. Igora Andrýska a předal
mu slovo.
- JUDr. Igor Andrýsek seznámil zastupitele obce se
situací soudního sporu o dodávkách energií s Energií Pro s.r.o. (Energií pod kontrolou). Zastupuje asi
20 subjektů v kauze Energie Pro. V roce 2012 přešlo
1500 obcí k fi Best PriceEnergy. Nabízela výhodné
ceny energií. Šlo o obecně prospěšnou společnost. Fi
Best PriseEnergy byla přejmenována na Energii pod
kontrolou. Koncem roku 2015 vyšel nový Energetický
zákon – na jeho základě nemohla fi EPK získat licenci
a na základě plné moci z roku 2012 (byla zneužita)
uzavřela za zády Obce Krumvíř smlouvy o dodávkách
energií s fi Energie Pro. Uzavřené smlouvy jsou scany. Na žádné smlouvě není originální podpis, smlouvy
nebyly schváleny v ZO obce Krumvíř a Obec Krumvíř
o uzavření těchto smluv nevěděla. Pohledávka je na
hraně promlčení. Hledali i vztahy mezi Energií pod
kontrolou a Energií Pro, a ty jsou očividné.
- Je potřeba schválit Plnou moc advokátce JUDr. Marcele Andrýskové k zastupování Obce Krumvíř ve věcech právních v řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky, vedené pod Rsp. 478/19.
Usnesení č. 39/19/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Plnou moc pro advokátku JUDr. Marcelu Andrýskovou, Masarykovo
nám. 120/22, 695 01 Hodonín k zastupování Obce
Krumvíř ve věcech právních, aby vykonávala veškeré
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potřebné a nezbytné úkony pro vyřízení věci, zejména aby přijímala doručované písemnosti, podávala
a brala zpět návrhy a žádosti uzavírala smíry a narovnání, uznávala a uplatňovala nároky, vzdávala
se nároků nebo podávala opravné prostředky nebo
se jich vzdávala, a to ve věci: v řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky, vedené pod Rsp.
478/19..
Hlasování č. 4.:
12-0-0
Bod č. 3
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Dotace obcím na zpracování územních
plánů 2019 (Změna ÚPO č. 1)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o smlouvu s JMK o poskytnutí účelové investiční
podpory na realizaci projektu Změna č. 1 územního
plánu Krumvíř ve výši 125 000,-Kč. Dotace je poskytována na základě dotačního programu „Dotace
obcím na zpracování územních plánů 2019“. Poskytovaná dotace představuje 50% základu pro stanovení výše dotace.
Usnesení č. 40/19/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Změna č. 1 územního plánu Krumvíř
ve výši 125 000,-Kč.
Hlasování č. 5:
12-0-0
Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 5.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 17 870 900,-Kč na
18 252 400,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 35 361 200,-Kč na
35 691 200,-Kč
- Financování je 17 438 800,-Kč
- viz. příloha zápisu ZO
Usnesení č. 41/19/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření
č. 5.
Hlasování č. 6:
12-0-0
Bod č. 5
Nájemní smlouva na nebytové prostory v budově
obecního úřadu za účelem provozování poštovních
služeb
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Podmínkou je provozování poštovních služeb. Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu neurčitou a to od 1.
9. 2019. Nájem je sjednán dohodou ve výši 1,- Kč
za měsíc. Energie (voda, vytápění) jsou zahrnuty
v ceně nájemného. Elektrická energie bude psána
na nájemce fi Ister Servis s.r.o.
Usnesení č. 42/19/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor sloužících k podnikání – za účelem provozování poštovních služeb s fi Ister servis s.r.o.
Hlasování č. 7:
12-0-0
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Bod č. 6
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Krumvíř
a Správou železniční dopravní cesty, státní org. (CES
E639-S-2236/2019)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o zřízení věcného břemene vlastním nákladem
a vhodným a bezpečným způsobem na služebném
pozemku kanalizaci, provozovat ji a udržovat. Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve
výši 13 000,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 43/19/Z 4
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Krumvíř a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace.
Hlasování č. 8:
12-0-0
Bod č. 7
Žádost o projednání záměru prodeje pozemku – Charvát, Burešová – prodej pozemku č. 498/37
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- pozemek 498/37 byl prodán Obcí Krumvíř panu
Vítězslavovi Charvátovi a Evě Burešové. Žádají
o schválení prodeje tohoto pozemku p. Janu Kapičákovi, za stejnou cenu a stejných podmínek.
Usnesení č. 44/19/Z 4
- Zastupitelstvo obce navrhlo možnost prodat pozemek 498/37 zpět Obci Krumvíř a znovu nabídnout
k prodeji dalším zájemcům. Pravděpodobně pravidlem nabídky nejvyšší ceny. Zastupitelstvo obce pověřilo pana starostu ověřením, zda jde stanovit podmínku prodeje pozemku pouze občanovi Krumvíře.
Bod č. 8
Záměr vybudování prodejny Penny u Kloboucké čističky
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- společnost REWE Group Česká republika přišla se
záměrem vybudování prodejny Penny Market u přejezdu u Kloboucké čističky na pozemcích 494/3,
494/48, 494/51, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6. Majiteli
uvedených pozemků jsou pan Otýpka Antonín Ing.
a pan Otýpka Jaroslav. Jde o pozemky s vysokou
bonitou, bylo by nutné požádat o změnu Územního
plánu. Chtějí zjistit, zda by Zastupitelstvo obce souhlasilo s výstavbou prodejny Penny Market.
Ilona Jakubčíková – bylo by dobré udělat průzkum
veřejného mínění. Zda by občané souhlasili.
Usnesení č. 45/19/Z 4
- Zastupitelstvo obce navrhuje zvážit všechny plusy
i mínusy pro Obec Krumvíř. Nelze se rozhodnout takto narychlo. Pro řetězec Penny Market tato výstavba
určitě význam má.
Bod č. 9
Výstavba bytů – Vít Valihrach
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o studii výstavby bytového domu na pozemku bývalé sokolovny a sousedního pozemku, který je ve
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-

vlastnictví pana Víta Valihracha.
Zastupitelstvo obce při výstavbě nových domů vychází z platných regulativů stanovených v Územním
plánu.

Dotazy, podněty a připomínky
Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně realizace průchodu vedle Coop Jednoty.
Jaroslav Komosný – je nutno zabezpečit vinný sklep,
srovnat terén a chodník vysypat štěrkem.
Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně otevření Pošty
Partner.
Jaroslav Komosný – pošta bude poprvé otevřena v pondělí 2.9.2019 v době od 13h do 16:30h.
Mgr. Ondřej Luskač – vznesl dotaz ohledně billboardu
u Starexu na začátku obce.
Jaroslav Komosný – fi Starex nechce billboard prodat.
Chce ho využívat pro svoji propagaci. Billboard stojí
na cizím pozemku. Buď bude platit nájem nebo bude
muset billboard odstranit.
Martin Valihrach – podotkl, že by bylo dobré zametat
celou obce alespoň týden před hody.
Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz, kdy proběhne výsadba zeleně na ostrůvku v nové výstavbě Pod
Kumstátem. Bylo by dobré vysadit i stromy na směr
Bohumilice.
Jaroslav Komosný – výsadba na ostrůvku proběhne na
podzim 2019. Kolem silnice na Bohumilice jde o pozemek krajský.
31. 10 2019
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Ing. Radim Heča, Martin Valihrach
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 přítomných
Bod č. 1.
Projednání podmínek přijetí dotace na výstavbu sociálního bydlení za účasti zástupců firmy RPA, Brno (zpracovatel žádosti o dotace)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- bez účasti zástupců RPA, omluvili se.
- podmínky dotace na výstavbu sociálního bydlení:
o šlo by o sociálně slabší občany, muži a ženy v seniorském věku, osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, osoby na nezákonně obsazeném pozemku nebo v nezákonně obsazené budově (zahrádkářské kolonie, zemnice), osoby přechodně bydlící
u příbuzných nebo přátel bez jiné možnosti bydlení
o udržitelnost je 20 let (byla 5 let)
o nejlepší je najít si zájemce sami, aby se předešlo
komplikacím
o nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na
1 rok, po té se prodlužuje po doložení ekonomické
situace nájemce
o průměrný měsíční příjem nižší než 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy
Tomáš Vostřák – od začátku se ví, že podmínka dotace
udržitelnosti je 20 let. Půjde o občany se sociálním
hendikepem (bezdomovce). Obec musí být pověřena k sociální práci s těmito občany.
Jaroslav Komosný – dle těchto podmínek není o dotace
na výstavbu sociálního bydlení mezi
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obcemi zájem. Podmínky dotací by se měly měnit.
Zdeněk Luskač – musí se výstavba sociálního bydlení
za těchto podmínek realizovat? Je potřeba mluvit se
zástupci RPA. Dozvědět se, jak to funguje v praxi.
Jaroslav Komosný – nyní se podmínky přijetí dotace
nemusí schválit. RPA zpracovávají dotace různého
typu. Ukončení realizace soc. bydlení je 30.6.2021.
Bod č. 2.
Veřejnoprávní smlouva s Městem Klobouky u Brna
o vykonávání 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 přestupky 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 přestupek k projednání 1 000,-Kč.
Usnesení č. 48/19/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městem Klobouky u Brna o výkonu přestupkové
komise a s tím související přestupkové agendy.
Hlasování č. 3.:
12-0-0
Bod č. 3
Rozpočtová změna č. 7
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 18 324 500,-Kč na
19 232 600,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 35 731 200,-Kč na
36 202 000,-Kč
- Financování je 16 969 400,-Kč
- viz. příloha zápisu ZO
Usnesení č. 49/19/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření
č. 7.
Hlasování č. 4:
12-0-0
Bod č. 4
Smlouva o prodeji pozemků st. p. č. 414/8, 561/8
a poz. p. č. 2795/173, 2795/193, 2795/172, 2795/174
v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických
vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o pozemky bývalé cesty přes areál JZD, i pod
budovami. Jde o nezasíťované stavební pozemky.
O odkup žádá p. Aleš Foretník.
- zastupitelé se dohodli na ceně 100,-Kč/m2 pod budovami a 32,-Kč/m2 pozemky (ost. plocha)
- zastupitelé navrhli prodej a koupi pozemků mezi
Obcí Krumvíř a panem Alešem Foretníkem ihned realizovat
- Obec Krumvíř od p. Aleše Foretníka odkoupí p. č.
1880/59, 1764/9, 2108/60, 2108/66, 2108/75, 2108/3,
2108/4, 2108/5, 2108/55, 2108/59, 2108/142, 2014,
1880/31, 1880/3, 2108/113, 2239/33, 697/155,
697/2, 697/58, 697/98, 1764/57 o celkové výměře
9 518 m2. Za celkovou cenu 171 892,-Kč
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Usnesení č. 50/19/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji pozemků st. p. č. 414/8, 561/8 a poz. p. č. 2795/173,
2795/193, 2795/172, 2795/174 v k. ú. Krumvíř mezi
Obcí Krumvíř a panem Alešem Foretníkem za účelem narovnání vlastnických vztahů a Smlouvu o koupi
pozemků p. č. 1880/59, 1764/9, 2108/60, 2108/66,
2108/75, 2108/3, 2108/4, 2108/5, 2108/55, 2108/59,
2108/142, 2014, 1880/31, 1880/3, 2108/113, 2239/33,
697/155, 697/2, 697/58, 697/98, 1764/57 v k. ú. Krumvíř mezi Alešem Foretníkem a Obcí Krumvíř.
Hlasování č. 5:
12-0-0
Bod č. 5
Smlouva o prodeji pozemku st. p. č. 413/8 o výměře
15 m2 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- O odkup žádá p. Martin Valihrach. Jde o nezasíťovaný stavební pozemek. Cena 100,-Kč/m2.
Usnesení č. 51/19/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji
pozemku st. p. 413/8 o výměře 15 m2 v k. ú. Krumvíř
mezi Obcí Krumvíř a panem Martinem Valihrachem
za účelem narovnání vlastnických vztahů.
Hlasování č. 6:
11-0-1
Bod č. 6
Smlouva o prodeji části pozemku p. č. 43/2 a to pozemek p. č. 43/66 o výměře 129 m2 dle geom. p. č.
773-149/2015 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání
vlastnických vztahů
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- žádost p. Františka Drápala o koupi pozemku p. č.
43/66 o výměře 129 m2 dle geom. p. č. 773-149/2015
v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických
vztahů. Jde asi o 1/3 humna p. Drápala, ostatní plochu. Cena 32,-Kč/m2.
Usnesení č. 52/19/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvuna
prodej mezi Obcí Krumvíř a p. Františkem Drápalem,
Krumvíř 131 na pozemek p. č. 43/66 o výměře 129
m2 dle geom. p. č. 773-149/2015 v k. ú. Krumvíř za
účelem narovnání vlastnických vztahů.
Hlasování č. 7:
12-0-0
Bod č. 7
Schválení určeného zastupitele pro pořizování
územně plánovací dokumentace Obce Krumvíř pro
volební období 2018 – 2022
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jde o určení zástupce pro pořizování územně plánovací dokumentace Obce Krumvíř pro volební období
2018 - 2022.
Usnesení č. 53/19/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje pana Jaroslava Komosného jako určeného zastupitele pro pořizování
územně plánovací dokumentace – název obce – pro
volební období 2018 – 2022.
Hlasování č. 8:
12-0-0
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Bod č. 8
Dohoda o odstoupení od kupní smlouvy o převodu
nemovitostí a zřízení věcného práva
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- jedná se o pozemek st. p. č. 498/37, který pan MgA.
Vítězslav Charvát a paní Eva Burešová prodají zpět
Obci Krumvíř.
- pozemek bude znovu nabídnut k prodeji dalším zájemcům. Bude využito pravidlo nejvyšší ceny – obálkovou metodou.
Usnesení č. 54/19/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o odstoupení od kupní smlouvy o převodu nemovitostí a zřízení
věcného práva pozemku st. p. č. 498/37 mezi Obcí
Krumvíř a panem MgA. Vítězslavem Charvátem společně s paní Evou Burešovou.
Hlasování č. 9:
12-0-0
Dotazy, podněty a připomínky
Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně st. p. č. 1930/44
v části Louky pod Kumstátem, na kterém stojí základová deska.
Jaroslav Komosný – něco se tam děje ohledně vlastníků. Jeden z majitelů je v exekuci.
Mgr. Ondřej Luskač – ten stejný případ je v části Starex
st. p. č. 494/41. Nebudou tam stavět?
Jaroslav Komosný – na tomto pozemku je ochranné pásmo elektrického vedení. Kvůli tomu nemohli stavět.
Martin Valihrach – zkusit zjistit nějaké volné stavební
pozemky po obci nebo udělat další ulici v části Louky pod Kumstátem. Spíše zastává názor výstavby
uvnitř obce.
Jaroslav Komosný – informoval zastupitele ohledně
ČOV, již je platné stavební povolení.Teď je vypsaná
dotace – bude se o ni žádat.
Mgr. Ivana Lexová – vznesla dotaz ohledně přístavby
ZŠ Krumvíř. Zda se bude znovu podávat žádost
o dotaci? Když ZŠ nedostane dotaci, tak se přístavba neuskuteční? Jaký mají názor zastupitelé?
Jaroslav Komosný – znovu se podá žádost o dotaci. Výstavba bez dotace bude hodně záležet na tom, kolik
bude stát ČOV.
Petr Svoboda – cena přístavby bude z projektu
7 000 000,-Kč
Martin Valihrach – musí jít o stavbu na klíč. Jde o veřejnou zakázku.
Mgr. Ivana Lexová – stavební povolení na přístavbu ZŠ
je vyřízené.
Jaroslav Komosný – podmínkou dotace je zajištění nárůstu dětí po dobu 5 let. Když se nesplní, bude se
muset dotace vracet.
Tomáš Vostřák – bylo by dobré pověřit fi RPA k zmonitorování možností dotací pro školy.
Mgr. Ivana Lexová – prosí o písemné vyjádření k žádostem, které byly podány k projednání do Rady obce.
Dále upozornila na ukotvení branek na hřišti. Jsou
nebezpečné.
Oprava zídky u školy. Je odbouraná. Chtělo by to
novou bránu, zídku i parkoviště.
Předzahrádka u mateřské školy také potřebuje opravit.
Vojtěch Veselý – informoval se, v jakém stavu jsou úpravy na starém hřbitově.
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Jaroslav Komosný – lidé stále na obec doručují souhlasy/nesouhlasy s odstraněním hrobů. Úpravy pokračují. Dotace na úpravu starého hřbitova nevyšla.
Starý hřbitov se upraví, srovná se terén, cestička se
vysype kamínky a zbytek se zatravní.
Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně billboardu na
Starexu.
Jaroslav Komosný – fi Starex nechce billboard prodat.
Vypadá to, že jej odstraní.
Petr Svoboda – vznesl dotaz ohledně veřejného osvětlení.
Jaroslav Komosný – dotace z Ministerstva průmyslu „Efekt“ (50%) – podmínky dotace zavazují pří-

jemce ke splnění technických parametrů, které
navyšují cenu rekonstrukce osvětlení. Máme dvě
nabídky na svítidla OSRAM a MODUS. 2 varianty
– 1 700 000, Kč, když se bude splácet úspora 6,5
roku, jednorázově 1 350 000,-Kč za světla + montáž
250 000,-Kč
Vojtěch Veselý – zda by se v nové výstavbě v části Louky pod Kumstátem mohlo postavit malé dětské hřiště.
Mgr. Ivana Lexová – obdržela nabídku na rekonstrukci
stávajícího hřiště v zahradě školy. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Výzva Sboru pro občanské záležitosti:
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 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 26. 1. 2020. Bližší informace
získáte na podatelně Obecního úřadu nebo u p. Michaely Procházkové.

Jubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulář
Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce – jubilanty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let
s blahopřáním k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 2019 nebo 2020 dovrší výše uvedené jubileum a mají zájem
o osobní návštěvy členů Sboru pro občanské záležitosti spojené s gratulací a předáním dárkového balíčku,
musejí vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely blahopřání jubilantům“. Ten je
k dispozici na webu www.krumvir.cz a na podatelně Obecního úřadu Krumvíř.
Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo u p. Michaely Procházkové.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Centrum pro ohroženou rodinu nově v Hustopečích
K 6. 11. začala v Hustopečích oficiálně fungovat pobočka Centra pro ohroženou rodinu organizace Ratolest
Brno. Centrum pro ohroženou rodinu (dále COR) prostřednictvím práce sociální pracovnice pomáhá rodinám
v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až
odebrání dítěte z domova do náhradní péče.
Služby COR jsou určeny pro všechny lidi žijící v Hustopečích nebo přilehlých obcích padajících do správního
obvodu ORP Hustopeče. COR pracuje zejména s těmi
rodinami, kde se rodiče potýkají s více problémy najednou, nejčastěji v oblastech výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatku financí či nevyhovující bytové
situace a v důsledku těchto problémů je ohrožen zdravý
vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již
dítě z rodiny odebráno bylo.
Principy COR jsou: bezplatnost,
rovný přístup, dobrovolnost, podpora vlastní aktivity, důvěrnost
Kdo se může na COR obracet?
Rodiny nacházející se dlouhodobě v obtížné životní situaci, rodiny,
které potřebují poradit s péčí a vý-
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chovou dětí nebo rodiny, nad nimiž je vykonáván dohled
pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Pobočka nabízí služby jako je poradenství, doprovod při
jednání s institucemi, nácvik zvládání konkrétních dovedností, nácvik chování v konkrétních situacích, navázání
na další odborníky, rozvojové aktivity pro rodiče a děti atd.
Tyto služby jsou poskytovány zejména terénně, tj. pracovnice pobočky navštěvuje klienty doma, doprovází je na
úřady atd. V menší míře jsou služby poskytovány i ambulantně na pobočce na adrese Hybešova 1417/5, 693 01
Hustopeče.
Kontaktní informace pobočky:
RATOLEST BRNO, z.s. – Centrum pro ohroženou
rodinu, pobočka Hustopeče
sociální pracovnice
Mgr. Jana Schäferová
M: +420 773 426 376,
E: cor@ratolest.cz
Hybešova 1417/5, 693 01
Hustopeče
www.ratolest.cz/
centrum-pro-ohrozenou-rodinu
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ŠKOLÁČEK
Mateřská škola
V tomto školním roce - 2019/20 jsme začínali s dobrým pocitem zvládnuté velké akce, kterou byla přestavba a rekonstrukce dětských WC a umýváren. Při
té příležitosti byly také vymalovány třídy a některé
chodby.
Máme dvě třídy po 28 dětech, v jedné z nich s asistentkou. Letos nastoupilo 20 nových dětí, většina tříletých a je to znát. Ze začátku bylo více slziček a zvládnutí
sebeobsluhy, zvykání si na režim a pravidla dalo všem
zabrat… dnes už jsou to ostřílená školčata. Trochu víc
starostí nám ale dělá přecházení silnice na přechodu,
chůze po chodníku podél silnice - děti nemají respekt
z aut a nebezpečnosti provozu. Tímto prosíme rodiče
o pomoc - jde o bezpečnost Vašich dětí.
V průběhu září jsme ještě pořídili do žluté třídy interaktivní panel, který umožní pracovat s dětmi s pomocí
moderních technologií.
Pokud jste zaznamenali u školy dvakrát zásah hasičů,
byla to likvidace vosího hnízda na zahradě.
V říjnu začala probíhat v rámci mimoškolních aktivit
angličtina, kdy jedna z maminek vede tento kroužek.
A kroužek Hýbánky, tentokrát odpoledne v tělocvičně
s p. učitelkami. /ZŠ a MŠ/ Pokud by kdokoli z vás chtěl
nabídnout svoje zkušenosti a energii v kroužku pro MŠ
přiměřeně věku dětí, ozvěte se, budeme rádi za Vaši
aktivitu.
Naše mateřská škola se v tomto školním roce zapojila
do celorepublikového projektu Sokola ,,Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky.“ Cílem je radost a potěšení
z pohybu, zdokonalování pohybových dovedností. Škála činností a náročnost aktivit je přizpůsobena věku, jsou
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tři kategorie. Každé dítě má svůj deníček se samolepkami,
které si po splnění úkolu nalepí. Cvičíme s opičkou Haničkou, kobylkou Emilkou, beruškou Danuškou, veverkou
Věruškou a ježečkem Marečkem a využíváme kromě třídy
i tělocvičnu. Projekt je hezky a promyšleně připravený.
Moc vydařené jsou společné aktivity ZŠ a MŠ - například
Drakiáda, tradiční rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem, zajímavé projekty a další…..
Kulturně zábavné a naučné pořady jsme zatím pozvali k nám do MŠ, do divadla v Brně se vydáme teprve,
až to děti ze zelené třídy v pohodě zvládnou. Měli jsme
u nás: Tetiny a podzim, hudební pohádku Červená Karkulka a pořad o hudebních nástrojích Flétničkovi s Musica Animace z Velkých Pavlovic. Společně se školou jsme
se zapojili do projektu Medové snídaně a Zdravá pětka,
kterých se zúčastnila Žlutá třída. Sběr starého papíru
jsme opět využili k aktivitám s dětmi: Jak chránit životní
prostředí, přírodu, jak recyklovat a třídit odpad. V prosinci
jsme se zúčastnili akce ve Skanzenu ve Strážnici s názvem Radujme se, veselme se… v duchu lidových tradic.
Moc se nám líbilo - viděli jsme zdobení perníčků a výrobu
vánočních oplatek (děti i ochutnaly), draní peří, lití olova,
výrobu drobných dřevěných vyřezávaných hraček, ozdobené stromečky jablíčky a ořechy, poslechli si koledy…
A potkali jsme Tři krále, Mikuláše s andělem a čerty.
V pátek 6.12 přišel Mikuláš s andělem a čertem i k nám
do třídy, a přinesl každému balíček. S rodiči si uděláme
předvánoční posezení v každé třídě a můžou být Vánoce.
Přejeme Vám klidné prožití svátků v kruhu svých nejbližších a v novém roce hlavně zdraví…
Mateřská škola Krumvíř
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Základní škola
Zprávičky ze školičky
•

2. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2019/20
v celkovém počtu 59 žáků.

•
•
•
•
•

•
•
•
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Zahájili jsme činnost zájmových kroužků - Hudebně
pohybový pro ZŠ i MŠ, Angličtinu pro 1. a 2. ročník,
Náboženství, Deskohraní.
V říjnu jsme společně s rodiči pouštěli draky
Školní políčko za školou nám opět zoral pan Ladislav
Němeček, děkujeme!
Sbírali jsme starý papír a elektrozařízení.
Zapojili jsme se do 10. ročníku česko-slovenského
projektu Záložka do knihy spojuje školy s názvem
List za listem - baví mě číst. Malovali jsme záložky
do knih a vyměnili jsme je s partnerskou školou na
Slovensku.
V programu „Sněhurka trochu jinak“ jsme se poučili
o škodlivosti kouření a jiných závislostech.
Listopad byl ve znamení Halloweenu a Dušiček.
V prosinci jsme společně zahájili Advent u KD a ve
škole přivítali Mikuláše, anděla a čerty.

Krumvířský zpravodaj
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•
•
•
•
•

V lednu nás čeká lyžařský výcvik na svahu v Němčičkách.
29. února se těšíme na dětský maškarní ples.
V březnu plánujeme návštěvu knihovny např. v Břeclavi nebo Brně a recitační soutěž.
Připomeneme si 350 let od úmrtí J. A. Komenského a jeho celoživotní sen – nápravu celého lidstva
- v projektu „Komenský2020“.
2. dubna pozveme k zápisu do 1. ročníku budoucí
prvňáčky.

•
•
•
•
•
•
•
•

Oslavíme Den Země návštěvou ekocentra.
Tradičně se čarodějnice slétnou 30. dubna.
Navštívíme dopravní hřiště v Hustopečích.
V květnu proběhne jarní sběr papíru a elektrozařízení, předběžně 12. května.
17. května pozveme všechny na jarní vystoupení do
KD.
30. května oslavíme Den dětí s hasiči.
Školní celodenní výlet plánujeme na konec června.
A pak hurá na prázdniny!!!

Drakiáda
8. října odpoledne jsme se sešli
s rodiči a dětmi a společně vyrazili
na kopec nedaleko školy. Děti se
těšily na pouštění draků a rodiče
byli napnutí, jestli bude dost foukat. Počasí nám přálo a létalo to
krásně.
Měli jsme připravené i soutěžní
disciplíny: např. drak, který nejrychleji vzlétne (a hned nespadne), nejdéle létající drak, nejvýše
vzlétnutý drak,….ale při takovém
větru, jaký foukal, byli draci okamžitě nahoře a dlouho a vysoko,
bylo těžké rozhodovat. Přesto byli
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vítězové. Odměna ale neminula
nikoho.
Disciplína - doma vyrobený drak
- byla jasná. Letos bylo těchto draků opravdu dost. Pochvala patří
rodičům.
Paní kuchařky na děti opět myslely s pečenými bramborami s česnekem a teplým čajem.
Odcházeli jsme se soumrakem
a byla radost sledovat spokojené,
nadšené děti s růžovými tvářičkami. Společné odpoledne se vydařilo.
Jana Báňová
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Zdravý týden
Každoročně v naší škole pořádáme „Zdravý týden“. S dětmi si povídáme nejen o vyvážené stravě, ale i o zdravém
životním stylu. Děti si nosí zdravé svačinky, které si hodnotíme. Také zveme odborníky, kteří nám přiblíží zajímavé
téma přednáškou či společnou vzdělávací činností s dětmi.
V tomto školním roce připadl „Zdravý týden“ na měsíc listopad. Děti si kromě zdravých svačinek připravily ve svých
třídách pestré občerstvení, ať už ve formě salátů, pomazánek, jednohubek či špízů. Nezapomněly se pochlubit svými
podařenými výtvory v jiných třídách. Letos jsme do školy pozvali odborníka, který se celý život věnuje chovu včel. Děti
se dozvěděly plno zajímavostí ze života včel. Paní kuchařky
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nám v tento den připravily skvělou medovou pomazánku .
Med na ni jsme zdarma obdrželi v rámci projektu „Medová
snídaně“. V dalších dnech nás čekala „Zdravá pětka“ - pro 3.
– 5. ročník program „Nakupování se zdravou pětkou“ a pro
1. – 2. ročník program „Škola zdravé pětky“. Odbornice na
zdravou výživu obohatila žáky o další užitečné informace
nejen povídáním, ale i činnostním učením, na kterém se žáci
sami podíleli. Bylo to velmi poučné a děti to moc bavilo. Je
třeba vést žáky k zdravému životnímu stylu nejen ve „Zdravém týdnu”, ale po celý další život. Neboť jak se říká, “Zdraví
je největší bohatství.”
Mgr. Hana Vindišová
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Předvánoční jarmark
Dne 1. prosince jsme se probudili do „bílého “, mrazivého rána a tím příroda dala signál, že se opravdu blíží
adventní čas.
„Adventní čas připraví nás na dobu vánoční, otevřít
chcem svá srdce všem, tím ať náš advent zní…… “
Toto jsou úvodní slova písně, kterými žáci ZŠ loni zahájili advent. Do jaké míry se nám podaří zůstat v klidu,
pohodě, na chvíli se zastavit a užít si to těšení, záleží jen
na nás.
My ve škole si atmosféru Vánoc přibližujeme vyráběním ozdob, pečením cukroví a zpěvem tradičních koled

i jiných vánočních písní srozumitelných pro současné
děti. Malou ukázku jsme přenesli dnes i vám a tím snad
přispěli k té pravé pohodě, kdy člověk vnímá přítomný
okamžik, krásný pocit a nemyslí na shon s přípravami
spojený.
Vždyť letošní Vánoce nemusí být dokonalé, stačí, když
nám bude spolu dobře a všichni se zdraví opět po roce
sejdeme.
Krásné Vánoce všem, ať je strávíte podle svých představ a najdete pod stromečkem jen příjemná překvapení.
Mgr. Dana Gratclová

HALLOWEEN ve škole
Na to, že se učitelský sbor každoročně mění v čarodějnice, jsou žáci již zvyklí. První páteční odpoledne v listopadu
byli ale překvapeni. Žáky totiž přivítaly ve škole příšery. Za
dokonalé líčení musíme ještě jednou poděkovat zručné výtvarnici Šárce Foretníkové, která změnila naše tváře k nepoznání. Asi se ptáte, k čemu byla všechna tato „paráda“?
Halloween je sice svátek anglicky mluvících zemí, ale
proč bychom si na něj nemohli „zahrát“, když se anglicky

3x týdně učíme?
Celý večer byl ve znamení soutěží, ve kterých si děti
prověřovaly znalosti o Halloweenu i Dušičkách. Také
jsme ochutnávali na pohled strašidelné dobroty, které děti
připravovaly doma. Nechyběly ani strašidelné tance či
oblíbená stezka odvahy.
Užili jsme si to všichni!
Za pedagogický sbor Mgr. Aneta Němečková

A jak to vidí naši žáci?
Sofie Svobodová, 4. ročník:
Halloween ve škole je poprvé, co navštěvuji školu.
A proto jsem si tento program užila a moc se mi líbil.
Moje družstvo se jmenovalo Netopýři. V družstvu jsem
byla já, Honza, Aneta, Jirka, Matyáš a Dorotka. Soutěžili jsme například v těchto disciplínách: hledání dýní po
škole, rozdíl mezi Dušičkami a Halloweenem a stezka
odvahy. A nemůžu zapomenout na pokrmy. Nejvíc se mi
líbila stezka odvahy, protože jsme šli s Marií jako první
z celé školy. Obešli jsme celou zahradu a k tomu vycházely z rádia strašidelné zvuky. Potom jsme šli kolem za-
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hrady a já jsem šlápla do nějaké gumové věci. Později
na nás ještě bafla paní učitelka Vindišová a o kousek dál
i paní učitelka Procházková. Paní učitelka nám svítila
na sebrání obálky, na které byl znak našeho družstva.
Nakonec jsme se vrátili přes kuchyň zpátky do školy.
Až přišli všichni z naší skupiny, tak jsme poskládali básničku: TRICK OR TREAT (koledu nebo něco provedu).
Naše družstvo skončilo na posledním místě, ale stejně
jsem si to moc užila. Těšila bych se i na příští rok, ale
nevím, jestli nám znovu takový večer paní učitelky připraví. Uvidím, nechám se překvapit!

Krumvířský zpravodaj

strana 15

Vítek Šlichta, 5. ročník:
V 17 hodin jsme přišli do školy. Dali jsme před školu nazdobené dýně a šli do školy, kde nás čekalo rozdělení do
družstev. Název družstva vylosovali kapitáni skupiny z halloweenského klobouku. Potom jsme měli přehlídku kostýmů. První se nám předvedly paní učitelky s krásnými kostýmy a po nich my. Po předvedení kostýmu jsme hráli hru,
ve které jsme si museli zapamatovat co nejvíce obrázků
z papíru, které nám rozdaly paní učitelky. Pak jsme se šli
najíst a napít. Každý, kdo chtěl, upekl nebo vytvořil krásné

či strašidelné jídlo. Například krvavé prsty nebo muffiny.
Po jídle jsme hledali papírky. Na těch papírcích byly dýně
a na některých vzadu byly navíc body. Paní učitelky řekly
konec, protože už žádné papírky nikde nebyly. Potom jsme
měli stezku odvahy. Byla v pohodě, nebyla moc strašidelná, ale trochu jsem se i lekl. Byl to dobrý nápad, paní učitelky. Pak jsme hledali šifru a nakonec jsme spočítali body.
Vyhrálo družstvo Čarodějnice. V 21 hodin jsme si sbalili
věci a před školou na nás čekali rodiče. Konec. Děkujeme
paní učitelky. Moc se mi to líbilo.

Z Krumvíře do Lietavskej Svinnej a nazpět….
Na podzim byla naše škola oslovena Slovenskou pedagogickou knižnicou v rámci 10. ročníku česko-slovenského
projektu „Záložka do knihy spojuje školy: List za listem –
baví mě číst“ – „Záložka do knihy spája školy: List za listom
– baví ma čítať“ s nabídkou, zda bychom se chtěli této akce
zúčastnit. Do projektu se k 15. 10. 2019 přihlásilo 1 163
škol s celkovým počtem 131 889 žáků z obou zemí. Úkolem
dětí bylo zpracovat libovolným způsobem záložku do knihy pro žáka ze Slovenské republiky a záložky si vzájemně
vyměnit. Bylo však třeba dodržet určitá pravidla. Motiv na
záložce měl vždy souviset s nějakým literárním textem, se
čtením určité knihy či knižním hrdinou. K výměně záložek
nám byla přidělena menší vesnická škola z Lietavskej Svinnej s 54 žáky, ležící nedaleko Žiliny. Děti se této příležitosti
ochotně ujaly. Snažily se vytvořit záložky, aby se dětem ze
Slovenska líbily. Spolu se záložkami jsme partnerské škole
poslali prospekty naší obce a našeho kraje a děti ze 3. ročníku napsaly pár vět o naší škole a obci. Také ze slovenské
školy přišel dopis, který si naše děti rády přečetly. Některým
slovům moc nerozuměly, ale paní učitelky jim je přeložily.
Uspořádali jsme ve škole malou výstavku záložek a fotografií slovenské vesničky pod horami a také si připomněli,
jak jsme do roku 1993 tvořili společný stát. Věříme, že úsilí
a čas byly pro všechny inspirující a obohacující.
Hana Vindišová, třídní učitelka 3. ročníku
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VÁNOČNÍ ČAS
Zachráněný Ježíšek
Před více než deseti lety můj kamarád, dnes europoslanec Tomáš
Zdechovský, rozjel předvánoční kampaň sloganem „Zachraňte
Ježíška“. Cílem byla snaha o zachování naší národní tradice, kdy
se v předvečer Vánoc, o Štědrém
večeru, děti těší na dárky, které
roznáší Ježíšek. Ten to ale v posledních desetiletích neměl vůbec
jednoduché.
Komunistická demagogie se
v roce 1952 pokusila ústy Antonína
Zápotockého namluvit pracujícímu
lidu, že „Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se
z něho děda Mráz. Nechodí již nahý
a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu.“ Komerční kultura v posledních desetiletích zas
neuměla využít (nebo bohudík nedokázala zneužít) Betlémské dítě
k aktivaci prodejů, a tak sáhla po
vypasené „coca-colovské“ postavičce „Santa Clause“ v červeném

kabátu s čepicí. A tak se Vánoce
staly nerovným soubojem mezi novorozencem a protřelým vousáčem
se stádem létajících sobů. Mnozí
rodiče, možná v nejistotě jak děti
„naučit věřit na Ježíška“ a jak pak
děti „odnaučit věřit na Ježíška“,
sáhli po americkém dědovi, byť
jim při své tělesné konstituci mohl
ohrozit celistvost komínů.
Ale abychom na Santu neházeli
jen komerční špínu: předlohou pro
reklamní postavičku firmy Coca-Cola byla úcta nizozemských přistěhovalců do USA k osobě, kterou
nazývali „Sinterklaas“ či „Sint-Nicolaas“, neboli Svatý Mikuláš. Ten
je nakonec velmi známý i našim
dětem, protože už na začátku Adventu má tato nebeská návštěva
povzbudit malé i větší k dobrému
životu, k pomoci druhým, radosti
a štědrosti, aby pak vánoční svátky
stály za to.
Vánoce jsou ale narozeniny Ježí-

še, který malým dětem nosí dárky
a ty větší zve, aby mu s obdarováváním druhých pomohly. No a dospělé už naučil, že nemají čekat,
jestli něco dostanou, ale že sami
mají vymyslet, jak druhým udělat
radost. Obávané dětské krize při
zjištění, že dárky nenosí Ježíšek,
ale rodiče, a že byly celý Advent
schované za dolní ozvučnicí pianina, se tak můžou stát příležitostí ke
vzdělávání a hlubšímu porozumění
křesťanství, a tedy i kořenům naší
kultury.
O mužích se říká, že procházejí
čtyřmi mikulášskými obdobími: věří
na Mikuláše, nevěří na Mikuláše,
dělají Mikuláše a vypadají jako Mikuláš. Můžeme podobně aplikovat
„ježíškovská období“, a to nejen
na muže, ale i na ženy: věří na Ježíška, nevěří na Ježíška, poznávají
Ježíše a jednají jako Ježíš.
Přeji vám požehnané Vánoce.
P. ThLic. Petr Šikula

Vánoční bohoslužby ve farním kostele v Krumvíři
24.12. ve 21.00 hodin – „Půlnoční mše svatá“
25.12. v 9.00 hodin – Boží Hod vánoční, Slavnost Narození Páně
26.12. v 9.00 hodin – Svátek sv. Štěpána
29.12. v 9.00 hodin – Svátek sv. Rodiny
31.12. v 16.30 hodin – Na poděkování za uplynulý rok
1.1. 2020 v 9.00. hodin - Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok
O Štědrém dni od 13 do 15 hodin bude možné získat v kostele Betlémské světlo.

Vánoční poselství z Evangelického sboru v Kloboukách u Brna
Během adventu se znovu po roce připravujeme
na Vánoce. Připravujeme se, abychom po čtyřech
týdnech dobře slavili. A co to vlastně slavíme? Bible
k nám hovoří řečí poetickou plnou symbolů: „Slovo se
stalo tělem a přebývalo mezi námi“. Co to znamená?
Něco nehmotného se stalo hmotným. Bůh, kterého
nemůžeme vidět, je najednou člověkem. Narodí se,
roste, má zcela konkrétní životní cestu a příběh. Co to
pro nás znamená, odhalujeme postupně. Prvním poselstvím Vánoc je: Bohu na nás záleží a chce s námi
komunikovat. Skrze Ježíše nás oslovuje. Ne povýšeně, ale lidsky tak, abychom mu rozuměli.
Již staří otcové církve říkali, že to, co platí pro
Ježíše, platí svým způsobem o každém z nás. Lidství
každého člověka v sobě nese trochu svatého. Přes hra-
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nice všech náboženství a kultur. Každý člověk v sobě
nese něco, co nám musí být posvátné. To je křesťanský
humanismus, závazek obhajovat lidství a lidství každého člověka. To je také jeden z rozměrů vánoční spirituality. O Vánocích proto nejde jen o to, aby nám bylo
spolu dobře, bez ohledu na to, co je kolem nás. Měli
bychom mít oči otevřené pro lidi, kteří něco potřebují.
To je druhé poselství Vánoc.
Věčný Bůh se zjevuje v maličkém dítěti. Ten, který je
bohatý se zjevuje v tom, který je chudičký. Mějme proto
na paměti, že velikost a pravé bohatství se zjevují ve věcech malých, nepatrných a chudých. Vánoce nám to připomínají, abychom to pravé bohatství v životě neminuli.
Vánoce jsou svátky, které se slaví v noci. Noc dává
poznat hloubku. Jakkoliv
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o pravdách života, víry přemýšlíme, některé pravdy chápeme postupně. Jejich význam nám dochází
teprve časem. Právě v tichu noci se nám ukazují ve
své hloubce a my můžeme poodhrnout kousek jejich
tajemství. Tajemství víry nás zve k dalšímu a dalšímu
promýšlení. To tajemství si s sebou neseme celý život.
Proto také slavíme Vánoce každý rok, abychom každý
rok mohli objevit trošku víc.
Vánoce slavíme uprostřed těch nejdelších a nejtemnějších nocí a slavíme příchod Boha jako světla. Světla
naděje, světla, které přináší život. Když se svět a život
zdá být temný, zvěstujeme, že nastává slunovrat. Uprostřed těch nocí, které se zdají být úplně nejtemnější, je

moc zimy a noci zlomena a od této chvíle jich bude už
ubývat. Ještě to není vidět, ale už tu je to znamení.
Už se blíží světlo. Už se blíží nový život. I uprostřed
nocí našeho života si můžeme říct: Vyhlédněme, neboť
noci začne ubývat. To světlo, které slavíme, uprostřed
dlouhé vánoční noci, nebude pohlceno tmou. To světlo
nakonec tmu pohltí. K tomuto světlu chceme směřovat.
Zatím máme jenom malinkou jiskřičku naděje. Ale je to
závdavek. Vystavme se tomuto světlu, kéž v nás oživí
naději.
Požehnané prožití adventu i Vánoc vám přeje
Martina Zuštinová,
farářka FS ČCE v Kloboukách u Brna

Bohoslužby se konají v Evangelickém kostele v Kloboukách
(není-li uvedeno jinak)
24. 12. v 9.30 Klobouky – vánoční divadlo a dárky pro děti
25. 12. v 9.30 Klobouky – Bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně
29. 12. v 9.30 Klobouky – rodinná bohoslužba
1. 1. v 15.00 katolický kostel – ekumenická bohoslužba, káže Martina Zuštinová

Novoroční tradice a pověry
Blíží se konec roku a k němu neodmyslitelně patří
Vánoce, ale také bilancování současného roku a plány do toho dalšího. Pro někoho to byl rok plný radosti
a štěstí, jiný je naopak rád, že už končí a doufá v lepší zítřky. Jak si zajistit, aby Vás v tom dalším roce
nepotkalo nic nemilého? Můžete vyzkoušet novoroční
zvyky a tradice. Je to sice bez záruky, ale co kdyby
náhodou...
Asi každý zná rčení „Jak na Nový rok, tak po celý
rok“. Proto byste se v tento den měli vyvarovat hádek
a čehokoliv negativního. Úklid raději stihněte v předstihu, nechcete si přeci vymést štěstí z domu. Obdobně to platí pro praní, protože věšení vypraného prádla
podle některých pověr může přivolat do rodiny velké
neštěstí, dokonce i smrt. Nedoporučuje se také vynášet věci z domu či někomu něco půjčit - mohlo by Vám
totiž během roku stále něco chybět. Pozor si dejte i na
to, co budete jíst. Rozhodně si nedávejte nic, co by
Vás připravilo o štěstí. Zapomeňte tedy například na
všechnu okřídlenou drůbež jako kuře, kachna - štěstí
by uletělo, zajíce a králíky - štěstí by uteklo, či ryby štěstí by uplavalo.
Co byste naopak měli jíst a dělat? V každém případě nezapomeňte na čočku. Tato luštěnina svým tvarem symbolizuje peníze a neměla by chybět na novoročním menu. Doporučují se dále klobásy, uzené či
přímo selátko. Na hostině by se měla sejít celá rodina.
Dejte si ale pozor, kdo jako první vejde do dveří. Staří
lidé znamenají hádky, mladí naopak štěstí a ti nejmenší lásku. Co budete mít na sobě, taky hraje svoji roli.
Oblečte si něco nového, protože pak budete chodit
hezky oblečeni celý rok. Neutraťte ale za nové oblečení všechny peníze. Na Nový rok byste měli mít u sebe
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pořádnou sumu, aby se Vás peníze držely celý rok. Jinak Vás ani kilo snězené čočky nezachrání.
Toto byly asi ty nejznámější tradice a pověry od nás.
Pokud byste chtěli ale vyzkoušet něco z novoročních
zvyků ze zahraničí, tady přinášíme pár zajímavých. Tak
například v Rumunsku naslouchají zvířatům, zda promluví. Pokud mlčí, přináší to štěstí. V Irsku chodí klepat chlebem na zdi a dveře, aby se zahnali zlí duchové.
V Chile se schází na hřbitově, aby byli s mrtvými příbuznými. Úklidem začínají nový rok v Johanessburgu - vyhazují totiž starý nábytek z okna. V Peru probíhá bitka
se sousedy, aby se vyřešili staré spory. V Thajsku probíhá také bitka, ale tentokrát obří, třídenní a s vodou naplněnými balónky a kbelíky. Naopak Benátky jsou plné
lásky, protože probíhá hromadný polibek na náměstí.
A ve Španělsku, Itálii nebo Mexiku si oblékají červené
spodní prádlo pro štěstí. A co vy? Budete se držet naší
české klasiky, nebo vyzkoušíte něco nového?
Ať tak či onak, to, jaký bude následující rok prý napovídá i den, na který Nový rok připadá. Tentokrát to
bude středa, což znamená příznivý rok, mnoho vína,
ale žádný med. My Vám za redakci krumvířského
zpravodaje přejeme, ať Vás po celý rok provází zdraví, štěstí, láska a nechybí Vám vůbec nic.
(red)
Zdroj:
https://zena-in.cz/clanek/silvestrovske-a-novorocni-tradice-a-povery-aneb-jak-si-zajistit-skvely-rok-2019
https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/nejkurioznejsi-silvestrovske-a-novorocni-zvyky-sveta-213902

Krumvířský zpravodaj

3/2019

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Hasičí v roli zdravotníků
Rád bych připomněl několik skutečností ohledně výjezdu hasičské
jednotky v některých případech
zdravotnické pomoci. Jednotka
hasičů v Krumvíři byla vybavena
automatizovaným externím defibrilátorem (AED) a byla zařazena
do projektu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
(ZZS). Tento projekt si klade za
cíl, aby při záchraně osob, u kterých došlo k významné poruše
srdečního rytmu, byla co nejdříve
zahájena resuscitace, popř. byla
provedena defibrilace pomocí defibrilátoru. Z tohoto důvodu museli
všichni členové naší jednotky absolvovat potřebné školení o resuscitaci a školení na obsluhu defibrilátoru.

Proč takovýto projekt vůbec
vznikl?
Po 5 minutách od vzniku náhlé
srdeční příhody dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Zákonem stanovená dojezdová doba pro týmy ZZS je 20 minut;
v případě dojezdu do Krumvíře jde
o velmi optimistické číslo. V Jihomoravském kraji je ročně mimo nemocnici postiženo náhlou srdeční
příhodou přibližně 700 lidí. Při včas
zahájené a správně provedené resuscitaci s pomocí AED, se naděje
na přežití postiženého pohybuje
mezi 70 a 80 procenty.
V žádném případě se ale nejedná
o nahrazení zdravotnické záchranné služby!!! Jak naši hasiči, tak
záchranná služba jsou v případě

potřeby vysíláni společně. V okamžiku, kdy na místo dorazí tým ZZS,
přebírá si pacienta do své péče.
Hlavním důvodem vzniku tohoto článku je snaha seznámit Vás
se skutečností, že i pokud voláte
přímo na tísňovou zdravotnickou
záchrannou linku 155 a oznámíte
případ se zástavou srdce (bezvědomí, nedýchá), mohou na místo
přijet dříve hasiči (nebo třeba také
Policie ČR), než vozy ZZS. Pokud
ohlašujete takovou událost nebo
jste jejími svědky, počítejte s tím.
Nejedeme k požáru, ale poskytnout
zdravotnickou pomoc.
Když je třeba, neváháme!
Hasiči Krumvíř
Ondřej Němeček,
velitel JSDH Krumvíř

Muzeum v další etapě oprav
Spolek pro muzeum opravuje budovu, ve které sídlí muzeum, už od
roku 2012. Fáze budování se střídají
s fázemi vyklízení a bourání. Hlavní
budova je plně funkční, jenom nás
zazlobila v jedné místnosti dřevomorka. Smrková podlaha byla odstraněna
tak, aby nedošlo ke kontaminaci dřevěných stavebních prvků ani nábytku.
Místnost nyní větrá, na jaře budou
několika způsoby ošetřeny hliněné
omítky i podloží. Dále bude nasypána
žulová drť, do které se umístí tentokrát dubové trámky a prkna. Ty projdou tepelnou úpravou, aby se zamezilo dalšímu výskytu této nebezpečné
dřevokazné houby.
Prostřednictvím grantů Ministersta
kultury a Jihomoravského kraje se
nám podařilo v letošním roce získat
dostatek finančních prostředků pro
opravu doposud nefunkčních chlévů.
V souladu se závazným stanoviskem
Památkového ústavu v Brně vznikne celoročně vytápěná společenská
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místnost, takže naše činnost bude
moci pokračovat i v zimních měsících.
Pokud bude štěstí v získávání grantů
pokračovat i příští rok, měli bychom
již zcela dokončit zásadní stavební
úpravy budovy a dvora. V dalších letech nás pak čeká ještě oprava vrat
vedoucích na dvůr, neustále se opakující nátěry a opravy hliněnoplechových omítek (jsou velmi náchylné na
jakoukoliv povětrnostní změnu a či
silnější dotyk) a nakonec se třeba dostaneme k restaurování nebo alespoň
konzervaci sbírkových předmětů. Těšíme se také na to, že místo věčných
oprav, vyklízení a stěhování budeme
konečně svůj čas a úsilí věnovat činnosti s dětmi, dospělými, výstavám
a mnoha dalším aktivitám.
Do kuchyně se nám podařilo pořídit
více než 100 let stará funkční kachlová kamna, získali jsme např. také
konvolut starožitných kořenek. Mlat,
který v jarních, letních a podzimních
měsících slouží jako výstavní prostor
nebo zázemí pro tábory, byl díky dřevomorce i připravovaným opravám
zcela zastavěn. A ještě jedna poznámka na konec:
Vždy, když má do muzea přijet návštěva, uklízíme a chystáme a „čančáme“ celou budovu. To na mne pak
padá tíseň, že to všechno není v tako-

vém pořádku, jak bych si představovala. Nejinak to bylo před návštěvou
pana radního pro kulturu a památkovou péči Jihomoravského krajského
úřadu. Seděla jsem v kuchyňce, topila
ve „šporheltu“ a plná nostalgie prohlížela fotografie z postupu oprav. Moje
obavy okamžitě opadly. Máme být na
co hrdé, udělaly jsme kus práce. Ocenil to i pan radní, který si návštěvu užil,
a ocenily to i všechny návštěvy před
ním. Děkuji těm, kteří pomohli a stále
ještě pomáhají.
Za SPM Věra Colledani
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SK KRUMVÍŘ
Kdo by po poslední sezóně řekl,
že se dá ještě navýšit počet družstev
SK Krumvíř? Vždyť si vezměme, že
místní celek má dvě družstva v mužské kategorii, jedno v dorostenecké,
dvě v žákovské a dvě v přípravkách.
Tedy celkem sedm. Některým zdejším nadšeným rodičům to ovšem stále nestačilo (za což jsme moc rádi),
a proto se rozhodli vzít si pod svá křídla ty úplně nejmenší - tedy předpřípravku. Do ní se během chvilky nahrnulo tolik dětí, že manželé Kmeťovi,
pod jejichž taktovkou tréninky probíhají, ze sebe musí vydat všechny síly,
aby tyto budoucí hvězdy krumvířské
kopané udrželi v určité formě poslušnosti. Trenéři obou přípravek jsou za
tuto pomoc velmi rádi, poněvadž se
mohou důkladněji věnovat těm o malinko vyspělejším. Předpřípravka zatím nehraje žádnou oficiální soutěž,
přesto už stihla odehrát i nějaký ten
„přátelák“.
Jejich zkušenější kolegové z mladší přípravky, na nichž se projevuje
pečlivá práce trenérů Michala Škrabka a Kamila Popelky, těží z dobré
kondiční přípravy a technických dovedností největších opor. Na čem je
podle jejich lodivodů potřeba zapracovat, je spolupráce mezi jednotlivými hráči a podobně jako u ostatních
družstev především zlepšení disciplíny. Chlapci z mladší přípravky odcházeli ve většině případů z mistrovských
zápasů jako vítězové a proto jsme
mohli pravidelně slýchávat jejich burácející pokřik ihned po závěrečném
hvizdu a pokutových kopech, které
pravidelně zpestřují každé utkání.
Starší přípravka se výsledkově nemůže s mladšími kolegy srovnávat,
nicméně zápasy, do nichž svěřenci O. Luskače nastoupili, měly vždy
velmi vyrovnaný průběh, jednou se
šťastným koncem pro krumvířské, jindy pro soupeře. Jakmile hráči přenesou alespoň část z tréninkových cvičení do zápasů a uvědomí si, že celý
tým je více než jeden hráč, mohou jít
výkonnostně rychle nahoru. V opačném případě si dojdou na hřiště jen
sem tam zaběhat a vlak s ostatními
soupeři jim začne rychle ujíždět.
Mladší žáci v nové sezóně navázali na tu loňskou a s přehledem
si kráčí pro další titul v jejich soutěži,
kde po polovině sezóny mají náskok
devíti bodů před druhými Pavlovicemi. Dosud všechny zápasy vyhráli vý-
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razným rozdílem a jejich celkové skóre tak činí 84:7. Trenéři Jožka Brychta
a Roman Široký se snaží o co největší zatížení svých hráčů, proto jim kromě mistrovských zápasů domlouvají
i přátelské zápasy uprostřed týdne.
Jak pozitivní má tento náročný systém vliv na kvalitu hry družstva, se
určitě někdy zajeďte podívat.
Stejný poměr vítězství a proher jako
mladší mají po podzimu také starší
žáci. Neztratili tedy ani bod a jejich
skóre se zastavilo na poměru 70:3.
Dosti časté byly v tomto období přesuny hráčů mezi kategoriemi mladší žáci - starší žáci - dorost. Na výsledcích prvních dvou zmiňovaných
družstvech to, jak vidno, negativní
vliv určitě nemělo. Výkonnost hráčů
se s těmito přibývajícími zkušenostmi
také zvýšila, a nezbývá než věřit, že
tým kolem trenérů Radima Vintrlíka
a Martina Krybuse bude v nastoleném trendu pokračovat i nadále.
Změnou na trenérském postu začala nová sezóna pro tým dorostu.
Kormidla se ujal Petr Zvonič mladší,
který měl s vedoucím mužstva Jarou
Hrabcem v každém zápase velké
problémy vůbec poskládat jedenáctku hráčů, připravených nastoupit.
Tím byla limitována hra týmu prakticky po celý podzim. Jakmile se kluci
sešli, byli schopní hrát vyrovnanou
partii s kýmkoliv v soutěži. Ovšem
také vlivem častých zranění a nedisciplinovaností se ochudili o body,
které by je posunuly do lepších pater,
než je prozatímní jedenáctá pozice.
Přes zimu je třeba zkusit rozhlédnout
se po okolí, kde by se nacházel nějaký šikovný klučina, co by zapadl mezi
naše mladíky.
Také „béčko“ začalo nový ročník
s novým koučem. Této role se velmi zodpovědně ujal Vojta Červinka,
který klukům už od přípravy chystal
slušné dávky tréninkových jednotek.
Nutno podotknout, že se jeho svěřenci těchto tréninků účastní ve vysokém
počtu a snaží se ze sebe vymáčknout
vše, co v sobě najdou. Protože Vojta
kromě trénování také aktivně hraje,
pomáhá mu během zápasů na lavičce Radek Bíba, který ukončil kariéru
před půlrokem. Po postupu z třetí třídy nyní hráči poznávají výkonnostní
skok do okresního přeboru. Po úvodním rozkoukávání se však postupně
začali svým soupeřům vyrovnávat
herně a v několika případech i vý-

sledkově. Přestože se po podzimní
části nachází na posledním místě, na
své konkurenty v boji o sestup ztrácí
pouze minimum, a tak mají na jaře
pořád o co hrát.
Druhý rok v krajském přeboru zakouší kluci z „áčka“. Začátek soutěže
je zastihl v dobré formě, kdy vyhráli
tři ze čtyř úvodních zápasů. Zejména
hodovní utkání proti Svratce Brno,
kdy kluci otočili z poločasových 0:3
na konečných 5:3 zůstane jim i přihlížejícím fanouškům dlouho v paměti.
Následné velmi náročné zářijové týdny, kdy hráči museli v poměrně okleštěné sestavě vydržet nápor tří zápasů
během jednoho týdne, se projevily na
únavě a zranění velké části z nich.
Tím kluci ztráceli body s týmy, které
by v plné sestavě s přehledem přehráli. Nejvyšší vítězství zaznamenali
doma proti Moravskému Krumlovu
(8:0), nejvyšší porážku museli zkousnout na hřišti Líšně (2:7). Celkově
tedy drží v krajském přeboru devátou pozici s devatenácti body a skóre
35:38.
Na jaře věříme v návrat dlouhodobě zraněných hráčů a udržení stávajícího kádru, v lepším případě doplněného o nějakou novou součást naší
mašiny.
Mimo samotný fotbal se snažíme
o zkulturnění areálu hřiště a kabin.
Po nákupu tribuny a nových sítí na
zábrany bychom se v roce 2020 chtěli
zaměřit na pohodlí pro fanoušky i na
straně u střídaček doplněním laviček
na sezení. Na straně u kabin si dáváme za cíl jednoznačně zlepšit fungování stánku s občerstvením u kurtů,
v lepším případě se stálým zázemí
bez nutnosti stěhování před a po každém zápase.
Z tradičních akcí, pořádaných SK
Krumvíř bychom měli zmínit zářijovou
Burčákovou zábavu pod taktovkou
dvojice DJ - Mirek Šafránek a Roman
Koloděj, a nedávnou Mikulášskou,
kde hrála skvělá kapela bezKOFEINu. V průběhu vánočních svátků
nás čeká tradiční Silvestrovský běh
28. prosince a v příštím roce bude
první námi pořádanou akcí maškarní ples s datem ve znamení dvojek
22. 2. 2020.
Za všechny hráče a činovníky SK
Krumvíř Vám přejeme krásné svátky
vánoční a spoustu úspěšných dnů
v příštím roce.
Ondřej Luskač
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ČZS - sdružení vinařů Krumvíř
O letních prázdninách jsme pořádali zájezd do Znojma, Jihlavy a Telče, kde jsme se zúčastnili pivních
slavností. Náš reprezentant P. Šurýn získal 2. místo
v balancování s tuplákem piva. V Jihlavě jsme navštívili místní ZOO.
Během krumvířských hodů jsme opět vypomáhali
v šenku.
Zajišťovali jsme hlídání vinic proti špačkům, dále
jsme se věnovali vinobraní a následné výrobě vína.
Mladá vína jsme degustovali na sv. Martina ve Vinařském domě.
Na konci roku plánujeme tradiční Štěpánskou
ochutnávku mladých vín a to 26.12.2019 na búdě ve
14 hod. Vstupné 100,- Kč nebo min. 0,7 l vína.

V roce 2020 budeme 8.2.2020 pořádat zahrádkářský ples, a každoroční výroční členskou schůzi. Tradiční Josefský košt vín bude 21.3.2020 (degustace
s hodnocením 15.3.2020).
Ještě bych se vrátil k letošnímu hlídání vinic. Reakce mnohých vinohradníků je taková, že se hlídá špatně (všechno se uhlídat nedá) nebo dokonce, že se
hlídáním obohacujeme. Na naší nástěnce je zveřejněno celkové vyúčtování za hlídání. Zvažujeme proto, že v roce 2020 od hlídání ustoupíme. Na červen
plánujeme svolat schůzku ohledně hlídání a pokud
bude nadále reakce vinohradníků negativní, hlídat se
nebude!!!
Lubomír Lexa

REPORTÁŽE Z AKCÍ
Zahájení adventu
První adventní neděle je časem zapálení 1. svíčky na adventním věnci,
ale v Krumvíři už několik let také časem setkávání se s ostatními. Jsme
moc rádi, že hojně z Vás se sejde
před kulturním domem, popije, pochutná si na něčem dobrém, popovídá si a nakonec spolu za zpěvů koled
rozsvítíme vánoční strom.
Letošní ročník měl jednu velkou novinku – vratné obaly na pití. Už v loňském roce jsme vypouštění balonků
kvůli životnímu prostředí nahradili Ježíškovou poštou, ale letos jsme chtěli
snížit množství odpadu opravdu na
minimum. Obec nakoupila vratné
plastové kelímky, které najdou využití
i na mnoha dalších akcích, a všichni prodejci nalévali nápoje právě do
nich. Sem tam jsme zahlédli domácí
hrníček, což je ta nejlepší varianta.
Bylo připraveno i padesát skleněných
malovaných hrníčků, které se vyprodaly během první hodiny. Zájem o ně
nás zaskočil, pro příští rok jich určitě
objednáme mnohem víc. Při večerním uklízení jsme viděli, že vratné
obaly mají opravdu smysl. Množství
odpadků se s minulými ročníky nedá
vůbec srovnat…
Další novinkou byla charitativní
sbírka pro dětský domov Mikulov.
Když jsme někdy v říjnu začali zjišťovat informace o sbírce Krabice od
bot, která u nás v minulých letech
slavila velký úspěch, nemile nás překvapila informace o nutnosti registrace dárků. Od letoška si každý musí
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svůj dárek předem zarezervovat na
webových stránkách, vyplnit pro koho
přesně je určený a na jaké sběrné
místo se bude odevzdávat. Usoudili jsme, že předregistrace dárku by
u nás v Krumvíři moc nefungovala.
Dárky pro menší děti do 3 let byly
„rozebrány“ už v polovině listopadu.
Hledali jsme, kam bychom tedy svou
pomoc mohli směřovat letos a chtěli
jsme zůstat u dětí, protože motto Krabice od bot děti darují dětem se nám
moc líbí. Skvělého partnera jsme na-

šli v paní ředitelce dětského domova
v Mikulově. Spolu jsme připravili seznam věcí, které jejich domov využije nejvíce a které má zároveň každý
z nás doma. Připojili jsme i kasičku
na peníze, protože finanční dar je pro
domov samozřejmě tím nejlepším.
V pondělí jsme do Mikulova nakonec
odváželi tři obrovské krabice především s drogerií, ale i dalšími věcmi
a nádherných 6 150,- korun. Všem
velké díky a poděkování paní ředitelky Válkové přikládáme.
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Velký ohlas letos vzbudila moučníková soutěž. 12 vzorků vánoček,
štol, ale i dalších rozmanitých druhů
vánočního pečiva z celého světa jste
mohli ochutnat v průběhu odpoledne
a u šenku, kde se ochutnávalo, bylo
pořád plno. Někdo se ani nemohl
rozhodnout pro svého favorita, protože všechny moučníky byly výborné. Tři nejlepší si nakonec odnesli
zasloužené věcné ceny a my doufáme, že příště se budeme moct těšit
na ještě více skvělých vánočních
moučníků.
Poděkování patří základní škole
a dětem z kroužku zumby za jejich
vystoupení a otevření celého odpoledne, mužskému sboru zase za
krásné ukončení. Děkujeme všem
prodejcům a pomocníkům ve stáncích, že vydrželi i přes mrazivé počasí. Děkujeme také pomocnicím

ve tvořivých dílničkách. I díky Vám
se děti opět mohli vyřádit ve tvoření nebo poslat dopis Ježíškovi. Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomohli
s přípravou akce.
Jak už jsem psala na začátku, Zahájení adventu je již tradiční krumvířskou akcí a my doufáme, že se zase
za rok sejdeme, abychom spolu pobyli, pojedli, popili, nakoupili a něco
pěkného zažili. Těšíme se na Vás
29. 11. 2020 a už teď přemýšlíme, jak
ještě rozsvěcení vánočního stromu
vylepšit.
za organizátory
Božena Svobodová
Dobrý den paní Svobodová, ráda
bych prostřednictvím Vaší osoby
chtěla PODĚKOVAT všem občanům
obce Krumvíř, kteří přispěli do sbírky
pro náš dětský domov v Mikulově.

Děkuji nejen za
věcné přispění,
ale také finanční
podporu, kterou
využijeme
pro
děti na zájmové
a volnočasové
aktivity. Věcné
dary budou rozděleny do domácností našich
tří rodinných skupin. Jedná se o každodenní pomocníky a za to jsme
všem obyvatelům obce vděční. Obyvatelům obce Krumvíř přeji krásný
adventní čas, přeji prožití kouzelných
a poklidných svátků vánočních, a také
přeji vykročení „tou správnou nohou“
do nového roku 2020.
Mgr. et Mgr. Lada Válková
ředitelka DD Mikulov

Z HISTORIE
Pamětní deska v kostele sv. Bartoloměje
Když v roce 1953 nechaly vdovy po padlých občanech
2. světové války zhotovit pamětní desku ve vstupní části
místního kostela, vzešel z iniciativy tehdejšího duchovního
správce P. Miloše Indry úmysl uctít také památku padlých
z 1. světové války (dříve Velká válka). Nejen, že se nevrátili
živí, ale ve většině případů jim nebylo dopřáno, aby našli
místo svého posledního odpočinku ve své rodné dědině,
ba ani vlasti. V mnoha případech nebyla jejich těla dohledána vůbec. A tak byli pouze prohlášeni za mrtvé, nebo
byli pohřbíváni přímo na bojišti v daleké cizině, v lepším
případě na některém z hřbitovů, pokud se takový nalézal
v blízkosti fronty. Někdy bylo tělo ponecháno k pohřbení
nepříteli. Nechal tedy zhotovit pamětní desku se jmény
a daty těchto padlých, fotografie zhotovil p. Karel Dočkal.
Svěcení obou těchto pamětních desek proběhlo v květnu
1953.
Při minulých opravách kostela byla deska sňata a po
dokončení úprav a výmalby se na ni zřejmě zapomnělo
anebo vzhledem k jejímu špatnému stavu se zpátky již
neumístila.
Moje maminka vzpomínala, že katolický farář sháněl
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nějaké fotky padlých ve Velké válce. Jednalo se také o bratra mého dědečka Josefa Piláta - Františka, který zahynul
v roce 1915 někde na italské frontě. Marně jsem tuto pamětní desku v kostele hledal, i když jej jako evangelík tak
často nenavštěvuji (občas nějaká svatba, křtiny, pohřeb).
Během shánění údajů pro knihu o legionářích Kloboucka, kde je mj. zmíněno i 13 legionářů a mobilizovaných
občanů z Krumvíře, byla tato deska objevena ve skladu
úklidových potřeb v kostele. Protože byl její stav z důvodu
stáří a hlavně působením vlhkosti velmi špatný, byla nabídnuta ze strany p. Mgr. Trávníčka, vojenského historika
a autora zmíněné knihy o legionářích pomoc při zajištění
jejího restaurování.
A tak mohla být 10. 11. 2019 při příležitosti výročí ukončení 1. světové války opět umístěna na své místo v kostele, kde ji nynější duchovní správce P.ThLic. Petr Šikula
slavnostně požehnal. Aby všem připomínala i za dalších
100 let nejenom padlé krumvířské rodáky, ale i všechny
oběti, které války přinášejí.
Zmiňovanou knihu (ne)Zapomenutí legionářští „bráškové“ lze zakoupit na Obecním úřadě v Krumvíři.
Lubomír Lexa
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Listopad 1989
Před třiceti lety se v naší – tehdy Československé socialistické – republice změnilo úplně všechno. Sametová revoluce je
největší historická událost našich soudobých dějin, kterou si většina z nás ještě živě pamatuje. Někteří si dokonce vzpomenou naprosto přesně, kdy a kde se dozvěděli, že se v Praze něco děje… A z toho jsme při tvorbě našeho článku vycházely.
Jsou to vlastně vzpomínky na dění té doby, tak jak si je pamatují lidé kolem nás.
My mladší si ale musíme uvědomit, že v roce 1989 všechno fungovalo naprosto odlišně než dnes. Žádný internet, noviny
ani rádio neinformovalo, že v Praze 17. listopadu probíhá nějaké shromáždění, revoluce. Informace začaly opatrně prosakovat až později….
Božena Svobodová, Marie Šálková
Maruška Šebestová (t. č. 13 let)
Byla jsem v 8. třídě a vůbec jsme
netušili, co se děje. V televizi vysílali záběry z Národní třídy, ale ve
škole se o tom mluvilo jen okrajově. Nikdo z vyučujících nevěděl, jak
to dopadne, takže opatrnost byla
na místě. Pro nás žáky to však byl
půlrok, kdy jsme měli volnější režim
a to bylo tehdy důležitější než to, co
se děje v politice. Až později jsme
se postupně dozvídali, že minulost
naší země byla jiná, než jsme se
dosud učili. Například pro mě bylo
velkým objevem zjištění, že prvním
prezidentem ČSR byl Tomáš Garrigue Masaryk, o němž jsem do té
doby neslyšela.
Svatka Šurýnová (t. č. 33 let)
16. listopadu jsem si v práci na
odpolední zlomila malíček na levé
ruce. Na chirurgii jsem dostala sádru a jela jsem domů. 17. listopadu
bylo nutno sepsat hlášení o pracovním úrazu. Strašně nepříjemná
věc. O žádné revoluci jsem nic nevěděla. Možná něco málo proběhlo
ve zprávách, ale ty jsem moc nesledovala. Až 18. 11. 1989 dopoledne jsem šla ke kamarádce na kafe
a volal nám známý z Ameriky, cože
se to tady děje. Tak jsme se začali
dívat na zprávy, ale informace byly
špatné. Vlastně až do třetího dne
jsme se postupně dozvídali, co se
děje.
Josef Valihrach (t. č. 33 let)
Sametovou revoluci jsem prospal... Ve čtvrtek 16. listopadu jsem
vypresoval poslední červené víno
a v pátek jsem nastupoval do nemocnice na plastiku ušního bubínku. Vzbudil jsem se v sobotu a vůbec netušil, co se kolem děje. Na
pokoji nás bylo více než dvacet, každý říkal něco jiného, samé nesouvislé útržky. V pondělí mně manželka přivezla noviny a já zjišťoval, že
je to v Praze velké a vážné. Strašně
mě mrzelo, že zrovna ležím v ne-
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mocnici. Doktoři i sestřičky se nám
báli něco říct přímo, jenom jedna mi
bokem pošeptala, že je to na spadnutí. O pár dní později do nemocnice přišli mladí medici a už přinesli
letáčky Občanského fóra a hlavně
nedostatkové informace. Doma
jsem dobu rekonvalescence strávil
víceméně u televize a už plánoval,
že by se vinaření mohlo stát mým
povoláním.
Míša Procházková (t.č. 19 let)
V tomto období jsem žila a studovala v Ostravě. Přímo 17. listopadu (což byl pátek) se v Ostravě nic
důležitého nestalo. Zprávy o tom,
co se dělo v Praze došly na sever
naší země se zpožděním (media
tenkrát ještě neměla takovou sílu
a rychlost). V pondělí, když jsme šli
do školy, visel na vstupních dveřích
malý letáček, který informoval o nějakém shromáždění. Říkala jsem
si, že si ho v klidu přečtu odpoledne, až půjdu ze školy….ale to už
na dveřích nic nebylo. Doma jsme
dali informace dohromady a vydali
se na náměstí Lidových milicí v Moravské Ostravě (22. prosince 1989
bylo přejmenováno na Masarykovo
náměstí). Tam už jsme se scházeli
pravidelně, snad každý den, a protože listopad a prosinec 1989 byly
velmi chladné a mrazivé měsíce,
mám na toto období vzpomínku i ve
své zdravotní kartě, kam mi paní
doktorka červeně zapsala „účastnila se demonstrací!!!“ (a onemocněla angínou)…..výuka ve škole
(studovala jsem sociálně právní nástavbu) v těchto dnech byla velmi
zvláštní, většinu předmětů čekala
velká změna, takže jsme si ve škole
hodně povídali a učili se jen psaní
na stroji, kde změny nebyly očekávány…
Lidka Svobodová (t. č. 32 let)
17. listopadu jsme vůbec o ničem
nevěděli. Až druhý den v práci říkala kolegyně, že něco slyšela v rá-

diu, ale pořádně jsme nevěděli, o co
šlo. V neděli 19. listopadu si pamatuju, že jsme šli celá rodina navečer
ze hřbitova rychle domů, sedli jsme
k televizi a sledovali s napětím, co
se děje v Praze. Dojemné to bylo
hlavně pro tatínka.
Anička Straková (t. č. 32 let)
V této době jsem byla na mateřské dovolené a ten den byl pro mne
a určitě i pro mnohé mimopražské
občany jako každý jiný. Pokud jste
nebyli pravidelnými posluchači západního rozhlasového vysílání,
z oficiálních zpráv jste se o dění
v našem hlavním městě právě 17.
listopadu nic mimořádného nedozvěděli. Po střípcích se k nám
informace dostávaly s minimálně
dvoudenním zpožděním, což je
dnes úplně nemyslitelné. Ale každý
takový střípek se měnil v doušek
čerstvého vzduchu, který nakonec
vyústil v jedno velké svobodné nadechnutí. Nenechejme si ho vzít.
Pavla Nováková (t. č. 27 let)
Ten den jsem byla v práci, klasika. Večer jsme doma poslouchali Svobodnou Evropu, škrčelo to
a najednou byl přímý přenos ze
Staroměstského náměstí z Prahy.
Byli jsme jako v tranzu... Hlásili, že
se dějí demonstrace, jsou tam zásahy policie proti civilistům, všude
to vře, divadla jsou zavřený... Nejsilnější moment byl, když řekli, že
zabili studenta Šmída. Tak to už je
moc, jsem si říkala! Když už se zabíjejí lidi, to už je vrchol! ... Nakonec se ukázalo, že to nebylo zabití,
ale jenom poranění, ale ten pocit
si pamatuju jak včera. Velice silný
zážitek mám ale z nahlášené generální stávky. Nevím přesně, kdy se
odehrávala, možná v následujícím
týdnu a měla být od 11h do 14h.
V práci jsem oběhla celé patro, že
je stávka a že půjdem do centra
Brna, ale nikdo se k tomu moc nevyjadřoval.
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Václav Novák (t. č. 30 let)
Byl jsem ve sklepě po práci a poslouchal jsem rádio. Čekal jsem na
zprávy, byli jsme nažhavení na to, co
se děje a jak se situace vyvíjí. Ve Vinopě se chystal stávkový výbor, kterému jsem dělal vedoucího, stávka
se odehrávala pak v Pavlovicích na
náměstí, kde jsem za Vinopu řečnil.
Kristýna Vlasáková (t. č. 10 let)
Ležela jsem v dětské nemocnici
v Černých polích po trhání mandlí.
V televizi běžel seriál Druhý dech.
Věděli jsme, že se něco děje, ale nevěděli jsme co přesně. Vůbec ale nevím, jak na převrat reagovali ve škole,
skoro nic se tam neřešilo. Jenom, že
zvolnili v ruštině, do konce roku už se
to moc neřešilo a pak nám oznámili,
že se bude učit angličtina a němčina.
Věrka Vašíčková (t. č. 20 let)
Ten den jsem byla v práci a nevěděla jsem nic. Bydlela jsem v Brně,
televizi jsem nesledovala, rádio
jsem neposlouchala a oni to ani
nedávali ve zprávách. Dozvěděla
jsem se o tom, třeba až další týden
v pondělí, ani nevím odkud, nejspíš
ze Svobodné Evropy. Potom jsem
chodívala na Svoboďák na protesty
a pamatuju si, že byla strašná zima,
mrzlo až praštělo.
Blanka Němečková (t. č. 36 let)
Já jsem byla v práci a nic jsem
nevěděla. Dozvěděla jsem se až
potom v pondělí v práci, když někdo poslouchal Svobodnou Evropu,
že byla v Praze manifestace a že
tam zabili toho študenta, i když se
potom ukázalo, že to byla fáma. Tak
jsme se nad tim všecí rozplývali, jak
je to možný, jak si to mohli dovolit.
A pak už se to začalo probírat v televizních zprávách, že tam byly pro-

tistátní živly a dělali tam neplechu
a že je policajti rozehnali.
Zakladatel Občanského fora (nechtěl být jmenován) (t. č. 34 let)
O manifestaci jsem se dozvěděl
z televize. To bylo obrovský nadšení, my jsme ty manifestace prožívali
u té televize.
Vzápětí po revoluci vzniklo Občanské fórum jehož principem bylo
přivést společnost k svobodným
volbám a tím ke vzniku demokratické společnosti, zrušení vlády jedné
strany, odstranění železné opony
a svobodnému získávání informací
bez cenzury.
V Krumvíři jsme vylepili nějaké plakátky s pozváním na schůzi
Občaského fóra. Oni už ty schůze
všude jinde probíhaly, akorát Krumvíř pořád spal, tady se nic nedělo,
ale nebylo se čemu divit, když tady
bylo 60% straníků. Na Občanské
fórum se neregistrovalo, jenom tam
mluvil mluvčí, což jsem byl já, jako
zakládající člen, s bývalou ženou.
Takže jsme něco prezentovali a lidi
tam přispívali tím, co se jim nelíbí,
protože ta nespokojenost v nich
byla. Vládlo se ne ekonomicky, ne
hospodářsky, ale politicky, o všem
rozhodovala vláda. KSČ doporučovala, kdo se dostane na střední či
vysokou školu a kdo ne...
Výhoda bylo to, že jsme ve fóru
nebyli organizovaní, nebyly průkazky, ale byly známý jména, protože
kdo se hlásil ke změně, tak nosil přišpendlený trikolorky, tak jako v roce
68 - tehdy to fungovalo podobně.
Ladislav Němeček (t. č. 35 let)
Já si jenom pamatuju na Občanský
fórum, to byla veřejná schůze, kterou
zorganizoval Staňa Kovařík s Mirkou
a Anďa Vašíčková. To bylo až pozdě-

ji, v kinosálu se tam sešlo všemožný
složení lidí i učitelé. Občanský fórum
bylo založený proto, aby tady komunisti ztratili moc. Reprezentantem
tady v Krumvíři byl Staňa Kovařík.
Jiří Zvonič
Listopad 1989 jsem trávil na vojně
v Českých Budějovicích, takže si na
události kolem revoluce velice dobře pamatuju. Sedmnáctého byly na
ulicích houfy lidí s vlajkama, všude
vládla silná atmosféra a euforie. Lidi
nás vojáky zastavovali, ptali se, co armáda, jestli stojí na straně lidí a zvali
nás na pivo. Informace se k nám sice
dostávaly postupně, ale o to větší
chaos pak mezi vojáky vládl. Nikdo
najednou nevěděl, co bude, ze dne na
den se všechno měnilo. „Politruci“ po
nás začali chtít oslovování „ pane“ namísto „soudruhu“ a stali se z nich spíš
uťápnutí panáci. Zavládl volnější režim a vojnu nám nakonec zkrátili o tři
měsíce. Jsou to perfektní vzpomínky.
Věra Colledani
Na 17. listopad 1989 opravdu nikdy nezapomenu. Byl pátek, seděla
jsem v posluchárně tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
(zanedlouho přejmenované na Masarykovu univerzitu) na přednášce
Silvestra Nováčka: Dějiny marxismu
- leninismu. Předmět byl na všech
vysokých školách povinný a neúčast
se rovnala vyhazovu. Silvestr Nováček mi utkvěl v paměti především
proto, že to byl tchán předsedy ÚV
Komunistické strany Čech a Moravy
Miroslava Grebeníčka. V právě probíhajícím semestru se už další přednáška nekonala, předmět byl ihned
zrušen. Semestr víceméně nepokračoval, jarní ani nezačal. A příští
akademický rok jsme studovali dohromady dva ročníky.

NA CESTÁCH
Černobyl
Před více než třiceti lety proletěl nad
nic netušícími hlavami místních obyvatel radioaktivní mrak. Mohl za to výbuch černobylské elektrárny ležící na
sever od Kyjeva, který z třicetikilometrové oblasti kolem elektrárny násilně
vytvořil přírodní radioaktivní park, dnes
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známý jako Zóna. Podívat se do ní byl
můj sen od první chvíle, kdy sem se
o ní asi před deseti lety dozvěděl. Letos jsem zažil její podzimní variantu.
Zóna je překvapivě rozlehlá a mezi
jednotlivými objekty se občas jede
i půl hodiny autem. Díky velkým vzdá-
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lenostem a třicetileté nepřítomnosti lidí
se v oblasti daří zvířatům, především
psům a také koním, které jsme při jednom nočním výjezdu ze Zóny málem
přejeli. Město Pripyat, které leží pár
kilometrů od elektrárny bylo v době
výstavby nejmodernější a nejzásobovanější město v Sovětském svazu
a sloužilo pro zaměstnance elektrárny
a jejich rodiny. Město zůstalo téměř
v původním stavu tak, jak ho 50 tisíc
obyvatel ve spěchu opustilo. Poblíž
města je i obrovský 150 metrový vojenský radar (DUGA – datel, nazývaný
tak pro svůj typický zvuk), který sloužil
jako síť pro detekování nepřátelských
raket. Byl utajovaný jak před okolním
světem, tak i před samotnými obyvateli a oficiálně fungoval jako dětský
tábor i s vlastní falešnou autobusovou
zastávkou. Málokdo ví, že radar potřeboval až čtvrtinu výkonu černobylské
elektrárny. Letos byl o havárii čtvrtého
bloku elektrárny natočen vydařený seriál od HBO s názvem Černobyl.
Pavel Colledani

Inspirativní setkání v Londýně
Od premiéry filmu Bohemian Rhapsody, jehož promítání probíhalo i v Krumvíři, všichni známe ikonickou postavu
hudební historie Freddieho Mercuryho. I já mám historku
s ním spojenou. Jeho světoznámé kostýmy mimo jiné navrhovala i britská návrhářka Zandra Rhodes, pro kterou jsem
měla čest předvádět v únoru tohoto roku v rámci London
fashion week. Rhodes v 70’ letech patřila k Nové Britské

vlně, její práce je čistá, dramatická a femininní, inspirovaná
květy a orientální kulturou. Z dalších slavných oblékala také
Briana Maye z Queenů, princeznu Dianu, Barbru Streisand
a v neposlední řadě i mne. Na den castingu a samotné show
dodnes vzpomínám jako na jeden z nejinspirativnějších zážitků, zvlášť když jsme se Zandrou sdílely stejné ponožky.
Natálie Colledani

Z REDAKČNÍ POŠTY
Neuklizené exkrementy
6.9. 11 hodin. Asfaltka k Valihrachovýmu sklepu. Jde paní
s dítětem a velkým psem, pes udělá hromadu a paní jde dál.
Volám na ni: „Proč to neuklidíte?“ Říká: „To neuklízí žádnej.“
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Tak jí odpovídám: „Divila byste se, ale ti slušní pejskaři ano.“
Hezký příklad pro výchovu vlastního dítěte.
Schmied Mira
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Otázky plné odpovědí
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se zapojili (nebo se teprve
zapojí) do mého pokusu s názvem
Dotazník spokojenosti s životem
v obci Krumvíř. K jeho sestavení mě vedl pocit, že ačkoliv jako
zastupitelka reprezentuji občany obce, často nemám možnost
zjistit, jestli se moje přesvědčení
o správnosti rozhodování shoduje s tím jejich. A naopak – dokud
jsem v zastupitelstvu nebyla, neměla jsem odvahu svoje nápady
příliš prosazovat. A také mi nepřipadá, že je pro to prostor. Ačkoliv
si některý z respondentů myslí,
že je lepší účastnit se zasedání
zastupitelstva, ne každý na to má
čas a chuť. Celkově bych ráda, tak
jako větší počet z Vás, aby byla
obec občanům otevřenější. Moje
snaha o zveřejňování aktualit na
obecním facebookovém účtu ale
zatím u ostatních nenašla podporu. Souhlasím, že dalším zdrojem
zpráv by měl být rozhodně právě
zpravodaj, nicméně v rychlosti
předání informací nemůže online
zdrojům konkurovat.
Na začátku stála myšlenka roznesení papírové podoby dotazníku
do schránek občanů. Tuto myšlenku vyjádřilo i pár respondentů.
Nakonec mě ale odradila finanční
zátěž, kterou by představoval tisk
dotazníku pro všechny občany,
a naopak mě lákalo vyzkoušet elektronickou podobu z důvodu přehlednosti a jednoduššího hodnocení výsledků. Samozřejmě jsem
řešila otázku občanů, kteří nemají
přístup k počítači. Její řešení jsem
se snažila nastínit v úvodním textu k dotazníku a v současné chvíli zkouším efektivitu dostupnosti
dotazníku v místním obchodě.
Jednomu z Vás se nelíbil způsob,
kterým se k němu dotazník dostal.
Pravděpodobně přes Facebook.

Podle mého názoru je ale jedno
jak, důležité je, že se dostane k co
největšímu počtu lidí a ti pak budou mít možnost, kterou mohou
a nemusí využít. Údajně také není
jasné, kdo je tazatelem. To jsem
doufala, že dostatečně vysvětluji
taktéž v úvodu dotazníku. Skeptik
vyjádřil pocit, že dotazník k ničemu
nebude. Já ale zůstávám optimistou a myslím si, že i malý krok je
lepší než stagnování na místě.
Otázky na věk a délku pobytu
v Krumvíři měly být tak trochu na
rozjezd. Nakonec jsem ale ráda,
že jsem je do dotazníku zařadila, protože ukazují, že odpovídali
občané napříč všemi kategoriemi.
Osobně jsem si díky výsledkům
dotazníku ráda připomněla, že každý jsme jiný a každý považujeme
za důležité něco jiného. V mnoha
odpovědích dochází k časté shodě
(zeleň v obci, čistota, stání aut…),
jiné poukazují na to, na čem konkrétně respondentovi záleží. Nelituji ani zařazení otázky „Co se
Vám na Krumvíři líbí?“ Často totiž
pro všechnu tu kritiku zapomínáme, že některé věci fungují skvěle.
Co se týče obchodního řetězce
PENNY Market, ráda bych objasnila situaci. PENNY Market zamýšlí vybudovat na daném místě obchodní dům a zastupitelstvo může
tento záměr buď schválit, nebo
odmítnout. Neleží tedy v rukách
zastupitelstva rozhodnutí, jestli tu
budeme mít Penny nebo Lidl (jak
by si respondenti často přáli více),
ale pouze rozhodnutí, zda Penny ano, nebo ne. Zatím by 73,5
% (tedy 169 respondentů) stavbu
uvítalo, 27% (62 respondentů) ne.
Tyto hodnoty ale nemají velkou relevanci, neboť odpovídala jen malá
část občanů. Důležité jsou nicméně argumenty pro a proti výstavbě,
které mohou mít velký význam při

samotném rozhodování zastupitelstva.
Výsledky dotazníku průběžně
zpracovávám a předávám zastupitelům. Jak s nimi naložíme, záleží
na každém z nás. Nebude bohužel
v našich silách splnit jako zlatá rybka všechna přání, budeme mít ale
povědomí o tom, co si někteří občané přejí. Občas mě u mnohých
kritických odpovědí napadalo, že
často tak nějak čekáme, až po nás
někdo uklidí. V případě stížnosti na
čistotu a odpadky to platí doslova.
Ráda bych ale, abychom se všichni zamysleli nad tím, jak ke stavu obce sami svým každodenním
chováním přispíváme. Například
ve vztahu k odpadkům můžeme
v okolí hřišť krásně vidět, jak důležitá je výchova budoucích generací. Třeba by se nám mohlo jednou
podařit vytvořit tu, po které nikdo
uklízet nebude muset. Mezitím by
alespoň mohlo začít být normální,
že v rámci procházky pár odpadků
sami posbíráme. Nejsme za to sice
placení, mně osobně to ale plně vynahradí pocit, že jsem něco udělala
pro nás všechny. Nezapomínejme
proto, že nejenom zastupitelstvo,
ale hlavně běžní občané vytváří
podobu a atmosféru obce. Sami si
sice koupaliště neopravíme, můžeme ale přispět k tomu, že bude
obec i nadále vynikat svým klidem,
přívětivostí, ale třeba i množstvím
zeleně, které umožníme růst v našich zahrádkách.
Doufám, že jsem vypuštěním
dotazníku do světa pobouřila jen
minimum z Vás a že účel, kterého
jsem se snažila jeho vytvořením
dosáhnout, trochu posvětí prostředky, které někteří neschvalujete. Každý, byť i nedokonalý krok, je
posun vpřed, kterého jsem chtěla
dosáhnout.
Ilona Jakubčíková

Téma budoucích kalendářů
Každý rok se téma kalendáře vymýšlí na poslední chvíli
a nezbývá, než volit z toho, co už se v obci a okolí nafotilo. Tímto bych Vás chtěl požádat, zda byste nám mohli
navrhnout nějaká témata na kalendář. Největší problém
s focením kalendáře je čas. Téma, které vybereme se fotí
rok dopředu, a i díky tomu je s tím vždy problém. Prosím
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tedy tímto o téma nebo spíše více témat, abychom měli
kde brát (a dle témat vybírat i formát kalendáře).
Staňa Prokop
- Obecní úřad vydal kalendář na rok 2020. Autoři
fotografií jsou: Renata Šebestová, Stanislav Prokop,
Adéla Dufková.
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POZVÁNKY NA AKCE
Kulturní akce:
26.12.2019

Štěpánský košt

27.12.2019

Vánoční koledování s DFS Pantlička

28.12.2019

Silvestrovský běh

18.1. 2020

Krojový ples

25.1. 2020

Ples Terezínských vinařů

8.2. 2020

Zahrádkářský ples

22.2. 2020

Maškarní ples SK Krumvíř

29.2. 2020

Maškarní ples ZŠ a MŠ Krumvíř

15.3. 2020

Degustace vín

21.3. 2020

Josefský košt

30.4. 2020

Čarodějnice ZŠ a MŠ Krumvíř

17.5. 2020

Jarní besídka ZŠ

30.5. 2020

Dětský den s hasiči

3/2019

Krumvířský zpravodaj

strana 27

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

Kuchta Daniel

č. p. 75

za období od 1.1.2019 do 30.4.2019

Vytrhlík Antonín

č. p. 392

Jurasová Ludmila

85let

Valihrach Jakub

č. p. 494

Luskač Ladislav

85let

Hodáňová Marie

č. p. 165

Luskačová Růžena

84let

Válková Anežka

č. p. 73

Sladký Zdeněk

84let

Válek Lubomír

č. p. 73

Jestřebecký Josef

82let

Švagerka Michal

č. p. 40

Komorášová Milada

80let

Záruba Samuel

č. p. 103

Borovička Karel

80let

Svobodová Markéta

č. p. 480

Pilařová Eva

81let

Peroutková Františka

93let

ODLÁŠENÍ

Šebestová Marie

90let

za období od 1.8.2019 do 30.11.2019

Sladký Josef

90let

Navrátilová Tereza

Kulíšková Věra

87let

Škrhová Vlasta

87let

Šebestová Blanka

80let

NAROZENÍ

Kobylková Marie

93let

za období od 1.8.2019 do 30.11.2019

č. p. 97

Valihrachová Františka 91let

Kuchta Daniel

č. p. 75

Hladká Květoslava

86let

Valihrach Jakub

č. p. 494

Kocourek Jaroslav

83let

Záruba Samuel

č. p. 103

Charvát Jindřich

81let

Svobodová Markéta

č. p. 480

PŘIHLÁŠENÍ

ÚMRTÍ

za období od 1.8.2019 do 30.11.2019

za období od 1.8.2019 do 30.11.2019

Ostřížková Anna

č. p. 462

Valihrachová Marie

č. p. 1

Šamánková Natálie

č. p. 462

Frýdlová Alžběta

č. p. 336

Hašková Lenka

č. p. 186

Šebestová Jarmila

č. p. 298
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Hubertova jízda
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Mikulášská zábava
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Adventní koncert
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Zahájení adventu
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