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Moravský Krumlov má vlajku a znak
Město bude nově používat vlajku, znak, pečetidlo a razítko. Město
Moravský Krumlov Usnesením Poslanecké sněmovny obdrželo dekret o udělení
městských symbolů k 1. dubnu 2008. Poté, co byla vlajka vyrobena, byla poprvé
oficiálně představena na koncertu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers
uskutečněného v rámci Hudebních slavností dne 30.května v Orlovně v
Rakšicích . Vlajka bude používána při oficiálních příležitostech a akcích, které
město pořádá. Byly potvrzeny i ostatní atributy jako znak, pečetidlo a razítko.
Znak města je trvale umístěn v obřadní a zasedací místnosti městského
úřadu. Velké provedení vlajky je tamtéž, menší varianta bude vyvěšována.
Na základě ustanovení dle § 84 odst.4 zákona číslo 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí předsedy
Parlamentu České republiky č.j.: 3566/08, Město Moravský Krumlovu deklaruje
své symboly:
Symboly města
I. Vlajka
List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a zelený, v poměru 6 : 1. Ve střední části
modrého pruhu stojí na zeleném pruhu bílá kvádrovaná věž s cimbuřím,
s prázdnou branou s otevřenými vraty na bílých závěsech, s vytaženou mříží,
obojí žluté, prázdným oknem, a s otevřenou stanovou střechou se žlutou
makovicí. Nad branou knížecí korunou korunovaný žluto-červeně dělený štítek.
Věž provázejí dva červené štítky s bílou zavinutou střelou. Poměr délky k šířce
listu je 2 : 3.
II. Znak
Na modrém štítě stojí na zeleném pažitu (trávníku) stříbrná kvádrová
čtyřhranná věž. V přízemí je otevřená brána se zlatými, stříbrem kovanými vraty
a se zlatou vytaženou mříží se stříbrnými hroty. V polovině výšky věže je římsa
a nad ní modře malované (prázdné ) okno. Věž vrcholí cimbuřím o čtyřech
stínkách a červenou špičatou stanovou střechou se zlatou makovicí. Střecha
nemá vyznačenou krytinu. Nad branou visí na věži štítek příčně půlený, zlatý a
červený. Nad ním je knížecí koruna. Po obou stranách věže (věž doprovázejí)
jsou červené štítky se stříbrnou zavinutou střelou (odřivousem) svisle
postavenou.
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III. Pečetidlo
Popis
Kruhový tvar. Uprostřed kruhu znak města v barokní kartuši s knížecí
korunkou.
IV. Razítko
Kruhový tvar. Uprostřed kruhu štít se znakem. Nad horní částí štítu kruhovitě
nápis Město, ve spodní části štítu kruhovitý nápis Moravský Krumlov.
V. Užívání symbolů
Užívání symbolů upravuje § 34a odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
VI. Další ustanovení
Tato Deklarace symbolů byla projednána a schválena na 17. zasedání
Zastupitelstva města Moravský Krumlov konaného dne 19.5. 2008 nadpoloviční
většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov.

I.

Počasí a klimatické změny

Emma potrápila celý region
Popadané stromy, vyvrácené dopravní značky, zpřetrhané elektrické
vedení, zlomené telegrafní sloupy, narušené střechy. To jsou následky sobotního
řádění (2. března) vichřice s názvem Emma, která se přehnala více jak
stokilometrovou rychlostí také nad naším regionem
V Moravském Krumlově vítr vyvrátil a úplně zničil dřevěná vrata v Knížecím
domě na náměstí TGM. Ředitel Správy majetku města tuto škodu předběžně
vyčíslil na 55 tisíc korun. Podél silnice z Moravského Krumlova do Rokytné bylo
zlomeno pět telegrafních sloupů a podél silnice do Dukovan osm. Jinak k
vážnějším škodám nedošlo.
Znojemsko jako celek bylo třetí nejvíce zasažený okres jižní Moravy.
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Bouřka prověřila kanalizaci
Zatopené sklepy, propadlá vozovka a potok vody valící se ulicemi, tak to
byl následek přívalového deště, který se v úterý 24. června kolem páté hodiny
odpolední přehnal nad Moravským Krumlovem. Kanalizace nedokázala příval
vody zvládnout. Přitom v minulosti, tedy před nákladnou rekonstrukcí
kanalizace, se tyto události v daných lokalitách nestávaly. Nejhorší situace byla
v ulici Palackého, Růžové, Pionýrské. Třicetiminutový přívalový déšť, kdy
spadlo až 30 mm srážek, nová kanalizace nestačila pojmout, takže došlo
k zatopení sklepů, několika nemovitostí a k podemletí vjezdu u jedné
z domovních přípojek. Předmětem nastalého šetření je, jak k této události mohlo
dojít. Podle vyjádření odpovědného pracovníka Vodárenské akciové společnosti
zatím nedošlo k předání díla provozovateli, přesto se uskutečnila předběžná
kontrola šachet a na některých místech i kamerové testy průchodnosti. „Nemáme
dosud k dispozici vyjádření vlastníka kanalizace dobrovolného svazku obcí VaK
Třebíč ani provozovatele VAS, divize Třebíč, provoz Moravský Krumlov.
Projekt byl však projekční kanceláří Aqua-Procon Brno povinně zpracován podle
norem na dvouletou vodu a přesně tak byl stavební firmou Přemysl Veselý i
proveden. Po získání vyjádření všech jmenovaných povedeme intenzivní jednání
o pojistné odpovědnosti a možné prevenci podobných jevů,“ konstatoval starosta
Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý. K pochybení pravděpodobně nedošlo ani
ze strany stavební firmy Přemysl Veselý. Podle předběžného vyjádření
stavbyvedoucího Jiřího Kosiny, byly práce provedeny řádně podle projektové
dokumentace. „Zakopaný pes“ je zřejmě někde jinde. Podle vysvětlení Jiřího
Kosiny, byla stavební firmou prováděna jen splašková kanalizace. Dešťová se
neřešila, ta je v plánu až za dva roky současně s novými povrchy silnic. Z toho
vyplývá, že pro případ přívalového deště je v provozu pouze stávající dešťová
kanalizace, která je kapacitně i technicky nevyhovující. Poddimenzovány jsou
jak vpustě, tak velikost rour. S ohledem na sklon a velikost vozovky je riziko
havárie při každém větším dešti vysoké. Stavební firma položila v některých
částech města i dešťovou kanalizaci, a to tam, kde je do budoucna plánována,
aby se již komunikace nemusela znovu narušovat. Jedná se ale o tzv. zaslepené
odbočky, které nemají odvod do šachet. Ty nejsou zatím vybudovány. Na ulici
Pionýrská je sice vybudována nová kanalizace, ale občané na ní ještě napojeni
nejsou. Obdoba je na ulici Palackého. K podemletí části terénu na ul. Růžové
došlo vlivem špatného svedení vody do stávající dešťové kanalizace a zaplavený
sklep na ul. Palackého zavinil majitel, který nedostatečně zajistil v domě novou
kanalizační přípojku. Je na samotných majitelích domů, aby se ve vlastním
zájmu připojili na novou kanalizaci. Někteří jsou totiž napojeni na historickou
klenutou kanalizační šachtu dva metry vysokou, která již není používána, což je

5

případ ul. Růžové. Stav, který nastal po několikaminutovém přívalovém dešti
v Moravském Krumlově, je rozhodně alarmující a všechny zúčastněné strany už
začaly hledat řešení, jak dalším nehodám zabránit.
Stav zvěře na Moravskokrumlovsku
Moravskokrumlovsku
V působnosti Moravského Krumlova je 26 honiteb, z nichž dvě jsou
vlastní, pronajaté soukromým uživatelům, a jednou je obora Moravský Krumlov
jako speciální chov. Zbylých 23 honiteb je ve vlastnictví honebních společenstev
a jsou pronajaty uživatelům honiteb - mysliveckým sdružením.
„Hlavním hospodářským cílem je chov zvěře srnčí, zaječí a bažantí,
ojediněle se vyskytují i divoká prasata, ale to při jejich přechodu. Jsou i honitby
Bílá voda, Jezeřany-Maršovice, popřípadě Vedrovice, kde se prasata drží
celoročně. Jedná se o okrajové části obory v jejím sousedství. Například v roce
2004, kdy byl u divokých prasat nejvyšší stav, se jich střelilo 280. Vývoj se
odrazil na tuhé zimě 2005, která se hodně podepsala na stavech černé zvěře,
protože byla dlouhá a krutá. První vrhy v lednu vymrzly a bachyně chodily
samy, selata se nelovila vůbec a zvěř byla slabá. Tím, že došlo k úbytku černé
zvěře, došlo k zvýšení stavu drobné zvěře, a to zajíců, bažantů. K tomu přispěl
průběh dvou po sobě jdoucích mírných zim. Letos se zaječí zvěř honcuje v
průběhu ledna, vrhy nevymrzají, takže to má jednodušší škodná zvěř. Ta má
také více možností, takže není decimována hospodářská zvěř. Lze říci, že od
roku 2005 se zvedal stav zvěře z divoké populace,“ informoval Kamil Raboň
z odboru životního prostředí MěÚ Mor.Krumlov..
Na tomto se také podepsal jiný způsob hospodaření, kdy již nejde o ten
velkoplošný. Spousta drobných majitelů si vzalo pozemky zpět, a ty někdy i leží
ladem.
„Dnes je to dvojnásobek. Na stavu zvěře srnčí se také podepisuje zima, a to jak
na kvalitě, tak i kvantitě. Průběh zim také rozhoduje o škodách touto zvěří
způsobených, kde 70 procent stravy tvoří okusování mladých výhonků a sazenic,
a to i přes to, že myslivci přikrmují. Samozřejmě, že škody takto způsobené se
finančně vyrovnávají. Také díky dvěma mírným zimám byla potravinová
nabídka pestřejší, takže škody jsou minimální.V současnosti lze konstatovat, že
i díky péči jsou stavy zvěře dobré,“ přidal Kamil Raboň.
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II.

Obyvatelstvo

Přehled obyvatel – Moravský Krumlov – k 20. 01.2009
01.2009
Moravský Krumlov
4 634
Polánka
428
Rakšice
802
RokYtná
184
Moravský Krumlov celkem 6 048
Vývoj počtu obyvatel v Moravském Krumlově (údaje k počátku příslušného
roku)
Rok 2005
6 090
Rok 2006
6 019
Rok 2007
6 032
Rok 2008
6 050
Přehled obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravský
Krumlovke dni 20. 01. 2009
2009

Bohutice

606

Čermákovice
Damnice
Dobelice
Dobřínsko
Dolenice
Dolní Dubňany
Džbánice
Horní Dubňany
Horní Kounice
Hostěradice
Jamolice
Jezeřany-Marš.
Jiřice u Miroslavi
Kadov
Kubšice
Lesonice
Miroslav

99
324
275
390
146
470
161
302
284
1468
442
743
404
131
151
188
3002

Miroslavské
Knínice
Mor. Krumlov
Našiměřice
Olbramovice
Petrovice
Rešice
Rybníky
Skalice
Suchohrdly u Mir.
Tavíkovice
Trnové Pole
Trstěnice
Tulešice
Vedrovice
Vémyslice
Celkový počet
obyvatel
obyvatel

323
6048
207
1054
355
362
431
565
456
590
122
549
191
834
697
22 370
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III. Politický a veřejný život
Regiontour 2008
Regiontour 2008 se konal v Brně ve dnech 10. - 13. ledna 2008.
Oficiálního zahájení se zúčastnil starosta města Ing. J. Mokrý a místostarosta
Mgr. T. Třetina.
Město Moravský Krumlov se jej tradičně zúčastnilo ve stánku Znojemska,
v nabídce byly informace a letáky ke Slovanské epopeji, NPR Krumlovskorokytenské slepence a k vybudované naučné stezce, k památkám nebo
kalendář společenských akcí. Zájemci mohli na pultu najít materiál
o Mor. Krumlovu, ale i k mikroregionu Moravskokrumlovsko a ČEZ . Stánek
Znojemska navštívil mimo jiné osobnosti i hejtman Jihomoravského kraje
Ing. S. Juránek.
IV. reprezentační ples města
V sobotu dne 19. ledna se v Orlovně v Moravském Krumlově – Rakšicích
uskutečnil již IV. reprezentační ples města Moravský Krumlov. Ples zahájili
místostarosta Mgr. Třetina a starosta Ing. Mokrý, který v úvodním krátkém
projevu všechny přivítal, poděkoval sponzorům a vyzdvihl nezastupitelnou roli
odboru školství a kultury Městského úřadu a Městského kulturního střediska
při organizaci plesu. Velké množství sponzorů z řad podnikatelů i občanů
organizátory překvapilo – 65 subjektů umožnilo uspořádání dvou tombol: přímé,
dotované 180 cenami a losované se 17 většími cenami. Pořadatele trošku
zamrzela malá osobní účast sponzorů, z nichž většina se omluvila velkým
zaneprázdněním. Jako v loňském roce, tak i letos hrály dvě hudby, a to v
hlavním sále osvědčený soubor Eminent ze Znojma a v salonku cimbálová
muzika Šmytec z Brna, která nás loni tak chytila za srdce a k našemu kraji
bezesporu také ještě patří! O zahájení waltzem, zaváděcí valčík a o další dvě
pohybové vložky se postarali studenti a studentky Gymnázia Moravský
Krumlov, dále soubor Krumlováček ze Základní školy Klášterní a Aerobic team
z Domu dětí a mládeže.
Ples se vyznačoval velmi příjemnou a veselou atmosférou, kdy si každý přišel na
své. Zejména kolem cimbálky to celý večer jen „hřmělo“. Spokojení hosté se
rozcházeli až po druhé hodině ranní.

8

Všem organizátorům a protagonistům večera patří upřímné poděkování vedení
města. Čistý výtěžek plesu bude z rozhodnutí Rady města věnován na letní
tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, který město tradičně pořádá.
Ve Slovanské epopeji natáčela Česká televize
Dne 23. ledna 2008 zavítal do našeho města štáb České televize
s vedoucím produkce Mgr. Janem Čumpelíkem. Natáčeli zde několik obrazů ke
vzdělávacímu pořadu s názvem „72 jmen české historie“. Jde o nekomerční,
vzdělávací seriál malých portrétů významných osobností, které se zasloužily o
vznik a kulturní rozvoj moderního českého národa druhé poloviny 19. století.
Tradiční Lidový ples
V sobotu 26. ledna 2008 se konal již tradiční Lidový ples, který
pořádala místní organizace KDU-ČSL. Konal se, jak se už stalo tradicí, v nově
zrekonstruované Orlovně v Rakšicích, která nabízí krásné zázemí pro pořádání
nejen kulturních a společenských akcí. Tento ples bývá už tradičně velmi hojně
navštěvován, a proto nikoho nepřekvapilo, že byl zcela vyprodán. K velmi dobré
náladě přispěla jak hudební skupina „Fantazie“, která tento ples doprovází
každoročně, tak i cimbálová muzika „Moravská Nová Ves“. Přestávky obohatili
svým hudebním a tanečním vystoupením žáci ZUŠ a DDM v Moravském
Krumlově.
1. ples SOŠO A SOUŘ Moravský Krumlov
Dne 8. února 2008 se v Orlovně v Rakšicích konal historicky první ples
pořádaný Střední odbornou školou obchodní a Středním odborným učilištěm
řemesel Moravský Krumlov. Ples probíhal ve všech prostorách, v malém sálu byla
diskotéka. O slavnostní zahájení se postarali studenti, kteří se od září minulého
roku účastní Tanečního kurzu vedeného tanečním mistrem Meluzínem a jeho
partnerkou. Ples proběhl v naprosté pohodě, o čemž také svědčí k prasknutí
nabitý sál. Touto cestou děkujeme všem sponzorům a organizátorům plesu, mezi
které patří učitelé i studenti SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov.
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Výsledky vol
vole
oleb do zastupitelstev krajů konaných
konaných ve dnech
dnech
17. 10. - 18. 10. 2008
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Znojmo

Obec: Moravský Krumlov
Okrsky

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné %
v
účast obálky hlasy platných
celkem zpr. v % seznamu obálky v %
hlasů
8
8 100.00 4 916 1 994 40.56 1 982
1 888 95.26
Platné
Strana
hlasy
číslo
název
celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 432 22.88
3 SNK Evropští demokraté
89
4.71
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
356 18.85
13 NEZÁVISLÍ
22
1.16
18 Strana zelených
41
2.17
19 Moravané
9
0.47
26 Česká str.národ.socialistická
7
0.37
32 Strana zdravého rozumu
25
1.32
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 1
0.05
37 SDŽ-Strana důstojného života 7
0.37
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 5
0.26
46 Alternativa 2008
2
0.10
47 Občanská demokratická strana 282 14.93
48 Česká str.sociálně demokrat.
594 31.46
51 Folklor i Společnost
0
0.00
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.
6
0.31
54 Konzervativní koalice
3
0.15
"DOHODA PRO JIŽNÍ
59
7
0.37
MORAVU"
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Výsledky vol
vole
konaných ve dnech
dnech
oleb do Senátu Parlamentu ČR konaných
17. 10. - 18. 10. 2008
Volební obvod: 54 - Znojmo
Obec: Moravský Krumlov
Okrsky
Voliči
v
počet zprac. v % seznamu
1.
8
8
100.00 4 916
kolo
2.
8
8
100.00 4 918
kolo

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky hlasy
hlasů
1 965

39.97

1 929

1 787 92.64

1 418

28.83

1 418

1 415 99.79

Výsledky hlasování
% hlasů
Počty hlasů
Volební Navrhující Politická
strana příslušnost 1. kolo 2. 1. kolo 2.
číslo příjmení, jméno, tituly strana
kolo
kolo
*1 Bayerová Marta RNDr. KSČM KSČM
KSČM
540
928 30.21 65.58
2 Rothröckl Tomáš Ing. SZ
SZ
BEZPP 137
X 7.66 X
+3 Nezveda Petr Ing.
ODS
ODS
ODS
311
487 17.40 34.41
4 Molín Josef Mgr.
SNK ED SNK ED BEZPP 23
X 1.28 X
5 Skopal Ladislav Ing. ČSSD ČSSD
ČSSD
426
X 23.83 X
6 Peřinka Jiří
SDŽ
SDŽ
BEZPP 24
X 1.34 X
KDU- KDUKDU7 Vybíral Alois Ing.
235
X 13.15 X
ČSL
ČSL
ČSL
8 Stanislav Jiří
NS+SZR SZR
ČSNS2005 91
X 5.09 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
(převzato z internetových stránek: www.volby.cz)
Kandidát

IV. Hospodářský život
Zastupitelstvo schválilo strategické dokumenty
Zastupitelstvo města na svém zasedání 4. února 2008 schválilo základní
strategické dokumenty nutné k dalšímu rozvoji Moravského Krumlova. Jedná se
Plán rozvoje města do roku 2013 a dokumentaci k Revitalizaci vnitřního města.
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Plán rozvoje vychází nejen z různých dokumentů (např. Střednědobý finanční
plán města, Dopravní generel města, Demografický výhled města, Koncepce
rozvoje školství, apod.), ale i z dotazníkového šetření mezi občany. Jedná se
o živý dokument, který bude reagovat na různé možné podněty. Jeho význam
spočívá především v tom, že si město jako municipalita ujasnilo, co vlastně chce,
kudy a jak se bude rozvíjet a co nabídne svým občanům. Slouží i jako příloha
k podání žádosti o evropské dotační peníze.
Pro rok 2008 Město Moravský Krumlov zavádí a vybírá místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, schválený zastupitelstvem města Moravský
Krumlov obecně závaznou vyhláškou č. 3/2007 dne 10.12.2007, s účinností
od 1.1.2008.
Pro rok 2008 se sazba místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zvyšuje oproti roku 2007 o 50,- Kč, tj. na sazbu ve výši 450,- Kč .
Splatnost tohoto poplatku je jednorázová – nejpozději do 30.6.2008.
Stanovený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů se v Moravském Krumlově realizuje čtyřmi
způsoby:
1) přistavováním velkoobjemových kontejnerů na veřejném prostranství
2) mobilním sběrem
3) příjmem ve sběrném dvoře
4) pravidelným svozem komunálního odpadu

Rozpočet
Rozpočet a hospodaření města v roce 2008
Město počítá s příjmy ve výši 129 milionů Kč a výdaji 138 milionů Kč.
Rozdíl je pokryt kladným hospodařením z loňského roku. „Rozpočet vypadá
poměrně velký, ale protože je Moravský Krumlov obec s rozšířenou působností,
tak pro 60 milionů fungujeme jen jako bojler. Tyto peníze dostaneme, u nás se
ohřejí a obratem je vyplatíme sociálně potřebným,“ zkonstatoval starosta
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Jaroslav Mokrý. „Rozpočet se připravoval zodpovědně a dlouho, abychom mohli
zapracovat všechno podstatné. Například se v něm již promítá úspora za přesun
úředníků z pošty, ale i personální audit, který je v běhu. Musím říci, že
významná částka jde na podporu Městského kulturního střediska a zahrnuje 12
akcí v rámci kulturního kalendáře. Další podstatnou položkou jsou plánované
investiční akce, které v některých případech mají vazbu na dokrytí z dotací. Je
to oprava mateřské školky na ul. Palackého, výstavba hřiště na ZŠ Ivančická,
bude pokračovat oprava kanalizace a čistírny odpadních vod. Naším hlavním
úkolem pro rok 2008 je projektová připravenost. Nemáme projekty například na
opravy silnic, které už měly dávno být, na opravu náměstí TGM, bazénu,
šatlavy, hřiště, mateřské školky. Bez projektů se nedá nic dělat. Takže se letos
především zaměřujeme na projektovou přípravu, která ovšem také stojí nemalé
peníze,“ komentoval stav místostarosta Tomáš Třetina. „Pamatováno je také
na chodníky, osvětlení. Ale také jsme pod zem „utopili“ 80 milionů korun
v kanalizaci a vodovodu, 32 milionů stála ČOV. Kdyby se opravovaly domy, tak
jsou za tyto peníze pozlacené. Investice do kanalizace není vidět, kdybychom ale
vydláždili půl kilometru chodníků, tak to vidět je a máme okamžitý účinek. Ale i
na tyto potřeby lidí se pamatuje a bude se do této oblasti investovat více,“
doplnil k rozpočtu Jaroslav Mokrý.
Město Moravský Krumlov hospodařilo v roce 2008 dle rozpočtu schváleného
Zastupitelstvem města dne 10. 3. 2008.
Schválené příjmy byly ve výši 129 518,0 tis. Kč, výdaje schváleného rozpočtu
činily 138 474,0 tis. Kč.
V průběhu roku 2008 došlo rozpočtovými změnami k navýšení příjmové části
rozpočtu na částku 156 559,7 tis.Kč a k navýšení výdajů na částku 165 515,7
tis. Kč. Skutečné příjmy celkem k 31.12.2008 dosáhly výše 157 642,4 tis. Kč,
výdaje ke stejnému datu činily 155 066,9 tis. Kč.

Investiční výdaje města v roce 2008 byly vynaloženy na následující účely:
• Investiční příspěvek Svazku Vodovody a kanal. Třebíč – 6 377 tis. Kč
• Výkupy pozemků – 777 tis. Kč
• Průtah městem – 236 tis. Kč (projektová dokumentace)
• Generel cyklotras – 125 tis. Kč
• Revitalizace centra města – 3 864 tis. Kč (projektová dokumentace)
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Parkovací automaty – 494 tis. Kč
Autobusové čekárny – 181 tis. Kč
Infopanely měření rychlosti – 151 tis. Kč
Rekonstrukce Mateřské školy odlouč. pracoviště Palackého – 3 633 tis. Kč
„Oranžová“ multimediální učebna Základní škola Ivančická –116 tis.Kč
Projektová dokumentace – šatlava – 14 tis. Kč
Vlajka a znak města – 60 tis. Kč
Dětské hřiště Základní škola Ivančická – 122 tis. Kč
Územní plán – 98 tis. Kč
Investiční příspěvek – Správa majetku města – 50 tis. Kč
Územně analytické podklady – 1 428 tis. Kč
Městský úřad – rekonstrukce rozhlasu, úprava PC sítě – 258 tis. Kč
Investiční příspěvek – Mikroregion Moravskokrumlovsko – 14 tis. Kč

Skutečné výdaje dle rozpočtových oddílů v roce 2008 v tis. Kč
• Zemědělství a lesní hospodářství
581,6
• Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
141,4
• Doprava
6 089,8
• Vodní hospodářství
6 613,4
• Spoje
112,4
• Vzdělávání
10 943,6
• Kultura, církve a sdělovací prostředky
4 543,2
• Tělovýchova a zájmová činnost
656,0
• Zdravotnictví
67,0
• Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
16 453,7
• Ochrana životního prostředí
50,0
• Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
58 834,3
• Sociální péče a pomoc a společné činnosti…
3 255,3
• Civilní připravenost na krizové stavy
33,1
• Bezpečnost a veřejný pořádek
3 235,0
• Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
278,3
• Státní správa, územní samospráva
36 260,5
• Finanční operace
1 472,4
• Ostatní činnosti
5 445,9
Výdaje celkem
155 066,9
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Město Moravský Krumlov bylo k 31.12.2008 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
• 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 2008 objem finančních prostředků ve výši
24 258 tis.Kč.

Za Jiřím Braunerem…
V úterý 27.5. ochromila nejen občany Moravského Krumlova
neuvěřitelná zpráva, že náhle zemřel pan Jiří Brauner, v létech 1990-1998
starosta našeho města. Bylo mu 71 let, ale zdaleka neužíval zaslouženého
odpočinku. Odejde-li z rodiny kterýkoliv její člen, je to rána, která se jenom těžce
zaceluje. Odejde-li z lidského společenství člověk, který pro ně naplno žil,
zůstane mezera, která se nemusí zaplnit nikdy.
V Jiřím Braunerovi ztrácí občanské společenství moravskokrumlovské
člověka činorodého, plného elánu, plánů, vizí, mladého duchem a životní energií,
iniciátora mnohých aktivit. Je to ztráta nenahraditelná i pro lidovou stranu, ve
které byl významným politikem, brněnskou diecézi, kde měl obrovský podíl na
opravách církevních objektů, křesťanskou sportovní organizaci jednotu Orel a
zejména pro širokou rodinu, která žije v příkladné křesťanské pospolitosti a
zároveň jeden pro druhého.
Stopa, kterou pan Jiří Brauner po sobě v Moravském Krumlově zanechal,
je nesmazatelná. Ještě dlouho ho budeme vidět před sebou a slyšet jeho
nezaměnitelný hlas.
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Odešel dobrý člověk. Slibme si, že nezapomeneme…
(Z nekrologu a smutečního proslovu při posledním rozloučení dne 7.6.2008
předneseného Ing. Jaroslavem Mokrým, starostou města).

Znovuotevření Mateřské školy v Moravském Krumlově na ulici Palackého
Ve čtvrtek 4. prosince 2008 se v 10 hodin uskutečnilo slavnostní
znovuotevření odloučeného pracoviště Mateřské školy na ulici Palackého
v Moravském Krumlově po celkové rekonstrukci.
Úvodního projevu se ujal starosta města Jaroslav Mokrý, krátce
vystoupili zástupci Skupiny ČEZ Jaroslav Vlček, zástupce ředitele, a Petr
Spilka, tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany. Slavnostnímu aktu byli
dále přítomni zástupci dodavatelské firmy OSP Moravský Krumlov, členové
zastupitelstva města, zástupci městského úřadu a zaměstnanci mateřské školy.
Záměrem města Moravský Krumlov jako zřizovatele mateřské školy bylo zvýšení
počtu dětí, které lze do mateřské školy při splnění hygienických a provozních
požadavků přijmout.
Investiční akce „Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Palackého“
byla zahájena v srpnu 2008. „V rámci rekonstrukčních prací byla provedena
kompletní výměna všech vnitřních rozvodů - elektro a vodoinstalace, topení,
výměna podlah a oken a tepelná izolace objektu s nátěrem fasády. Nově je
přístup do budovy mateřské školy řešen jako bezbariérový s boční rampou.
Přístavbou došlo k rozšíření plochy ve třídě v přízemí a dle projektové
dokumentace bylo změněno celkové vnitřní dispoziční uspořádání prostorů se
záměrem zvýšení počtu dětí“ informovala vedoucí odboru školství a kultury
MěÚ Moravský Krumlov ing. Brücková.
V každém oddělení budou zajištěny prostorové podmínky pro předškolní
vzdělávání dětí, výdejna stravy, sociální zázemí a šatnová část pro 25 dětí, tzn.
že na odloučené pracoviště Mateřské školy na ulici Palackého bude možno
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přijmout 50 dětí. Celkové náklady investiční akce včetně projektové
dokumentace představují objem finančních prostředků ve výši 4 miliony 510 tisíc
korun. „Financování této důležité investice je zabezpečeno z rozpočtu
zřizovatele mateřské školy – města Moravský Krumlov a dále za finanční
podpory Skupiny ČEZ, která je partnerem rekonstrukce a znovuotevření
Mateřské školy v Moravském Krumlově na odloučeném pracovišti Palackého
103,“ ocenila ing. Brücková spolupráci s významným partnerem města.

V. Úprava města,
města, doprava, spoje, změny životního prostředí
Město Moravský Krumlov se koncem roku 2007 zapojilo do 1. ročníku
soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“ vyhlášené
Radou Jihomoravského kraje. Do soutěže přihlásilo dvě památky opravené
městem v roce 2007, a to: „městské opevnění“ a „mostek v zámeckém parku“.
Soutěžní komise vybrala do veřejného hlasování patnáct nejlépe opravených
kulturních památek v Jihomoravském kraji , mezi nimi rovněž i „mostek v
zámeckém parku“ v Moravském Krumlově. Ocenění za 1. místo získala kaple
Panny Marie v obci Prokopov ležící v severozápadní části znojemského okresu.
Placené parkování v Moravském Krumlově
Rada města Moravského Krumlova přijala na své 34. schůzi konané dne
28.7. 2008 usnesení, kterým na základě platné legislativy vydala Nařízení města
Moravský Krumlov č. 1/2008, kterým je komplexně řešeno zpoplatněné
parkování vozidel na vymezených úsecích ve vnitřním městě.
Tímto Nařízením se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze
v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, užít k stání silničního motorového vozidla pouze
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, nejvýše však na dobu 24
hodin. Tyto úseky lze na základě úhrady poplatku užít k stání silničního
motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou podle
zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
oblasti města a k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má
sídlo nebo místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města. Na určených
místních komunikacích (úsecích) je povoleno stání silničních motorových vozidel
skupiny 1 (motocykly, osobní automobily, užitková vozidla do 3,5t).
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Vyčleněné úseky komunikací lze užít k stání silničního motorového vozidla
pouze za sjednanou smluvní cenu ve dnech pondělí – pátek 800–1700 hod., sobota
800–1200 hod. Sjednaná smluvní cena za stání silničního motorového vozidla
musí být zaplacena v parkovacím automatu nebo parkovací kartou, a to na celou
dobu stání vozidla.
Parkovací lístek nebo parkovací karta, které jsou dokladem o zaplacení sjednané
smluvní ceny, musí být po celou dobu stání umístěny na viditelném místě
za čelním sklem silničního motorového vozidla lícní stranou směrem ven. Řidič
motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe.
Zaplacení se nevztahuje na držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Mimo provozní dobu parkovacích automatů (všední dny od 1700 hod. do 800 hod.
ráno, soboty od 1200 hod., neděle a svátky celodenně) je stání na místních
komunikacích (úsecích) s parkovacím automatem bezplatné.
Provozovatelem parkování na vymezených úsecích komunikací je Město
Moravský Krumlov.
Zahájení „ostrého“ provozu systému bylo stanoveno od 8.9.2008.

Jak třídit odpad?
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo
z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom
správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat - recyklovat; je to móda;
slyšel/a jsem, že se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je
utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu
rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme.
2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již
dále roztřídit a zpracovat. Smícháním se odpad často znečistí nebo slepí. Např.
zamaštěný papír už není možné zpracovat, proto je nutné třídit odpady již
v domácnostech.
3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít, se
zneškodňují (např. skládkováním).
SBĚRNÝ DVŮR
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Sběrný nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde občané města mohou odevzdat
odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů. Sběrný dvůr má svého správce
a ten poradí, do kterého kontejneru vytříděné odpady patří.
V našem městě se Sběrný dvůr nachází na ulici Dělnická č.p.600.
Na sběrný dvůr lze odvážet tyto druhy odpadů:
Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové
krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky, fólie,
polystyrén,
Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
Nebezpečné odpady: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články
(baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné
atd.
Nás běžných občanů se týkají především zářivky, baterie, galvanické články a
elektrozařízení, které lze bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře (pouze úplné,
nerozebrané), popř. v obchodech, kde byly tyto výrobky zakoupeny.
Touto informací město motivuje občany ke třídění dalších druhů odpadů v našem
městě a věří že se společnými silami podaří zlepšit čistotu města, snížit množství
odpadů ukládaných na skládky a především ušetřit finanční prostředky, které
jsou potřeba k likvidaci odpadů.
(za použití informačních materiálů společnosti EKO-KOM zpracovala
Radomíra Dvořáčková, odbor životního prostředí MěÚ Moravský Krumlov)
Legální stěny
V rámci Strategie prevence kriminality města Moravský Krumlov a
s podporou Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, oblast Znojmo, vznikl
projekt Legální stěny. Záměrem města je nabídnout mladým lidem legální
alternativu graffiti a současně snížit riziko poškozování soukromého majetku.
O stěnu projevily zájem také děti, a to na MěÚ, odboru sociálních věcí, oddělení
sociálně - právní ochrany dětí. Jedna ze stěn se nachází v lokalitě na Střelnici,
jedná se o zděnou zídku u fotbalového hřiště. Druhou stěnu tvoří pilíře viaduktu
u zahrádkářské kolonie na Slatinách. Záměr vyčlenění stěny pro grafitti
v Moravském Krumlově schválila Rada města na své červencové schůzi.
Vhodnost tohoto projektu podpořila také Komise protidrogové prevence,
prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality, stejně jako Policie
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ČR, Obvodní oddělení Moravský Krumlov, Městská policie Moravský Krumlov
a starosta města Ing. Jaroslav Mokrý.
Díky radaru klesl počet přestupků na Znojemské ulici o téměř 60 %
Už více než rok dohlíží na bezpečí obyvatel Moravského Krumlova
stacionární radar. Rychlost projíždějících řidičů kontroluje na Znojemské ulici.
Statistiky potvrdily, že výrazně přispěl ke zklidnění dopravy.
Např. během loňského listopadu (zkušební provoz) zaznamenal celkem 1019
přestupků, letos v září překročilo rychlost už jen 453 řidičů. Počet hříšníků tak
klesl o téměř 60 %. „Nemáme snahu postihovat spořádané občany, kteří se
za volantem jen zamysleli. Proto máme na radarech nastavenou určitou
toleranci. V každém případě ale chceme stíhat ty, kteří se obcí řítí vysokou
rychlostí a ohrožují všechny kolem. Zisk z pokut není nijak převratný, efekt
pro bezpečnost silničního provozu je ale obrovský. Do budoucna proto
uvažujeme o instalaci podobného zařízení i na další místa ve městě“, podotkl
starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý.
Zařízení si moravskokrumlovská radnice pronajímá od společnosti Czech Radar.
Ta je spoluzakladatelem projektu Bezpečná města, který obcím nabízí možnost
bojovat proti pirátům silnic, aniž by musely zatížit městský rozpočet. Do tohoto
projektu se již zapojila zhruba dvacítka měst z celé České republiky.
Ministr Cyril Svoboda navštívil Moravský Krumlov
Na místním Gymnáziu dne 9. října ministr vlády ČR Cyril Svoboda
debatoval se studenty o radaru, státních maturitách, o školném a také o politické
situaci u nás. Prohlédl si také Slovanskou epopej, která ho podle jeho slov
opravdu nadchla, a vyjádřil svoji podporu pro její zachování na současném místě.
Návštěvu zakončil v Domě s pečovatelskou službou na Jiráskově ulici.
„Moravský Krumlov je hezké místo a rád se sem vždy vracím“, uzavřel ministr
Svoboda.
Galerie do šatlavy, muzeum v „Knížáku“
Změny ve vedení Městského kulturního střediska v Moravském Krumlově
s sebou nesou i návrhy změn v koncepci a pojetí tohoto „odvětví“ ve městě. Tou
hlavní je vytvoření galerie v městské šatlavě a instalaci stálé muzejní expozice v
Knížecím domě. „Hodláme zvýšit prestiž muzea, které se výrazně zapsalo do
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podvědomí organizací výstavy ke 100 letům sbírek ve městě. Naším úmyslem je
trvale zpřístupnit expozice muzea, protože máme velmi bohatý depozitář. Také
ale víme, že Moravský Krumlov je zapsán do očí široké veřejnosti jako město
vystavující významné malířské dílo. Tuto nabídku chceme rozšířit dalším
výstavním prostorem pro obrazy, plastiky a jiné umělecké předměty. Městská
šatlava pro to přímo vybízí. Projekt opravy šatlavy je velmi ambiciózní, takže by
ze šatlavy mohl vzniknout jeden z nejkrásnějších domů doplňující historický ráz
středu města. Oprava by měla podle předchozích odhadů stát kolem 10 milionů
Kč, ale existují dotační tituly, o které chceme žádat. K tomu ale musíme mít
hotový projekt a do konce roku stavební povolení. Poté můžeme žádat o dotační
tituly a ty samozřejmě vzájemně kombinovat. I přesto musíme najít část peněz v
našem rozpočtu. Rádi bychom tento záměr uskutečnili co nejdříve, aby ze
šatlavy vznikla krásná galerie,“ uvedl Tomáš Třetina, místostarosta města. S
tímto konceptem souhlasila i většina zastupitelů a v hlasování dali najevo svoji
podporu záměru.
Přestárlé
Přestárlé stromy se pokácí
Zastupitelé na svém jednání diskutovali o připravovaném pokácení
některých stromořadí ve městě. „Je mi líto vzrostlého stromu, který doplňuje
scenérii lokality, ale jestliže je starý a uprostřed shnilý, tak může být
nebezbezpečný pro lidi, kteří kolem prochází. Můžeme obyvatelům slíbit, že
za jeden pokácený strom se vysadí deset nových v lokalitě města. Problém by byl,
kdyby se vlivem pádu stromu nebo jeho částí někomu něco stalo,“ uvedl
místostarosta Tomáš Třetina. Jedná se o lokalitu ulice Tiskárenská směrem
k Vrabčímu hájku. Podle odborníků výchovný řez nelze provést, jedinou
možností je pokácení. Především u spodního rybníka se stromy vyvracejí do vodní
hladiny a je otázkou času, kdy odumřou a spadnou do vody. Vyvráceným
kořenovým balem ještě poškodí komunikaci. Navíc kaštany jsou napadeny a na
postřik nejsou peníze. Klíněnka tyto stromy napadá posledních zhruba 15 let a
stromy jsou hnědé už koncem června. V této souvislosti se také diskutovalo o
stavu na Sídlišti. Do diskuze se zapojil i starosta. „Kaštanka je další odstrašující
případ, jak to nemá vypadat. Tam je to už životu nebezpečné. Bude nutno
přijmout kvalifikovaného zahradníka, a to i z důvodu údržby revitalizovaného
zámeckého parku. Údržbářské práce na něm jsou za milion ročně a dodavatelský
způsob údržby je pro město neúnosně drahý, proto preferuji zaměstnat
zahradníka, který se bude starat o park, sídliště a ostatní plochy města.“ dodal
starosta Jaroslav Mokrý.
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Se škrty v dopravě se obce nesmíří
S nevolí sledují občané regionu Moravskokrumlovska snahy rušit některé
vlakové spoje na trati do Znojma. Odůvodněním těchto nepopulárních opatření
je nedostatečné využívání dopravních spojení. „Na trati do Moravského
Krumlova jsou rychlostní omezení v podobě tunelů a mostu. Proto se nedivme
konkurenci individuální dopravy. To má vliv na rušení spojů. Znojmo se otevírá
do Rakouska, a trasa Znojmo - Šatov - Retz - Vídeň se má elektrifikovat. Ale
spojení z Krumlova do Znojma je špatné. Řešení je ve zlepšení obslužnosti
Integrovaného dopravního systému. Do Krumlova asi nikdo nepostaví
čtyřproudou silnici, když tu není opodstatněné využití. Proto se musí zlepšit
zmiňované železniční spojení a v Krumlově vybudovat plnohodnotný dopravní
terminál. „Železniční dopravní spojení z Moravského Krumlova do Brna je v
současnosti v hodinových intervalech, ale podle mého by mělo mít frekvenci jako
městská doprava a na to nabalit na nádraží autobusy, které budou lidi rozvážet.
Měli jsme tu plánovaný terminál IDS, ale zvítězil jihovýchod a ne Moravský
Krumlov. Tím se nám plánovaná výstavba odsunula o dva roky. Lidé dojíždějí
auty na nádraží a ty nemají kde parkovat. Na nádraží je 60 aut a staví se téměř
do pole. A spojení? Osobní vlak jede do Brna 52 minut, zrychlený 43, a to je
trasa dlouhá 33 kilometrů,“ zkonstatoval starosta Jaroslav Mokrý. Nedostatek
spojů se projevuje také ve večerních hodinách a o víkendech.
Obora v Moravském Krumlově
Krumlově otevřená všem
Krumlovský les je významnou přírodní lokalitou, která je z části také
chráněna státem. Jeho nedílnou součástí je i obora, kde je chována jelení a černá
zvěř. Tento velký oplocený lesnatý komplex blízko Moravského Krumlova,
přitahuje po zásluze pozornost většího počtu obyvatel. Zvěř představuje určité
národní bohatství a myslivost včetně obornictví je součástí naší národní kultury.
Jelikož se jedná o uzavřené zařízení pro chov zvěře, je více než nutné
respektovat její biologické potřeby, zejména pak brát ohled na dodržování jejích
denních aktivit v různém ročním období“, informoval Oldřich Konecký, vedoucí
polesí Moravský Krumlov.
První zmínky o oboře v moravskokrumlovském lesním komplexu pocházejí
z období před 2. světovou válkou. Obora s názvem Waldhof o výměře 825 ha se
rozprostírala na jihu Bobravské vrchoviny na slunných jižních svazích
porostlých dubovými pařezinami. Majitel krumlovského panství, hrabě Rudolf
Kinský v této oboře choval především velmi kvalitní jelení zvěř jak místního
původu, tak zvěř dovezenou z chorvatské Bejle či Maďarska. 2. světová válka
však jeho chovatelské snahy násilně ukončila. Definitivní zrušení obory
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Waldhof pak přinesla frontová osvobozovací linie v roce 1945. Nedostatek
jelení, srnčí a černé zvěře v lesích Bobravy v 50. letech vedl nájemce lesních
honiteb k vysazení tehdy „módní“ mufloní zvěře. Šlo o zvěř z honitby Školního
lesního podniku Křtiny, patřícího Vysoké škole zemědělské v Brně. „V roce 1971
převzal moravskokrumlovské lesy do správy Lesní závod Židlochovice. Rostoucí
zájem o lov černé zvěře vedl lesní závod k vybudování obory právě v režijní
honitbě na Bobravské vrchovině. Nová obora o výměře 270 ha byla uvedena do
provozu v roce 1978. V roce 1982 bylo započato obnovení „velké“ jelení obory.
Obora o výměře 2618 ha byla uzavřena v roce 1984 a o dva roky později zahájila
svůj provoz. Ke zmenšení celkové plochy obory došlo v roce 1993, kdy byly z
jejího území vyňaty lesní pozemky města Moravský Krumlov. Po úpravě
oplocení dosahuje současná výměra obory 2411 ha,“ pokračuje Oldřich Konecký.
V oboře je chována zvěř jelení, mufloní, černá a v menším počtu také zvěř srnčí.
Trofeje zvěře z Obory Moravský Krumlov se řadí mezi nejsilnější v ČR. Trofej
jelena lesního uloveného počátkem loňského roku byla ohodnocena mezinárodní
hodnotitelskou komisí na 245,70 b. CIC a stala se tak v současné době pátou
nejsilnější trofejí ulovenou v České republice od roku 1730.
Nově opravená
opravená silnice
z Moravského Krumlova do Dobřínska a dále do Dolních Dubňan byla
předána do užívání. Technologicky šlo o zesílení nevyhovujícího povrchu
vozovky. Součástí bylo také zpevnění krajnic štěrkodrtí, úprava nájezdů,
pročištění příkopů. Oprava stála více jak 23 miliónů korun, začala počátkem
září a byla dokončena v listopadu 2008.

Památky na infotabulích
V Moravském Krumlově byla dne 28. listopadu 2008 v parčíku u
křižovatky ulic Růžová a Palackého slavnostně odhalena jedna z osmi
informačních tabulí pojednávajících o historii významných míst mikroregionu
Moravskokrumlovsko. „Dnešní odhalení vnímám jako další a efektivní krok
spolupráce se Skupinou ČEZ v rámci mikroregionu Moravskokrumlovsko, kdy
poskytla finanční prostředky na zhotovení osmi informačních cedulí v rámci
cyklu Po oranžové stezce. Dnes tu odhalujeme jednu z nich, která připomíná
společně s dalšíma dvěma historii židovské obce až do druhé světové války,“
sdělil Jaroslav Mokrý, starosta Moravského Krumlova. Další tabule je
instalována na ul. Palackého v místech, kde stávala židovská synagoga a u
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židovského hřbitova na Ivančické ul. Ostatní tabule jsou umístěny ve
Vedrovicích-technická památka Větrné kolo, u zříceniny hradu Teplštýna u
Jamolic, u kaple sv. Jana Nepomuckého v Rešicích, u Rybníků v místech zaniklé
obce Topanov a dále v obci Skalice.

VI. Péče o obyvatelstvo
Beseda v Domě s pečovatelskou službou na téma „ Vše o medu“
medu“
Med dělají včely, je sladký a zdravý. To je asi tak vše, co většina z nás o
medu ví. Mnohem více se o medu dověděli obyvatelé Domu s pečovatelskou
službou Mor. Krumlov na přednášce manželů Grunových z Petrovic, která se
konala v DPS 17. 1. 2008. Téměř dvě hodiny poutavého vyprávění o včelách, jak
med vzniká, kolik je druhů medu, co je pastování medu, jaký med kupovat, jak
ho uchovávat a mnoho dalších informací zaujalo všechny účastníky besedy.
Sladkou tečkou na závěr byla ochutnávka několika druhů medu.
Zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské
lékárenské pohotovostní
služby v Jihomoravském kraji pro rok 2008
Poskytovateli LSPP jsou pro občany města Nemocnice Znojmo a
Nemocnice Ivančice.
1. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována.
2. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře
– musí být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě.
3. Stomatologická LSPP mimo Město Brno bude zajištěna na jednom místě
v okrese.
4. Služba ohledání zemřelých bude zajištěna jedním zdravotním zařízením
v okrese (Nemocnice Znojmo, p. o.; Nemocnice Vyškov, p. o.; Nemocnice
Kyjov, p. o.; Poliklinika Břeclav, s. r. o.; Nemocnice Boskovice, Úrazová
nemocnice Brno) – spádovým územím bude území okresu (tedy ne podle
přirozené spádovosti, ale administrativně). Pro okres Brno-venkov bude
služba ohledání zemřelých zajištěna poskytovatelem této služby pro Brnoměsto. Služba bude vykonávána lékaři ve službě mimo ordinaci LSPP.
Charita v Moravském Krumlově
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Sběr šatstva pro charitativní účely zabezpečovaly pověřené pracovnice
Charity dvakrát měsíčně v odpoledních hodinách ve Sběrném dvoře Moravský
Krumlov. O konkrétních termínech sběru byli občané informováni
prostřednictvím Moravskokrumlovských novin.
Šance pro těžce zrakově postižené
Vzdělávací cyklus přednášek byl připraven pro zájemce z Břeclavska,
Vyškovska a Znojemska, kde brněnské TyfloCentrum realizuje projekt „Síť
středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského
kraje“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem
České republiky a rozpočtem Jihomoravského kraje.
Nabídka vzdělávacích kurzů je otevřena všem zájemcům z řad zrakově
postižených, kteří jsou v produktivním věku a mají trvalý pobyt na území
Jihomoravského kraje. Účast na vzdělávacích kurzech je bezplatná.
Vzdělávací cyklus proběhl ve dvou pětidenních pobytech v termínech 31. března
až 4. dubna a 14. až 18. dubna. Cyklus nabídl řadu praktických informací
o tom, jak lépe komunikovat, jak zapůsobit na zaměstnavatele a jak úspěšně
projít všemi úskalími výběrového řízení.
Vítání nových občánků města
V sobotu 26. 4. 2008 se v obřadní síni MěÚ v Moravském Krumlově
konalo slavnostní Vítání občánků.
Vlídným slovem přivítal naše nové občánky i jejich rodiče starosta města Ing.
Jaroslav Mokrý, něžné i veselé písničky všem zazpívaly děti z pěveckého
souboru Motýlci při ZŠ Ivančická pod vedením paní vychovatelky Ladislavy
Pospíšilové a kytičku s dárečkem předaly členky kulturní komise paní Irena Kočí
a Mgr. Květoslava Kotková.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a úspěchů
v životě.
Bylo přivítáno dvacet devět nových občánků narozených ve druhém pololetí
roku 2007:
Denisa Böhmová, Matěj Brabec, Michal Bystrianský, Lucie Dufková, Tereza
Fraibergová, Jonáš Chudoba, Dominik Karas, Lubomír Kloupar, Adam Košíček,
Radoslav Kudláček, Adéla Ondráčková, Tereza Ostrovská, Pavel Ouška, Jakub
Pekárek, Filip Persch, Anna Počtová, Jakub Postler, Jaroslav Procházka, Klára
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Rozmahelová, Emma Řeřuchová,Barbora Slavíková, Jiří Smolík, Matyáš
Souček, Radek Světlík, Jan Šedrla, Petra Vafková, Tomáš Vinklárek, Mikoláš
Simon Vyžrálek a Radim Weber.
Vítejte mezi nás, naši nejmilejší občánci. Jste naším nejvzácnějším darem.
Akce Cihla na Krumlovsku
Akce Cihla, která je sbírkovou akcí Charity. Její výtěžek v roce 2008
připadl na rekonstrukci stacionáře sv. Damiána ve Znojmě. A kde Akce Cihla
probíhala?
18. května v 15.00hod. se v Rybníkách u Mlýna konala Rybnická májová
slavnost.
slavnost.V programu vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Rybníky, děti ze ZŠ Mor.
Krumlov Ivančická, kroužek Dáši Šimšové, hudebníci z Gymnázia v Moravském
Krumlově. Návštěvníci viděli malou módní přehlídku oděvů pro děti a ohňovou
show. Vrcholem bylo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti na téma Mám
Tě rád a Lhostejnost je špatný host. Práce byly na slavnosti vystavené.
5. června ve 14.00hod. na zámeckém nádvoří Den otců
Nejenom pro tatínky a jejich děti, ale i pro strejdy a jejich synovce a neteře a pro
dědečky a jejich vnoučata připravilo program občanské sdružení S.P.O.Z.I.. V
programu byla například prohlídka výstroje, prohlídka replik zbraní, soutěže...
18. června v atriu ZŠ Mor. Krumlov Ivančická,
Ivančická, Školní akademie
Slavnost žáků a zaměstnanců školy, kterou chtěli udělat radost všem lidem z
Moravského Krumlova a okolí. Na vystoupení žáků školy se přijel podívat i
Veverčák z Rodinných pasů s kapsičkou plnou mlsek.Každý si mohl zakoupit
„svoji cihlu“.
Ústav pro nezletilé matky
Nově postavený Ústav pro nezletilé matky v Moravském Krumlově na
ulici Nádražní má za sebou první půlrok fungování (otevřen 1.9.2007). V
novém a moderním prostředí se tu děvčata starají o své malé ratolesti. Spokojeny
jsou jak ony, tak personál. „V loňském roce jsme otevřeli oddělení pro nezletilé
matky s uloženou ústavní výchovou. V současnosti je kapacita pro 12 dětí plně
obsazena. Žádosti o umístění dalších dětí musíme odmítat, protože ze zákona
nemůžeme kapacitu překračovat. Naše zařízení získalo podobu, která se v
počátcích upravovala, aby provoz vyhovoval podmínkám a životu dětí, které tu
jsou na základě rozhodnutí soudu. To znamená, že všechny mají rozsudek o
umístění a uložení ústavní výchovy. Nejsme tedy azylovým domem pro matky v
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tísni, jak se mnozí mylně domnívají. Je tu 12 zaměstnanců, polovina je
zdravotnický personál, polovina pedagogický personál. V podstatě všechna
děvčata navštěvují školu a po tuto dobu se o jejich děti stará zdravotnický tým dětské sestry. Odpoledne se o děti starají sama děvčata. Výjimku tvoří dívky v
šestinedělí a těsně před porodem. Ty se připravují na porod nebo se zotavují po
něm,“ vysvětlil Jan Košíček, ředitel Výchovného ústavu.
Deset dní pod sluncem
Na přelomu července a srpna 2008 se konal Výchovně rekreační tábor pro
děti, který každoročně organizuje Město Moravský Krumlov. Účelem této akce
je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch
chování, a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Smyslem
tábora je také umožnit hezké prožití části prázdnin, navázání kamarádství,
směřování ke zdravému způsobu života a učení se pravidlům a řádu. Tábor by
nebylo možné uskutečnit bez dotace Krajského úřadu Jihomoravského kraje a
Města Moravský Krumlov. Sedmnáct dětí, z rodin evidovaných MěÚ,
oddělením sociálně - právní ochrany dětí, tak mohlo prožít deset krásných dní
v rekreačním středisku nedaleko Křižanova na Vysočině.
Mezi velké zážitky patřil také výlet do Moravského krasu a návštěva Městské
policie ze Znojma. Pravidelné koupání, vycházky, besedy, sportovní vyžití, i to
bylo součástí programu.
Podle hodnocení účastníků se jednalo o velice zdařilou akci, což při odjezdu
dokazovaly také slzy v očích dětí. Průběh tábora zajišťovali, kromě externích
spolupracovníků, sociální pracovníci z MěÚ, oddělení sociálně - právní ochrany
dítěte.
Vítání občánků
V sobotu 25. října 2008 jsme slavnostně přivítali do života nové občánky
našeho města. Z náruče svých starostlivých rodičů zkoumali vše, co se kolem nich
děje. Přítomní hosté vyslechli projev pana starosty J. Mokrého, zazpívali jim děti
ze ZŠ Ivančické pod vedením paní L. Pospíšilové, přivítaly je také členky komise
pro kulturu a prezentaci města paní I. Kočí a paní K. Kotková. Podle volby
rodičů bylo dětem založeno „Dětské konto Beruška“ u Komerční banky nebo
konto „Dětský genius“ u GE Money Bank, na které bude novému občánkovi
vložen příspěvek města ve výši 1 tisíc Kč. Děti dostaly roztomilou plyšovou
hračku,obdržely také Pamětní list od města Moravský Krumlov a maminky
malou kytičku. Bylo přivítáno dvacet dva nových občánkůi narozených v prvním
pololetí roku 2008:
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Anna Berková, Lukáš Burian, Anežka Čábelková, Sára Čejková, Jan
Herzán, Dominik Jelínek, Ondřej Jelínek, Jan Jiříkovský, Markéta Ela
Juříčková, Zdeněk Lukáš, Daniel Mikula, Vojtěch Novák, Adriana Patloková,
Nela Pokorná, Daniel Sochor, Jana Stodůlková, Lucie Tručková, Jáchym Vrána,
Markéta Drabíková, Pavel Striegler, Pavel Široký a Ondřej Štercl.
Den otevřených dveří v TyfloCentru Moravský Krumlov
Především pro veřejnost připravilo TyfloCentrum v Moravském Krumlově
Den otevřených dveří. Uskutečnil se ve středu 19.listopadu v prostorách
Městské knihovny. Hlavním záměrem bylo informovat návštěvníky o životě lidí
se zrakovým postižením. V knihovně byly připraveny různé pomůcky
usnadňující zrakově postiženým lidem život – hmatové hodinky, mluvící telefon,
indikátor hladiny tekutin, rozlišovač barev, ozvučený teploměr, váha a dokonce i
kalkulačka.
Po celou dobu Dne otevřených dveří byly návštěvníkům k dispozici dvě
pracovnice a také jeden nevidomý klient. A všichni ochotně odpovídali na dotazy
ohledně života lidí se zrakovým postižením, ale také o službách, které
TyfloCentrum svým klientům nabízí v oblasti poradenství, volnočasových
aktivit a asistencí.
Příjemným překvapením byl velký zájem ZŠ Ivančická a Klášterní, celkem
přišly 4 třídy se svými učitelkami. Na úvod seznámila pracovnice
moravskokrumlovské pobočky TyfloCentra Eva Indrová děti se světem
nevidomých lidí. Děti si mohly vyzkoušet, jak oslovit nevidomého člověka, jak ho
převést přes ulici nebo jak mu pomoci při nástupu do autobusu.. Po teoretickém
úvodu následovala i praktická část – někdo zkoušel chodit s bílou holí, jiní hráli
hry pro nevidomé, další testovali mluvící pomůcky. Celkem navštívilo Den
otevřených dveří asi 120 lidí. A s takovou návštěvností se jistě Den otevřených
dveří TyfloCentra zařadí k významným akcím v Moravském Krumlově.
Autobus i pro postižené
Od počátku listopadu 2008 je na autobusových linkách v našem regionu
provozován nový nízkopodlažní autobus IRISBUS CROSSWAY LE. Tento
autobus je kromě jiného vybaven speciální nájezdovou plošinou pro invalidní
vozíky a umožňuje tak bezproblémovou přepravu tělesně postižených osob.
Autobus bude provozován na linkách veřejné linkové dopravy, především
na trase Tavíkovice - Hrotovice - Moravský Krumlov - Ivančice - Brno a zpět.
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Přepravní společnost Tredos Třebíč tak vyšla vstříc požadavkům tělesně
postižených občanů v možnosti jejich autobusové přepravy.

VII. Školství a kultura
Epopej v Krumlově i letos
Na sklonku roku 2007 byla podepsána smlouva o zápůjčce díla Slovanská
epopej malíře Alfonse Muchy mezi městem Moravský Krumlov a Galerií
hlavního města Prahy s tím, že. Muchova Slovanská epopej bude v Moravském
Krumlově do 31. prosince 2008. Galerie hlavního města Prahy může podle svých
regulí povolovat zápůjčky pouze na 12 měsíců, proto se každoročně musí
obnovovat zapůjčení tohoto díla vystaveného v Moravském Krumlově.
Slovanská epopej
Zámek v Moravském Krumlově toto dílo hostí jako zápůjčku již přes padesát
let. Bylo zde kompletně restaurováno a všech dvacet pláten je přístupných
veřejnosti již od roku 1968.
Rada hlavního města Prahy přijala v polovině května t.r. usnesení o ukončení
zápůjčky a chce Epopej vystavovat v provizorních podmínkách jednoho
z Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti. Radní pro kulturu Richter
mluví o morální povinnosti Prahy vůči autorovi a upozorňuje na nevhodné
podmínky na zámku v našem městě (není klimatizace). Nevím, zda v pražském
provizoriu klimatizace je, Alfons Mucha však dílo Praze daroval s tím, že pro ně
bude vystavěn důstojný stánek. Celých osmdesát let k tomu nedošlo, pavilon
(nevhodného tvaru a výstavního záměru) existuje snad na papíře a údajně
probíhá řízení o povolení stavby. Nájemce pražského Výstaviště se stavbou
pavilonu nesouhlasí, v nájemní smlouvě má záměr vybudovat výstavní
megapavilon pro obecné využití o ploše téměř dva hektary a naopak plánuje část
Křižíkových pavilonů zbourat. Město Moravský Krumlov vidělo následky
„provizorního uložení“ obrazů v Praze a má velké obavy o dílo, které s láskou a
péčí udržuje celá léta. Stav obrazů vypovídá o tom, že prostředí Rytířského sálu
a kaple jim svědčí. Mluvíme-li o morálce, je „právo“ na naší straně. Vezmeme-li
v potaz etiku, je to stejné. Krátkodobě nás může upokojit pouze to, že máme
smlouvu o výpůjčce do konce roku 2008. Z hlediska dlouhodobé perspektivy však
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udělá vedení města všechny kroky pro to, aby se „případ“ přinejmenším dlouho
řešil.
(napsal Ing. Jaroslav Mokrý, starosta Moravského Krumlova)
Slovanská epopej v číslech
V roce 2008 oslavila Slovanská epopej 45 let od slavnostního otevření na
zámku v Moravském Krumlově.
Za posledních patnáct let Epopej navštívilo 312 996 návštěvníků, což
činí průměrně 20 866 návštěvníků ročně. Přesná statistika od zahájení provozu
v roce 1963 se bohužel nikde nenašla. Pokud si ale průměrnou roční návštěvnost
vynásobíte 45x, dostanete se až k číslu 938 970.
Největší podíl návštěvníků tvoří děti, studenti a senioři - 52 %, 38 %
návštěvníků jsou dospělí a zbývajících 10 % cizinci z celého světa – Argentiny,
Austrálie, Francie, Holandska, Itálie, Japonska, Kanady, Koreje, Maďarska,
Německa, Rakouska, Ruska, Severní Afriky, Švédska, Turecka, Ukrajiny, Velké
Británie a Spojených států Amerických.
Další zajímavé číslo tvoří počet průvodců, kteří prošli Slovanskou epopejí
za posledních patnáct let. Jejich počet sahá k 60, většina z nich provázela po
celou dobu svých studií na střední i vysoké škole.
V měsíci říjnu 2008 navštívilo Muchovu Slovanskou epopej 2 877 návštěvníků,
od počátku letošního roku k 31. 10. ji zhlédlo již 23 999 lidí. I když letošní
sezóna byla oficiálně ukončena, ještě v listopadu a prosinci bylo možné tuto
expozici navštívit.

Druhé Benefiční
Benefiční setkání
Ve čtvrtek 10. 1. 2008 proběhlo v atriu Základní školy na Ivančické
„Druhé benefiční setkání“, tentokrát na podporu žáků s těžkým zdravotním
postižením navštěvujících tuto školu. Již tradičně se role pořadatelů zhostily
členky Spolku pro obnovu tradic, paní Kamila Poláchová a paní Marie
Novotná, které zároveň dodaly modely ze svých obchodů pro módní přehlídku
sportovní, vycházkové společenské módy a plesových šatů. Celým programem nás
znovu provázel Vašek Ostrovský mladší. Program pomohla opět ochotně doplnit
místní Základní umělecká škola bezchybným vystoupením Školního orchestru.
Milé překvapení nás čekalo při oznámení vybrané částky. Jenom díky laskavým
srdcím a štědrým peněženkám návštěvníků setkání se podařilo vybrat
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neskutečných 13 377 Kč. Na závěr večera předala paní Marie Novotná řediteli
školy Mgr. Bořivoji Zieglerovi dvě obálky, kde bylo dohromady 20. 977 Kč.
Paní učitelky již mají představu, jak zpříjemnit žáčkům pobyt ve speciálních
třídách. Chtějí nakoupit účelné stoly a sedačku, žáčci tak budou mít pocit, že
jsou po krátké cestě do školy opět doma. Asi nejdůležitější je pro tyto děti pocit
bezpečí domova. Poděkování si zaslouží všichni lidé dobré vůle, že se takových
akcí zúčastňují. Poděkování náleží také ZŠ Ivančická, která poskytla pro tuto
akci prostory a organizačně ji zajistila, místní SOŠO a SOUŘ, která zajistila
perfektní profesionální občerstvení hrazené z vlastních prostředků SPOTu, a asi
největší poděkování patří pořadatelům.
Folklórní soubor Krumlováček při Základní škole nám. Klášterní
I když jsme do vánočních prázdnin stihli spoustu akcí nejrůznějšího typu,
vzpomeňme např. vítání pana velvyslance USA u příležitosti otevření obřadní
síně v Mor. Krumlově, vítání pana prezidenta Václava Klause ve Slovanské
epopeji, vánoční vystoupení pro naše kamarády na onkologickém oddělení
v nemocnici v Černých Polích, vánoční vystoupení pro naše babičky a dědečky
v DPS.
Leden 2008 nebyl pro nás měsícem, kdybychom si dopřáli odpočinek. Naše první
lednová akce navázala spolupráci s ČEZem, kdy jsme byli pozváni do vesnice
Kadov ke slavnostnímu otevření kulturního domu v této obci. U této příležitosti
jsme se měli možnost znovu setkat s panem hejtmanem Ing. Stanislavem
Juránkem. Bylo to skutečně příjemné setkání. Další milou akcí, které jsme se
zúčastnili, byl ples města Moravský Krumlov. Naším posledním lednovým
vystoupením na plesích bylo vystoupení na plese v Kunštátě, kam jsme byli
pozváni radní Jihomoravského kraje JUDr. Marií Cackovou. Společně s námi
měli možnost se představit členové Podhoráku z Vémyslic a předvést tak jediné
původní dochované kroje v moravskokrumlovském regionu. (Sepsali členové
Krumlováčku).

Dotek motýlí
Sál hotelu Epopej v Moravském Krumlově se ve čtvrtek 28. února 2008
proměnil v útulnou výstavní síň. Konala se zde vernisáž výstavy výtvarných
prací dětí s těžkým handicapem pod názvem Dotek motýlí. Za obrázky motýlků
a za vymodelovanými srdíčky je ukryta dlouhá a poctivá práce dětí a jejich tet.
Všem hostům se představil školní pěvecký sbor KlubÁček, kde vedle sebe
společně zpívají děti zdravé s dětmi handicapovanými. A všem dětem i dospělým
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přináší tohle společné zpívání od srdíčka opravdovou radost. Na vernisáži také
zvesela zatančila 4.B svůj country tanec a do svých znalostí angličtiny dala
ve své písničce nakouknout 4.A. Přišla i nevidomá dívenka Mirka Pilařová a
zahrála nám všem na flétnu svoji krásnou skladbu v něžném doprovodu kytary.
Byly předány také tři řády Kamarád. Řád Kamarád je obraz, který vytvořily
handicapované děti s pomocí svých tet, je fixovaný na plátno a patří k němu
malá keramická brož motýlka Andělky – maskota třídy. Řád dostalo občanské
sdružení Spolek pro obnovu tradic za dlouhodobou finanční podporu naší třídy,
druhý převzala pro hotel Epopej paní Štolpová za přátelství a poskytnuté
zázemí a třetí paní Magdalena Vránková, která obrovskou měrou přispěla
k otevření naší třídy a svými iniciativami stále přispívá k jejímu postupnému
zkvalitňování. Děkujeme.
Vzácným hostem byla také JUDr. Marie Cacková, členka Rady Jihomoravského
kraje. Přivedla s sebou svého veverčáka z programu rodinných pasů. Veverčák
všechny zaujal, pobavil a ze své kapsičky neúnavně rozdával malé sladkosti.
Naše děti dostaly spoustu dárků od Jihomoravského kraje i od hotelu Epopej.
Částka z dobrovolného vstupného bude samozřejmě věnována k dalšímu rozvoji
naší třídy.
(Napsala Květoslava Kotková).

Městské kulturní středisko
Na základě rozhodnutí Rady města Moravský Krumlov byl Mgr. Tomáš
Třetina, místostarosta města od 1. března 2008 pověřen vedením Městského
kulturního střediska . Úkolem MěKS je obohacovat kulturní a společenský život
ve městě. Své sídlo má na ulici Břízová a zastřešuje 6 středisek. Spadá tak pod
něj Informační centrum, Kino, Městská knihovna, expozice Muchova Slovanská
epopej, Muzeum a galerie v Knížecím domě. V těch nejhlavnějších bodech
představme jednotlivá střediska:
Informační centrum (IC) se nachází v ulici Smetanova 168. Je zde jedna
zaměstnankyně, která byla přijata na dobu určitou do doby, než se ve výběrovém
řízení najde pracovník pro toto středisko. V informačním centru je soustředěn
předprodej vstupenek na kulturní akce, zajišťuje informační služby (jízdní řády,
ubytování ve městě, apod.), kopírovací a faxové služby, je zde i k dispozici
internet pro veřejnost, prodej upomínkových předmětů, aj.
Kino promítá v objektu Sokolovny na Palackého ulici. Vedoucím je pan
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J. Zahradníček a jsou tu další pracovníci k zajištění chodu kina. Filmy se
promítají 3x týdně (středy, soboty, neděle), pouze v červenci je v kině dovolená a
v srpnu se promítá o víkendech. Během školního roku promítá filmy pro školy.
Městská knihovna má své sídlo v budově na nám. T. G. Masaryka 35. Pracují
zde tři zaměstnankyně (Martina Nováková – vedoucí, Radmila Dvořáková –
katalogizace a Irena Závišková - výpůjční služby). Knihovna má ve svém fondu
25.450 svazků, registrováno je 984 stálých čtenářů, otevřeno je celoročně denně
mimo pondělí.
Knihovna zajišťuje provoz, nákup i zpracování knih a časopisů pro pobočky v
Polánce a v Rokytné. Od listopadu 2006 má Místní knihovna v Polánce
připojení k síti Internet pro čtenáře zdarma a tato knihovna má i své webové
stránky.
Od prosince 2007 má Místní knihovna v Rokytné připojení k síti Internet pro
čtenáře zdarma a tato knihovna také připravuje nainstalování webových
stránek.
Městské kulturní středisko se nachází v ulici Břízová. Dvě pracovnice zajišťují
veškeré kulturní pořady – divadla, koncerty, organizace hudebních festivalů
(Concentus Moraviae, Hudební slavnosti, Americké jaro), školní pořady, zájezdy,
jarmarky, besedy, propagace všech akcí MěKS (plakáty, internet, média). MěKS
je rovněž centrem administrativy ostatních středisek a funguje tu i kopírovací a
faxová služba, aj. Zastřešuje spolupráci s místním pěveckým sborem K. Němečka
a divadelním spolkem BEZGEST.
Muchova Slovanská epopej je instalována v zámku. Turistická sezóna je od
dubna do října, ale po domluvě je možná skupinová prohlídka obrazů i mimo
sezónu. Během sezóny je otevřeno denně mimo pondělí. Vedoucím střediska
MSE je paní M. Makovičková. Celoročně je provoz zajištěn seniorkami a
studentkami vysokých škol a místního gymnázia. V prostorách MSE se konají i
různé kulturní akce, především koncerty, besedy, v letních měsících noční
prohlídky nebo akce místních škol.
Muzeum a galerie se nacházejí v prvním patře Knížecího domu na nám. T. G.
Masaryka 40. V muzeu je kurátorem Mgr. A. Hrbáčková, která spravuje
depozitáře, ošetřuje sbírkové předměty, pořádá naučné přednášky, připravuje
muzejní výstavy, spolupracuje s odbornými institucemi, badateli, reprezentuje
muzeum při konferencích a přispívá do odborných časopisů, aj.
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Činnost galerie je nyní částečně omezena z důvodu instalace výstavy stálých
exponátů našeho muzea. Proto Zastupitelstvo města rozhodlo o rekonstrukci
budovy šatlavy a její přestavbu na novou městskou galerii. V současné době se
zpracovává projekt pro stavební povolení.
Paní Irena Závišková požádala pana Mgr. T. Třetinu o krátký rozhovor
pro Moravskokrumlovské noviny:
Jaká je Vaše vize činnosti kulturního střediska?
Chtěl bych, aby se kultura ubírala cestou festivalů, divadel a koncertů,
nabídnout atraktivní nabídku, raději méně kvantity a více kvality. Zároveň
činnost MěKS budu směrovat k větší kreativitě a samostatnosti. Krumlov je
výrazná turistická destinace jihozápadní Moravy, jen musíme mnohem více
zapracovat na propagaci města a okolí. Líbí se mi, jak v tomto směru pracuje
třeba kulturní středisko v Třebíči.
Uvažuje město o zbudování vlastních prostor ke konání různých kulturních
akcí?
V současné době probíhají jednání se Sokolem o opravě kina. Chtěli bychom zde
vybudovat divadelně-kulturní společenský sál. Rovněž sháníme finanční
prostředky na opravu horního zámeckého parku, a to především rekonstrukce
toalet a kompletní elektroinstalace. Věřím, že se do budoucna podaří
zrekonstruovat šatlava, kde by vznikl prostor pro galerii a zároveň i koncerty
vážné hudby.
Neuvažujete do budoucna o centralizaci jednotlivých pracovišť MěKS na jedno
místo?
V průběhu roku 2008 by se mělo Informační centrum a kulturní středisko
přemístit na ulici Zámecká, kde se opravuje dvoupokojový byt. Je to hned vedle
Slovanské epopeje a turisté to budou mít blíž. Budovu na ulici Břízová
plánujeme pronajmout, zároveň však zde ponecháme prostory pro potřeby
zájmových skupin, které sál na MěKS využívají. V kancelářích kulturního
střediska by mělo být Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
V roce 2010 bude Moravský Krumlov slavit 750 let od povýšení na město.
Plánujete už nyní nějaké doprovodné kulturní akce?
Všechny akce, které se ten rok uskuteční, budou oslavou. Máme už nějakou
představu. Právě proběhlo výběrové řízení na vydavatele publikace o Moravském
Krumlově, která současně bude i relevantním studijním materiálem. Město má
už svůj prapor, necháváme ho teď zhotovit. Samozřejmě ho bude nutné
slavnostně požehnat.
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Jak proběhnou oslavy k 45. výročí otevření Muchovy Slovanské epopeje
v Moravském Krumlově?
Tohle je srdeční záležitost snad pro všechny Krumlováky. Na září plánujeme
akci, která bude charakteristická pro epopej, budeme se snažit využít její
charisma, něhu a hudbou ji nechat plně rozehrát. Uskuteční se koncert vokální
skupiny Gentleman Singers. Určitě na oslavu pozveme Johna Muchu,
Alexandera Rozina a další.
Kalendář hlavních akcí v roce 2008 v našem městě
Jedná se o akce, na které město přispívá ze svého rozpočtu. Do kalendáře
jsou zahrnuty již tradiční a hojně navštěvované akce vedle nových kvalitních
pořadů tak, aby nabídka byla co nejpestřejší a přijatelná pro nejširší okruh
diváků.
Rád bych vás upozornil především na Americké jaro Antonína Dvořáka,
na kterém vystoupí Dennis Parker na violoncello a Karen Bentley Pollick na
housle, a koncerty v rámci festivalu Concentus Moraviae. Vrcholem nabídky
v jarních měsících je koncert Melody Makers s Ondřejem Havelkou na festivalu
Hudební slavnosti dne 30. května v zámeckém amfiteátru. V letních měsících
kromě tradičních akcí Vítání léta a Rybařského karnevalu Vás rádi přivítáme na
Letním filmovém festivalu bratří Čadíků, který se uskuteční v zámeckém parku
v „letním kině“. Koncert bluegrassové kapely Druhá tráva bude jistě patřit
k tomu nejlepšímu, co lze náročnému diváku nabídnout. Výročí 45. let setrvání
Muchovy Slovanské epopeje na Krumlově oslavíme v září hudebním koncertem
vokální skupiny Gentleman Singers.
Mezi tradiční akce kulturního života již patří krumlovský Majáles a především
Pohádkové Vánoce, nejinak tomu bude i letos. Výrazným oživením bude
premiéra nového majstrštyku v podání našich ochotníků. Mezi novými akcemi
zaujme jistě i Josefský košt vína 15. března.
Nepodařilo se do nabídky zařadit koncert slovenské skupiny No Name především
z technických důvodu, ve městě není totiž vhodný prostor pro konání rockového
koncertu. (Mgr. Tomáš Třetina).
Přednáškový cyklus muzea
Mezi kulturní akce našeho regionu můžeme zařadit také přednáškový
cyklus muzea, který významně podporovalo Městské kulturní středisko. Mgr.
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Alena Hrbáčková oslovila odborníky a specialisty z různých vědních oborů a
byla potěšena, když se setkala s jejich zájmem s naším muzeem spolupracovat.
Cyklus zahájil Mgr. Petr Žákovský (FF MU Brno) zajímavou
přednáškou o chladných zbraních, které jsou uloženy a vystaveny v našem
muzeu. Přednáška nesla název: Středověká a raně novověká militária ze Sbírek
Městského muzea v Moravském Krumlově. Poutavý výklad byl doplněn
fotografiemi, rozborem a ikonografickými prameny, které se vztahovaly
k nálezům.
Další přednášky:
27. 2. v 18.00 hod. - Nové poznatky ze života lovců mamutů, RNDr. Miriam
Nývltová-Fišáková, PhD.
10. 3. v 17.00 hod. - Tajemsví pravěkého podzemí Krumlovského lesa,
Doc. PhDr. Martin Oliva, PhD.
31. 3. - Hroby kultury zvoncovitých pohárů z Moravského Krumlova,
Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
30. 4. - Osídlení a vznik Moravského Krumlova, PhDr. Jiří Kacetl
12. 5. - Povídání o indiánské rezervaci kmene Šajenů Lame Deer, Marek Košťák
Muzeum Moravský Krumlov je tu i pro nejmenší
Po výkladu, který byl uzpůsobený věku dětí, si děti vymalovaly obrázky
s historickou tématikou a vyrobily upomínkový předmět v dílničkách. Zájem
místních i přespolních mateřských a základních škol velice potěšil.
Stálá expozice našeho muzea
Ve stálé expozici našeho muzea může návštěvník zhlédnout zařízenou
jizbu z přelomu 19. a 20. století. Vystavené exponáty pochází z depozitních
sbírek muzea a byly pro tuto příležitost zrestaurovány.

Netradiční oslava Dne země
Den Země se sice připomíná 22. dubna, ale nižší stupeň krumlovského
Gymnázia ho netradiční akcí oslavil již v pondělí 21. dubna.
Žáci primy, sekundy, tercie a kvarty se sešli se svými třídními profesory a
vyučujícími biologie u krumlovského zámku, odkud společně vyrazili na patnáct
kilometrů dlouhou túru po naučné stezce Krumlovsko–rokytenských slepenců.
Všichni měli pracovní listy s otázkami, na které našli odpovědi na dvanácti
informačních tabulích. Od zámku jsme vyrazili tunelem směrem na Střelnici a
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podél Čertova kamene jsme „vyšplhali“ na Floriánek. Zde sice velmi nepříjemně
foukalo, ale pohled
na celé město a jeho okolí všechny potěšil. Naše cesta
vedla dále k Mariánské studánce a pak do Rokytné. Název je od slova „rokyta“,
což znamená vrba. I to jsme se z panelů dozvěděli. V Rokytné se všichni také
pobavili na kolotoči a houpačkách. Podél stejnojmenné říčky jsme vyrazili
směrem k Budkovicím.
Ve vysokých hliněných březích zde žije ledňáček
říční. Škoda, že jsme ho nezahlédli. Poslední úsek cesty vedl kolem potůčku, kde
na několika místech zářily žluté blatouchy, kolem budkovického vodopádu až
k lesnímu rybníčku pod městskou hájovnou. Rybníček byl plný žab, čolků a
jiných obojživelníků. Vše jsme se opět dozvěděli z informační tabule. Naučná
stezka pro nás skončila na Floriánku, kde jsme měli rozchod.
Celý výlet se všem líbil. Naši třídu doprovázeli i čtyřnozí mazlíčci, kteří se také
postarali o dobrou náladu. (V. Pelajová, P. Vančura, studenti)

Výprava do Carnunta
Dne 24. dubna 2008 se studenti kvinty a 1.A krumlovského gymnázia
vydali do Carnunta. Carnuntum je archeologický park vzdálený pouhých 35
minut od Vídně. Návštěvníci zavítají do 1. století našeho letopočtu, kdy toto
město na slavné Limes Romanus neboli hranici Říma založil císař Tiberius.
V době největšího rozkvětu zde žilo 40 tisíc lidí.
Nejprve se studenti usadili v římském stanu – vlastně v římské škole, kde na
mapě sledovali historické události a vznik tohoto města. Obdivovali tehdejší
„počítač“ a zkusili si psát
do voskových tabulek. Velmi podrobný výklad
průvodkyně dokonale překládal pan profesor Eckl. Poté následovalo seznámení
s římskou módou, dobrovolníci se oblékli do tógy i tuniky.
Další část exkurze byla věnovaná samotné prohlídce areálu – studenti
procházeli kolem půdorysů jednotlivých domů, viděli hrnčířskou pec i různé
druhy keramických nádob, zavítali do zrekonstruovaného římského domu i
s dobovým vybavením – do kuchyně, obývacího pokoje, do dílny … Všichni
obdivovali i důmyslné podlahové vytápění a se zájmem sledovali probíhající
rekonstrukci lázní, ve kterých se Římané koupali jednou za dva dny. Celou
budovu lázní bude možné zhlédnout již za tři roky. Návštěva areálu končila
vyhlídkou z rozhledny. A samozřejmě si všichni vyrazili minci na dobovém
zařízení.
Na závěr jsme se vydali na krátkou procházku k Heidentor – k bráně, která
stála na hranicích města a v původní podobě se zachovala do dnešních dní.
Na zpáteční cestě navštívili studenti i nedaleký amfiteátr.
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Školní akademie krumlovského gymnázia
Dne 25.dubna 2008 zaplnili studenti a profesoři krumlovského gymnázia
zdejší kinosál do posledního místa. Ten den měla premiéru školní akademie.
Nejprve pan ředitel A.Třetina přivítal všechny přítomné a poděkoval paní
profesorce B. Houžvové, která byla její organizátorkou již po sedmnácté. Pak se
na pódiu postupně představily téměř všechny třídy.
Celou akademii dokonale uváděli Olda Bukal, Ondřej Vrána, Tonda Kökény a
Martin Sojka.
Inspirovali se hrami divadla Járy Cimrmana a kdyby představení viděli pánové
Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, určitě by se také bavili.
Letošní nováčci – primáni se pochlubili Smetanovou Prodanou nevěstou,
samozřejmě provedenou podle představ mistra Cimrmana. Sekunda nastoupila
v hábitu jeptišek a vážnou píseň přeměnil liptovský velikán Cimrman, alias Petr
Vančura ve svižný tanec. Chlapci z tercie zase okouzlili diváky ukázkou
z baletu Labutí jezero a ani moderní tanec skupiny Silver stars neměl chybu.
Zazněla i „oskarová“ píseň Falling slowly v podání Honzy Fice a Nikol
Dvořákové, která „dostala“ i Cimrmana. Nechybělo ani vědecké téma, svou
představu o vzniku života na Zemi představila Jarka Hladíková z kvarty,
přednáškou o motorech studenty velmi zaujal Olda Bukal z oktávy. S úspěchem
byla uvedena nová dvacetisekundová divadelní hra studentů septimy nazvaná
„Tři minuty ve tmě“. Velký potlesk sklidily pohádky. Nejprve Pták se studenty
4.A, později Mrazík, zahraný s obrovským nasazením třídou 1.A. Závěrečným
bonbónkem bylo vystoupení Zdeňky Slámové a Jirky Voldána. Jejich taneční
kreace byla odměněna bouřlivým potleskem.
Zkrátka, celá akademie se náramně vydařila. Na všech účinkujících bylo vidět,
že je vystupování velmi baví a diváci jim také náležitě poděkovali. Pro veřejnost
se akademie „hrála“ v pátek 9.5.2008.
Normální je nekouřit
V zasedací místnosti Městského úřadu se v úterý 13. května 2008 sešlo
třináct pedagogů z Moravskokrumlovska. Důvodem tohoto setkání byl seminář
„Normální je nekouřit“, na který byla jako lektorka pozvána PhDr. Iva
Žaloudíková z katedry psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně.
Školní výchovně vzdělávací protikuřácké programy jsou účinnější, pokud osloví
děti, které ještě nezačaly kouřit. Mezeru mezi preventivními programy
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pro mladší školní věk zaplňuje právě nový program „Normální je nekouřit“, jehož
představení bylo cílem semináře. Program je zaměřen komplexně na zdravý
životní styl a prevenci kouření u žáků prvních až třetích tříd.
Průvodcem celého programu je veverka Věrka jako symbol zdravého životního
stylu a cigareta Retka, symbolizující nezdravý životní styl.
Důraz je kladen také na spolupráci a pozitivní vztahy s rodiči, bez jejichž
součinnosti by program nedosáhl očekávaných výsledků.
U zúčastněných pedagogů vyvolal seminář zájem a živou diskuzi, hodnotili jej
jako praktický a podnětný. Pedagogové obdrželi kromě metodických manuálů
také DVD a plyšovou veverku Věrku a jsou mezi prvními v České republice,
kteří mohou zajímavý a efektivní program realizovat se svými žáky. Program
mohl být zorganizován díky financování městem Moravský Krumlov. (Mgr. Bc.
Martin Bartošek, protidrogový koordinátor MěÚ Moravský Krumlov)
Nečekaná stříbrná a bronzová radost
Dne 5. 6. 2008 se žákyně 2. ročníku oboru kuchař SOŠO a SOUŘ
v Moravském Krumlově, Jana Hájková a Tereza Kolegarová, zúčastnily
mezinárodní soutěže ve vyřezávání ovoce a zeleniny Junior Carving Cup
v Třebíči. Dívky jsou zkušené řezbářky, neboť vyřezávají pro školní akce i
z radosti pro své okolí. Na takové soutěži však ještě nikdy nebyly. Úkol byl
daný.Vyřezat cukrový meloun v časovém limitu 70 minut. Téma bylo libovolné,
hodnotila se čistota, variace řezů a originalita. Po počátečních rozpacích se
soustředěnost, pečlivost a preciznost vyplatila. V konkurenci účastníků
z Polska, Maďarska, Slovenska a Čech děvčata získala stříbrnou a bronzovou
medaili. (Dana Frimlová, učitelka odborného výcviku)

Ukončení studia na SOŠO a SOUŘ
Na Střední odborné škole obchodní a Středním odborném učilišti řemesel
v Moravském Krumlově úspěšně ukončilo své studium 144 absolventů.
18 studentů u maturitních a závěrečných zkoušek prospělo s vyznamenáním,
126 jich prospělo. Jedná se o absolventy maturitních oborů Obchodně
podnikatelská činnost a Strojírenství, absolventy dvouletého nástavbového
studia Podnikání a absolventy oborů vzdělání s výučním listem Automechanik,
Provoz služeb, Truhlář, Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář a
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zámečník a Kuchař. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních
listů se uskutečnilo v reprezentačních prostorách Městského úřadu v Moravském
Krumlově za přítomnosti starosty města Moravský Krumlov Ing. Mokrého,
který všem absolventům předal v upomínku na studentská léta strávená
v Moravském Krumlově Pamětní list města.
Studenti krumlovského gymnázia na toulkách po Evropě
Studium na gymnáziu – to nejsou jen hodiny strávené ve školních lavicích.
To jsou i zajímavé exkurze, účast na soutěžích, návštěvy divadel, sportovní akce
– lyžařský a vodácký kurz, taneční, akademie a také poznávací zájezdy.
V květnu 2008 se vypravili studenti krumlovského gymnázia na toulky po
Evropě. A jak se jim v cizině líbilo, to si můžete přečíst.
24. května jsme odjeli na týdenní zájezd za krásami Francouzské riviéry
v doprovodu paní profesorky Rudolfové a Sobotkové. První zastávkou byl
Marineland, kde jsme byli nadšeni nádherným a nezapomenutelným
představením cvičených lachtanů, delfínů a kosatek. Velmi zajímavá byla
exkurze v Grasse, největší parfumérii v Evropě. Na vlastní oči jsme spatřili
červený koberec, po kterém se procházejí nejslavnější filmové hvězdy festivalu
v Cannes. V blízkosti festivalového paláce jsme obdivovali otisky rukou
známých herců a hereček – G. Depardieu, Sharon Stone. Potom následoval výlet
do Vallauris, kde je pohřbený Jean Marais, herec, kterého známe jako
Fantomase. Velmi se nám líbily parky s fontánami v Nice. Během celodenního
výletu do St. Tropez jsme se samozřejmě zastavili u četnické stanice, kterou jsme
viděli v mnoha filmech o četnících s L. de Funésem v hlavní roli. V přístavu jsme
si prohlédli luxusní jachty a vypluli lodí do Port Grimaud – novodobých
Benátek. Ve volném čase jsme se koupali v Ligurském moři, přestože nám počasí
nepřálo a voda nebyla moc teplá.
Poslední den jsme trávili v Monaku. Navštívili jsme knížecí palác a katedrálu,
kde je pohřbena princezna Greis. Nadšenci závodů vozů F1 obdivovali GP
Monako. (Kristýna Francová, sekunda)
Vývoj počtu žáků na základních školách v Moravském Krumlově
Město Moravský Krumlov je zřizovatelem dvou úplných základních škol Základní školy na nám. Klášterní 134 a Základní školy na ul. Ivančická 218.
Od začátku školního roku 2008/2009 navštěvuje obě základní školy 698 žáků.
Na Základní škole na nám. Klášterní se učí 461 žáků, na Základní škole na ul.
Ivančické plní povinnou školní docházku 237 žáků včetně 40 žáků zařazených
ve speciálních třídách.
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V září 2008 zasedlo do školních lavic ve srovnání s údaji ke konci září 2003 na
obou základních školách o 191 žáků méně.
V následující tabulce je uveden přehled o vývoji počtu žáků na základních
školách v Moravském Krumlově od školního roku 2003/2004 (údaje k 30.9.
daného školního roku, údaj týkající se školního roku 2008/2009 je k 1.9.2008)
Školní rok
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

ZŠ Klášterní
548
550
538
515
495
461

ZŠ Ivančická
341
317
277
282
268
237

ZŠ celkem
889
867
815
797
763
698

Údaje o počtech žáků, kteří nastoupili v roce 2008 a v minulých letech do 1.
ročníků základních škol, jsou zpracovány do přehledu:
Školní rok
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

ZŠ Klášterní
28
35
41
34
46
41

ZŠ Ivančická
29
31
14
21
18
17

ZŠ celkem
57
66
55
55
64
58

(M. Brücková, Z. Karbašová, odbor školství a kultury MěÚ Moravský Krumlov)

První školní den na ZŠ Ivančická
v Moravském Krumlově se nesl opravdu ve slavnostním duchu. Děti
se svými rodiči se sešli ve školním atriu, kde jim zazpívali jejich starší spolužáci
ze sboru Motýlci, přivítal je vlídným slovem ředitel školy pan Mgr. Bořivoj
Ziegler a pozdravil místostarosta města Mgr. Tomáš Třetina.
Na prvňáčky čekal krásný dárek v podobě nového vybavení školního atria.
Pásku přestřihli hosté slavnostního školního dopoledne – paní Mgr. Růžena
Jonášová z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a krajský
zastupitel a předseda dopravní komise Rady JMK pan Ing. Alois Vybíral.
Za finanční podporu tohoto projektu patří hlavní dík Jihomoravskému kraji a
Městu Moravský Krumlov. Atraktivní průlezky, lavičky, stolky, skluzavky,
domečky a lanové centrum děti doopravdy zaujaly. Budou tak mít možnost
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sportovního vyžití i ve školní družině. Prostory mohou využívat také místní
mateřské školky nebo rodiče s malými dětmi. Školní atrium je prakticky součástí
městského parku, takže je tady klid a pohoda.
A pak už noví prvňáčci zamávali rodičům a se svou paní učitelkou odešli
do opravdové třídy. Svoji třídu už ale znají, stejně jako školní jídelnu, družinu,
tělocvičny a jiné školní prostory, protože v rámci projektu Předškolák se již se
školou i s paní učitelkou seznámili, společně si zpívali, kreslili, počítali a
povídali si. Hosté pak pokračovali do tříd pro těžce zdravotně postižené žáky.
Zástupkyně SPOTu paní Kamila Poláchová a paní Marie Novotná předaly
dětem finanční dar v hodnotě 9 500,- Kč. Bude použit na nové učební pomůcky
pro děti. Do „třetice všeho dobrého“ pokračovalo dopoledne otevřením nové
moderní učebny s interaktivní tabulí. Byla vybudována zásluhou Skupiny ČEZ
prostřednictvím Energoregionu 2020 a Města Moravský Krumlov.
Vybavení obsahuje dodávku a instalaci interaktivních systémů Promethean,
zajištění stavebních úprav učeben, návrh, dodávku a instalaci nábytkového
vybavení. Samozřejmostí je zaškolení pracovníků školy. Takový krásný dar
přispěje obrovskou měrou k modernizaci a větší zajímavosti výuky ve školách.
Zahájení školního roku 2008/2009 v MŠ Husova
Dne 1.září 2008 byl zahájen nový školní rok také v Mateřské škole
Husova a na odloučených pracovištích – Palackého ul. a ul. S.K.Neumanna. K
zápisu se dostavilo celkem 62 dětí.
Všechny děti, které se dostavily k zápisu do MŠ Husova a MŠ Palackého byly
umístěny. Pouze 5 dětí z Rakšic nebylo pro naplněnou kapacitu přijato.
Stejně jako v roce 2006, kdy proběhla celková rekonstrukce MŠ S.K.Neumanna,
tak i letos, kdy probíhá celková rekonstrukce MŠ Palackého je začátek školního
roku organizačně náročnější než obvykle. .S ochotou a vstřícností rodičů
docházejících dětí se nám podařilo vše zvládnout. Děti zaměstnaných rodičů a
„předškoláci“ jsou po dobu rekonstrukce umístěny v prostorách Mateřské školy
na ul. Husova. Ostatní děti (děti nezaměstnaných matek a matek na mateřské
dovolené) nastoupí do nově opravené mateřské školy po ukončení rekonstrukce.
Slavnostní zahájení školního roku na SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov
Slavnostní zahájení školního roku na Střední odborné škole obchodní a
Středním odborném učilišti řemesel v Moravském Krumlově proběhlo 1. září
2008 v tělocvičně školy za přítomnosti vedení školy, starosty města Ing.
Mokrého a zástupkyně Školské rady pí Vejvalkové.
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Do 1. ročníku nastoupilo celkem 230 žáků, kteří se budou vzdělávat v těchto
oborech: kovář a podkovář, umělecký kovář a zámečník, automechanik,
autotronik, kuchař, zámečník, truhlář, kuchařské práce, opravářské práce,
ekonomika a podnikání, technické lyceum a v dvouletém nástavbovém studiu pro
absolventy učebních oborů.
Krumlováček nezahálí
Prázdniny nám uběhly.Ve školách byl zahájen nový školní rok. Jak tento
školní rok prožil Krumlováček?
Nebyl rozhodně oddychový. Vždyť posuďte sami z přehledu akcí:
* vítání velvyslance USA v Mor. Krumlově,
* vítání pana prezidenta ČR pana Václava Klause,
* vánoční vystoupení v DPS v Moravském Krumlově,
* vánoční vystoupení členů Krumlováčku „Pod vánočním stromem“
organizovaným panem starostou města Ing. J. Mokrým,
* tančení na akci „Krumlovské Vánoce“,
* vánoční vystoupení pro nemocné děti v nemocnici v Černých Polích v Brně,
* vystoupení v Kadově u příležitosti otevření nového kulturního centra,
* vystoupení na plese JMK,
* předtančení na plese města Moravského Krumlova,
* zahájení okresních oslav Dne učitelů ve Znojmě,
* vystoupení na pouti sv. Floriána v MK a na „Hudebních slavsnostech“ atd.
Výčet je skutečně bohatý.
Ale nový školní rok se ani nestačil rozběhnout a my znovu intenzivně
zkoušíme.V letošním školním roce se Krumlováček účastní akcí organizovaných
Jihomoravským krajem a zaměřených na propagaci Rodinných pasů.
( M. Pelajová, vedoucí souboru)
Blahopřejeme absolventům krumlovského gymnázia
V uplynulém školním roce absolvovalo Gymnázium v Moravském
Krumlově úspěšně celkem 53 studentů. 50 z nich se přihlásilo ke studiu
na vysokých školách v celé republice a 50 také bylo na tyto vysoké školy přijato,
řada z nich se rozhodovala dokonce mezi dvěma i více vysokými školami, kam
nastoupí. V novém školním roce začíná většina z nich studovat v Brně, kde
budou navštěvovat Masarykovu univerzitu, Mendelovu univerzitu, Vysoké
učení technické, Veterinární a farmaceutickou fakultu či Univerzitu obrany,
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další nastoupí v Praze na Karlovu univerzitu, několik jich bude studovat na
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích nebo na Univerzitě Palackého v
Olomouci. Blahopřejeme jim ke skvělým výsledkům a přejeme hodně úspěchů při
dalším studiu.
A ještě jeden velmi pozitivní údaj – ani letos neevidují na Úřadu práce žádného
absolventa Gymnázia v Moravském Krumlově, protože další dva budou
navštěvovat vyšší odbornou školu a jazykovou školu a jeden nastoupil
do zaměstnání.
Malé bilancování krumlovského gymnázia
Tak a už je to tu zase! Rok se s rokem sešel a většina z nás opět přemýšlí
o tom, co přinesl ten minulý, a doufá, že ten příští bude určitě ještě lepší. Trochu
jinak je tomu ve škole. Školy čas nového roku neměří od 1. ledna, ale od 1. září.
Přesto i tady je konec kalendářního roku příležitostí k malému bilancování.
Co se tedy dělo a děje na Gymnáziu v Moravském Krumlově od počátku
školního roku a co se chystá v roce 2009? Samozřejmě v prvé řadě je to
každodenní práce učitelů a studentů ve výuce, bez toho by škola nebyla školou.
Kromě toho ale probíhá i celá řada akcí, které tvoří také velmi důležitou součást
jejího života a ovlivňují další směřování našich studentů. Jsme velmi rádi, že
vedení školy bylo osloveno zástupci firmy Vertex, kteří nabídli spolupráci
například těm studentům, kteří mají zájem o chemii, a také umožní návštěvu
provozu všem dalším zájemcům. Stejně tak výhodná pro zájemce o fyziku a
jadernou fyziku je i nabídka ČEZu. Studenti se mohou zapojit do projektu
„Bakalář“, v rámci kterého mohou využít finanční podporu při studiu na VŠ a
po jeho ukončení ihned začít pracovat v EDu. Ti mladší mohou získávat
zkušenosti zase v rámci dalšího projektu ČEZu – „jaderné maturity“.
Gymnázium v Moravském Krumlově je také partnerskou školou
Masarykovy univerzity v Brně. I ta poskytuje našim studentům celou řadu
důležitých informací. Většina z nich se zúčastnila Dne otevřených dveří MU,
který byl zaměřen právě na studenty partnerských škol. Získali možnost
nahlédnout do vysokoškolského studentského života a zjistit, jestli si správně
vybrali vysokou školu pro další studium, nebo jestli mají své rozhodnutí ještě
zkorigovat. Někteří se také zúčastnili přednášek, které jim nabídla Fakulta
sociálních studií MU, v rámci uvedeného partnerství přijede i do Krumlova
studentům přednášet o internetovém právu odborník z Fakulty informatiky
MU.
Tím ale rozhodně nekončí výčet toho, co se na Gymnáziu v Moravském
Krumlově v minulých týdnech a měsících dělo, protože život školy jde dál a
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v běhu je už i celá řada dalších akcí. Ještě v tomto kalendářním roce Vás
studenti školy pozvou například na vánoční trhy či tradiční vánoční koncert. A
protože se jedná o školní rok 2008-09, je zřejmé, že se chystá řada dalších
činností či akcí i pro ten příští rok kalendářní – v lednu 2009 Vás pozveme do
školy v rámci akce Den otevřených dveří GMK. Připravujeme se na nové
přijímací řízení, které letos proběhne zcela novým způsobem vzhledem ke změně
počtu přihlášek, které mohou zájemci podávat. Těšíme se na zájemce o studium
v dalším ročníku osmiletého i čtyřletého studia, které budeme otevírat v září.
Stejně tak rádi přivítáme všechny účastníky oslav 60. výročí založení Gymnázia
v Moravském Krumlově, které proběhnou spolu s oslavami 100. výročí založení
ZŠ Klášterní náměstí. A to vše samozřejmě zase vedle té každodenní trpělivé
práce vyučujících i studentů ve vyučování.

Přehled akcí uskutečněných v Moravském Krumlově v roce 2008
Leden 2008
11. ledna DECOUPAGE – dílna v Domě dětí a mládeže
změna vzhledu okoukaných předmětů pomocí barevných ubrousků,
lepidel, barev a laku
16. ledna

POSEZENÍ S DECHOVKOU – sál Městského kulturního
střediska, hraje „Naše kapela“ pod vedením J. Kristiána

19. ledna

4. PLES MĚSTA - Orlovna Rakšice, hraje Eminent a cimbálová
muzika Šmytec

23. ledna

ZAHRADA DIVŮ – zájezd do Městského divadla Brno

25. ledna

KOUZELNÉ KŘESADLO - školní pořad v kinosále, hraje
Divadlo Pohádka Praha

30. ledna

TAKOVÁ
TAKOVÁ ŽENSKÁ NA KRKU – zájezd do Mahenova divadla
Brno

31. ledna

NOC NA DOMEČKU, pořádá DDM, téma „Ferda Mravenec

leden

„100 LET MUZEA M. KRUMLOV“
výstava do 28. 3. v galerii Knížecí dům na nám. TGM 40

45

leden

MORAVSKOKRUMLOVŠTÍ FOTOGRAFOVÉ
výstava fotografií fotografického kroužku pod vedením Josefa
Kristiána, chodba v 1. patře Městského úřadu Moravský Krumlov

Únor 2008
3. února
MAŠKARÁDA V MRAVENIŠTI,
MRAVENIŠTI, pořádá DDM v sále DDM,
karneval pro děti a jejich rodiče i prarodiče.
5. února

FOTOGRAFICKÝ
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK pod vedením J. Kristiána

únor

výstava fotografií – „Významné návštěvy v Moravském Krumlově“
chodba v 1. patře městského úřadu,výstava potrvá do konce března

Březen 2008
3. března

LITERÁRNÍ KAVÁRNA o životě a díle M. D. Rettigové
v městské knihovně

4. března

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK s J. Kristiánem

6. března

ROZMARNÝ DUCH – Divadelní společnost HÁTA v kinosále

7. března

VELIKONOČNÍ POHÁDKA – pořad pro školy v kinosále

8. března

JUNIOR AEROBIC 2008 - soutěž v aerobiku pro jednotlivce,
hala SOŠO a SOUŘ M. Krumlov

10. března PŘEDNÁŠKA „Tajemství pravěkého podzemí Krumlovského lesa“
v muzeu přednáší Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.
11. března DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Městské knihovně
12. března KONCERT – dechová hudba „Naše
„Naše kapela“ v sále MěKS
13. března BESEDA se spisovatelem a ilustrátorem ADOLFEM DUDKEM
dopolední program pro ZŠ v sále MěKS
14. března VELIKONOČNÍ DEKORACE - nové a netradiční techniky
zdobení vajíček v Domě dětí a mládeže
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16. března LORD OF THE
THE DANCE – zájezd do Brna
17. března VELIKONOČNÍ VAJÍČKO - různé techniky zdobení předvedou
paní Němcová, Hradcová, Zvěřinová
18. března PATAGONIÍ V SEDLE – cestovatel Daniel Hála
přednáška s promítáním v sále Domu s pečovatelskou službou
19. března. PATAGONIÍ
ATAGONIÍ V SEDLE – dopolední besedy pro školy v sále
MěKS
28. března NOC S ANDERSENEM – tradiční nocování dětí v knihovně
28. března TAKOVÝ MALÝ ŽERTÍK – komedie v podání Divadelního
spolku BEZGEST v kinosále
31. března PŘEDNÁŠKA „Hroby kultury
kultury zvoncovitých pohárů z
Moravskokrumlovska“
březen

Prodejní výstava knih s 20% slevou z nakladatelství Librex v
městské knihovně

Duben 2008
1. dubna

TAKOVÝ MALÝ ŽERTÍK – komedie v podání Divadelního
spolku BEZGEST v kinosále

1. dubna
7. dubna

FOTOGRAFICKÝ
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK s J. Kristiánem
EVA A VAŠEK – koncert známého dua v kinosále

Patagonií v sedle
Ve středu 9. dubna 2008 jsme se zúčastnili cestopisné přednášky na téma
Patagonií v sedle. Pan Daniel Hála nám připravil velmi příjemné dopoledne.
Jeho
poutavé
vyprávění
nás
zavedlo
do
Chile.
Filmový
materiál byl tematicky rozdělen a my měli možnost podrobně sledovat průběh
čtyřměsíční expedice jihoamerickými Andami v koňském sedle. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavého o horách řídce osídlené západní Patagonie, o kráse krajiny,
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o pozoruhodném životě tamních obyvatel. A také hodně o koních.
Panu Hálovi patří dík za to, že byl ochoten podělit se s námi o své zážitky.
(studenti SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov)
Soutěž kovářů a zámečníků
Ve dnech 8. a 9.dubna 2008 proběhla na SOŠO a SOUŘ v Moravském
Krumlově celostátní soutěž žáků učebního oboru Umělecký kovář a zámečník
pod záštitou krajského zastupitele Ing.Vybírala a krajského odboru školství.
Soutěže se zúčastnili žáci devíti škol z celé republiky.
Naše pořádající škola se soutěže nezúčastnila vzhledem k tomu, že vytvářela
návrh soutěžního úkolu. Pro pedagogický doprovod byl připraven program
s návštěvou památek v Moravském Krumlově a jeho okolí.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v Rytířském sále na zámku
v Moravském Krumlově. Vítězem soutěže se stali žáci ze Střední řemeslné školy
Jaroměř, na druhém a třetím místě se umístilo družstvo z Hradce Králové a
Třebíče.Vítězové byli však všichni zúčastnění, kteří během dvou dnů prokázali,
že
své
řemeslo
velmi
dobře
ovládají.
Jak zaznělo při loučení, poděkování patří i pracovníkům a žákům SOŠO a
SOUŘ M. Krumlov za přípravu a realizaci takového setkání. Závěrem je třeba
si jen přát, aby takováto setkání probíhala i u ostatních učebních oborů. Vždyť
v současné době stále více platí rčení: "ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO".
9. dubna

Den otevřených dveří na Základní
Základní umělecké škole

9. dubna

KONCERT dechové hudby „Naše kapela“ v sále MěKS

11. dubna VÝROBA KERAMICKÝCH HODIN i s hodinovým strojem
v Domě dětí a mládeže
11. dubna. TAKOVÝ MALÝ ŽERTÍK – divadelní komedie DS BEZGEST
v kinosálu
15. dubna AMERICKÉ JARO 2008 – festival v galerii Knížecí dům
- přednáška pro studenty gymnázia na téma „Každodenní
demokracie v Americe“ a promítání filmu „Americké národní parky“
- koncert – účinkující: K. B. Pollick (housle) a D. Parker
(violoncello)
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16. dubna MÁME RÁDI PÍSNIČKY – školní pořad pro ZŠ v kinosále
17. dubna MŇAM POHÁDKY – školní pořad pro MŠ a ZŠ v kinosále
18. dubna DEN ZEMĚ
ZEMĚ - akce DDM na nám. T.G.Masaryka
interaktivní ekologické hry a soutěže pro děti, vyhlášení výsledků
výtvarné soutěže „Modrá planeta“ pořádané ve spolupráci
s Městským úřadem
Den Země v Krumlově
Krumlovský Dům dětí a mládeže oslavil letošní Den Země na náměstí T.
G. Masaryka vernisáží a soutěžemi. V pátek 18. dubna 2008 si mohly nejen děti,
ale i dospělí vyzkoušet své znalosti z různých oblastí ekologie. Byla pro ně
připravena různá stanoviště, kde například museli správně třídit odpad, poznat
faunu a floru, nebo v sirkovišti složit odpověď ze sirek na otázku „Kde bydlí
živočich?“, kterého si vybrali na lístečku. A další soutěže a kvízy, za které
dostaly děti razítka. Stanovišť bylo celkem osm a ten, kdo nasbíral alespoň sedm
razítek, si mohl vybrat nějakou odměnu. Odměny věnovala GE Money Bank
Moravský Krumlov, které jsme velice vděčni za jejich pomoc.
Ke Dni Země už tradičně patří i akce „Ukliďme město“ a výtvarná soutěž
Modrá planeta. I v letošním roce se akce „Ukliďme město“ zúčastnily obě
krumlovské základní školy. Od 7. dubna až do 18. dubna probíhal úklid
veřejných prostranství, parků a okolí škol.
Výtvarná soutěž Modrá planeta měla tento rok téma Ekooko. Žáci a studenti
krumlovských mateřských, základních, uměleckých a středních škol se snažili
vyjádřit své pocity a myšlenky nad tímto tématem. Sešlo se celkem 66 výtvarných
prací. Odborná porota měla velmi těžkou práci s výběrem těch nejhezčích výtvorů
v jednotlivých kategoriích. Výsledky vyhlásili starosta Ing. Jaroslav Mokrý a
místostarosta Mgr. Tomáš Třetina. Výkresy byly k vidění na DDM až do konce
května.
19. dubna SOUTĚŽ V YOYOVÁNÍ – akce DDM v sále MěKS
Kategorie: začátečníci, středně pokročilí (jakýkoliv styl), pokročilí
(jakýkoliv styl), spin top (káča), Moebuis Contest
21. dubna OSÍDLENÍ A VZNIK MORAVSKÉHO KRUMLOVA
přednáška PhDr. Jiřího Kacetla v muzeu M. Krumlov – Knížecí
dům
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23. dubna Z ČECH AŽ DO ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
cestopisná přednáška L. Kovaříkové a M. Jona o cestě kolem světa
pro školy a pro veřejnost v galerii Knížecí dům
24. dubna FLORA OLOMOUC – zájezd a výstavu květin a do okrasné
zahrady Horizont
26. dubna BOSKOVICE – poznávací zájezd
28. dubna Večer komorní hudby Základní
Základní umělecké školy v galerii Knížecí
dům
29. dubna KONCERT dechové
dechové hudby DUBŇANKA v kinosále
Květen 2009
3. května

FLORIÁNSKÝ JARMARK na nám. T. G. Masaryka
tradiční trhy s doprovodným kulturním programem

3. května

Floriánská pouťová zábava s cimbálovou muzikou a ochutnávkou
vín v hotelu Epopej

Floriánský jarmark
V sobotu dopoledne 3. května 2008 pořádalo MěKS tradiční „Floriánský
jarmark“. Prodejní stánky obohatil kulturní program, který zahájila „Naše
kapela“ J. Kristiána a taneční vystoupení „Krumlováčku“ ze ZŠ Klášterní. Dále
se předvedla dvěma vstupy plnými bojového umění, šermu i překvapení kuřimská
šermířská skupina „Štvanci“. Ze ZŠ Dolní Dubňany opět nezklamaly tři skupiny
mažoretek, country tanců a aerobiku. Ukázky kovářského řemesla předvedli učni
SOŠO a SOUŘ z M. Krumlova. Při pěkném počasí se bavilo a nakupovalo na
stovky občanů a návštěvníků.
4. května

FLORIÁNSKÁ POUŤ - mše svatá v kapli sv. Floriána

6. května

Fotografický kroužek pod vedením J. Kristiána

9. května

Akademie Gymnázia Moravský Krumlov v kinosále
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II. Krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu
Ve dnech 9. - 10. května 2008 proběhl již druhý ročník Krumlovských
slavností hudby, zpěvu a tance, které pořádalo město ve spolupráci s občanským
sdružením POSPOLU Moravský Krumlov, Domem dětí a mládeže a místními i
okolními školami.
Akci zahájili již v pátek 9.5.2008 v 10.00 hodin studenti krojovaným průvodem
s hudbou na náměstí TGM, kde se bavili ve vlastním aranžmá na téma „Poslední
zvonění“.
V bohatém hlavním programu, který začal v sobotu 10.5.2008 v 8.00 hodin ráno
průvodem s hudbou, mažoretkami a kočáry s dvojspřežími od radnice na náměstí
T. G. Masaryka, vystoupilo přes 300 dětí. O program se postarali Broučci z MŠ
Palackého, sbor Sluníčko z MŠ Husova, Motýlci, KlubÁček a 4.b Country tanec
ze ZŠ Ivančická, soubor Krumlováček ze ZŠ Klášterní, ZŠ Dolní Dubňany
s mažoretkami a několika dalšími vstupy, Aerobic Team, Jawahir a Juggling
Power Domu dětí a mládeže Moravský Krumlov a jazzový soubor ZUŠ
Moravský Krumlov. Diváci mohli dále zhlédnout vystoupení skupiny Zuzana
Country ze Znojma a skupinu historického šermu z Rosic. S promenádním
koncertem se přidala Naše kapela pana Kristiána. Nečekaným překvapením
pro malé i velké byl polední příjezd velké skupiny motorkářů Moravia Harley
Davidson klubu na originálních strojích. Do pochodu a k poslechu včetně
velkého koncertu zahrál 50-ti členný dechový orchestr Základní umělecké školy
z Vratimova. Program uzavřeli od 17 do 18.30 hodin legendární Paroháči
ze Znojma, od nichž se lidem ani nechtělo odcházet. Celodenní program dokonale
a s grácií moderovala paní Mgr. Hana Štěpánová.
Součástí slavností byl na náměstí trh lidových řemesel. Chuťové buňky malých
i velkých diváků uspokojily možnosti bohatého občerstvení. Skákací hrad poutal
trvale dětskou pozornost. Výborným nápadem se ukázala instalace laviček
pro cca 100 diváků, které zajistily divácký komfort a byly celý den plně využity.
Sponzorsky se podíleli město, Střední odborná škola obchodní a Střední odborné
učiliště řemesel, firmy Pavetex, OSP, Pekárna Ivanka, Saint-Gobain Vertex,
Jednota, lékárna Paracelsus, hotel Epopej, Květiny Minářová, Ski Turist Sport,
Jiří Nesvačil a Jaroslav Vlasák. Největším sponzorem však byl sv. Petr, který
seslal exkluzivní počasí. Všem protagonistům a sponzorům děkujeme.
Letošní slavnosti beze zbytku splnily základní myšlenku, která jim byla dána
do vínku při jejich vzniku: děti již od mateřské školy vědí, že jejich mimoškolní
aktivita má smysl. Výsledky své „práce navíc“ mohou ukázat rodičům a
veřejnosti. To většinu z nich motivuje do budoucna a je zárukou jejich zdravého
vývoje.
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12. května „Povídání
Povídání o indiánské rezervaci kmene Šajenů Lame Deer“ přednáška M. Košťáka v muzeu v Knížecím domě
14. května Naše kapela - koncert dechové hudby pod vedením J. Kristiána
16. května Střelnice Cross – branný závod pro děti na Střelnici v Moravském
Krumlově. Kategorie: 2 – 4. třída ZŠ; 5.-6. třída ZŠ; 7. – 9. třída ZŠ. Soutěžící
musí prokázat teoretické a praktické dovednosti a fyzickou zdatnost. Akce se
konala za finanční podpory VZP, společně se Sportovním klubem mládeže
Moravský Krumlov.
17. května 16. Moravskokrumlovské
Moravskokrumlovské setkání pěveckých sborů v Orlovně v
Rakšicích
Moravskokrumlovské setkání pěveckých sborů
V sobotu 17. května 2008 proběhlo již 16. setkání pěveckých sborů,
které v Orlovně v Rakšicích zahájil starosta města Ing. J. Mokrý. Na 130
zpěváků ze 2 dětských a 4 dospělých sborů zde předvedlo své umění. Zahájil
sboreček Broučci z MŠ Palackého, pokračovalo Sluníčko z MŠ Husova. Po
bouřlivých ovacích, které se dětem dostaly z publika, nastoupil pěvecký sbor
Vysočina z Mor. Budějovic pod vedením J. Brancuzské a M. Suché, následovalo
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ze Znojma pod taktovkou L. Janírka a V.
Rozehnal a A. Havlíčková dirigovali Scholu od sv. Jana Křtitele ze Šumperka.
Závěr již tradičně patřil pěveckému sboru Karla Němečka z Mor. Krumlova pod
taktovkou B. Pitlacha a na samotný závěr se sbory setkaly při společné skladbě
Kysuca, Kysuca. Více jak 100 dospělých zpěváků touto skladbou ukončilo 16.
setkání sborů, které uváděla Zdenka Coufalová.
Po koncertě následovalo přátelské setkání, na kterém sbory navázaly další
kontakty, vyměnily si zkušenosti a jak jinak, zněly, již neformálně, další a další
písničky…
18. května Pejskiáda - akce pro pejsky a jejich páníčky na Střelnici
v Moravském Krumlově
19. května Rumcajs – školní pořad pro MŠ a ZŠ v podání Divadla Polárka
Brno v kinosále
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20. května Síla lidskosti – Nicholas Winton - beseda a promítání filmu pro ZŠ
a SŠ v kinosále
Dne 20.5.2008 zaplnili žáci krumlovských škol kinosál v Moravském
Krumlově, aby zhlédli filmový dokument „Síla lidskosti“. Byl věnován Nicholasi
Wintonovi - Angličanovi, který zachránil před 2. světovou válkou téměř 700
československých dětí tím, že je nechal odvézt do Anglie. O úspěchu filmu svědčil
nejen nabitý sál, ale zejména hrobové ticho po celou dobu představení . Názory
některých studentů:
• Film byl emotivní. Můžeme být rádi za každý den, kdy vidíme své rodiče,
prarodiče a blízké. Děkujme ze každou minutu svého života, života bez
války, koncentračních táborů a plynových komor. Každý člověk na tomto
světě má své místo, má právo na život, víru a svobodu…….
• Film se mi líbil. Pan Winton měl odvahu, že zachránil tolik dětí. Doufám,
že Nobelovu cenu míru dostane, protože kdo jiný by si ji zasloužil víc než
on!
• Obdivuji pana Wintona, tohle by každý člověk neudělal……
• Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí, líbilo se mi prolínání
současnosti a minulosti. Bylo to poučné ohlédnutí do minulosti, krásně
podaná lidská dobrota, slušnost a pomoc druhým. Určitě si na film
zajděte…..
Školy se připojily k petici o udělení Nobelovy ceny míru pro Nicholase Wintona.
29. května Malování na náměstí T. G. Masaryka – akce pro děti všech
věkových kategorií
30. května Hudební slavnosti - koncert
koncert v rámci 6. ročníku festivalu
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers a žáci Základní umělecké
školy v Moravském Krumlově v Orlovně v Rakšicích

Hudební slavnosti v Moravském Krumlově
30. květen 2008 byl pro Základní uměleckou školu v Moravském
Krumlově slavnostní. Učitelé se svými studenty se pilně připravovali na tento
den. V Moravském Krumlově se totiž konal již 6. ročník Hudebních slavností a
ZUŠ byla opět jejich součástí. Tyto Hudební slavnosti se konají pod záštitou
Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Ovšem největší poděkování patří hlavní
organizátorce paní Mirce Strejčkové.
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ZUŠ vystoupila se svým flétnovým souborem pod vedením p.uč. Davida Coufala
a Jazzovým souborem pod vedením p.uč.Jaroslava Petrly. Tento Jazzový soubor
na ZUŠ působí třetím rokem a koncertuje na významných akcích jak města, tak
regionu. Po svém vystoupení byli všichni učinkující obdarováni sladkou
odměnou, velkou dortou ve tvaru knihy, kterou jim věnovala paní Mirka
Strejčková.
A dále již následovalo koncertní vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody
Makers.
Tento večer byl opravdu nádherný, posluchači odcházeli do svých domovů
okouzleni uměleckým zážitkem. ZUŠ a jejich studentům bylo ctí vystoupit na
takové slavnostní akci jako jsou Hudební slavnosti.

31. května Naši furianti – zájezd do Národního divadla Praha
Červen 2008
1. června

Den dětí aneb zaparkujte děti v parku

Každoroční oslavy Dne dětí uspořádal Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
ve spolupráci s divadelním spolkem BEZGEST, Výchovným ústavem, TJ Sokol
a Skauty v zámeckém parku a vše se uskutečnilo ve stylu Pohádkového
jarmarku. Děti mohly navštívit celkem 15 stanovišť, kde na ně čekaly nejen
pohádkové postavy, ale také různé úkoly, za které dostávaly „krumlovské
penízky“. K vidění byla například Perníková chaloupka, Rumcajs a Manka,
Křemílek a Vochomůrka, Peklo, Sultán a Šeherezáda a další pohádkové bytosti,
které v tento den ožily. Za krumlovské penízky děti si mohly děti koupit na
Jarmarku nějakou odměnu, která se jim líbila.
Pro děti bylo připraveno několik dalších atrakcí, jako byl skákací hrad,
nafukovací horolezecká dráha a pro odvážnější tu byly lanové překážky. Nedělní
odpoledne nebylo jen pro děti, ale také pro jejich rodiče, kteří se se svými
ratolestmi mohli zhlédnout rytířský souboj šermířů skupiny Taranis nebo se
dovědět něco o dravcích a sovách.
Krásné slunečné odpoledne se velice líbilo nejen dětem, ale i jejich rodičům.
XIII. Mezinárodní
Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE
2. červen

Cembalový koncert v zámeckém Rytířském sálu – v programu
vystoupila Borbála Dobozy (Maďarsko)
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Hudba nás provází po celý náš život
U žáků Základní umělecké školy to platí dvojnásob. Vždyť od svých 6 let
přicházejí v doprovodu rodičů přihlásit se do některého z oborů, které škola
vyučuje. Hudbě, tanci či malování se věnují po celou povinnou školní docházku a
na jejím závěru absolvují I. stupeň. Mnozí pak pokračují II. stupněm i
na střední škole. Se svými učiteli tak prožijí celé své dětství až do dospělosti a
tak není divu, že mezi nimi vzniká velmi přátelské pouto. Vždyť učitel provází
dítě nejen úskalími etud a přednesů, ale často pomáhá zvládat i obtížné životní
situace. Je těžké pak často po 13 letech rozloučit se s milým panem učitelem a
jeho třídou. I v dospělosti se pak přicházejí do školy podívat a porozprávět, jak
se jim v životě daří. Často přivádějí i své děti a chtějí, aby i ony docházely k
"jejich" učiteli. V letošním školním roce absolvovalo na ZUŠ neuvěřitelných 42
absolventů. Vzhledem k vysokému počtu je bylo nutné rozdělit do dvou
koncertů.
První se konal 26. května, a to v tanečním sále školy. Současně
s hudebními a tanečními vystoupeními se představil i výtvarný obor s pracemi
svých 10 absolventů. Výstava byla nainstalována v budově školy. Po skončení
koncertu následovalo defilé absolventů a jejich učitelů. A pak již následovalo
dojemné poděkování z úst jedné absolventky i paní ředitelky, a setkání s rodinou
a učiteli, vše na nádvoří školy. Druhý absolventský koncert se konal 2. června v
galerii města a zastoupen byl především II. stupeň. Úroveň jednotlivých
vystoupení byla velmi vysoká, často až profesionálně mistrovská. Jen zúčastnění
vědí, kolik hodin dřiny se za tím skrývá. Koncert probíhal v pohodové atmosféře,
na jeho závěru opět proběhlo defilé s květinami, dárky a poděkováním
absolventů učitelům a rodičům. Složení skladeb na obou koncertech bylo velmi
pestré, od klasických skladatelů až po moderní a současné. Velmi pestrobarevné
bylo i nástrojové obsazení - klavíry, akordeony, kytary, keyboardy, bicí, flétny,
klarinety i saxofon, a také pěvecké vystoupení, a to v sólové i komorní podobě.
Koncerty zpestřilo i vystoupení absolventek tanečního oboru. Byly to slavnostní
a dojemné chvíle, děti složily jednu ze svých životních zkoušek, a dodejme, že
výborně. Navíc reprezentovaly "svoji" školu a dokázaly tak, že úroveň školy se
neustále zvyšuje a že škola reprodukuje čím dál víc kvalitních muzikantů,
tanečníků a výtvarníků, o čemž svědčí jejich přijetí na střední a vysoké školy
uměleckého a pedagogického směru.
Vítání léta
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Spolek pro obnovu tradic, občanské sdružení pořádal dne 6. 6. 2008
v rakšické Orlovně akci – Vítání léta. Počasí se vydařilo a tak nic nebránilo
tomu, aby byla akce zahájena.
Po vstupu si mohl každý zakoupit los do tomboly, kde se daly díky sponzorům
z řad podnikatelů vyhrát krásné ceny. V 16 hodin vše vypuklo. Na taneční
„parket“ se nahrnuli Šmoulové v čele s Taťkou Šmoulou, kteří měli pro děti
nachystané různé soutěže. Každý, kdo vyhrál, si odnesl Šmoulu na památku.
Samozřejmě plyšového a předal mu ho sám starosta Znojma Ing. Petr Nezveda.
Ti živí rozdávali všem, kdo neměli ve hře štěstí, alespoň sladkou odměnu.
Potom Šmoulové překvapili i písničkami vlastní tvorby. Pokud se zrovna
nesoutěžilo, tancovali všichni na velké šmoulí hity, které vystřídala dětská
diskotéka. V rytmu nejznámějších pohádkových písniček dováděly děti společně
se Šmouly a jejich veselí nabralo pořádné obrátky.
V 19 hodin se Šmoulové proměnili v krásné modelky, které předvedly, jak
jim to sluší v nádherných šatech, sportovním oblečení i v plavkách. Modely pro
tuto přehlídku vybraly Kamila Poláchová a Marie Novotná ze svých obchodů.
Módní přehlídka byla zakončena tanečním vystoupením v podání Dancing
Models, se kterými jsme se na malou chvíli přenesli na žhavé pláže v SaintTropez. Po té už nic nebránilo tomu, aby se nad Orlovnou prohnal HURIKÁN,
který dokázal skvěle bavit úplně všechny až do brzkých ranních hodin.
SPOT poděkoval všem sponzorům a návštěvníkům Vítání léta. Díky nim bude
Těžce zdravotně postiženým dětem při ZŠ Ivančická předána částka 9.495,-Kč.
11. června Naše kapela – koncert dechové hudby pod vedením J. Kristiána
v sálu MěKS
13. června Mozaika pomoci 3D efektu – pracovní dílna v Domě dětí a mládeže
14. června XIII. Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS
MORAVIAE - koncert v zámeckém parku
Folklórní víkend
Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae na téma
„Stará hudba z Visegrádu“ okořenili organizátoři v letošním roce pátráním po
folklórních inspiracích středoevropské hudby. Trocha tohoto koření se dostala i
do Moravského Krumlova, kde jsme měli možnost v sobotu 14. června vidět a
slyšet dvě hudební skupiny. Místo k tomuto vystoupení bylo zvoleno dobře –
parter zámeckého parku u zámku.
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Brněnská skupina Czaldy Waldy Quartet překvapila posluchače
klasickým kvartetním rozsazením a hraním z not, podtrženým pěveckým
výkonem zpěvačky, které kontrastovalo s živelnou atmosférou koncertu. Vedoucí
skupiny Aleš Mrázek, který střídal flétny a zároveň koncert humorným
způsobem moderoval, měl snad největší zásluhu na skvělém dojmu, který
v posluchačích tato skupina zanechala.
Polská skupina Transkapela strhla posluchače svým podáním vlastní nové
tvorby s využitím tradiční formy hudby potulných židovských kapel a velmi
dobrým a sugestivním moderováním svého lídra, hráče na cimbál a violu, Roberta
Wasilewského. Zajímavé byly i nástroje. Lehký přenosný cimbál, cello doslova
jakoby tesařsky „sroubené“ ze staré skříně, buben a strunný nástroj s trumpetkou
jako ampliónem zvaný vioara cu guarna dávaly této zvláštní hudbě jinak
nedosažitelnou duši.
Jedinou vadou na kráse tohoto výjimečného koncertu, který trval téměř tři
hodiny, protože obě kapely předvedly vlastně svůj celovečerní program, byla malá
účast hudbymilovných Krumlováků.
15. června Den s fotbalem – celodenní akce FC M. Krumlov
sportovní areál Na Střelnici, turnaje přípravek a exhibiční utkání
starých pánů, mistrovské utkání M. Krumlov – Mikulov
Pěvecký sbor Karla Němečka v Dačicích
Dačice v neděli 15. června 2008 přivítaly krásným slunečným počasím
všechny pozvané sbory na Festival sborového zpěvu „Dačická cantiléna“.
Moravskokrumlovský Pěvecký sbor Karla Němečka pod vedením Bartoloměje
Pitlacha měl tu čest se tohoto festivalu zúčastnit. Byly přítomny i sbory
z Dačic, Telče, Kaplic a Pacova. Sbory dospělých doplnili i hosté – dětský sbor
ze ZUŠ Slavonice.
Celý festival zahájil i ukončil starosta Dačic Rudolf Hájek, který má ke kultuře
velice kladný vztah, a to vše se na spolupráci s Kulturním střediskem odráží.
Pořadem provázel ředitel MěKS Otakar Svoboda.
Na závěr festivalu naplánovali pořadatelé MONSTERKONCERT. Každé
pěvecké těleso přispělo „svou“ společnou skladbou. Všech 160 účinkujících
zpívalo tedy čtyři společné skladby a dirigoval si každý dirigent tu „svou“.
Zážitek to byl vskutku úchvatný. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další
spolupráci nejen s dačickým sborem, ale i s ostatními pěveckými sbory.
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Moravskokrumlovští výtvarníci
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov opět po dvou létech
uspořádalo v Galerii Knížecí dům výstavu prací moravskokrumlovských
výtvarníků. Na vernisáži v úterý 17.6. v 17 hodin vystoupili úvodem žáci
Základní umělecké školy s krátkým hudebním programem. Poté přivítal třináct
protagonistů a hojné návštěvníky místostarosta Tomáš Třetina, pověřený
vedením MěKS.
Výstavu zahájil starosta Jaroslav Mokrý. Označil ji za potřebný počin,
který nás v dnešním uspěchaném světě jednak přivádí na jiné myšlenky, jednak je
hnací silou aktivit autorů a inspirací hodnou následování. Poděkoval
vystavujícím i organizátorům a popřál jedněm mnoho dalších tvůrčích úspěchů a
druhým vytrvalost při uskutečňování myšlenky smysluplné kultury pro všechny.
Za vystavující umělce pronesl vyznání nestor moravskokrumlovských
výtvarníků pan Antonín Veselý.
Hudební podvečer
V neděli 22. 6. 2008 již popáté přivedla do Moravského Krumlova naše
rodačka slečna Lucie Janderková, pěvkyně opery Moravského divadla
v Olomouci, Pěvecký ansamble Heleny Halířové–Supové při Střední odborné
škole informatiky a spojů v Brně. Téměř dvouhodinový komponovaný pořad
zahájili v 17 hodin na tradičním místě ve Slovanské epopeji předskokánci – sbor
našich nejmenších Broučci z Mateřské školy Palackého pod vedením paní
učitelky Polické. Jejich až dojemné vystoupení nadchlo na dvě stě posluchačů
(mezi nimi bylo mnoho rodičů a prarodičů malých účinkujících), z nichž téměř
všichni i se svými ratolestmi zůstali jako diváci a posluchači dalšího programu.
Hlavními protagonisty podvečera byli sólisté Lucie Janderková a host
ansámblu, mladý barytonista Jakub Pustina ze Žďáru nad Sázavou, který se
přes své mládí pravidelně umísťuje na stupních vítězů řady evropských
pěveckých soutěží. Výborný sbor, operní árie sólové zpěvačky, disponující
krásným dramatickým sopránem a nádherné vstupy hosta, z nichž uchvátilo
posluchače zejména jeho podání partu Figara z opery Lazebník sevilský, byly
střídány recitací a tancem. Podání klasiky v kombinaci s lidovými písněmi
vytvářelo působivý celek, který uspokojil každého.
Pořad vtipně moderovala sama paní Helena Halířová-Supová, na klavír
doprovázela profesorka Janáčkovy akademie múzických umění Brno paní Marta
Vašková. (Ing. Jaroslav Mokrý)
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27. – 29. 6. Vozatajské závody ve sportovním areálu Střelnice M. Krumlov
„20. ROČNÍK MEMORIÁLU
MEMORIÁLU JANA BRANČE“
27.6. – drezúrní zkoušky – ponny, jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží
28.6. – maraton – celodenní soutěž
Slavnostní vyhodnocení soutěží s hudbou v Orlovně Rakšice
29.6. – překážková jízda zručnosti
Vozatajské závody v Moravském Krumlově
Ve dnech 27. - 29.6. probíhaly v Moravském Krumlově již 34. jezdecké dny –
závody koňských spřežení, které byly současně XX. ročníkem Memoriálu Jana
Branče. Závodů se zúčastnilo 24 jezdců v kategoriích dvojspřeží pony,
jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží, což představovalo 50 – 60 koní. Ve čtvrtek
25.6. večer slavnostně zahájené závody začaly v pátek drezúrou spřežení
na pískovém hřišti Na střelnici a v sobotu maratónem s překážkami v jezdeckém
areálu za řekou. V sobotu večer byly v rámci pěkné zábavy v Orlovně Rakšice
vyhodnoceny první dva dny. V neděli akce vyvrcholila parkurovou soutěží, opět
na pískovém hřišti.
V jednotlivých disciplínách štěstěna přála těm, kteří nejlépe ovládali svoje
koně a měli největší zkušenosti. V kompletní soutěži se v jednotlivých
kategoriích umístili:
Dvojspřeží pony: 1. Jiří Votoupal , JK Moravský Krumlov
2. Jakub Prášek, JK Prášek Košťálov o.s.
3. Mgr. Monika Pospíšilová, JK Boharyně
Jednospřeží:

1. Jan Exnar, JK Hřebčín FAVORY, Benice
2. Jan Nesvačil, JK Moravský Krumlov
3. Jan Minarčík, JK chovatelů koní Nový Jičín

Dvojspřeží:

1. Alexandr Soukup, JK Ruda
2. Marek Jirgala, JK Hřebčín Albertovec
3. Ing. Ladislav Vyrtych, vlastní stáj

Čtyřspřeží:

1. Jiří Nesvačil st.,
st. JK hřebčín FAVORY, Benice
2. Ladislav Jirgala, JK Hřebčín Albertovec
3. Kateřina Sklenská, JO TJ Sokol Kubšice

Náročnou organizaci nesl na svých bedrech zejména Jezdecký klub
Moravský Krumlov, o občerstvení početných diváků především v sobotu a
v neděli se postarali ve vlastní režii fotbalisté. Hlavními partnery akce v rámci
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projektu „Oranžový rok 2008“ byli Skupina ČEZ a město Moravský Krumlov,
partnery pak Pavel Novotný, Cykloservis Moravský Krumlov, ENVINET
Třebíč a TC Mach Moravský Krumlov. Na technické pomoci a financování se
podílelo dalších dvacet sponzorů. Všem je třeba velmi poděkovat, zvláště pak
vyzdvihnout podíl Agrodužstva Rakšice, které pomohlo s ustájením koní.
Na závěr jedna poplašná zpráva: v kuloárech závodů se proslechlo, že
budoucnost této tradiční s v rámci celé ČR prestižní akce je ohrožena. Rýsují se
potíže s ustájením koní, organizační práce nemůže nadále spočívat na bedrech
několika málo lidí. Takový konec však nelze připustit! Město Moravský
Krumlov musí tyto závody zařadit na čelné místo svého kalendáře, zasadit se
o získání dalších nadšenců pro organizaci a vůbec udělat všechno pro udržení
této nenahraditelné tradice.

28. června Zájezd do Českého
Českého Krumlova – divadelní představení - otáčivé
hlediště v zámeckém parku
Letní filmový festival bratří Čadíků
Městské kulturní středisko pořádalo „Letní filmový festival bratří
Čadíků“, jednalo se o charitativní akci „Filmové léto 2008“.
Kinematograf bratří Čadíků je společnost provozující pojízdná kina po celé
České a Slovenské republice. Její historie sahá do roku 1992, kdy si bratři
Čadíkovi koupili první maringotku a vyrazili na svou první pouť. Během let
postupně Kinematograf rozšiřoval své aktivity, zapojoval se do mnoha projektů,
získal podporu mnoha významných osobností českého filmu a stal se součástí
mnoha kulturních událostí.
Kulturní přínos však není jejich jediným cílem. Kinematograf na filmových
projekcích v ČR vybírá dobrovolné vstupné, které je každoročně věnováno
na charitativní účely. Od roku 1998 pro nadace „Kapka naděje“, „Pomozte
dětem“, „Akce cihla“, „Dar života“, „Masarykův onkologický ústav“ získali
3 800 000,- Kč.
Na náměstí T. G. Masaryka se ve dnech 23. 7. – 27. 7. 2008 promítaly české
filmy: Gympl, Pusinky, Václav, Tajnosti, Chyťte doktora.
Filmový festival navštívilo přibližně 1 000 spokojených diváků a na
dobrovolném vstupném byla získána částka 23 tisíc korun, která bude věnována
na charitativní účely – Konto Bariéry.
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Malý festival loutky
V pondělí 25. srpna 2008 předseda mikroregionu Moravskokrumlovsko
Ing. Jaroslav Mokrý slavnostně zahájil II. ročník Malého festivalu loutky.
Diváky, kteří se sešli v sále kulturního střediska v Moravském Krumlově,
pozdravil a krásné zážitky popřál místostarosta Moravského Krumlova Mgr.
Tomáš Třetina, za Skupinu ČEZ Jana Štefánková z oddělení komunikace a
zástupce ředitele Jaderné elektrárny Dukovany Jaroslav Vlček. Festival probíhal
ve 14 obcích Moravskokrumlovska (Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní
Dubňany, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Kubšice, Moravský Krumlov,
Olbramovice, Petrovice, Rešice, Rybníky, Trstěnice, Vedrovice, Vémyslice), ale
také v Dukovanech, Rouchovanech, Miroslavi, Hrubšicích, Tavíkovicích a
v Ivančicích. Sedm divadelních souborů odehrálo do neděle 31. srpna 37
putovních loutkových vystoupení.
Divadelní soubory:
Divadlo na cestě, Liberec * Cirkus Žebřík, Praha * Divadlo u staré herečky,
Hradec Králové * Divadlo Miroslava Koláře, Česká Lípa * Divadlo Matěje
Kopeckého, Praha * Divadlo Vladimíra Taussingera, Praha.
Září 2008
září

Výstava prací dětí z literárně-výtvarné soutěže
chodba v 1. patře MěÚ – do poloviny září

3.- 25. září Výstava fotografií „Hurá! Sláva! 3x Sláma
vernisáž se konala dne 9. 9.2008 v galerii Knížecí dům
10. září

Naše kapela – koncert dechové hudby v sále MěKS

Dny evropského dědictví v Moravském Krumlově
Město Moravský Krumlov se v roce 2008 opět připojilo ke Dnům
evropského dědictví, které se v České republice konají pravidelně od roku 1991
vždy v měsíci září.
Dny evropského dědictví jsou akcí, při které jsou zpřístupněny zajímavé a
výjimečné architektonické, archeologické a sakrální památky, muzea, galerie,
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knihovny a další prostory, v nichž jsou uchovávány sbírkové fondy a předměty
movitého kulturního dědictví. Při této příležitosti se rovněž otevírají dveře do
soukromých a veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo
zcela výjimečně.
V Moravském Krumlově byly v rámci Dnů evropského dědictví v neděli 14.
září 2008 zpřístupněny dvě kulturní památky, a to kostel Všech svatých a
Lichtenštejnská hrobka.
Od 14 hodin příznivci historie a památek vyslechli v kostele Všech svatých
zajímavý výklad Lucie Krausové, která seznámila přítomné se stavebním
vývojem kostela, jehož počátky jsou datovány do 13. století, a který byl původně
zasvěcen sv. Vavřinci.
Následovala individuální prohlídka kostela a poté byla mimořádně zpřístupněna
Lichtenštejnská hrobka, která se nachází v bezprostřední blízkosti kostela.
Klasicistní hrobku nechala postavit kněžna Eleonora z İettingenu svému
manželovi Karlu z Lichtenštejna v roce 1789. V hrobce jsou dále pochováni
členové tohoto rodu, naposled zde byl pohřben Rudolf z Lichtenštejna v roce
1908.
I přes nepříznivé odpoledne si tyto kulturní památky prohlédlo přibližně sto
návštěvníků.
Za umožnění prohlídek kostela a hrobky patří poděkování Římskokatolické
farnosti v Mor. Krumlově a rovněž panu Josefu Braunerovi a Lucii Krausové
za organizační přípravu a zajištění výkladu. (M.Brücková)
Slavnostní koncert k 45. výročí umístění Muchovy Slovanské epopeje
v Moravském Krumlově v prostorách zámku
Přesně tolik let uplynulo od vystavení prvních obrazů v srpnu 1963. Tehdy bylo
v zámecké kapli vystaveno jen několik zrestaurovaných obrazů.
Od té doby navštívilo Slovanskou epopej stovky tisíc návštěvníků.
Toto výročí si město Moravský Krumlov připomnělo slavnostním koncertem,
který se konal v neděli 14. září 2008 v prostorách Rytířského sálu. Slavnost
zahájil místostarosta Mgr. Tomáš Třetina, který nastínil program večera.
Poté zazněla česká státní hymna v podání místního smíšeného pěveckého sboru
K.Němečka. Následně se slova ujal starosta města Ing. Jaroslav Mokrý, který se
ve svém projevu věnoval osobnosti malíře Alfonse Muchy a jeho uskutečněnému
snu – zobrazení Slovanské epopeje na plátnech. Na závěr svého projevu přečetl
dopis od paní Geraldiny Muchové, snachy Alfonse Muchy.
Večer pokračoval vystoupením pěveckého sboru K. Němečka, který pod
taktovkou sbormistra Bartoloměje Pitlacha přednesl směs písní lidových, písní ve
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staroslověnštině i latině a své vystoupení zakončil chorálem „Svatý Václave“a
písní„Slovan“.
Po krátké přestávce následovalo vystoupení vokálního souboru Gentlemen
Singers. Okteto (8) mladých mužů v pásmu Hudba bez hranic zazpívalo písně
současných evropských skladatelů, písně na lidové motivy a zakončilo
populárními
písněmi
a
spirituály.
Večer k výročí Slovanské epopeje se určitě vydařil. Svědčila o tom jak velká
návštěvnost pozvaných hostů tak veřejnosti, přišlo jich na 180, tak
dlouhotrvající potlesk, který byl odměnou pro oba vystupující pěvecké sbory.
(Mgr. L.Přikrylová)
Evropský týden mobility ve znamení barev duhy
Viděli jste letos v září duhu? Nad Krumlovem zářila v týdnu od 16.
do 22. 9. 2008. Že jste si jí nevšimli? Barevně oblečení žáci i učitelé obou
základních škol se nedali přehlédnout. V úterý přišli do vyučování v červeném.
Někde se psalo červenou křídou, jinde měli červené klobouky a čepice. Děvčatům
svítily červené mašle ve vlasech a kluci si půjčovali trika i kšiltovky. Kuchařky
připravily k obědu červený nápoj a salát z rajčat a červených paprik. Středa
patřila zelené barvě. To už dětem nestačilo jen zelené oblečení a doplňky. Třídy
byly vyzdobené girlandami, zelené kytky z chodeb se nenápadně přemístily
do tříd. Ke slovu přišly zelené deštníky, kostýmy a masky Šreků, dráčků i žabek.
Na čtvrtek se děti do školy vyloženě těšily. Předháněly se v nápadech na modré
kostýmy, doplňky a výzdobu tříd. Na stěnách se objevily mráčky, které v pátek
vystřídala sluníčka. Žlutou barvou zářily obě školy. Kluci přišli se žlutými vlasy
a ti méně odvážní si nasadili večerníčkovské čepice. Na tabuli zářila písmena
napsaná žlutou křídou. Všichni žili duhovými dny a bylo těžké vybrat 4 nejlepší
třídy, které byly odměněny dortem. Všichni ostatní zúčastnění dostali diplom a
sladkou dobrůtku.Ve čtvrtek konečně vykouklo zpod mraků sluníčko. Ten den si
duhu užily také děti z krumlovských mateřských škol. Na Vrabčím hájku hledaly
skřítka, který na konci každé duhy hlídá poklad. Děti plnily barevné úkoly,
za které dostávaly kousky duhy. Ty nalepily na obrázek a společně šly
za duhovým skřítkem, který měl pro ně připravený poklad. Skřítek se dětem i
učitelkám moc líbil a dlouho si s ním povídaly o čistém vzduch a nejvzácnějších
člověčích pokladech.
Den bez aut si v dnešní uspěchané době snad ani nedovedeme představit. Nechat
svého spolehlivého miláčka v garáži a vyrazit do práce pěšky, to chce odvahu a
motivaci. Kolik takto uvědomělých občanů bylo v pondělí 22. 9. v našem městě,
to bohužel nevíme. Ten den totiž celá Evropa slavila svůj Den bez aut. Naše
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město se k Evropě připojilo happeningovou akcí, Během městem pro zdraví.
Kromě účasti zástupců obou krumlovských základních škol a dvou tříd mateřské
školy, přišli Den bez aut podpořit také pracovníci městského úřadu v čele
s panem místostarostou. Za dohledu městské i státní policie účastníci běželi z
náměstí k zámku, Palackého ulicí a Růžovou se vrátili zpět na náměstí. Svou
účastí dokázali, že jim není lhostejná kvalita ovzduší v našem městě. Mottem
Evropského týdne mobility bylo totiž heslo: čistý vzduch všem. Akce
k Evropskému týdnu mobility v našem městě organizovali pedagogové z Domu
dětí a mládeže za podpory městského úřadu a městské policie.
Život v ukrajinských Karpatech
Léto postupně předává štafetu podzimu, počasí za oknem už pomalu
přestává lákat k výletům do přírody a k cestování. Nadcházející podzim zve
spíše k příjemnému posezení, ke vzpomínkám na letní cesty a výlety. A tak se
v Moravském Krumlově jedno takové cestovatelské povídání uskutečnilo,
uspořádala ho Městská knihovna ve spolupráci s moravskokrumlovskou
pobočkou TyfloCentra Brno, o.p.s. a besedovalo se na téma Podkarpatská Rus.
Hlavním aktérem besedy byl cestovatel a průvodce Arnošt Mader, který si
v pondělí 22.9. připravil pro zrakově postižené občany, ale i pro širokou
veřejnost zajímavé povídání a promítání fotografií. Celá beseda se točila kolem
života na Podkarpatské Rusi, současné části Ukrajiny. Dověděli jsme se
informace o historii i současnosti této oblasti, o tradicích, folklóru, přírodě i
o specifických podmínkách života na vesnicích i ve městech. Pan Mader sám
několikrát Podkarpatskou Rus navštívil a mohl nám proto velmi poutavě
přiblížit život v této lokalitě.
Beseda pokračovala ukázkou výrobků, které dodnes místní obyvatelé vyrábí
ručně bez pomoci mechanizace, největší zájem vzbudily výrobky ze dřeva –
hřebeny, různé masážní válečky, náramky a náhrdelníky z dřevěných korálků.
Říjen 2008
říjen

Výstava ke 45. výročí Slovanské
Slovanské epopeje
epopeje v Moravském Krumlově
v prostorách městského úřadu

3. - 31.10. Prodejní výstava knih nakladatelství Egmont v městské knihovně
16. října

„Nešťastný šafářův dvoreček“ - pořad pro MŠ a 1., 2. třídu ZŠ
v kinosále
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20. října

„V
Vražda sexem“ – představení Divadla
Divadla Pavla Trávníčka Praha
v kinosále

22. října

„Z
Zpěv srdce“ – Jakub Jan Ryba – slavnostní koncert k 90. výročí
vzniku České republiky ve farním kostele
v programu vystoupili: Vl. Matějček - umělecký přednes, Vl.
Roubal – varhany, Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka

28. října

Beseda nad kronikou s Karlem Krausem na téma Rokytenský kostel
v kulturním domě Rokytná

31. října

„L
Lyra - ZŠ Vémyslice“
Vémyslice“ – pěvecká soutěž v kinosále

Listopad 2008
listopad

Výstava fotografií Moravskokrumlovských fotografů
na chodbě městského úřadu

11. listopadu „Naše kapela“ – koncert dechové hudby v sále MěKS
Pochod broučků
Podvečer 12. listopadu 2008 byl věnován vzpomínce na dětmi oblíbenou
knížku „Broučci“, kterou napsal Jan Karafiát. A tak se i děti na malou chvíli
přeměnily na světlušky a s lampiónkem se od Domu dětí a mládeže v Moravském
Krumlově přesunuly do zámeckého parku. V parku na ně čekalo několik
stanovišť s úkoly. Když dobře splnily úkol, tak dostaly sladkou odměnu. Díky
teplému počasí se sešlo malých i velkých příznivců opravdu hodně a za odměnu
na konci všichni mohli zhlédnout tradiční ohňostroj.
Klubový večer
V listopadovém večeru - 12.11. - se v Galerii Knížecí dům sešli příznivci
folku na KLUBOVÉM VEČERU.
Začátek večera patřil krumlovskému hudebnímu seskupení TAHák v rodinné
sestavě Bořivoj Švéda, Jitka Švédová a Jana Švédová.
Manželé Švédovi se svým písničkovým repertoárem vystoupili na veřejnosti
po několikaleté odmlce tentokrát již s hudebním a pěveckým doprovodem dcery
Jany.
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Večer pokračoval písničkami Pavla Pokorného z Třebíče při hře na akustickou
kytaru a v některých písničkách současně i na foukací harmoniku. Poté se
představilo folkové duo „NESTÍHÁME“ (Petr Ovsenák a Jan Řepka) z Prahy,
kteří se svými písničkami vystupují na festivalech různých žánrů, koncertech, ale
můžeme je slyšet např. na pěší zóně, v čajovně, v dětském domově, v literární
kavárně, v kostele.
Poměrně velká účast (70 přítomných) a příznivý ohlas na tuto kulturní akci bude
zcela jistě pro pořadatele - Městské kulturní středisko - důvodem pro zařazení
obdobného večera do kulturního kalendáře v příštím roce. (M.Brücková,odbor
školství a kultury)
21. listopadu Sportovec roku 2008
2008 - vyhlášení ankety pro rok 2008
v sále hotelu Epopej M. Krumlov
24. listopadu Beseda ke 100. výročí založení místní knihovny Polánka
spojená s promítáním o historii M. Krumlova a kulturním vystoupením
25. listopadu Školní pořady v anglickém jazyce v kinosále
28. listopadu Ruční malba na plátěnou tašku – pracovní dílna v Domu dětí a mládeže
Adventní svíce
O první adventní neděli, 30. listopadu 2008, již pošesté přivedla
do Moravského Krumlova naše rodačka slečna Lucie Janderková, pěvkyně opery
Moravského divadla v Olomouci, Pěvecký ansamble Heleny Halířové–Supové
při Střední odborné škole informatiky a spojů v Brně. Hodinu a půl trvající
koncert, který se uskutečnil na netradičním místě – v restauraci hotelu Epopej –
a z časových důvodů na straně hosta ve velmi netradiční dobu – od 13.30.hodin
– nazvali jeho pořadatelé „Adventní svíce“, účinkující pak pracovně „Přišli jsme
k vám na koledu“.
Hlavními protagonisty hudebního odpoledne byli sólisté Lucie Janderková
a host ansámblu, kterého jsme si do Moravského Krumlova již podruhé speciálně
vyžádali, mladý barytonista Jakub Pustina, který má trvalé angažmá v divadle
v Košicích. Výborný sbor, operní árie sólové zpěvačky, disponující krásným
dramatickým sopránem a nádherné, s plným nasazením rozvinuté vstupy hosta,
z nichž uchvátilo a dojalo posluchače zejména jeho podání písně „Ave Maria“
Franze Schuberta, to vše přineslo úchvatný prožitek. Podání klasiky
v kombinaci s lidovými písněmi, zaměřené k hlavnímu tématu – adventu –
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vytvořilo působivý celek, který navodil v zaplněném „hledišti“ pravou adventní
atmosféru usebrání a očekávání.
Pořad uváděla paní Helena Halířová-Supová, na klavír doprovázela paní
Jaroslava Michalíková z Brna.
Děkujeme Lucii Janderkové za zprostředkování tohoto zážitku a velmi
aktivní účast. Děkujeme Jakubu Pustinovi, že si na nás udělal čas a navíc
přislíbil i trvalejší spolupráci. Jsme vděčni paní Heleně Halířové-Supové za to,
že si pro Moravský Krumlov vždy najde prostor. Přejeme všem hodně úspěchů a
již dnes se těšíme na pokračování.
Adventní shromáždění
První adventní neděli 30. listopadu se na nám. T.G.Masaryka konalo
tradičně adventní shromáždění spojené s posvěcením adventního věnce.
Zahájila Naše kapela pod vedením p. Josefa Kristiána, pan Mgr. T. Třetina
uvedl program a pak již následoval proslov starosty města p. Ing. J. Mokrého, ve
kterém zhodnotil uplynulý rok v životě města, co se povedlo a co se plánuje
v příštím roce. Na závěr všem občanům popřál krásný adventní čas.
V malém kulturním programu se představil pěvecký sbor z Jezeřan – Maršovic
Cantamus Corde pod taktovkou sbormistra p. Heikenwäldera. Po jejich
vystoupení p. kaplan Mahovský posvětil adventní věnec. Začal tak advent, čas
očekávání, čas bilancování a i čas plánování do příštích dnů…
Prosinec 2008
prosinec

Výstava Klub
Klubu
lubu filatelistů A. Muchy Brno
na chodbě Městského úřadu

1. prosince „V
Vánoční hra“ – školní pořad divadla Polárka Brno v kinosále
1. prosince Fotografický kroužek pod vedením J. Kristiána v sále MěKS
2. prosince Vernisáž výstavy fotografií Jana Suchardy v galerii Knížecí dům
6. prosince Pohádkové Vánoce na nám. T.G.Masaryka
vystoupení škol, jarmark, Čertovská pohádka,
Helena Zeťová, YO YO BAND, ohňostroj
6. prosince Mikulášská zábava v Orlovně Rakšice se skupinou Hurikán
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8. prosince Literární kavárna – setkání s malířem Janem Kudláčkem
9. prosince Vánoční koncert s dechovou kapelou „ Naše kapela“ v sále MěKS
15. – 18.12. Promítání pro základní školy v kinosále
15. prosince Adventní koncert Základní umělecké školy Mor. Krumlov
v kinosále
16. prosince Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Sluníčko při MŠ Husova
v sále MěKS
18. prosince Vánoční koncert Gymnázia Moravský Krumlov
v galerii Knížecí dům
Předvánoční čas na Domečku
Vánoce jsou nenávratně pryč, ale nám zbyla vzpomínka na vánoční akce
pořádané Domem dětí a mládeže v Moravském Krumlově. Tou první byly
tradiční dílny „Vánoční hvězda“, které jsou součástí Krumlovských Vánoc. Kdo
ještě neměl dárek pro své blízké, ten jim v sobotu 6. prosince mohl vlastnoručně
vyrobit nějakou malou pozornost. Nabídka byla velice pestrá, od výroby
sněhuláků až po decoupage pytlíčků na dárky. A kdo neměl zájem o výrobu
dárků, ten se mohl ohřát v čajovně, kde v nabídce byl samozřejmě čaj a dospělí si
mohli dát kávu nebo svařené víno. Velký zájem o dílničky hovoří o tom, že ručně
vyrobená věc je stále pro mnoho lidí tím nejhezčím dárkem od srdce.
V pátek 12. prosince se změnil Dům dětí a mládeže na výrobnu vánočního
cukroví. Všichni ti, kteří chtěli ve vánočním shonu pomoci mamince s přípravou,
mohli si výrobu vyzkoušet. Každý měl svůj originální výtvor a kdo vydržel
nesníst si ho, toho jistě maminka s tatínkem pochválili.
Dlouhé čekaní na Ježíška si děti zpříjemnily dnem stráveným na Domečku.
22. prosince byl pro ně připraven den plný her a výtvarných činností. Děti se
dověděly něco o tradičních Vánocích v Česku, vyzkoušely si tradice našich
babiček a dověděly se o tom, jak slaví Vánoce v různých koutech světa. Ten, kdo
ještě neměl koupený dárek, jistě ocenil výrobu zvonečku, který si každý sám
podle svého ozdobil.
Vánoce jsou pro děti obdobím čekání na Ježíška, na dárky a na vánoční
prázdniny.
Doufáme, že tento čas jsme vyplnili smysluplně a děti nám zůstanou věrné
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i v roce 2009. (DDM MK)
23. prosince „V
Vánoční zpívání“ -tradiční setkání v předvečer Štědrého dne
na náměstí T.G.Masaryka
24. prosince Půlnoční mše zpívaná pěveckým sborem Karla Němečka v kostele
Všech svatých
25. prosince Hod Boží vánoční - mše svatá zpívaná pěveckým sborem Karla
Němečka v kostele Všech svatých
26. prosince Zpívaná Česká vánoční mše koledová Antonína
Antonína Hradila
v kostele sv. Vavřince v Rakšicích – zpívaná Chrámovým sborem
L. Havla
26.- 28.12. Muchova Slovanská epopej – mimořádné zpřístupnění v době
vánočních svátků
27. prosince Zájezd do Prahy – představení „David
„David a Goliáš“
Goliáš“ ve Stavovském
divadle

Městská knihovna Moravský Krumlov v roce 2008
Březnové akce v knihovně
Městská knihovna Moravský Krumlov informovala o zprovoznění a
zpřístupnění ON-LINE katalogu na webových stránkách knihovny
www.knihovnamk.cz (katalog pro vyhledávání a rezervace knih, informace
o výpůjčkách a novinkách) a o e-mailové službě čtenářům.
V měsíci březnu - Měsíci knihy - byla pro čtenáře připravena soutěž
Magnesia Litera o nejlepší českou knihu vydanou v roce 2007. Každý ze čtenářů
nebo návštěvníků knihovny měl možnost se této soutěže zúčastnit. V knihovně
byly připraveny hlasovací lístky a seznam vydaných knih i ochotné knihovnice,
které vám s vyplněním pomohly. Na slavnostním večeru vysílaném Českou
televizí 26. dubna od 20 hod. večer byly vyhlášeny nejlepší české knihy roku
2007.
Pokud bychom měli charakterizovat měsíc březen, jistě by nejeden z nás
připomněl začátek jara. Možná by někdo vzpomněl na známé spojení „březen –
za kamna vlezem“ či „březen – měsíc knihy“. V současné době, kdy se téměř
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na každém kroku setkáváme s čím dál vyspělejší počítačovou technikou, byl
tento „slogan“ (podle mého názoru dost nešťastně) změněn na „březen – měsíc
internetu“. To však nemění nic na skutečnosti, že městská knihovna připravila
v březnu pro veřejnost spoustu akcí.
Literární kavárna
Dáte si kávu? Tak to jste se měli 3. března 2008 zúčastnit pořadu
literární kavárničky, jejíž název byl „Kafíčko a vše co je sladkého“.
V příjemném prostředí městské knihovny jsme nejdříve vyslechli jeden recept
známé české kuchařky paní Magdaleny Dobromily Rettigové. Poté nás paní
učitelka Eva Kopčilová přivedla poutavým vyprávěním do časů, kdy paní
Dobromila žila a dále nás seznámila s životním osudem české vlastenky a
spisovatelky.
Dobře naladěni jak povídáním o paní M. D. Rettigové, tak i dobrou kávičkou,
kterou připravily pracovnice knihovny a výbornými koláčky ze zdejší střední
školy, jsme odcházeli domů.
Den otevřených dvěří
Den otevřených dveří v úterý 11. března 2008 byl opět rekordním dnem
v počtu nových čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 267 návštěvníků a
zaregistrovalo se 46 nových čtenářů, kteří ihned využili jednu z výhod registrace
v knihovně – bezplatný přístup na Internet nebo e-mailové zasílání upozornění
o rezervaci 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 Librex pro děti a mládež a zakoupili tak
„velikonoční nadílku“ s 20 % slevou. Čtenáři z řad dětí a studentů s chutí luštili
velkou tajenku o Internetu, lámali si hlavu nad počítačovými skrývačkami nebo
si prověřovali své vědomosti v soutěži: „Březen - za počítač vlezem“. Potěšil nás
zájem představitelů města - naši knihovnu navštívil p. místostarosta Mgr.
Tomáš Třetina, který se zajímal o činnost knihovny i další akce, které
připravujeme. Knihovna také navázala spolupráci se školní družinou ZŠ
Klášterní, jejíž nádherné velikonoční výrobky vyzdobily naši knihovnu.
Beseda s Adolfem Dudkem
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Ve čtvrtek 13. března 2008 jsme šli s naší třídou na besedu s ilustrátorem
Adolfem Dudkem. Dozvěděli jsme se, že kdo umí nakreslit kruh, trojúhelník,
čtverec a obdélník, dokáže namalovat úplně všechno. Moc se mi to líbilo a byly
tam hezké knihy a byla tam velká legrace. (Tomáš Kocanda, 2. B ZŠ Klášterní
nám.)
Na besedu s Adolfem Dudkem jsem se docela těšila, protože jsem ho ještě
nikdy neviděla. Byl to ilustrátor. Ilustroval přes devadesát dětských knih a
leporel. Mnohé jeho ilustrace nám ukazoval. Byl legrační a vypadal sympaticky.
Hrál s námi obrázkové hádanky a odměňoval nás svými malými obrázky. Jeho
symbolem je dudek, kterého kreslil dětem na čelo, do památníků nebo na ruku.
Měl vše skvěle připravené a myslím si, že se to všem moc líbilo. Adolf Dudek se
stále usmíval. Skoro každý chtěl, aby se mu Adolf Dudek se svým symbolem
někam podepsal. Svým ozdobným uměleckým podpisem zaplnil celou stránku
v mém památníku. Mám na něj hezkou vzpomínku a rozhodně si přeji, aby ještě
někdy do Moravského Krumlova přijel. (Tereza Sedláčková, 5. tř. ZŠ Klášterní
nám.)
Školní exkurze v knihovně
Pro základní a střední školy byly připraveny exkurze do knihovny.
Využilo jich 10 tříd včetně žáků speciální třídy II.Z ze ZŠ Ivančická . S
historií knihovny, jednotlivými odděleními a novými službami se seznámilo téměř
190 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. V pátek 14. března v rámci
celorepublikové akce “Čteme dětem“ četly pracovnice knihovny dětem v dětském
oddělení pohádkové knížky, příběhy o dětech a zvířátkách a vyprávěly si s nimi
o tom, co rády čtou.
Dne 6. března jsme se my – šesťáci ze ZŠ Ivančické – vydali na
exkurzi do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Paní Nováková, vedoucí
knihovny, nás nejdříve seznámila s oddělením pro mládež. Dověděli jsme se, jak
jsou knihy řazeny, a také jsme si prohlédli výstavku nejzajímavějších knih a
časopisů. Pak jsme společně luštili velkou křížovku na stěně. V tajence nám
vyšlo slovo INTERNET. Ani jsme se nedivili, protože březen je Měsíc knihy a
internetu. Dostali jsme sladkou odměnu a postoupili do oddělení pro dospělé.
Potom jsme vyhledávali knihy na počítači a prohlíželi si časopisy k zakoupení.
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Už se moc těším, až po Velikonocích půjdeme do knihovny znovu. To
budeme vyhledávat knihy v katalogu, na počítači a plnit různé úkoly. (Milana
Makovičková, 6. třída, ZŠ Ivančická)
Říjnové akce v knihovně
Týden knihoven očima vedoucí knihovny
Druhý říjnový týden probíhá každoročně ve většině knihoven naší republiky řada
akcí. Nejinak tomu bylo i v naší městské knihovně Moravský Krumlov.
V pondělí 6. října byl Týden knihoven již tradičně zahájen Literární kavárnou
tentokrát pojednávající o významném českém malíři Mikoláši Alšovi. Paní Eva
Kopčilová přiblížila návštěvníkům profesní i životní dráhu tohoto národního
umělce.
V úterý 7. října proběhly 2 besedy se spisovatelem Jiřím Kahounem a
ilustrátorem Jiřím Fixlem pro žáky I. stupně ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická. Žáci
se dozvěděli jak vlastně kniha vzniká a jak vznikají ilustrace v ní. Na konci
besed proběhla i autogramiáda společné knihy obou autorů Pohádky
o mašinkách.
Den otevřených dveří ve středu 8. října byl opět rekordním dnem v počtu nových
čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 299 návštěvníků a zaregistrovalo se 30 nových
čtenářů, kteří ihned využili jednu z výhod registrace v knihovně – bezplatný
přístup na Internet nebo e-mailové zasílání upozornění o rezervaci zdarma. Ve
čtvrtek 9. října se konala 4 cestopisná promítání z exotických míst světa
doplněné mapkami, zvukovými nahrávkami a komentářem cestovatele Karla
Wolfa. Dopoledne měli možnost studenti gymnázia, SOŠ i žáci II. stupně ZŠ
Klášterní a ZŠ Ivančická cestovat po horké Indii, Peru nebo poznat Machu
Picchu a život v horách . Během virtuální cesty peruánským světem navštívili
studenti téměř všechny památky, které jsou zařazeny na seznam Unesco.
Večerní promítání Ekvádor a Galapágy sklidilo velký ohlas a proud otázek
neměl konce. V rámci projekce jsme prozkoumali husté amazonské pralesy,
poodhalili jsme tajemství krásných pletených klobouků „panamáků“, následovala
cesta po pobřeží Pacifiku a souostroví Galapágy. Tyto vulkanické ostrovy jsou
naprostým unikátem na zemi a obří želvy daly celým ostrovům jméno.
Pro základní a střední školy byly připraveny od pátku 10. října exkurze do
knihovny. Využilo jich 11 tříd včetně žáků dyslektické třídy ze ZŠ Ivančická.
S historií knihovny, jednotlivými odděleními, novými službami se seznámilo 260
žáků a studentů. Exkurze byly doplněny o ukázky vhodné četby pro jednotlivé
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ročníky, žáci vyšších ročníků byli rozděleni do skupin a plnili jednotlivé úkoly
zaměřené na vyhledávání informací.
( za MěK Martina Nováková, vedoucí)
Podzimní setkání v literární kavárně
Už krásný podzim podává,jablka sladká, voňavá ...
Možná právě těmito verši po mnohá léta zahajovala paní učitelka Eva
Kopčilová školní rok na základní škole. Za léta svého učitelského působení
naučila děti nejen číst, psát a počítat, ale také jim přiblížila mnohé z poezie,
která je jí vlastní. V tématech, která připravuje pro literární kavárnu, se objevují
a doslova ožívají významné osobnosti našeho národa se svými životními osudy,
úspěchy i pády, vše provázeno fotodokumenty, obrázky se spoustou zajímavých
informací, a to vše v poetickém podání. Takové bylo i podzimní setkání 6. října
v knihovně. Ústřední postavou byl Mikoláš Aleš, malíř jistě všem blízký, jehož
obrázky po léta provázely nejmenší školáky při prvotním seznámení s písmeny,
slovy a poezií ve slabikáři, který právě pro ně ilustroval. Nikdy nedosáhl uznání
u svých vrstevníků a profesních kolegů, nebylo mu souzeno dosáhnout úspěchů
v tehdejší společnosti, jakého by si vzhledem ke svému talentu a originalitě
zasloužil. S nepochopením, malostí a intrikami se setkal i Mikoláš Aleš. Osud k
němu byl nemilosrdný, ale jeho obrázky mají dodnes své obdivovatele, dovedou
nás zasáhnout stejně jako jeho charakter a skromnost. (J. Slouková)
100 let
let od založení knihovny v Polánce
V roce 2008 jsme si připomněli 100. výročí založení obecní knihovny
v Polánce. První zmínka o knihovně pochází z roku 1908. Letopočet založení
knihovny můžeme objevit v jednom z nejstarších dostupných pramenů,
Vlastivěda Moravská, vydaná v roce 1913 Vilémem Haňákem.
Založení knihovny bylo podporováno tehdejším starostou, panem
Františkem Bendou, který se zasloužil o nebývalý vnitřní rozvoj obce. V roce
1907 byl jmenován zemským poslancem a po dvou letech vyznamenán Zlatým
záslužným křížem.
Roku 1910, kdy měla Polánka 404 obyvatel, čítala knihovna 50 svazků,
ale počet registrovaných čtenářů nebyl bohužel dochován. Mezi nejstarší
knihovníky patřili František Procházka, Karel Šafránek, Květoslava Břinková
a Oldřich Mižďoch. Až do roku 2002 byla knihovna v budově bývalé obecní
radnice. Tohoto roku došlo k prodeji nemovitosti a knihovna byla přestěhována
do budovy bývalé mateřské školky. V současnosti funguje knihovna jako
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pobočka knihovny v Moravském Krumlově, odkud si rovněž zapůjčuje knihy. Od
roku 2007 je zde zřízen volný přístup na internet. K tomuto roku je zde
registrováno 44 čtenářů a knihovna eviduje 2174 svazků. Současnou knihovnicí
je Dita Čechová, která kromě půjčování knih a časopisů poskytne i odbornou
pomoc při výběru.
V pondělí 24.11.2008 se v knihovně v Polánce uskutečnila beseda
k tomuto významnému jubileu. Společenské setkání čtenářů zorganizovalo
MěKS spolu s Městskou knihovnou v Moravském Krumlově. Přítomní měli
možnost vyslechnout podrobnosti o historii Polánky, v podání manželů
Grunových, zavzpomínání pamětníků, statistiku z historie knihovny a kulturní
vystoupení. Při této příležitosti byla drobným dárkem oceněna knihovnice
Jaromíra Čechová, za dlouhodobé a spolehlivé fungování knihovny.
100 let obecní knihovny Polánce stojí za připomenutí nejen z hlediska
dějin obce ale i z hlediska jejího historického a kulturního rozvoje. Dnes, kdy
stojíme na prahu informační společnosti a digitální technika a internet začínají
ovládat svět, je dobré si uvědomit, že knihovny vždy byly a budou oporou
vzdělávacího procesu.

Z našeho Domečku
Aktivity Domu dětí a mládeže v Moravském Krumlově jsem již uváděla
v přehledu kulturních akcí. Nyní doplňuji přehled táborů, které pořádali v létě.
Letní tábory 2008
30. 6.–
6.–4.7.2008 Příměstský tábor ČOKOLÁDOVÝ SVĚT WILLYHO
WONKY. Podle filmového zpracování si děti hrály na výrobce čokolády a
sladkostí. Každý den bylo připraveno téma s hrami, tvořivými a pohybovými
aktivitami.
2.8–
2.8–9.8.2008 Letní dětský tábor JUMANJI. Rekreační středisko Biskupice,
ubytování v chatkách, strava 5x denně, sportovní a, výtvarné aktivity, hry,
soutěže, dobrodružství pro děti a turistika. Určeno pro děti od 7 – 15 let.
13.8–
13.8–22.8.2008 Letní sport camp v rekreačním středisku Borovina, Podhradí
nad Dyjí, ubytování v chatkách, strava 5x denně. Aerobic, dobrodružné hry,
soutěže, výtvarné aktivity, netradiční sporty, celotáborová hra v duchu
Olympijských her, určeno pro děti od 8 - 15 roků.
3.8–
3.8–10.8.2008 Letní dětský jazykový tábor – Summer Time. Rekreační středisko
Pod Templštýnem, ubytování v chatkách, strava 5 x denně, intenzivní výuka
angličtiny, výuka formou hry, sportovní aktivity, soutěže, dobrodružství a
turistika pro děti. Určeno pro děti od 7 – 15 let.
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2.8. - 9.8.2008 FIT TÝDEN 2008 - sportovní relaxační týden pro ženy a dívky.
Ubytování v hotelu Formanka Hustopeče, v blízkosti moderní koupaliště, hřiště
na beachvolejbal, tenisové a volejbalové kurty s večerním osvětlením.

VIII. Zábava a sport
Mistrovství Moravy a Slezska v přespolním běhu a 19. ročník Krumlovského
krosu
V malebném areálu moravskokrumlovské Střelnice se v sobotu 19. dubna
2008 konal již 19. ročník Krumlovského krosu. Sportovní dopoledne vyvrcholilo
Mistrovstvím Moravy a Slezska v přespolním běhu, jehož organizací byl
pověřen AC Moravský Krumlov(atletický klub).
Již od brzkého rána se registrovali sportovci z celé Moravy. Příjemná atmosféra
areálu byla umocněna sluníčkem a probouzející se jarní přírodou. Nejdříve se na
startu objevili naši nejmladší. Možná je mezi nimi ukryta i budoucí sportovní
naděje.
Diplomy a ceny předával člen Rady města ing. Michal Šotner a prezidentka AC
Moravský Krumlov Mgr. Zuzana Marková.
Mistrovství Moravy a Slezska 2008
Celé mistrovství odstartoval starosta Moravského Krumlova Ing. Jaroslav
Mokrý. Bojovalo se ze všech sil, protože šlo o tituly MISTR A MISTRYNĚ!
Diplomy a ceny předával starosta města Ing. Jaroslav Mokrý a prezidentka AC
Moravský Krumlov Mgr. Zuzana Marková.
Závodů se zúčastnilo celkem 114 běžkyň a běžců. Všichni odjížděli z našeho
města s úsměvem a spokojeni. Líbilo se jim především prostředí areálu, ale také
bezproblémová organizační příprava celého mistrovství. Děkujeme také všem
sponzorům, bez nichž by tohle sportovní klání nemělo tak vysokou úroveň.
Těšíme se na příští jubilejní ročník.
Gymnastika
Jaro už je tady a tak i gymnastky vyráží na první závody. Ale nespaly
jsme celou zimu zimním spánkem! Pečlivě jsme se připravovaly a učily se nové a
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těžší prvky. Prvními závody, na které jsme vyrazily byl v březnu Ostravský
čertík. Na prvních závodech sezony se většinou příliš nedaří, protože nové prvky
nejsou ještě tak zažité, ale přesto to nebylo nejhorší. V kategorii začínajících (7-8
let) s námi poprvé na závody jely Natálka Svobodová, která skončila na 18.
místě a Vendulka Krejčová (20.místo). V mladších žákyních (9-10 let) už
startovaly naše zkušenější závodnice a přesto, že se jim všem nevydařila kladina,
skončila Tereza Maxerová na 12.místě, Veronika Hándlová na 13. místě a
Nikola Březinová na 26. místě z 35 startujících.V kategorii starších žákyň (1113 let) skončila jedenáctiletá Petra Stadlerová na 8. místě a stejně stará Katka
Jelínková na 14. místě. Obě si poprvé vyzkoušely svou sestavu na hudbu na
gymnastickém čtverci, který u nás nemáme a trénujeme tak své sestavy pouze na
páse. O to pro ně bylo složitější vyrovnat se s cvičením do prostoru.
4.dubna 2008 se tři nejlepší závodnice našeho oddílu vydaly do Prahy na
mezinárodní závod, Memoriál Evy Bosákové, zlaté olympijské medailistky.
Cestovaly jsme již o den dříve, aby holky byly na závod odpočaté. Tento
mezinárodní závod probíhal pouze na kladině a na prostných, ale konkurence se
sjela veliká. Závodily tu gymnastky z Velké Británie, Nizozemí, Belgie,
Slovinska, Maďarska, Slovenska a samozřejmě gymnastky z celé České republiky
od Děčína po Ostravu. I přes tuto velkou konkurenci jsme se dokázaly prosadit a
v kategorii Eviček, tedy žákyň 8-10 ti letých, vybojovala Tereza Maxerová
po bezchybném výkonu bronzovou medaili! Veronika Hándlová i přes pád
z kladiny skončila na 11.-12. místě z 34 startujících! Takový úspěch náš oddíl
už dlouho nezažil. Třetí gymnastka, Petra Stadlerová, už měla situaci o hodně
těžší. Závodit s o dva roky staršími gymnastkami ve velké mezinárodní
konkurenci, o čemž svědčí, že v první desítce byly jen tři české závodnice, bylo
hodně těžké. I přesto Petra zabojovala, zařadila nové těžší prvky a skončila
na pěkném 32. místě z 46 závodnic.
V dalších týdnech nás čeká spousta závodů, především kvalifikační závody
na Mistrovství České republiky Brně, Praze a Ostravě. (Simona Doubková)
AEROBIC TEAM slaví
slaví úspěchy
Postoupily jsme na „republiku“ na soutěži v Otrokovicích. Aerobic Team, který
působí při Domu dětí a mládeže Mor. Krumlov, slaví úspěchy v týmových
soutěžích pódiových skladeb v aerobiku. Na nepostupové soutěži AQUILA
WELLNESS TÝMY 2008 v Brně, v konkurenci profesionálních týmů
aerobikových klubů z celé republiky, se 10 mladších dívek umístilo na 4. místě ve
své kategorii. Děvčata dostala „bramborovou“ medaili za pódiovku „Candy
Girls“. Tuto pódiovou skladbu jste mohli vidět začátkem roku na několika
krumlovských plesech. Pro stejnou soutěž si pódiovku připravila také starší
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děvčata, která již pravidelně netrénují. Měsíc společného úsilí a trénování přinesl
výsledky. Dívky si vysoutěžily krásné 2. místo v kategorii dorost. Soutěž pořádal
Český svaz aerobiku společně s Aerobic Centrem Brno. Další důležitá tentokrát
postupová soutěž DĚTI FITTNESS se konala 19. dubna 2008 v Otrokovicích.
Zde tým mladších dívek získal opět 4. místo a ve velké konkurenci postoupil do
celorepublikového finále, které proběhne 17. května 2008 v Praze v Sazka aréně.
Účast ve finále soutěže bude vyvrcholením letošní sezony. Vysokou úroveň si
kroužek Aerobic Teamu drží již několik let. Přestože se v kroužku nezabýváme
sportovním aerobikem a trénujeme pouze dvakrát týdně, jsme svými výkony
schopni konkurovat profesionálním týmům. Abychom mohli v tradici
pokračovat, potřebujeme nástupce. Šikovné muzikální, pohybově a rytmicky
nadané děti kolem sedmi let, které budou mít zájem a trpělivost na sobě pracovat
a aerobiku obětovat svou pohodlnost. V poslední době se zdá, že takové děti
v Krumlově nejsou nebo se ostýchají přihlásit se na Domeček. Přitom sport je
základní součástí zdravého životního stylu. (Y.Žáková, trenérka)
Další úspěchy krumlovských gymnastek
Čas nejen školních i gymnastických prázdnin nám začal, ale ještě musím
připomenout výsledky našich posledních závodů, těch, na které jsme se
připravovali celou sezonu. Nejdůležitějším závodem je pro nás krajský přebor, na
kterém se plní výkonnostní stupně a bojuje se o postup na Mistrovství České
republiky. Tento rok byl krajský přebor spojen se závodem Znojma Gym Cup, a
tak se sešla ještě větší konkurence. V kategorii nejmladších žákyň (6 let), která
byla součástí pouze ZGC jsme měli trojnásobné zastoupení. Sára Oušková
skončila na 8. místě, Sofie Štulíková na 9. a Lucie Věchetová na 12. místě.
V základním stupni obsadila na krajském přeboru 4. místo Veronika Chvátalová
(ZGC - 5. místo). Výkonnostní stupeň mladších žákyň splnila Hana Řehořová
na 15.místě (20.) a dále byly 17. (22.) Vendula Krejčová a 18. (23.) Natálie
Svobodová. S velkou bodovou rezervou splnila VS starších žákyň a stříbro a
postup na MČR vybojovala Tereza Maxerová (ZNG-4). 7. (11.) místo obsadila
Veronika Hándlová. S jistotou postupu na MČR z kvalifikačních závodů mohla
jít Petra Stadlerová tento závod již jen jako přípravný k MČR a tento klid jí
zřejmě pomohl k tomu, že i ona splnila nejobtížnější kategorii pro žákyně,
kategorii žákyň A a vybojovala si tak zlato, resp. bronz. V nepostupové
kategorii žákyň B obsadila Kateřina Jelínková jak v krajském přeboru, tak
na ZGC stříbrnou příčku, Aneta Adámková byla čtvrtá a Nikola Ševčíková
na 5. místě.
Pro ty, co nepostoupily, byl krajský přebor posledním závodem sezony, a tak jsme
si konec zpestřily nacvičováním pódiových skladeb, které jsme předvedly např.
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na školní akademii ZŠ Ivančické, na nemocniční olympiádě v Ivančicích nebo
rodičům při posledním tréninku.
První červnový víkend jsme již v pátek odcestovali s P. Stadlerovou a T.
Maxerovou do Ostravy-Poruby na Mistrovství České republiky ve sportovní
gymnastice žen. I přes velkou nervozitu z velkého závodu, která se projevila
zbytečnými chybami v sestavách podaly obě nejlepší výkon vzhledem
k předchozím závodům. Tereza Maxerová i přesto, že se jí započítávaly 2 pády
z nářadí, obsadila skvělé 11.místo ze 42 účastnic. Petra Stadlerová v náročnější
kategorii obsadila ve velké konkurenci pěkné 29.místo. Oběma tímto ještě jednou
jménem celého oddílu blahopřejeme.
Celý náš oddíl bude také v srpnu držet pěsti Kristýně Pálešové, jediné české
zástupkyni na Olympiádě v Pekingu, která s gymnastikou začínala v našem
oddílu. (Simona Doubková)
Anketa Sportovec města Moravský Krumlov pro rok 2008
Město Moravský Krumlov vyhlásilo anketu sportovec města pro rok
2008. Sportovní oddíly nominovaly následující sportovce:
Seřazení podle abecedy:
Bogner Patrik
Doubková Kateřina
Marková Radka
Maxerová Tereza
Nesvačil Jiří
Sobotková Gabriela
Stadlerová Petra
Široký Roman
Třetinová Barbora
Veselý Josef
Zelníček Lukáš

fotbal
atletika
atletika
gymnastika
jezdectví
hasičský sport
gymnastika
atletika
tenis, basketbal
hasičský sport
fotbal

FC M. Krumlov,
AC M. Krumlov,
AC M. Krumlov
Sokol M. Krumlov
Benice Favory
SDH Rakvice
Sokol M. Krumlov
AC M. Krumlov
TC M. Krumlov, Valosun Brno
SDH Rakšice
FC M. Krumlov

Za přínos rozvoje sportu v Moravském. Krumlově:
Kateřina Doubková
Jiří Nesvačil

atletika
jezdectví
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Slavnostní Galavečer, na kterém byly vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku
ankety „SPORTOVEC ROKU“, se konal v pátek 21. listopadu 2008 v sálu
hotelu Epopej v Moravském Krumlově.
Do ankety „SPORTOVEC ROKU“ vyhlášené městem Moravský Krumlov bylo
sportovními oddíly nominováno 11 sportovců, ze kterých nezávislá komise
vybrala na základě získaných hlasů tři nejlepší sportovce.
Vítězem ankety „SPORTOVEC ROKU 2008“ se stal Jiří Nesvačil senior
(jezdectví), na 2. místě se umístil fotbalista Lukáš Zelníček a 3. místo získala
Kateřina Doubková (atletika).
Na Galavečeru byla udělena rovněž cena „Za přínos rozvoje sportu
v Moravském Krumlově“. Toto ocenění bylo předáno Luďkovi Šancovi za jeho
dlouholeté sportovní zásluhy a aktivity v oblasti basketbalového sportu.
Poděkování patřilo i trenérům, kteří se významně podílejí na dosažených
výkonech svých svěřenců.
Za přítomnosti a potlesku široké veřejnosti a příznivců sportu předal ceny všem
nominovaným sportovcům Ing. Jaroslav Vokurek, zástupce Skupiny ČEZ, která
je partnerem města a tuto akci výrazně podpořila v rámci projektu „Oranžový
rok“. Tři nejlepší sportovci převzali ocenění a dárky z rukou starosty města
Moravský Krumlov Ing. Jaroslava Mokrého.
Slavnostní chvíle obohatily svým vystoupením interpretky pěvecké soutěže The
Best of Lyra Vémyslice a velký potlesk sklidily gymnastky TJ Sokol Moravský
Krumlov.
Galavečer pokračoval taneční zábavou s hudební skupinou REFLEXY.
Město Moravský Krumlov prostřednictvím této akce oceňuje výkony aktivních
sportovců ve sportovních oddílech a klubech a má dlouhodobý zájem toto
sportovní snažení podporovat a rozvíjet. (M.Brücková, odbor školství a kultury
MěÚ Moravský Krumlov)

Bohumil Smrček jako nový impuls pro naše fotbalisty
V krumlovském fotbalu se dějí velké změny. Na post trenéra A-týmu
mužů byl po Františku Lorencovi v uplynulých dnech jmenován Bohumil
Smrček. Je to renomovaný trenér s ohromnými zkušenostmi s trénováním
ligového mužstva a jako krumlovský rodák zná místní poměry. Pod jeho vedením
porazila divizní Líšeň i Slavii Praha.
V současné době FC Moravský Krumlov rozjíždí ve spolupráci s Městem
Mor. Krumlov, krajem a fotbalovými kluby Rakšice a Polánka velký projekt
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„Krumlov hledá svého Rosického“. Trenéra Bohumila Smrčka jsme požádali o
krátký rozhovor pro Moravskokrumlovské noviny, ten, i přes pracovní vytížení,
ochotně souhlasil.
Můžete se čtenářům
čtenářům MK novin krátce představit?
Narodil jsem se v Moravském Krumlově. Fotbal jsem začal hrát asi v šesti
letech, tenkrát nás trénovali Mirek Pokorný a pan Rudolf Holátko. Na tuto
dobu rád vzpomínám, v nádherném prostředí útulného krumlovského stadionu
jsem strávil nádherné dětství. V dorosteneckém věku jsem přestoupil
do Zbrojovky Brno, kde jsme pod vedením trenéra Františka Harašty získali
čtyři tituly mistra Československé republiky. Přitom jsem vystudoval střední
průmyslovou školu. Během studií na vysoké škole jsem hrával za Královopolskou
strojírnu Brno.
Po revoluci, hned jak se otevřely hranice, jsem šel hrát do Rakouska. Tam jsem
hrával za Donaufeld a vyhráli vídeňskou ligu. V roce 2000 jsem ukončil nejvyšší
trenérské vzdělání – UEFA profi licenci. V té době jsem dostal nabídku do FC
Boby Brno, kde jsem působil jako asistent trenéra prvoligového mužstva tři roky.
Dále jsem působil ještě v rakouském Hornu a Retzu. Poté jsem se vrátil domů a
následujícího 2,5 roku jsem trénoval v Líšni.
Vím, že jste byl na stáži v Bayern Mnichov. Jaké zkušenosti a poznatky jste si
tu osvojil?
osvojil?
FC Zbrojovka Brno mne poslala na stáž a já měl možnost nahlédnout
do „kuchyně“ fotbalového klubu Bayernu Mnichov. Zde jsem viděl, jak to
funguje v profesionálních klubech od žáků až po dospělé. V té době se zrovna
stavěl fotbalový stadion, který je nyní jejich chloubou. Líbil se mi profesionální
přístup a ne nadarmo patří k fotbalovým TOP klubům Evropy.
Máte za sebou čtyři zápasy (rozhovor je poskytnut před utkáním s Mikulovem)
bez prohry. Jak hodnotíte dosavadní působení?
Po čtyřech odehraných zápasech máme 8 bodů, a zatím jsme neprohráli, z čehož
mám velkou radost. Když vidím, jakou mají kluci snahu v tréninku, s jakým
nadšení k němu přistupují, je škoda , že bodů není víc. Kluci zvládli těžká
utkání a myslím, že třeba s Ratíškovicemi, vzhledem k vývoji utkání, jsme měli
vyhrát – byli jsme prostě lepší. Pokud by se nám podařilo s Mikulovem vyhrát,
dostali bychom se do klidného středu tabulky.
Jakou
Jakou plánujete zimní přípravu?
Ještě to nemáme naplánováno úplně do detailu, ale jsou domluveny zimní
turnaje. Především chci víc poznat kolektiv a připravit kluky kondičně na jaro.
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Jaká je Vaše trenérská filozofie? Prozraďte, co plánujete do budoucna?
Cílem je stmelení kolektivu, dosažení jednoty v krumlovském fotbalu, nejen
vnitřně, ale i s oddíly Polánky a Rakšic. Aby oddíl dobře fungoval a tým
předváděl kvalitní atraktivní fotbal. Chci, aby sport zůstal sportem a přinášel
všem zúčastněným radost. Když se řekne Krumlov, aby bylo vidět, že je zde
nejen Slovanská epopej, ale taky že se tu hraje dobrý fotbal.
Jaké je Vaše životní motto?
Když bývám hodně unavený, říkám si: „Nikdy se mi nebude chtít víc, než právě
teď“. A když jsem někdy netrpělivý: „Kapka nehloubí kámen silou, ale tím, jak
často dopadá.“ Největší radost však prožívám, když učiním šťastné lidi okolo
mne.
Děkuji za Váš čas, který jste si ve svém nabitém programu vyšetřil. Přeji Vám, ať
se splní všechny Vaše plány a sny, mnoho sportovního štěstí a úspěšných utkání.
Děkuji za rozhovor. (Irena Závišková)
Fotbalisté Moravského Krumlova před startem krajského přeboru
Po náročné letní přípravě a s cílem umístit se v první polovině tabulky
vstoupí krumlovští fotbalisté do nové sezóny již příští sobotu v Hruškách.
Mužstvo pod vedením nového trenéra Františka Lorence, který má zkušenosti
mj. z Rakouska a třetiligového Znojma, absolvovalo několik přípravných
zápasů. V tom posledním dokonce porazilo přední celek přeboru Vysočiny
Hartvíkovice po dobrém výkonu 2:1. Velmi mladé mužstvo zůstalo po loňské
sezóně pohromadě a i vzhledem k dobré tréninkové morálce má na to, aby hrálo
důstojnější roli než v loňské sezóně. Ovšem letošní ročník nejvyšší krajské
soutěže bude možná ještě náročnější. Mnoho mužstev výrazně posílilo a i
nováčci, ať již exligovými fotbalisty prošpikované Bavory či Tasovice nebo
z divize sestoupivší Hrušovany, nebudou chtít hrát druhé housle. Jen
zodpovědný výkon celého týmu tak povede ke splnění stanove- ného cíle. První
domácí zápas sehrají ve 2. kole před jistě plným stadionem proti Ivančicím, které
nahradily odstoupivší Dědice. Hráči se budou snažit, aby si atraktivním
fotbalem zachovali diváckou přízeň po celou sezónu. Za zmínku stojí i
historický postup B-týmu do okresního přeboru. Domácí zápasy bude hrávat
v sobotu odpoledne. I tato klání slibují zajímavou podívanou.
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Krumlovští fotbalisté v podzimním finiši
FC Tatran Bohunice - FC M. Krumlov 4:2 (2:0)
Branky MK: Procházka, Anders
Na umělé trávě menších rozměrů a za vytrvalého deště se hrál zajímavý fotbal.
Hosté měli více ze hry prvních dvacet minut. Pak se však domácí ranou
pod břevno ujali vedení a od té doby až do poločasu měli navrch oni. Těsně
před půlí dokonce zvýšili po chybě obrany na 2:0.
Úvod druhého dějství patřil Krumlovským. Brankami Procházky a Anderse
srovnali stav a několikrát měli blízko k vedoucímu gólu. V poslední čtvrthodině
však útočníci Bohunic dvakrát potrestali nedůslednost v zadních řadách
Krumlova a tři body tak zůstaly v Brně.
FC Moravský Krumlov -Sokol Podluží 1:1 (0:0)
Branka MK: Zelníček
Diváků: 250
Netradiční sobotní termín poznamenal návštěvu, ne však výkon domácích. Ti se
od začátku snažili zlomit prokletí svého nejméně oblíbeného soupeře. Již
v úvodu se ocitl v dobré šanci Procházka, mířil však nad. Druhá půle přinesla
konečně vedení domácích.
V konečné tabulce podzimní části nejvyšší krajské soutěže skončili fotbalisté FC
Moravský Krumlov s dvaceti body a skóre 25:26 na 10. místě.
Futsal v Rokytné boduje
Rokytná, městská část Moravského Krumlova, se dočasně změnila v rušné
místo. Důvodem nebyla pouť, nýbrž oslava. Hráči tamního futsalového klubu
FC Rokytná se vraceli s prvním místem v okresním přeboru Brno - venkov.
Poslední krůček k těmto oslavám futsalisté udělali na umělém povrchu v
Rakšicích, kde jsou odehrávány domácí zápasy z důvodu absence jakéhokoliv
místního hřiště splňujícího alespoň ty nejzákladnější kritéria pro hru. Sen
vlastního hřiště v Rokytné je bohužel zatím v nedohlednu.
Futsalisté FC Rokytná po postupu z 1.třídy okresu Brno-venkov v minulé
sezóně tak přepsali veškerá dosavadní maxima úspěšnosti klubu a prvním
místem v okresním přeboru 2007/2008 dosáhli největšího úspěchu od dob jeho
založení v roce 1996. Postup do krajského přeboru, kam se vítězstvím FC
Rokytná kvalifikovala však podle všeho nebude možno uskutečnit z finančních
důvodů, neboť startovné je v této soutěži několikanásobně vyšší než v soutěži
stávající. Vzhledem k absenci prakticky jakéhokoli sponzora tak nebude možno
postup do přeboru JM kraje zrealizovat.
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FC Rokytná prošla během svého vývoje, jak je ve futsale obvyklé, mnoha
změnami, a její dres oblékalo nemalé množství hráčů. Dosavadní výsledky mohou
být pro všechny velkým zadostiučiněním. Na zisku prvního místa v okresním
přeboru Brno-venkov se pod vedením R. Mikulíka podíleli Vlašín P., Šlapanský
B., Petrovský M., Chvátal R., Široký Č, Záviška Z., Hanzel M., Dobeš V.,
Hašek L., Kéda P., Polický J., Kabelka M.
IX. Dobrovolné aktivity obyvatel
Dětský maškarní
maškarní karneval
Jednota Orel Rakšice v neděli 10. února 2008 pořádala každoroční dětský
maškarní karneval, který se tento rok konal již poosmé. Tento již tradiční
„Orelský“ maškarní karneval je hojně navštěvován nejen dětmi z Rakšic, ale také
z celého Moravského Krumlova a okolí. Vzhledem k tomu, že vstupné bylo
dobrovolné, nemůžeme přesně určit počet návštěvníků, ale podle počtu „masek“
na sále se náš odhad pohybuje kolem 350 účastníků - rodičů s dětmi. Karneval
zahájili společně starosta Orla Rakšice Jiří Vít a starosta města Moravský
Krumlov Ing. Jaroslav Mokrý krátkou zdravicí. Poté následoval průvod všech
masek, které byly i v letošním roce opravdu nádherné. Karneval doplnila i bohatá
tombola, ze které si odnesl každý nějakou cenu. Největší odměnou pořadatelům
pak byly především krásně rozzářené oči všech dětí, které se bavily nejen
při tanci, ale také při mnohých soutěžích, za které si mohly všechny děti vybrat
mnoho sladkých odměn. K tanci, ale i během jednotlivých soutěží hrála hudební
skupina „UNI“, díky níž se některé děti téměř nezastavily a pořádně si celé
odpoledne užily. Na závěr opět ještě dovolte, abychom poděkovali všem
sponzorům karnevalu, kteří přispěli do bohaté tomboly a dále všem, kteří se
na přípravě a realizaci karnevalu podíleli.
Memoriál Tomáše Hájka
V sobotu 15. března 2008 se v restauraci U Blondýny v Moravském
Krumlově uskutečnil již čtvrtý ročník turnaje v hospodském mariáši, který
zahájil ve 13.00 hodin starosta města Jaroslav Mokrý. Na památku
provozovatele restaurace a zakladatele turnaje kamaráda Tomáše Hájka, který
v lednu 2008 zemřel, byl tento turnaj prohlášen I. ročníkem jeho memoriálu.
Čtyřicet hráčů u deseti hracích stolů se utkalo v litém, avšak korektním souboji,
který trval pět hodin. Po 18.00 hodině předali starosta s manželkou a hlavním
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rozhodčím Pavlem Dudychou všem zúčastněným věcné ceny, které věnovala více
než desítka sponzorů a pořadatel. Ještě předtím všichni minutou ticha uctili
památku zakladatele turnaje. O první tři místa se podělili Jan Horgoš a Pavel
Kotek z Moravského Krumlova a Radovan Staněk z Vémyslic.
1.ročník Josefského koštu
V sobotu dne 15. 3. 2008 se v prostorách nově zrekonstruované Orlovny
v Rakšicích uskutečnil „1.ročník Josefského koštu“, který uspořádal „Dobrovolný
spolek Moravskokrumlovských a rakšických vinařů“, pod záštitou Jednoty Orel
Rakšice, za podpory Města Moravský Krumlov a dalších sponzorů.
Vystavovaná vína byla hodnocena degustační komisí dne 9. 3. 2008 za vedení p.
Jaroslava Tichého z Rybníků. Hodnoceno bylo 294 vzorků bílých vín.
Šampionem koštu z bílých vín se stalo Rulandské bílé ročník 2006 vystavovatel
Ing. Josef Klíma z Mor. Krumlova. Šampionem koštu z vín červených se stalo
Svatovavřinecké slámové ročník 2006 vystavovatelky Elišky Čeperové
z Olbramovic.
Vyhodnocen byl také šampion domácí bílé víno Ryzlink Vlašský pozdní sběr
2007 vystavovatel p. Jiří Vít Rakšice a šampion domácí červené víno Laurot
2007 kabinet vystavovatel p. František Doubek z Polánky.
Samotný košt proběhl v pohodové a veselé atmosféře, protože se o víně při víně
dobře povídá. Všichni, kteří došli koštovat si pochutnali na dobrém víně
v obrovské škále odrůd a chutí, která se málokdy takto pohromadě vyskytne.
Odpoledne k poslechu zahrála dechovka z Vedrovic.
Celý košt byl účastníky hodnocen jako velmi zdařilý s doporučením v této tradici
pokračovat. Pořadatelé by příští ročník rádi uvítali další zájemce o tuto zdařilou
akci. Organizační výbor děkuje všem pěstitelů a výrobcům vína za jejich účast
na letošním 1.ročníku výstavy za dodané vzorky a dále děkuje všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem přičinili o zdárný průběh celého koštu. (za organizační
výbor Josef Janda)

Ochotníci opět nezklamali
Na premiéru hry Takový malý žertík od divadelní skupiny Bezgest
konanou 1.4.2008 jsem se těšila. Všechna předchozí představení tohoto souboru
jsem viděla a tak jsem byla zvědavá, jestli nezklamou a udrží pomyslnou laťku
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stejně vysoko. A nezklamali. Tentokrát ovšem herci "načali jiný soudek vína", než
na jaký jsme byli zvyklí. Hra založená na vtipně psaných dialozích plynula
klidným tempem od začátku až do konce. Řekla bych, že byla psaná přímo na
tělo panu Marku Ostrovskému, představiteli hlavního hrdiny. Jeho vystupování
působilo velice přirozeně, jako by snad ani nehrál. K oživení hry a výbuchům
smíchu z hlediště přispěl svou rolí pan Bořivoj Švéda, další z hlavních
protagonistů.
Děj hry, zabývající se mezilidskými vztahy, byl sice jednoduchý, ale některé
pasáže mi byly občas až moc povědomé; prostě ze života. Po zhlédnutí
představení jsem slyšela názor některých členů mužské části publika, že
předchozí hry "byly lepší". Jistě. Jejich děj byl více akční a občas některá scéna
zalahodila pánskému oku, ale jak už jsem se zmínila, tentokrát jsme pili víno z
jiného soudku. Za sebe tedy musím říci, že jsem odcházela z představení s
pocitem příjemně stráveného večera u hry plné jemného a inteligentního humoru
a za svůj prožitek hercům vřele děkuji. (Vlasta Jursová)
Vysvěcení nově zrekonstruované Orlovny
Dne 25. května 2008 v 17 hodin byla slavnostně vysvěcena nově
zrekonstruovaná budova Orlovny v Rakšicích. Orel jednota Rakšice byla
založena již v roce 1931. Patří do Sušilovy župy a v současné době má cca 70
členů. Zpočátku fungovala pouze samotná organizace, bez zázemí, ale již v roce
1934 se místní vedení Orla rozhodlo za podpory především rakšických obyvatel
zbudovat svoji vlastní Orlovnu. Samotná budova pak byla postavena během
jediného roku (!), a to za velkého přispění místních dobrovolníků. Tato budova se
poté stala zázemím pro celý další rozvoj místní orelské organizace. Pořádaly se
zde sportovní cvičení a různé slavnosti, ale také se hrálo ochotnické divadlo. V
roce 1939 byla Orlovna zabrána Němci a Orlu byla vrácena zpět až po skončení
II. světové války. Bohužel však ne nadlouho. V roce 1948 byla orelská
organizace komunisty zrušena a budova byla předána Sokolu. Po roce 1990 byla
obnovena činnost Orla na území České republiky, ale trvalo ještě dalších 9 let,
než byla obnovenému Orlu Rakšice vrácena budova Orlovny. To představovalo
především velkou dávku trpělivosti a odhodlání. Za toto úsilí patří velký dík
především p. Františku Pavlíkovi a dalším 10 zakládajícím členům
znovuobnovené rakšické organizace. Vrácená budova Orlovny byla ve velmi
špatném technickém stavu. Hrozilo dokonce zřícení stropu, který se musel ihned
provizorně staticky zabezpečit a bylo tedy nutné provést rozsáhlou rekonstrukci.
Samozřejmě to nebylo tak jednoduché. Začali jsme zpracováním projektové
dokumentace, jejíž autorkou byla ing. arch. Kudrová, a rozdělili jsme celou
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realizaci do jednotlivých etap včetně vybudování sportovního areálu. Cílem
projektu bylo vytvořit sportovně-kulturní areál, který by sloužil nejen naší
jednotě, ale i celému městu a širokému okolí. Následovala ta nejdůležitější fáze,
a to získání finančních prostředků. Tady patří nesmírný dík starostovi Orla ČR
a poslanci parlamentu ČR p. Ladislavu Šustrovi, bez jehož podpory bychom
určitě nebyli schopni realizovat tak rozsáhlou investici. Partnery pro
financování projektu byli: Ústřední organizace Orla ČR, Ministerstvo financ,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Město Moravský Krumlov,
Nadace ČEZ, Jihomoravský kraj a také místní sponzoři. Těmto všem patří naše
velké poděkování. Se samotnou realizací se začalo v roce 2001, kdy se opravilo
již zcela nevyhovující sociální zařízení, další rok pak proběhla sanace základů v
suterénu, celkové odvodnění a zbudování třech šaten včetně sprch a WC. O dva
roky později se podařilo získat prostředky na výstavbu víceúčelového hřiště a
tenisového kurtu s umělým povrchem a osvětlením. Dále jsme díky sponzorskému
daru mohli vydláždit nádvoří, postavit přístřešek pro hudebníky a položit nový
taneční parket. V dalším roce následovala dvorní přístavba s malým sálem a
restaurací. Poté byla zrealizována přestavba a nástavba vstupu do budovy
včetně rekonstrukce střechy. Poslední dva roky se nám podařilo budovu zcela
dokončit a opravit. Byl zrekonstruován sál, provedlo se zateplení podhledů a
položení nové dřevěné podlahy. Změnili jsme způsob vytápění z teplovodního na
teplovzdušné a byla kompletně vyměněna elektroinstalace včetně osvětlení.
Následovalo zateplení budovy, provedení nové fasády, zbudování sauny, masáží
a dalšího sociálního zařízení. Poslední „třešničkou“ na dortu pak byla realizace
dětského hřiště z dřevěných prvků za Orlovnou. Celková cena investic se za 7 let
vyšplhala na téměř 15 milionů korun, včetně sportovních hřišť. V letošním roce
jsme navíc dostali příslib financování pro „hokejbalové hřiště“ s mantinely, které
by mělo v zimě sloužit také jako kluziště. (Kocanda Vlastimil, starosta Orla
jednoty Rakšice)
Pozvánka na „Oživlou epopej“
Na zámku v Moravském Krumlově v galerii Slovanská epopej se po
loňském úspěchu opakovaly noční prohlídky „Oživlá epopej“.
Návštěvníci se mohli setkat setkat s řadou postav z Muchových obrazů,
připomenout si historii v podobě doktora Paracelsa a Jana z Lipé a v závěru
potkali i samotného tvůrce Slovanské epopeje – Alfonse Muchu.
Bylo zajištěno i příjemné posezení s občerstvením.
„Oživlé obrazy“ Slovanské epopeje zhlédlo kolem 600 návštěvníků - všichni
odcházeli spokojeni a s úsměvy na tvářích.

86

Krumlovští skauti na vrcholu Sněžky
Na krumlovské poměry netradiční víkendovou akci si vyrazili
nejodvážnější ze všech odvážných krumlovských skautů. Cílem cesty byly
Krkonoše, přesněji jejich nejvyšší vrchol, zároveň největší hora v republice,
Sněžka. Vše bylo s největší pečlivostí naplánováno již půl roku dopředu a kluci
se na výlet těšili po celou tu dobu v míře největší.
Expedice Sněžka 2008 začala v pozitivní termín, pátek 13. června 2008.Přes
Brno a Pardubice jsme se dostali až do Trutnova, kde bylo zajištěné ubytování. .
V sobotu ráno jsme už šli na věc. Brzké vstávání, cesta autobusem až do Pece
pod Sněžkou, vše klapalo podle plánu. Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali
z oblíbeného zimního střediska nejkratší cestou na Sněžku. Většina z nás
v Krkonoších nikdy nebyla a tak jsme po celou dobu výpravy neustále obdivovali
překrásné přírodní scenerie, které u nás může nabídnout snad jen Krkonošský
národní park. Po turistické cestě lesem kolem Boudy Růžohorky a kolem Růžové
hory (1390 m) jsme se na Sněžku vyškrábali všichni úspěšně kolem poledne.
Samozřejmě, že jsme nezapomněli poslat svému nejoblíbenějšímu vedoucímu,
který bohužel nebyl přítomen, pěknou pohlednici a to přímo na poště, která
na Sněžce stojí. Po chvíli zase šupem dolů, tentokrát
do Špindlerova Mlýna.
A cesta to rozhodně nebyla nudná, za zmínku stojí Úpská hrana, Kozí hřbety
nebo Luční bouda. Ráno už nás čekalo rozloučení s Trutnovem a cesta vlakem
zpět do Moravského Krumlova.
(Skauti Mor. Krumlov)
Hasiči z Rakšic oslavili 110.výročí založení
Dne 2.8.2008 proběhly v Rakšicích oslavy 110. výročí založení sboru.
Vznik sboru dobrovolných hasičů je datován ke dni 29. září 1898. Zakládající
členové byli: Dobiáš Jan, Venzen Vincenz, Galáš Jan, Vejvalka Václav, Šedrla
Jan, Liberta Emanuel, Štoll Eduard.
Jako základní zařízení byla pořízena hasičská stříkačka, na kterou darovali
finance občané a obchodníci z celého města. Hasičská zbrojnice byla postavena
roku 1924. Do té doby bylo požární skladiště v Obecním domě (dům paní Horké).
V roce 1948 zakoupil sbor 1. motorovou stříkačku a později roku 1950 byl
zakoupen automobil značky HORCH. V roce 1969 byl obci přidělen hasičský
vůz značky OPEL. Strojníkem byli tehdy p. Blažej Šedrla a později p. František
Makovička. V červnu roku 1970 obdržela hasičská organizace v Rakšicích
uznání za pracovní výsledky od MNV v Moravském Krumlově. V roce 1977
započal činnost kroužek Mladých požárníků, který vedl úspěšně p. Jan Šedrla.
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Mladí požárníci se aktivně zapojili i do celostátní soutěže zvané Plamen, kde si
vedli velmi dobře.
V roce 1983 byla provedena rekonstrukce požární zbrojnice. Roku 1984 nastaly
změny ve výboru organizace.Odstoupil velitel p. Jan Podhrádský a novým
velitelem se stal p. Zdeněk Coufal, který tuto funkci zastává doposud.
Roku 1989 byla hasičům povolena hospodářská činnost, a to v oblasti
autodopravy. Rok 1990 znamenal pro Hasičskou obec změnu v názvu z původního „Svaz požární ochrany“ na nový „Sbor dobrovolných hasičů“.
V roce 1992 čítala členská základna 38 členů a kroužek mladých hasičů čítal 18
členů. K oslavám sv.Vavřince se nám podařilo zprovoznit staré hasičské vozidlo
PRAGA RN a sbor provedl ukázku pro veřejnost.
V roce 1993 se nám poštěstilo a byla zakoupená Cisternová automobilová
stříkačka CAS 25 na podvozku ŠKODA 706, která slouží u jednotky dodnes.
Roku 1994 byla naše zásahová jednotka zařazena do III.stupně - to znamená
pro výpomoc okolním obcím. Členská základna roku 1997 čítala 33 členů z toho
11 žen. V témže roce se rozhodlo o výstavbě nové garáže a byla provedena
projektová dokumentace. Roku 1998 byla stavba započata zdárně dokončena.
Roku 2005 se po delší přestávce založila nová soutěžní družstva, která
reprezentují náš sbor i město Moravský Krumlov v různých koutech našeho
kraje, a sklidili několik úspěchů, za které jim patří velký dík. Sbor se také
zapojuje do kulturního dění v našem městě. Zúčastňujeme se každoročně
Dětských dnů, kde prezentujeme naši techniku a výzbroj a učíme děti, jak se
zachovat při různých událostech, které je mohou v životě potkat. Hlavní
prioritou současnosti je sehnat finanční prostředky a započít přístavbu Hasičské
zbrojnice a také získání financí pro soutěžní družstvo, které bez finančních
prostředků nebude možné dále se účastnit pohárových soutěží.
Během 110-ti letého trvání hasičského sboru v Rakšicích se v něm vystřídaly na
desítky dobrovolných členů, kteří přispěli k dosaženým úspěchům sboru.Všem jim
patří naše poděkování.
Lze si jen přát, aby tato činnost našla pokračování v dalších generacích. (SDH
Rakšice)
Loučení s prázdninami v Rokytné
V sobotu 30. srpna 2008 se v Rokytné na hřišti za řekou konalo "Loučení
s prázdninami aneb opožděný dětský den".
Na tuto již tradiční akci všechny zúčastněné přilákalo nejenom krásné
počasí, ale zejména řada soutěží a her pro děti a také strážníci Městské policie,
kteří zde prezentovali svoji práci. Pořádající Sbor dobrovolných hasičů Rokytná
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zde prokázal svoji připravenost zásahem na hořící objekt. Všechny dospělé
upoutala soutěž v držení plného "tupláku" na čas. Díky tedy patří těmto všem,
ale také ostatním pořadatelům a sponzorům, kteří dětem připravili kromě
občerstvení i řadu dárečků a sladkostí.
Lyra oslavila kulatiny deskou
The best of Lyra je název CD,, které bylo vydáno u příležitosti 10.výročí
založení regionální pěvecké soutěže Lyra, každoročně pořádané ZŠ Vémyslice.
Křest proběhl v první zářijový víkend roku 2008.
„Kolem třetí hodiny odpoledne se sešli všichni aktéři tohoto projektu v
nahrávacím studiu CH - RECORDS k jedinečné akci, kde si mohli poslechnou
všech 11 písní, doprovázených bravurně zpracovanými videoklipy a seznámit se
společně
s hudebníky, kteří se podíleli na vzniku CD. Všichni zpěváci se
svěřovali se svými zážitky z natáčení a na závěr se konala i menší
autogramiáda. Křest byl v průběhu celého odpoledne provázen malým rautem,“
prozradila sama duše celého projektu, jinak vémyslická učitelka Dagmar
Drahozalová. Role kmotra se ujal Pavel Kolařík, kytarový virtuos,hudební
režisér a zvukař Českého rozhlasu, podílející se významně na finální podobě
hudebního nosiče.
„Jednotlivé stopy CD byly natočeny vítězi jednotlivých ročníků, jejichž věk se
pohybuje mezi 13 a 23 lety. Ve spolupráci s profesionálními hudebníky a
špičkovou hudební režií vznikl projekt, který svou kvalitou oslovil několik ikon
českého show-bussinesu. CD je možno zakoupit v prodejnách elektro Hanzel
v Moravském Krumlově, Miroslavi a ve Znojmě.
A jaké písně v podání jakých interpretů zde můžete slyšet?
Jitka Cafourková - Torn , Markéta Endlicherová - Chceš odejít , Michaela
Lukášová - Ticho , Květa Juřenová - Sedmikráska , Hana Jakubová - Zatmění,
Jana Švédová - Maxwell’s silver hamer, Blanka Ferusová - Boty proti lásce,
Nicol Dvořáková - Prý se tomu říká láska , Zina Hrubá - Strach, Tereza
Veselá - Kouzlo bílejch čar a Miloš Dvořák - Jak snadno uvěří se lhářům .
V rámci celého projektu byly připraveny i koncerty pro širokou veřejnost v pátek
31.10. 2008 v 18.00 hod. v kinosálu v Moravském Krumlově a v pátek
7.11.2008 v 18.00 hod v kulturním domě v Miroslavi .
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Turnaj v košíkové
Každý rok se zúčastňují OLD BOYS druhou sobotu v září pravidelného
turnaje v košíkové starých pánů o „Rosický tuplák“. Tento turnaj je výjimečný
tím, že se hraje na otevřených dvorcích. I tentokrát se hrálo za krásného počasí a
zúčastnila se tato družstva: BK Líšeň, Sokol Řečkovice, Slovan Slavonice,
Sokol Židlochovice, Old Boys Mor. Krumlov a domácí Slovan Rosice.
Náš tým nastoupil v sestavě: Šanca, Vlček, Třetina, Juránek, Žák, Švéda,
Dohnal, Ukrop, Marek a Večeře. Hned v prvním zápase je potrápili soupeři
ze Slavonic, přesto však naši borci zvítězili 30 : 28. I druhý zápas proti
Řečkovicím byl dramatický. Nakonec náš tým vyhrál 50 : 45 a stal se tak
vítězem skupiny A. Ve finále nastoupili proti vysoce favorizované Líšni, která
své soupeře ve druhé skupině rozdrtila vysokým skóre. Za úmorného horka se
ve druhém poločase hráčům Old Boys začalo dařit. Ještě dvě minuty před koncem
sice vedla Líšeň, ale po oddechovém čase se vše začínalo obracet k lepšímu. Šest
vteřin před koncem snížili stav na rozdíl tří bodů. Vybrali si time out, ve kterém
se dohodli, že se pokusí ve zbylém času o trojkový pokus, čímž by zápas
vyrovnali. Tento záměr se jim podařilo realizovat, ale Švédův pokus o trojku
v poslední sekundě vypadl z koše a zachránil tak vítězství Líšně.
(Josef Bucsuhazy)
Rybářské závody
Moravskokrumlovští rybáři pořádali 6. září 2008 závody v lovu ryb
v pěkném areálu „Vrabčí hájek“. Za krásného počasí se sešlo 245 lovících a hostí.
Závodníci a hosté na rybníce, kde je obsádka 459 q ryb, ulovili 775 kusů.
Soutěžilo se o hodnotné ceny.
Hodnotila se celková délka ulovených ryb. Hosté a sponzoři soutěžili o poháry
za 1. – 3. místo. Jako nejlepší byl vyhodnocen Jaroslav Mahal, který zdolal
celkem 32 kusů ryb o celkové délce 1027 cm.
Ze závodníků o ceny se nejlépe umístil Miroslav Růžička, který zdolal 17 ryb
v délce 638 cm.
Tato akce se může zařadit mezi velmi zdařilé. Jako předseda MO rybářů bych
chtěl všem účastníkům poděkovat za hladký průběh závodů. Zároveň bych chtěl
ocenit přístup našich přátel z řad sponzorů, kteří nám pomohli tuto akci
uspořádat. V neposlední řadě chci poděkovat členům MO a členům výboru MO
za pomoc při organizaci závodů.
Petru zdar! (Alois Klodner, předseda MO)
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„Naše kapela“ slavila úspěch na znojemském vinobraní
Tak jako každý rok přijíždí na Znojemské historické vinobraní český král
Jan Lucemburský se svojí manželkou Eliškou Přemyslovnou a početnou
družinou na největší slavnosti vína a burčáku do Znojma, tak na této velkolepé
akci hraje příznivcům dobré dechové hudby Naše kapela s kapelníkem Josefem
Kristiánem a se zpěvačkami Janou Štádlerovou a Lidkou Balíkovou. K poslechu
a dobré náladě hráli přítomným návštěvníkům, kterých bylo na padesát tisíc.
Podle ohlasu a bouřlivého potlesku lze usoudit, že kapela měla na této akci
úspěch a zároveň tak dobře reprezentovala druhé největší město v okresu –
Moravský Krumlov. Slovem opět provázel Antonín Veselý.
Ohlédnutí za 5. zahradnickou
zahradnickou výstavou
Zahradnická výstava se konala ve dnech 4.až 8.října 2008 v Galerii
Městského muzea v Moravském Krumlově. Na přípravě výstavy se, jak již
tradičně, podíleli místní zahrádkáři, paní Ludmila Dvořáková, majitelka
prodejny Květiny, paní Hana Klusáková, která vystavovala svou vlastní
keramiku, paní Eva Blažková, známá zahradnice specializující se na pěstování
chryzantém, manželé Grunovi z Petrovic, kteří měli výstavu medů
s ochutnávkou a ukázkou proskleného úlu s živým včelstvem, pracovnice MěKS,
které zajišťovaly propagaci výstavy a Město Moravský Krumlov, které možnost
uspořádat výstavu zajistilo finančně.
Na výstavě takového rozsahu se, kromě výše uvedených organizátorů,
podílelo mnoho dalších osob. Skutečně krásné a nápadité aranže z květin
řezaných pěstovaných ve sklenících, z květin a rostlin přírodních sestavily paní
Dvořáková, slečna Škodová, paní Blažková a paní Kopuletá z Ivančic. Tato
umělecká díla byla velmi detailně vypracována a tvořila ucelený kontext
výstavy. Na zajištění výpěstků od zahrádkářů a na celkové přípravě výstavy se
výrazně podílel pan Václav Dubšík. Často namítaná připomínka, že výstava by
měla být v nějakém dřívějším termínu, nemá opodstatnění, protože se prokázalo,
že výpěstky jsou k dispozici i v této době.
Výstavu shlédlo na 800 spokojených dospělých osob a dětí. Přínosem
výstavy byl silný estetický prožitek, dále poukázání na to, že dobře provedená
práce přináší dobré a reálné výsledky a mimo jiné také to, že se setkají spřízněné
„duše“ a vzájemně si rozšíří svůj zahradnický a pěstitelský obzor. O spokojenosti
návštěvníků svědčí některé zaznamenané připomínky: „Výstava byla jako vždy
pečlivě připravená – moc pěkné.“ „ Nádherné je slabé slovo.“ „Výstava je rok
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od roku hezčí.“ „Bylo to moc pěkné, zítra sem přijdu určitě ještě.“ „Dobré medy!“
„Dík za jablko.“ „Úžasná výstava, zejména burčák. Jen tak dál, přejeme mnoho
sil.“ „Velmi pěkná výstava. Je na co se dívat a se tím také vzdělávat.“ Další
připomínky jsou uvedeny v podobném duchu. Někdo má postřehy materiální,
někdo duchovní. Domníváme se však, že každý návštěvník odešel spokojen a
poznal, že výstavu jsme připravili s láskou a s nadšením a s cílem poukázat na
to, že v přírodních podmínkách našeho regionu jsme schopni vypěstovat pěkné
zdravé plodiny a hezké květiny a vytvořit krásné prostředí.
Hubertova jízda v Rokotné
V sobotu 11. října 2008 přálo počasí a tak se koně i jejich příznivci mohli
během dopoledne sejít v Rokytné k Hubertově jízdě. U kulturního domu se sešlo
čtrnáct čtyřnohých krasavců v sedle a třiadvacet různých vozatajských spřežení,
od pohodlných bryček až po praktické vozy, do kterých se vešli všichni, kteří
lačnili po stylové vyjížďce. Celou akci slavnostně zahájil starosta města Ing. J.
Mokrý, odtroubila se znělka a celý průvod se vydal přes Křižák, k lesnímu
úřadu a do středu města. Pokračovalo se Kaštankou podél řeky Rokytné, kde na
jezdce v sedle čekaly různé překážky. Přes brod se dospělo do Budkovic, kde se
konal hlavní závod – hon na lišku. Po této soutěži se všichni mohli občerstvit
a s novými silami se vydali na zpáteční cestu zpět do Rokytné. Zde, v kulturním
domě byla připravena taneční zábava se skupinou Fantazie. Tradičně se konal
soud, při kterém bylo mnoho jezdců odsouzeno „k popití kořalečky“. Dobrá
hudba i soudní senát a provádění trestů přispělo k dobré zábavě a tanci až
do ranních hodin. (J. Vlasák)
Překva
řekvapivé vítězství OLD BOYS
Když odjížděli 8. listopadu 2008 OLD BOYS na basketbalový turnaj
do Slavonic, bylo uplakané počasí. Ale pro sestavu Vlček, Žák, Štěpán, Marek,
Juránek, Ukrop, Vafek, Dostál a Čech to měl být den s velkým „D“.
Turnaj ve Slavonicích má vždy solidní úroveň a rovněž i tentokrát toho byly
zárukou zúčastněné týmy BK Bratislava, Sokol Podolí, Slovan Rosice, dorost
Slavonice a Old Boys z Mor. Krumlova.
Hned v prvním zápasu naši narazili na mlaďochy ze Slavonic, kteří svým
mládím a rychlostí naše basketbalisty pořádně provětrali a Krumlováci zvítězili
až po velkém boji 34 : 27.
Ve druhém zápasu se prakticky odehrávalo předčasné finále, protože Old Boys
hráli se sebevědomou Bratislavou, která se netajila tím, že přišla do Slavonic
vyhrát celý turnaj. Jenže to, co během zápasu předvedl Krumlov, to družstvu
z Bratislavy doslova vyrazilo dech. Sice se ujali vedení 0 : 4, ale trojka Štěpána
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a další koš Žáka je náležitě zchladil a do poločasu jen skóre pouze dotahovali a
prohráli 21 : 13. Ve druhém poločase Krumlov exceloval díky Vlčkovi, Žákovi,
Markovi a Juránkovi a nedali Bratislavě sebemenší naději na zvrácení výsledku.
Soupeři odcházeli zklamaní porážkou 33 : 27.
Ve finálovém zápasu, do kterého překvapivě nastoupily domácí Slavonice, hráli
naši borci ve velké euforii a nedali soupeři žádnou šanci. Své protihráče
převálcovali hrou celého kolektivu, kde bojoval každý za každého. Taková
atmosféra se nesla po celou dobu turnaje, a proto je to vítězství vítězstvím bez
rozdílu všech. (Josef Bucsuházy)
Betlémské světlo v Mor.Krumlově
Moravskokrumlovský oddíl skautů opět zajistil Betlémské světlo
pro občany našeho města. Již několik let se snaží o to, aby se tahle mladá, ale
rychle rozvíjející se krásná tradice stala neodmyslitelnou součástí vánočních
svátků.
Původ Betlémského světla je více než 900 let starý, novodobá historie se pak
počítá na několik desítek let. Plamínek Betlémského světla zažíhá vybrané dítě
v místě narození Ježíše Krista, odkud putuje ve speciálním bezpečnostním obalu
letecky do Lince. Tam se předává do 25 zemí světa, včetně České republiky..
O rozšíření světýlka z Brna do všech možných koutů republiky se pak starají
především skauti.
Naši spoluobčané měli možnost mít Betlémské světlo na Vánoce doma,
připraveno pro ně bylo ve skautské klubovně v zámeckém parku. (Skauti MK)
Maturanti gymnázia darovali krev
I v letošním roce dodrželi maturanti z Gymnázia Moravský Krumlov
tradici a v hojném počtu jako prvodárci šli darovat krev na transfuzní oddělení
znojemské nemocnice. „Studenti poprvé darovali krev v roce 1975 a tenkrát jich
bylo 15. Pak se akce opakovat nemohla, protože na gymnázium začaly chodit
děti z osmých tříd, a ty nebyly ve čtvrtém ročníku plnoleté. Takže se na dlouhá
léta přestalo chodit. Tradice byla obnovena před deseti lety. Jednou z podmínek
je již zmíněná plnoletost a tu současní maturanti splňují. Po těchto deset let je
účast vždy velká a ze dvou tříd se vždy přihlásí zhruba polovina. Ve znojemské
nemocnici nás už znají a vědí, že je to pro nás takové symbolické uzavření studia
na škole. Letos se přihlásilo 28 maturantů. Potěšující je, že někteří u darování
krve zůstanou a dávají ji dále,“ vysvětlil Antonín Třetina, ředitel gymnázia. „S

93

akcí nás seznámil ředitel školy. Na první dotaz se přihlásili jen čtyři spolužáci a
díky tomu, že jsme o tom diskutovali, se přihlašovalo stále víc lidí. Jen z naší
třídy deset. Přihlásila jsem se společně s kamarádkou a ve frontě na odběr jsme si
navzájem dodávaly odvahu. Samozřejmě, že jsem se trochu bála. Ale dá se to
podstoupit. Myslím si, že by mělo být běžné, aby daroval krev každý, kdo může,
a ne aby to bylo něco výjimečného. Já půjdu znovu,“ uvedla Jarmila Konecká z
oktávy.
První vánoční strom v Rakšicích
Dne 19. 12. 2008 v 15.00 hodin se rozsvítil poprvé vánoční strom
v Rakšicích za Orlovnou. Pohostinství SPORT ve spolupráci s místními
dobrovolnými hasiči připravili pro veřejnost předvánoční setkání pod vánočním
stromem. Před samotným začátkem požádala Markéta Havlová, která provázela
slovem a vtipem celý program, pana starostu Ing. Jaroslava Mokrého o několik
svátečních slov.
K pěkné atmosféře svými písněmi přispěly děti z MŠ Rakšice a Husova.
Pro zpříjemnění zahrál Vlastík Janíček na akordeon několik koled. Ke konci
jsme si mohli všichni společně zazpívat a při písni „Tichá noc“ jsme rozsvítili
prskavky a mladí hasiči připravili menší ohňostroj. Poté si děti měly možnost
dopřát teplý čaj a výborné perníčky, které pro ně napekly paní Ficová a
Sklenářová z Vémyslic. Dospělí si pochutnávali na svařáku od pana Jiřího Víta.
Rozsvícený vánoční strom je nejen symbolem Vánoc, ale i společného setkávání
lidí. Velký dík patří místním hasičům za výbornou spolupráci, půjčení aparatury
panu Jaroslavu Tichému a sponzorské dary. Všichni se jistě těší na další setkání.

