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Úvodem ke Kronice města Moravského Krumlova 2007
V úterý 27. listopadu navštívil Moravský Krumlov a posléze i Znojmo
prezident ČR Václav Klaus s chotí, a to v rámci své třídenní cesty po
Jihomoravském kraji, kterou absolvoval na pozvání hejtmana Stanislava Juránka.
Prezident s doprovodem přijel na zámek v Moravském Krumlově krátce po druhé
hodině odpolední a na nádvoří ho přivítaly asi dvě stovky obyvatel, převážně školou
povinných žáků. Děti ze souboru Krumlováček v krojích nabídly prezidentovi
chléb se solí a poté následovala prohlídka Muchovy Slovanské epopeje. „Děkujeme
za to, že v rámci třídenní návštěvy Jihomoravského kraje jsme zavítali i do
Moravského Krumlova. Vážíme si uvítání, kterého se nám dostalo a že jste se tu
shromáždili v hojném počtu i přes tu zimu, abyste prezidenta a jeho manželku
pozdravili. Jste tu zocelení lidé. My se opravdu snažíme nesedět jen v Praze na
Hradě, ale snažíme se cestovat po celé zemi, mimo jiné i formou těchto třídenních
návštěv. Návštěva jihu Moravy je nesmírně milá a přátelská, uvědomujeme si tu
vřelost zdejších lidí. Rádi jsme zhlédli Muchovu Slovanskou epopej, i když jsem ji
viděl asi před více než 10 lety. Dojmy z kraje máme pěkné, kraj funguje, jde dopředu
a nemá žádný velký problém a to je dobře. Přejeme vám, aby se tu stále dařilo a aby
až přijedeme příště, jsme se mohli podívat, co se tu nového podařilo,“ promluvil v
úvodu prezident Václav Klaus. „Na této návštěvě u vás v Moravském Krumlově
jsem velmi ráda také proto, že manžela vidím více naživo, protože ho jinak vidím
více v novinách a televizi. Tyto cesty mám velmi ráda, protože se dostávám
do krásných míst a vidím hodně zajímavých budov a památek. Ale to nejdůležitější
je, že vidím vás občany a věřte, že pro mě osobně i manžela jste pro nás to
nejdůležitější, protože tím dodáváte spoustu energie a optimizmu a za to děkuji,“
přidala svou zdravici Lívie Klausová, manželka prezidenta. Poté v krátkosti
promluvil k prezidentskému páru a přítomným hejtman Jihomoravského kraje
Stanislav Juránek. „Já jsem na této cestě chtěl pro prezidentský pár co nejvíc
překvapení a věřím, že se zdejší Slovanská epopej stala jedním z nich. Chtěl bych
nenápadně lobovat na tom, až se bude rozhodovat na jednáních v Praze o tom, kde
Epopej má být,“ řekl Stanislav Juránek. V zápětí následovala beseda s občany.
„Zůstaňte ve funkci!“ ozval se hlas z davu. „To je hezký pokyn, ale máme
demokratický parlamentní systém a o tom, kdo bude prezidentem, budou
rozhodovat senátoři a poslanci, takže tento pokyn dejte jim,“ odpověděl prezident.
„Zůstane Epopej v Moravském Krumlově?“ zněl další dotaz. „Já dobře vím, že něco
řeknu nevinně, ale ono je tu zakuklených deset novinářů a zítra to bude ve všech
novinách, takže si musím dát pozor. Přesto, že jsem celoživotní Pražák, tak mám
pocit, že Praha má svých památek nepřeberné množství a když se k nim přidá jedna
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Muchova epopej, tak to Praze nepřidá nijak kulturně, malířsky, turisticky. Bude to
zanedbatelný čin do klenotnice, takže proto není důvod, aby se stěhovala. Nevím,
zda to podle odborníků nechce větší sály nebo vidět z větší dálky, to je technická
úvaha, do které se plést nechci. Já bych nejvíc spoléhal na úřednickou pomalost, to
je největší naděje. Úřednická pomalost a nepráce, to je mocná čarodějnice, která
určitě funguje ve prospěch Moravského Krumlova,“ odpověděl prezident.
Václav Klaus byl druhým prezidentem, který navštívil Moravský Krumlov a
k této příležitosti byla připravena nová pamětní kniha, aby ji svým prvním
podpisem současný prezident uvedl k dalšímu užívání. Poté prezident veřejnosti
podepsal připravené památníčky a rozdal fotografie s podpisem. Rozloučil se a tím
návštěva skončila. Pak kolona aut s prezidentskou limuzínou odjela z Krumlova do
Znojma.

I.

POČASÍ A KLIMATICKÉ ZMĚNY

Vichřice o rychlosti více jak 110 km/h se přehnala nad Jihomoravským krajem
ze čtvrtka 18.1. na pátek 19.1. Poškodila vzrostlé stromy lesních porostů. V této
souvislosti se zvažovalo vyhlášení krizového stavu na likvidaci polomů. Hasiči
vyjížděli k nejrůznějším případům, kterých bylo více jak dvě stě. Vítr vyvracel
stromy a strhával střechy domů. „Hasiči odstraňovali spadlé stromy a zajišťovali
utržené střechy. V okrese Brno-venkov se vyjíždělo ke 46 událostem, stejný počet
výjezdů měli hasiči na Znojemsku. Spadlé stromy v kraji poškodily zaparkovaná
auta a elektrické vedení, vítr ničil střechy, billboardy a sloupy telefonního a
elektrického vedení. Poškozeny byly i domy. Na Znojemsku vyjížděli k odstranění
utrženého plechu ze střechy místní sokolovny v Trstěnicích, který přerazil sloup
elektrického vedení.
V naší oblasti většinou moc nesněží, ale 24. 1. 2007 napadlo asi 20 cm sněhu!
Ve zpravodaji mě zaujala amatérská meteorologická studie Zbyňka a Zdeňka
Sklenských, kteří podotkli:
„Námi prováděná měření jsou na ryze amatérské bázi, jak dokazuje srovnání
s přesnými údaji z meteorologických stanic v blízkosti MK. Tato data mají pouze
přibližný informační charakter.“
Měření prováděli v letech 1994 – 2006.
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Leden a únor
Máme před sebou dva z nejchladnějších a srážkově nejchudších měsíců. Jak
z grafu patrno, průměrně nejchladnější leden byl právě loni. Nejnižší lednová
teplota, a sice -17°C, však byla naměřena v letech jiných, přesně 4.1.2002 a
6.1.2004. Z grafu je také vidět, že za posledních třináct let byla průměrná měsíční
lednová teplota nad nulou pouze třikrát. V měsíci únoru byla naopak měsíční
teplota záporná pouze čtyřikrát. Chladnější z těchto dvou měsíců je tedy na první
pohled leden, ten je také nejchladnějším měsícem v celém roce.
Nejnižší teplota naměřená v měsíci únoru je prozatím stejná jako v lednu,
tedy také -17°C a byla naměřena 1.2.1998, přestože únor ’98 patřil k těm
nejteplejším. Co se týče nejvyšších naměřených teplot, v měsíci lednu to bylo 12°C,
což bylo naměřeno 9.1.1998. Tento rekord však letos už neplatí. Jen pro informaci –
10.1.2007 jsme v naší stanici naměřili 13,7°C.
A teď tu máme jednu perličku. Nejvyšší teplota naměřená v únoru byla 17°C a
bylo to 27.2.1998, tedy ve stejném měsíci jako byla naměřena i teplota nejnižší.
V rámci jednoho měsíce ve stejném roce je to absolutní rekord v rozmezí teplot, je to
celých 34°C!
Jak bylo řečeno v úvodu, oba dva naše porovnávané měsíce jsou také
srážkově nejchudšími. Dlouhodobý průměr napadaných srážek měsíce ledna je
23,91mm. Průměr napadaných srážek měsíce února je 22,97mm, což z měsíce února
jednoznačně dělá srážkově nejchudší měsíc v celém roce.
A ještě jedna perlička pro měsíc únor. V žádném jiném měsíci se nikdy nestalo, aby
byl součet napadaných srážek za příslušný měsíc nulový, ovšem v únoru hned
dvakrát. Bylo to v letech 1998 a 2003. Rok 2003 byl rokem srážkově nejchudším,
tehdy za celý rok napadalo v součtu pouze 343mm srážek. Při letmém pohledu do
srážkového grafu měsíce února zjistíme, že nejvyšší počet srážek v porovnání obou
měsíců za posledních třináct let napadal v únoru ’05. Tento rok byl také jedním
z nejdeštivějších vůbec.
Březen
Z grafu průměrných měsíčních teplot můžeme vyčíst, že teploty v březnu jsou
poměrně stabilní rok co rok a nedoznávají příliš velkých výkyvů, kromě snad roku
’96, který však byl rokem výjimečným, byl to prozatím nejchladnější rok
od
začátku našeho sledování. Extrémní mrazivé teploty se v březnu vyskytují jen málo
a pouze v jednotlivých dnech. Nejnižší teplota v březnu byla naměřena 2.3.2005, a
bylo to -14°C. Za zmínku stojí, že to byl nejchladnější den v celém roce 2005!
Nejvyšší teplota v březnu byla naměřena 26.3.1999, a bylo to 20°C.
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V minulém díle jsme si probrali dva na srážky nejchudší měsíce leden a únor.
Vlastně už máme za sebou skoro celé období, ve kterém se dlouhodobý průměr
napadaných srážek pohybuje kolem 30mm a méně Jsou to měsíce říjen až březen,
tedy sedm měsíců po sobě v řadě. Nejvíce srážek, jak už víme, napadne od května do
srpna. Není to samozřejmě tak, ale ze srážkového grafu měsíce března již
s opatrností lze vyčíst srážkové a teplotní trendy celého roku. Například rok 2003
byl rokem nejteplejším a nejsušším. Podobně rok 1999, ten byl druhým nejsušším
rokem v průběhu našeho měření. A obrácené, např. rok 2006 byl druhým
nejdeštivějším rokem vůbec atd.
Duben
Z grafu průměrných měsíčních teplot lze zjistit, že duben je v tomto ohledu
po léta velmi vyrovnaný. Pravdou je, že bychom nenašli jiný měsíc, který je takto
vyrovnaný, tedy co se průměrných měsíčních teplot týče. A přitom rozkyv teplot se
v dubnu pohybuje od -6°C do 28°C! Jediný větší výkyv můžeme vidět u roku 2000.
Jak bylo řečeno, nejnižší naměřená teplota v dubnu je prozatím na -6°C. Byla
naměřena dvakrát, a sice 9.4.2003 resp. 7.4.2006. Nejvyšší potom zmíněných 28°C,
a to 23.4.1995.
Duben se již řadí mezi srážkově bohatší měsíce. Dlouhodobý průměr
napadaných srážek měsíce dubna je 35,27mm. Veliký skok potom zaznamenáme
hned v příštím měsíci. Z grafu, který máme před sebou, se nedá zjistit téměř nic o
celkovém počtu napadaných srážek v daném roce. Ovšem pouze co se týče
napadaných srážek vzhledem k celkovému počtu srážek za příslušný rok nebo
častých dešťových přeháněk. Ovšem podle teplot tak usoudit rozhodně nelze, viz
výše, ty jsou v dubnu vyrovnané.

II. OBYVATELSTVO
Přehled obyvatel – Moravský Krumlov – k 03.01.2008
Moravský Krumlov
Polánka
Rakšice
Rokytná
Moravský Krumlov celkem

4587
422
796
185
6 050
5

Přehled obyvatel správ.obvodu obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov

ke dni 03.01. 2008
Bohutice
613
Čermákovice

99

Damnice
Dobelice
Dobřínsko
Dolenice
Dolní Dubňany
Džbánice
Horní Dubňany

321
271
381
145
466
159
306

Horní Kounice
Hostěradice
Jamolice
JezeřanyMaršovice
Jiřice u Miroslavi
Kadov
Kubšice
Lesonice
Miroslav

277
1484
444
738

Miroslavské
Knínice
Moravský
Krumlov
Našiměřice
Olbramovice
Petrovice
Rešice
Rybníky
Skalice
Suchohrdly u
Miroslavi
Tavíkovice
Trnové Pole
Trstěnice
Tulešice

413
134
154
182
3019

Vedrovice
Vémyslice
Celkový počet
obyvatel

325
6050
203
1057
350
370
438
562
460
588
125
549
197
827
711
22 418

III. POLITICKÝ
POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Třetí ples města Moravského Krumlova
se konal 20. ledna 2007, a to netradičně v prostorách Orlovny v Rakšicích.
Nově opravený interiér poskytl plesu opravdu důstojné a krásné prostory. Orel
Rakšice dokázal za několik let opravit a přestavět orlovnu velmi pěkně, vše září
novotou a čistotou, od hlavního sálu, přes prostory na galerii až po velmi důležité
zázemí.
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S návrhem na uspořádání plesu města přišlo Městské kulturní středisko Mor.
Krumlov před třemi lety a město jej akceptovalo. Oživila se tak jedna ze
společenských tradic.
Ples začal tancem studentů místního gymnázia. Poté ples oficiálně zahájil
starosta Ing. Jaroslav Mokrý a místostarosta Mgr. Tomáš Třetina, kteří poděkovali
sponzorům a popřáli všem dobrou zábavu. Pak se již na tanečním parketu střídali
účinkující a návštěvníci plesu, kterým k tanci vyhrávala skupina Eminent ze
Znojma, v malém sále si pak na své přišli příznivci cimbálky Šmytec z Brna.
Programu obohatila skupina aerobiku z Domu dětí a mládeže Mor. Krumlov s
pódiovou skladbou s názvem Cats. Dvěma vstupy oživila program skupina La
Quadrilla z Brna, která předvedla ohnivé španělské tance a country tanec s názvem
Andílci. Všichni účinkující sklidili potlesk a jejich temperamentní vystoupení
přispěla k dobré a taneční pohodě.
O půlnoci proběhlo losování hlavní tomboly s hodnotnými cenami, které
šťastným výhercům předal starosta města. Celkový výtěžek z tomboly ve výši 20
tis. Kč bude věnován na pořádání letního tábora pro děti ze sociálně slabých rodin.
Pak parket patřil už jen tanečníkům, kteří se bavili pozdních nočních hodin.
Bohatý program a tombola, dobrá hudba a v neposlední řadě občerstvení, které
zajišťovalo pohostinství Havel, přispěly k dobré náladě všech přítomných.

GO a Regiontour 2007
Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech a Mezinárodní veletrh
průmyslu a cestovního ruchu se konal na brněnském Výstavišti ve dnech
11.1. – 14. 1. 2007.
Veletrhů se každoročně účastní všechny významné tuzemské cestovní kanceláře i
agentury, téměř všechny regiony ČR, regiony ze zahraničí, zahraniční touroperátoři,
cestovatelé i další významné osobnosti a prezentují cestovní příležitostí a turistické
možnosti v jednotlivých regionech ČR. Všechny tyto skutečnosti vytváří z veletrhů
GO a REGIONTOUR obchodní a informační centrum cestovního ruchu.
„Tradičně tu nabízíme propagační předměty a materiály vztahující se ke
Slovanské epopeji Alfonse Muchy, pohledy města, Krumlovsko - rokytenské
slepence, což je nová národní přírodní rezervace, vydali jsme letáček o památkách“
uvedla u stánku Ludmila Přikrylová z Městského kulturního střediska v
Moravském Krumlově.
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Moravskokrumlovské noviny
Zásadní změny se dočkaly radnicí vydávané Moravskokrumlovské noviny.
Forma sešitku bude nahrazena novinovým stylem, frekvence vydání zůstane stejná,
tedy měsíčník. Stávající periodikum, které vydávalo město Moravský Krumlov
prostřednictvím Městského kulturního střediska, bylo Radou města na základě
doporučení Komise pro kulturu a prezentaci města a Redakční rady zastaveno
čtvrtým číslem 2007. Důvodem byly zejména vysoké náklady a malá operativnost.
„Město se na základě zkušeností celé řady obcí vrátilo ke klasickému novinovému
tvaru velikosti zvětšené A3. Název nebudeme měnit, stále to budou
„Moravskokrumlovské noviny“. Periodicitu ponecháme jedenkrát měsíčně, rozsah
zatím čtyři strany, i když je z hlediska nákladů na materiál méně výhodný. Bude-li
co tisknout, zvýšíme rozsah na osm stran. O zkrácení periodicity na čtrnáct dní
neuvažujeme. První a poslední strana, případně vnitřní u většího rozsahu budou
dvoubarevné. Techniku zvolí dodavatel,“ vysvětlil starosta Jaroslav Mokrý.
Základ obsahu bude stejný, tedy jako dosud půjde o informace z radnice, ze
školství, kultury, sportu a zajímavosti. Navíc se přidají pokyny občanům, dopisy
čtenářů a odpovědi na ně. „Kritické názory a přání nebudeme cenzurovat, budeme
na ně v tomtéž čísle odpovídat. Moravskokrumlovské noviny budou mít náklad cca
2100-2500 ks a budou distribuovány zdarma prostřednictvím České pošty do každé
rodiny. Na termínu distribuce se hodláme dohodnout se čtrnáctideníkem
ZRCADLO tak, aby Moravskokrumlovské noviny vycházely v týdnu, kdy
ZRCADLO nevychází. Nepočítáme s tím, že bychom si konkurovali. Druhá barva
nebude modrá,“ doplnil Jaroslav Mokrý. V současné době byl soutěží vybrán
dodavatel, nulté číslo se předběžně plánuje na říjen 2007, první číslo má vyjít v
prosinci 2007. Touto změnou hodlá radnice ušetřit cca 100 tis. Kč ročně.
IV. HOSPODAŘENÍ A ROZVOJ MĚSTA
Finance a rozpočet
rozpočet města
V pondělí 12. března 2007 se vedla na zasedání Zastupitelstva města
Moravský Krumlov rozprava o navrženém rozpočtu města na rok 2007 s následným
hlasováním. Rozpočet na rok 2007 je navržen ve výši 120 milionů. Nejdůležitější
položkou kromě mandatorních výdajů, které se každoročně opakují, je částka
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na rekonstrukci kanalizace. A to 11 milionů. Počítáno je například také s 2,8
miliony na čistírnu odpadních vod Zámecká. „Do budoucna klademe důraz
především na projektovou připravenost pro čerpání dotací z EU. Za těch sto dní,
které jsme na radnici, se systémově činnost města nedá tak rychle změnit. V tomto
roce počítáme s dílčími změnami a rozpočet na rok 2008 na změny bude reagovat,“
uvedl k rozpočtu místostarosta Mgr. Tomáš Třetina. Pokud bude vše schváleno,
dočká se například městská policie nového služebního automobilu. „K cílům
nového vedení radnice vydáme programové prohlášení, ve kterém se občané
jednoznačně dozví, kterým směrem se hodláme ubírat. Máme vytýčeny hlavní a
stěžejní akce na nadcházející volební období,“ dodal Tomáš Třetina.
Město Moravský Krumlov hospodařilo v roce 2007 dle rozpočtu schváleného
Zastupitelstvem města dne 12. 3. 2007.
Schválené příjmy byly ve výši 108 671,5 tis. Kč, výdaje schváleného rozpočtu činily
119 518,5 tis. Kč.
V průběhu roku 2007 došlo rozpočtovými změnami k navýšení příjmové části
rozpočtu na částku 136 906,5 tis.Kč a k navýšení výdajů na částku 157 753,5 tis.
Kč. Skutečné příjmy celkem k 31.12.2007 dosáhly výše 139 521, 2 tis. Kč, výdaje ke
stejnému datu činily 145 891,5 tis. Kč.
Investiční výdaje města v roce 2007 byly vynaloženy na následující účely:
• Investiční příspěvek Svazku VaK Třebíč – 19 071 tis. Kč (rekonstrukce
kanalizace a vodovodu ve městě)
• Výkupy pozemků – 1 197 tis. Kč (zejména výkupy pro bytovou výstavbu
v Polánce)
• Autobusové čekárny – 315 tis. Kč
• Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím města – 350 tis. Kč
• Městský úřad – rekonstrukce obřadní síně a kanceláří – 962 tis. Kč
• Parkovací stání – 677 tis. Kč (na Sídlišti)
• Revitalizace centra města – 409 tis. Kč (zpracování projektové dokumentace)
• Zámecký park – 337 tis. Kč (doplatek za autorský a technicky dozor při
revitalizaci)
• Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence – 214 tis. Kč (informační
tabule)
• SDH Rakšice – 190 tis. Kč (výkup nemovitosti pro rozšíření zázemí SDH)
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• Investiční příspěvek neziskovým organizacím – 100 tis. Kč (do oblasti
sportu-sportovní areál Na Střelnici)
• Pódium – 94 tis.Kč (nákup zastřešeného pódia pro konání kulturních akcí)
• Výpočetní technika MěÚ – 74 tis. Kč
• Územní plán – 213 tis. Kč (pořízení aktualizace územního plánu)
Skutečné výdaje dle rozpočtových oddílů v roce 2007 v Kč
• Zemědělství a lesní hospodářství
483 090,00
• Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
1 150 573,10
• Doprava
2 242 538,80
• Vodní hospodářství
19 407 496,71
• Spoje
1 119 195,00
• Vzdělávání
6 651 921,00
• Kultura, církve a sdělovací prostředky
6 227 249,50
• Tělovýchova a zájmová činnost
788 261,50
• Zdravotnictví
682 000,00
• Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
16 859 573,09
• Ochrana životního prostředí
620 715,10
• Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
42 418 810,00
• Sociální péče a pomoc a společné činnosti…
3 386 564,33
• Civilní připravenost na krizové stavy
21 145,20
• Bezpečnost a veřejný pořádek
3 445 615,86
• Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 358 703,70
• Státní správa, územní samospráva
35 841 367,71
• Finanční operace
1 369 932,03
• Ostatní činnosti
2 816 791,46
Výdaje celkem
145 891 544,09
Město Moravský Krumlov bylo k 31.12.2007 zřizovatelem těchto příspěvkových
organizací:
• Mateřská škola, Moravský Krumlov, Husova 299
• Základní škola, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 134
• Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218
• Správa majetku města Moravský Krumlov, Zámecká 17
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• Městské kulturní středisko, Břízová 254
• Technická a zahradní správa Moravský Krumlov, U Mostu 587
Celkové příspěvky na provoz těmto příspěvkovým organizacím ze strany zřizovatele
představovaly v roce 2007 objem finančních prostředků ve výši 24 177 tis.Kč,
investiční příspěvky činily 350 tis.Kč.
Památková péče v Moravském Krumlově
Krumlově
Na sklonku roku 2006 proběhly komunální volby, které přinesly změny v
zastupitelstvu Moravského Krumlova, Radě města a zásadní změny i v obsazení
komisí a výborů města. Objevilo se několik nových tváří v zastupitelstvu a radě,
komise a výbory obsadili noví členové. A ti jistě přinesou i nové názory, podněty a
přístupy k řešené problematice.
V komisi pro regeneraci památkové zóny se nově sešli: Marie Novotná,
Miroslav Pospíšil, Vladimír Lang, Josef Brauner, Hana Schwarzová, Daniela
Kudrová, Václav Kočí, Milan Jelínek, a za úsek památkové péče odboru školství a
kultury Andrea Stejskalová. Pro jednání komise je pravidelně přizván i ředitel
Správy majetku města Zdeněk Kabelka. Trochu jsme měli obavy, že letošní a
následující roky bude památková péče odsunuta na druhou kolej. Rozsáhlá investice
do rekonstrukce kanalizace a vodovodů ve městě a následné provedení
odkanalizování Polánky a Rokytné značně omezí prostředky města na jiné účely.
Letošní rok jsou však investice do památkové péče ve městě Moravském
Krumlově naopak nebývalé. Zastupitelstvem města bylo přijato rozpočtové
opatření, které přinese investici do akce Sanační zajištění hradební zdi (od schodů
po silnici před gymnáziem) ve výši přibližně 1,2 mil. Kč, a to včetně dotace 400 tis.
Kč z prostředků Ministerstva kultury. Další přijaté rozpočtové opatření je
směrováno na dofinancování dotace získané z prostředků Krajského úřadu ve výši
50 tis. Kč na provedení sanace mostku v zámeckém parku v Moravském Krumlově.
Celková výše profinancovaných prostředků se bude pohybovat okolo 350 tis. Kč.
Dalších 50 tis. Kč bude městem věnováno na opravu kříže pruského vojáka
Hermanna Classena z roku 1866 na hřbitově u farního kostela Všech svatých. Kříž
je veden jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Provedením restaurátorských a kamenických prací restaurátorem s oprávněním
Ministerstva kultury pro restaurování a dofinancováním akce bude na základě
nabídky smluvně pověřen patrně Komitét pro udržování památek z války 1866.
V rozpočtu města na rok 2007 je dále začleněna částka 30 tis. Kč na
opravení části ohradní zdi Židovského hřbitova v majetku města. Samotná
Židovská obec pak v letošním roce hodlá věnovat na znovuvztyčení povalených
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náhrobků částku 60 tis. Kč. Nelze opomenout opravu zámecké brány, kterou
finančně zajistil vlastník zámku Incheba Bratislava. Všichni doufáme, že to není
poslední investice do perly Moravského Krumlova. Současně se připravuje projekt
komplexních úprav náměstí, které představuje centrum městské památkové zóny.
Vzhledem k tomu, že celková odhadnutá výše nákladů na úpravu náměstí, včetně
povrchů, je odhadována na 100 mil. Kč, Rada města a Zastupitelstvo města
provedlo výběr kvalitní firmy, která vypracuje projekt, se kterým se město bude
ucházet o finanční dotaci z peněz Evropské unie na tuto akci.
Veškeré směřování města Moravského Krumlova je shrnuto ve studii

STRATEGICKÝ
KRUMLOV DO

PLÁN ROZVOJE
ROKU 2013.

MĚSTA

MORAVSKÝ

Tento dokument je zveřejněn na webových stránkách města.
V. ÚPRAVA MĚSTA
MĚSTA,
TA, DOPRAVA, SPOJE, ZMĚNY
ZMĚNY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Černých skládek přibývá
Možná právě proto, že letošní zima je skoupá na sněhovou přikrývku,
objevují se nešvary dnešní společnosti v podobě černých skládek. „K pořádku ve
městě a okolí bych chtěl uvést následující. Máme po městě rozmístěno 80
odpadkových košů a je celkem vyhovujícím způsobem otevřen sběrný dvůr, do
kterého občané mohou odložit - dá se říci - téměř všechno. Záměrně neříkám
všechno, ale služby, které poskytujeme jsou na velmi dobré úrovni. Přesto se nám
objevila divoká skládka na Rakšickém nádraží nebo v Polánce, kde jsme
zlikvidovali ledničky a čtyři kubíky smetí, v pytlích poházené odpadky, počítačové
monitory. Divil bych se, kdyby soukromá osoba vyhodila čtyři počítačové monitory a
myslím si, že pokud by si městská policie třeba nohy vyvrátila, nepomůže to a je na
lidech, aby si na tyto věci dali také pozor,“ sdělil Jiří Kubík, ředitel Technické a
zahradní správy města Moravský Krumlov. Také sami lidé mohou přispět k tomu,
aby se černé skládky dále nerozšiřovaly a pokud jsou svědky páchání nějakého
nelegálního zbavování se odpadků, tak mohou vytočit číslo městské policie a na
nepravosti takového hříšníka sami upozornit.
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Informační systémy na Moravskokrumlovsku
Moravskokrumlovsku
„Rozvoj informačních systémů není zaklínadlo, ale hledání způsobu
sdělování, formy a přenosu informací. Projekt mikroregionu Moravskokrumlovsko
na podporu rozvoje informačních systémů byl zahájen v roce 2006 díky dotacím z
Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Záměrem realizace byla příprava
a umístění informačních tabulí v každé obci mikroregionu, celkem 24 kusů.
Finanční náročnost projektu odpovídající velikosti mikroregionu resp. počtu obcí
však překročila asi trojnásobně investici projektu. S velkým vděkem a nadšením jsme
proto přijímali prostředky pro umístění reklamy Skupiny ČEZ, která nám umožnila
dokončit projekt bez navyšování výdajů jednotlivých obcí. Možná právě tato
konstrukce ve formě dvou nedaleko sebe stojících dubových hranolů vzbuzuje v
tváři kolemjdoucích údiv a mnoho otázek? Tato zdánlivě pofidérní, ale jednoduchá
a originální konstrukce je základem pro umístění infotabule, na které bude
turistická mapa mikroregionu a okolí v měřítku 1:50000 a informace o obci, ve které
tabule stojí. Na informace a pojetí tabulí je mnoho názorů a tak bylo velmi těžké
pro team zpracovatelů připravit vzhled konstrukce, grafickou úpravu tabule a
obsahovou náplň tak, aby vyhověla všem obcím, byla přínosem pro obyvatele
regionu, ale poučná a sdílná pro návštěvníka. Při hledání základního schématu
informací o obcích mikroregionu jsme se shodli, že pakliže můžeme v území něco
propagovat a být na něco hrdí, je to zejména historie sídel a krajiny. Proto se na
tabuli objeví stručná historie sídla s přiloženou starou pohlednicí. Snad budou
informace přínosem a položí základ pro přípravu navazujících projektů. Proč
informační tabule a informační systémy? Záměrem mikroregionu a také
dlouhodobou aktivitou je podpora rozvoje cestovního ruchu. Průběžnou aktivitou je
prezentace mikroregionu a zvyšování informovanosti o obcích a mikroregionu jak
uvnitř, tak navenek mikroregionu. Ve všech případech jsme
v roce 2006 zahájili
v podstatě pilotní projekty, které snad s podporou obcí i dalších příznivců budeme
rozvíjet. Závěr loňského roku a počátek roku letošního byl věnován přípravě
prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2007, která doplnila loňský
reklamní projekt Skupiny ČEZ i zmíněný nosný projekt informačních systémů.
Stánek mikroregionu vedle města Moravský Krumlov byl součástí prezentace
Znojemska a Retz. Jako vstup „do velkého světa“ to nebylo špatné, nicméně
doufáme, že kromě informací budeme moci nabídnout na dalších ročnících i kvalitní
služby a třeba i ucelené produkty či turistické programy. Tato aktivita však
vyžaduje úzkou vazbu na podnikatele, obce a další partnery a také vzájemnou
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důvěru a spolupráci a v neposlední řadě i finanční prostředky. Doufejme, že
projekty a aktivity na podporu rozvoje informací a cestovního ruchu nebyly jen
prázdným gestem a položí základ pro úspěšné pokračování
v dalším projektech
a pro přístup k očekávaným evropským finančním prostředkům,“ uvedla Jitka
Schneiderová, manažerka Mikroregionu Moravskokrumlovsko..
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
V měsíci březnu 2007 byla zahájena I. etapa rekonstrukce kanalizace a
vodovodu v Moravském Krumlově. Následovat by měly opravy povrchů vozovek,
po kterých se tak dlouho volá. Po nezměrném úsilí Rady města a ředitele Správy
majetku města Zdeňka Kabelky se rekonstrukce kanalizace a vodovodu konečně
dostává do fáze realizace první etapy, která byla zahájena v ulici Pionýrská a
následně v ulici Husova. Konec první etapy je podle harmonogramu prací plánován
na poslední čtvrtletí 2008. „Po minulém vedení města jsme převzali prakticky pouze
záměr a špatně předjednanou dotaci na první ze čtyř etap rekonstrukce kanalizace
a vodovodu. Nebyla podepsána ani jedna smlouva na finanční zajištění, o zdrojích
ani nemluvě. K rekonstrukci vozovek a chodníků, kterou je třeba bezpodmínečně
s rekonstrukcí kanalizace časově synchronizovat, jsme „nepodědili“ ani zmínku,
natož nějaký projekt nebo alespoň zpracovaný investiční záměr,“ upřesnil k
významné investiční akci pro město starosta Moravského Krumlova Jaroslav
Mokrý. Letos má být řešena i druhá etapa - revitalizace čistírny odpadních vod
Zámecká, aby splňovala nové předpisy EU a mohla být využita pro čtvrtou etapu napojení Rokytné a Polánky s novou kanalizací. Třetí fáze, která se týká
kanalizace a vodovodu v okrajových ulicích, spolu se čtvrtou etapou mají horizont
řešení let 2009 – 2010.
Investiční akci se podařilo smluvně a finančně zajistit teprve v měsíci březnu.
Byla nám poskytnuta dotace ve výši pouhých 51 %. Tato dotace byla vyjednána
bývalým starostou, avizovaná výše dotace 80% nebyla nikdy smluvně podložena.
Podíl města tedy není 7 mil. Kč, ale 36 mil. Kč + další více než 7 mil. rezerva na
vícepráce. Tyto nevýhodné podmínky se nepodařilo změnit, město muselo podepsat
smlouvy o zajištění akce. Proto došlo i k pozdnímu zahájení skutečných prací, které
se však postupně, i přes vzniklé problémy, které u takto náročných akcí vždy
vznikají, bez vlivu na kvalitu provedení urychlují, a to tak, aby co nejméně
negativně ovlivňovaly život občanů města.
Na rekonstrukci kanalizace a vodovodů bude navazovat i rekonstrukce
vozovek a náměstí T.G.Masaryka. Nejprve dojde k opravě vozovky krajské silnice
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III. třídy od kruhového objezdu kolem zámku přes náměstí až k mostu přes řeku
Rokytnou. Tato akce je plánována v roce 2009 v celkovém objemu financí 49 mil
Kč s podílem města ve výši cca 11,5 mil. Kč. Průtah městem se nyní projektuje,
v roce 2008 by mělo být vydáno stavební povolení a zahájeny přípravné práce. Na
rekonstrukci průtahu navazuje i oprava místních komunikací a náměstí T. G.
Masaryka. O budoucím vzhledu náměstí se vedou diskuze, projektově se připravuje
nástin řešení. Na finanční zajištění této akce bude podaná žádost na využití fondů
Evropské unie.
V návaznosti na projekt Dyje II. bude řešena i kanalizace městských částí
Polánka a Rokytná. V současné době se zpracovává žádost na dotace z různých
zdrojů.
Nová zámecká brána
Stará plechová brána připomínající vjezd do kasáren a vstupní koridor,
kterým přicházeli návštěvníci Epopeje do areálu zámeckého nádvoří, definitivně
zmizely. Při lednové návštěvě Bratislavy starosta Jaroslav Mokrý a místostarosta
Tomáš Třetina diskutovali s Alexandrem Rozinem, generálním ředitelem Incheby
Bratislava, o dalším osudu zámku a havarijním stavu brány. Po dohodě byla
koncem března stará brána demontována a byly nově vyzděny nosné pilíře. Výroby
brány se ujali učni Středního odborného učiliště řemesel. „Naši školu oslovil
památkový odbor Městského úřadu s žádostí, jestli bychom byli schopni dle návrhu
Ing. arch. Nataši Orsiniové vyrobit vstupní bránu do zámku. Vzhledem k tomu, že
jsme tuto možnost již dříve městu nabízeli, tak jsme samozřejmě souhlasili.
Zakázku takového rozměru jsme ještě nikdy nevyráběli, přesto jsme se pustili do
práce po zimních prázdninách. Vždyť co může být lepší reklamou práce našich
žáků, než podobné projekty, které zviditelňují naši školu na veřejnosti. Přesto, že je
brána na pohled jednoduchá, bylo nutné dodržet zadaný návrh. Doufám, že se bude
nejen občanům, ale i návštěvníkům Epopeje líbit,“ uvedl Jindřich Pelaj, zástupce
ředitele pro praktické vyučování Středního odborného učiliště řemesel v Moravském
Krumlově. Od pátku 30. března mohou kolemjdoucí obdivovat novou zámeckou
bránu, která svou elegancí a prostotou odpovídá renesančnímu pojetí zámku. „Podle
informací, které jsem získal, inicioval výměnu brány až Městský úřad Moravský
Krumlov, který upozorňoval na havarijní stav vstupní branky a vjezdové brány na
nádvoří. Na základě jednání bylo s vlastníkem dohodnuto financování i těchto
následujících prací. Zajištění okenních a dveřních otvorů proti pronikání
nepovolaných osob, oprava střešního pláště, zejména doplnění chybějící střešní
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krytiny a klempířských prvků, odstranění náletových dřevin ze zdí a klempířských
prvků, zazdění vstupní branky a demolice novověké vrátnice při vstupu na nádvoří.
Je nutno předeslat, že veškeré práce na bráně byly provedeny v souladu s požadavky
památkové péče a v dohodnutém rozsahu. Tímto bych chtěl poděkovat dodavateli
prací OSP Moravský Krumlov za kompletní dílo, odvedené v požadovaném
termínu a zvláště pak učňům a mistrům subdodavatele – Střední odborné školy
obchodní a Středního odborného učiliště řemesel v Moravském Krumlově, kteří
vyrobili bránu dle našich požadavků a tím umožnili kulturní a bezpečný přístup
všem návštěvníkům Slovanské epopeje Alfonse Muchy,“ uvedl starosta Jaroslav
Mokrý.
Paneláky v novém kabátě
Rekonstrukce střech, výměna oken, vstupních dveří a sklepních oken,
rekonstrukce balkonů, zateplení obvodového pláště včetně fasády, popřípadě
rekonstrukce výtahů. Tak lze charakterizovat proměnu družstevních domů
na
krumlovském Sídlišti. Financování těchto prací je zajištěno formou úvěrů a dotací
na úhradu části úroků z programu PANEL. Úvěr je se splatností na 15-20 let a při
sazbě úroků 5 % stát vrací 4% zpět. Stavební bytové družstvo Krumlovan má
celkem 10 panelových domů, z toho 4 domy od roku 1975, 6 domů od roku 1989.
Zatím probíhá rekonstrukce čtyř domů. První z nich je již hotov s tím, že práce
začaly v březnu letošního roku a skončily ještě před prázdninami. „Ještě v letošním
roce se zahájí práce na dalších čtyřech domech, zbytek v roce 2008. Takže budeme
mít v příštím roce všechny družstevní panelové domy opraveny. O revitalizaci domů
je velký zájem u našich bydlících. I přesto, že podmínka revitalizace je navýšení
částky do fondu oprav, aby bylo dostatek financí na splácení úvěru a na ostatní
běžný provoz domu,“ sdělila Jarmila Storačová za Krumlovan SBD. Největší část
stavebních prací pro stavební bytové družstvo vyřizuje zástupce banky, který vyřídí
pro dům komplexní agendu - vyřízení úvěru a dotací, zajištění záruky a veškeré
potřebné dokumentace, projekt, stavební povolení, dodavatele i kolaudaci.
Úprava obřadní síně
Využít dotace, ušetřit za pronájem, zefektivnit práci a ještě zrekonstruovat
prostory radnice... Město se rozhodlo radikálně řešit stav a současné vybavení
obřadní síně na městském úřadě s tím, že je k tomu vedou i ekonomické důvody. „Na
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poště máme dva odbory a za pronájem kanceláří platíme ročně 150 tis. Kč. Takže
investice, kterou bychom vložili do opravy obřadní síně, která bude multifunkčně
spojena i se zasedací místností pro konání zastupitelstev bude účelně využita.
Investice by se nám velice rychle vrátila s tím, že oba odbory přesuneme do budovy
městského úřadu, a to sice do stávající zasedací místnosti, ze které budou udělány
čtyři kanceláře. Tento investiční záměr schválila i Rada města. Jde celkem o 800 tis.
Kč, a to kompletně včetně nábytku a veškerého vybavení. Na tento záměr jsme
dostali i dotaci 300 tis. Kč od Skupiny ČEZ,“ vysvětlil místostarosta Tomáš
Třetina. Zastupitelé rozhodnou, zda z rozpočtu města vyčlení zbývajících 500 tis.
Kč, aby se v srpnu mohlo začít s pracemi. Po dobu rekonstrukce obřadní síně se
bude za slunečného počasí oddávat v atriu městského úřadu, jinak budou využity
prostory Galerie v Knížecím domě.
A ještě perlička na závěr. Dne 7. 7. 2007 se uskutečnilo v Moravském
Krumlově 9 svateb!
Nová dominanta Moravského Krumlova
Zástupci firmy Saint-Gobain Vertex představili Zastupitelstvu města svůj
záměr, jak pomocí nové technologie odstranit zápach odpadního vzduchu z výroby.
Tou je 85 metrů vysoký ocelový komín s příhradovou konstrukcí. Pamětníci si jistě
vzpomenou, že tu v minulosti bývaly již dva komíny. První byl zděný, druhý
ocelový jako provizorní řešení. Tento, v pořadí již třetí, bude mít největší výšku,
která dle rozptylové studie zabezpečí téměř stoprocentní zlikvidování zápachu.
„Chtěl bych podotknout, že podle doložených podkladů složení odpadové vzdušniny
není zdraví škodlivé. Z analýz, které nám byly předloženy, jasně vyplývá, že
neobsahují žádné škodliviny. Exhalace podléhají kontrolám z Ministerstva
životního prostředí, ale i z odboru našeho úřadu. Vzdušnina pouze zapáchá. Tudíž
musíme řešit dvě roviny problému. Jednou je pachové zatížení občanů a druhou
rovinou je řešení této situace. Tím by měl být komín. Ten ale podle některých názorů
může značně rušit estetický dojem z historické části města, a to jak z náměstí, tak
z Floriánku,“ objasnil situaci místostarosta města Tomáš Třetina. Podle jeho slov
byl osobně přítomen několika zkouškám, kdy se testovalo zařízení na odstranění
zápachu z odpadové vzdušniny. Zkouška z počátku vypadala nadějně, ale nakonec
se od tohoto řešení upustilo, protože náklady na investici by byly příliš vysoké.
Jednalo se o drahé zařízení, které navíc odstraňovalo zápach jen z malé části.
Takže řešení, které firma nabídla, je optimální. Komín vynese zápach do ovzduší,
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kde se rozptýlí, takže nebude zatěžovat ani část města zvanou Hříbek. „Jestliže
komín má odstranit pachové zatížení města, tak já se přikloním k jeho výstavbě.
Pokud bych si měl vybrat mezi pachovým zatížením a estetickým dojmem, pak se
raději přikloním k odstranění zápachu,“ doplnil Tomáš Třetina. Předložený návrh
společnosti Vertex byl veřejně prodiskutován na zastupitelstvu. Z diskuse vyzněl
závěr, že má vedení Vertexu pokračovat v jednáních ohledně vyřešení pachové
zátěže formou komínu. Firma nyní zažádá o finance svůj domovský závod a vyřídí
se stanoviska zúčastněných institucí státní správy. Zajímavé bude, jaký postoj
zaujme především památkový ústav, protože na jednu stranu se rekonstruují
historické části města a na druhou se tyto aktivity mohou znehodnotit. Otázkou je,
kdo může podat závazný, nezávislý a objektivní posudek. Podle odborníků je totiž
důležité, že Vertex nemusí tuto situaci vůbec řešit, protože složení odpadního
vzduchu není zdraví škodlivé. Nejsou porušovány žádné limity. „Diskusi s občany
zahájíme, jakou formou je ale ještě předčasné,“ nastínil místostarosta Moravského
Krumlova. Podle zástupce Saint-Gobain Vertex Jana Pavliše, který má na starost
podnikovou ekologii firmy, je komínová metoda historicky ověřená s vysokou
účinností a není v rozporu se současnou legislativou. V prosinci by mělo dojít k
přípravě projektu a k zajištění finančních prostředků. Samotná výstavba by měla
proběhnout v roce 2008. „Naše firma se poslední rok velmi intenzivně zabývala
řešením situace se zápachem. Vyzkoušeli jsme několik možností a způsobů, jak řešit
odstranění zápachu,“ podotkl ředitel závodu v Moravském Krumlově Antonín
Čagánek. „K této problematice jsme se nestavěli macešsky a řešíme ji již od roku
1996, i když k tomu nejsme tlačeni žádnou legislativou. V posledním roce a půl jsme
prošli celou řadou zkoušek a dostali jsme se tam, kam jsme se dostali,“ podpořil
ředitele Josef Novotný, který se ve firmě zabývá kvalitou životního prostředí.
Otázkou ale nadále zůstává, jak celou záležitost přijme široká veřejnost a zda jako
zastupitelé spíše podpoří výstavbu komína, nebo bude i nadále trpět zápach. Nutno
podotknout, že stížností na zápach právě od veřejnosti bylo zatím v řádu do dvou
desítek.
Veřejné WC
Je to téma nepopulární, ale přesto bolavé. Rozbitá okna a dveře, ukradené
vodovodní baterie, posprejované zdi, které budí opravdu „estetický“ dojem. Tak
takový je současný stav jediných veřejných záchodků v Moravském Krumlově.
Správě majetku města postupně došly prostředky i trpělivost v udržování tohoto
veřejnosti sloužícímu zařízení. Je to sisyfovské úsilí v boji s vandaly, často se
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rekrutujícími z naší zlaté mládeže. Získat natrvalo kvalitní obsluhu, která by si
toto zařízení vzala za své, se také nepodařilo. K tomu se přidaly technické
problémy - zásobování teplem a vodou je z prostor, patřících Jednotě, a nelze je
efektivně přepojit. Ačkoliv chybějící veřejné záchodky jsou pro život města velkým
problémem, radnice se touto problematikou dosud samostatně nezabývala. „Nástin
řešení již byl vysloven a konzultován. Zcela jasná je souvislost s generelem středu
města, který se v současné době začíná projektovat. Obecně přijatou myšlenkou je
vymístění autobusových stání z náměstí. Z toho logicky vyplývá, že veřejné
záchodky musí být na trase pohybu lidí mezi náměstím a odstavným parkovištěm
autobusů, případně v blízkosti největšího parkoviště osobních vozů návštěvníků.
Existují tedy pouze dvě možnosti: rekonstruovat současné veřejné záchodky se vším
všudy - voda, topení, stálá obsluha a současně je odstínit od historických hradeb,
nebo vestavět nové zařízení do části sýpky či šatlavy při řešení smysluplného
využití těchto objektů,“ objasnil možné budoucí řešení starosta Jaroslav Mokrý.
První z uvedených možností se snad ukazuje jako operativnější, druhá jako
civilizovanější. Uvidíme, co nám nabídne nová podoba středu města.
Oprava městského opevnění
Městské hradby jsou jednou z největších historických pozoruhodností města
Moravský Krumlov a jako takové jsou chápány i okolím a zainteresovanými místy.
Mají nemalý vliv na to, že střed města na vyvýšeném meandru řeky Rokytné je, i
přes handicap zničení na konci II. světové války, městskou památkovou zónou.
Proto vedení města není lhostejný stav tohoto unikátu a udržuje ho v
provozuschopném stavu, ne ovšem jako obranu před nájezdníky, ale pro turisty.
Proto se i v letošním roce pokračuje v jejich opravách. „Podařilo se nám získat z
Ministerstva kultury ČR dotaci na opravu hradeb ve výši 400 tis. Kč za podmínky,
že dalších 800 tis. Kč město dofinancuje. Zastupitelstvo tuto spoluúčast podpořilo.
Správa majetku města proto může pokračovat v další etapě oprav. Naším cílem je
postupně zapojit rekonstruované městské hradby do „živého města“ větším využitím
schodiště od závodu Vertex k Ústředí Jednoty, vybudováním odpočinkových a
vyhlídkových ploch na hradbách a třeba i zapojením tamních hradebních sklípků
například pronájmem jako letní terasa,“ vysvětlil starosta Jaroslav Mokrý. Trvalým
problémem ale zůstávají hradby na druhé straně města nad hřištěm, zdevastované
uživateli přilehlých nemovitostí, kteří v nich mají vybourané průchody. Mnohdy jim
slouží jako zadní zdi různých chlívků a kůlniček a některé se nebezpečně rozpadají.
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Most se dočkal opravy
I
ntenzivní práce na opravě a statickém zajištění mostku v zámeckém parku
začaly. Ten byl již v havarijním stavu a oddálením opravy by hrozila totální
destrukce mostu. V minulosti proběhla nákladná revitalizace dolního i horního
zámeckého parku v Moravském Krumlově. Ta přišla včetně dotace na více než 7
milionů Kč, což sebou nese povinnost města plnit podmínky dotace minimálně v
následujících sedmi létech. „Kromě zajišťování přežití výsadeb a dalších úprav to
znamená pokračovat v rekonstrukcích mobiliáře. Město začalo novými lavičkami a
došlo i na mostek přes rokli, který byl dlouhodobě v havarijním stavu. Projekt
vyčíslil náklady ve výši 328 tis.Kč. Z toho se podařilo získat 50 tis. Kč jako
příspěvek kraje, zbytek investuje město,“ vysvětlil starosta Jaroslav Mokrý.
Agrodružstvo Rakšice
V Agrodružstvu Rakšice definitivně skončil chov dojnic. K tomuto kroku je
přinutila nízká výkupní cena mléka a s tím spojené ztráty hospodaření. Mléko se v
současnosti vykupuje za zhruba 7,40 Kč. Za tuto cenu se chov nevyplácí. Někteří
shledávají vinu v mlékárnách a ty zase v obchodních řetězcích. Chov jsme museli
zlikvidovat, protože rentabilita je hodně špatná Za loňský rok máme ztrátu téměř
1,5 milionu korun, navíc deset lidí přijde o práci,“ informoval o důvodech a
dopadech tohoto kroku předseda družstva Jaroslav Ševčík. Podle jeho slov
v Rakšicích chovali v minulosti 2 400 krav, což je s dnešním stavem 100 krav téměř
nesrovnatelné. Podobná situace je ale ve více zemědělských podnicích na
Znojemském okrese. Prvovýrobci se společně shodují v tom, že jsou špatně
nastavené státní dotace a nevýhodná struktura vyplácených peněz. Někteří svou
situaci řeší tak, že vyprodukované mléko prodávají do Rakouska, ale to není
systematické a dlouhodobé řešení. Proto se zanedlouho u mléka můžeme dočkat
podobné situace jako s cukrem. V jeho výrobě jsme byli soběstační, ale zavřely se
cukrovary, skončilo pěstování cukrové třtiny a nyní cukr dovážíme.
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VI. PÉČE O OBYVATELSTVO
TyfloCentrum Brno, o.p.s. v Moravském Krumlově
V roce 2007 zahájilo svou činnost regionální pracoviště TyfloCentra Brno,
o.p.s. v Moravském Krumlově. TyfloCentrum Brno je obecně prospěšná společnost,
která se zaměřuje na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením a prostřednictvím
řady sociálních služeb jim pomáhá lépe zvládat ztížené podmínky jejich
každodenního života. Regionální pracoviště Moravský Krumlov vzniklo za účelem
přiblížit tyto služby také lidem v moravskokrumlovském regionu.
Hlavní náplní činnosti nově vzniklého regionálního pracoviště TyfloCentra
Brno, o.p.s. v Moravském Krumlově bude v počátečních fázích činnosti
poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby a sociálně aktivizační služby.
Zrakově postižení občané mohou využívat pro kompenzaci svého handicapu
specifické kompenzační pomůcky a náleží jim též některé sociální příspěvky.
Vyznat se v celém systému sociální pomoci je však poměrně složité, proto regionální
pracoviště TyfloCentra nabízí zrakově postiženým poradenství o tom, jaké dávky,
služby a kompenzační pomůcky můžou získat a pomůže jim také s jejich vyřízením.
Pro zrakově postižené je velkým problémem orientace a samostatný pohyb
v neznámém prostředí. Někdy pomůžou rodinní příslušníci nebo známí, ale ne vždy
je jejich pomoc k dispozici. V takovém případě může zrakově postižený využít
nabídku služeb moravskokrumlovského pracoviště TyfloCentra, které mu zajistí
doprovod k lékaři, na úřady, na poštu nebo na jiná místa, kam se sám nedostane.
Podobně je tomu i s tištěnými informacemi, které zrakově postižení mohou
zpracovávat buďto v omezené míře, anebo vůbec ne. Tuto informační bariéru se
snaží TyfloCentrum řešit prostřednictvím předčitatelské služby. Nejedná se zde
pouze o předčítání tiskovin a osobní korespondence, ale také o pomoc s výběrem
potravin či jiného zboží v obchodě, pomoc s vyplňováním formulářů, smluv,
seznámení s příbalovými letáky apod.
U zrakově postižených, kteří nemohou docházet do střediska, lze uvedené
služby poskytnout i v jejich domácnostech.
Regionální pracoviště TyfloCentra Brno, o. p. s., bude sloužit také jako místo
pro vzájemné setkávání se lidí se zrakovým postižením. Zároveň bude nabízet i
nejrůznější besedy s odborníky, kulturní akce a výlety.
Regionální pracoviště sídlí na ulici Růžová 39 v prostorách Knížecího domu.
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Lékařská služba první pomoci
Provoz Lékařské služby první pomoci (LSPP) bude v roce 2007 stejný jako
v roce 2006. Prostředky, které město má k dispozici, stačí na rozsah služby tak, jak
byl navržen v roce minulém v souladu se smlouvou o poskytnutí dotací krajského
úřadu. „Co se týká zabezpečení Lékařské služby první pomoci, tak pro rok 2007
nechystáme žádné podstatné změny. Máme i několik námětů a nabídek na
provozování LSPP, ty se ale nevyplatí. Například by tyto služby klidně mohla
zajistit nemocnice Ivančice, která by ráda přijala krajské zdroje, ale také případně
nemocnice Znojmo. Je pravda, že to město stojí skoro 900 tis. Kč a k tomu
příspěvek z kraje. Máme ověřeno z Apexu, který tuto službu poskytuje, že ve všední
den využívají služby zhruba dva pacienti, o víkendu přichází průměrně kolem
deseti osob. Celkový počet nemocných za celý rok 2006 byl asi 1300. Když se na to
podíváme ekonomicky, tak jeden pacient stojí více než 1000 korun,“ uvedl starosta
města Jaroslav Mokrý. V rozpočtu není zahrnuta služba ohledání mrtvých, která se
platí zvlášť. V roce 2006 však tato služba využita nebyla. „Jako město počítáme s
tím, že ne všichni mají možnost vlastním autem dojet do ivančické nebo znojemské
nemocnice, ať je den nebo noc, pátek nebo svátek. Část našich občanů je odkázána
na tuto Lékařskou službu první pomoci. Nehodláme ji pro rok 2007 rušit ani
omezovat a to ne z toho důvodu, že by to bylo politicky neprůchodné, ale nechceme
zklamat občany. Financování bude zajištěno jako v minulých letech, část příspěvku
z kraje i města zhruba ve stejném rozsahu,“ doplnil Jaroslav Mokrý.
Domov pro nezletilé matky
Na ulici Nádražní v Moravském Krumlově během roku 2007 vyrůstala nová
budova. Nachází se v blízkosti výchovného ústavu. Jedná se o součást stávajícího
zařízení, které má sloužit pro nezletilé matky s dětmi, které mají soudně nařízenou
ústavní, či ochrannou výchovu. Jde o ojedinělý projekt tohoto druhu. „Tato stavba
je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje našeho ústavu. Bude zde vybudováno 12
obytných jednotek a další obslužné provozy. Po zahájení provozu budeme jediným
specializovaným zařízením na Moravě a druhým v České republice. Bude to
moderní zařízení s celodenním a celoročním provozem, které bude splňovat
nejnáročnější pedagogické, hygienické i sociální požadavky. Kolaudace objektu je
naplánována na srpen letošního roku. Ve výběrovém řízení uspěla firma Miloš
Ryšavý z Vémyslic a odvádí zde výbornou práci. Samozřejmě nám také napomáhá
mírný průběh zimy, a proto se zahájením provozu počítáme nejpozději počátkem
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roku 2008,“ objasnil Jan Košíček, zástupce ředitele Výchovného ústavu, dětského
domova se školou, střední školy, základní školy a školní jídelny v Moravském
Krumlově.
Investorem výstavby je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které
na tuto stavbu uvolnilo zhruba 15 mil. Kč. „Provoz tohoto etopedického zařízení
bude zaměřen na výchovnou práci s děvčaty, která se svojí vinou, nebo vinou svého
okolí dostala do problémů. Jak jsem se zmínil na počátku, budou zde umísťována
gravidní děvčata, která se u nás budou připravovat na porod a následně zde začnou
vychovávat své děti. Po celou dobu pobytu budou děvčata i jejich děti pod dohledem
speciálních pedagogů a zdravotního personálu. Podle svého věku a schopností
budou zařazeny do školy, která je součástí ústavu,“ doplnil Jan Košíček. Přínos
tohoto zařízení je především ve dvou oblastech. Výrazně se zlepší podmínky pro
děvčata, která procházejí složitým životním obdobím. Dívky byly dříve umísťovány
do jediného zařízení v Černovicích u Tábora. Vzhledem k velké vzdálenosti velmi
obtížně udržovaly styk s rodinou, což komplikovalo jejich převýchovu. Podle slov
Jana Košíčka je prospěšnost tohoto zařízení i pro město Moravský Krumlov velká.
Najde tu práci přibližně 15 zaměstnanců. Přitom ústav nakupuje zboží i služby
převážně u podnikatelských subjektů z Moravského Krumlova a tím nepřímo
podporuje druhotnou pracovní zaměstnanost.
Začátkem měsíce října 2007 se uskutečnil slavnostní akt otevření novostavby
sloužící pro nezletilé matky. Po přestřižení pásky následovala prohlídka budovy a
přilehlých prostor. Stavba stála 15 milionů a celou ji platilo Ministerstvo školství.
Místo zde má 12 maminek s dětmi a pomáhat jim bude 12 pracovníků obslužného
personálu. O maminky se bude starat pedagogický i zdravotnický personál. Dětské
sestry se budou starat o miminka, když maminky budou ve škole. Kolem budovy je
vybudováno dětské hřiště. Pokoje jsou řešeny se sociálním zařízením, je zde
centrální obývací prostor a kuchyňský kout, aby se maminky naučily vařit pro děti.
Samozřejmostí jsou obslužné prostory jako prádelna, kuchyň pro dietní sestry.
Návštěva v Domě s pečovatelskou službou
S mírným předstihem navštívily děti ze souboru Krumlováček babičky a
maminky v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Moravském Krumlově. Jejich
přání k Mezinárodnímu dni žen se velmi líbila a byla přijata s velkým ohlasem
přítomných žen. „Připravili jsme v Krumlováčku program pro potěšení obyvatelek
DPS. Na toto vystoupení si své pásmo připravily i mladší děti ze souboru. Starší
žáci předvedli taneční vystoupení, které bylo doprovázeno básničkami a scénkami
věnované babičkám a maminkám. Program byl zakončen rozdáváním drobných
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dárků. Šlo o srdíčka, která vyrobily děti ze Základní školy Klášterní náměstí. Pro
nás se z toho stala již tradice a doufáme, že je přijdeme potěšit ke Dni matek v
květnu,“ informovala umělecká vedoucí souboru Milada Pelajová. „Moc se nám to
líbilo, měli jsme všichni radost, babičky si zazpívaly, někdo i uronil slzičku, děti nás
zkrátka rozradostnily,“ dojatě sdělovala Marie Kohoutková. Díky stále novým
nápadům Milady Pelajové a péči o soubor tento získává stále na větší popularitě. O
tom svědčí i program plánovaných vystoupení. O věhlasu se dozvěděli i v Praze a v
květnu bude Krumlováček vystupovat právě tam.
Nízkopodlažní autobus
Dopravní spolupráce města a Znojemské dopravní společnosti PSOTA s.r.o. v
oblasti městské hromadné dopravy opět nabyla vyšší kvality. V úterý 26. června
2007 přivezl osobně ředitel firmy Ing. Petr Chadim nízkopodlažní autobus Karosa Renault - CITYBUS s tím, že ho předvede městu. Tento typ má mnoho výhod od
velmi nízké úrovně podlah pro nastupování, žádné schody, až po elektricky
vysunovací plošinu pro vozíčkáře.
„O nasazení autobusu jsme nemluvili, domnívali jsme se, že to bude v
nejbližších týdnech. Jaké však bylo moje překvapení, když se tento autobus objevil
odpoledne na pravidelné lince Integrovaného dopravního systému číslo 440 již v
normálním městském provozu. Řídil ho pan Kudláček, dispečer pro Moravský
Krumlov. Služby zmíněné společnosti tak předčily všechna očekávání. Přejeme
firmě, aby se jí dařilo a aby bez větších obtíží překonala i rekonstrukci kanalizace a
vodovodu v našem městě,“ řekl Ing. Jaroslav Mokrý, starosta města.
Community policing
(Spolupráce při udržování pořádku v obecním společenství)
Z iniciativy plukovníka JUDr. Petra Sikory, ředitele Okresního oddělení
Policie České republiky Znojmo a starosty města Moravský Krumlov Ing. Jaroslava
Mokrého, proběhla 20. září 2007 na Městském úřadu v Moravském Krumlově
významná odborná konference na téma „Community Policing“, což volně přeloženo
znamená spolupráci při udržování pořádku v obecním společenství. Konference se
zúčastnili starostové a starostky nebo jejich pověření zástupci z více než dvaceti
obcí správního obvodu úřadu s rozšířenou působností Moravský Krumlov a
některých institucí města.
Stále vysoký počet přestupků a trestných činů, jakož i narušování veřejného
pořádku vedou ke hledání cest, jak tuto situaci řešit. Jednou z nich, a ukazuje se, že
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pravděpodobně nejúčinnější, je jak těsná spolupráce vedení měst a obcí s obvodními
odděleními Policie České republiky a Městskou policií všude tam kde je zřízena, tak
i vzájemná dělba práce a spolupráce Policie České republiky a městských policí .
Právě na toto téma účastníci vyslechli řadu odborných přednášek. Plk. Sikora
seznámil přítomné s bezpečnostní situací a prioritami Okresního oddělení Policie
České republiky ve Znojmě. PPlk. Štěpanovský hovořil o základních aktivitách OŘ
PČR v oblasti community policing a mluvčí OŘ PČR nprap. Drahokoupilová
prezentovala činnost preventivně informační skupiny této složky v rámci metody
community policing.
S velkým zájmem vyslechli zúčastnění přednášku s počítačovou prezentací
starostky města Bílovec (Severní Morava) Ing. Kováčikové, která demonstrovala
velmi rozvinutou aktivitu v oblasti community policing uplatňovanou v tomto
městě, jen o málo větším, než je Moravský Krumlov, a jeho okolí. Její slova
potvrdila svým vystoupením s prezentací i prap. Holčáková z obvodního oddělení
PČR v Bílovci. Obě prezentace jsme si vyžádali jako studijní materiál pro vedení
města, radu a zastupitelstvo v Moravském Krumlově.
Ze sdělených poznatků jednoznačně vyplývá, že zatímco u nás se odpovědné
orgány města v minulosti zabývaly problematizováním Městské policie,
omezováním její činnosti a nekonečným řešením stížností na její práci, v Bílovci se
zaměřili na zlepšení podmínek pro práci této složky. K tomu využili všechny
dostupné dotace v řádu miliónů Kč, které poskytovalo Ministerstvo vnitra. Dnes
mají k dispozici velmi rozvinutý systém community policing a téměř žádné problémy
s přestupky a drobnou i větší kriminalitou ve městě. (z příspěvku J. Mokrého,
starosty města)
Slavnostní otevření naučné stezky
Dne 16. října 2007 byla na Střelnici v Moravském Krumlově slavnostně
otevřena nová naučná stezka nazvaná Krumlovsko - rokytenské slepence. Jde ve
své podstatě celkem o tři značené trasy s různou délkou. Nejmenší „krumlovský“
okruh má 4 kilometry a naopak na nejdelším našlapete 15 kilometrů. První panel a
počátek tras je v zámeckém parku. „Zbudování naučné stezky je počin, který toto
místo už dlouho potřebovalo. Když v roce 2005 byla tato krajina a naše slepencové
skály vyhlášeny Národní přírodní rezervací, tak z toho mnozí byli zděšeni, protože
viděli jen omezení vstupu do lesa, omezení těžby a omezení hospodářská. Postupem
času si ale uvědomili, že je tu něco ojedinělého a to přírodní rezervace plná
ojedinělých rostlinných a živočišných společenstev, které jinde nenajdete. Proto to
chtělo už jen jednu věc, seznámit s tímto lidi a umožnit jim, aby se na to podívali.
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Oprášila se myšlenka naučné stezky, která potřebovala peníze. Ty se našly
v Jaderné elektrárně Dukovany, využili jsme velkorysé nabídky a zbudovali
naučnou stezku. Po odborném zpracování témat a samotném zbudování tabulí, na
kterém se podílela spousta lidí, se tak dnes otevřela naučná stezka,“ uvedl mimo jiné
ve svém proslovu starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý. Přesto, že trasa
má 15 kilometrů, není v ní obsaženo jedno podstatné stanoviště. Jedná se o
archeologickou lokalitu v Krumlovském lese, kde se těžily pazourky. Proto budou
snahy stezku prodloužit a tabuli zde doplnit. Původní nápad na zbudování
stezky měli Petr Slavík a Bronislav Gruna, a to už před 20 lety. Tehdy jako
studenti gymnázia se zajímali o přírodu zdejšího regionu a společně s dnešním
ředitelem Gymnázia Antonínem Třetinou už tenkrát zvažovali zbudování naučné
stezky, na které se nyní již jako odborníci spolupodíleli. „Myšlenka naučné stezky
vznikla, ale několikrát zapadla. Do něčeho konkrétního se to dotáhlo až dnes, po
vyhlášení Národní přírodní rezervace, určitě jsem spokojen s výsledkem,“
poznamenal Petr Slavík z Agentury ochrany přírody a krajiny Brno. Na trase bude
lidem sloužit dvanáct panelů, které stály 220 tis. Kč. Konkrétní snahy o zbudování
stezky započaly v únoru 2007 a poslední panel byl usazen začátkem měsíce října.
Panely popisují například pramen Mariánské studánky či mokřad u městské lesovny
a spoustu dalších míst.
Nová obřadní síň
V prostorách Městského úřadu byla dne 6. listopadu 2007 otevřena nová
obřadní síň. Na slavnostní událost přijal pozvání velvyslanec USA v naší republice
Richard W. Graber. „Dnes otevíráme obřadní a zasedací místnost vybudovanou ve
spolupráci s generálním partnerem ČEZ. Vzájemně jsme sladili okolnosti, aby dnes
mohl slavnostně přestřihnout pásku americký velvyslanec. Jedná se o diplomatickou
záležitost,“ sdělil před příjezdem místostarosta města Tomáš Třetina. V odpoledních
hodinách po svém příjezdu byl velvyslanec přivítán před radnicí tradičně chlebem a
solí. Poté se vzácní hosté přesunuli do obřadní síně. „Celou dnešní akci vnímám
velmi pozitivně, protože je to druhá investiční akce nového zastupitelstva
Moravského Krumlova, nepočítám-li rekonstrukci kanalizace. Využili jsme toho, že
velvyslanec Spojených států amerických koná cestu po jihomoravském regionu a má
na programu Znojmo, Moravský Krumlov a Třebíč. Proto jsme nasměrovali dnešní
den k této návštěvě a požádali velvyslance, zda by mohl otevřít novou obřadní síň,“
uvedl starosta Jaroslav Mokrý. Po přestřižení pásky následoval krátký brífink. „Pro
mě a moji manželku je velkou ctí, že se dnes mohu zúčastnit tohoto ceremoniálu. Je
to naše první návštěva Moravského Krumlova a jsme velice rádi a šťastni, že jsme
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zde. Ještě se podíváme na Slovanskou epopej. Moc se těšíme zhlédnout toto
monumentální dílo. Strávíme tu jen pár hodin, ale určitě plánujeme v budoucnu se
sem vrátit. Děkujeme za pozvání a věřím, že tato krásná obřadní síň bude dobře
sloužit k účelům, pro které byla zbudována,“ ocenil při svém vystoupení velvyslanec
USA Richard W. Graber. Obřadní a zasedací síň bude sloužit pro občanské obřady
jako jsou svatby nebo vítání nově narozených dětí a další významné události v
životě města, ale také jako prostor pro jednání Zastupitelstva a Rady města.
Celkové náklady na vybudování se pohybují kolem 802 tis. Kč, a to i se zřízením
nových kanceláří, náklady na jejich vybudování činily 250 tis. Kč. Z celkové
finančního objemu přispěla Skupina ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany částkou
300 tis. Kč. Nové kanceláře obsadí úředníci, kteří opustí stávající prostory v budově
České pošty na náměstí T.G.Masaryka. Tímto krokem radnice ušetří nemalé
finanční prostředky na nájemném. „Naše spolupráce s městem Moravský Krumlov v
letošním roce již zaznamenala jednu významnou akci a dnes se jedná o druhou
neméně významnou záležitost a tou je podpora rekonstrukce obřadní síně na
Městském úřadě v Moravském Krumlově. Dnes jsme se sešli k slavnostnímu
otevření, které je povzneseno tím, že Moravský Krumlov navštívil velvyslanec
USA, který s Jaroslavem Vlčkem, zástupcem ředitele JE Dukovany a starostou
města, síň otevřel a předal do užívání.
Beseda „Pobřeží
„Pobřeží Jadranu“
Jadranu“
V pondělí 5. listopadu 2007 uspořádalo TyfloCentrum v Moravském
Krumlově ve spolupráci s Městskou knihovnou cestovatelskou besedu na téma
Jaderské moře a Jadran.
Průvodcem toulkami po Jadranu nám byl cestovatel Ing. Arnošt Máder z Brna,
který přijel vybaven pomůckami, které zapojily jiné smysly slabozrakých posluchačů
než jsou oči.
Vyprávění bylo velice poutavé a po dotazech posluchačů přislíbil pan Máder další
besedu tentokrát o slunné Itálii.
Poděkování patří nejen panu Máderovi, ale i pracovnicím Městské knihovny, které
nám umožnily využít prostory knihovny a přizvat tak na besedu i širokou
veřejnost.
Tradice Vítání občánků
V roce 2007 Sbor pro občanské záležitosti pokračoval v tradici společenské
akce Vítání občánků, která probíhá dvakrát ročně.
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V dubnu 2007 bylo v obřadní síni Městského úřadu slavnostně přivítáno 14 dětí
(byly to děti narozené ve 2. pololetí 2006) a v měsíci říjnu 2007 se slavnostní
události zúčastnilo 23 dětí (byly to děti narozené v 1. pololetí 2007).
Děti dostávají od města Moravský Krumlov příspěvek ve výši 1 000 Kč a pamětní
list města.
Celkem se v roce 2007 narodilo v Moravském Krumlově 77 dětí.
VII. ŠKOLSTVÍ A KULTURA
„Speciálka“
peciálka“ bilancuje
Každý Krumlovák určitě ví, že na Základní škole Ivančická v Moravském
Krumlově na začátku školního roku 2006/2007 otevřeli speciální třídu pro děti s
kombinovanou vadou. To je událost, na kterou může být Krumlov hrdý. Ne každé
město se umí postarat o všechny svoje občany se všemi jejich potřebami.
Nejdřív trochu čísel – na začátku školního roku měla třída čtyři žáky. Druhé
pololetí zahájilo ve "speciálce" žáků šest. Tím je třída podle vyhlášky naplněná na
maximální možnou míru. Neznamená to ovšem, že by další děti nemohly být přijaty.
Samozřejmě by přijaty být mohly a také v dalším školním roce přijaty budou. Máme
to štěstí, že ředitelství školy společně s vedením města správně pochopilo nutnost
péče o všechny děti, a určitě zvolí z možných variant optimální řešení.
Když stojím ve "speciálce" a rozhlédnu se kolem sebe, vidím velice pěkně,
účelně a moderně vybavenou třídu. Máme relaxační kout s kuličkovou matrací a
míčkovým bazénem, takzvanou společnou zónu se speciálním nábytkem pro děti s
tělesným handicapem a zónu pro individuální výuku, do které nám hlavně
zásluhou jedné z maminek – paní Vránkové, přibyl počítač se speciálními doplňky a
programy.
S našimi žáčky hodně zpíváme, malujeme, rozvíjíme předmatematické a základní
matematické představy, rozvíjíme komunikaci a – samozřejmě, máme i spoustu
specifických výukových cílů. Z právě uplynulého pololetí máme spoustu společných
zážitků. Bylo prima, když za námi přišel chovatel s krásnou krajtou. A návštěva
Mikuláše – to byl ohňostroj emocí. A co nešlo vynechat, to bylo vánoční posezení –
přišli za námi i dospělí kamarádi z radnice, tatínkové, maminky, dědečkové a
babičky, my jsme jim zazpívali a společně jsme si nacpali bříška cukrovím, které
jsme sami upekli. Za to nám kamarádi sponzoři nadělili pořádnou horu dárků. To
byla veliká pohoda. Dodatečně děkujeme, "Ježíškové"!
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"Naše" děti se do školy těší a rodiče "našich" dětí jsou spokojení. A to je víc než
diplomy a poháry. Aspoň pro mne. Je skvělé, že máme speciálku plnou nádherných
dětí, radosti a pohody.
A teď přání speciální třídě do dalšího pololetí: vinšuji spoustu milých lidí, kteří jí
budou naklonění a její rozkvět budou považovat i za věc osobní cti, vinšuji
spokojené a rozesmáté děti, vinšuji "rodinnou" pohodu mezi učiteli a rodiči a vinšuji
spoustu dalších pololetí. (z příspěvku Mgr. Lenky Ficové)
25 let Základní
Základní školy Ivančická
V měsíci červnu 2007 si Základní škola na ulici Ivančická v Moravském
Krumlově připomněla již 25 roků, které uplynuly od roku 1982, kdy byla předána
žákům a pedagogům. Při této příležitosti žáci a pedagogický sbor připravili pro
širokou veřejnost, bývalé zaměstnance, představitele města, Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a Konta Bariéry slavnostní Školní akademii, která se
uskutečnila v pátek dne 15. června v příjemném prostředí atria školy. Součástí
slavnosti bylo otevření nového bezbariérového přístupu do prostorů venkovního
školního atria s parkovou úpravou. Umožnění tohoto přístupu přivítali zejména
handicapované děti s těžkým zdravotním postižením ze speciální třídy – hlavně
však rodiče, paní učitelky, vychovatelky a asistentky. Realizaci bezbariérového
přístupu budovaného z prostředků města rovněž finančně podpořila Rada Konta
Bariéry příspěvkem ve výši 100.000 Kč. V bohatém kulturním programu vystoupili
handicapované děti a žáci školy s pěveckými, tanečními, hudebními a sportovními
ukázkami. Škola rovněž přivítala zástupce z rakouské školy Hauptschule v St.
Leonhardu, se kterou udržuje a rozvíjí již 14 roků partnerskou spolupráci. V rámci
slavnosti byla zájemcům umožněna prohlídka školy.
Děti se svými učitelkami a asistentkami využívají venkovního atria kdykoli je
pěkné počasí. Rychle a bez problémů se ocitnou v léčivě klidném a útulném prostředí
vzrostlých stromů v našem atriu na okraji zámeckého parku. Rodiče vozili děti do
školy i o prázdninách – v červenci i v srpnu děti měly svou týdenní prázdninovou
školičku, kde vyrobily spoustu krásných výrobků, učily se, zpívaly při kytaře...
Na školu se obrátili další rodiče těžce zdravotně postižených dětí, a proto byla
od nového školního roku 2007/2008 otevřena další speciální třída. Také do třídy
přibyla nová a přívětivá pomocnice Eliška, fenka zlatého retrívra. Je výborně
socializovaná, ovladatelná a vynikající pro praktikování animaterapie, která je
velmi vhodným a uklidňujícím doplněním programu našich dětí.
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Charitativní koncert „Jedním
„Jedním dechem“
dechem“
Charitativní koncert Mirky Pilařové s názvem „Jedním dechem“ se uskutečnil
v pátek 23. listopadu 2007 v atriu základní školy Ivančická v Moravském
Krumlově. „Dnes ZŠ Ivančická společně s občanským sdružením S.P.O.Z.I.
pořádají koncert Mirky Pilařové. Je to koncert charitativní a výtěžek z
dobrovolného vstupného se Mirka s maminkou rozhodla věnovat nadačnímu fondu
dětské onkologie Krtek, k čemuž mají osobní důvody. Je hezké, že chtějí udělat
radost. Mirka je slabozraká holka, kdy zbytky zraku nejsou pro běžný život
využitelné. Mirka je plně odkázaná na asistenci. Je to fantastická dívka, která
skvěle hraje a kromě toho, že je slabozraká, tak je ještě vážně nemocná, ale
nepřipouští si to. Páteční vystoupení bylo její první sólové, kdy ji doprovodili na
kytaru Jan Fic, harmoniku Radek Vespalec, housle Vojta Friml a pěvecký sbor
Klubáček ze ZŠ Ivančická. „Mirka hraje od druhé třídy na flétnu a klavír. Pro mě
je to něco krásného, když může takto hrát veřejně a ještě pomáhat, i když je sama
nevidomá,“ ocenila Markéta Pilařová, matka Mirky. Koncert a nevšední hudební
zážitek si nenechalo ujít na stovku posluchačů. „Dnešní koncert jsme si vzali pod
záštitu a společně s Lenkou Ficovou jsme se pustili do organizování koncertu,
sehnali jsme sponzory. Musím říci, že všichni oslovení nám vyšli vstříc, ať to byly
učitelky ze školy nebo sponzoři. S Mirkou spolupracujeme půl roku a tak jsme jí
chtěli splnit sen,“ konstatoval spoluorganizátor Zdeněk Veselý, předseda
občanského sdružení S.P.O.Z.I. Páteční večer byl plný dárků, kdy Mirka všem dala
krásné písničky a nakonec byla uspořádána jako dárek pro ni ohňová show, a tu
Mirka viděla, protože jde o záblesky ve tmě. Dalším dárkem bylo křeslo pro
postižené děti s handicapem, které darovala Znojemská Charita.
Klubáček v Třebíči
Děti z uskupení Klubáček při ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově přijely
potěšit rodiče s dětmi do Třebíče. Tam pro ně zahrály a zazpívaly v Kamenném sále
zámku. „Akce, na kterou jsme byli pozváni, se jmenuje Muzejní vánoce, kterou
organizačně zajišťuje Horácké muzeum Třebíč. Přijeli jsme na pozvání Ilony
Kučerové, která je lektorkou vzdělávacích programů volného času. Celá akce je v
podstatě velká dílna pro děti a jejich rodiče, a my ji zkrášlujeme zpíváním. Zpíváme
tady s formací Klubáček, což je zajímavá věc, protože zpívají děti ze třídy pro
zdravotně a tělesně postižené děti společně se zdravými dětmi z šesté třídy a s nimi
zpívají i speciální pedagožky. Tady na Muzejních vánocích zpíváme několik
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písniček, z nichž jsem pět napsala já a pak máme v repertoáru lidové písně a to i
americké, které jsou doslovně přeloženy a jen zrýmovány. Návštěvnost a nálada je
fantastická, těší mě, že lidé sedí a poslouchají nás, dokonce utichl i cvrkot kolem
dílniček a všichni se zaposlouchali. Děti z toho měly velkou radost, hlavně z
potlesku. Jako pedagog hodnotím obecenstvo jako velmi ukázněné na jedničku s
hvězdičkou,“ vysvětlila Lenka Ficová, speciální pedagožka Základní školy
Ivančická. „Zorganizovali jsme tuto akci dětských dílniček v prostorách zámku a
muzea. K této příležitosti jsme pozvali dětský pěvecký soubor Klubáček z
Moravského Krumlova aby nám zahrál a zazpíval. Pro nás je to v tomto směru
první počin, ale budeme se snažit spolupráci dále rozšiřovat. Klubáček navodil
příjemnou atmosféru pro četné návštěvníky, takže budeme rádi, když přijedou
znovu,“ sdělila Ilona Kučerová, lektorka vzdělávacích programů volného času při
Horáckém muzeu Třebíč. V tomto týdnu také přišli zazpívat seniorům do DPS v
Moravském Krumlově. „Zazpívali jsme také v krumlovském DPS našim seniorům,
což pro děti byla novinka, protože ještě v publiku neviděly takovou koncentraci
starých lidí. Proto, když jsem viděla zděšené oči dětí, tak jsem si myslela, že
nezazpíváme. Všechno se ale povedlo a zazpívali jsme hezky. Největší radost mám
z toho, že dětem se tu líbilo a chtějí se zase vrátit na další představení. “ doplnila
Lenka Ficová.
Malé ohlédnutí za XLII. Studentským plesem
Sál hotelu Epopej v Moravském Krumlově byl večer 2. února 2007 zcela
zaplněn slavnostně oblečenými hosty. Konal se již XLII. Studentský ples zdejšího
gymnázia, který tradičně pořádá rodičovské sdružení školy. Přípravy plesu se RS
zhostilo opravdu na jedničku!
Slavnostní plesový večer zahájila milým slovem předsedkyně Rodičovského sdružení
při GMK Mgr. Šárka Svobodová a poté studentky a studenti elegantním
předtančením. Celým večerem provázela hudba skupiny Dreams. Svým tanečním
uměním upoutala pozornost přítomných během večera také děvčata z Aerobic
Teamu při Domu dětí a mládeže v Moravském Krumlově a taneční skupina
studentek Gymnázia. Velké poděkování si zaslouží také sponzoři plesu.
Blahopřání absolventům krumlovského gymnázia
V uplynulém školním roce absolvovalo Gymnázium v Moravském Krumlově
úspěšně celkem 57 studentů. 55 z nich se přihlásilo ke studiu na vysokých školách
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v celé republice a 53 také bylo přijato. To znamená v přepočtu 96 %. V novém
školním roce začíná většina z nich studovat v Brně, kde budou navštěvovat
Masarykovu univerzitu, Mendlovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, Vysoké
učení technické či Janáčkovou akademii múzických umění, další nastoupí v Praze
na Karlovu univerzitu či Vysokou školu ekonomickou, několik jich bude studovat
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích nebo na Univerzitě Palackého v
Olomouci. Co je další dobrou zprávou, řada z nich byla přijata ke studiu na více
vysokých školách, na které si poslali přihlášku, a jejich problémem se tedy paradoxně
stalo, kterou z nich si vybrat. A ještě jeden pozitivní údaj – ani letos neevidují na
Úřadu práce žádného absolventa Gymnázia v Moravském Krumlově, protože další
dva budou navštěvovat vyšší odborné školy, jeden jazykovou školu a jeden
nastoupil do zaměstnání.
Prima na Kurzu ekologické výchovy
Poprvé v historii Gymnázia Moravský Krumlov absolvovala třída prima
Kurz ekologické výchovy. Akce proběhla druhý týden v září 2007 v centru
ekologické výchovy Chaloupky.
Žáci během pěti dnů poznali v praxi ekosystém lesa, rybníku, pole, louky a
pastviny. Učili se poznávat rostliny a živočichy v okolí tohoto bývalého loveckého
zámečku a chápat jejich vzájemné vztahy.
Kurz také posloužil k seznámení dětí navzájem a k jejich seznámení s třídní
učitelkou Mgr. Janou Pavlíčkovou a školním koordinátorem environmentální
výchovy RNDr. Josefem Potůčkem, kteří je na této akci provázeli.
Pobyt na Chaloupkách v pátek vyvrcholil tzv. konferencí, na kterou si malí
studenti přichystali vystoupení na různá témata, např. biopotraviny, již zmíněné
ekosystémy, alternativní energetické zdroje, orientace v přírodě a jiné. Tím
prezentovali poznatky, které se na kurzu naučili, pracovali samostatně s odbornou
literaturou a především si zkusili vystupování před publikem. Vyhodnocením
konference místními odbornými instruktory jsme kurz ukončili a spokojeni se vrátili
do Moravského Krumlova.
Tento kurz je projektovou součástí nového Školního vzdělávacího programu, který
od školního roku 07/08 platí v našem gymnáziu. Jeho hlavním posláním bylo
probudit v dětech zájem o neživou i živou přírodu a jejich vzájemné vztahy. Snad
v nich tato jiskra zažehne budoucí plamínek milovníka a ochránce přírody.
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Návštěva ministra vlády ČR ve škole
V pátek 27. ledna 2007 navštívil Střední odbornou školu obchodní a Střední
odborné učiliště řemesel v Moravském Krumlově ministr vlády České republiky
Cyril Svoboda. S ředitelem školy Ing. Jiřím Psotou hovořil o skladbě oborů
vzdělávání na škole i o jejím postavení mezi ostatními školami v regionu. Velmi
poutavá byla také diskuse pana ministra se studenty, se kterými mimo jiné
rozebíral, jaké místo zaujímá Česká republika v Evropské unii. Zajímal se také o
jejich názory na státní maturity, které mají být poprvé uskutečněny v příštím
školním roce. Potěšilo nás, že si Cyril Svoboda vybral k návštěvě právě naši školu.
Truhlář roku 2007
12. března 2007 proběhla v prostorách dílen Střední odborné školy obchodní a
Středního odborného učiliště řemesel v Moravském Krumlově soutěž Truhlář roku
2007. Soutěž určená pro žáky druhých a třetích ročníků učebního oboru truhlář
sestává ze dvou částí, písemného testu s 25 otázkami a praktické části - zhotovení
zadaného výrobku dle výkresu v celkovém čase pěti hodin. Soutěž se konala pod
záštitou krajského úřadu a zahájil ji ředitel školy Jiří Psota spolu se starostou
Moravského Krumlova Jaroslavem Mokrým. „Předchozí dva ročníky soutěže
pořádala Střední odborná škola v Letovicích, ale vzhledem k tomu, že organizace
takovéto soutěže je náročná záležitost, byly osloveny všechny zúčastněné školy s
žádostí o uspořádání dalšího ročníku soutěže. Protože naše škola má nově
vybudované truhlářské dílny a obor truhlář má na naší škole dlouholetou tradici,
tak jsme se rozhodli ročník 2007 uspořádat u nás,“ vysvětlil Jindřich Pelaj,
zástupce ředitele pro praktické vyučování. „Myslím si, že se soutěž vydařila.
Samotný průběh soutěže zvládáme perfektně. Žáci naší školy se tradičně umisťují
na čelních příčkách a tak doufáme, že to bude i dnes. Touto soutěží navazujeme na
tradici, protože se ji každoročně zúčastňujeme a to nejenom v krajské části, ale i
celostátní. My si takto chceme srovnat dovednosti, ale i případné nedostatky v
kontextu ostatních škol. Takto můžeme porovnat co se žáci naučili během svého
studia ve škole. Proto tuto akci pořádáme a věříme, že to nebude první ročník,“
uvedl ředitel pořádající školy Jiří Psota. Přesto, že jednotné zadání se zdálo
poměrně jednoduché - zahradní nosič příborů, tak se soutěžící jen těžko srovnávali s
časovým limitem 5 hodin čisté práce. Některé výrobky tak zůstaly nedokončené. I to
se odrazilo na bodovém hodnocení. Mimo celkový výrobek se hodnotila i bezpečnost
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práce při výrobě a samozřejmě i patřičné ustrojení soutěžících. Soutěže se zúčastnili
vždy dva žáci z 11 učilišť. Trofej nejvyšší si nakonec odvezl Libor Flídr z SOŠ a
SOU Česká Třebová.
55 let Základní umělecké
umělecké školy
školy v Moravském Krumlově
Hudební škola v Moravském Krumlově vznikla v roce 1952. Později nesla
název Lidová škola umění, nyní s názvem Základní umělecká škola. U jejího zrodu
stáli pan Bartoloměj Pitlach, František Šebesta a Věra Martišová-Kolářová. V
neposlední řadě také krajský inspektor Prof. Josef Tomaštík. V roce založení 1952
začali vyučovat hudbě tři učitelé a na začátku školního roku bylo přihlášeno 16
žáků. Školní rok končil 88 žáky. Nedostatek vyučujících byl na Lidové škole umění
stále velký, škola nestačila vyhovět zájmu veřejnosti a tak se začaly zřizovat kurzy.
Nejprve hudební a posléze taneční a výtvarné kurzy. Od roku 1968 se škola stává
tříoborovou. Léta plynula, přibývalo žáků i učitelů a za těch 55 roků fungující
škola vychovala řadu absolventů studujících Konzervatoř, pedagogickou fakultu,
střední výtvarné umělecké školy, Vysokou školu Architektury a další. Až do roku
1993 se škola potýkala s nedostatkem prostor a vyučovalo se na čtyřech
pracovištích. Od roku 1993 získává ZUŠ důstojné útočiště na ul. Školní za
podpory města a tehdejšího starosty pana Jiřího Braunera a tehdejšího ředitele ZUŠ
pana Rostislava Zieglera. Na podzim v roce 2002 za finanční podpory
Jihomoravského kraje a města Mor. Krumlova a tehdejšího starosty pana
Bartoloměje Pitlacha, škola získala nový taneční sál. V současnosti na ZUŠ působí
18 pedagogických a 5 nepedagogických pracovníků pod vedením ředitelky Vladimíry
Kočí. Škola je tříoborová - hudební, taneční a výtvarný obor. Kapacita školy je 400
žáků. Na škole stabilně pracují různé komorní soubory a taneční orchestr. Hlavním
zájmem pedagogů ZUŠ je předat žákům to nejlepší a přát si, aby žáci, kteří
přicházejí do školy rozvíjeli svůj talent a byli obohaceni láskou k umění.
Žáci ZUŠ vystoupili
vystoupili se Stivínem
Za krásného slunečného dne se 22. května uskutečnil v Moravském
Krumlově v rámci V. ročníku Hudebních slavností společný koncert legendy hry na
flétnu mistra Jiřího Stivína v doprovodu hudebního souboru Collegia Quodlibet a
dětí ze ZUŠ M. Krumlov.
Hudební slavnosti jsou festivalem dvou krajů, Jihomoravského a Vysočiny,
které pořádá Mirka Strejčková ze Žďáru nad Sázavou. Festival postupně navštíví
17 měst zmíněných krajů. Hudební slavnosti již patří k uznávaným festivalům
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svého druhu a pro město Moravský Krumlov je ctí být spolupořádajícím městem
tohoto cyklu koncertů. Krásnou nosnou myšlenkou festivalu Hudební slavnosti je
vystoupení známého interpreta klasické hudby společně s dětmi, které se klasickou
hudbu učí teprve vnímat a poznávat. Tím, že děti mohou vystoupit společně s
mistrem, získávají ohromnou motivaci pro vzdělání v hudebním oboru a jejich volný
čas je tak vyplněn smysluplnou činností.
Stivín v Krumlově předvedl nádherné improvizace při vystoupení dětí, které
tyto nepředvídatelné vstupy zvládly a zahrály společně s mistrem skvělé
„majstrštyky“. Koncert byl ukázkou skloubení skutečného umu hry na flétnu a
dětského nadšení pro hudební vnímání. Koncert se vydařil a lze s jistotou říct, že
Stivín s jeho hudebními slavnostmi patřil k nejzdařilejším koncertům, které kdy
Moravský Krumlov měl možnost slyšet a vidět.
Pro příští ročník je plánován pro Moravský Krumlov jeden z klíčových
koncertů celého cyklu, jméno interpreta nechť je překvapením.
Výtvarná výstava Moravskokrumlovské školy se představují
V úterý 29. května 2007 proběhla v Galerii v Knížecím domě slavnostní
vernisáž výstavy „Moravskokrumlovské školy se představují”.
„Oslovila jsem školy z blízkého regionu s tím, jestli spolu s námi nechtějí
uspořádat výstavu prací dětí. Ne proto, abychom soutěžili a srovnávali se, ale proto
abychom ukázali, že všechny školy vyvíjí zajímavou činnost. Všechny školy chtějí,
aby žáci vycházeli s bohatými vědomostmi a manuálně zruční. Je to ale práce těžká
a náročná. A tak se nás sešlo šest škol,“ uvedla hlavní organizátorka Květa
Kotková.
Na výstavě se představily děti ze Základních škol Ivančická, Klášterní,
Loděnice, Vémyslice a ze Základní umělecké školy Moravský Krumlov, kterou zastupují díla dětí, které nakreslily pod vedením učitelky Heleny Vančurové.
A co vedlo organizátory k uspořádání takovéto výstavy? Jednak děti v rámci
výstavy představí svoji školu, jednak je jistě taková výstava inspirativní pro děti i
učitele. Každá škola samozřejmě zvolila jiný záměr a jinou ideu své expozice. Ve
všech prostorách jistě najdete spoustu zajímavých nápadů. V hlavní místnosti na
pódiu vedle klavíru byla zajímavá a poutavá výstava ze života indiánů. Zbývající
prostor velké místnosti vyplnila ZUŠ a GMK různorodým množstvím nápadů a
technik. V zadní místnosti s okny směrem do dvora se představila ZŠ Klášterní.
Byla zaměřena na zajímavé projekty žáků, ukázky výtvarných prací, mimo jiné obrázky mandal. V prostřední malé místnosti jistě zaujala výstava výtvarných prací s
podtitulem čtvero ročních období.
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„V místnosti s okny na náměstí byla Základní škola Ivančická. Zapojily
všechny třídy včetně 1.P třídy (těžce zdravotně postižené děti). Kdo neví, kolik
práce a úsilí se za jejich vlastnoručně vyrobeným stromečkem a dalšími pracemi
skrývá, nemůže jen tak od pohledu práci ocenit. Proto Květoslava Kotková
připojila také fotografie. Svoje výrobky předváděla také mladší i starší třída školy
praktické. „Když jsme odnášeli jejich čapí hnízdo, měli strach, aby se mu něco nestalo. Oni jsou na ty svoje věcičky hrdí. Vystavují zde od prvňáčků po deváťáky
všichni. Samozřejmě se sem nevejde vše. Je to jen takový průřez naší činností. Každá třída zde má také svoji fotografii z prostředí výtvarné výchovy. Nad tím vším je
nadepsáno motto naší školy: TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE A VŠICHNI
DOHROMADY UDĚLÁME MOC,“ doplnila Květa Kotková, učitelka ZŠ
Ivančická.
Křest knihy
Po téměř rok a půl trvající práci na knize pověstí O hřbitovním strašidle z
regionu jihozápadní Moravy se tato publikace dočkala svého slavnostního křtu a
uvedení na trh. Stalo se tak 17. října 2007 v atriu Základní školy Ivančická v
Moravském Krumlově. Obrázky ke knize namalovaly děti ze Základní umělecké
školy v Moravském Krumlově, které se také křtu v hojném počtu zúčastnily i s
rodiči. „Pro mne, jako autora, je to určité dokončení mojí sběratelské, ale i tvůrčí
práce na této publikaci, která byla nelehká. Jsou to proježděné kilometry a nesčetně
schůzek především se staršími lidmi. Některé pověsti v této knize jsou mnohým
známy, ale objevují se tu i zcela nové a dosud nepublikované pověsti, což dodává
knize větší poutavosti. Proto doufám, že kniha zaujme,“ uvedl autor díla Martin
Sklenář. „Kniha Martina Sklenáře o pověstech z našeho regionu vyšla pod
hlavičkou Edice Zrcadlo. Vydavatelem je Občanské sdružení ALMA, které vzniklo
již v roce 2001 a mimo jiné si za svůj cíl dalo podporovat tvorbu regionálních
autorů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tvorbě knížky jakkoliv podíleli,
zejména paní Heleně Vančurové a žákům Základní umělecké školy v Moravském
Krumlově, kteří vybrané pověsti doplnili o poutavé ilustrace. Myslím, že křest
našeho vydavatelsky prvního ryze literárního díla se povedl na výbornou. Také díky
skvělému úvodnímu vystoupení dětí ze speciální třídy pro tělesně postižené a jejich
pedagogů. Jejich výkon si zaslouží můj obdiv. Přeji všem čtenářům krásné počtení,“
uvedl zástupce vydavatele Marek Pečer. S oslavou byla také spojena vernisáž
obrázků nejen dětí z ZUŠ, ale také žáků speciální třídy pro tělesně postižené ZŠ
Ivančická. Samotného křtu se ujal senátor okresu Znojmo, ale především významný
pediatr MUDr. Milan Špaček. „Inspirací jsou pro mne moji dva synové, a to je pro
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mne také důvod stále se smát a naplňovat svůj život, který by jinak byl bez
významu. Proto je také již téměř hotov druhý díl regionálních pověstí a také
turistický průvodce. Tyto knížky by měly vyjít v příštím roce. Především druhý díl
pověstí je zcela původní, takže je na co se těšit. Rozepsané jsou i pohádky pro
nejmenší, které se také dočkají knižního zpracování a i jiné tituly, o kterých zatím
nebudu hovořit,“ prozradil své plány Martin Sklenář. Na závěr potěšila přítomné
hrou na flétnu Lidmila Kuchaříková ze ZUŠ v Moravském Krumlově. Akci
ukončila autogramiáda a předání věcných darů vydavatelem třídě postižených dětí
a žákům ZUŠ.
Z akcí Domu dětí a mládeže
Maškarní karneval
Dům dětí a mládeže v Moravském Krumlově letos připravil tradiční dětský
maškarní karneval, tentokrát na téma „V království hraček“. V neděli 4. 2. 2007 se
v budově rybářského svazu na Vrabčím hájku sešlo asi 180 dětí v doprovodu 150
dospělých. Ke změně místa konání jsme byli nuceni přistoupit z důvodu neúměrně
vysokého nájmu za sál v hotelu Epopej, který by se musel promítnout do zvýšení
ceny vstupenek, což jsme nechtěli. I přes tuto „novinku“ a několik nespokojených
hlasů z řad později příchozích se ale nakonec karneval vydařil.
Pro děti byly připraveny hry a soutěže, ve kterých si zahrály na maminku a
na tatínka, na pouťový kolotoč, na pohyblivé řady, dál si mohly zasoutěžit ve hře
s kostkami a konaly se dostihy pro slepou kobylu a chromého hřebce. Pak se ještě
tancovalo, skákalo na skákacím míči a jezdilo na dětských motorkách. O zpestření
programu se již tradičně postaraly děti ze zájmových kroužků Esperance,
Orientální tance, Žonglování a představil se také kroužek fotbalové přípravky.
Přestože bylo díky místním sponzorům přes 200 cen v tombole, někteří
účastníci odcházeli zklamáni. Omlouváme se Vám, vážení rodiče, prarodiče a milé
děti, na které se nedostaly lístky do tomboly a napříště zjednáme nápravu.
Děkujeme paní Aleně Kudláčkové a jejím pomocníkům, kteří zajistili perfektní
servis občerstvení pro děti i jejich doprovod. Dále děkujeme paní Haně Štěpánové za
profesionální výkon v roli moderátorky celého odpoledne. Dík patří také Tomáši
Makovickému, který se staral o hudbu. Bez těchto obětavých lidí, dobrovolných
pomocníků a pracovníků DDM by se nemohla uskutečnit žádná akce pro veřejnost.
Noc na Domečku – 1. 2. 2007 tentokrát na téma PUTOVÁNÍ ČASEM.
Jarní prázdniny na Domečku
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– pondělí 12. 2. 2007 - Počítačové dopoledne, výukové programy na PC, hry na
PC. Odpoledne hry na PC, karetní a deskové hry (Twister, Ramses,
Carcassonne, Osadníci z Katanu), promítání DVD.
– úterý 13. 2. 2007 - Dopoledne pro holky aerobic, pro kluky jiné sportovní
vyžití. Odpoledne sportovní soutěže v sále, hry v Poškoláku.
– středa 14. 2. 2007 - Dopoledne výroba ošatky z pedigu a malování na
skleničky (skleničky s sebou!). Odpoledne práce s kašírovací hmotou, zábavné
hry.
– čtvrtek 15. 2. 2007 - Dopoledne vaření v kuchyňce, rychlé občerstvení.
Odpoledne detektivní a logické hry, hádanky, křížovky v Poškoláku.
Vernisáž – čtvrtek 22. 2. 2007 – vyhlášení výsledků a předání ocenění nejlépe
umístěných prací výtvarné soutěže KRÁLOVSTVÍ HRAČEK.
Junior Aerobic
V sobotu 10. března 2007 se od 9.00 hod. uskutečnil ve sportovní hale SOŠ
X. ročník soutěže v rekreačním aerobiku pro děti a mládež ve věkových kategoriích:
6 – 8 let, 9 – 11 let, 12 – 14 let a 15 – 17 let. Soutěžní program zpestřila pódiová
vystoupení dětí z kroužků aerobiku při DDM.
Škaredá noc na Domečku – 4. 4. – 5. 4. 2007 tentokrát na téma ŠKAREDÁ
STŘEDA.
Zelené dílničky – 5. 4. 2007
Ve čtvrtek 5. 4. 2007 od 9.00 do 14.30 hodin probíhaly jako vyvrcholení Škaredé
noci na Domečku tvořivé dílničky pro účastníky nocování i širokou veřejnost.
Ukliďme město – v týdnu od 16. 4. – 20. 4. 2007
V tomto týdnu se žáci z moravskokrumlovských základních škol pokusili
zlepšit kvalitu životního prostředí úklidem města a jeho okolí.
Programem na náměstí T.G.M. zaměřeným na ekologii a třídění odpadů oslavil
letošní Den Země krumlovský Dům dětí a mládeže. V pátek 20. dubna si mohli děti
a dospělí vyzkoušet spoustu soutěžních stanovišť, jako například zašívání ozonové
díry, třídění odpadu a kam s ním nebo poznávání vůní koření. Letošní pomoc se
zajištěním stanovišť nabídli i Ekokonzult Znojemska RNDr. Gracian Tejral, pan
Ondřej Lazárek –EQ Servis s.r.o. Znojmo a slečna Magdalena Pazderová z
EKOPORADNY Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko. Disciplín bylo celkem
devět a za jejich správné zvládnutí byl každý odměněn krásným dárečkem. Ty
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věnovala GE Money Bank Moravský Krumlov. Její pracovnice se také
organizátorsky na celém odpoledni podílely.
Již k tradičním akcím, které jsou uskutečňovány v rámci kampaně Den Země,
patří Ukliďme město a výtvarná soutěž Modrá planeta. V letošním roce se k akci
Ukliďme město přihlásily obě dvě krumlovské základní školy s asi 400 pomocníky.
Úklid veřejných prostranství, parku, školních zahrad a přilehlých oblastí začal v
pondělí 16.4. a pokračoval ještě celý týden. Výtvarné a literární soutěže Modrá
planeta se přes velkou nabídku jiných soutěží a výstav zúčastnilo na 40 jednotlivců
i kolektivů. Výsledky vyhlásili starosta Ing. Jaroslav Mokrý a místostarosta Mgr.
Tomáš Třetina a zároveň tím zahájili vernisáž výtvorů, které byly poté vystaveny
na MěÚ v Moravském Krumlově. Věcné ceny pro vítěze věnoval MěÚ Moravský
Krumlov.
Střelnice Cross
Dne 4. 5. 2007 se v dopoledních hodinách na Střelnici v Moravském Krumlově u
fotbalového hřiště konal branný závod, kdy soutěžící musí splnit teoretické
znalosti, praktické dovednosti a fyzickou kondici.
Tábory 2007
V roce 2007 byly Domem dětí a mládeže uspořádány 2 letní dětské tábory,
1 příměstský tábor a 1 sportovně-relaxační týden pro dospělé.
Harry Potter a kámen mudrců
Dětský letní tábor, který byl určen pro děti ve věku 7 – 12 let, proběhl ve
dnech 15. – 21. 7. 2007 v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí.
Pro účastníky byly připraveny dobrodružné hry s čarodějnou tematikou, hry
v přírodě, sportovní vyžití, tvořivé aktivity, turistika, výlety, poznávání nových
míst.
Piráti z Karibiku
Tábor byl určen pro děti ve věku od 6 – 15 let proběhl ve dnech 12. – 18. 8.
2007 v rekreačním středisku Meziříčko, které leží nedaleko obce Měřín.
Děti se staly členy pirátské posádky, sbíraly zlaté valouny a indicie. Celým
táborem je provázel kapitán Černé perly, který ukryl poklad. Během pobytu se
účastníci podívali do ZOO, Jihlavského podzemí a Vodního ráje. Nechyběla stezka
odvahy ani výroba keramických kotviček.
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Barevný cirkus
Příměstský tábor byl určen pro děti do 15-ti let a proběhl na DDM ve dnech
2. – 4. 7. 2007 vždy od 9.00 – 16.30 hod.
Každé dopoledne byly pro děti připraveny tvořivé dílny, ve kterých si vyrobily
loutku pštrosa, kašpárka a klauna. Odpoledne na děti čekala spousta soutěží a her
s cirkusovou tematikou, také jsme si hráli na opravdovou cirkusovou manéž.
Fit týden
Sportovně relaxační týden pro ženy a dívky proběhl ve dnech 22. – 28. 7. 2007
v Hustopečích u Brna.
Pro ženy bylo připraveno každý den dopolední a odpolední cvičení pod vedením
zkušených lektorek – aerobik, pilates, powerjóga, stepy, velké míče, overbally.
Nechyběly ani cyklovýlety po malebném okolí (Lednice, Valtice, Pálava, Nové
mlýny apod.). Součástí programu byly i masáže a společenské vyžití v podobě
návštěvy kinematografu bratří Čadíků či návštěv vinných sklípků.
Dětský pěve
pěvecký
ěvecký soubor Sluníčko
Dne 14.12.2007 se v podvečerních hodinách nesly líbezné dětské hlásky ze
sálu kulturního střediska. Děti z pěveckého sboru „Sluníčko“ při MŠ Husova,
Moravský Krumlov zde pořádaly vánoční koncert pro své rodiče, prarodiče, blízké
známé i veřejnost.
Chtěli bychom poděkovat našim hostům – sboru „Motýlci“ ze ZŠ Ivančická pod
vedením L.Pospíšilové za zahájení koncertu a navození sváteční nálady.
Samotný koncert probíhal ve velmi příjemné atmosféře, zřejmé z rozzářených
dětských očí a pyšných rodičů. Děkujeme všem zúčastněným za podporu našich
začínajících zpěváků. (Vedoucí sboru „Sluníčka“ – Vítězslava Dobrovolná a
Adriana Dobešová z MŠ Husova, Moravský Krumlov).
Pěvecký soubor Broučci
V roce 1987 vznikl v Mateřské škole na ul. Palackého soubor malých
zpěváčků pod vedením paní učitelky Marie Hnilicové. K jejich úspěchu patří i účast
na okresní pěvecké přehlídce ve Znojmě. Tehdy jistě nikoho nenapadlo, že by tito
malí Broučci mohli někdy slavit 20 let své existence. Tento okamžik však nastal.
Dlouhé roky jsme zpívali pouze na akcích naší MŠ. Neodmítali jsme však pozvání
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kulturního střediska, zpívali jsme v Klubu důchodců a rádi jsme vystupovali na
koncertech MŠ Husova.
Opravdu sboreček Broučci má 20 let. Oslava našeho výročí byla naplánována na
konec roku 2007. Vánoční koncert proběhl 17. prosince na MěKS. Zazněly zde
písně lidové, umělé a koledy v podání nejen dětí, které zpívaly s nadšením, velkou
chutí a hlavně rády, ale i našich hostů Lucie Janderkové a Dity VořechovskéMatesové. O skladbu jejich repertoáru se postarala jejich učitelka H. HalířováSupová. Na klavír doprovázel O. Bittner.
Jelikož se jednalo a čas vánoční, nechyběly dárky. Každý, kdo přišel, dostal
upomínkový předmět s programem večera, během koncertu se předalo několik kytiček
jako poděkování. Děti zpívaly v krásných nových sukýnkách. I když většina byla
více, či méně nachlazena nebo po nemoci a průběh koncertu tím byl ohrožen,
vyzpívali si Broučci od Ježíška drobné dárky (děkujeme paní Ukropové), které našli
pod vánočním stromkem (děkujeme i panu Raboňovi).
Poděkování patří všem, kteří se přímo či nepřímo podíleli na realizaci našeho
Vánočního zpívání. Děkujeme sponzorům z řad rodičů a podnikatelů a přejeme
Vám „AŤ KOUZLO VÁNOC VÁS PROVÁZÍ PO CELÝ ROK 2008.“ (děti a
kolektiv MŠ Palackého)
Městské kulturní středisko
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov je příspěvkovou organizací
města a spadá pod něj také kino, Slovanská epopej, muzeum a galerie Knížecí dům,
městská knihovna a městské informační centrum – celkem šest středisek s různou
náplní práce a služeb. V roce 2007 uskutečnilo středisko 130 akcí samostatných
enbo se na nich podílelo jako spolupořadatel. Z toho bylo např. 39 pořadů pro školy
a mládež, 12 pořadů od profesionálních agentur (např. divadlo Háta Praha, koncert
zpěvačky Anny K,, koncerty Klubu přátel hudby, Irský večer se skupinou
Shannon). Bylo uspořádáno 54 akcí z oblasti zájmové činnosti – např. Veteránské
setkání automobilů, Floriánský jarmark, noční prohlídky v zámku s divadelním
spolkem BEZGEST, Zámecké odpoledne ke Dni evropského dědictví, Hudební
slavnosti, MěKS uspořádalo v roce 2007 23 výstav v Galerii Knížecí dům, na
Městském úřadě a v sále MěKS. Mezi úspěšné výstavy patřily: výstava „100 let
muzea v Moravském Krumlově“, výstava Keramika Marie Lamperové a výstava
loutek z Muzea loutek v Chrudimi. MěKS spolupracuje jak se školami, tak se
zájmovými aktivitami ve městě. Tradičně dobrá je spolupráce s ochotníky, dnes
s divadelním spolkem BEZGEST, s dechovkou Naše kapela J. Kristiána. MěKS S
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pěveckým sborem K. Němečka byla uspořádána Přehlídka pěveckých sborů.Kladně
lze hodnotit spolupráci s pěveckým sborem Lukáše Havla z Rakšic.
K dalším akcím MěKS patří zájezdy, přednášky a besedy. V říjnu 2007 vyšlo
„nulté“ číslo nových Moravskokrumlovských novin, které vydává město Moravský
Krumlov prostřednictvím MěKS.
Vánoční výstava
Od 20. prosince 2006 do 5. ledna 2007 uspořádalo MěKS Moravský Krumlov
„Vánoční výstavu“. V sále kulturního střediska byly vystaveny výrobky dětí ze
základních a středních škol, základní umělecké školy, výchovného ústavu a DDM.
Rovněž práce dospělých a zejména našich seniorů byly obdivuhodné. Velmi
příjemným doplňkem byla ukázka prostřeného stolu a vánoční květinová aranžmá
krumlovských prodejen s květinami. Každý návštěvník určitě ocenil šikovné ruce
těch nejmenších i dospělých a možná to byla pro mnohé inspirace pro příští Vánoce.
Výstavu navštívilo 403 lidí.
Tři Králové a jejich dary
Svátkem Tří králů končí doba vánoční. Ve většině případech je to doba plná
radostí, lásky a obdarování. Stalo se pěknou tradicí, že vánoční doba je zakončena
Tříkrálovým koncertem. I letos svým vystoupením potěšil sbor Karla Němečka pod
vedením pana dirigenta Bartoloměje Pitlacha, na varhany doprovázel pan David
Pitlach. Na Tříkrálovém koncertě vystoupil také dívčí komorní sbor „Stellinky“
ze Základní umělecké školy M. Krumlov pod uměleckým vedením Mgr. Josefa
Hanáka, na klávesy doprovázela paní učitelka Sedmerová.Vystoupení obou sborů
na závěr Vánoc bylo krásné.
Klub přátel
přátel hudby
pokračoval v lednu dalším koncertem. 30. 1. 2007 v galerii Knížecí dům
vystoupila mezzosopranistka Edita Randová a na klavír ji doprovázel Vladimír
Strnad. Pěvkyně sklízí úspěchy na koncertech doma i v zahraničí (Rakousko,
Francie, Německo, USA). V jejím podání zazněly písně a skladby od Ant. Dvořáka,
L. Janáčka, J. Bramse a dalších. Vl. Strnad se samostatně představil skladbami od
G. Gershwina a B. Smetany.
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Z akcí Městského kulturního střediska v období únor – duben 2007
Přednáška „O historii obce Rokytné“ – Karel Kraus ml.
Přednáška „Jak fotografovat“ - Josef Kristián
Výstava „KAMPAK KRÁČÍŠ PANENKO?“ ve spolupráci s organizací
„Nesehnutí“ Brno
Školní pořad pro MŠ a ZŠ „KOČIČINY KOCOURA DAMIÁNA“
Koncert „PUELLA TRIO“
Školní pořad v německém jazyce „O BAJAJOVI“
Školní pořad v anglickém jazyce „SYNDIBÁD“
Výstava fotografií A. Gigimovové – „Černá vůně Afriky“
Pořad pro mateřské školy „Povídání o sluníčku“
Komedie divadelního spolku GEZGEST „Dovolená s rizikem aneb postel
plná cizinců“
Literární kavárna - o životě a díle M. Tyrše vypráví Eva Kopčilová
Přednáška „Jak fotografovat“ – Josef Kristián
Výstava Keramická dílna SPIRÁLA – Marie Lamperová
Komedie divadelního spolku Háta z Prahy „Klíče na neděli“
Koncert Klubu přátel hudby – Duo Hoškových
Velikonoční výstava v sále Městského kulturního střediska
Výstava „Žeň žen“ - obrazy, plastiky, kartony
Jarní koncert s dechovou hudbou „Dubňanka“
Koncert zpěvačky Anny K + Band
Školní pořad pro MŠ a ZŠ „Jak se zachraňuje země“
Výstava „Projekty česko-rakouské spolupráce“
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V MOR. KRUMLOVĚ
5. ZÁMECKÉ ODPOLEDNE
V neděli 9. září 2007 uspořádalo Městské kulturní středisko v Moravském
Krumlově "5. ZÁMECKÉ ODPOLEDNE".".
Akce začala ve 13 hodin a na nádvoří byl připraven program pro děti i dospělé.
Zájemci měli zdarma prohlídku s výkladem Muchovy Slovanské epe, na nádvoří
zněla hudba v podání kapely Sally Shock a děti si mohly vyrobit malé dárečky v
rukodělných dílničkách. Pozvání přijali učitelky a žáci ze Základní školy Dolní
Dubňany a návštěvníci zámeckého odpoledne se mohli podívat na tanečky, které
děti nacvičily. Lákadlem bylo i pouliční loutkové divadýlko Wagofon, jehož herci
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zahráli veselá představení. Zájemci si mohli zkusit narazit mince, podívat se na
práci řezbáře či paličkování.
V programu se představili hasiči z místního Záchranného hasičského sboru a
zájemcům ukázali zásahové vozidlo, skupina kynologie Policie ČR OŘ Znojmo
předvedla
ukázky
výcviku
psů
a
zadržení
pachatele.
Poděkování patří místnímu oddílu Skautů, šikovným řemeslníkům, těm, kteří
připravili
občerstvení
a
vůbec
všem,
kteří
akci
podpořili.
Krumlov jako středověká pevnost
V neděli 16. září 2007 v odpoledních hodinách uspořádalo Městské kulturní
středisko Moravský Krumlov již 3. procházku po památkách našeho města.
Tentokrát s odborným výkladem PhDr. Jiřího Kacetla na téma "Moravský Krumlov
jako středověká pevnost". Trasa vedla od zámeckého parku a zámku přes tunel,
panský mlýn, ulicí Pod hradbami k místu, kde stávala Rakšická brána. Na 90
zájemců si vyslechlo zajímavý výklad o vzniku hradeb, hradu a zámku, podívali se
na místa, kde se zachovalo dvojité opevnění. Výklad dr. Kacetla, místního rodáka,
byl velmi zajímavý a přínosný a opíral se o nejnovější historické poznatky.
Městské
Městské kulturní středisko zatím bez ředitele
Nespokojenost části veřejnosti s kulturním vyžitím v Moravském Krumlově
přivedlo již dříve radní k vypsání výběrového řízení na místo ředitele Městského
kulturního střediska. Protože se ale přihlásila jen stávající vedoucí, zůstalo vše při
starém. Po odmlce je tu podobná situace. „Rada města většinou svých hlasů
rozhodla o odvolání ředitelky MěKS především z důvodu změny nabídky
kulturního vyžití pro své občany. Komise pro prezentaci a kulturu předložila návrh
nového systému činnosti MěKS, transformaci do nového modelu kulturní nabídky.
Možnosti řešení jsou odvislé od základního kamene kulturního života Krumlova Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Je potřeba nabídnout filosofii kultury založené
na secesním období, na Muchově nádherném díle nebo změnit veškeré zvyklosti
kulturní nabídky města a nalézt úplně něco jiného a nového. Je potřeba nový
kulturní stánek nebo postačí zrekonstruovat prostory kina? Hodí se prostory
šatlavy ke konání stálých výstav, může zde být muzeum? Toto jsou dle mého
názoru některé ze základních otázek pro nového ředitele kulturního střediska, na
které by měl najít odpověď a především možnosti řešení,“ vysvětlil místostarosta
Tomáš Třetina.
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Budoucnost Slovanské
Slovanské epopeje v Moravském Krumlově
Ve čtvrtek 27. února 2007 proběhlo v hlavním městě jednání mezi
představiteli města Moravský Krumlov a úředníky pražského magistrátu.
Předmětem jednání byla možnost dlouhodobé zápůjčky souboru pláten Alfonse
Muchy známé jako Slovanská epopej, jež malíř ve své závěti odkázal Praze.
„Jednání předcházela nešťastná mediální kampaň na ČT 1 a aktivita všech
regionálních novin. To nám ztížilo pozici, protože odpovědní činitelé pražského
magistrátu se měli naše záměry dozvědět od nás jako závěr strategického
vyjednávání a nikoliv z médií. Zpočátku to také považovali za námi organizovaný
nátlak a dalo to hodně vysvětlování. Radní, s nímž jsme jednali, však sám nemohl
rozhodnout,“ sdělil krumlovský starosta Jaroslav Mokrý. Výhodou pražské strany
kromě vlastnického práva je, že osmnáct let po převratu má Rada hlavního města
Prahy konečně ve svém programovém prohlášení na toto volební období výstavbu
zvláštního pavilónu pro Epopej na pražském výstavišti v Holešovicích. Plánovaná
stavba však může ohrozit integritu Stromovky. Proto informace z jiných zdrojů
zase spekulují o náhradním řešení, stavět pavilon na Žižkově v části zvané Ohrada,
jiné předpokládají využití památníku na Vítkově. Tato stavba byla původně určena
jako čestné místo posledního odpočinku legionářů. V horních prostorách budovy by
prý Epopej vhodně doplňovala čestné kolumbárium v podzemí. „Výhodou
Moravského Krumlova je jednak morální nárok na tento soubor pláten, který by bez
krumlovského „azylu“ již dávno neexistoval, jednak stanovisko Geraldiny a Johna
Muchových, kteří by dílo svého předka rádi viděli v Moravském Krumlově, v
nejbližších vhodných prostorách jeho rodiště Ivančic. Je to jako o té panně, kterou
řezbář vyřezal, krejčí ošatil a třetí mládenec ji oživil a naučil mluvit. Komu nejvíce
patří? Zde ovšem panna sama odpověděla, a to Slovanská epopej neumí. Proto
budou jednání pokračovat. Tentokrát počítáme s přijetím u pana primátora Béma.
Vždyť programové prohlášení lze aktualizovat a pro 150 miliónů se „díra“ vždycky
najde,“ dodal Jaroslav Mokrý.
Slovanská epopej
otevírá tradičně své brány 1. dubna, tentokrát doslova a do písmene. Po řadě
jednání a upozorňování současný majitel přikročil k opravě brány a vstupu do
zámku. MěKS, památkáři a městský úřad tak docílili toho, že vstup bude konečně
„zámecký“. Poděkování si určitě zaslouží Střední odborná škola obchodní a střední
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odborné učiliště řemesel, jejichž učni bránu vyrobili, firma OSP Moravský Krumlov,
která provedla stavební úpravy a firma R a R Olbramovice, která opravila střechu.
Vzhledem k tomu, že prostory epopeje nejsou temperovány, není otevřeno celoročně.
Obrazy si na tento pozvolný klesající teplotní cyklus již navykly (jak se vyjádřili
odborníci), horší jsou tyto teploty pro návštěvníky. V „zimních“ podmínkách je
hodina maximum, co lze vydržet bez nachlazení a prochladnutí. Ale i tak - větším
skupinám návštěvníků rádi vyhovíme. Za letošní únor a březen jich zde bylo již
255.
Prostory epopeje a zámecké nádvoří jsou také vítaným prostorem pro konání
kulturních akcí. V Rytířském sálu se konají koncerty Mezinárodního hudebního
festivalu Concentus Moraviae, Hudební slavnosti a vystoupení ZUŠ, tradiční je
zářijový Den otevřených dveří do Slovanské epopeje a Zámecké odpoledne v rámci
Dnů evropského dědictví, přehlídky automobilových veteránů na nádvoří,
vyzkoušeli jsme si noční prohlídku Epopeje. V těchto aktivitách hodláme dále
pokračovat,v létě uskutečníme noční prohlídky ve spolupráci s divadelním spolkem
BEZGEST. Tradičně v Epopeji vystavuje klub filatelistů. V letošním roce k 85.
jubileu založení klubu to bude výstava „Ze sbírek sběratelů Klubu filatelistů A.
Muchy“.
Rok 2007 je za námi a Slovanská epopej Alfonse Muchy má za sebou další již čtyřicátou čtvrtou sezónu. Během tohoto roku ji navštívilo 23 004 návštěvníků,
z toho 8 000 zahraničních turistů z celého světa – Japonska, Venezuely, Koreje,
Austrálie, USA a celé Evropy.
Během roku 2007 zavítalo do Epopeje i mnoho významných hostů, např. prezident
České republiky Václav Klaus, americký a norský velvyslanec a představitelé z
ruské ambasády.
V červnu se znovu uskutečnily noční prohlídky Slovanskou epopejí, tentokrát
společně s divadelním spolkem Bezgest. V září se již tradičně konalo Zámecké
odpoledne spojené s Dnem otevřených dveří. Během roku se v Epopeji také
uskutečnilo velké množství různých akcí a koncertů.
Slovanská epopej byla otevřena i během vánočních svátků, kdy ji navštívily zájezdy
z Rakouska a Německa.
Novou sezónu, a to již čtyřicátou pátou, zahájíme 2. ledna 2008, kdy výstavu
zhlédnou japonští turisté.
Výjezdní zasedání poslanců Parlamentu ČR
V úterý dne 2. října 2007 navštívili Moravský Krumlov poslanci Parlamentu
ČR. Konkrétně šlo o mandátový a imunitní výbor se svým předsedou poslancem
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Miloslavem Kalou, kteří během svého výjezdního zasedání do Blanska navštívili
rovněž Muchovu Slovanskou Epopej v rámci kulturního poznávání regionu.
„Společně s radní Irenou Kočí jsme poslance přivítali na zámku. Hlavním tématem
byla historie zámku, ale také Epopeje. Jde o to, jak se do našeho města dostala a jak
se Krumlov zasloužil o to, že ještě existuje. Požádal jsem proto poslance, aby
podpořili myšlenku, aby nám Praha, jejíž vlastnické právo nezpochybňujeme, dala
dílo do dlouhodobějšího pronájmu. Chceme společně s místostarostou Tomášem
Třetinou o tomto v Praze jednat s primátorem Hlavního města Prahy. Hodláme mu
naše stanovisko vysvětlit. I když Epopej patří českému lidu zastoupeného Prahou,
tak morálně by si snad zachránce tj. Moravský Krumlov pronájem zasloužil,“
vysvětlil Jaroslav Mokrý, starosta Moravského Krumlova. Poslanci po prohlídce
souboru obřích pláten odjeli zpět do Blanska.
Živé obrazy v Epopeji
V prosinci 2007 se v prostorách Rytířského sálu a zámecké kaple
krumlovského zámku odehrály živé výjevy z obrazů Alfonse Muchy. Bylo to k
příležitosti tradičního Adventního setkání pořádaného Jadernou elektrárnou
Dukovany. „Již v závěru roku 2001 jsme se začali scházet na těchto adventních
setkáních, takže jde už o šestou akci. Je to takové přátelské posezení, kdy
starostové a naše partnerství si to zaslouží. V uvolněné atmosféře spíše
bilancujeme, také proto, že jsme nepřehlédnutelná elektrárna, která vyrábí 1/5
elektřiny. Proto je nutné se s partnery vidět a nepracovně si popovídat a v závěru
roku si i popřát. Setkávají se tu dosti vytížení lidé a to jak starostové, politici, tak i
management elektrárny,“ sdělil k akci tiskový mluvčí EDU Petr Spilka. Na
prohlídku Epopeje se také přijely podívat osobnosti veřejného života jako senátor za
okres Třebíč Vítězslav Jonáš, poslanec František Bublan i hejtman kraje Vysočina
Miloš Vystrčil. „Já považuji pro Moravský Krumlov za velkou čest, že Skupina
ČEZ se u nás rozhodla uspořádat tradiční adventní setkání starostů z okruhů 5, 10
a 20 kilometrového pásma od EDU a energetických specialistů. Město se tak
dostává do podvědomí veřejnosti, ale i ČEZu. Podařilo se nám uspořádat úspěšnou
akci s využitím zámeckého dvora, prohlídkou Slovanské epopeje s živými obrazy,
které zajistili ochotníci z Moravského Krumlova s tím, že závěr byl v hotelu
Epopej. Byli bychom rádi, kdyby takovýchto akcí bylo více,“ uvedl starosta Jaroslav
Mokrý.
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Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE 2007
31. 5. – 30. 6. 2007 – „České sny“
V Českých snech 2007 bude opět významně zastoupen český repertoár,
nicméně otevřou se i skladbám pocházejícím z jiných zemí. Základem Českých snů
2007 bude tradičně festival Concentus Moraviae, během kterého se uskuteční cca 35
koncertů v řadě moravských měst. Na ně naváže cca 150 koncertů v řadě
evropských zemí, z nichž některé se uskuteční na stejných místech, jako v roce 2004,
ale přibude k nim řada nových destinací. Některá zahraniční vystoupení budou
natočena tamními nahrávacími firmami a vysílána v rozhlase, popř. na CD. Dle
špičkové prezentace profesionálních umělců se budou České sny 2007 věnovat
významnou měrou i prezentaci podhoubí české hudební kultury. Na koncertech v
Česku i v zahraničí se představí soubory a sólisté ze Základních uměleckých škol.
Chtěli bychom tak v době sílícího jednostranného příklonu k materiálním stránkám
života zdůraznit zásadní význam těchto mediálně nenápadných škol pro celkovou
kultivaci českých zemí.
Pondělí 4. 6. Moravský Krumlov, zámek, Slovanská epopej
Škampovo kvarteto a Laurène Durantel – kontrabas
J. Haydn, L. van Beethoven, A. Dvořák
Pondělí 18. 6. Moravský Krumlov, zámek, Slovanská epopej
Kantiléna, Jakub Klecker – sbormistr
L. Janáček, B. Martinů, J. Novák, K. Slavický, V. Trojan, V. Kalabis

Příprava Mezinárodní
Mezinárodního
hudebního festivalu
festivalu Concentus Moraviae v roce 2008
ezinárodního hudebního
11. září 2007 se konala v Moravském Krumlově schůzka organizačních
pracovníků jednotlivých měst s pracovníky pořádající agentury v čele s ředitelem
festivalu Davidem Ditrichem. Jednání byli přítomni starosta města Ing. J. Mokrý a
místostarosta Mgr. T. Třetina.
Organizačně schůzku zajistilo MěKS Moravský Krumlov, pracovnice L. Přikrylová
a R. Hošková.
Schůzka hodnotila festivalový ročník 2007, zabývala se propagačními materiály,
doprovodnými programy, zhodnotila zapojení základních uměleckých škol do
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festivalu a zároveň jsme byli seznámeni s přípravou dalších ročníků. Concentus
Moraviae se stává součástí mezinárodního kulturního projektu České sny, je jeho
tuzemskou částí. České sny probíhají po celé Evropě a v rámci Českých týdnů se
pořádají koncerty po celý rok.
Rok 2008 bude mít podtitul Visegrádské sny a jeho dramaturgii vytváří Barbara
Maria Willi. Půjde o spolupráci na hudebním poli v rámci tzv. visegrádské čtyřky.
Zahajovací koncert se bude konat ve Velkém Meziříčí (31. 5. 2008) a závěrečný
proběhne v Lysicích (28. – 29. 6. 2008) s bohatým doprovodným programem.
Výstava „KAMPAK KRÁČÍŠ PANENKO?“
Byla uspořádána v galerii Knížecí dům ve spolupráci s organizací „Nesehnutí“
Brno.
Rovnost žen a mužů, ženy ve veřejném prostoru, feminismus, ženské tělo a krása,
ženy a umění – toto jsou ústřední témata výstavy „Ženská práva jsou lidská práva
aneb Kampak, panenko?“, která byla od 7. února do 2. března ke shlédnutí
v moravskokrumlovské Galerii Knížecí dům. Jedná se o unikátní expozici
vytvořenou občanským sdružením NESEHNUTÍ Brno právě pro prostory této
galerie.
Na počátku stála fotograficko-informační výstava Ženská práva jsou lidská práva
aneb kampak, panenko?, kterou vytvořilo NESEHNUTÍ a již rok putuje po
různých místech ČR. Hlavním úkolem výstavy je přenést diskusi o postavení žen ve
společnosti z odborných kruhů do každodenního života a seznámit širokou
veřejnost s tím, co to vlastně znamená, když se řekne, že se někdo zabývá ženskými
právy, vysvětlit základní pojmy a souvislosti. Důležitou součástí výstavy jsou
užitečné kontakty a zásadním doplňkem je ilustrovaná panenka – průvodkyně
výstavou.
Do Mor. Krumlova se putovní výstava NESEHUTÍ dostává v době svých prvních
narozenin a jako „dárek“ je právě její moravsko-krumlovské uvedení pojato
netradičně. Instalaci tvořilo hned několik dílčích výstav i jednotlivých uměleckých
děl, které více či méně souvisí s některými z témat představených na informačních
panelech výstavy NESEHNUTÍ.
Výstava
Výstava „Keramická
„Keramická dílna SPIRÁLA“
SPIRÁLA“
Příznivci keramiky měli možnost v galerii Knížecí dům od 7. března 2007
navštívit výstavu keramiky Marie Lamperové a její keramické dílny Spirála.
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Hrnečky, šálky, jídelní soupravy, mísy, svícny, vázy a další drobné předměty
upoutaly nejen tvarem, ale zejména svou barevností. Červená, oranžová, tyrkysová,
tmavě modrá jsou pro keramiku dosti nezvyklé barvy, o to přitažlivější. Důležité
pro užitkovou keramiku je i to, že je plně funkční – použitelná do mikrovlny i
myčky, ekologicky nezávadná a to výtvory M. Lamperové splňují. Šamanské bubny
a klavír Vl. Václavka zazněl na vernisáži, která se konala 7. března. Výstava byla
ukončena 28. března 2007.
100 let krumlovského muzea
V roce 2007 krumlovské muzeum oslavilo 100 let od svého založení. Rada
města schválila podání žádosti o dotaci na Krajském úřadě Jihomoravského kraje,
která bude použita na instalaci výstavy k tomuto výročí. Zájemci o historii města
budou mít možnost zhlédnout historické artefakty, které byly po dlouhá léta
uloženy v depozitáři muzea. „V muzeu probíhá inventarizace exponátů. Po jejím
dokončení uspořádáme výstavu v městské galerii. Expozice bude poté přesunuta do
bývalé městské šatlavy, ale až po její opravě. Šatlava by se měla rekonstruovat také
částečně z dotací, a to v roce 2008. Šatlava bude mít širší využití než jen jako
muzeum, jsou další návrhy, například expozice o vězeňství, výstava o zámku,“
informoval místostarosta Tomáš Třetina.
V pátek 16. listopadu 2007 se slavnostní vernisáží pro veřejnost otevřela
výstava ze sbírek Muzea v Moravském Krumlově ke stoletému výročí od jeho
založení. „Expozice je instalována jednak do klasických vitrín a do prostoru,
protože počítáme s doprovodným programem ve spolupráci se školami, kdy tu
budeme mít dílničky.Výstava začíná u vchodu, kde je instalována pracovna Josefa
Kaufmana. Josef Kaufman se po druhé světové válce zasloužil o záchranu sbírek,
jejichž většinu tu můžete vidět. V přední místnosti u podia máme paleolitickou
chýši, dále období pravěku pokračuje dobou bronzovou, železnou, laténskou a
římskou. V další místnosti je středověk, který se soustředí na hrady Templštýn a
Rokyten. Pak je tu jizba z přelomu 19. a 20. století, takže se návštěvníci mohou
podívat na to, jak žily jejich prababičky,“ sdělila kurátorka výstavy Alena
Hrbáčková.
Výstava v prostorách Galerie Knížecího domu potrvá do konce března 2008.
Samotný Knížecí dům, kde se sbírky muzea nacházejí, má dlouhou a pestrou
historii. Jeho historie sahá až do první poloviny 13. století a stavba je
charakteristická vysokými pilastry a členěnou atikou s volutovým zakončením.
Právě ve 13. století se na Moravě začali usazovat Němci a zakládali kláštery pro
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různé řády. Jedním z nich byla i komenda Řádu německých rytířů a členové této
komendy bydleli zcela určitě v dnešním Knížecím domě. Tomu nasvědčuje i to, že
mezi domem a někdejším špitálním kostelem bývala velká zahrada, která tyto
objekty spojovala. Za vlády Lichtenštejnů byl dům opraven a věnován klášteru. Dle
pověsti zde byl ženský klášter a mimo jiné i nižší latinská škola. Později v tomto
domě bydleli úředníci ze zámku.V roce 1958 bylo v Knížecím domě umístěno
městské muzeum a později archeologická expozice Moravskokrumlovska. Muzeum
spravuje dva depozitáře se zajímavými historickými i archeologickými sbírkami,
zatím nemá k dispozici vlastní expozici. V současné době má v Knížecím domě
rovněž prostory Galerie, kde po celý rok probíhají výstavy, koncerty, přednášky a
besedy pro veřejnost.
Městské informační centrum
Městské informační centrum bylo zřízeno v roce 2000 jako součást Městského
kulturního střediska, které je příspěvkovou organizací města. Náplní činnosti MIC
je podávání informací o turistických cílech, vyhledávání vlakových a autobusových
spojů, informace o telefonních číslech, informace o firmách a službách v Moravském
Krumlově
a
jakékoliv
informace
prostřednictvím
internetu.
MIC nabízí prodej pohlednic města, turistických průvodců, videokazet, turistických
známek, odznaků, „Moravskokrumlovských novin“, materiálů se „Slovanskou
epopejí“. Zajišťuje předprodej vstupenek na akce, které pořádá Městské kulturní
středisko.
Mezi další poskytované služby patří: kopírování tiskovin formátu A4, A3,
faxování, volný přístup k internetu.
Statistika Městské knihovny za rok 2007
2007
Výpůjčky:
V roce 2007 se půjčilo celkem 44.063 svazků /+153 CD/= 44.216
Dospělí čtenáři si vypůjčili 36.869 svazků, z toho 19.821 beletrie a 17.048 naučné
literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily celkem 7.194 svazků, z toho 4.541 beletrie a 2.653
naučné literatury.
Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně vypůjčily do
dětského oddělení 153 x CD k výuce i zábavě.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 11.210 časopisů.
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Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 150 svazků, z toho kladně vyřízeno
137 svazků.
Z Městské knihovny bylo vyžádáno ostatními knihovnami a organizacemi /MK
Polánka, Rešice, Petrovice, Dobřínsko, Jemnice, Rtyně, Mikulovice, Mor. Třebová,
Třebíč …/ 68 svazků.
Čtenáři:
K 31.12.2007 bylo v knihovně zaregistrováno 984 stálých čtenářů, z toho 312 dětí
do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 17.682 x.
Počet čtenářů na Internetu vzrostl šestinásobně tj. 1.904 čtenářů!!
Kopírování: 101 ks černob., 25 ks barev. kopií, 260 ks tisků z Internetu.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 45 knih a časopisů !!
Knihovní fond:
Stav knihovního fondu k 31.12. 2006: 24.866
Přírůstek nových knih: + 609 svazků
Úbytek opotřebovaných knih: - 25 svazků
Stav knihovního fondu k 31.12. 2007: 25.450, tj. 14.911 ks beletrie a 9.837 ks
naučné literatury, 702 ks gramofonových desek
Od ledna 2007jsou čtenářům k dispozici 4 počítače s připojením na Internetzdarma!!!
Vzdělávací akce, besedy, diafony, konzultace pro MK:
Celkem se uskutečnilo 64 akcí pro čtenáře, uživatele a veřejnost:
/20 exkurzí škol do MěK, 14 besed se spisovateli, 3 literární soutěže, 2 x luštění
tajenky, 3 Literární kavárny, Noc s Andersenem, 2 výstavy - prodejní z
nakladatel.Egmont a výstava obálek na knihy H.CH.Andersena,
2 Dny otevřených dveří a 3 x prodej vyřazených časopisů, zprovoznění on-line
katalogu na webu MěK, čtení v nemocnici –Celé Česko čte dětem
Rekordní den v Městské knihovně Mor. Krumlov v roce 2007:
Ve středu 3. října přišlo do knihovny 273 čtenářů!! Na každého čtenáře měla tedy
knihovnice pouhou minutu a půl !!!!
V úterý 6. listopadu si čtenáři vypůjčili 400 knih a časopisů!
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Beseda se spisovatelem Michalem Vieweghem
V úterý 3. dubna 2007 pořádala Městská knihovna Moravský Krumlov
besedu se spisovatelem Michalem Vieweghem. Pan Michal Viewegh je
nejúspěšnějším současným autorem. Jeho knihy dosahují na dnešní dobu obrovských
nákladů, mají velký okruh příznivců a vyšly v mnoha světových jazycích.
Posluchači měli možnost seznámit se s jeho nejnovější knihou Andělé všedního dne
prostřednictvím autorského čtení. Kniha vychází v nakladatelství Druhé město nakladatel Martin Pluháček a bude veřejnosti představena na veletrhu Svět knihy
2007 v Praze. Na otázku z řad studentů a návštěvníků, kde Michal Viewegh bere
inspiraci ke svým románům, odpověděl: „Člověk musí věci kolem sebe vidět a být
dostatečně citlivý, aby si jich vůbec všimnul. Myslím, že umím naslouchat.“ V roce
2005 jsem namísto rozhovorů psal Báječný deník, byla to pro mne určitá zkušenost,
ale už ji nebudu opakovat.“
Literární kavárna
Děkujeme touto cestou Městskému kulturnímu středisku ve spolupráci
s Městskou knihovnou Moravský Krumlov za pravidelné konání „Literární
kavárny“. Jedná se o příjemně strávená odpoledne, o která se s největší mírou
zasluhuje paní učitelka Eva Kopčilová, která svou mravenčí prací včetně
doložených dobových materiálů seznamuje přítomné s životními osudy významných
osobností.
Po ukončení odcházejí všichni s nadšením a pohlazením na duši, a již se těší na
další setkání. (Helena Jašová za příznivce a posluchače „Literární kavárny“)
Dne 1.10.2007 jsem se vypravila z Ivančic na výstavu květin, květinových
aranžmá a zajímavých výpěstků ovoce a zeleniny, která se každoročně koná
v Moravském Krumlově. Zde jsem se dozvěděla, že se právě v tento den koná
v městské knihovně literární kavárna na téma malíř Max Švabinský. Rozhodla
jsem se také zúčastnit. Vypravování paní Kopčilové, která musela materiál
k danému tématu čerpat jistě z mnoha zdrojů, což je obdivuhodné, bylo zajímavé a
nevšední, atmosféra v knihovně příjemná.
Seznámili jsem se nejenom se životem Švabinského, ale také s jeho čtyřmi ženami,
které ovlivňovaly jeho tvorbu a které tak rád maloval. Byla to jeho obětavá matka,
dvě velké lásky jeho života a jeho nevlastní dcera, která o něj ve stáří pečovala.
Tyto ženy se staly bezpochyby jeho hlavními múzami a hnacím motorem jeho
umělecké činnosti. Díky všem zúčastněným za toto vydařené odpoledne! (Šárka
Holá)
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Týden knihoven
Městská knihovna Moravský Krumlov patří mezi menší profesionální
knihovny. I přesto její činnost není zanedbatelná. Dalo by se říci, že čím menší
knihovna a menší možnosti, o to větší snaha zviditelnit se! Jeli o knihovně „slyšet“
a spolupracuje-li s ostatními institucemi, školami, odráží se to i na spolupráci se
zřizovatelem. Naše knihovna se nejen pravidelně zúčastňuje celorepublikových akcí,
ale pořádá i literární kavárny, besedy, přednášky, promítání, autorská čtení, knižní
výstavy a podílí se na kulturním dění ve městě.
První říjnový týden probíhá každoročně ve většině knihoven řada akcí, besed
a setkání. Nejinak tomu bylo i v naší městské knihovně. V pondělí 1. října byl
Týden knihoven již tradičně zahájen Literární kavárnou pojednávající o Maxu
Švabinském. V březnu loňského roku měli návštěvníci možnost poznat nelehké
životní osudy malíře Josefa Mánesa.
A právě na tohoto vůdčího představitele české výtvarné tradice navázal Max
Švabinský. Paní Eva Kopčilová přiblížila profesní i životní dráhu tohoto malířegrafika -opravdového velikána umění.
V úterý 2. října se konaly 3 přednášky o Novém Zélandu - zemi protinožců
s cestovatelem, spisovatelem p. Jiřím Márou a fotografem Štefanem Kunou.
Dopoledne byly přednášky pro studenty SŠ a žáky II. stupně ZŠ na MěKS a
navečer se tato přednáška konala v příjemném prostředí sálu Domu s pečovatelskou
službou, kde je i bezbariérový přístup umožňující i handicapovaným občanům
zúčastnit se různých akcí. Autoři o své cestě připravili poutavé i poučné vyprávění
s promítáním nádherných fotografií a videosekvencí doprovázené novozélandskou
hudbou. Současně chtěli upozornit na to, že podobnou cestu je možné absolvovat i
na invalidním vozíku a chtěli tím dát motivaci všem, kteří o naplnění svého
životního snu musí těžce bojovat.
Den otevřených dveří ve středu 3. října byl opět rekordním dnem v počtu nových
čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 352 návštěvníků a zapsalo se 25 nových čtenářů,
kteří ihned využili jednu z výhod registrace v knihovně -přístup na Internet pro
čtenáře zdarma.. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři-někteří využili
prominutí poplatků za rezervace knih a případné upomínky, jiní zhlédli prodejní
výstavu knih z nakladatelství Egmont pro děti a mládež a zakoupili tak vánoční
dárek s 20% slevou. Čtenáři z řad dětí a studentů s chutí luštili velkou tajenku,
lámali si hlavu nad rébusy a popletenými příslovími či prověřovali svůj ohebný
jazýček nad jazykolamy.
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Ve čtvrtek 4. října proběhly 2 besedy se spisovatelkou Ivou Procházkovou.
Zúčastnili se žáci I.stupně ZŠ a studenti víceletého gymnázia. Co je na knížkách
paní spisovatelky tak mimořádného a poutavého? Iva Procházková totiž dobře ví,
že život dětí není bez problémů a starostí, že jejich dny zdaleka nejsou jen růžové.
Ví, že mít dostatek různých věcí, ale být sám a nemít v okolí nikoho, koho bychom
mohli mít rádi, žádné přátele ani kamarády, je pro děti smutnější než pro dospělé.
Za své dosavadní dílo byla p. spisovatelka nominována v r. 1998 na nejprestižnější
světovou cenu za literaturu pro děti a mládež-Medaili H. CH. Andersena. V
knihovně je k dispozici 14 knih od této autorky.
Od pátku 5. října mohli čtenáři využít i další novou službu knihovny.
Zprovozněním on-line katalogu na webu knihovny www.knihovnamk.cz je
umožněno čtenářům přímo z domova zjistit, zda je požadovaný titul k dispozici
v knihovně nebo si jej mohou sami zarezervovat . Mají i přehled o svém čtenářském
kontu, výpůjčkách, rezervacích, mohou si výpůjční dobu knih sami prodloužit.
Přehled o knižních novinkách získají snadno a rychle pouze zadáním datumu.
V říjnu 2007 navštívilo knihovnu 1.859 čtenářů, kteří si vypůjčili 4.350 svazků,
zaregistrovalo se 124 nových čtenářů, z toho 67 dětí do 15-ti let.
Pro základní a střední školy byly připraveny exkurze do knihovny. Využilo jich
9 tříd včetně speciální třídy TZP ze Základní školy Ivančická. S historií knihovny,
jednotlivými odděleními, novými službami se seznámilo téměř 250 žáků a studentů.
Exkurze byly doplněny o ukázky vhodné četby pro jednotlivé ročníky, žáci vyšších
ročníků byli rozděleni do skupin a plnili jednotlivé úkoly zaměřené na vyhledávání
informací.
Týden knihoven opět prověřil nejen síly samotných knihovnic, ale i technické
vybavení knihovny,z počítačů se opravdu jen „kouřilo“.
Nezáleží na velikosti knihovny,jestliže kvalitně a co nejlépe zpřístupňuje nové
informace a rozšiřuje své služby, zviditelní se sama na základě spokojenosti svých
čtenářů a uživatelů. (z příspěvku vedoucí městské knihovny Martiny Novákové)
Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou
Ve čtvrtek 4. října 2007 se v příjemném prostředí Galerie v Knížecím domě
uskutečnila beseda se známou autorkou knih pro děti a mládež Ivou Procházkovou.
Vyprávěla nám o svém životě, předchozích zaměstnáních i o tom, co ji k psaní
knížek vedlo. Napsala celkem 14 úspěšných knih, ve kterých se zaměřuje na
problémy dnešní mládeže. Jedna z publikací – Únos domů – byla dokonce
zfilmována. Některá díla vydávají nakladatelství i v jiných zemích.
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Paní spisovatelka nám přečetla kousek z knihy, na které spolupracovala se čtyřmi
dalšími spisovateli, jejichž jazykem se mluví jen u nich (se spisovateli z Irska,
Finska, Walesu a Katalánska).
Také nám bylo umožněno klást paní Procházkové otázky, na které jsme vždy
dostali odpověď. Na konci besedy proběhla autogramiáda. Iva Procházková
působila velmi mile, jsme rádi, že jsme se mohli besedy zúčastnit a těšíme se na další
setkání.
Tímto děkujeme nejen Ivě Procházkové, ale i pracovnicím knihovny, bez nichž by se
celá akce neuskutečnila, za pěkné a podnětné dopoledne. (Pavlína Hemerková,
Lidmila Kuchaříková, Dita Stehlíková, studentky kvarty Gymnázia Moravský
Krumlov)
Kulturní kalendář akcí v Moravském Krumlově od října
října do prosince 2007
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT – pořad pro školy, kinosál, MěKS
LITERÁRNÍ KAVÁRNA, MěK, O životě malíře Maxe Švabinského - přednáší
Eva Kopčilová
TÝDEN SE ZVÍŘATY, DDM – promítání pro školy
NOVÝ ZÉLAND – cestopisná beseda s promítáním, sál v přízemí DPS, Jiráskova
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK s J. Kristiánem, sál MěKS
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v městské knihovně
BESEDA se spisovatelkou Ivou Procházkovou, MěK
HODOVÉ POSEZENÍ s dechovkou, sál MěKS
RELAX, zábava v KD Rokytná,
MARYŠA, školní pořad v kinosále, (účinkuje divadlo Polárka Brno), MěKS
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY Krumlovsko-rokytenské
slepence
TRHY na nám. T. G. Masaryka
TIFFANY, DDM, zpracování úlomků skla do obrázků nebo šperku
NOC NA DOMEČKU na téma „Kocourkov“, DDM
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BESEDA NAD KRONIKOU s K. Krausem, Kulturní dům Rokytná,
PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH s 20% slevou z nakl. Egmont
KNIHOVNA prodává opotřebované časopisy a Harlequiny
KLUB MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ – výstava na MěÚ
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA, knihovna, ve spolupráci s Tyflocentrem MěKS
DĚTSKÝ DEN BEZ ÚRAZŮ, DDM
PŘEDNÁŠKA „Jak fotografovat“ – sál MěKS
BENEFIČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, SPOT
SMALTY, DDM
„CHVILKOVÁ SLABOST“ – komedie o lásce, nevěře a manželství, hostuje
divadlo R. Brzobohatého – kinosál, MěKS
KONCERT dechové hudby „Naše kapela“ - sál MěKS
TRADICE A ZVYKY s Pavlem Novákem – pořad pro školy – kinosál, MěKS
LEOPOLDOVSKÁ ZÁBAVA, KD Rokytná, SDH
ŽÁKOVSKÝ VEČER, taneční sál ZUŠ
POCHOD BROUČKŮ, DDM
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ, DDM
ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - nám. TGM, MěKS
MIKULÁŠSKÁ MERENDA, DDM
PŘEDNÁŠKA „Jak fotografovat“ – sál MěKS
MIKULÁŠSKÝ KEYBOARDOVÝ KONCERT, ZUŠ
VÁNOČNÍ HVĚZDA – dílny pro děti i dospělé, DDM
POHÁDKOVÉ VÁNOCE – náměstí T. G. M., SPOT, Město M. K., JMK,
TRHY
VÁNOČNÍ JARMARK na ZŠ Ivančická
ADVENT - ochotníci pro MěÚ - Slovanská epopej
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VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby „Naše kapela“ - sál MěKS
VÁNOČNÍ PEČENÍ, DDM
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ, kinosál, ZUŠ
KONCERT PRO OBYVATELE DPS, ZUŠ
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ – náměstí T. G. Masaryka, SPOT a Město
Vysvětlivky:
DDM - Dům dětí a mládeže
DPS - Dům s pečovatelskou službou
MěÚ - Městský úřad
MěK - Městská knihovna
MěKS - Městské kulturní středisko
ZUŠ - Základní umělecká škola
SPOT - Spolek pro obnovu tradic, občanské sdružení
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
KD - Kulturní dům
Advent v Moravském Krumlově
O první adventní neděli 2. prosince 2007 se v Moravském Krumlově konalo
již tradičně Adventní shromáždění na nám. T. G. Masaryka. Pod věncem, který je
v Mor. Krumlově zavěšen na hodinách a symbolicky tak ukrajuje adventní čas, se
sešlo na 150 občanů, aby si připomněli jedny z nejkrásnějších svátků v roce.
V programu zazněly adventní skladby v podání dechové hudby Naše kapela, pak
vystoupil starosta města ing. Jaroslav Mokrý a ve svém proslovu připomněl čas
adventu a vánoc, ale zmínil i úspěchy města za poslední období. Následovalo
vystoupení pěveckého sboru Lukáše Havla z Rakšic a na závěr pan kaplan
Mahovský posvětil adventní věnec.
Vybrané vstupné z této akce ve výši 2.532 Kč bylo, také již tradičně, odesláno na
Fond ohrožených dětí.
Vánoční hvězda
V sobotu 8. 12. 2007 se linula Domem dětí a mládeže vůně vánoční purpury
a zněly koledy. Proč? Pracovníci DDM připravili pro veřejnost zajímavé a
inspirující řemeslné dílničky s tradičním názvem Vánoční hvězda. Návštěvníci si
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mohli vyrobit pěkné vánoční dárky pro své blízké a nebo posedět a poklábosit
v příjemném prostředí čajovny. Po celý den vládla na Domečku skvělá vánoční
atmosféra a pohoda.
Pohádkové
Pohádkové Vánoce 2007
Pohádkové Vánoce se uskutečnily 8. prosince 2007, hlavním organizátorem byl
opět Spolek pro obnovu tradic, finančně akci zaštítil Jihomoravský kraj a město
Moravský Krumlov, které mimo financí zabezpečilo akci bezplatným pronájmem
pódia, náměstí, službou TaZS, Městské policie, odborem školství a kultury a vůbec
všeobecnou vstřícností. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat starostovi a
místostarostovi města Ing. Mokrému a Mgr. Třetinovi, Ing. Brückové a p.
Kubíkovi.
Filozofií Pohádkových Vánoc je propojení vystoupení místních i okolních škol
s profesionálními umělci. Po celý den probíhal již tradičně vánoční jarmark, kterého
se zúčastnily opět místní školy, byly zde stánky s dárkovým zbožím a především
bohaté občerstvení.
Pohádkové Vánoce byly zahájeny v 10,00 hod. a po projevu starosty města Ing.
Mokrého vystoupila Lucka Vondráčková, která zde byla již po druhé pro velký
zájem návštěvníků a opět sklidila bouřlivé ovace. Nejen že je Lucka všestranně
nadaná, publikum okouzlila také svým milým chováním a zaplněné náměstí svědčí
o její stále rostoucí oblibě.
Po vystoupení Lucky se nám představili ti nejmenší – sbor Sluníčka z MŠ Husova,
Broučci z MŠ Palackého a Motýlci ze ZŠ Ivančické. Jejich vystoupení dojalo
všechny přítomné a musíme jim i paním učitelkám poděkovat za obrovské úsilí,
s jakým si program připravili a také ho předvedli.
Ve 12,00 hod. přijela za zvuků rolniček královská rodina, kde mimo krále a
královny nechyběla pravá fintivá princezna a zádumčivý princ, strašidelná Saxana,
malý učenec, milý čertík a také strašlivý loupežník. Všichni společně zazpívali ty
nejznámější písničky z pohádek. Tento krásný zážitek malým i velkým
zprostředkovali především členové BEZGESTU – jmenovitě paní Eva Štechová,
Mirka Jursová, pan Karel Šoukal a hlavní aktér a zároveň režisér Václav
Ostrovský ml. Jim i ostatním protagonistům písničkového příběhu Pohádkové
království patří velký dík.
Od 13,00 hod. následovalo vystoupení žáků a studentů místních a okolních škol.
Všichni byli výborní, ať se již jednalo o pěvecká nebo taneční vystoupení nebo
dokonce o zpívanou pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků, kterou si připravily děti
ze ZŠ Vémyslice pod vedením Mgr. Dagmar Drahozalové.
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Poděkování patří MŠ Husova MK, MŠ Palackého MK, ZŠ Ivančická MK, ZŠ
Klášterní MK - Krumlováček, ZŠ Vémyslice, ZŠ Dolní Dubňany, ZUŠ Moravský
Krumlov, Gymnáziu Moravský Krumlov, DDM MK, VÚ MK, Ústavu sociální
péče Domov u lesa Tavíkovice, všem žákům, studentům i pedagogům za vzornou
reprezentaci, elán a vstřícnost, s jakou se „Pohádkových Vánoc“ zúčastnili.
Zvláštní poděkování patří SOŠO a SOUŘ nejen za vzornou účast, ale také za
poskytnutí zázemí pro všechny účinkující a příkladnou pomoc s organizací akce.
Výše uvedené školy se na pódiu střídaly až do 15,00 hodin, kdy začalo očekávané
vystoupení Jarmily Šulákové se skupinou Fleret, které opět naplnilo celé náměstí.
Nádherný, vánočně laděný koncert všechny přítomné nadchl a přesvědčil o
jedinečnosti, vitalitě a umu paní Jarmily.
Po hodinovém koncertu následovala ohňová show v podání Jakuba Konečného a
Jiřího Kunčáka, kteří publikum překvapili svým uměním. Přesně v 16,30 hod.
vypukl slavnostní ohňostroj, který byl letos opravdu nádherný a zdálo se, že se
obecenstvu vůbec nechce domů.
Celým programem provázel a drobné organizační zmatky jako vždy s přehledem a
humorem zachraňoval Václav Ostrovský ml.
Pohádkové Vánoce pokračovaly v 19,30 hod. v hotelu Epopej, kde se představil
vítěz Superstar Vlasta Horváth, skupina Hurikán, Vsetínská cimbálka a Dancing
Models. Zde jsme vybírali dobrovolný příspěvek na charitativní účely, a na
dovybavení tříd pro těžce zdravotně postižené žáky při ZŠ Ivančická bude díky
vaší štědrosti předáno 7.200,- Kč.
Je třeba podotknout, že by tato akce nemohla probíhat bez všech ochotných
pomocníků z řad našich přátel – p. Rudolfa Holátky, Jiřího Dvořáčka, Josefa
Bukače, Libora Kosoura a ochotných zaměstnankyň SOŠO a SOUŘ, kteří pomáhají
SPOTU organizačně zvládnout tuto náročnou akci a všem patří velké poděkování.
Další velké poděkování patří samozřejmě všem sponzorům.
(z příspěvku p. Kamily Poláchové)
Vánoční literární kavárna
Dne 10. prosince 2007 ve 14 hodin jsme se opět sešli v knihovně. Přišli ti, kteří
si rádi poslechnou milé a laskavé slovo v přednesu p. uč. Evy Kopčilové a dalších
členů. Pásmo bylo v pojetí vánočních vzpomínek zachycených Františkem Nepilem
z jeho dětství. Vyprávění bylo velmi příjemné a tak snad nám všem bylo dobře na
duši. Při vyprávění nám občas zalétla vzpomínka i do našeho dětství – tam dávno
domů. Nastala i chvíle, kdy jsme si společně zazpívali koledu a připili sladkým
punčem s přáním všeho dobrého. Tím byla předvánoční nálada dokonale
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podchycena. Pak ještě bylo připomenuto 150. výročí narození Josefa Lady. Zhlédli
jsme spoustu jeho krásných obrázků za doprovodu vánočních koled a recitace. Bylo
to pěkné zakončení krásně prožitého odpoledne.
Dovoluji si poděkovat za nás všechny posluchače a těšíme se na příští setkání
v novém roce. Dík vám všem, kteří jste se na přípravách podíleli. (D. Drholcová)
Vánoční pečení
Voní u Vás doma vánoční cukroví, vanilka, skořice či ořechy? V pátek 14. 12.
2007 to Vánocemi vonělo i na Domečku v Moravském Krumlově. Děti se vžily do
role maminek a vyzkoušely si, jak se peče a zdobí cukroví. Medové perníčky i
skořicové kartičky byly jedna báseň. Ale kdo neochutnal, neuvěří!
VIII. SPORT
Nohejbalové mládí
Stalo se již tradicí, že začátek roku v Moravském Krumlově patří
„Novoročnímu nohejbalovému turnaji.“ Ten letošní v pořadí již osmý, se uskutečnil
v sobotu dne 20. ledna 2007 ve sportovní hale SOŠ a SOU. Za přítomnosti starosty
města Ing. J. Mokrého a věrných fanoušků, si to rozdalo deset trojic z jižní Moravy
a Vysočiny. Hráči bodovali ve dvou skupinách systémem „každý s každým“. Za
nepřítomnosti mnohanásobných vítězů, hráčů „Pozdního sběru“ ze Znojma
(omluvili se pro nemoc) se ve velkém finále střetla trojice mladých hráčů Spartaku
Vysočina s hráči Modřic. Po velkém boji přesvědčivě zvítězili právě tito mladíci,
což bylo pro všechny velké překvapení. Domácí hráči „Makalu“ a „Mad Skunks“,
kteří tento tradiční turnaj pořádají, snaživě bojovali, ale na stupeň vítězů to
tentokrát nestačilo.
Konečné pořadí turnaje: 1. Spartak Vysočina
2. Nohejbal Modřice
3. Boskovštejn
Celodenní nohejbalový maratón s míčem skončil. V pozdních večerních hodinách
předal starosta města vítězným hráčům poháry spolu s hodnotnými cenami.
Poděkování patří všem sponzorům a sice: Oční optika Š. Kocandová, Cykloservis
Novotný, Koberce Pepo, restaurace U Blondýny, Autodoprava Janda, Smíšené
zboží Procházka a Autobazar L. Veselý. Rovněž poděkování patří Aničce Lánské
v občerstvení. Na základě jednání hráčů s Městským úřadem Moravský Krumlov se
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dohodlo, že podobné turnaje se budou konat i nadále. Určitě je v plánu turnaj o
„putovní pohár starosty města“ a tím pokračovat v tak hluboké nohejbalové tradici
našeho města.
Aerobic Team při DDM v Moravském Krumlově
Krumlově
je na poli aerobiku známým pojmem. Každoročně pořádá klání v rekreačním
aerobiku pro děti a mládež. Letošní desátý ročník soutěže, který se konal v sobotu
10. března 2007, zahájil úvodním slovem místostarosta Tomáš Třetina. „Soutěž
probíhá ve 4 věkových kategoriích, od předškolních dětí po sedmnáctileté slečny. V
doprovodném programu letos vystoupila děvčata z Oslavan se dvěmi pódiovými
skladbami. Jako lektorky se na výbornou osvědčily cvičitelky z Moravského
Krumlova Daniela Frimlová, Jana Pavíčková a Lenka Musilová. Všechny si
soutěž v minulosti vyzkoušely na vlastní kůži a doma mají nejeden pohár,“ sdělila
organizátorka a ředitelka DDM Yvona Žáková. Dneska děvčata samy vedou
aerobik pro děti a lektorují hodiny komerčního aerobiku v Brně. Aerobikových
soutěží se účastní převážně děvčata, takže diváci měli co obdivovat, zvláště v
nejstarší kategorii. Důležitou součástí je porota, která hodnotí cvičící a určuje
pořadí. Letos byla šestičlenná a tvořily ji zkušené trenérky soutěžních klubů.
Všichni účastníci si odvezli diplom a vítězové z každé kategorie převzali pohár z
rukou starosty M. Krumlova Jaroslava Mokrého. „Náš velký dík patří paní Aleně
Kudláčkové z bistra Eva, která se společně se svým synem po celý den pečlivě
starala o občerstvení soutěžících i jejich doprovodu. Oceňuji také vstřícný přístup
vedení SOŠO a SOUR, které zajistilo vhodné podmínky pro hladký průběh soutěže.
Zapomenout nemohu ani na Tomáše Makovického, který se staral o nejdůležitější
součást aerobiku a tou je hudba a na moderátorku Hanku Reiterovou, která je sama
velkou milovnicí aerobiku. Je mi však velice líto, že je o aerobik v Moravském
Krumlově mezi dětmi i rodiči tak malý zájem a že nám chybí nejmladší generace
děvčátek, které by mohly reprezentovat město na podobných soutěžích,“ dodala
Yvona Žáková.
Krumlovský zvoneček
V sobotu 17.března 2007 se v tělocvičně ZŠ Ivančická konal již 9.ročník
Krumlovského zvonečku, letos v netradičním termínu. Zúčastnilo se ho na 70
závodnic z 9 oddílů z celé Moravy od Znojma až po Ostravu. V kategorii 7-letých
a mladších gymnastek dopadla nejlépe šestiletá Vendulka Krejčová na 21. místě. 24.
místo obsadila Natálka Svobodová, 26.místo Janička Závišková, 28.místo Lucka
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Stadlerová, 29.místo Monika Bartoníková, 30. místo Sára Sobolová, 31.místo
obsadila teprve tříletá Nelinka Maxerová, 32.místo Sára Oušková a 33. místo
Lenička Jandová. Pro všechny naše malé gymnastky to byly první závody v životě.
V kategorii 8-letých gymnastek se nejlépe umístila na 6.místě Nikola Březinová, na
9.místě byla Hanka Řehořová, 11. Iva Molentová, 13. Nikol Studničková a 15.
Kristýna Sobolová.
Starší kategorie už pro nás byly úspěšnější. V kategorii 9-letých gymnastek
vybojovala stříbrnou medaili Tereza Maxerová a na 6. místě se umístila Veronika
Hándlová. Rovněž stříbrnou medaili vybojovala 10ti letá Petra Stadlerová a
k tomu přidala bronz Katka Jelínková. Čtvrtá byla Nikola Ševčíková. Další stříbro
přidala mezi 11-letými gymnastkami Aneta Adámková a 7. místo obsadila Danka
Bartošová.
TJ Sokol Moravský Krumlov - oddíl sportovní gymnastiky
Tento oddíl byl založen v roce 1989 Petrou Krejčí. Prozatím největšího
úspěchu dosáhl v roce 2001, kdy krumlovské družstvo vyhrálo I.ligu. Poté tři
nejtalentovanější závodnice (Barbora Surovčíková, Eva Verbová a Kristýna
Pálešová) přestoupily do Sokola Brno I, kde pokračují v úspěšné závodnické kariéře.
Poslední dvě jmenované se účastnily letošního Mistrovství světa ve sportovní
gymnastice ve Stuttgartu, kde startovalo 214 závodnic, a K.Pálešová skončila ve
finále víceboje na skvělém 20.místě.
V současné době už oddíl nemá profesionální trenéry, ale působí zde 6
dobrovolných trenérů. Náš oddíl má nejen závodní družstvo, které se zúčastňuje
závodů po celé republice, ale chodí si k nám zacvičit i dívky, které si chtějí pouze
protáhnout tělo. O družstvo přípravky, které je pro děvčata ve věku 4-7 let, byl loni
velký zájem a i letos si mohou tato děvčátka přijít každý čtvrtek od 17
do 18 h.
zacvičit na ZŠ Ivančickou.
Každoročně pořádáme pro všechny členy oddílu závod Krumlovský zvoneček,
kterého se účastní na 70 závodnic z celé Moravy. V létě vždy vyrážíme na
soustředění, které pořádáme ve spolupráci s DDM Moravský Krumlov. Letos jsme
si to v Meziříčku pořádně užily, protože počasí nám opravdu vyšlo.( Simona
Doubková)
Nové fotbalové zázemí
V úterý 8. května 2007 byly na fotbalovém hřišti na Střelnici otevřeny nové
šatny. V roce 2004 byl Ing. Čeledou ze Znojma vypracován projekt na celkovou
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rekonstrukci starých šaten, které v Krumlově stály od roku 1957. Celkové náklady
na přestavbu se vyšplhaly až na částku 9 mil. Kš, z nichž 7,5 mil. Kč se podařilo
„sehnat“ poslanci Parlamentu ČR Ladislavu Šustrovi a nemalou částkou se podílelo
také město Moravský Krumlov.
Krumlovský Den s fotbalem začal turnajem mladých nadějí narozených v
roce 1996 a mladších. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů z celého kraje. Hlavní
krumlovské hřiště bylo rozděleno na dvě hrací plochy, kde předváděli mladí
fotbalisté kvalitní výkony plné entusiasmu, zanícení pro hru a nesvázaného taktního boje. Skupinu A vyhrál OFS Blansko a skupinu B Drnovice, které se staly
také celkovými vítězi turnaje.
Těsně před 14 hodinou přišel okamžik, na který všichni čekali. Slovo si vzal
místostarosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Ve svém projevu vzpomenul
na bývalé hráče místního klubu, představil možné budoucí naděje a v neposlední
řadě poděkoval panu poslanci Ladislavu Šustrovi a starostovi Moravského
Krumlova Ing. Jaroslavu Mokrému. „Plní se sen i náš - o vlastním zázemí, vlastní
klubovně, vlastní fotbalové hospůdce,“ nadále řekl Tomáš Třetina.
Poté se ke slovu dostal i Jaroslav Mokrý, jenž poděkoval panu Šustrovi a
zamyslel se nad světlou budoucností mladých fotbalistů, kteří zápolili v úterním
dopoledni. Panu Šustrovi a Mokrému poděkoval i předseda místního klubu Pavel
Brabec a trenér Karel Pelikán. Asi ve 14:15 byly nové šatny slavnostně otevřeny
přestřižením pásky Ladislavem Šustrem a Jaroslavem Mokrým.
Dalším bodem programu byl slavnostní zápas mezi starou gardou
Moravského Krumlova a Bolkovou jedenáctkou, se kterou ale duchovní otec Bolek
Polívka nepřicestoval. Nicméně složení týmu bylo hvězdné. Trenér Karel Kroupa do
Krumlova přivezl např. bývalé basketbalisty Kamila Brabence s Jiřím Pospíšilem,
fotbalistu Luďka Grmelu, hokejistu Michala Konečného, amerického fotbalistu
Richarda Hoška, syna Vladimíra Menšíka Petra, nebo zpěváky Boba Friedla a
Jiřího Helána, kteří podpořili dobrou náladu svým zpěvem.
Na tribuně vše pečlivě sledovala trojskokanská mistryně světa z Atén 1997 Šárka Kašpárková s Michalem Pogánym a Karlem Jarůškem. Samotný zápas
skončil smírně 4:4.
Den s fotbalem v Moravském Krumlově zakončilo povedené vystoupení
domácích fotbalistů v mistrovském utkání proti FC Mokrá - Horákov.
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Basketball - men
V říjnu 2007 zahájili basketbalisté Moravského Krumlova svou soutěžní
podzimní část. Oproti minulému roku je letos méně týmů v tabulce, ale o to
zajímavější bude jistě průběh a hlavně nadstavbová část.
V sezóně 2006/2007 moravskokrumlovští košíkáři obsadili výbornou 4.příčku
a mají tedy na co navazovat. Cíle pro letošek jsou ambiciózní a tak již od začátku
září probíhá intenzivní tréninková příprava, která bude proložena i přípravnými
zápasy.
Sestava TJ BK Moravský Krumlov doznala určitých změn, ale základ praktický
zůstává stejný.
Rodina Nesvačilových a jejich láska ke koním
koním
Jiří Nesvačil se narodil v Moravském Krumlově a lásku ke koním dostal do
kolébky. Již jeho otec, děda a další generace se věnovali koním s láskou a péčí jim
vlastní.
Od roku 1979 se Jirka začal věnovat jezdeckému sportu, ale už v roce 1980
ukončil svoji účast v soutěžích military a v parkurovém skákání a začal se intenzivněji zaměřovat na vozatajství. V roce 1983 získal svůj první titul Mistra
republiky ve dvojspřeží a v roce 1986 poprvé reprezentoval Československou
republiku na mezinárodních závodech v polské Poznani.
Že krev není voda, se můžete přesvědčit v okamžiku, kdy na startovní listině
zahlédnete jméno Jiří Nesvačil hned dvakrát. Jednou s přídavkem sen. podruhé s
jun. Už je to tak, láska ke koním se opravdu dědí a s ní i umění vodit spřežení tak,
aby patřilo mezi nejlepší. Jiří Nesvačil sen. má tři syny: Jiřího jun., Radka a
Honzu. Nejstarší Jiří se od roku 1999 účastní soutěží dvojspřeží a v letech 2001,
2005 a 2006 již byl vítězem mistrovství ČR. V současné době je zaměstnancem NH
Kladruby nad Labem, za který i soutěží. Prostřední syn Radek také není znalcům
vozatajství úplně neznámý. V letech 2000 - 2003 se zúčastňoval soutěží jednospřeží. A v letošní sezoně začíná sbírat zkušenosti se svou klisnou Lady i nejmladší z
Nesvačilů, Jan. Velkým snem Jiřího Nesvačila staršího bylo soutěžit se čtyřspřežím.
Když mu majitelé hřebčína Favory Benice (okr. Benešov, 10 km od zámku
Konopiště) tuto možnost nabídli, neváhal ani okamžik. A tak se v říjnu 2005
stěhovalo šest starokladrubských běloušů z hřebčína Favory Benice do Moravského
Krumlova, kde jeho koně mají pevné zázemí.
Jiří Nesvačil, sen. se dosud:
•• 13x stal mistrem republiky (ČSSR, ČSFR, ČR)
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•• 9x vyhrál finále Mistr opratí v Humpolci
•• 14x vítězem Poháru spřežení
•• 7x se zúčastnil mistrovství světa v dvojspřeží a
•• 1x Světových jezdeckých her („koňská olympiáda“), které byly zároveň i
mistrovstvím světa ve čtyřspřeží
•• na svém kontě má 41 reprezentačních startů na mezinárodních závodech.
Jiří Nesvačil sen. je se svojí manželkou Libuší také hlavní duší Jezdeckých
závodů v Moravském Krumlově, které se pravidelně konají vždy poslední víkend v
červnu (resp. první víkend v červenci). Celá organizace závodů je plně v jejich
kompetenci a i když mají k rukám spoustu dobrovolníků, je to velmi náročné. V roce
2007 se Memoriál Jana Branče konal ve dnech od 29.6. do 1.7. na Střelnici.
Dlouholetým přísedícím Jiřího Nesvačila sen. byl Jirka Votoupal, který v
roce 2004 přesedlal na kozlík dvojspřeží poníků. V této disciplíně je natolik
úspěšný, že se stal 2x mistrem republiky a 2x získal prvenství v Poháru spřežení.
IX. DOBROVOLNÉ AKTIVITY OBYVATEL
Divadelní spolek
spolek BEZGEST
Divadelní soubor jako takový má za sebou již pěknou řádku let působení na
divadelní scéně. Existoval již před válkou a hned po jejím skončení se jeho činnost
opět naplno rozběhla. Pod vedením výborných režisérů hrála a hraje v souboru celá
řada divadelníků i divadelních dynastií. Na přelomu 70. a 80. let došlo k propojení
ochotníků v Moravském Krumlově s ochotníky Sokola Rakšice. Od té doby
fungoval soubor pod Městským kulturním střediskem Moravského Krumlova.
Začátkem tohoto milénia dochází k osamostatnění souboru a ke vzniku občanského
sdružení BEZGEST.
Až na výjimky byla každoročně uvedena spolkem alespoň jedna nová divadelní hra.
Domovská scéna se nachází v kinosále na Palackého ulici v Moravském Krumlově.
Za největší úspěch v novodobé historii lze považovat postup do XXIII. národní
přehlídky činoherního divadla pro děti POPELKA RAKOVNÍK 2004, kde
krumlovští divadelníci předvedli vlastní pohádku KOUZELNÝ ŠTĚTEC.
Divadelní spolek se zapojuje do kulturního a společenského dění ve městě, např. při
nočních prohlídkách ve Slovanské epopeji nazvaných „Oživlá epopej“ a
Krumlovských Vánocích.
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Ahoj masky!
Tímto pozdravem přivítal v pátek 5.1.2007 Marek Ostrovský účastníky
Tradiční divadelní tříkrálové maškarní Oldies Party,kterou pořádal divadelní spolek
BEZGEST. Konala se opět ve vinárně a tentokrát pod hudebním dohledem DJ
Gregoryho, předního brněnského specialistu na „vlasaté večírky“, kterého lze vidět
každý čtvrtek v Mersey klubu.
Hned na začátku je nutno říci, že vysoká laťka úrovně z minulého ročníku
byla překonána. Hudba fantastická, účast hojná, masky kouzelné, parket neustále
plný, obsluha vzorná … prostě mystický večer!
Co se samotných masek týká - v soutěži o nejlepší zvítězily čuníci, pionýři a hipík.
Ale ani ostatní nezůstaly pozadu - byla vidět opět invence, kreativita a fantazie!
Hlavně se ale všechny náramně bavily, o čemž svědčí i fotky, které lze shlédnout na
nástěnce u hotelu Epopej.
Dětský maškarní ples
Dětský jásot a rytmus hudby se v neděli 18. 2. 2007 odpoledne ozýval
v rakšické Orlovně. Členové organizace Jednoty Orel Rakšice zde uspořádali pro
děti již po sedmé tradiční maškarní ples. Náležitě vyzdobená Orlovna přivítala
více než 70 nadšených dětí i s jejich rodiči a prarodiči.
Milým slovem všechny přivítal starosta města ing. J. Mokrý a starosta Orla J.
Vít. Celým odpoledním programem provázela vtipným slovem Markéta Havlová,
tentokrát v masce kocoura. Při soutěžích se dětem věnovaly další čtyři pomocnice,
ale také někteří z rodičů. Děti byly odměněny za každý výkon, i ten méně zdařilý.
V tombole se rozdalo na 500 výher a ve velké slosovací tombole deset cenných výher
od sponzorů.
Během plesu bylo vyhlášeno 6 nejhezčích masek a dva nejlepší tanečníci. Jako
každým rokem byl také vybrán nejaktivnější rodič. Děti odcházely domů spokojené
a plné zážitků z prožitého odpoledne.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům a skupině „UNI“ pod vedením p. Langa,
bez jejichž pomoci by se tato krásná akce pro děti nemohla konat.
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Nultý ročník Josefského koštu
se konal dne 24. března 2007 v prostorách nově zrekonstruované budovy
Orlovny v Rakšicích od 18.00 hodin. Registrace vzorků vín proběhla od 17.00
hodin.
Podmínkou účasti vinaře byla registrace minimálně jednoho vzorku (2 x 0,7 l)
vyrobeného vína.
Členy přípravné skupiny byli Vít Jiří, Klíma Josef, Kabelka Zdeněk.
Pivní sbírka pana Zachurčoka
Rozhovor s panem Zachurčokem, majitelem ojedinělé pivní sbírky (převzato)
Jak dlouho se tímto koníčkem, který je svým způsobem velmi zajímavý, zabýváte?
Svoji sbírku jsem založil v roce 1991, to znamená 26 let.
Co vše Vaše „pivní sbírka“ obnáší (zahrnuje)?
Jsou to především sklenice, etikety, otvíráky, zapalovače, propisky a další drobné
suvenýry, které nesou jakékoliv logo vážící se k pivu či pivovaru apod.
Máme o své sbírce přehled, znáte počet svých exponátů, vedete si evidenci?
Evidenci si vedu, bez toho by to nešlo. Je to náročné, ale nesmírně zajímavé. Mám
ale pomocníka – počítač. A nyní k těm počtům. Sklenic je v policích 400 kusů, etiket
je, jak napsal jeden polský bulletin, „jako mravenců“ – a sice kolem 85 tisíc kusů
z 251 států ….?
Otvíráků je 470, zapalovačů 300, propisek 350.
Vaše nejzajímavější unikáty?
Především je to sbírka etiket a mezi nimi předválečná etiketa akciového pivovaru
Znojmo s textem “Původní plnění Ležák 12°“ a dále komplet všech etiket
znojemského pivovaru až do poslední doby. Etikety mám z dřívější Československé
republiky, ze současné České republiky a jsou tu i etikety z malých domácích
pivovarů.
Nezamýšlíte zřídit v Moravském Krumlově
Krumlově pivní muzeum?
Prostorově je tato záležitost velmi náročná. Minimuzeum mám pro své potěšení
v našem domě v jednom pokoji, který je jak vidíte zcela plný, a to je vystavena jen
část předmětů.
Co tak udělat v Moravském Krumlově pivní výstavu spojenou s ochutnávkou
ochutnávkou
Vašeho piva?
Určitě by to šlo, ale za spolupráce např. MěKS. Budu o tom uvažovat.
Rád budu nápomocen. Mezi etiketami jsem viděl etikety s motivem, které jsou
spojeny s Vaší osobou a městem Moravský Krumlov.
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Ano, mám takové etikety, je to např. Velikonoční ležák Karlík, Velikonoční ležák
Karlí 17°, Velikonoční dědek 12°, Dbře vyšlechtěná bába 12°a další.
To znamená, že se mimo sběratelství zabýváte i výrobou piva?
Pivo, jenom ležáky, si vyrábím pro svoji potřebu, kamarády a přátelé.
Přejeme mnoho zdaru a úspěchů ve sběratelské činnosti a Vámi vyrobené ležáky ať
všem chutnají.
S panem Karlem Zachurčokem si o sběratelství a pivu povídal pan Antonín Veselý.
Pěvecký sbor zpíval na Slovensku
Dne 13. října 2007 se smíšený pěvecký sbor Karla Německa zúčastnil
tradičního pěveckého festivalu v Horné Súči na Slovensku. Zde vystoupily kromě
místního i sbory z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom a Horného Srnia.
Výbornou úroveň všech souborů podpořila i skvělá akustika tamního kostela, kde se
celé setkání konalo. Podle ohlasu publika a kulturních pracovníků z Horné Súče i
Trenčína mělo naše vystoupení nejvyšší úroveň. S velkým soustředěním a s
patřičnou dynamikou jsme zazpívali latinské duchovní písně.
Na závěr vystoupení všechny zúčastněné sbory zazpívaly společně Bortňanského
píseň Tebe pajom. Po oficiálním zakončení festivalu byla v jednom ze šesti
kulturních domů místní obce uspořádána společná večeře, před kterou poděkovali
všichni dirigenti, kulturní pracovníci, starosta obce i jeho předchůdce všem
účastníkům za mimořádný kulturní zážitek s přáním, aby se činnost sborů i nadále
rozvíjela. Na závěr je nutno říci, že pěvecký sbor Karla Němečka pod vedením
pana Bartoloměje Pitlacha výborně reprezentoval město Moravský Krumlov. (za
pěvecký sbor Z. Sklenský)

Děti z brněnské onkologie v Moravském Krumlově
přijaly pozvání souboru Krumlováček a navštívily Slovanskou epopej.
Dopravu jim zajistili mladí odboráři ze školství, kteří rokovali v Moravském
Krumlově nad problémy rezortu. „V pátek 9. listopadu začalo v Moravském
Krumlově celorepublikové jednání mladých odborářů. Na základě tohoto projektu
bylo jedním z cílů myšleno i na děti z onkologického oddělení nemocnice v Černých
Polích v Brně. Mladí odboráři odvezli onkologicky nemocné děti z Brna do
Krumlova na prohlídku Slovanské epopeje. Město dalo dětem také věcné dary.“
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uvedla umělecká vedoucí souboru Krumlováček Milada Pelajová. „Z mého pohledu
je toto setkání mladých odborářů dobré, protože se Moravský Krumlov dostane do
podvědomí veřejnosti, což potřebujeme. Je to i zásluha paní učitelky Milady
Pelajové, která město se svým souborem Krumlováček reprezentovala i v Praze. Co
se týká návštěvy dětí z onkologie v Brně, tak podle mého tyto humanitární akce
slouží k veřejné podpoře toho, co někteří přehlížejí. Je prospěšné, že se tyto akce dějí
a podporují je například i odbory. Rádi jsme pomohli děti alespoň potěšit dárky a
prohlídkou díla Alfonze Muchy, když už jim nemůžeme pomoci zdravotně,“ sdělil v
uvítací řeči starosta Jaroslav Mokrý. Akce se zúčastnilo 15 starších dětí s dvěma
zdravotními sestrami a některými rodiči jako doprovod. „Pozvání velmi oceňujeme a
to i díky spolupráci s Krumlováčkem, který vystupuje v nemocnici s nacvičeným
programem, který je velmi úspěšný a těšíme se na další. Epopej je monumentální a
určitě oslovila děti i rodiče,“ uvedla Věra Kadlecová z nadačního fondu dětské
onkologie Krtek. V sobotu proběhlo jednání odborářů, kdy přišli i zástupci místních
škol. Konferenci navštívila také delegace krajských zastupitelů vedená Marií
Cackovou. Jednalo o problémech ve školství, protože odbory jsou ve stávkové
pohotovosti. Mluvilo se o dalším postupu a případné stávce. „Náš svaz má nejen
hájit zájmy pracujících ve školství, ale zaměřuje se i na jinou činnost. Proto jsme
společně ve spolupráci s Miladou Pelajovou vymysleli tuto akci a oslovili jsme
nadaci Krtek, abychom mohli pomoci, protože i mladí učitelé k této problematice
mají co říci. Jsme rádi, že jsme dětem mohli alespoň takto pomoci v jejich trápení a
ty se mohly někam podívat a popovídat si z jinými lidmi. Krumlov i Epopej jsou
hezké, prostory jsou nádherné a jako pražáka mě mrzí, že ta nádhera není v Praze,
ale zde je Epopej důstojně a hezky vystavená,“ ocenila Markéta Vondráčková,
místopředsedkyně ČMOSŠ.
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