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Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková.
Kroniku píše od roku 2000.
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„Poezie živlů“ v Moravském Krumlově
V rámci zpracované Marketingové strategie cestovního ruchu města Moravský
Krumlov Zastupitelstvo města schválilo vypracování nové podoby propagačních
materiálů našeho města.
Součástí jsou nejen propagační letáčky pro návštěvníky, ale i nový webový portál,
který představuje naše město jako výraznou turistickou destinaci
www.dokrumlova.cz, webový portál k Muchově Slovanské epopeji
www.epopej.cz a nové logo města.
Vše se nese myšlenkou „Poezie živlů“ a je tematicky rozděleno na možné turistické
cíle. Nezapomněli jsme na Slovanskou epopej, mikroregion Moravskokrumlovsko,
naučnou stezku Krumlovsko-rokytenské slepence, cyklistické vyjížďky a pěší túry.
Jednotlivé propagační materiály byly představeny 31. května 2009 v rámci
Hudebních slavností.

logo města

Vítejte v Moravském Krumlově
Pokud při svých toulkách jižní Moravou zavítáte do znojemského regionu, potěší
nás, pokud navštívíte i naše město - Moravský Krumlov. Historické jádro města
bylo postaveno na nádherné prohnuté ostruze hlubokého zaklesnutého meandru
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řeky Rokytné. Řeka proráží údolím Rokytenskou pahorkatinu, která odděluje
Moravskokrumlovskou a Ivančickou kotlinu. Meandr řeky pravděpodobně sehrál
roli jak v půdorysu města, tak i v jeho jménu (Krume Aue - křivý luh). Množství
archeologických nálezů dokládá bohaté osídlení zdejšího kraje od pravěku.
Nejstarším historicky doloženým místem oblasti bylo hradisko Rokytno či Rokyten,
v místech dnešní místní části města Rokytná, které bylo nejpozději před koncem 12.
století opuštěno. Založení města bylo úzce spjato se stavbou kamenného hradu
typu tzv. italského kastelu zahájené pravděpodobně na pokyn českého krále
Přemysla Otakara II.
První nesporná písemná zmínka o existenci města je z roku 1289, kdy byl
krumlovský hrad a město s největší pravděpodobností v držení pánů z Obřan.
Lze předpokládat, že v období let 1313-1315 získal krumlovské panství významný
rod pánů z Lipé, kterému byl mimo jiné potvrzen dědičný úřad nejvyššího maršálka
českého království. Krumlovský hrad byl v 16. století za vlády pánů z Lipé
přestavěn na renesanční sídlo, které se stalo významným centrem společenského a
kulturního dění. V roce 1622 získává krumlovské panství významný šlechtický rod
Lichtenštejnů a po roce 1908 rod Kinských, kteří vlastnili zámek do roku 1945.
Zásluhou občanů Moravského Krumlova byla v 50. letech 20. století do
krumlovského zámku převezena monumentální obrazová plátna Alfonse Muchy
Slovanská epopej a z prostředků města postupně restaurována. Část obrazů byla
veřejnosti zpřístupněna v roce 1963 a od roku 1968 je v Rytířském sále a zámecké
kapli vystavován celý cyklus dvaceti obrazů.
Město Moravský Krumlov se tímto krokem stalo vlastně zachráncem jedné ze
světových perel malířského umění a nebýt tohoto počinu, s velkou
pravděpodobností by Slovanskou epopej nemohly obdivovat tisíce návštěvníků z
naší země a mnoha koutů světa. Mezi další památky ve městě patří tzv. Knížecí
dům ze 13.století, v němž sídlí muzeum a výstavní galerie. Ze sakrálních staveb je
to farní kostel Všech svatých a kostel sv. Bartoloměje s bývalým klášterem, v
současnosti sídlo městského úřadu. Výraznou dominantu města představuje
barokní kaple sv. Floriána, patrona města, vystavěná koncem 17. století na kopci
nad městem.
Ale nejen historií Moravský Krumlov oplývá. V současnosti ve městě a jeho částech
Polánce, Rakvicích a Rokytné žije přibližně 6 000 obyvatel.
Město je přirozeným centrem severovýchodní části znojemského regionu, a to jak v
oblasti veřejné správy, průmyslu, obchodu, školství, kultury a sportu.
Návštěvníci města si mohou vybrat z bohaté nabídky kulturního, společenského a
sportovního kalendáře akcí navazujících na tradice ve městě. Patří mezi ně řada
koncertů, divadelních představení, besed se zajímavými osobnostmi, výstav, akcí
pro děti, sportovních soutěží a turnajů, plesů i tradičních poutí a hodových zábav.
Moravský Krumlov patří k zakládajícím členům Mezinárodního hudebního
festivalu 13 měst Concentus Moraviae.
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Moravský Krumlov je přitažlivý rozmanitou krajinou a působivostí přírody kolem
meandrujícího toku řeky Rokytné se vzácnou flórou a faunou, o čemž svědčí
vyhlášení Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ v roce
2005. Na procházky láká naučná stezka s informačními panely o historických a
přírodních zajímavostech v lokalitě rezervace.
(Zdroj: webové stránky města)
Organizace zřízené městem
Příspěvkové organizace
Základní škola Moravský Krumlov, Klášterní náměstí 134
Název školy: Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres
Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: náměstí Klášterní 134, 672 01 Moravský Krumlov
Ředitel školy: RNDr. František Vrána
Základní škola Moravský Krumlov, Ivančická 218
Název školy: Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo,
příspěvková organizace
Adresa školy: Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov
Ředitel školy: Mgr. Bořivoj Ziegler
Mateřská škola Moravský Krumlov, Husova 299
Název mateřské školy: Mateřská škola, Moravský Krumlov, Husova 299, okres
Znojmo, příspěvková organizace
Adresa: Husova 299, 672 01 Moravský Krumlov
Ředitelka mateřské školy: Jitka Smejkalová
odloučené pracoviště Palackého 103
odloučené pracoviště S. K. Neumanna 1022
Základní informace: Mateřská škola je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací se
dvěma odloučenými pracovišti zapsaná v rejstříku škol. Mateřská škola vznikla
sloučením tří mateřských škol, které do konce roku 2002 působily v právní formě
organizačních složek. Součástí mateřské školy je školní jídelna na ul. Husova 299,
školní jídelna-výdejna na ul. Palackého 103 a školní jídelna-výdejna na ul. S. K.
Neumanna 1022. Mateřská škola při své výchovně-vzdělávací činnosti postupuje
podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován v návaznosti na
Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Kvalifikovaný kolektiv
pedagogických pracovnic klade při předškolním vzdělávání důraz zejména na

5

rozvíjení kamarádství v dětském kolektivu, sebekontrolu chování dětí, vytváření a
zdokonalování základních hygienických a stravovacích návyků, poznávání
přírody, města a života v něm a přípravu na vstup do 1. ročníku základní školy.
Mateřská škola se zapojuje do kulturního dění ve městě výstavkami výtvarných
prací, vystupováním pěveckých sborečků „SLUNÍČKO“ a „BROUČCI“, spoluprací
se základními školami, Základní uměleckou školou, Městskou knihovnou a Domem
dětí a mládeže. Děti v rámci docházky do mateřské školy mohou navštěvovat
různá divadelní představení, besedy a exkurze. V každém zařízení pracuje
logopedický kroužek pro nápravu dětské řeči. V rámci spolupráce s rodiči jim
zajišťuje pomoc pedagogicko-psychologické poradny. Mateřská škola na ul.
Husova je v provozu od roku 1977, po zrušení jeslí je využívána výhradně pro
potřeby mateřské školy. Součástí objektu je hospodářský pavilon se školní jídelnou a
kuchyní, kde se připravuje strava nejen pro děti a zaměstnance na ul. Husova 299,
ale strava se dováží i na odloučená pracoviště mateřské školy. Výhodou MŠ je její
poloha v blízkosti sídliště a mimo frekventovanou komunikaci. K MŠ přiléhá
prostorná zahrada v mírném svahu.
Mateřskou školu může navštěvovat ve čtyřech třídách 90 dětí.
Odloučené pracoviště na ul. Palackého. Objekt je pro předškolní vzdělávání
využíván již od roku 1946. V průběhu let byla provedena nadstavba, plynofikace,
rekonstrukce střechy. Ve 2. polovině roku 2008 byla provedena celková
rekonstrukce objektu vč. výměny oken, zateplení objektu s nátěrem fasády a
bezbariérového přístupu. Přízemní přístavbou došlo k rozšíření plochy ve třídě v
přízemí, bylo změněno celkové vnitřní dispoziční uspořádání prostorů se záměrem
zvýšení počtu dětí, které lze přijmout. V každém oddělení jsou zajištěny prostorové
podmínky pro předškolní vzdělávání dětí, výdejna stravy, sociální zázemí a
šatnová část pro 25 dětí, celkem lze na toto odloučené pracoviště přijmout 50 dětí.
Výhodou mateřské školy je její poloha v blízkosti centra města a současně v
blízkosti sportovně-přírodního areálu „Střelnice“.
Odloučené pracoviště na ul. S. K. Neumanna. Budova MŠ se nachází v místní
části Mor. Krumlov - Rakšice v blízkosti silniční komunikace. Vzhledem k
nepříznivému technickému stavu budovy a s ohledem na zajištění hygienických a
bezpečnostních podmínek byla v roce 2006 realizována kompletní rekonstrukce,
přičemž byla zrušena školní jídelna a nově vybaveno zázemí pro výdej dovážené
stravy. Toto odloučené pracoviště je jednotřídní a může zde docházet 28 dětí.
Správa majetku města Moravský Krumlov, Zámecká 17
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitel: Zdeněk Kabelka
Správa majetku města Moravský Krumlov byla založena rozhodnutím městského
zastupitelstva, jako zřizovatele, ke dni 1.1.1992 a je zapsána v Obchodním
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rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně. Statutárním orgánem organizace je
ředitel jmenovaný Radou města Moravský Krumlov, který je oprávněn jednat ve
všech věcech jménem organizace, kterou řídí dle schváleného organizačního řádu.
Předmět činnosti:
- péče o správu, údržbu a rozvoj majetku města Moravského Krumlova
- správa, péče a rozvoj veškerých staveb, pozemků, bytů a nebytových prostor ve
vlastnictví zřizovatele
- výroba tepla a rozvod tepla
- zastupování zřizovatele ve správním řízení před místně příslušným stavebním
úřadem
- správa a údržba nemovitostí jiných vlastníků
- ubytovací služby
Členění organizace:
ředitel organizace, ,úsek ekonomický, úsek provozně-technický - pozemky, domovní
fond - identifikace majetku, investice - tepelné hospodářství. Organizace má celkem
12 kmenových pracovníků .
Technická a zahradní správa Moravský Krumlov, U Mostu 587
Ředitel: Jiří Kubík
Technická a zahradní správa byla založena usnesením Plenárního zasedání
Městského národního výboru č. 5/19, ze dne 22.8. 1974 s účinností od 1. 1. 1975.
Činnost a charakter je upraven usnesením PZ MěÚ č. 34, ze dne 12. 12. 1991 s
platností od 1. 1. 1992 pod č. j. 119/91.
Technická a zahradní správa Moravský Krumlov je příspěvkovou organizací
napojenou na rozpočet Města Moravský Krumlov.
Dotace jsou poskytovány na tyto veřejně prospěšné služby:
- čištění města a zimní údržba místních komunikací
- odvoz pevného domovního odpadu
- údržba veřejné zeleně a ostatních ploch
- údržba veřejného osvětlení a hodin
- městská pohřebiště
- ostatní činnosti-správa organizace, provoz a údržba veřejných WC a doprava
Technická a zahradní správa Moravský Krumlov je jednostupňově řízenou
organizací. V jejím čele stojí ředitel, který je jejím statutárním zástupcem.
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Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, nám. T.G.Masaryka 40
Charakter organizace: příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou a
účetní jednotkou
Řízení MěKS: s účinností od 1. 3. 2008 Rada města pověřila dočasným řízením
MěKS místostarostu města Mgr. Tomáše Třetinu.
MěKS plní tyto základní činnosti:
- zabezpečuje komplexní služby kulturně společenského vyžití občanů města,
napomáhá vzniku a spolupracuje s amatérskými aktivitami občanů (ochotníci, pěv.
sbor…)
- vydává Moravskokrumlovské noviny,
- provozuje městské kino v Mor. Krumlově,
- provozuje městské muzeum a galerii Knížecí dům,
- provozuje galerii Slovanskou epopej A. Muchy,
- zastřešuje provoz Městské knihovny Mor. Krumlov a poboček v Polánce a v
Rokytné,
- provozuje Informační centrum, Zámecká 2,
- provozuje prostory kulturního domu v Rokytné,
Programová a propagační činnost:
- pořádá kulturně vzdělávací pořady pro veřejnost, pro žáky mateřských,
základních škol, gymnázia, učiliště ve městě,
- pořádá zájezdy do divadel, na koncerty, výstavy, poznávací zájezdy apod.
- pořádá zájmové vzdělávací akce (kursy, přednášky, besedy apod.), akce
společenské zábavy,
- vytváří podmínky pro zájmovou činnost občanů (pěvecký sbor, ochotníci…),
- pořádá soutěže a přehlídky zájmové činnosti,
- zabezpečuje propagaci všech svých aktivit pro střediska (kino, galerie, muzeum,
knihovna, informační centrum),
- vydává neperiodické tiskoviny (plakáty, letáky, katalogy apod.), které se vztahují
k předmětu hlavní činnosti,
- spolupracuje se školami v místě i okolí,
- vede jednání s potencionálními sponzory kultury,
- provádí kopírovací práce a obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho
dalšího prodeje v MSE, IC, muzeu a galerii,
- provádí příležitostný nájem místností v kulturním domě Rokytná, ve výstavních
prostorách muzea a galerie Knížecí dům a kinosálu,
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Moravskokrumlovské noviny
Městské kulturní středisko Mor. Krumlov ve spolupráci s redakční radou zajišťuje
vydávání Moravskokrumlovských novin (reg. č. MK ČR E 11699), jejichž
vydavatelem je Město Mor. Krumlov. Informace o vydávání: Ceník se pohybuje dle
velikosti a barevného provedení jednotlivých inzerátů již od 225,-Kč/ks.
Uzávěrka příspěvků je stanovena k 20. dni v měsíci. Redakční rada má 7 členů,
schází se v Městské knihovně jedenkrát za měsíc. Noviny vychází v nákladu 2.500
ks. Obyvatelé Moravského Krumlova je dostávají do svých schránek zdarma.
Kino Palackého 60
- provozuje pravidelné promítání filmů pro veřejnost, školy a další instituce,
- provoz kina se řídí provozním a návštěvním řádem,
- propaguje promítání filmů ve městě, okolí a sdělovacích prostředcích
Muzeum a galerie Knížecí dům nám. T.G.Masaryka 40
1) muzeum
- odborně spravuje sbírkový fond městského muzea a jeho ochranu,
- poskytuje informační služby související s účelem zařízení,
- umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního
zařízení,
- zabezpečuje sbírkotvornou činnost, správu sbírek v muzeu, jejich evidence,
- využívá a zužitkovává databáze, centrální evidenci sbírek
- shromažďuje dokumenty o vývoji regionu,
- získává sbírkové předměty vážící se ks regionu,
- využívá sbírek pro badatelské a vědecké účely,
- buduje expozici o historii města a regionu,
- organizuje výstavy ze sbírek muzea a výstavy muzejního charakteru (vystavuje
originály a rozmnoženiny děl - fotografie),
- zajišťuje přednáškovou a vzdělávací činnost,
- provozuje studovnu pro veřejnost, pro badatelskou činnost
- vydává a šíří neperiodické tiskoviny ke své činnosti (letáky, plakáty, odborné stati
ap.)
2) galerie
- sjednává a organizuje výstavy výtvarného charakteru (vystavuje originály a
rozmnoženiny děl), ve spolupráci s MěKs
- zajišťuje průvodcovský výklad k výstavám,
- zajišťuje prodej vstupenek na výstavy
Galerie Slovanská epopej A. Muchy, Zámecká 1
- provozuje výstavu stálé expozice Slovanská epopej A. Muchy (MSE) na základě
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smlouvy uzavřené mezi Městem Moravský Krumlov a MěKS Mor. Krumlov
- zabezpečuje na základě smluv řádnou ochranu a správu obrazů, ve spolupráci s
vlastníky děl,
- zabezpečuje průvodcovskou činnost v českém a zizích jazycích
- využívá a zužitkovává databáze,
- zabezpečuje propagaci MSE,
- vydává katalogy, letáky a další neperiodické tiskoviny k činnosti MSE,
- prodává propagační a upomínkové předměty vztahující se k dílu A. Muchy a
propagační materiály města
- shromažďuje dokumenty ke Slovanské epopeji a její historii,
- organizuje krátkodobé výstavy v prostorách galerie (vystavuje originály a
rozmnoženiny děl),
- provozuje přednáškovou a kulturně výchovnou činnost
Městská knihovna nám. T.G. Masaryka 35
Městská knihovna poskytuje tyto služby:
- výpůjční služby - půjčování knih, novin a časopisů
- rezervace knih a časopisů
- objednání knih z jiných knihoven ČR
- bibliografické a informační služby
- on-line katalog - elektronický katalog pro vyhledávání a rezervaci knih,
- informace o výpůjčkách a novinkách
- reprografické služby - černobílé i barevné kopírování, tisk
- skenování dokumentů
- přístup na Internet pro čtenáře zdarma
- e-mailové upozornění o rezervaci zdarma
- zajišťuje provoz, nákup i zpracování knih a časopisů do fondu MěK i poboček
- pořádá kulturně-vzdělávací akce, odborné přednášky, besedy s autory, prodejní
výstavy, knihovnické lekce, exkurze
- redakci Moravskokrumlovských novin
Informační centrum Zámecká 2
- poskytuje informační služby pro veřejnost (turistické a kulturní informace, o
službách a firmách ve městě a okolí apod.),
- zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů,
- umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojů, ke kterým má bezplatný
přístup, pomocí telekomunikačního zařízení,
- prodává informační materiály, propag. předměty vztahující se k městu a okolí
- umožňuje přístup k placeným informačním zdrojům (internet, kopírování, fax
apod.) - pro veřejnost,
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- vydává propagační materiály o městě a okolí, zpracovává všechny dostupné
informace o městě a regionu,
- dodává podklady pro webové stránky města M. Krumlov, pořizuje pro své
služby vlastní databáze,
- propaguje město a akce spolků a organizací (na internetu, na veletrzích apod.)
- zajišťuje prodej vstupenek ve spolupráci s MěKS a městem M. Krumlov
Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o.
Společnost Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o. byla založena městem
Moravský Krumlov, které je jejím vlastníkem a zakladatelem. Zápis
do
obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byl proveden ke dni 8.2.1996.
Rozhodnutí o založení společnosti přijalo Zastupitelstvo města dne
19.12.1995, které má také dle stanov společnosti právo tuto společnost zrušit.
Rada města rozhoduje o jejím předmětu podnikání a schvaluje jí roční plán činnosti,
rozpočet a účetní uzávěrku, jmenuje a odvolává jednatele (statutární orgán) a
dozorčí radu společnosti a schvaluje jim odměny. Forma společnosti s ručením
omezeným byla zvolena kvůli významné složce činnosti společnosti - obchodu se
dřívím a provádění lesnických služeb. Je to nejjednodušší forma podnikání
vzhledem k daňovým zákonům a řada dalších obcí a měst obhospodařuje své lesy
prostřednictvím svých “eseróček“. Společnost hospodaří v lesích patřících městu na
základě nájemní smlouvy, hradí stanovené nájemné a dozorčí rada sleduje a
podává zprávy nejen o její ekonomické situaci, ale i o tom, zda svou činností
svěřené lesy zvelebuje, podporuje mimoprodukční funkce lesa a hospodaří přírodě
blízkým způsobem. Společnost vykonává pro město Moravský Krumlov funkci
odborného lesního hospodáře, což je z lesního zákona osoba držící licenci k této
činnosti a garantující odbornou úroveň hospodaření. Má tři zaměstnance
v pěstební činnosti a dva THP - jednatele (správce městských lesů) a techničku.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je hospodaření v městských lesích. Kromě
dalších činností jako je vlastní pěstování dubových sazenic, režijně provozovaná
myslivost, prodej vánočních stromků, je ekonomicky velmi významnou složkou
činnost pro obce, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu na výkon funkce
odborného lesního hospodáře. Kromě vedení lesní hospodářské evidence,
konzultační a poradenské činnosti pro ně zajišťuje i vlastní provádění pěstební
činnosti.
Jak už bylo řečeno výše, Moravský Krumlov převzal své lesy s vysokou potřebou a
naléhavostí pěstební činnosti v zanedbaných mladých porostech. Proto hospodaření
v nich několik let finančně podporoval, protože zdroje z těžby nedosahovaly
potřeb péče a výchovy. Navíc bylo nutné zalesnit alespoň některá políčka pro
zvěř (dosud provedeno 7 ha). Od roku 1999 jsou Městské lesy Mor. Krumlov s.r.o.
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pro městský rozpočet nijak velkým, ale přece jen přínosem. Současná výše těžeb,
rozsah ostatních činností a především průběžné provádění pěstebních prací, tedy
jejich přiměřená nákladnost dávají předpoklad, že tomu tak bude i v budoucnu.
Jednatelem společnosti je Ing. Jiří Rozmahel. Dozorčí radu tvoří předseda Ing.
Leopold Černý, tajemník Ing. Vladimír Lang a členové František Leikep, Ing.
Tomáš Vrška a Ing. Jan Vybíral. Valnou hromadu vykonává rada města.
Organizační složky
Městská policie Moravský Krumlov
Městská policie je orgánem města, zabezpečuje místní záležitosti veřejného
pořádku v rámci působnosti města. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města
v roce 1991 v souladu se zákonem o obecní policii. Činnost MěP je koncipována
jako věřejně prospěšná, jejímž prostřednictvím je zajišťován pořádek města
Moravský Krumlov.
MěP sídlí v objektu na ul. Palackého 112.
Vrchní velitel Městské policie: Ing. Jaroslav Mokrý, starosta
Velitel Městské policie: Rudolf Fráňa
Městská policie má 7 strážníků v počtu 5 mužů a 2 žen.
Úkoly Městské policie :
- dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku,
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
- odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveným zákonem 553/1991 Sb., též ukládá a
vybírá pokuty v blokovém řízení podle zák.č. 200/90 Sb., o přestupcích v platném
znění,
- upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní
situace činí opatření k jejich odstranění.
- ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení za přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu a dále za přestupky jejichž projednávání je
v
působnosti města.
MěP v Moravském Krumlově věnuje velkou pozornost oblasti práce s dětmi a
mládeží. Jedná se o přednášky ve školách s různým zaměřením včetně protidrogové
prevence. V současné době zaměřila MěP svoji pozornost i k seniorům v našem
městě. Strážníci by chtěli prostřednictvím přednášek s využitím obraných a
ochranných pomůcek názorně předvést, jak postupovat při osobní obraně nebo
ochraně vlastního majetku.
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Dům s pečovatelskou službou Moravský Krumlov, Jiráskova 634
Vedoucí DPS: Irena Kočí
V roce 2004 byl zahájen provoz Střediska rehabilitace v objektu Domu s
pečovatelskou službou Moravský Krumlov, Jiráskova 634.
Cílem projektu je prostřednictvím rehabilitační péče napomoci udržení a zlepšení
životní aktivity občanů, obnovení a zvýšení jejich schopnosti sebeobsluhy,
soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých. Uvedenou péčí je sledována
prevence směřující k omezení nebo vyloučení pobytů občanů ve zdravotnických
zařízeních a k odstranění lehkých funkčních poruch pohybového ústrojí osob.
Cílová skupina: starší občané a občané se zdravotním postižením - pojištěnci VZP
ČR.Projekt je realizován za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny
České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, OP VZP ČR Znojmo,
Vídeňská 49, a to v rámci podpory a realizace zdravotních opatření a programů,
které zlepšují zdravotní péči o pojištěnce VZP ČR a příznivě spolupůsobí proti
vzniku jejich onemocnění nebo proti zhoršování jejich zdravotního stavu.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že cíl projektu je naplňován, služba je občany
vnímána velmi pozitivně a je o ni velký zájem.
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravský Krumlov - Rakšice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravský Krumlov - Polánka
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravský Krumlov - Rokytná
Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni
Moravský Krumlov, Jiráskova 634
Posláním azylového bydlení pro matky s dětmi v tísni je:
poskytnutí pobytové služby v bezpečném prostředí na přechodnou dobu matkám
s dětmi ve věku od 0 do 17 let a výjimečně též osamělým těhotným ženám, které se
v důsledku tísně osobní, rodinné, nebo vlivem domácího násilí, případně jiných
okolností ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Cílem služby je:
- umožnění klientkám zůstat součástí běžného společenství a využívání běžných
zdrojů společnosti a vlastních schopností
- podpora pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci
- učit klientky k odpovědnému přístupu k životu, výchově a rozvoji dětí, péči o
domácnost
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- návrat uživatelek služby do společnosti- prevence sociálního vyloučení,
stabilizace, převzetí zodpovědnosti za vlastní život
Kapacita : 7 osob ( 2 matky a max. 5 dětí ), délka pobytu : 6 měsíců, forma služby:
pobytová - nepřetržitě

I. Počasí a klimatické změny
Během roku 2009 nedošlo k žádným enormním výkyvům oproti dlouhodobým
průměrným naměřeným hodnotám.

II. Obyvatelstvo
Přehled obyvatel Moravský Krumlov
Stav k 1. 1. 2009
Narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Stav k 31.12.2009

5 986
61
51
102
104
5 994

Vývoj počtu obyvatel města od roku 1999 (stav k 1.1. příslušného roku)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(Zdroj: Český statistický úřad)

6 220
6 192
6 083
6 093
6 042
6 050
6 023
6 021
5 984
5 993
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III. Politický a veřejný život
Stav plnění programového prohlášení Rady města Moravský Krumlov po 28
měsících (k 31. březnu 2009)
1. Investiční akce
1.1. Nezbytné akce v nejbližší době
1.1.1. Kanalizace a vodovod I. etapa – vnitřní město, Zachráněná
Schváleno Zastupitelstvem města. Bez rizika zpoždění o 1-2 roky se nepodařilo
dosáhnout zvýšení nízké dotace (cca 49 %), vyjednané minulým vedením města.
Finanční prostředky i zhotovení díla jsou smluvně zajištěny. Zahájení v březnu
2007, dokončení plánováno v roce 2008.
- Splněno v předstihu, k 15.11.2007.
- Mezitím změněny podmínky pro evropské dotace, na rekonstrukci se poskytují
jenom tehdy, převažuje-li ve stejné zakázce budování nových sítí. To nebyl případ
M. Krumlova. Odstoupení od akce by znamenalo konec projektu.
1.1.2. Rekonstrukce čistírny odpadních vod Zámecká
Schváleno Zastupitelstvem města. Nutný předpoklad odkanalizování místní části
Polánka a Rokytná. Finanční prostředky i zhotovení díla jsou smluvně
zajištěny.Zahájení i dokončení v roce 2007.
- Splněno v termínu.
- Zkušební provoz upozornil na některé problémy, například nemožnost využití
projektované kapacity při požadované kvalitě čištění bez vybudování další kalové
nádrže. Z toho plyne i neuskutečnitelnost napojení místních částí Polánka a
Rokytná do této ČOV.
1.1.3. Kanalizace a vodovod II. etapa:- okrajové části města
Dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Moravském Krumlově. Investor
Vodovody a kanalizace Třebíč včetně projektu. Finanční podíl města. Záměr pro
léta 2008-2009.
- Zařazeno do velkého projektu DYJE II. Připraven dílčí projekt, vyřizuje se
stavební povolení, na podzim 2008 bude podána žádost o dotace. Počátkem roku
2009 tendr na zhotovitele, zahájení stavby v tomtéž roce. Náklady cca 144 mil.
Kč, podíl města cca 36 mil. Kč.
- V průběhu projednávání projektu byly (neznámo kým) změněny podmínky.
Dotačně se nepodporují dlouhé liniové stavby, což vyřadilo z Dyje II místní části
Polánku a Rokytnou. Ve městě lze podle nových podmínek stavět pouze nové větve
kanalizace a rekonstruovat ty části, které umožní připojení dosud nepřipojených
nemovitostí.
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1.1.4. Kanalizace Polánka - Rokytná
Odkanalizování místních částí Polánka a Rokytná s napojením na ČOV Zámecká
– doplněk projektu „Dyje II.“ Investor Vodovody a kanalizace Třebíč včetně
projektu, alternativa město MK. Zahájení v roce 2009, dokončení 2010.
- Viz předchozí.
1.1.5. Rekonstrukce komunikací a náměstí
Akce navazující na rekonstrukci kanalizace a vodovodu má dvě části:
a)regionální průtah městem, jehož rekonstrukci zajišťuje projektově i finančně
Správa a údržba silnic Znojmo,
b)vnitřní komunikace města a náměstí, jejichž rekonstrukci zajišťuje projektově i
finančně město.
Zahájení v závislosti na zdrojích z národních i evropských fondů dopravní
infrastruktury. Vypracování projektové dokumentace v roce 2007. Předpoklad
zahájení v roce 2008-2009, dokončení 2010.
- Regionální průtah městem má územní rozhodnutí, vyřizuje se stavební povolení.
Náklady cca 40 mil. Kč, pro město cca 11 mil. Kč za chodníky a přeložky sítí. Správa
a údržba silnic počítá se zahájením v roce 2009. Ačkoliv byly v roce 2008 peníze
z kraje již přislíbeny, podle rozpočtu 2009 kraj tyto prostředky nemá - snížil finance
na dopravní infrastrukturu z 300 mil. Kč v roce 2008 na 30 mil. Kč. Z toho důvodu se
průtah městem musí řešit v Regionálním operačním programu 1.1 Evropské unie. Byl
zařazen do širšího výběru (získal přes 60 bodů), ale o konečném výsledku bude
rozhodovat Rada NUT II Jihovýchod (kraje Vysočina a Jihomoravský).
- V lepší situaci je terminál IDS na nádraží ČD Moravský Krumlov - kraj s ním
počítá, i když dokončení IDS se také posouvá o 1-2 roky z finančních důvodů.
- Revitalizace centrální části města Moravský Krumlov - úprava veřejných
prostranství, bezprostředního okolí a rekonstrukce místních komunikací. V návaznosti
na průtah městem dokončena projektová příprava za cca 4,5 mil. Kč, běží správní
řízení o vydání stavebního povolení. Poté bude cestou externí firmy podána žádost o
evropské dotace, Po jejich přiznání bude vyhlášen tendr na zhotovitele. Opční právo
na místní komunikace má do 15.11.2009 firma, která budovala kanalizaci a vodovod.
Výše uvedené akci předchází výstavba nového autobusového nádraží, která je ve fázi
správního řízení o stavební povolení.
Celkové náklady na tyto akce města jsou v dnešních cenách cca 250 mil. Kč.
1.2. Ostatní včetně výhledových
1.2.1. Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků
Léta zanedbávaná věc, která je vážnou brzdou místního rozvoje. Vyhledávání
vhodných parcel, jejich výkup, budování inženýrských sítí a prodej zájemcům o
výstavbu RD. Finančně náročné, řešitelné v delším horizontu s revolvingovým
pohybem finančních prostředků z úvěru, případně dotací z fondů místního rozvoje.
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Dlouhodobý záměr, přesahující jedno volební období. Časový horizont 2007 - 2013.
Podniknuty první kroky v Moravském Krumlově a v Polánce.
- V Moravském Krumlově-Polánce město vykoupilo od vlastníků pozemky na
výstavbu 18 rodinných domků. Zpracovává se projekt na výstavbu inženýrských sítí.
Náklady na IS budou částečně refundovány (dotace na jedno stavební místo 50 tis.
Kč), ostatní se promítnou do prodejní ceny parcel. Prodeje stavebních parcel se
předpokládají v roce 2009.
- V Moravském Krumlově byl aktualizován územní plán (5. aktualizace), kam byly
znovu zařazeny již jednou vyloučené stavební parcely na ulici Slunečná. Probíhá
prodej těchto parcel. Stavební parcely na konci ulice kpt. Jaroše, které měly být řešeny
podle „modelu Polánka“), nebudou dále uvažovány – vlastníci nemají zájem.
1.2.2. Oprava sokolovny
Budovu sokolovny získá město darem od místní jednoty České obce sokolské za záruku
zachování možností dosavadních aktivit Sokola, stavebních oprav a využití horního
sálu i pro potřeby ČOS. Rekonstrukce ve spolupráci s mikroregionem
Moravskokrumlovsko bude podmínkou přijetí daru. Časový horizont 2008 – 2010 se
zabezpečením financování z fondů EU, žádost o dotaci připraví mikroregion
Moravskokrumlovsko, který zde vytvoří zároveň svoje centrum.
- Složitá jednání s Českou obcí sokolskou se chýlí ke kladnému závěru, naopak
Mikroregion Moravskokrumlovsko se na akci nehodlá podílet. Záměr vytvoření
kulturně a sportovně společenského centra trvá. Výběr projektanta bude organizován
po uzavření smlouvy s ČOS. Návrh smlouvy ČOS byl s našimi připomínkami odeslán
zpět.
1.2.3. Bazén
Dlouho plánovaný investiční záměr. Nutná optimalizace projektu s cílem zajištění co
největší soběstačnosti tohoto zařízení (minimalizace provozních ztrát). Časový
horizont 2009 – 2010.
- Po opětném schválení v ZM se realizuje původní záměr vybudovat bazén
s minimálními náklady (cca 20 mil. Kč) v prázdném objektu zásobníku topných médií
na sídlišti Zachráněná. Je připravena projektová dokumentace ve variantním řešení
pro další jednání.
1.2.4. Nový hřbitov a smuteční obřadní síň
Nový hřbitov je nezbytný, bez obřadní síně však nepředstavitelný. V územním plánu
je stanovena lokalita Na Vinohradech a v Rakšicích. Nutnost výkupu pozemků od
více vlastníků. Horizont řešení – 2007 stavební záměr, 2008 žádost o dotace. Řešení
naváže na výsledky jednání.
- Značné náklady a problémy s držbou pozemků v současné době dočasně vyřadily
lokalitu Na Vinohradech. Platí záměr rozšířit hřbitov v Rakšicích, na hřbitově
u farního kostela Všech svatých lze využít východních zdí pro vybudování kolumbárií.
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1.2.5. Oprava zámku
Za současných vlastnických vztahů (majetek společnosti INCHEBA s.r.o. Praha)
město nemůže akci vyvolat ani ovlivnit jinak než působením na vlastníka. Přesto byla
zahájena jednání, na jejichž výstupu závisí další vývoj:
a) dohoda s hlavním městem Prahou o smluvním ponechání Muchovy Slovanské
epopeje v Moravském Krumlově po dobu 15-20 let – zámek bude rekonstruován na
galerii a doprovodné provozy
b) nedohoda s hlavním městem Prahou – zámek bude rekonstruován na kongresové
centrum, přičemž předpokládáme zájem vlastníka o využití zámeckého parku jako
plochy pro relaxační aktivity. Horizont řešení 2007-2013.
- Muchovu Slovanskou epopej chce vlastník zpět do Prahy, aniž by splnil darovací
podmínku – důstojný stánek pouze pro tento účel. Pokračují složitá jednání. Ve věci
zámku nelze vyloučit, že vlastník hodlá ještě nějaký čas konzervovat současný stav.
Město ani do budoucna nemůže z finančních důvodů o převzetí zámku uvažovat.
Představitelé města vedou jednání na všech úrovních: magistrát hlavního města Prahy,
Galerie hlavního města Prahy, rodina Muchova, odborná a laická veřejnost,
INCHEBA, politické reprezentace. Zápůjční smlouva byla prodloužena do 30.6.2009.
Město nabídlo Praze pomoc s Epopejí, dokud ji nebude mít kam umístit. Proto máme
naději na další prodlužování zápůjčky.
1.2.6. Revitalizace území kolem Lacrumu
Záplavové území, jehož revitalizace se bude odvíjet od schválení nové verze územního
plánu, kde se z dosavadní zóny pro průmyslovou výstavbu (brown fields) změní na
technické zázemí města - AN, diskontní supermarket, víceúčelový objekt pro relaxaci nebo na klidovou zónu. Možnost využití dotací od EU a zprostředkování agenturou
Czechinvest. Horizont řešení 2008 - 2013.
- Územní plán s deklarovaným využitím již počítá. V souvislosti s racionalizací
autobusové dopravy v Moravském Krumlově a revitalizací městského centra (viz
1.1.5.) je připraven projekt autobusového nádraží v ulici U Mostu, žádost o dotace
bude podána po vyřízení stavebního povolení, které probíhá. V jednání je přemístění
velkoskladu hotových výrobků firmy Saint-Gobain Vertex (plocha se uvolní pro
obchodní aktivity). Objekt Lacrumu vlastní developerská společnost s cílem vybudovat
společenské centrum, zatím v jedné části provozuje diskotéku. Tím veškeré aktivity
této společnosti asi skončí - bude třeba hledat nové řešení. Horizont viz výše. Pro
vyřizování dotací byla ve výběrovém řízení vybrána jiná agentura.
1.2.7. Aktualizace územního plánu
Nezbytná podmínka předcházející jednak realizaci výstavby rodinných domků, jednak
konečné stanovení pozemků pro průmyslové zóny. Teprve poté může následovat
příprava (inženýrské sítě) a nabídka určených ploch zájemcům. Možnost využití
dotací od EU a zprostředkování agenturou Czechinvest. Horizont řešení 2007 - 2008.
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- Zastupitelstvem města byly schváleny 4. a 5. aktualizace územního plánu, které
umožňují plánovanou výstavbu rodinných domků a další potřebné změny. V současné
době však vyvstává potřeba rychlého přijetí 6. aktualizace Územního plánu.
2. Školství
2.1. Dlouhodobé trvalé úkoly koncepčního charakteru
2.1.1. Podpora při zavádění ŠVP
Město Moravský Krumlov, jako zřizovatel obou základních škol, bude podporovat
zavádění nových školních vzdělávacích programů.
- Průběžně plněn. Jako nový fenomén přistupuje nevyvážené využití dvou základních
škol ve městě, které musí být řešeno všemi zainteresovanými složkami.
2.1.2. Podpora integrace dětí
Nadále pokračovat v rozvoji třídy pro TZP žáky na ZŠ Ivančická, zajistit dostatek
vzdělávacích, rehabilitačních a relaxačních pomůcek. V rámci finanční podpory města
rozšířit stávající podmínky pro vzdělávání dětí a pedagogů.
Průběžně plněn. Od září 2008 je uvedena do provozu druhá třída pro TZP žáky a
Oranžová učebna, vybavená z prostředků ČEZ.
2.1.3. Podpora činnosti středních a odborných škol
Základním úkolem Rady města je udržet v Moravském Krumlově obě střední školy,
což se podaří pouze tehdy, budou-li naplněny studenty. To přímo souvisí s aktivní
prací Rady a vedení města jak směrem k politickým i odborným orgánům kraje, tak
směrem k potenciálním uchazečům v celé dosavadní „nasávací“ oblasti (cca 40 obcí
v okolí). Nemalý podíl bude mít samo vedení obou škol v podobě tvorby nejen rodiči
požadovaných, ale také smysluplných (absolventi najdou uplatnění) oborů studia.
- Plnění úkolu se zatím daří, i přes koncentrační snahy jednotlivců.
2.1.4. Podpora činnosti Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy
Současným zřizovatelem obou školských zařízení je Jihomoravský kraj, dle
výhledového záměru mají kraje snahu převést tyto zřizovatelské pravomoci na obce.
Město Moravský Krumlov je připraveno zřizovatelskou funkci v případě nezbytnosti
převzít, neboť si je vědomo potřebnosti obou institucí, které vhodně doplňují
vzdělávací síť na území města Moravský Krumlov.
- Trvá. Připravena koncepce komplexního řešení volnočasových aktivit.
2.2. Krátkodobé úkoly investičního charakteru
2.2.1. Oprava objektů Mateřské školy na ulici Palackého
Z přijatého Výhledu předškolního a školního vzdělávaní dětí vyplývá tento vážný
úkol, který zabezpečí jednak mírné zvýšení kapacity tohoto pracoviště MŠ, jednak je
nezbytný pro plnění přísných hygienických podmínek. Investiční náklad je ve srovnání
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s kanalizací zanedbatelný, avšak z hlediska zdrojů města značný a v současné době
problematický. Rada města se v první etapě soustředí na zajištění provozu v souladu
s požadavky hygienických předpisů. Horizont řešení 2008.
- Úkol dostal absolutní prioritu jak v Radě, tak v Zastupitelstvu města. Škoda jen, že
pozdější obstrukcí některých zastupitelů (ryze formální důvody) mohla vysoutěžená
firma zahájit práce s několikaměsíčním zpožděním. Přesto bylo toto skvělé dílo
otevřeno 4.12.2008.
2.2.2. Znovuzřízení třídy MŠ v Polánce
V místní části Polánka podstatně vzrostl počet dětí předškolního věku. Podle
průzkumu, který provedl osadní výbor, převyšuje tento počet minimální směrné číslo
pro třídu MŠ. Odhad nákladů na stavební rekonstrukci bývalé MŠ dosahuje dle
Správy majetku města cca 570 000 Kč, podobná částka je třeba na zařízení. Konečné
rozhodnutí bude záviset na skutečném zájmu rodičů. Horizont řešení k 1.9.2008.
- Plnění úkolu po podrobném průzkumu odloženo po realizaci výstavby rodinných
domků. Současný počet dětí nezaručuje naplnění třídy mateřské školy, město by muselo
kromě nemalých investičních nákladů doplácet i na platy personálu.
2.2.3. Oprava školního hřiště při ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická ulice
Již vypracovaná dokumentace k přestavbě sportovního areálu u ZŠ Moravský
Krumlov, Ivančická ul., je značně předimenzována a realizace opravy v této podobě je
nereálná. Je nutno vytvořit nový a skromnější investiční záměr, který jednak bude ctít
potřeby školy, jednak zabezpečí činnost subjektů zaměřených na volnočasové aktivity
dětí a mládeže, zejména v odpoledních hodinách.
- Projekt byl zařazen do programu „Oranžová hřiště“, na který měla být z Nadace
ČEZ poskytnuta dotace před 1,6 mil. Kč. Ačkoliv měl Moravský Krumlov absolutní
prioritu v Jihomoravském kraji, dotaci nedostal.
- V roce 2008 byla realizována investiční dotace 100 tis. Kč od Jihomoravského kraje,
a to do 30.6.2008.
2.2.4 Vybudování školního hřiště ve vnitřním městě
Ve vnitřním městě jsou situována školská zařízení, která nesplňují technické
podmínky pro výuku tělesné výchovy. Je nutné vybudovat odpovídající zázemí, které
budou využívat všechny školy.
- Trvá, vedení města pracuje na výběru vhodné parcely.
3. Doprava
3.1. Oprava komunikací ve vnitřním městě
Viz bod 1.1.5.
3.2. Transformace autobusové dopravy ve vnitřním městě
Současný stav autobusové dopravy je nadále neúnosný. Plné náměstí autobusů
znemožňuje nerušený život města. V návaznosti na rekonstrukci kanalizace musí být
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zrekonstruováno i náměstí. Výstupní a nástupní stanoviště autobusů budou
realizována terminálem o několika stáních, Čekací doby autobusy budou trávit na
odstavném parkovišti se zázemím pro řidiče. Horizont řešení 2009-2010.
- Průběžně plněn. Dále viz 1.1.5. a 1.2.6.
3.3. Vyřešení parkování ve vnitřním městě
V rámci oprav náměstí a úpravy režimu autobusové dopravy bude zcela změněn
systém parkování ve vnitřním městě, a to i s využitím parkovacích ploch mimo
náměstí. Horizont řešení 2009-2010.
- Parkování na náměstí TGM, na náměstí Klášterním a v ulicích Růžová
a Komenského je přes obstrukce některých členů rady města od září 2008
zpoplatněno. Za první hodinu, která většinou postačí na vyřízení všech věcí, se platí
5 Kč, za každou další 20 Kč. Tímto krokem bylo jednak vyřešeno parkování ve
vnitřním městě (kdy po beznadějném objíždění náměstí řidiči porušili dopravní
předpisy nebo odjeli nakoupit jinam), jednak přicházejí nějaké peníze do pokladny
města. Parkovací automaty se zaplatily za prvních několik měsíců provozu.
3.4. Vyřešení parkování na nádraží ČD
Současný neúnosný stav bude částečně vyřešen rekonstrukcí parkovací plochy vedle
příjezdové komunikace od přejezdu k nádražní budově. Projekt je připraven (SÚS
Znojmo), realizaci proběhne v rámci řešení Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje, části Jihozápad. Po dokončení IDS v kraji očekáváme odlehčení
individuální dopravy v souvislosti se zavedením linek IDS i do obcí, z nichž musí dnes
občané jezdit k vlaku vlastními vozidly (Rokytná, Polánka, Lesonice, Petrovice,
Rybníky, Dobelice, Vémyslice, Dobřínsko atd.). Horizont řešení 2008-2009.
- Úkol trvá. Přes původní příslib (podzim 2007 - jaro 2008) se realizace společného
projektu IDS Správy a údržby komunikací JMK a KORDIS s.r.o. nikoliv naší vinou
opozdila. Přednost dostala jihovýchodní Morava (Neslovice, Bučovice, Kyjov).
Jihozápad přijde na řadu až naposled, horizont 2010.
4. Obchod a služby
4.1. Obchodní síť ve vnitřním městě
Z hlediska potřeb občanů se zdá současná obchodní síť vyvážená. Neexistuje proto
žádný důvod k jejímu sortimentnímu přebudování. Proto Rada města neuvažuje po
skončení jednotlivých nájmů o vypisování nových cestou volné soutěže, ale hodlá
prodlužovat nájmy v případě zájmu stávajícím nájemcům. Bude však nutné
respektovat současné ekonomické podmínky a upravit nájemné na reálnou úroveň.
Horizont řešení 2007-2010.
- Splněn.
4.2. Vytvoření konkurenčního prostředí
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Městu přicházejí nabídky na budování obchodních jednotek renomovaných řetězců.
V souvislosti s uvažovanou změnou územního plánu se již dnes nabízejí prostory pro
využití některé z takových nabídek. Rada města podpoří vybudování diskontního
supermarketu s cílem zachovat v zájmu občanů úroveň cen. Horizont řešení 20082009.
- Splněn. Developerská společnost FUENTES připravuje na ul. Znojemská naproti
jatkám stavbu diskontního obchodu PENNY MARKET. V současné době se vyřizuje
stavební povolení. Horizont řešení viz výše.
4.3. Služby
Město Moravský Krumlov dlouhodobě trpí nedostatkem nebo nedostupností
základních služeb běžného a technického charakteru (čistírna oděvů, opravna obuvi,
opravna rádio-televize apod.). Rada města bude usilovat o vytvoření podmínek
každému zájemci, který by chtěl tuto mezeru vyplnit. Horizont řešení trvalý.
- Trvá. Plnění velmi obtížné – nedostatek zájemců o realizaci, stejně jako volných
nebytových prostor.
5. Zdravotnictví a sociální péče
5.1. Zdravotnictví
Rada města připraví a po diskuzi s občany zrealizuje ekonomické řešení Lékařské
služby první pomoci ve variantě, která bude přijatelná pro většinu. Horizont řešení od
1.1.2008.
- Splněn. Z rozhodnutí JMK přestal kraj dotovat místní Lékařské služby první
pomoci, které tímto krokem zanikly. Pro Moravský Krumlov je místem LSPP
nemocnice s poliklinikou Ivančice nebo nemocnice s poliklinikou Znojmo.
5.2. Sociální služby
V souvislosti se změnou zákonů o sociální péči bude Rada města trvale sledovat
situaci všech občanů MK, jichž se úpravy dotknou. Nepustí
ze zřetele integraci těchto občanů a občanů sociálně slabých do většinové společnosti.
Horizont řešení trvalý.
- Průběžně plněn. I přes novinku adresného určení příspěvků na péči do rukou
potřebným město doplácí ročně 800 tis. Kč Středisku sociálních služeb Znojmo, které
dále některé služby zajišťuje. Občané, kteří služby potřebují, si dosud nezvykli si tyto
služby z mimořádného příspěvku na bezmocnost ve výši 2, 4, 8 nebo 11 tisíc Kč (podle
stupně potřebnosti) kupovat.
5.3. Domov důchodců
Z důvodů doplnění sociální infrastruktury Moravského Krumlova bude zadán
investiční záměr pro projektovou přípravu vybudování Domova důchodců s využitím
možných dotačních titulů. Horizont řešení: dlouhodobý úkol 2007 - 2013.
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- Trvá. JM krajem přidělena dotační pomoc na financování projektu úprav bývalé
Zvláštní školy v Rakšicích pro tento účel, a to ve výši 500 tis. Kč. V současné době
připravuje krajský úřad JMK dotační smlouvu. Počítáme s tím, že celé zařízení bude
po dokončení v gesci Jihomoravského kraje
6. Sport
6.1. Veřejná finanční podpora pro oblast tělovýchovy a sportu
V oblasti sportu nadále pokračovat v systémovém rozdělování dotací, které je
založeno na grantové podpoře projektů sportovních subjektů. Vyhlašovanými tématy
reagovat na aktuální potřeby sportovců, a to nikoliv formou plného krytí požadavků,
ale vždy s finančním podílem subjektů na realizaci projektů.
- Průběžně plněn.
6.2. Podpora sportovních oddílů
V rámci metodiky pro veřejnou finanční podporu (VFP) bude tato podpora zaměřena
zejména na oddíly, vyplňující volnočasové aktivity dětí a mládeže. Horizont řešení
trvalý.
- Průběžně plněn.
6.3. Podpora hospodárného využívání sportovních areálů
V rámci metodiky pro VFP bude tato podpora zaměřena zejména na oddíly, které
využívají majetek města a prokáží hospodárné využívání svých areálů, svůj vlastní
podíl na nákladech spojených s jejich provozem a budou o tyto areály dobře pečovat.
Horizont řešení trvalý.
- Průběžně plněn.
6.4. Vybudování relaxačních koutů v jednotlivých částech města
Zahájení dlouhodobého úkolu, jehož realizovatelnost a udržitelnost je třeba ověřit na
jednom prototypovém řešení. Dosavadní zkušenosti s rychlou devastací podobných
zařízení občany jsou varující zkušeností. Horizont řešení 2007-2008.
- Trvá.
7. Kultura
7.1. Koncepční činnost
7.1.1. Transformace Městského kulturního střediska
Praxe několika posledních let ukázala, že je nezbytné transformovat Městské kulturní
středisko jako věcnou základnu kultury v Moravském Krumlově, a to jednak
z hlediska nasměrování finančních toků tam, kde to přinese největší efekt, jednak
z hlediska organizačního a vyvíjených aktivit. Horizont řešení od 1.1.2008.
- Průběžně plněn. Pro nemožnost výběru nového ředitele MěKS (nikdo se nepřihlásil)
byl radou města dočasně pověřen řízením místostarosta Mgr. Třetina. Na základě
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provedeného procesně personálního auditu byla nastavena organizační struktura.
Všechny složky kromě muzea pracují dobře. Z muzea odešla pracovnice na vlastní
žádost, o místo není zájem – nutno dořešit.
7.1.2. Změna Moravskokrumlovských novin
Toto periodikum je nezbytné změnit z několika hledisek. Změna bude mít za cíl
jednak snížení finančních nákladů, které zatěžují město, jednak běžnou dosažitelnost
pro většinu občanů města a připojených částí. Horizont řešení 1.1.2008.
- Splněn v předstihu (říjen 2007).
7.2. Praktická činnost
7.2.1. Podpora činnosti občanských aktivit zaměřených na kulturu
V rámci veřejné finanční podpory musí Rada města pamatovat na podporu občanských
aktivit (Spolek pro obnovu tradic, Moravskokrumlovská historická společnost, Havlův
chrámový pěvecký sbor, Pěvecký sbor Karla Němečka, ochotnický divadelní soubor
BEZGEST, Minimuzeum československého opevnění 1935-1938 a další), které svou
činností obohacují kulturní a společenský život v Moravském Krumlově. Horizont
řešení trvalý.
- Průběžně plněn. Situaci v některých případech komplikuje, že potenciální příjemci
nejsou právními subjekty.
7.2.2. Oprava sokolovny
Viz 1.2.2. Nezbytnost tohoto úkolu podtrhuje skutečnost, že se jedná v současné době
o jediný kulturní stánek, kterým město Moravský Krumlov disponuje.
- Situace v plnění úkolu - viz 1.2.2.
8. Turistika
8.1. Podpora cyklostezek
Síť cyklostezek doznala v posledních letech podstatný rozvoj. Přesto je nezbytné
pracovat na nových námětech, opravách, údržbě a popularizaci. Trvalým úkolem Rady
města bude sledování zdrojů ze strukturálních fondů EU i národních a předstih
v projekční činnosti.
- Průběžně plněn. Celá řada projektů se zpracovává, některé jsou dokončeny. Realizace
vázne na financích. Běžná cena 1 km zpevněné cyklostezky dnes představuje 5-10 mil.
Kč.
8.2. Dobudování informačního systému města
Koncem roku 2006 byl položen základ informačního systému, který je třeba udržovat,
rozšiřovat a aktualizovat. S tím souvisí jednak rozšíření informací a povědomí o
našem městě po okolí včetně Znojma a Brna (nabídka městu již byla podána), jednak
reorganizace Informačního centra (pracovní doba, náplň, materiály). Horizont řešení
trvalý.
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- Průběžně plněn. Souvisí s 7.1.1. S pomocí mikroregionu byly instalovány na
Palackého ulici tři velmi pěkné tabule s tématikou „Židé v Moravském Krumlově“.
8.3. Vybudování naučné stezky
Národní přírodní rezervace Krumlovsko-Rokytenské slepence je ojedinělým útvarem
v rámci celé ČR. Dobře značená naučná stezka s několika zastaveními (lavička,
informační tabule) bude zárukou a podmínkou zvýšení zájmu o tento kout našeho
města. Nutné oslovení příslušných poradenských institucí a zpracování jednoduchého
projektu. Zdroje na realizaci
ve strukturálních fondech. Horizont řešení
2007-2008.
- Splněn s pomocí spolupráce s ČEZ. Dvanáct zastavení této naučné stezky umožňuje
volitelné okruhy podle náročnosti, a to od 1,5 až po 15.5 km.
8.4. Vybudování turistické ubytovny
Předpokládané zvýšení zájmu turistů o Moravský Krumlov a jeho okolí je limitováno
levným ubytováním, které v našem městě citelně chybí. Rada města ověří možnost
vybudování turistické ubytovny ve správě města a zdroj dotací z fondů EU pro tento
účel (projekt, realizace). Horizont řešení 2009 - 2010.
- Plněn i s využitím dotace z rozvojových fondů.
9. Životní prostředí
9.1. Separace odpadů
V rámci zlepšování kvality životního prostředí pokračovat a zdokonalovat separaci
odpadů v našem městě zvětšením počtu sběrných míst vybavených kontejnery na
separování odpadu.
- V počátcích. Realizaci brání nedostatek finančních prostředků – nutno zařadit mezi
priority! Pro rok 2009 je v rozpočtu TaZS jmenovitá částka 200 tis. Kč na nákup
kontejnerů na tříděný odpad. Celosvětová krize však ztěžuje jeho odbyt.
9.2. Zlepšování kvality ovzduší
Intenzivní komunikací se subjekty ovlivňujícími ovzduší Moravského Krumlova
přispět ke zlepšení kvality účinnými opatřeními. O všech krocích v maximální možné
míře budeme občany informovat.
- Intenzivní jednání s firmou Saint-Gobain Vertex mělo dospět k řešení
problematických zplodin výroby, které, ač hygienicky dle rozborů nezávadné,
znepříjemňují život občanů v okolí. Zplodiny měly být odvedeny 85 m vysokým
komínem do horních vrstev ovzduší, kde se měly větrem rozptýlit. Náklady firmy,
která je jednak největším zaměstnavatelem v Moravském Krumlově, jednak měla
zájem na bezproblémovém soužití s městem, měly být cca 25 mil. Kč. Národní
památkový )ústav však svůj souhlas, i přes použití politických jednání, protahoval tak
dlouho, až francouzský vlastník stáhl z Moravského Krumlova připravené zdroje a
elokoval je jinam. Úkol tedy trvá.
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- Problém pachů z jatek je již vyřešen. Firma má kryté uzavřené prostory pro jatecký
odpad, který je pravidelně odvážen k likvidaci, za niž se (oproti minulosti, kdy naopak
kafilerie odpady vykupovala) nyní platí nemalé částky. Firma je v rámci
bezproblémového soužití s městem obětuje.
10. Mikroregion
10.1. Podpora činnosti
Město Moravský Krumlov na rozdíl od minulosti se musí ujmout přirozené role
vedoucího prvku v Mikroregionu Moravskokrumlovsko. První kroky byly učiněny
formou doplatku dlužného členského příspěvku. Náš zástupce v orgánu mikroregionu
bude důsledně dbát o zviditelnění našeho města, informování Rady a Zastupitelstva o
všech aktivitách mikroregionu a využití všech možností, které mikroregion poskytuje
(projekční činnost dle zadání, průzkum možností dotací a grantů atd.).
- Starosta města se v polovině roku 2008 stal předsedou mikroregionu. Spolupráce tak
přestala být problematická a rozvíjí se. Členství v mikroregionech je podstatnou
podmínkou kladného rozhodování orgánů v procesu přidělování evropských dotací!
10.2. Oprava sokolovny
Viz 1.2.2. a 7.2.2.
11. Další aktivity pro podporu městem
11.1. Podnikatelský inkubátor
Vytvořit podmínky pro začínající podnikatele, umožnit realizaci podnikatelských
záměrů nabídkou kancelářských a výrobních prostor, případně pozemků
v průmyslových
zónách.
Realizovat
ve
spolupráci
s mikroregionem
Moravskokrumlovsko - dlouhodobý úkol 2007 - 2013.
Plnění problematické, přesto dílčí úspěchy (fotovoltaické elektrárny, brown field
Lacrum).
11.2. Využití průmyslové zóny na Lerchu
V rámci podpory podnikání najít vhodné využití rekultivované skládky Na Lerchu.
Vzhledem k omezujícím podmínkám, které jsou dány podložím a izolací bývalé
skládky, se jedná o úkol dlouhodobý (2007-2013).
Splněn - fotovoltaické elektrárny jako dočasné stavby bez hlubokého založení mohou
využít jak rovinné části rekultivované skládky, tak přilehlých pozemků s nízkou
bonitou.
11.3. Využití zámeckého parku
11.3.1. Dolní zámecký park
Dolní zámecký park se po regeneraci jeví jako výrazná klidová zóna města Moravský
Krumlov, jejíž využití není závislé na opravě zámku (viz.1.2.5.). Prioritní zůstává
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jeho využití pro relaxaci a odpočinek občanů a návštěvníků města. Náročným úkolem
pro město je zabránit vandalskému ničení nových výsadeb a mobiliáře (lavičky) a
dokončení některých oprav (můstek, tenisový kurt a stavební příslušenství. Možnost
získání prostředků ze strukturálních fondů. Horizont řešení trvalý.
- Průběžně plněn. Můstek skvostně opraven - přihlášen do soutěže o nejlépe opravenou
památku Jihomoravského kraje 2007.
11.3.2. Horní zámecký park
Revitalizace horního zámeckého parku včetně amfiteátru a stavebního příslušenství.
Horizont řešení podle zájmu investorů.
- Splněn. Přihlásil se investor, který vlastním nákladem revitalizuje celý prostor
(amfiteátr, sociální zařízení a domek po paní Živnové). V současné době zpracovává
projekt a jedná o finančních zdrojích.
11.4. Oprava židovského hřbitova
Židovský hřbitov je snad nejcennější památkou města. Jeho oprava a revitalizace
včetně odstranění přebytečného rostlinného krytu a narovnání náhrobků udělá
z tohoto místa velmi zajímavou lokalitu, která vzbudí světový zájem. Nutno
dohodnout s Židovskou obcí Brno. Potřebné prostředky sondovat u strukturálních
fondů a příslušných organizací či jednotlivců. Zabezpečení prací s využitím světových
prázdninových aktivit mládeže (obvyklý způsob). Horizont řešení 2008 -2010.
- Průběžně plněn. Spolupráce s Židovskou obcí Brno. Náhrobky a nálety řeší židovská
obec, sečení trávy město. V řešení je náprava chyby v katastrální mapě - zeď horního
zámeckého parku, která je současně zdí hřbitova, byla digitalizací přesunuta do
majetku Židovské obce. Po nápravě bude město pokračovat ve stavební údržbě zdi jsou vyčleněny prostředky.
V Moravském Krumlově dne 31.3.2009
Za Radu města:
Ing. Jaroslav Mokrý, starosta
Slavnostní otevření poslanecké kanceláře
Dne 6. 3. 2009 se uskutečnilo slavnostní otevření regionální poslanecké kanceláře paní
poslankyně za ČSSD Ireny Kočí. Regionální poslanecká kancelář je umístěna v
blízkosti centra města Moravský Krumlov v budově DPS, Jiráskova 634. Pro
veřejnost byla regionální poslanecká kancelář otevřena každý den: pondělí 9.00-17.00,
úterý až pátek 9.00-12.00.
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Výchovně rekreační tábor
Na začátku srpna se konal Výchovně rekreační tábor pro děti, který každoročně
organizuje Město Moravský Krumlov, zastoupené Městským úřadem.
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. Dvacet dětí, z rodin evidovaných MěÚ, oddělením
sociálně - právní ochrany dětí, tak mohlo prožít deset krásných dní v rekreačním
středisku nedaleko Křižanova na Vysočině. Mladým táborníkům se dle závěrečných
dotazníků, jež vyplňovali, na táboře nejvíce líbilo například hraní her, koupání,
olympiáda. Dále to bylo kreslení, batikování triček, diskotéka, opičí dráha či různé
soutěže. Mezi velké zážitky patřil také výlet do Moravského krasu, kejklířské
vystoupení a vypouštění luceren štěstí. Do programu byly zahrnuty vycházky,
besedy, sportovní vyžití a rovněž návštěva Městské policie Moravský Krumlov a
Policie ČR, obvodní oddělení Moravský Krumlov. Podle hodnocení účastníků se
jednalo o velice zdařilý pobyt a všichni by rádi jeli na podobnou akci příště znovu.
Průběh tábora zajišťovali sociální pracovníci z MěÚ, oddělení sociálně - právní
ochrany dítěte. Těm účast na takových akcích přispívá ke vzájemnému poznání se s
dětmi a je celkově užitečná pro jejich následnou práci s nimi.

IV. Hospodářský život
Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov
pro rok 2009
Základní ukazatele rozpočtu:
Zdroje rozpočtu celkem
163 160,2 tis. Kč
Potřeby rozpočtu celkem
159 943,2 tis. Kč
Provozní rozpočtová rezerva
3 217,0 tis. Kč
Rozpočet příjmů
Rozpočet výdajů
Financování

151 561,2 tis. Kč
158 090,2 tis. Kč
6 529,0 tis. Kč

Jednotlivé ukazatele rozpočtu jsou podrobně specifikovány v tabulkové části
rozpočtu a příslušných komentářích.
Součástí rozpočtu města jsou i rozpočty fondů - Fond kulturních a sociálních
potřeb a Fond rozvoje bydlení.
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Návrh závazných ukazatelů:
Příjmová část rozpočtu:
Příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd (tj. daňové příjmy, nedaňové
příjmy, kapitálové příjmy a dotace), dále odvod z odpisů pro příspěvkovou
organizaci města:
- Mateřská škola Moravský Krumlov – 140 tis.Kč
- Základní škola Klášterní nám., Moravský Krumlov – 181 tis. Kč
- Základní škola Ivančická, Moravský Krumlov – 200 tis. Kč
- Správa majetku města Moravský Krumlov – 3 598 tis. Kč
- Technická a zahradní správa Moravský Krumlov – 104 tis. Kč
Výdajová část rozpočtu:
výdaje celkem v jednotlivých oddílech, neinvestiční příspěvky příspěvkovým
organizacím města:
- Mateřská škola Husova – 2 265 tis. Kč
- Základní škola, Klášterní nám. – 2 480 tis Kč
- Základní škola, Ivančická – 2 964 tis. Kč
- Městské kulturní středisko – 4 085 tis. Kč
- Správa majetku města – 4 009 tis. Kč
- Technická a zahradní správa – 9 730 tis. Kč, účelově 200 tis. Kč na nákup
kontejnerů (papír a plasty)
Financování:
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Ing. Jaroslav Mokrý
starosta města
Zpracovala: Ing. Jana Florianová
V Moravském Krumlově dne 5.3.2009
Schváleno na jednání ZM dne 16.3.2009.
Komentář k návrhu rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2009
Příjmová část rozpočtu:
Příjmy Města Moravský Krumlov se pro rok 2009 odhadují v celkové výši
151 561,2 tis. Kč, po zapojení stavů účtů města zdroje činí 163 160,2 tis. Kč.
Daňové příjmy:
Návrh rozpočtu počítá s daňovými příjmy v celkové výši 59 580 tis. Kč. Výnosy
sdílených daní vychází ze skutečnosti roku 2008, příjmy místních poplatků se
taktéž předpokládají z rozsahu roku 2008, neboť nedošlo k žádné úpravě výše
místních poplatků. Výše příjmů správních poplatků je očištěna o výkyv z konce
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roku 2008 (dopravní agendy). Příjem u daně z příjmů za obec bude proúčtována až
po zpracování daňového přiznání formou rozpočtového opatření.
Nedaňové příjmy:
Celkem se nedaňové příjmy očekávají ve výši 10 903 tis. Kč. Výše nedaňových
příjmů ve většině případů vychází z předpisných seznamů (nájmy, služby), dále
z kvalifikovaných odhadů, které byly očištěny o mimořádné příjmy (např. pokuty).
Nově se v roce 2009 zapojuje příjem z poskytování služeb u azylového domu a to
na základě dohody o spolupráci při realizaci veřejné zakázky na zajištění této
sociální služby (smlouva s Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Znojmo)
z prostředků EU. Odvody z odpisů od příspěvkových organizací města se
předpokládají ve výši 50-ti procent jejich tvorby, u SMM kalkulace vychází
z plánovaných splátek jistin a úroků hypotečních úvěrů za bytové domy.
Kapitálové příjmy:
U kapitálových příjmů se předpokládají příjmy za prodeje pozemků a dále přijetí
investičních příspěvků na pořízení investičního majetku (příspěvky na přípojky od
majitelů domů na ulici Pionýrská). Celkem kapitálové příjmy v rozpočtu na rok
2009 představují částku 1 495 tis. Kč.
Dotace:
Dotace tvoří nejvýznamnější skupinu příjmů, předpoklad pro rok 2009 činí
79 583,2 tis. Kč. Nejvíce dotací město obdrží na výplatu sociálních dávek (již
přijatá rozhodnutí na celkovou částku 56 418 tis. Kč). Souhrnný finanční vztah ke
státnímu rozpočtu činí 19 909,2 tis. Kč, přičemž příspěvek na výkon státní správy
činí 18 715,7 tis. Kč a příspěvek na školství 1 193,5 tis. Kč. U dotace na sociálně
právní ochranu dětí (celkem 1111 tis. Kč) a transfery od obcí za dojíždějící žáky
bude použito rozpočtování těchto příjmů na nedaňové příjmy, neboť v prvním
případě město obdrželo rozhodnutí pouze na první čtvrtletní roku 2009 a ve
druhém případě se jedná o konsolidovanou položku rozpočtu a tato bude úplně
přesně známa až při provedeném vyúčtování odborem školství.
Výdajová část rozpočtu:
Výdaje rozpočtu Města Moravský Krumlov se pro rok 2009 kalkulují v celkové
výši 154 873,2 tis. Kč, po zapojení splátek jistin půjček a úvěrů činí potřeby města
159 943,2 tis. Kč. K zabezpečení pokrytí případného výpadku daňových příjmů se
vytváří provozní rozpočtová rezerva ve výši 3 217 tis. Kč.
Rekapitulace:
- výdaje dle oddílů
154 873,2 tis. Kč
- financování (splátky)
5 070,0 tis. Kč
- provozní rezerva
3 217,0 tis. Kč
celkem
163 160,2 tis. Kč
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Zemědělství a lesní hospodářství:
- platba útulku pro psy – 142 tis. Kč
- úhrada za zpracování lesních hospodářských osnov – 240 tis. Kč
- ostatní platby se realizují až po zapojení příslušných dotací (činnost lesního
hospodáře, výsadba melioračních dřevin)
Průmysl, stavebnictví, obchod, služby:
- výdaje spojené s účastí na veletrzích, propagace města, opravy – 152 tis. Kč
- marketingová studie cestovního ruchu (z roku 2008) – 100 tis. Kč
Doprava:
- doplatek za projekční služby – průtah městem – 200 tis. Kč
- spoluúčast k investici – průtah městem – 3 028,9 tis. Kč
- úprava cesty ulice Slunečná – 150 tis. Kč
- platby za dopravní obslužnost společnosti Kordis JMK – 974 tis. Kč
- provozní náklady na parkovací automaty (parkovací lístky) – 19 tis. Kč
Vodní hospodářství:
- úroky z úvěru související s výstavbou ČOV Moravský Krumlov (úvěr KB,
ukončení splácení v letošním roce) – 92 tis. Kč
- splátky příspěvku Svazku VaK Třebíč – Dyje I a Dyje II – 6 217 tis. Kč a
380 tis. Kč
- kanalizace ulice Pionýrská (hrazeno z příspěvků vlastníků domů z roku
2008 a 2009) – 640 tis. Kč
- provozní náklady – svod dešťových vod, nájemné, členský příspěvek Svazek
VaK Třebíč, apod. – 109 tis. Kč
Spoje:
- platba měsíčních udržovacích poplatků za informační kanál – 72 tis. Kč
Vzdělávání:
- příspěvek na provoz pro MŠ Husova – 2 265 tis. Kč
- doplatek za rekonstrukci MŠ Palackého – 895 tis. Kč
- příspěvky na provoz pro ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická – 2 480 tis. Kč a
2 964 tis. Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky:
- publikace k výročí města (smluvní vztah) – 770 tis. Kč
- členský příspěvek Concentus Moravice – 37 tis. Kč
- spoluúčast k dotaci z Ministerstva kultury – objekt šatlavy, Knížecí dům
(připojení k žádosti o dotaci – rozhodnutí RM), 50 % k dotačnímu titulu –
855 tis. Kč
- projektová dokumentace – šatlava – 285 tis. Kč
- platba za vysílání informačního kanálu (TIV Ivančice) – 72 tis. Kč

31

- příspěvek na provoz pro MěKS (zabezpečení provozu a vybraných
kulturních akcí městem) – 4 085 tis. Kč
- dotace na Krumlovské vánoce a Majáles (rozhodnutí RM) – 95 tis. Kč a 57
tis. Kč
- příspěvek na oslavy škol – ZŠ Klášterní a Gymnazium Moravský Krumlov –
95 tis. Kč
- ples města, vítání občánků apod. – 136 tis. Kč
Tělovýchova a zájmová činnost:
- projektová dokumentace - bazén – 600 tis. Kč
Zdravotnictví:
- v roce 2009 se nepředpokládají výdaje v této oblasti (v předcházejících letech
zde figurovaly výdaje spojené se zabezpečením LSPP)
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:
- doplatek za vícepráce vůči firmě IMOS Brno – 395 tis. Kč
- úroky z úvěru na výstavbu DPS, 54 b.j. a půdní vestavby na nám. TGM –
2300 tis. Kč
- pojištění budovy a platba znaleckého posudku – 54 b.j. – 64 tis. Kč
- změny územního plánu – 133 tis. Kč
- příspěvky na provoz pro SMM a TaZS Moravský Krumlov – 4 009 tis. Kč a
9 730 tis. Kč
- rekonstrukce WC – 950 tis. Kč
- drobné výkupy pozemků – 95 tis. Kč
- zpracování projektové dokumentace na zasíťování pozemků Polánka,
spoluúčast na vybudování přípojek – E.ON – 450 tis. Kč a 240 tis. Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení – 380 tis. Kč
- provozní výdaje spojené s majetkem města (vytyčování, opravy, daň
z převodu nemovitostí, apod.) – 148 tis. Kč
Ochrana životního prostředí:
- úroky z půjčky Státního fondu životního prostředí ČR – rekultivace skládky
Lerch – 35 tis. Kč
- likvidace nebezpečného odpadu – 60 tis. Kč
- opravy majetku – naučná stezka – 10 tis. Kč
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení:
- zapojení účelové dotace státu na výplatu sociálních dávek – 56 418 tis. Kč
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení:
- provozní náklady Domu s pečovatelskou službou – 2 414 tis. Kč, příspěvek
Centru sociálních služeb Znojmo na úhrady nákladů s pečovatelskou službou
– 760 tis. Kč
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- provozní náklady Azylového domu s matky s dětmi (v letošním roce hrazeno
z dotace EU, fakturace služeb vůči Diecézní charitě Brno) – 542 tis. Kč
- výchovně- rekreační tábor pro děti – v rozpočtu je počítáno pouze se
spoluúčastí k dotaci JMK (ve výši 50%) – 66 tis. Kč
- činnost klubů důchodců – příspěvek na čtyři kluby – 43 tis. Kč, příspěvek
Tyflocentrum - 57 tis. Kč – rozhodnutí RM
- činnost protidrogového koordinátora – 19 tis. Kč
- komunitní plánování sociálních služeb – 19 tis. Kč
Civilní připravenost na krizové stavy:
- krizové řízení, jedná se zejména o rezervu v případě potřeby (povodně apod.)
Bezpečnost a veřejný pořádek:
- provozní náklady městské policie, největší podíl tvoří výdaje na platy a
související odvody (cca 83 % celkových výdajů)
- ostatní provozní výdaje – splátky leasingu, PHM, služby telekomunikací,
školení
(v roce 2009 přezkoušení strážníků MěP), apod.
Požární ochrana :
- provozní náklady sboru dobrovolných hasičů Polánka, Rokytná a Rakšice
- pro každý sbor kalkulováno s rezervou k využití dle vlastního uvážení –
24 000,- Kč
- investiční příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Rakšice (spoluúčast
k dotaci) – 300 tis. Kč
Státní správa, územní samospráva:
- výdaje spojené s činností uvolněných a neuvolněných zastupitelů – celkem
2 587 tis. Kč
- zvýšené výdaje na odvody z mezd – od roku 2008 jsou zatíženy těmito
odvody i odměny neuvolněných zastupitelů
- peněžité dary za činnost v komisích a výborech – 57 tis. Kč
- mzdové výdaje zaměstnanců úřadu – návrh vychází z plánovaného počtu
zaměstnanců – 19 473 tis. Kč, OON 200 tis. Kč, zákonné odvody 6 774 tis.
Kč
- nově kalkulována položka náhrady nemocenské – 200 tis. Kč
- drobný hmotný majetek – pouze výměny za již neopravitelný majetek – 190
tis. Kč
- navýšení výdajů na energie souvisí s celkovým navýšením těchto cen – celkem
963 tis. Kč
- služby pošt – 1 045 tis. Kč, služby telekomunikací – 523 tis. Kč
- ostatní služby – příspěvek na obědy (55% z hodnoty stravenky), služby
spojené se zabezpečením chodu programového vybavení (dle platných smluv),
např. aktivita benchmarding – 1 929 tis. Kč
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- konzultační služby – dr. Šopák, dopravní znalci (přestupková komise) – 95
tis. Kč
- opravy a udržování – zvýšené náklady na údržbu staršího technického
vybavení (zejména kopírovací stroje, autopark) – 285 tis. Kč
- služby vzdělávání – zabezpečení vzdělávání dle platných právních předpisů
– 333 tis. Kč
- obnova výpočetní techniky, obnova SW a dokoupení licencí – předpokládaná
výměna výpočetní techniky (životnost již ukončena – v případě odepisování
by již bylo účetně odepsáno), výměna hlavního serveru, provoz datové sítě –
celkem 1 460 tis. Kč
- v roce 2009 jsou nad běžné výdaje úřadu zařazeny tyto položky: nákup
osobního automobilu (450 tis. Kč), spoluúčast k nákladům v souvislosti
s implementací e-governmentu (300 tis. Kč)
- součástí jsou i výdaje fondu kulturních a sociálních potřeb (příděl do fondu
činí 2% z původních rozpočtovaných mzdových výdajů a příděl na krytí
nemocenské pro první tři dny nemoci) – 762,3 tis. Kč
Finanční operace:
- výdaje spojené s bankovními službami a internetovým bankovnictvím – 100
tis. Kč
- úroky z úvěru z roku 2007 (poskytovatel – Česká spořitelna, a.s.) – 330 tis.
Kč
Ostatní činnosti:
- vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci finančního vypořádání
se státem (sociální dávky a volby z roku 2008) – 1 635 tis. Kč
- pravidelné členské příspěvky v organizacích, kde město členem, v roce 2008 je
v čerpání zahrnutý mimořádný příspěvek vůči Znojemskému regionálnímu
rozvoji (platba – rozhodnutí RM) – 318 tis. Kč
- rezerva na veřejnou finanční podporu – rozpočtovým opatřením bude
přesunuto do příslušných odvětví rozpočtu – 713 tis. Kč
- skutečná nespecifikovaná rezerva – k přerozdělení dle rozpočtového opatření
– 1021 tis. Kč
Financování:
V rámci operací financování se na straně zdrojů zapojuje výsledek hospodaření
předcházejících let a stavy fondů města.
Na straně potřeb se uskutečňují splátky jistin úvěrů a půjček.
(Zpracovala: Ing. Jana Florianová)
Z příspěvku pana místostarosty Mgr. Tomáše Třetiny
Největší akcí roku 2009 měla být oprava průtahu krajské silnice III/4133. Jedná
se o celkovou rekonstrukci silnice a chodníků od stávajícího kruhového objezdu přes
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náměstí TGM kolem Gymnázia až po křižovatku
u Vertexu. Na náměstí
TGM bude vybudován autobusový záliv pro tři autobusy v obou směrech a jedná se
o první etapu opravy náměstí. V této etapě je plánováno vybudovat nové
autobusové nádraží u splavu naproti středisku TaZS. Celkovou změnu dopravy v
Krumlově doplní vybudování autobusového terminálu a vlakového nádraží.
Hlavním investorem vybudování tohoto terminálu a opravy průtahu je
Jihomoravský kraj. Obě investiční akce se budou realizovat v letech 2009 a 2010.
Vybudování autobusového nádraží závisí na přiznání dotací z Evropské unie,
žádost bude podána v jarních měsících po vyhlášení výzvy. Průtah městem bude
stát cca 50 milionů korun s podílem města 11 milionů, vybodování autobusového
nádraží opět cca 50 milionů s předpokládanou dotací až 90%. Další investiční akce
budou, již v menším rozsahu. Dokončení vybudování přípojek k rodinným domům
na ulici Pionýrská. Rekonstrukce hasičky v Rakšicích a oprava tribuny na
fotbalovém hřišti je dotována ze státního rozpočtu. Věřím, že se již konečně podaří
prosadit do rozpočtu města částku cca 1 mil korun na opravu veřejného WC ve
vnitřním městě. V krátkosti se ještě zastavím u měřičů rychlosti projíždějících
vozidel, které jsou instalovány v Moravském Krumlově. Tyto měřiče jsou velmi
poruchové a neplní svůj účel. Samozřejmě jsme v záruční době kontaktovali firmu
INFOHELP, od které jsme po řádném výběrovém řízení tyto měřiče zakoupili, aby
uvedla vše do provozního stavu. Tato firma zde několikrát byla a panely „opravila“
a to tak, že měřily jeden dva dny a opět se rozbily. Nyní již firma na naše urgence
nereaguje. Proto jsme pověřili právní kancelář naším zastupováním u soudu, neboť
podáme žalobu na firmu Infohelp, protože tato není schopná měřiče opravit, není
ochotná je odmontovat a vrátit peníze. Samozřejmě že budeme instalovat měřiče
nové.
Vertex v našem městě bude končit
Ve čtvrtek 10. září byli starosta Ing. Mokrý a místostarosta Mgr. Třetina pozváni
k jednání do firmy Saint-Gobain Vertex v Moravském Krumlově. Byli přijati
ředitelem závodu Ing. Čagánkem a generálním ředitelem Saint-Gobain Vertex pro
ČR Ing. Pavlišem. Na programu jednání bylo zejména další působení firmy SaintGobain Vertex v Česku a v Moravském Krumlově zvláště. Páni ředitelé oznámili
vedení města, že z rozhodnutí francouzských vlastníků firmy se část výrobního
programu, zvaná „perlinky“,která představuje cca 20 % současné výroby v Mor.
Krumlově, přesouvá do nově vybudovaných kapacit v Litomyšli. Současně se
začíná pracovat na stavbě nové tkalcovny v Hodonicích, kam bude po dokončení
přemístěna výroba z Moravského Krumlova. V závodě Moravský Krumlov dojde
do konce roku 2009 k redukci cca 20 % pracovních míst. Do konce roku 2010 bude
ukončen přesun technologie do Hodonic a výroba v závodě Moravský Krumlov
bude zastavena. Většině současných kmenových zaměstnanců závodu Moravský
Krumlov bude nabídnuta práce v Hodonicích. Starosta a místostarosta požadovali
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podrobné vysvětlení tohoto nenadálého kroku. Páni ředitelé je seznámili s celou
historií vztahů města a závodu Vertex. Závod musel od začátku bojovat
s prostorovým omezením svého rozvoje, daným polohou, a protesty občanů proti
sice hygienicky nezávadným (potvrzeno všemi atesty), ale přesto pachově
nepříjemným parám, vypouštěným do ovzduší. Plánovaná výstavba komína, který
by páry odvedl do výšky 85 metrů, kde by se rozptýlily, nevyšla pro nesouhlas
Národního památkového ústavu (střed města včetně závodu Saint-Gobain Vertex
je v památkové zóně, kterou zastupitelstvo města nechalo vyhlásit v devadesátých
létech 20. stol.). Nejdůležitější z dnešního pohledu se však jeví akt odmítnutí
výstavby přádelny skelného vlákna na katastru Moravského Krumlova občany
počátkem devadesátých let. Tato přádelna byla vstřícně přijata v Hodonicích,
odkud se denně kamióny převáží několik desítek tun vlákna do Moravského
Krumlova, kde jsou tkalcovny, jejichž roční výroba donedávna představovala 100
mil. m2 skelných tkanin a tapet. Náklady na tento přesun suroviny jdou do desítek
miliónů korun ročně. Úspora těchto nákladů a možný další rozvoj jsou hlavními
důvody pro tak rozhodný krok, jakým je uzavření závodu v Moravském Krumlově.
Podle slov ředitele Ing. Pavliše se podařilo odvrátit další z uvažovaných variant přesun celé výroby sklotextilií z důvodu podstatných úspor mzdových nákladů do
Asie, kde jsou tyto náklady zlomkem českých. Ve prospěch Česka zabodovaly
kvalifikace pracovní síly a dopravní náklady při distribuci hotových výrobků.
Pokud jde o budovy, hledá vedení Saint-Gobain Vertexu investora, který by je
převzal. Převzetí městem, byť za symbolickou cenu, vedení města rozhodně odmítlo
jako vražednou zátěž. V neposlední řadě bude třeba řešit problematiku nájemců lékaři, autodopravci, sauna atd. Starosta Ing. Mokrý projednal vznikající situaci s
vedením Úřadu práce ve Znojmě. Ředitel Mgr. Čopf přislíbil věc trvale sledovat a
pomoci podle možností zákonů. Pokud jde o zaměstnance, kteří přejdou do práce v
Hodonicích, počítá vedení města s vyvoláním jednání, které by vedlo ke zřízení
linky veřejné hromadné dopravy s možným příspěvkem zaměstnavatele a města.
(Ing. Jaroslav Mokrý, Mgr. Tomáš Třetina)

V. Úprava obce, doprava, spoje, změny životního prostředí
Veřejné sociální zařízení ve městě se dočkalo rekonstrukce
Dne 1. 6. 2009 byl předán dodavatelskou firmou OSP s. r. o. Moravský Krumlov
dokončený nově zrekonstruovaný objekt veřejného sociálního zařízení ve městě,
nacházející se za budovou SD Jednota.
Finanční prostředky na realizaci této akce zahrnulo do rozpočtu města na letošní
rok zastupitelstvo města v celkové výši 950 tis.Kč. Důvodem byl neutěšený stav a
zcela nevyhovující prostory tohoto zařízení vybudovaného v 50. letech minulého
století. Celkové investiční náklady akce činí bezmála 870 tis. Kč a zahrnují
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přestavbu vnitřního interiéru budovy, rekonstrukci vodoinstalace a
elektroinstalací, nové obklady stěn a podlah, veškeré výměny zařizovacích
předmětů splňující současné stavební a hygienické normy. V interiéru je rovněž
pamatováno na místnost pro obsluhu tohoto zařízení. Nově bylo řešeno vytápění
objektu přímotopnými stropními panely a nezapomnělo se ani na zdravotně a
tělesně postižené spoluobčany vybudováním kabinky s bezbariérovým přístupem. Z
důvodu energetických úspor bylo přikročeno k výměně veškerých oken a dveří a
zateplení pláště objektu včetně střechy. Fasáda byla barevně navržena po dohodě s
památkovým ústavem tak, aby objekt nenarušoval památkově chráněné městské
opevnění. V závěru prací, které trvaly rovných šest týdnů, byly osazeny do fasády
kovové branky v dobovém provedení, vyrobené Zámečnictvím pana Martina
Soukupa. Uzavírají přístup na horní hradební baštu a bezbariérový vstup ke
kabince pro ZTP občany.
Vzhledem k tomu, že tento objekt byl v minulosti terčem projevů vandalismu,
zbývá z těchto důvodů osadit kamerový systém, který bude pohyb vně objektu
monitorovat. Toto zařízení bude jistě dlouho a dobře sloužit občanům ale i
návštěvníkům našeho města.
Nádraží čeká rekonstrukce
144 milionů korun, taková je celková částka, kterou budou České dráhy investovat
do konce roku 2010 do rekonstrukcí nádražních budov na jižní Moravě a na
Vysočině. Největší a nejzásadnější opravy se chystají na nádražích v Telči,
Břeclavi, Moravském Krumlově a Letovicích.
„V Moravském Krumlově zrealizují ČD celkovou rekonstrukci budovy
v návaznosti na budování přestupního terminálu IDS za 13 milionů korun,“
potvrdila Kateřina Šubová z tiskového oddělení ČD. V objektu dojde k provedení
nové hydroizolace, výměně oken a dveří, zateplení fasády, rekonstrukci střešního
pláště, dispozičním změnám a v neposlední řadě ke kompletní rekonstrukci
vnitřních prostor pro cestující veřejnost včetně nových sociálních zařízení.

VI. Péče o obyvatelstvo
Zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Moravský
Krumlov bylo schváleno usnesením z mimořádné schůze Rady města Moravský
Krumlov ze dne 25.4.2005.
Co to je komunitní plánování sociálních služeb?
- jedná se o metodu, kterou lze na úrovni obcí (měst) plánovat sociální služby s
ohledem na místní specifické podmínky a potřeby jednotlivých občanů
- je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v
oblasti sociálních služeb
- plánování je založeno na dialogu o podobě sociálních služeb
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- důraz je kladen na zapojování všech, kterých se sociální služby týkají
- zásadní význam má dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou
účastníků
Jaký je přínos komunitního plánování sociálních služeb ?
- zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku
- zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám
- zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele,
poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb
- zvyšuje podíl občanů na rozhodovacím procesu a míru jejich zapojení do dění v
obci
- zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože jsou tyto
vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné
Co se rozumí komunitou v procesu plánování sociálních služeb ?
- celé plánování probíhá za účasti komunity, tj. uživatelů, poskytovatelů a
zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti.
Uživatelé (klienti) sociálních služeb – jsou osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální
situaci, které služby využívají.
Poskytovatelé sociálních služeb - jsou subjekty, které služby poskytují a nabízí, bez
ohledu na to, zda se jedná o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí
nebo krajem, příp. státem.
Zadavatelé - jsou zejména obce (města) a kraje. Jsou odpovědni za zajištění
sociálních služeb na příslušném území a jsou garanty realizace výstupů
komunitního plánování.
Veřejnost - jsou všichni ostatní zájemci, kteří jsou schopni aktivně přispět
k
vytvoření plánu a jeho realizaci.
Zástupci uvedených skupin v rámci společné práce navrhují podobu sociálních
služeb (komunitní plán) a podílejí na naplňování konkrétních opatření v něm
stanovených.
Členové rozšířené pracovní skupiny (triády):
Homolková Edeltraut (obyvatelka DPS)
Milošová Františka (obyvatelka DPS)
Vránková Magdalena (za zdravotně postižené občany)
- za uživatele sociálních služeb
Kohoutková Marie (zaměstnankyně CSS Znojmo)
Šustrová Eva (zaměstnankyně CSS Znojmo)
Indrová Eva (TyfloCentrum Brno, detašované pracoviště Mor. Krumlov)
- za poskytovatele sociálních služeb
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JUDr. Bártová Věra (zaměstnankyně města - MěÚ, OSV)
Borešová Jaromíra (zaměstnankyně města - MěÚ, OSV)
Bc. Illková Ida (zaměstnankyně města - MěÚ, OSV)
- za zadavatele sociálních služeb
PharmDr. Strieglerová Marie - ZM Moravský Krumlov
Kočí Irena - vedoucí DPS, členka RM a ZM Moravský Krumlov
- za politickou reprezentaci Města
Coolna v Mor. Krumlově otevřena
V pondělí 16. února 2009 bylo slavnostně otevřeno nové zařízení pro naši mládež.
Ve spolupráci se znojemskou Charitou vzniklo „Nízkoprahové zařízení
COOLNA“, které sídlí v budově bývalého kulturního střediska na Břízové ulici. Je
určeno mládeži do 26 let, která tu může trávit volný čas denně mimo středy od 14
do 18 hodin. Provozní dobu bude možno uzpůsobit podle zájmu uživatelů.
K zásadám poskytování služeb patří především individuální přístup, anonymita,
podpora iniciativy, dobrovolnost, bezplatnost, rovnocennost.
Během zahájení pronesli několik slov zástupci města Znojma, znojemské Charity,
města Moravský Krumlov a požehnání tomuto projektu dal otec Zdeněk Angelik
Mička. Slavnostního přestřižení pásky se ujala paní poslankyně Irena Kočí a
místostarosta města Tomáš Třetina. Poté následovala prohlídka prostor COOLNY
a v krátkém programu vystoupili žáci ZŠ Ivančická pod vedením p. uč. L. Ficové.
A po půl roce...
Náš nízkoprahový klub již funguje v Moravském Krumlově přes půl roku. Za tuto
dobu se celkově podařilo vybudovat důvěru mezi pracovníky a uživateli, díky
čemuž se zvýšil počet poradenství a krizových intervencí. Například za měsíce
červenec, srpen a září nás opakovaně navštěvovalo 89 uživatelů a to celkově v 681
návštěvách. Z těchto návštěv bylo 424 různých intervencí tzn. pomoc uživatelům.
Vyjma běžného fungování klubu byly v těchto třech měsících uskutečněny tyto
akce:
Od 7.7.09 bylo zahájeno prázdninové brnkání na kytaru (každé úterý)
- zjištění muzikálnosti a nadání našich klientů (vzniklo z požadavku uživatelů)
16.7.2009 proběhl výlet za koupáním na Znojemskou plovárnu Louka spojený s
prohlídkou znojemského klubu Coolna - z požadavku uživatelů
3.8.2009 proběhl v klubu mini TURNAJ ve stolním fotbálku (organizován
uživateli)
12.8.2009 se zúčastnili pracovníci klubu rekreačně výchovného tábora
v
Křižanově, který byl organizován Městským úřadem Moravský Krumlov - odbor
sociální, kde připravili pro účastníky tábora velkou zábavnou hru
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18.8.2009 proběhl v klubu další uživateli zorganizovaný mini TURNAJ ve
stolním fotbálku
20.8.2009 proběhl autobusový výlet do Olomouce spojený s návštěvou Aquaparku a
nácvikem chování v sociální skupině
31.8.2009 workshop výroby korálkových ozdob
10.9.2009 proběhl v klubu workshop výroby figurek tzv:“Kofoláčků“ pod vedením
instruktorky ze Znojma.
23.9.2009 proběhl v klubu v rámci celorepublikové akce „týden nízkoprahových
klubů“ den otevřených dveří spojený s besedou na téma „nízkoprahový klub v
praxi“ a dále proběhla prezentace projektu „Rodinný sociální asistent“ spojená s
besedou na téma „využití rodinného sociálního asistenta“.
V rámci běžného fungování klubu probíhají průběžně rozhovory s uživateli
na
různá i tabuizovaná témata, která jsou pro naše uživatele buď zajímavá, nebo
potřebují v této oblasti radu či pomoc, včetně individuální práce s uživateli –
( sociální poradenství, doučování atd.)
Plánujeme do konce roku uspořádat pár zajímavých výletů za poznáním či zážitky,
dále již finišuje úprava kuchyňského koutu (za vydatné pomoci našich uživatelů.
Coolňáci – díky!), dále uskutečnění jedné zajímavé akcičky ve městě. No a více
informací samozřejmě v klubu Coolna .
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České
republiky. (Stanislav Maar)
Vítání občánků
Dne 4. dubna 2009 byl krásný slunečný den a v obřadní síni města Moravský
Krumlov jsme přivítali společně do života nové občánky našeho města. Ať se všem
dětem i jejich rodičům daří život naplňovat podle jejich představ a snů.
Také v sobotu 24. října 2009 jsme přivítali v obřadní síni Městského úřadu
v Moravském Krumlově další vzácnou a milou návštěvu – nové občánky našeho
města, kterými jsou: Eliška Dřevojanová, Renata Fráňová, Milan Hájek, Tomáš
Kudera, Filip Kudrna a Marek Moder.
K dětem a jejich rodičům promluvil starosta města ing. Jaroslav Mokrý, zazpívaly
jim děti z pěveckého sboru Motýlci při ZŠ MK Ivančická pod vedením paní L.
Pospíšilové a pamětní listy, kytičky a drobné dárky předaly členky komise pro
kulturu a prezentaci města paní poslankyně Irena Kočí a Mgr. Květoslava
Kotková. Bylo to příjemné slavnostní dopoledne.
Přejeme Vám hodně stěstí, zdraví a životních úspěchů, naši milí noví občánci!
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Činnost Městské policie v roce 2009
Měsíc únor se nesl v poněkud poklidném zimním duchu, přes to bylo strážníky
MěP Mor. Krumlov kontrolováno 121 osob, vždy v situacích, kdy zákon dovoluje
kontrolu totožnosti. Dále bylo uloženo 35 domluv a 48 blokových pokut v celkové
výši 15.700,- Kč. Na služebně MěP bylo zaznamenáno 17 přijatých oznámení, 9
úředních záznamů, ve 2 případech se občané dostavili na služebnu k podání
vysvětlení. Ve 22 případech byla přestupcům v jejich nepřítomnosti na vozidlo
nasazena tzv. botička. V poslední době se při plnění úkolů městské policie strážníci
zaměřují na znečišťování veřejného prostranství ze strany mládeže nedopalky
cigaret, žvýkačkami apod. Je třeba se zamyslet nad skutečností, že tento problém
nelze svalovat pouze na studující mládež. Někdo je musel k tomuto jednání
vychovat nebo, přesněji řečeno, na jejich výchovu zapomněl nebo rezignoval. Často
se také při výkonu služby setkáváme s „dospělými“, kteří se chovají stejně.
Vzhledem k tomu, že znečišťování veřejného prostranství ze strany kuřáků, a
nejenom jich, se těžko prokazuje (přestupce musí být přistižen při spáchání
přestupku), saháme k nejvyšším postihům. Každý si musí rozmyslet, jestli se mu
vyplatí odhodit nedopalek cigarety na zem a riskovat blokovou pokutu až 1000,Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že v minulosti došlo ke snížení stavu počtu
strážníků,není možno zajistit nepřetržitou 24hodinovou službu. Někteří z Vás
vyslovili požadavek, proč se hlídka MěP při výkonu služby nerozdělí tak, že např.
jeden strážník je ve středu města a druhý třeba na Sídlišti. Na toto je jednoduchá
odpověď. Z taktického hlediska je tento postup nepřípustný, nehledě na situaci,
kdy může docházet při řešení jednotlivých zákroků k fyzickému napadání hlídky.
Stále častěji se objevují stížnosti na práci a vystupování strážníků při řešení
služebních povinností. A kdo jiný by měl dosvědčit strážníkovi, že jedná v mezích
svých oprávnění, než kolega. Bohužel žijeme v době, kdy jsme si zvykli, že nejlepší
obranou je útok. A nejsnazší způsob, jak zakrýt své protiprávní jednání, je
stěžovat si na jednání městské policie. Je důležité si uvědomit, proč byly MěP
zřízeny a co je jejich hlavní náplní. Cituji ze zákona o obecní policii: “Obecní
policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.“
Pod tímto pojmem se dá jednoduše představit to, že MěP zajišťují klid a pořádek v
obci nebo městě, ve kterém byla zřízena, a není tady pro to, aby zbytečně
“buzerovala“ a jinak znepříjemňovala život občanům. A prokáže-li se, že strážník
zasahoval neoprávněně, pak je zde kvalifikovaný důvod ke stížnosti na práci
strážníka, vedoucí k potrestání podle zákoníku práce. Jak bylo výše řečeno, MěP
nemůže být na všech místech současně. Systém Community Policing, který se v ČR
uplatňuje, počítá s tím, že občané sami upozorní na každé protiprávní jednání,
není-li nablízku strážník. Upozornit je však třeba hned, aby hlídka mohla přijet a
věc řešit, ne až druhý den ráno telefonovat, že jsem v noci nemohla spát pro hluk
na ulici. Stejné je to i v případech, kdy občané vidí majitele psů, kteří po nich při
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venčení neuklízejí exkrementy. Dostali přece k tomu účelu na MěÚ sáčky a ukládá
jim to vyhláška. Již v mnoha případech jsem se za téměř roční působení v
Moravském Krumlově setkal s občany, kteří upozorňují na přestupkové jednání
jiných osob a sami se přitom dopouštějí přestupků proti veřejnému pořádku nebo
dopravě zcela vědomě s tím, že oni si to mohou vzhledem ke svému postavení
dovolit. Poté, co strážník zcela oprávněně zasáhl (podle zákona), se již
poněkolikáté rozjela opakovaná kampaň na zrušení městské policie s tím, že
náklady na MěP jsou příliš vysoké a v současné době je třeba šetřit. Vím, že v naší
práci je pořád co zlepšovat. Z tohoto důvodu bych byl rád, kdyby se názory a
připomínky od občanů k práci MěP k nám dostaly, a společně na ně budeme
reagovat. Také vím, že práce policie se nedá finančně vyčíslit. Nelze nijak
vyhodnotit práci strážníka, který např. jen postává nebo pochází na náměstí nebo
pěší hlídkou na Sídlišti a svoji přítomností působí preventivně - odradí vandala
ničit veřejně prospěšná zařízení nebo zaparkovaná osobní vozidla na parkovištích.
Vzhledem k vytíženosti státní policie si nedovedu představit, jak by vypadala
situace při případném zrušení MěP, kdy jediná hlídka PČR řeší např. vloupání do
objektu, který je 25 km od Mor. Krumlova, a na telefonické oznámení od občana je
s přihlédnutím k okolnostem schopna přijet třeba až za dvě hodiny. To je doba, kdy
při rušení nočního klidu je příjezd na místo již bezpředmětný. V současné době s
přihlédnutím k případům z několika uplynulých dnů, kdy senioři podvodným
jednáním různých lži výběrčích poplatků přicházejí o nemalé částky, vstupuje MěP
do besed se seniory na téma,“jak se nestát obětí trestného činu“. Tyto besedy budou
dle zájmu pokračovat se zaměřením na některé další problémy spojené např. s
přestupkovým zákonem.
V průběhu měsíce května 2009 strážníci MěP Moravský Krumlov přijali 21
oznámení od občanů, bylo sepsáno 11 úředních záznamů, v 5 případech strážníci
nebo naši spoluobčané našli doklady nebo jiné věci, které někdo ztratil. Ve 3
případech MěP předávala přestupky do KPPP k dořešení. Prohřešky, které spáchají
mladiství nebo nezletilí, jsou předávány na OSPOD při MěÚ Mor. Krumlov, v
měsíci květnu jsme zaznamenali 1 případ. Za uplynulý měsíc se strážníkům v
průběhu výkonu služby na výzvu 130x prokazovaly osoby, které se chovaly
protiprávně. Celkem strážníci městské policie řešili 89 přestupků, z toho 30
domluvou a 59 blokově. Celková výše pokut dosáhla 26.200,- Kč, z toho bylo
10.200,- Kč za 27 přestupků na úseku veřejného pořádku. V důsledku závažného
dopravního přestupku bylo 13 řidičů oznámeno na odbor dopravy MěÚ Mor.
Krumlov k dalšímu řešení zápisem nechvalně proslulých bodů do karty řidiče.
Městská policie se v květnu podílela na organizační a pořádkové službě při
několika kulturně-společenských akcích, pořádaných nebo spolupořádaných městem
Moravský Krumlov. Taktéž jsme společně s DDM zajistili program a průběh
dětského dne v Zámeckém parku. Tohoto se aktivně účastnily složky
Integrovaného záchranného systému (IZS), mezi které patří Hasičský záchranný
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sbor (HZS) Mor. Krumlov, policisté OO PČR Mor. Krumlov, členové Zásahové
jednotky Správy JmK Brno. Podařilo se nám zajistit účast psovodů z blízké letecké
základny u Náměště nad Oslavou. Těmito řádky bych našim občanům chtěl také
sdělit, že po konzultaci se starostou města a velitelem OO PČR Moravský Krumlov
se budou v rámci zkvalitnění výkonu služby městské policie od měsíce června měnit
služby. MěP omezí výkon nočních služeb v průběhu pracovního týdne, tyto služby
zachová v pátek a v sobotu. K tomuto opatření jsme přistoupili proto, že na plné
pokrytí celotýdenních denních i nočních služeb nemá MěP od personální redukce v
roce 2004 dostatek strážníků, a proto preferujeme strážníky v ulicích přes den, a to
zejména pěšky tak, aby byl co nejblíže vám, obyvatelům Moravského Krumlova. V
pracovním týdnu budou noční bezpečnost našeho města zajišťovat příslušníci OO
PČR Moravský Krumlov. Na ně budou od večera do rána přesměrována také
akutní volání občanů (telefonní číslo 724 282 835). V nejbližší době plánujeme
nákup dvou jízdních kol, čímž hodláme zvětšit akční rádius strážníků,
pohybujících se vlastní silou. Dále bych chtěl upozornit všechny řidiče na
skutečnost, že byl v uplynulých dnech, po osazení povinných upozorňujících
značek, opětovně spuštěn stacionární měřič rychlost na ul. Znojemská.
Několik postřehů z praktického výkonu služby strážníků MěP Moravský
Krumlov:
Celý průběh června se nesl v duchu organizování dětských dnů, při kterých se
prezentovali nejenom strážníci MěP Moravský Krumlov, ale i příslušníci OO PČR
Moravský Krumlov, dále také profesionální a dobrovolné hasičské záchranné sbory
(HZS) z Moravského Krumlova a Rakšic. V letošním roce přijali pozvání MěP i
příslušníci PČR Zásahové jednotky JmK Brno a psovodi z nedalekého vojenského
letiště Náměšť nad Oslavou. Několik slov závěrem. Vzhledem ke skutečnosti, že, ač
sám jsem také motorkář, se neustále setkávám z názorem „motorkář - dárce
orgánů“, touto cestou apeluji na své kolegy s prosbou opatrné a hlavně pomalé
jízdy v obci. V průběhu měsíce srpna byla činnost strážníků městské policie
zaměřena především na dodržování veřejného pořádku a rušení nočního klidu při
pořádání společenských akcí, jako jsou diskotéky a letní noci. V tomto měsíci bylo
také zahájeno na katastru města Moravský Krumlov měření rychlosti přenosným
laserovým měřícím zařízením, které městské policii na základě smlouvy zapůjčuje
výběrovou komisí vybraná firma LK systém. Měření potvrdila známou skutečnost,
že mnozí řidiči motorových vozidel nerespektují dopravní značku, označující
začátek obce a jezdí po městě nepřiměřenou rychlostí. Jakmile zaregistrují speciální
značku, která je upozorňuje na úsek, kde strážníci měří rychlost, začnou intenzivně
brzdit - mnozí dokonce tak, že se vozidlům doslova kouří od pneumatik. Přenosné
zařízení pro měření rychlosti tak doplňuje třísložkový systém měření rychlosti
(upozorňovací panelové měřiče na vjezdech do města, stacionární radar na ulici
Znojemská, mobilní radar), který byl vedením města od počátku zamýšlen.
Důvodem byly zejména časté stížnosti občanů města na „piráty silnic“, kteří se v
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našem městě proháněli bez ohledu na povinnosti, které jim ukládá zákon pro jízdu
uzavřenou obcí. Již dnes můžeme statisticky dokázat zlepšení situace až o 60 %!
Strážníci MěP se společně s policisty z OO PČR Moravský Krumlov zúčastnili
několika preventivně ukázkových akcí na dětských táborech a dětských dnech, kde
s dětmi besedovali o své práci a předvedli jim techniku a vybavení. V praktických
ukázkách sebeobrany včetně nasazení služebního psa pak demonstrovali
připravenost na tzv. ostré zákroky proti osobám porušujícím zákon.
Počátkem září byla činnost strážníků městské policie Moravský Krumlov zaměřena
na návrat žáků a studentů do školních lavic, především však na nástup prvňáčků,
pro něž mohl být pohyb na rušných ulicích velikým problémem. S návratem žáků a
studentů do škol se vrátili na rušné přechody našeho města i policisté a strážníci,
kteří v ranních a odpoledních hodinách zajišťují dohled nad bezpečným pohybem
osob po silničních komunikacích. V oblasti prevence, jak jsem již upozorňoval, jsme
pokračovali v měření rychlosti vozidel přenosným měřícím zařízením, které si MěP
Mor. Krumlov zapůjčuje od firmy LK systém s.r.o. Na žádost občanů našeho města
se zaměřujeme především na problémové lokality jako ul. Ivančická (základní
škola), Rakšická, Družstevní, K. H. Máchy, Znojemská a Nádražní. Nadále
monitorujeme neohlášené a tedy nepovolené skládky dřeva, stavebního materiálu
apod. na pozemcích města. Občana, který takovou skládku založí, strážník
upozorní, aby ji ohlásil nebo odstranil. Pokud ani taková domluva nepomůže,
přichází oznámení na Komisi pro projednávání přestupků, kde je tento přestupek
projednán. Za listopadové období bylo strážníky řešeno 111 přestupků proti
veřejnému pořádku a v dopravě. Tyto přestupky byly ve 39 případech řešeny
domluvou a v 72 případech byla udělena bloková pokuta v celkové částce 48.800,Kč. 137 krát byla sepsána tzv. „kontrola osoby“. Dále strážníci MěP Mor.
Krumlov zpracovali 70 úředních záznamů , z toho 32 záznamů odeslali do karty
řidiče, především za nedodržování zákonem stanoveného rychlostního limitu 50 km
v obci. Někteří z těchto řidičů se naším městem prohánějí rychlostí i o několik
desítek kilometrů větší, než připouští zákon o silničním provozu. Vzhledem ke
skutečnosti, že MěP měří rychlost vozidel především na místech, kde jsou ohroženy
děti (u škol) nebo ostatní chodci, je toto zjištění alarmující. Rekordní rychlost v
obci, která byla zaznamenána stacionárním radarem na ulici Znojemská, je 125
km/hod.
V prosinci řešili strážníci 153 přestupků proti veřejnému pořádku a v dopravě.
Bylo uloženo 34 domluv a 119 blokových pokut, celkově bylo vybráno 91.500 Kč.
Ve 178 případech byla sepsána tzv. kontrola osoby. Strážníci nasadili ve 28
případech prostředek zabraňující odjezdu motorového vozidla. Bylo sepsáno 99
úředních záznamů, zahrnujících např. záznamy do karty řidiče, přijatá oznámení,
nálezy věcí atd. V následujícím měsíci se činnost MěP Mor. Krumlov zaměří na
chovatele psů, kteří po svých svěřencích neuklízejí „hromádky“ a znečišťují tak naše
město. Často se ve službě setkáváme se situací, kdy se majitel psa po vykonání jeho
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potřeby rozhlédne a v případě, že je na blízku strážník, exkrement uklidí. Pokud
přítomnost „ruky zákona“ byť i omylem nezaznamená, nechá psí produkt prostě
ležet. Městská policie Moravský Krumlov upozorňuje těmito řádky chovatele psů,
že napříště se tyto případy znečišťování veřejného prostranství budou řešit
blokovou pokutou.
Mezi naše další úkoly v měsíci prosinci bude mimo jiné patřit zajištění klidného
průběhu vánočních trhů na nám. T.G. M v Moravském Krumlově. ( MěP
Moravský Krumlov, velitel Městské policie Rudolf Fráňa)

VII. Školství a kultura
Tříkrálový koncert
Nejen u nás v Moravské Krumlově, ale i v jiných městech končí vánoční období
Tříkrálovým koncertem. Náš smíšený sbor Karla Němečka byl na takový koncert
pozván na Slovensko, do Horného Srnia.
„Trojkrálové spievanie - 4. ročník - se konal v kostele, který je zasvěcen Panně
Marii, 11. ledna 2009. Kromě našeho sboru se účastnily ještě Ženský zpěvácký
zbor Horné Srnie, Zpěvácký zbor Hornosúčan a Miešaný spevacký zbor Ilavan
z Ilavy.“
Krásným kostelem zaplněným do posledního místečka zněly libé slovenské i české
koledy. Celý koncert zakončily všechny sbory oblíbenou vánoční písní „Tichá noc,
svatá noc“, dirigoval náš pan dirigent Bartoloměj Pitlach. Všichni přítomní
povstali a zpívali spolu se sbory. Nikomu nevadilo, že Tichá noc byla zpívaná
dvojjazyčně.((Zdeňka Coufalová, jednatelka sboru)
Reprezentační ples města Moravský Krumlov
V sobotu 17. ledna uspořádalo město Moravský Krumlov již V. reprezentační ples.
Dobrovolný aktiv organizátorů a Městské kulturní středisko vrací po dvou létech,
kdy plesy probíhaly v pěkném, ale poněkud komorním prostředí nově
rekonstruované Orlovny v Rakšicích, tuto nejvýznamnější společenskou akci roku
do staroslavného hotelu Epopej na náměstí TGM. Je potěšitelné, že se našeho
plesu zúčastnili poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Irena Kočí,
radní a zastupitelé města, pracovníci Městského úřadu a mnoho místních
podnikatelů. Po úvodních poslechových skladbách ples zahájili studenti –
dobrovolníci z Gymnázia Moravský Krumlov pod vedením Ing. Yvony Žákové
originálně pojatým figurálním valčíkem „Fontána“, provedeným s mladistvou
radostí a nadšením. Starosta města s místostarostou poté přivítali téměř tři sta
hostů v hlavním sále, kde více k tanci než k poslechu hrála opět po létech kapela
Hurikán pana Václava Ostrovského. Ve dvou saloncích v patře se sešli milovníci
cimbálu, aby si zazpívali a zacifrovali s osvědčenou brněnskou skupinou Šmytec.
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Plesový rej byl v první přestávce vystřídán vystoupením skupiny Aerobic Team
Domu dětí a mládeže, která sklidila zasloužený potlesk. Překvapením byla skupina
Rahat Lukum z Brna, která předvedla ve dvou vstupech dosud málo viděné
orientální tance. Dlužno ovšem podotknout, že druhý vstup - zejména část „ohňový
tanec s pochodněmi“ - hosty poněkud překvapil množstvím kouře, sazí a problémy
s hašením pochodní, což by svědčilo více otevřenému prostoru. Bohatá tombola po
půlnoci zdaleka neznamenala ukončení velmi dobré zábavy, která se protáhla do
časných ranních hodin. Za zdařilý průběh plesu patří velké poděkování města a
všech hostů účinkujícím, organizátorům, pořadatelům a zejména sponzorům,
kterých se sešlo třiašedesát! Do dvoudílné tomboly věnovali stopětašedesát
drobných a sedmnáct větších cen - nejvíce v dosavadní historii městských plesů.
Letošní úspěch nás zavazuje k tomu, abychom s plnou odpovědností začali již nyní
připravovat VI. ples města! (Jaroslav Mokrý, starosta)
Dva obrazy Slovanské epopeje putovaly do Rakouska
Ve dnech 4. - 5. února 2009 se začaly připravovat dva obrazy Slovanské epopeje k
transportu do Rakouska, kde probíhá od 11. února do 1. června 2009 výstava
secesního umělce Alfonse Muchy. Ve vídeňské galerii Dolní Belvedere jsou
vystavena obří plátna „Slavnost Svantovítova na Rujaně“ a „Schůzka na
Křížkách“. Po skončení výstavy budou plátna opět vrácena do Moravského
Krumlova, smlouva s Galerií hl. města Prahy je podepsána do 30. června 2009 a s
majitelem zámku Inchebou se jedná o další budoucnosti pronájmu prostor.
100 let Základní školy na nám. Klášterním
V roce 2009 oslavila ZŠ Moravský Krumlov, nám. Klášterní sto let své existence.
To už je víc jak jeden průměrný lidský život, a kdyby někdo dostal za úkol
spočítat, kolik lidských životů se jí za tu dobu dotklo, měl by práce na několik let.
Několik let se připravoval také Almanach k tomuto výročí, který je dílem manželů
Grunových. Jejich práce zahrnovala pátrání v archivech, rozhovory s pamětníky a
výsledkem bude publikace, jež uceleně shrnuje historii školství v Moravském
Krumlově a přináší kromě řady zajímavých fotografií např. také souhrnný seznam
všech učitelů působivších kdy na naší škole. Připoměla ji také výstava v prostorách
galerie Knížecí dům, žákovská akademie, Den otevřených dveří i setkání bývalých
žáků a učitelů, akce, jejichž středobodem se stane měsíc květen. ZŠ Klášterní vždy
byla nedílnou součástí dění ve městě a rovněž kolektiv jejích nynějších pracovníků
usiluje o to, aby jí v dobrém smyslu slova byla i nadále. (Mgr. Lucie Krausová)
Akce k oslavám 100. výročí ZŠ Klášterní nám.:
- exkurze tříd I. stupně na výstavu Škola dnes a dříve v Ivančicích - duben
- výtvarná soutěž žáků školy na téma „Škola dnes a dříve“ - březen, duben
- výstava v Galerii M. Krumlov - od 24. dubna
- soutěže pro žáky a třídy „Stonožka“ a „Tematické dny“ - duben, květen
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- tradiční přechod Pálavy - 8. května
- slavnostní shromáždění před budovou ZŠ Klášterní - 30. května, v 9.00 hod.
- Den otevřených dveří na ZŠ Klášterní - 30. května, 10.00 - 13.00 hod.
- Školní akademie - 30. května, 15.00 hod. v Dolním zámeckém parku
- Sportovní den - červen
- Den v přírodě - červen
Střípky z historie krumlovské školy
(čerpáno z Almanachu Ke stému jubileu české měšťanky v Moravském Krumlově,
napsaném Evou a Bronislavem Grunovými)
„16. září 2009 uplyne sto let od chvíle, kdy do školních lavic měšťanské školy
zasedli první žáci. Než k této události došlo, bylo třeba velkého úsilí mnoha
českých vlastenců. Rádi bychom našim současníkům přiblížili složité podmínky, ve
kterých škola vznikala, a především vzdali hold jejich zakladatelům. Obdivujeme
jejich cílevědomost a pevnou vůli. Každý z nich měl starosti o své živobytí, přesto
byli ochotni obětovat tolik pro věc veřejnou.“
(citace z úvodního slova autorů)
Kniha nabízí čtenářům historii krumlovské školy od středověku po současnost,
doplňují ji dobové i současné fotografie a dokumenty. Jak šla historie? Nejstarší
dochovaná zmínka o škole v Moravském Krumlově pochází asi z druhé poloviny
14. století. Určitý vliv na vývoj školství měly historické okolnosti jako působení
jednoty bratrské, třicetiletá válka. K významným změnám došlo v roce 1774
vydáním všeobecného školského řádu Marie Terezie. Školní docházka se stala
povinnou, péči o školství přejímá stát. V tomto období v Krumlově působily
Městská triviální škola 1774-1869 a Židovská škola 1782-1873. Roku 1869 byla
krumlovská triviální škola transformována na školu obecnou, vyučování zde
probíhalo dvojjazyčně. Později se však vyučovalo pouze německy, roku 1872 byla
obecná škola rozšířena v školu měšťanskou. Založení české obecné školy a českých
měšťanských škol v Krumlově nebylo jednoduché. Podrobný popis událostí a
informace o osobnostech, které se o toto zasloužily, přináší již zmiňovaná
publikace. Lze tedy stručně dodat, že 24. srpna 1887 byla povolena česká obecná
škola, výuka probíhala v upravených prostorách budovy bývalého kláštera. Zřízení
českých měšťanských škol (měšťanské školy poskytovaly vyšší vzdělání než školy
obecné) se neslo opět v duchu zdlouhavého jednání a právnického dohadování. Přes
veškeré problémy byly nakonec měšťanské školy otevřeny 15. září 1909. Výuka
začala 16. září 1909 v zapůjčených prostorách budovy Občanské záložny - dnešní
budově gymnázia. Školy byly děleny na chlapecké a dívčí. Vyučovalo se těmto
předmětům: náboženství, český jazyk a písemnosti, zeměpis, dějepis, přírodopis,
přírodozpyt, počtářství a účetnictví, kreslení od ruky, geometrické rýsování,
krasopis, zpěv a tělocvik, dívky měly ruční práce. Pro české vlastence byla zásadní
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stavba nové budovy školy. Bylo potřeba zajistit finanční obnos, získat parcelu,
připravit stavební plány. Budova se začala stavět v květnu 1911 a do konce téhož
roku byla předána k užívání. Nová škola měla 2 poschodí, 10 učeben, kreslírnu,
tělocvičnu, ředitelnu, sborovnu, archiv, 4 kabinety, byt ředitele a byt školníka.
V letech 1909-1911 sídlily České měšťanské školy v budově Občanské záložny, kde
je dnes Gymnázium.
Historie Gymnázia v Moravském Krumlově
60. narozeniny jsou důvodem k velkým oslavám - k setkání s rodinou, s přáteli, jsou
důvodem ke vzpomínání. 60. výročí oslavilo v roce 2009 Gymnázium v Moravském
Krumlově. Připomeňme si tedy nejen jeho založení, ale i jeho další osudy. Podle
Plánu pro zřizování a zrušování gymnázií bylo reálné gymnázium zřízeno roku
1949 s právní účinností od 1. 9. 1949 a umístěno do budovy záložny. Prvním
ředitelem se stal od roku 1949/50 pan profesor Karel Klika, vyučující český jazyk a
francouzštinu. Jeho kolegyněmi byly paní profesorka Zdeňka Žáčková s aprobací
zeměpis a dějepis a Zlata Kašpárková s aprobací matematika a tělesná výchova . V
prvním školním roce 1949/50 byla otevřena jedna třída, kterou navštěvovalo 30
studentů. Do školního roku 1952/53 již nastoupilo 107 žáků, které učilo 8
profesorů, a v tomto roce odmaturovalo 19 studentů - 11 chlapců a 8 dívek. V
dalších letech přibývalo studentů i vyučujících, měnil se název a docházelo k
různým dalším změnám. Jedenáctiletá střední škola z roku 1953 byla
přejmenována ve školním roce 1960/61 na Střední všeobecně vzdělávací školu a
zároveň zde působila i Střední škola pro pracující. V roce 1964 končí období tzv.
jedenáctiletky, kdy se střední škola oddělila od základní. Školu navštěvovalo 235
žáků, které vyučovalo 13 pedagogů. V roce 1965/66 se konaly poprvé přijímací
zkoušky a studenti byli přijati do 2 tříd - do větve humanitní a větve přírodovědné.
Další změna přichází o dva roky později - ve školním roce 1968/69 vzniká čtyřleté
gymnázium a 2. a 3. ročník pokračuje jako SVVŠ. Za připomenutí rovněž stojí, že
ve školním roce 1976/77 nastupují do 1. ročníků nejen žáci z 9., ale i 8. tříd. V této
době rozvíjí gymnázium přátelské styky s gymnáziem v Galantě na Slovensku a se
střední školou v německém Torgau. V průběhu zmiňovaných let se vystřídalo
několik ředitelů - po profesoru Klikovi nastoupil Adolf Zukal (1953-64), po něm
působil v letech 1964-70 František Roupec, do roku 1981 Josef Pazdera, v letech
1981-85 školu řídil Miroslav Marada a do roku 1990 Karel Vašíček. Všichni
ředitelé se snažili o získání nových učeben, kabinetů a pomůcek … Vždyť již roku
1964 si pan ředitel F. Roupec posteskl: „Budova školy má pouze 6 místností pro
třídy a nedostatečné prostory pro kabinety. Vnitřní vybavení je zastaralé, mnohdy
nevyhovující a stejná je i kvalita školních sbírek. Budova leží na nevýhodném místě
při frekventované silnici …“ Postupně byly získány další prostory na protější
budově ZDŠ, budovaly se odborné učebny, knihovna, kabinety … Jaký byl život
studentů v uplynulých letech? Nepatřilo k němu jen studium, ale také brigády - „na
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brambory, na sena, na jahody, cibuli“, kde se výborně utužil kolektiv. Roku 1965 se
konal velmi zdařilý 1. studentský ples, jeho výtěžek přispěl žákům na lyžařský
výcvikový kurz a cvičícím na III. spartakiádě, kteří vystoupili nejen v Praze, ale i
ve Vídni. A jak probíhaly maturity? Za zmínku u našeho vzpomínání rozhodně
stojí rok 1969: „Ředitel F. Roupec strávil několik dní před maturitami v nemocnici,
dále onemocněl K. Klika zkoušející český a francouzský jazyk, Při zahájení maturit
onemocněl ischiasem předseda maturitní komise J. Pirgl, který musel dostávat silné
narkotikum. A aby to nebylo málo, R. Jelínek se dostavil se silným výronem v
kotníku. Zkoušky musely být přerušeny, pan profesor „získal“ sádrový obvaz a
k maturitním zkouškám ho pak denně pan ředitel dovážel. (Mgr. Eva Šlapanská)
Přehled akcí Gymnázia k oslavám výročí:
27. března - Akademie Gymnázia v kinosále
24. dubna - Výstava žákovských prací v galerii Knížecí dům
30. května - Den otevřených dveří Gymnázia
Pršelo nám štěstí
Ačkoli zatažená obloha už od rána nevěstila nic dobrého, oslavila ZŠ nám.
Klášterní své kulaté výročí 100 let trvání v sobotu 30. 5. 2009 ve velmi příjemném
a přátelském duchu. Kapky deště nezměnily nic, kromě místa konání Školní
akademie, která se přesunula z původně plánovaného zámeckého parku do
kinosálu.
Celý den zahájilo slavnostní shromáždění před školou s projevy starosty města Ing.
Mokrého, ředitele ZŠ RNDr. Vrány a ředitele Gymnázia Mgr. Třetiny. Ve školní
jídelně poté probíhalo setkání bývalých a současných zaměstnanců školy, které se
protáhlo až do odpoledne, protože opravdu bylo o čem vyprávět. Současně za
vydatné spolupráce žáků škola otevřela své dveře veřejnosti. Do učeben zvědavě
nakukovalo mnoho nejen bývalých žáků, ale také rodičů a vůbec těch, které zajímá,
v jakých podmínkách probíhá vzdělávání dnešních dětí. Učitelé připravili k
nahlédnutí pomůcky, které používají, a děti vyzdobily třídy svými projekty z
různých předmětů a obrázky. Společné dílo sklidilo všeobecné uznání.
Největší očekávání bylo ovšem spojeno s akademií. Jak se blížila patnáctá hodina,
škola se vyprazdňovala a směrem ke kinosálu proudilo stále více těch, kdo byli
zvědavi na umění malých i větších školáků. A opravdu bylo na co se dívat, vždyť
jednotlivá čísla programu, který sestavovala Mgr. Jana Nováková, nacvičovaly
děti celé měsíce a akademií doslova žily. Překvapení nám divákům připravila už
moderátorská dvojice, protože Karolína Vavroušková z 9. A si přizvala na pomoc
dívku z roku 1909, kdy naše škola vznikla (Kateřina Jarolímová, 9. B). A pak už k
prasknutí plný sál nevěděl, co obdivovat dřív. Bezvadně nacvičené písničky obou
sborečků z prvního stupně? „Malý“, nebo „Velký“ Krumlováček? Úžasný přednes
dětí z 2.A? Kdo lépe roztančil jeviště - muzikál Pomáda, Rebelové, čarodějnice
Saxana nebo ti, kdo se nechali doprovodit písničkami „Boty proti lásce“ či „Hej,
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pane Zajíci“? Dát přednost hře na flétnu, nebo víc tleskat harmonice? A co teprve,
když došlo na sólový zpěv nejdříve Jany Švédové a poté Míši Lukášové skoro v
závěru! Ani milovníci sportu nepřišli zkrátka, fotbalisté z prvního stupně jim
ukázali, co dovedou. A milovníkům humoru jistě zůstane dlouho v paměti neotřelé
podání Polednice a Sněhurky a kouzlo okamžiku, které působilo v průběhu celé
akademie. Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách oslav výročí naší
školy, i všem, kteří jste se na ně přišli podívat. Pršelo nám štěstí - na těch dalších
100 let ho ZŠ nám. Klášterní bude potřebovat. (Mgr. Lucie Krausová)
Výběr z akcí pořádaných ve městě v roce 2009
POMNÍKY Z ASFALTU - 3. 2. - autorské čtení a recitace ze sbírek sociálněpolitické poezie spisovatele Pavla J. Hejátka se zajímavou vizážía hlasem
Miroslava Moravce - galerie Knížecí dům Mor. Krumlov
XLIV. STUDENTSKÝ PLES - 6. 2. - Hotel Epopej Mor. Krumlov
MAŠKARNÍ KARNEVAL - 8.2. - sál Domu dětí a mládeže Mor. Krumlov
Karneval pro děti a jejich rodiče a prarodiče,odpoledne plné her, soutěží a tance
s tombolou a občerstvením.
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA - 9. 2. - kinosál Mor. Krumlov
Školní pořad pro MŠ a 1. třídu ZŠ
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA „EGYPT“ - historie i současnost - 9. 2. - Městská
knihovna Mor. Krumlov, spolupráce s Tyflocentrem - přednášeli cestovatelé Ing.
Arnošt Máder a Mgr.Jana Puchegger Chadalíková
VERNISÁŽ VÝSTAVY „SVĚT OČIMA BANKOVEK“ - 11. 2. - galerie Knížecí
dům Mor. Krumlov
Výstava platidel z celého světa sběratele Z. Plíhala
VALENTÝNSKÝ VEČER - 14. 2. - restaurace hotelu Epopej Mor. Krumlov
K tanci a poslechu hrálo duo Denis
NA SLOVÍČKO, PANE DOKTORE - 18. 2. - kinosál Mor. Krumlov,
Školní pořad pro 8. - 9. třídu ZŠ a SŠ
STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE - 19. 2. - kinosál Mor. Krumlov,
Divadelní hru Alexandra Casony hráli herci divadelního spolku BEZGEST

50

VEČER U CIMBÁLU - 20. 2. - restaurace hotelu Epopej Mor. Krumlov
JEZDECKÝ PLES - 28. 2. - kulturní dům Rokytná
VÝSTAVA „OTISK KRUMLOVSKOU KULTUROU V ROCE 2008“
Velmi pěkná a poutavá výstava byla instalována do 31. 3. 2009 na MěÚ Mor.
Krumlov. Na výstavě si mohli občané našeho města prohlédnout fotografie ze všech
kulturních akcí v roce 2008. Navíc po sobě známí umělci zanechali otisky rukou.
MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ, otevřena pro veřejnost o březnových
víkendech -zámek Mor. Krumlov
POHÁDKOVÁ PÍŠŤALKA - 9. 3. - kinosál Mor. Krumlov
Školní pořad pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
„DŘEVĚNÁ MYSL“ - 12. 3. – galerie Knížecí dům Mor. Krumlov
Beseda spojená s autorským čtením spisovatele Ludvíka Vaculíka z právě vydané
sbírky fejetonů
JOSEFSKÝ KOŠT VÍNA - 14. 3. - Orlovna Rakšice
ŽÁKOVSKÝ VEČER Základní umělecké školy Mor. Krumlov - 16. 3. - taneční
sál ZUŠ Mor. Krumlov
„KABARET ANEB VRACÍME SE KE KNÍŽKÁM“ - 18. 3. - galerie Knížecí
dům Mor. Krumlov,pořad Jana Petráše pro I. stupeň ZŠ
„PRÁZDNINY SNŮ“ - komedie - 19. 3. - divadelní společnost HÁTA Praha kinosál Mor. Krumlov
„ČESKÉ NEBE“ - divadelní představení - 20. 3. - Divadlo Járy Cimrmana Praha
- kinosál Mor. Krumlov
Měsíc březen představil občanů Krumlova vskutku atraktivní nabídku kulturních
programů. V knihovně besedoval vynikající spisovatel Ludvík Vaculík a podle jeho
reakce lze soudit, že se mu v Krumlově líbilo. Se svým koncertním programem
vystoupil Karel Plíhal a svými písničkami a říkačkami rozesmál a potěšil přítomné
publikum. Velmi se podařil minifestival divadla. Krumlovští ochotníci již tradičně
několikrát vyprodali kinosál a svým hereckým uměním zaujala Jana Ostrovská.
Divadlo Háta předvedlo svoji vtipnou komedii Prázdniny snů v čele s Janou
Šulcovou. Třešničkou na dortu bylo představení Divadla Járy Cimrmana České
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nebe. Procházka českou historií podaná s pověstným vtipem a narážkami byla
velmi inspirující. (Tomáš Třetina)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 24. 3. - Městská knihovna Mor. Krumlov,
prominutí poplatků za registrace, upomínky a rezervace, ukázka kroniky
knihovny, zpřístupnění skladových oddělení
AKADEMIE – Gymnázium Moravský Krumlov - 27. 3. - kinosál Mor. Krumlov
FOTBAL - Mor. Krumlov - Sparta Brno - 28. 3. - hřiště Na střelnici Mor.
Krumlov
MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ - od 1. 4. otevřeno denně, mimo
pondělí, zámek Moravský Krumlov,
VELIKONOČNÍ POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA - 12. 4. - Orlovna Rakšice
BESEDA „Na hliníkovém oři divokým západem“ - 15. 4. - galerie Knížecí dům
Mor. Krumlov - cestopisné promítání L. Kovaříkové a M. Jona - 9 národních
parků a 6 států USA
KONCERT – „NAŠE KAPELA“ - 16. 4. - Orlovna Rakšice
VEČER KOMORNÍ HUDBY - 20. 4. - galerie Knížecí dům Mor. Krumlov koncert ZUŠ Mor. Krumlov
DEN KNIHY - 23. - 30. 4. - Městská knihovna - výstava literárních a
výtvarných prací žáků ZŠ
KONCERT dechové hudby „DUBŇANKA“ s L. Pantůčkem - 23. 4. - kinosál
Mor. Krumlov
VERNISÁŽ VÝSTAVY k výročí ZŠ Klášterní a Gymnázia Mor. Krumlov - 24.
4. - galerie Knížecí dům Mor. Krumlov
ROCKOVÁ ZÁBAVA - 25. 4. - Orlovna Rakšice
PÁLENÍ ČARODĚJNIC - 30. 4. - Orlovna Rakšice, odpoledne plné her, večer
dětská diskotéka
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Čarodějnice se skupinou Kamelot
30. dubna připravilo MěKS v zámeckém parku koncert skupiny Kamelot. Slunečné
počasí, které panovalo několik dní, však kolem 17. hodiny vystřídala bouřka.
Pořadatelé tak zvažovali, zda koncert nepřesunout do kinosálu, tam by však
ztratil své „čarodějnické“ kouzlo. Nakonec zvolili park, a i když se ochladilo,
udělali určitě dobře. Potížím ale nebylo dost, začala zlobit elektřina, a než se vše
spravilo, začalo se se zpožděním. Návštěvníci se mohli občerstvit u dobře
zásobeného stánku a později se i ohřát u zapálené „čarodějnické“ vatry. Kamelot s
sebou přivezl „předskokany“, kapelu Pozdní sběr, která všechny přítomné dobře
naladila, a pak již přišel Roman Horký se svou kapelou. Součástí koncertu byl také
křest jejich nového CD, pomohli jej pokřtít členové skupiny Vlakvous Olda Illek a
MUDr. Kučera. Křtilo se pivem zn. Kamelot, které vyrábí pivovar Černá Hora.
Koncert se nakonec velmi vydařil.
III. Krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu – Majáles 2009
Ve čtvrtek 7. května 2009 proběhl již třetí ročník Krumlovských slavností hudby,
zpěvu a tance - Majáles, které pořádalo město ve spolupráci s občanským
sdružením POSPOLU Moravský Krumlov, Domem dětí a mládeže a místními i
okolními školami.
Bohatý hlavní program začal v 10.00 hodin velkým průvodem s hudbou,
mažoretkami a kočáry s dvojspřežími od radnice na náměstí T. G. Masaryka. Do
průvodu se zařadili i rakšičtí hasiči, děti ze školek, žáci ZŠ Lesonice a hlavně
studenti maturitních a závěrečných tříd obou krumlovských středních škol v
nápaditých žertovných krojích, kteří současně slavili „poslední zvonění“. Po
úvodním koncertu skupiny DREAMS pana Jelínka vystoupilo v hlavním
programu na náměstí přes 200 dětí se svými pedagogy. V klidně plynoucím dni
mohli rodiče a ostatní diváci shlédnout soubory Broučci z MŠ Palackého, Sluníčko
z MŠ Husova, Motýlci a Country tanec ze ZŠ Ivančická, soubory Krumlováček ze
ZŠ Klášterní, Vemesláček městysu Vémyslice, pěvecký sbor ze ZŠ Loděnice, známé
mažoretky - účastnice mistrovství ČR ze ZŠ Dolní Dubňany, Aerobic Team a
Juggling Power Domu dětí a mládeže Moravský Krumlov. Jazzový soubor ZUŠ
Moravský Krumlov i se sólovou zpěvačkou potvrdil vysokou úroveň této školy.
Pozornost malých i velkých udrželo vystoupení mistrů ĆR - skupiny Zuzana
Country ze Znojma. Aranžovaným překvapením byl odpolední příjezd velké
skupiny motorkářů Moravia Harley Davidson klubu na originálních strojích.
Hlavní koncert Honzy Nedvěda přilákal poté na náměstí na tisícovku jeho fandů a
fanynek. Program uzavírala skupina ŠARIVARI SWING BAND, vedená Mgr.
Novákem, která hrála směs melodií od swingu po folk a country až do půl deváté
hodiny večerní. Celodenní program dokonale a s grácií moderovala paní Mgr. Hana
Štěpánová. Večer hrála v hotelu Epopej k poslechu i tanci skupina MERLLIN.
Součástí slavností byl na náměstí trh lidových řemesel. Chuťové buňky malých i
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velkých diváků uspokojily možnosti bohatého občerstvení. Skákací hrad poutal
trvale dětskou pozornost. Potvrdila se loňská zkušenost výhodnosti instalace
laviček, tentokrát pro cca 300 diváků, které zajistily divácký komfort a byly celý
den plně využity. Mobilní WC a stojany s pytli na odpadky přispěly k celkové
pohodě. Akce by se nemohla uskutečnit také bez mimořádného vypětí a spolupráce
TaZS v čele s ředitelem panem Kubíkem a elektroslužeb Ing. Ptáčka. Hotel Epopej
pod vedením paní Štolpové zajistil perfektní zázemí a kateringové služby.
Sponzorsky se podíleli město, Skupina ČEZ cestou mikroregionu Moravskokrumlovsko, firmy Pavetex, OSP, Pekárna Ivanka, Saint-Gobain Vertex, lékárna
Paracelsus, Elektro Jašovi, restaurace U blondýny, Květiny Dvořáková, Květiny
Minářová, Ski Turist Sport a s koňmi pánové Jiří Nesvačil a Milan Sobotka.
Největším sponzorem však byl sv. Petr, který seslal velmi příjemné počasí. Všem
protagonistům a sponzorům děkujeme. Letošní slavnosti opět 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.
Floriánský jarmark
se konal 9. května na náměstí T.G.M. a k jeho oživení přispěla již tradičně Naše
kapela pod vedením J. Kristiána a taneční kroužky z DDM, ze ZŠ Dolní
Dubňany a ze Zastávky u Brna. Ukázky středověkého zápolení připravila skupina
historického šermu Taranis a nechyběly ukázky kovářského řemesla učňů SOŠO a
SOUŘ.
Veteran Rallye
Dne 24. května 2009 zavítala do Moravského Krumlova kolona starých vozidel.
Při vjezdu na nádvoří byli účastníci přivítáni starostou města Ing. J. Mokrým,
který jim předal propagační materiály M. Krumlova. Zájemci si mohli prohlédnout
na 70 veteránů od 14 do 17 hodin. Všechny posádky vozů postupně navštívily
Muchovu Slovanskou epopej a kolem 17. hodiny se kolona aut přemístila na
Floriánek, kde řidiči plnili další zadané soutěžní úkoly. Mezi hosty byl i náš
známý účastník závodů Rallye Dakar Karel Loprais.
Obrazy ze Slovanské epopeje putovaly do Francie
Ve dnech 25. a 26. května 2009 se na zámku ve Slovanské epopeji připravovaly
dva obrazy na cestu do Francie. Jedná se o „Mont Athos“ a „Apotheosa“, které
budou vystaveny ve městě Montpellier v Muzeu barev.
Před samotným
odvozem je nutné obrazy odborně ošetřit a provést retuše. V této době tak chyběla
už čtyři plátna, protože další dvě byla od ledna zapůjčena na výstavě ve
vídeňském Belvederu. Tato plátna se vrátila zpět v polovině června.
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Hudební slavnosti v Moravském Krumlově
Základní umělecká škola v Moravském Krumlově měla opět slavnostní den. Byl
jím 31. květen, na který se učitelé se svými studenty pilně a rádi připravovali.
Hlavní patronkou Hudebních slavností je paní Mirka Strejčková ze Žďáru nad
Sázavou, které patří největší poděkování. ZUŠ vystoupila s houslovým souborem
pod vedením p. uč. Evy Škodové, flétnovým souborem, jehož vedoucím je p. uč.
David Coufal, dále program pokračoval vystoupením Jazzového souboru, který
vede p. uč. Jaroslav Petrla. Závěr patřil sólovému vystoupení ve hře na dva
trombony. Soubor se sólisty, kterými byli student Tomáš Popelka s p. uč. Davidem
Coufalem, „střihl“ swingovou skladbu. Nezbývá, než všem účinkujícím a p.
učitelům pogratulovat a poděkovat za jejich skvělé výkony. Dárky pro hosty již
tradičně připravila p. uč. Mgr. H. Vančurová se svými žáky,výtvarný obor. Dále
již následovalo vystoupení skupiny Javory s Hanou a Petrem Ulrychovými. Večer
byl vskutku nádherný, dlouho se na něj bude vzpomínat. ZUŠ a jejím studentům
bylo ctí vystoupit již posedmé na takové slavnostní akci, jako jsou Hudební
slavnosti.
Vystoupení tanečního oddělení ZUŠ ve Slovanské epopeji
Dne 15.6.2009 se již tradičně ve Slovanské epopeji uskutečnilo vystoupení
tanečního oddělení ZUŠ Moravský Krumlov. V Rytířském sále se představily
všechny věkové kategorie tanečníků, jejich vystoupení byla prokládána zpěvem a
hrou na hudební nástroje. Na závěr paní učitelka Yvonne Kratochvílová všem
svým žákům předala vysvědčení a popřála jim pěkné prázdniny.
Concentus Moraviae
XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae se
při svém prvním letošním zastavení v Moravském Krumlově ve středu 10. června
2009 představil činohrou. Ano, čtete správně, v dramaturgickém plánu festivalu
letos zbylo místo i na slovesný žánr, který tvoří jednu z organických částí, a to
nikoliv nevítanou. Činoherní studio z Ústí nad Labem přijelo do kinosálu (kde také
jinde hrát v Moravském Krumlově divadlo, že) s úžasným představením Marlene
Dietrich. Pětičlenný ansámbl s přehledem a vynalézavostí provedl 150 diváků
celým životem této zajímavé herečky a zpěvačky německého původu, která měla i s
manželem dokonce jeden čas české občanství, „nevoněl“ jí Hitler a nacizmus,
emigrovala do Spojených států a jezdila za války s kulturou do amerických
bojových jednotek.
Živou a veselou formou podané představení diváky nadchlo.
V pondělí 22. června 2009 měli naši hudbymilovní spoluobčané možnost být
účastni jedinečného kulturního zážitku - našemu městu se dostalo druhého
zastavení letošního již XIV. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu 13. měst
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Concentus Moraviae, tentokrát v podobě komorního koncertu. Místo bylo tradiční
- mezi plátny Muchovy Slovanské epopeje v zámku, pořadatel rovněž - Ústřední
evropská hudební agentura a Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno.
Zvláštností bylo, že si tento koncert vybral hejtman Jihomoravského kraje pan
Mgr. Michal Hašek jako koncert hejtmanský a převzal tak pro cca 130 svých hostů
i pro všechny ostatní roli hostitele. Našemu městu se dostalo této cti po Mikulovu
(2007) a Valticích (2008).Pro tento ročník festivalu zvolil hlavní dramaturg pan
Walter Labhart (Švýcarsko) podtitul „Dámy mají přednost“. Měl tím na mysli
nejen úlohu žen - interpretek, ale hlavně žen - komponistek v hudbě starší i
nejnovější. Proto jsou v každém letošním koncertu zařazena díla hudebních
skladatelek.
Na 200 posluchačů vyslechlo skladby Germaine Tailleferre, Josepha Haydna, Kaiji
Saariaho a Felixe Mendel-sohna-Bartholdyho, které přednesla švýcarská skupina
Merel Quartet. Strhující umělecký výkon interpretů (2x housle, viola, violoncello)
znásobila úžasná akustika Rytířského sálu, kterou plátna ještě umocňují. Zcela
nové umístění nízkého pódia a sedadel bylo objevem hodným následování. Podle
mínění znalců se tak „náš“ koncert zařadil mezi nejlepší počiny letošního ročníku
festivalu.
Na technickém zabezpečení koncertu se podílela celá řada fyzických i právnických
osob. Za všechny jmenuji Jednotu Orel (zapůjčení židlí), OSP spol. s r.o.(doprava),
Střední odbornou školu obchodní a Střední odborné učiliště řemesel (fyzická pomoc
a doprava), Městské kulturní středisko. Občerstvení po koncertu pro hosty pana
hejtmana s vysokou profesionalitou zajistil hotel Epopej. Těmto všem a dalším
nejmenovaným patří velký dík za úsilí věnované zdaru akce, která ukázala město
Moravský Krumlov v nejlepším světle. (Ing. Jaroslav Mokrý)
Z dalších červnových akcí pořádaných ve městě
KRUMLOVSKÁ “36“ -13.6. -tradiční pochod okolím Mor. Krumlova pro pěší a
cyklisty
ZÁVĚREČNÝ KONCERT Základní umělecké školy - 15.6. - zámek - Slovanská
epopej
DEN S FOTBALEM - 20.6. - sportovní areál Na střelnici - Mor. Krumlov,
VÍTÁNÍ LÉTA - 20.6. - Orlovna Rakšice -Velká šmoulí diskoshow a soutěžní
odpoledne pro děti, večer - taneční módní show a zábava se skupinou HURIKÁN
ŠESTÝ HUDEBNÍ PODVEČER - 21.6. - zámek - Slovanská epopej
účinkující: Lucie Janderková, Barbara Sabella - soprán, Róbert Remeselník - tenor
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KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA - 23.6. - MěÚ Mor. Krumlov - obřadní síň slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře pořádané Městskou knihovnou
ZÁJEZD - 26.6.- opera „Čarostřelec“ - otáčivé hlediště v Českém Krumlově
TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou REFLEXY - 26.6. - areál Vrabčí hájek
Hudební podvečer trochu jinak
V neděli 21. června jsme u příležitosti již VI. Hudebního podvečera přivítali v
Muchově Slovanské epopeji slečnu Lucii Janderkovou a její hosty.
S tradicí hudebních podvečerů v našem městě začala před pěti léty paní Helena
Halířová-Supová a vždy představovala svůj ansámbl, na kterém jsme mohli
sledovat jeho umělecký vývoj. Letos se role obrátila, jak ostatně napovídá již sám
název - Hudební podvečer tochu jinak. Slečna Lucie Janderková si pozvala vlastní
hosty. Kolegyně Lucie Janderkové z olomouckého divadla - zpěvačka Barbara
Sabella - vystoupila v sopránových sólech i duetech s Lucií Janderkovou.
Posluchači měli dále možnost vyslechnout flétnu paní Hany Budišové - Colombo,
která žije v Itálii. Tenorových partů i duet se sopránem se zhostil pan Róbert
Remeselník, pěvec Slovenského národného divadla. Na klavír doprovázel pan
Richard Pohl, účastník mnoha domácích i zahraničních klavírních soutěží, kde
získal řadu cen. Paní profesorka Halířová-Supová však nespustila své „poklady“ z
očí ani letos. Sestavila program ze slavných operních árií a doprovázela ho svým
krásným a laskavým průvodním slovem. V letošním podvečeru posluchači neslyšeli
jako předskokánky nejmenší zpěváčky a zpěvačky z mateřských škol, protože
program byl pojat jinak. Existovala tedy obava, že sál nebude zcela zaplněn. Opak
byl pravdou - málem se posluchači nevešli. Velice působivé bylo, že téměř stovka
spoluobčanů cítila v srdci potřebu vyjádřit svou účastí poctu rodačce, která toho
vlastní pílí již tolik dokázala. MěKS a všem dalším, kteří se podíleli na organizaci,
patří velké poděkování.
(Ing. Jaroslav Mokrý)
Bojovníci proti totalitě pohledem dětí na ZŠ Klášterní nám. Moravský Krumlov
Velkým úspěchem týmu žáků 8. a 9. tříd ZŠ Klášterní Moravský Krumlov skončilo
celoroční úsilí, které projevili v projektu „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“
vyhlášeném Ministerstvem obrany za podpory Konfederace politických vězňů,
Sdružení válečných veteránů, Československé obce legionářské, Nadačního fondu
československé obce legionářské, Svazu pomocných technických praporů, České
televize a Českého rozhlasu. Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku projektu
Bojovníci proti totalitě pohledem dětí proběhlo v areálu Památníku Vojna u
Příbrami ve čtvrtek 4. června 2009. Vyhlášení byl přítomen generálmajor Rostislav
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Mazurek, poradce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky pro EU a
NATO.
Druhý ročník letního promítání filmů
Pojízdný Kinematograf bratří Čadíků opět po roce přivezl do Moravského
Krumlova prázdninovou letní atmosféru s lákavou nabídkou českých filmů.
Milovníci filmů a kultury mohli od 8. do 11. července 2009 pod večerní oblohou
vidět čtyři úspěšné snímky. Filmové léto na nám. T. G. Masaryka zahájila 8.
července svým vystoupením country skupina Paroháči ze Znojma. Po setmění
návštěvníci zhlédli animovanou historickopohádkovou komedii „KOZÍ PŘÍBĚH“,
v níž ožily staropražské pověsti. Další večer patřil historickému filmu režiséra
Jakubiska „BATHORY“, který se inspiroval životem uherské hraběnky Alžběty
Báthoryové. Páteční promítání snímku „KDOPAK BY SE VLKA BÁL“ zcela
jistě potěšilo všechny příznivce rodinných filmů a letní projekci filmů uzavřelo
v sobotu historickoválečné drama „TOBRUK“ odehrávající se během druhé světové
války v africké poušti.
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 19 604 Kč byl věnován na dobročinné
účely, a to na podporu projektu Nadace Charty 77 Konta Bariéry pro pomoc
handicapovaným občanům a neziskovým organizacím. I přes proměnlivé a ne
typicky letní počasí se promítání těšilo neobyčejné divácké přízni - celkovou
návštěvnost odhadli organizátoři kolem 1 200 návštěvníků.
Projekt Filmové léto připravilo ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků
Město Moravský Krumlov a Městské kulturní středisko za podpory Skupiny ČEZ,
partnera města a Jihomoravského kraje. (M.Brücková)
Muchova Slovanská epopej v číslech
Členové ochotnického spolku sehráli nádherné výstupy pod názvem Oživlé obrazy
Slovanské epopeje. Během čtyř večerů představení zhlédlo 685 návštěvníků. Akce
měla obrovský úspěch u všech návštěvníků.
Slovanskou epopej v měsíci červenci navštívilo 7 287 návštěvníků, což je o 3.500
návštěvníků více než v loňském roce. Rekordním dnem byla neděle 19. 7. 2009, kdy
epopej zhlédlo 462 návštěvníků. Tento den se výrazně zapsal do dějin Slovanské
epopeje, jedná se o nejvyšší návštěvnost výstavy od roku 1963. Tomuto dni se svou
návštěvností mohou vyrovnat pouze Dny otevřených dveří, které proběhly v letech
2006 a 2007.
Festival loutky zahájil v Moravském Krumlově
Poslední prázdninový týden zpříjemnila dětem i dospělým desítka divadel ze všech
koutů republiky. Téměř pět desítek představení bylo odehráno pro „děti“ bez
omezení věku v „kulturácích“, sokolovnách, na návsích a náměstíčkách 34 obcí a
měst Vysočiny a jižní Moravy. První představení pod názvem „Šamanka“ odehrálo
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Divadlo matky Vackové v Galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově. Na sto
dětí i dospělých přihlíželo multikulturnímu představení, ve kterém se léčily známé
neduhy dětí jako „nemytóza“, „lenitýda“ či „držkatka“. Takové nemoci jsou
rozšířené všude, od severu globální vesničky, v kterém Šamanka Manka bydlí, až
po ten nejteplejší jih. Pohádka bez šťastného konce by nebyla pohádkou, tedy
povídáním, pochopením a láskou byl vyléčen Eskymák Pepa, Číňanka Julka, celá
rodinka Indiánů i ustrašená Afričanka Čačajová - Svobodová. Festival se letos
rozšířil z mikroregionu Moravskokrumlovsko do dalších mikroregionů na
Brněnsku, Znojemsku a Třebíčsku. Proběhl ve dnech 25. - 31. 8. 2009. Letošní
ročník byl obohacen o kejklíře a muzikanty. „Festival se od svého počátku rozrostl
z počátečních devíti přestavení ve čtyřech obcích na 44 představení ve 34 obcích.
Vloni představení zhlédlo na tři tisíce malých i velkých diváků“, řekl s potěšením
předseda mikroregionu Moravskokrumlovsko a starosta města Moravský Krumlov
Jaroslav Mokrý. „Podporujeme mnoho kulturních akcí v okolí naší elektrárny.
Tento je jedinečný tím, že osloví téměř každého. Divadla jsou buď zcela zdarma
nebo za symbolickou cenu a jedou přímo za divákem“, říká mluvčí Jaderné
elektrárny Dukovany Petr Spilka. „Představení bylo úžasné, trávím dovolenou se
svojí vnučkou a dnes odpoledne jsem se mohla vrátit o pár desítek let zpět.
Vychutnala jsem si to, těším se, že navštívíme další představení v okolí Krumlova“,
sděluje své zážitky jedna z návštěvnic prvního představení Festivalu loutky v
Moravském Krumlově.
Malým i velkým divákům se představily tyto soubory:
Divadlo matky Vackové, Divadlo Mirka Koláře, Divadlo A. Novotného, Cirkus
Žebřík, Divadlo Na Cestě I., Divadlo u staré herečky, Divadlo Na kolečku,
Divadlo Na Cestě II., Divadlo Krab, Divadlo M. Kopeckého, Divadlo LOKVAR.
Domov mládeže SOŠO A SOUŘ v novém kabátě
V pátek 28. srpna 2009 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného
Domova mládeže při Střední odborné škole obchodní a Středním odborném učilišti
řemesel v Moravském Krumlově za účasti vedoucí odboru vzdělávání Krajského
úřadu Jihomoravského kraje RNDr. Hany Slobodníkové, poslanců Parlamentu ČR
paní Kočí a MUDr. Adama a krajského zastupitele Ing. Vybírala. Této slavnostní
akce se zúčastnili také všichni zaměstnanci SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov a
ředitelé středních i základních škol z moravskokrumlovského regionu. Domov
mládeže prošel kompletní rekonstrukcí. Bylo zde vybudováno ubytování hotelového
typu, nové studovny a relaxační místnost pro žáky. Zrekonstruována byla i celá
kuchyň a školní jídelna. Celá akce byla financována Krajským úřadem
Jihomoravského kraje. Po přestřižení pásky ředitelem školy Ing. Jiřím Psotou byl
objekt předán do užívání.
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Dny evropského dědictví 2009
Město Moravský Krumlov se pravidelně každý rok přihlašuje k celoevropské akci Dnům evropského dědictví, při níž jsou veřejnosti kromě běžně navštěvovaných
památek otevírány rovněž památky a historicky zajímavé objekty, které bývají
uzavřené nebo přístupné částečně. V období od 12. do 20. září 2009, kdy tato
celoevropská akce probíhala, bylo v naší republice zpřístupněno 1 052 památek ve
322 obcích a městech. Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem město
Moravský Krumlov připravilo pro občany i návštěvníky města prohlídky dvou
kostelů v Moravském Krumlově. V sobotu 12. září se v 10 hodin konala prohlídka
kostela sv. Vavřince v Rakšicích. Přibližně třicet zájemců o historii církevních
památek mělo možnost se prostřednictvím výkladu Evy a Bronislava Grunových
seznámit s historií kostela, který založil pravděpodobně již ve 13. století Řád
křížovníků s červenou hvězdou. Podle odborné literatury patří tato jednolodní
stavba s hranolovou věží do doby kolem roku 1500. V roce 2006 byla provedena
obnova kostela včetně úpravy okolí a nasvícení kostela. V neděli 13. září odpoledne
se uskutečnila prohlídka kostela sv. Bartoloměje na nám. Klášterním. Zajímavý
výklad o historickém vývoji a interiéru kostela podali asi sedmdesáti návštěvníkům
Lucie Krausová a pan Josef Brauner. Založení významné architektonické památky
kostela a kláštera spadá do druhé poloviny 14. století, kdy zde působil řeholnický
řád augustiniánů. Z původní gotické stavby se zachoval jen presbytář, interiér
kostela byl přestavěn v barokním slohu. Na půdě kostela jsou dodnes patrny zbytky
klenby a gotických oken. Poslední vnější opravy kostela a bývalého kláštera
probíhaly začátkem devadesátých let 20. století.
Z kalendáře podzimních akcí uskutečněných v našem městě
VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH FOTOGRAFŮ - září - chodba
MěÚ Mor. Krumlov, fotografie členů fotografického kroužku pod vedením Josefa
Kristiána
KONCERT - „Opera, jak ji neznáme“ - Jakub Pustina a jeho hosté - 17. 9. - zámek
- Slovanská epopej
JEDNODENNÍ TURISTICKO-POZNÁVACÍ ZÁJEZD - 19.9. Hrady, zámky a příroda na rakouské straně Národního parku Podyjí/ Thayatal
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA Mgr. Jany Puchegger Chadalíkové - 21.9. Městská knihovna
DISKOTÉKA - 25.9. - Dům dětí a mládeže, hraje DJ THOMAS
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VÁCLAVSKÉ HODY V RAKŠICÍCH - 26.9. a 27.9. - Orlovna Rakšice, hrála
dechová hudba POLANKA a taneční kapela FANTAZIE
PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH PRO DĚTI a MLÁDEŽ - měsíc říjen - Městská
knihovna
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ - 15.10. - kinosál Moravský Krumlov - školní pořad
pro MŠ + 1. a 2. třída ZŠ
HEDVÁBÍ, BATIKA, MALBA NA TAŠKU - 16.10. - Dům dětí a mládeže dílna výtvarných technik,
HUBERT - 17.10. - kulturní dům Rokytná - setkání milovníků koní a večerní
zábava
KONCERT – WABI DANĚK a spol. - 19.10. - kinosál Mor. Krumlov
V pondělí 19. října 2009 ve večerních hodinách pořádalo Městské kulturní
středisko Moravský Krumlov koncert známého písničkáře Wabiho Daňka
s
názvem „Největší pecky … a život běží dál“. Koncert za doprovodu kytaristy a
zpěváka Miloše Dvořáčka se konal v prostorách kinosálu, kam zavítalo téměř 200
návštěvníků. Wabi Daněk nás poctil mnoha písničkami ze všech etap svého života,
vystoupení protkal mnoha historkami a nezapomněl ani na básně. Během koncertu
také zapojil publikum - nadšeně zpívalo známé písně – například: Fotky,
Hudsonský šífy, Mávej, Píseň co mě učil listopad, Rosa na kolejích a mnohé další,
které dnes můžeme slyšet z hospůdek i od táborových ohňů. Po vystoupení všem
trpělivě rozdával úsměv i podpisy, zároveň prodával svá starší i nová CD, o které
byl velký zájem. Díky tomuto hezkému zážitku, který pohladil po duši, mnozí
zapomněli na sychravé podzimní počasí.
NOC NA DOMEČKU - 23.- 24.10. - Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD - 24.10. - Termální lázně Györ
v Maďarsku - pořádalo Městské kulturní středisko
II. FOTBALOVÝ TURNAJ v malé kopané - 24.10. - sportovní areál
- Orlovna Rakšice
LYRA – ZŠ VÉMYSLICE pro MŠ a ZŠ - 27.10. - kinosál Mor. Krumlov
BESEDA NAD KRONIKOU s Karlem Krausem ml. - 28.10. - kulturní dům
Rokytná
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Zprávičky ze Základní školy Ivančická
V sobotu 4. října 2009 se konal na škole seminář na téma Žák
s mimořádným nadáním. Zúčastnění učitelé se zaujetím vyslechli
poutavý referát Mgr. Fořtíkové ze sdružení Nadané dítě, který se
týkal specifiky projevů nadaných dětí, specifiky práce s nadaným dítětem,
zkušeností z této práce a legislativy inkluze žáka s mimořádným nadáním. O
Mense pohovořila paní Mgr. Dana Havlová, místopředsedkyně dětské Mensy.
Odpoledne proběhlo testování IQ, které bylo přístupné dobrovolným zájemcům
z řad veřejnosti.
V úterý 20. 10. se konal ve Vémyslicích již 11. ročník pěvecké soutěže Lyra. Ze
školy se vypravilo šest mladých zpěvaček a zpěváků s paní učitelkou Bystrianskou.
Ve velké konkurenci obsadili ve své kategorii 3. místo Michaela Bystrianská z 9.
třídy a 4. místo Jan Hrb ze 6.B. Blahopřejeme!
23. října jste mohli zahlédnout kolem naší školy poletovat pestrobarevné draky.
Probíhala totiž naše oblíbená drakiáda. Samozřejmě byli vyhodnoceni nejhezčí
draci vyrobení doma a také draci, kteří vyletěli nejvýše do oblak. Šikovní však byli
úplně všichni.
Ve čtvrtek 29. října pořádala škola konferenci na téma Žák se specifickou
vzdělávací potřebou v základní škole a žák s těžkým zdravotním handicapem.
Autorkou této myšlenky a její hlavní organizátorkou byla Mgr. Lenka Ficová, za
což jí patří obrovské poděkování. Dopolední jednání probíhalo v salonku
krumlovského hotelu Epopej, odpolední sekce v prostorách naší školy. Konferenci
zahájil ředitel školy Mgr. Bořivoj Ziegler a zúčastněné pozdravil místostarosta
města Mgr. Tomáš Třetina. Svým procítěným proslovem jistě všechny zaujal pan
Jiří Šedý, který přijel na naše jednání společně s maminou paní Vlastou Šedou až
z Kadaně. Narodil se jako člověk s Downovým syndromem. Díky své vůli a péči
celé rodiny a především maminky toho hodně umí. Zejména umí rozdávat radost a
potěšení ve svých obrázcích, kalendářích a knihách. Škola se zapojila do soutěže o
Cenu Jiřího Šedého „Nejsem na světě sám“ a výtvarné práce mu předala Mgr.
Květoslava Kotková. Svým příspěvkem zaujala také Mgr. Lenka Zimmermanová
z APOA, Mgr. Klára Laurenčíková z MŠMT ČR, prof. Miloň Potměšil a
PhDr.Potměšilová z katedry speciální pedagogiky PF UP Olomouc, Mgr. Bořivoj
Ziegler a Mgr. Lenka Ficová. Jednání probíhalo v příjemné atmosféře, hodně se
diskutovalo a věříme, že obohatilo všechny zúčastněné o nové názory a zkušenosti.
Slovanská epopej má nový rekord
Tuto sezónu zhlédlo výstavu rekordních 33 877 návštěvníků.
Je to nejvyšší návštěvnost od roku 1963, kdy byla expozice v našem městě
slavnostně otevřena. I když byla sezóna oficiálně zakončena v neděli 1. 11. 2009,
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byla výstava zpřístupněna i v následujících dnech: 14. a 15. 11., 17.11. na státní
svátek , 5. a 6. 12. a rovněž 26. a 27. 12.
Dne 1.10. 2009 ve Slovanské epopeji natáčel režisér Petr Orožovič klip o Alfonsu
Muchovi, který zahrnuje projekt „Perly české kultury“. Součástí tohoto projektu
jsou i klipy o Karlu Čapkovi, Milanu Kunderovi, Antonínu Dvořákovi a o českém
animovaném filmu. Z těchto klipů diváci svými hlasy vyberou jeden vítězný, který
bude naši republiku reprezentovat na světové výstavě Expo v čínské Šanghaji v
roce 2010.
Výběr z listopadových akcí v našem městě
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Mor. Krumlov říjen - chodba MěÚ Mor. Krumlov
POCHOD BROUČKŮ - 11.11. - lampionový průvod
KONCERT – „NAŠE KAPELA“ - 12.11. - Orlovna Rakšice
TAJEMSTVÍ ZLATÉHO DRAKA - muzikál Daniela Landy - 13.11. Mahenovo divadlo Brno
SVĚT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH - Den otevřených dveří TyfloCentra - 13.11.
- studovna Městské knihovny
„MARTINSKÁ HUSA“ s cimbálovou muzikou A. Stehlíka ze Znojma - 13.11. Hotel Epopej
POUŤOVÁ LEOPOLDOVSKÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU MERLLIN 14.11. - kulturní dům Rokytná
VERNISÁŽ VÝSTAVY - OBRAZY J. M. Krejčího - 14.11. - galerie Knížecí
dům
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ rekonstruované fotbalové tribuny - 16.11. sportovní areál Na Střelnici
ZÁBAVA SE SKUPINOU REFLEXY
Mor.Krumlov

- 20.11. - sál hotelu Epopej
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„RUSKO - NEJEN ZEMĚ KLÁŠTERŮ“ - cestopisné promítání MVDr. Ivo
Sobotky - 25.11. - Dům s pečovatelskou službou, galerie Knížecí dům
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU - výstava výtvarných prací - 27.11. - studovna
Městské knihovny
ZÁJEZD - „Za rozhlednami a vínem na Slovácko“ - 28.11.
ADVENT - sobotní dílna výtvarných technik - 28.11. - Dům dětí a mládeže Mor.
Krumlov
ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - 29.11. - náměstí T.G.M. Mor. Krumlov,
vystoupení „Naše kapela“ pod vedením J. Kristiána
MIKULÁŠSKÁ MERENDA - 29.11. - Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi
VEČER Z MUZIKÁLOVÉ TVORBY - 30.11. - galerie Knížecí dům Mor.
Krumlov - koncert studentů Janáčkovy akademie múzických umění Brno
Krumlovské kulturní dění v prosinci
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ Základní umělecké školy M. Krumlov - prosinec
výstava byla přístupna po dobu otevření úřadu - MěÚ Mor. Krumlov
VÝSTAVA – obrazy Jan M. Krejčí - galerie Knížecí dům Mor. Krumlov
VÁNOCE DOMA A VE SVĚTĚ - 3.12. - školní pořad - pro žáky 2. - 7. tříd ZŠ
- kinosál Mor. Krumlov
POHÁDKOVÉ VÁNOCE s Terezou Kerndlovou - 5.12. - nám. T.G.Masaryka,
Mor. Krumlov, pořádal Spolek pro obnovu tradic a Město Moravský Krumlov
9.30 hod. – zahájení
10.15 hod. – Lyra + skupina DREAMS
11.00 hod. – TEREZA KERNDLOVÁ
12.00 hod. – Veselá pohádka o smutném drakovi
13.00 hod. – minicirkus
14.00 hod. – FLERET + JARMILA ŠULÁKOVÁ
15.00 hod. – Pěvecký sbor Karla Němečka
16.00 hod. – Čertovská diskoshow s nadílkou
17.00 hod. – OHŇOSTROJ
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Po celý den probíhal Vánoční jarmark krumlovských škol, na náměstí byly stánky s
dárkovým zbožím, občerstvení, medovina, domácí zabijačka.
Ve 20.00 hodin začala v rakšické Orlovně Mikulášská zábava.
VÁNOČNÍ HVĚZDA - 5.12. - Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov - výtvarné
dílny pro děti i rodiče
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – „DIVADELNÍ KUKÁTKO“
7.12. - Městská knihovna - vánoční posezení s hercem brněnského divadla
Ladislavem Lakomým
MIKULÁŠSKÝ KEYBOARDOVÝ KONCERT ZUŠ - 7.12.
taneční sál ZUŠ
„O TOM, CO SE MOŽNÁ STALO“ - 8.12. - školní pořad pro děti MŠ a 1. třídy
základních škol, kinosál Mor. Krumlov
KONCERT – „NAŠE KAPELA“ - 10.12. - Orlovna Rakšice
VÁNOČNÍ KONCERT - 11.12. galerie Knížecí dům Mor. Krumlov, vystoupil
pěvecký sbor Sluníčko při Mateřské škole Husova
PŘEVÝBORNÁ HISTORIE O BENÁTSKÉM KUPCI aneb kabaret věkem
zaprášený, leč navýsost aktuální - 11.12. - v kinosále hrál experimentální divadelní
soubor EĎAS při Gymnáziu Mor. Krumlov
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ - 14.12. - kinosál Mor. Krumlov
VÁNOČNÍ KONCERT se skupinou NEZMAŘI - 17.12. - kinosál Mor. Krumlov
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ s rozsvícením vánočního stromu - 18.12. - areál
dětského hřiště za Orlovnou v Rakšicích
„JEDNOU V ROCE NA VÁNOCE“ - DISKOTÉKA - 22.12. - Dům dětí a
mládeže Mor. Krumlov
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ - 23.12. - nám. T.G.Masaryka Mor. Krumlov - vystoupil
Pěvecký sbor Karla Němečka
SILVESTR 2009 -31.12. - Orlovna Rakšice - zábava se skupinou HORIZONT
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Vánoční dárek pro všechny občany – nová kniha o městě
V prosinci se nám, občanům Moravského Krumlova a všem dalším zájemcům,
dostává do rukou zbrusu nová publikace „Moravský Krumlov ve svých osudech“.
Toto výpravné dílo, které pro naše město vydala Muzejní a vlastivědná společnost
v Brně, je prvním moderním zpracováním dějin Moravského Krumlova od
nejstarších dob až do současnosti. Tým historiků, archeologů, přírodovědců a
dalších nadšených spolupracovníků pod vedením PhDr. Zdeňka Fišera se zhostil
svého úkolu pozoruhodným způsobem. Radniční pracovní skupinu pro vydání
knihy vedla paní Ing. Marie Brücková.
V knize můžeme jen listovat nebo ji celou přečíst. Budeme tak činit se zatajeným
dechem, protože není člověka, který by netoužil poznat své kořeny, seznámit se
podrobně s místem, kde žije. Bez nadsázky můžeme říci, že slavné dějiny našeho
města jsou srovnatelné s dějinami Prahy a dalších nejvýznamnějších měst českého
království, což bude určitě pro mnohé z nás překvapením.Knihu můžeme koupit v
moravskokrumlovském Informačním centru na Zámecké ulici, v pokladně Muchovy
Slovanské epopeje, v muzeu, knihovně a na radnici. Její cenu stanovila rada města
na 500 Kč. Je to určitě vhodný dárek pro každou rodinu, rodáky i do zahraničí.
Místostarosta Mgr. Tomáš Třetina o knize řekl: „Krumlov nikdy žádnou
reprezentativní publikaci neměl. … Kniha stála zhruba milión korun a je to jeden
z nejlépe investovaných miliónů v Krumlově.“
(ing.Jaroslav Mokrý)
Z bohaté činnosti krumlovského Domečku
Cvičení na Domečku
Pondělí
17.00 - 18.00 Pilates začátečníci - vedla Y. Žáková
18.00 - 19.00 Pilates pokročilí - vedla Y. Žáková
Úterý
17.00 - 18.00 Mix Aerobik - vedla D. Frimlová
18.10 - 19.10 Tae-Bo - vedla D. Bystrianská
19.15 - 20.15 Orientální tance - vedla S. Soukupová
Středa
18.00 - 19.00 Powerjóga - vedla Y. Žáková
Čtvrtek
18.00 - 19.00 Interval Body - vedla Y. Žáková
Cvičení začínala již od 31. srpna, cena cvičební hodiny byla 40,- Kč.
Kurzy
Balance ball
Pololetní kurz cvičení na velkých míčích začínal ve čtvrtek 3. září v 17.00
hod. Cena kurzu byla 650,- Kč a cvičení vedla Y. Žáková
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Fit mix
Pololetní kurz, kde si cvičenky vyzkoušely různé cvičební techniky jako balóny,
Bosu, Jumping či Pilates.
Kurz začínal ve středu 2. září v 17.00 hod., vedla ho Y. Žákováa a cena kurzu
byla 650,- Kč.
Základy práce s PC
20-ti hodinový kurz, kde se zájemci naučili základy práce s počítačem, zejména
používání Wordu, Excelu, vyhledávání na Internetu nebo komunikace pomocí
elektronické pošty.
Kurz začínal v pondělí 5. října v 17.00 hod. a vedla ho Mgr. I. Mašová.
Cena kurzu byla 1 200,-Kč.
Zájmové kroužky
Sportovní: Hopsálek, Cvičeníčko, Hejbej se, Mix Aerobic, Sebeobrana,
Florbal,Jumping-cvičení na trampolínách, Cheerleads-roztleskávačky,mažoretky,
Taneční: Jawahir-orientální tance, Let’s Dance-moderní tanec,
Ostatní: Keramika, Šperkovnička, Tvořílek, Receptík, Jeviště, Sboreček Broučci,
Žonglování, Hokus-pokus,

VIII. Zábava a sport
Nohejbalový turnaj
Stalo se již tradicí, že začátek roku v Moravském Krumlově patří „Novoročnímu
nohejbalovému turnaji o pohár starosty města“. V pořadí desátý ročník se
uskutečnil v sobotu dne 17. ledna 2009 ve sportovní hale SOŠO a SOUŘ
Moravský Krumlov.
Starosta města Ing. Jaroslav Mokrý pozdravil přítomné hráče a věrné fanoušky a
zahájil jubilejní nohejbalový turnaj. Do bojů nastoupilo deset trojic z jižní Moravy
a Vysočiny. Hrálo se ve dvou skupinách systémem „každý s každým“. Ti nejlepší
bojovali o postup až do velkého finále. Zde se střetli hráči „Pozdního sběru II“ s
„Veselými chlapci“. Po velkém boji zvítězili „Veselí chlapci z Moravy“, kteří
neprohráli po celý turnaj ani jeden set. Tím po zásluze potvrdili svoji suverenitu.
Výsledky turnaje:
1. Veselí chlapci z Moravy (Petr Veselý ze Znojma, Marcel Sobotka,
Ľudovít Csiba a Jiří Pospíchal, všichni z Jihlavy)
2. Pozdní sběr II (Petr Skrušný z Brna, Milan Crhák a Milan Bodö z Modřic)
3. Raptoři (Jiří Vaculík, David Hanák a Patrik Srba z Dolních Louček
a Petrovic u M. K.)
4. Znojemské strojírny (Libor Semerád st., Libor Semerád ml. ze Znojma, Martin
Karandyszewský z Mor. Krumlova).
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Ve večerních hodinách předal starosta města vítězným hráčům poháry spolu s
hodnotnými cenami. Poděkování patří sponzorům, a sice: Městu Moravský
Krumlov, starostovi Ing. J. Mokrému, restauraci „U Blondýny“ v Mor. Krumlově,
Střední odborné škole obchodní a Střednímu odbornému učilišti řemesel v Mor.
Krumlově, Optice Šárky Kocandové v Ivančicích a v Brně a firmě Koberce PEPO
v Třebíči. Zvláštní poděkování patří také Anně Lánské za perfektní zajištění
občerstvení během celého turnaje. Rovněž dík pořadatelům – hráčům z týmů
„Makalu“ a „Mad Skunks“ z Mor. Krumlova. (Antonín Veselý)
TJ Sokol – oddíl sportovní gymnastiky
Měsíc květen znamenal pro naše gymnastky spoustu sportovního úsilí, jak na
trénincích, tak na závodech, ale přinesl i spoustu úspěchů. Naše nejmenší
svěřenkyně z přípravky závodily 16. 5. na Rosické Štice a v kategorii mimina 2003
a mladší. Natálka Klaková se umístila 8., Klárka Peigerová 10., Kačenka
Kotoulková 13., Pavlínka Součková 15. a Kačenka Ukropová 16. Ve stejný den se
konal také MIMI pohár na Moravské Slávii v Brně, kam jsme vyslali 7 našich
zkušenějších závodnic a dopadlo to takto: v kategorii narozených 2003 zabodovaly
Hnilicová Jasmínka a odvážela stříbro i Maxerová Nelka, která vybojovala bronz.
Mezi 9 závodnicemi narozenými v roce 2002 obsadila Sofie Štulíková 4., Lucka
Věchetová 5. a Sára Oušková 7. místo. Další bronzovou medaili získala Vendulka
Krejčová a Natálka Svobodová po pádu z kladiny skončila 12. z devatenácti
závodnic v kategorii 2000 – 2001. V neděli 17. 5. se v Ostravě nejstarší
gymnastky zúčastnily 2. kvalifikačního závodu pro MČR. V kategorii žákyně A se
Terezka Maxerová umístila na pěkném 4. místě, Petra Stadlerová na 8. a Verunka
Hándlová skončila na 9. místě z 13 závodnic. Zároveň nám všechny udělaly velkou
radost, když se díky svým výkonům kvalifikovaly na mistrovství republiky.
Posledním závodem pro většinu holek byly Oblastní přebory Jihomoravského kraje
ve Znojmě 31. 5. 2009.
Výborně zacvičily své sestavy a domů si odvezly pěkné ceny. V kategorii základní
stupeň: 3. Hnilicová, 4. Maxerová N. V kategorii mladší žákyně: 2. Krejčová, 4.
Svobodová, 20. Štulíková, 21.Oušková, 22. Věchetová. V kategorii starší žákyně:
10. Březinová Nikča, 13. Řehořová Hanka. V postupové kategorii žákyně A
zvítězila Terka Maxerová a 2. místo obsadila Peťa Stadlerová. Našim gymnastkám
gratulujeme ke skvělým úspěchům.
(Kateřina Paseková)
Již tradičně byly prvními závody nové gymnastické sezony přebory České obce
sokolské v Ostravě. Nejdůležitější pro nás byla kategorie mladších žákyň, která je
postupová. Naše gymnastky ve složení Nikola Březinová, Hana Řehořová, Natálie
Svobodová a Vendula Krejčová potvrdily, že jsou třetím nejlepším sokolským
družstvem na Moravě, hned po silných družstvech Moravské Ostravy a Brna.
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Největší naději na postup na Mistrovství České republiky sokolských oddílů může
živit V. Krejčová,která skončila jako jednotlivkyně na 11. místě, N. Březinová
byla 12., H. Řehořová 14. a N. Svobodová 21. Postup už mají jistý naše starší
žákyně, pro které byl ostravský závod pouze přípravou. Přesto již na prvním
závodě nezklamaly a odvezly si v pořadí Veronika Hándlová a Petra Stadlerová
bronzovou, resp. bramborovou medaili. Jako doplňková byla zařazena kategorie
základního stupně pro šestileté a mladší gymnastky. Celé družstvo jsme bohužel
nepřivezly, a tak jsme naši jedinou zástupkyni Natálku Klakovou půjčily na
hostování družstvu Moravské Ostravy, kterému dopomohla k prvnímu místu. Jako
jednotlivkyně pak vybojovala stříbrnou medaili.
Listopad je již tradičně bohatý na různé závody. V sobotu 7. listopadu jsme již
tradičně odcestovaly na závod družstev do Bučovic, tentokrát dokonce se dvěma
družstvy. Letos se však sešla obrovská konkurence, a tak 9. místo prvního družstva
(Hándlová, Krejčová, Svobodová) za družstvy GK Vítkovice, Prostějova,
Bohemians, Sokola Brno I, Slovanu Praha, a Sokola Mor. Ostrava nebylo
zklamáním. Druhé družstvo obsadilo 14. místo (Březinová, Řehořová) a doplatilo
tak na to, že v závodě tříčlenných družstev startovalo pouze ve dvojici a počítaly
se tak vždy oba výkony Mezi jednotlivkyněmi si nejlépe vedla Veronika Hándlová,
která obsadila 16. místo. Vendula Krejčová byla 32., Natálie Svobodová 24.,
Nikola Březinová 23. a Hana Řehořová na 35. místě z celkového počtu 41
závodnic.
21.listopadu jsme odcestovaly do Brna na Moravskou Slavii na netradiční závody,
kdy jedenáctileté a mladší gymnastky nezávodí ve čtyřboji, ale pouze
na
jednotlivých nářadích a mohou si vybrat pouze dvě. Nejlépe si vedla Veronika
Hándlová, která obsadila 3. místo na přeskoku a 2. místo na kladině, i přesto, že
spadla. Vendula Krejčová obsadila 6. místo na bradlech a 5. místo na kladině.
Teprve pětiletá Jasmína Hnilicová závodila jako nejmladší závodnice, a i přesto se
jí podařilo obsadit ve finálové šestce 4. místo na kladině a 7. místo na bradlech.
Hana Řehořová vybojovala 4. místo na prostných a 9. místo na přeskoku, Nikola
Březinová byla 7. na přeskoku a 8. na prostných. Natálie Svobodová pak byla 12.
na přeskoku a 10. na prostných.
Turnaj přípravek v Mor. Krumlově
V neděli 30. 8. 2009 se konal na našem fotbalovém hřišti turnaj přípravek (ročník
99 a ml.) . Zúčastnilo se ho 8 kvalitních mužstev, která spolu celé dopoledne
bojovala o to, kdo z nich bude nejlepší. V konečném pořadí skončil Moravský
Krumlov na 2. místě za Zbýšovem.
Zúčastněná mužstva: Višňové „B“, Práče, Ivančice, Zbýšov, Višňové „A“, MK,
Dobšice, Žabčice.
Zápasy MK:
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Sestava: Kotlánová Michaela, Smékal Erik, Oliva Dominik, Šedrla Petr,
Rozmahel Daniel, Pospíšil Ondřej, Pospíšil Vojtěch, Kocanda Tomáš, Čaněk
Ladislav, Zimmermann Jakub, Šnepfenberg Matěj
Trenéři: Vlk Josef, Čaněk Ladislav, Smékal Patrik, Kromus František, Drahozal
Milan
Skupinou jsme prošli celkem v klidu a po právu jsme v ní obsadili 1. místo. Na úvod
jsme měli silný tým z Višňové. Dokázali jsme si vytvořit mírnou převahu, ale zápas
skončil smírně 0:0. Druhý zápas s Dobšicemi už pro nás skončil vítězně 1:0 a naše
mužstvo se rozehrálo ke skvělým výkonům. V posledním utkání ve skupině jsme
rozstříleli tým Žabčic 6:0 a mohli se radovat z postupu do dalších bojů turnaje. Do
semifinále nám los přisoudil tým z nedalekých Ivančic a na hřišti začalo pravé
derby. Ze začátku měli navrch hosté, ale naše obrana je do žádné velké šance
nepustila. Potom se karta obrátila a v závěru utkání jsme dostali soupeře pod
drtivý tlak. Nastřelili jsme tyč, břevno i spojnici hostující branky, ale kýžený gól
nám to nepřineslo. Utkání skončilo 0:0 a rozhodovaly penalty. V těch jsme měli
více střeleckého štěstí a zvítězili 7:6. Teď už nás čekal jen finálový zápas, kde proti
nám nastoupilo velice silné mužstvo ze Zbýšova, které na turnaji neztratilo ani
bod. Dobrou formu si udrželo i proti nám a dokázalo zvítězit 0:3. Našim hráčům
nešla upřít snaha a bojovnost, ale soupeř byl prostě lepší. Na turnaji jsme obsadili
krásné druhé místo a mohli se radovat z dobrých výkonů. Všichni hráči zaslouží
pochvalu za předvedenou hru.
Na vyhlášení celého turnaje se na krumlovském hřišti sešlo spoustu hráčů i diváků.
Předávání cen se ujal místostarosta pan Tomáš Třetina a kandidát do Poslanecké
sněmovny za TOP 09 pan Jan Husák. Oceněno bylo 1. - 8. místo krásnými poháry a
diplomy.
Speciální ceny si převzali:
nejlepší hráč - Jakub Adámek (Višňové „B“)
nejlepší střelec - Vojtěch Vodák (Zbýšov)
nejlepší brankář - Michaela Kotlánová (MK)
Dále bylo na programu předání šeku od pana Husáka v hodnotě 135 000 Kč. Tato
částka bude použita na zakoupení branek pro naše nejmenší a na jejich další
sportovní vybavení. Za tento mimořádný dar děkuji jménem celé krumlovské
kopané a jménem našich nejmenších. Závěrem patří dík všem zúčastněným za
perfektní organizaci celého turnaje a za skvělou diváckou kulisu. (P. Bednářová)
Football Club Moravský Krumlov
FC patří mezi nejúspěšnější sportovní oddíly ve městě a blízkém okolí, svoji činnost
zaměřuje především na výchovu mládeže. V sedmi mládežnických týmech hraje
fotbal na 130 chlapců ve věku od 5 do 19 let. Spolu se dvěma mužskými týmy
reprezentuje Moravský Krumlov po celém Jihomoravském kraji.
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V pondělí 16. listopadu byla po celkové rekonstrukci slavnostně otevřena fotbalová
tribuna sportovního areálu „Střelnice“ v Moravském Krumlově. Náklady na
opravu se vyšplhaly na necelé 2 milióny korun. Investorem akce byl Football Club
Moravský Krumlov, který získal finanční prostředky ze státního rozpočtu a od
společnosti ČEZ.
Sudiček při slavnostním otevírání tribuny bylo hned pět: poslankyně Parlamentu
ČR Irena Kočí, starosta města Jaroslav Mokrý, za partnera rekonstrukce Skupinu ČEZ, Jana Štefánková, za dodavatele - společnost OSP, Vlastimil
Kocanda a za FC Moravský Krumlov prezident klubu Pavel Brabec.
Dokončením opravy tribuny získal FC Moravský Krumlov po mnoha letech
kvalitní zázemí pro fotbalové diváky. Místo již nevyhovujících lavic je v šesti
řadách osazeno 424 plastových sedaček, na západní straně tribuny bylo
vybudováno nové schodiště. V rámci opravy, zahájené začátkem měsíce září 2009,
byly také provedeny nové povrchové úpravy vlastní konstrukce tribuny a oprava
zastřešení. Premiéra předání tribuny do užívání příznivcům fotbalu se uskuteční
v jarních měsících roku 2010 při zahájení nové fotbalové sezony. „Oprava fotbalové
tribuny navazuje na rekonstrukci a přístavbu fotbalových šaten, sociálního zázemí
a terasy zrealizovanou v letech 2005 a 2006 v hodnotě 8,5 mil. Kč. Celková
modernizace sportovního areálu se tak stává chloubou Moravského Krumlova a
kvalitní zázemí krumlovského fotbalového stánku lze zařadit mezi nejlepší v
kraji“, říká s nadšením místostarosta města Tomáš Třetina. FC Moravský Krumlov
nabízí svým příznivcům nejen příjemné prostředí při sledování sportovních utkání,
ale i zlepšující se úroveň krumlovských fotbalových týmů. Tým mužů patří k
nejlepším v krajském přeboru a svým fotbalovým projevem baví mnohé diváky. B tým mužů okupuje čelo okresního přeboru a pomýšlí na postup do krajských
soutěží. Dorost dlouhodobě hraje krajské soutěže, jeho největším úspěchem je tříletá
účast v divizní soutěži. Největší radost však dělají žákovská družstva. V pěti
týmech je organizováno na 80 adeptů fotbalového umění. (Marie Brücková, Jana
Štefánková)

IX. Dobrovolné aktivity obyvatel
Poděkování za 3. benefiční setkání v Moravském Krumlově
Už po třetí jsme se z iniciativy občanského sdružení SPOT sešli 8. ledna
v podvečer na Benefičním setkání s výtěžkem věnovaným ve prospěch speciálních
tříd pro děti s těžkou kombinovanou vadou Základní školy Mor. Krumlov
Ivančická.
Modely byly už tradičně nádherné a skvěle předvedené v příjemném prostředí. V
programu vystoupili i žáci ZUŠ M. Krumlov - vybrané skladby byly krásně
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provedené a citlivě vybrané. Vybraná a následně i darovaná částka byla po
přidání výtěžku z Krumlovských vánoc opravdu zajímavá.
A teď k tomu nejdůležitějšímu. Pravda, peníze jsou velmi velmi důležité a bez nich
se v žádné oblasti nehnete z místa. Ale ještě důležitější je to, co členy občanského
sdružení SPOT přivedlo k myšlence organizovat Benefici, co donutilo lidi
v protivném studeném večeru vyjít z domů a přijít na Benefici - lidskost. To je to,
čeho si vážíme nejvíc, to, co není vidět, nezvážíte to, nespočítáte,…. A je to také
to, podle zkušeností našich přátel s handicapovanými dětmi z mnoha jiných měst
v této zemi, čeho není schopen každý. A „u nás“ v Moravském Krumlově to lidé
umí.
Děkuji jménem svým a jménem celé Základní školy M. Krumlov Ivančická touto
cestou občanskému sdružení SPOT za krásný večer a organizačně náročnou práci
odvedenou pro dobrou věc. Děkuji všem lidem, kteří na Benefiční setkání přišli a
projevili tak svůj zájem o „své nejslabší spoluobčany“ - bez jejich účasti by to nebylo
ono. Děkuji panu místostarostovi Mgr. Třetinovi za podporu a záštitu setkání.
Děkuji paní poslankyni Ireně Kočí (mimochodem - v novodobé historii Moravského
Krumlova máme v osobě paní Kočí první poslankyni v Parlamentu ČR gratulujeme, paní Kočí!) za její dnes už vzácný čas, který s námi na setkání
strávila. A děkuji i těm, kteří na péči o děti s postižením mají jiný názor - díky
jejich vyjádřenému postoji lépe vynikne výjimečnost těch, kteří jsou našimi
kamarády.(Mgr.Lenka Ficová)
Oldies Party
V pátek 23. ledna se konala již čtvrtá tradiční maškarní divadelní Oldies Party.
Tentokrát celá akce probíhala v prostorách restaurace hotelu Epopej a nutno dodat,
že to byl krok vpřed. Pěkné důstojné prostory, velký taneční parket, jídlo, pití a
skvělá obsluha. Na akci se přišla pobavit opět pestrá paleta masek. Od sochy
Svobody, Elvise Preslyho a Rockyho až po vosy, školačky, vodníky či Křemílka
s Vochomůrkou. Všichni se ve svých nápaditých maskách skvěle bavili a tančili až
do bílého rána. O hudbu 60.-90. let se staral naprosto profesionálně DJ Velek ze
Šelepky z Brna a nikomu se domů moc nechtělo. Byla to opět velmi vydařená akce a
všichni se již těšíme na pátý jubilejní ročník této maškarády. Určitě si jej nenechte
na počátku roku 2010 ujít. Maskám zdar!
(DS Bezgest)
Stromy umírají vstoje
Pro letošní divadelní sezónu nastudovali herci (ochotníci) Divadelního spolku
BEZGEST Moravský Krumlov hru „Stromy umírají vstoje“. Premiérový den
připadl na čtvrtek 19. února 2009. Místní kinosál se jako vždy zaplnil a diváci se
těšili na výkony našich herců a hereček, které jsou už léta zárukou kvality.
Tentokrát jsme měli možnost zhlédnout hru španělského dramatika Alejandra

72

Casony, kde se promítá přirozená moudrost, která je klíčem nejen ke štěstí, ale i k
životu. Se zatajeným dechem jsme očekávali, jak se bude příběh vyvíjet, jaká
tajemství nám herci postupně odhalí. Během sledování představení člověk až žasne,
jak se autor hry dokázal vcítit do rolí jednotlivých postav, s jakým pozorovacím
talentem dokázal vylíčit život, který se u žádného z nás neobejde bez starostí a
problémů. Zamyslí se a najednou si uvědomí, jak je důležité mít otevřené nejen oči,
ale i srdce, což dokáže překonávat i životní prohry, zklamání a beznaděj. I
zdánlivé maličkosti mohou udržet plamínek naděje, udělat druhému radost a
mnohdy najít smysl života. Tohle náročné téma ztvárnili všichni herci na výbornou.
Představení na mě opravdu zapůsobilo a ráda bych vyjádřila obdiv všem v
BEZGESTu za jejich poctivou práci, kterou odvádějí. Za svou píli a mnohdy i
odříkání právem sklízejí bouřlivý potlesk a uznání diváků v hledišti. Když jsem
odcházela po představení z kinosálu, vůbec mě nepřekvapila reakce publika. Slyšela
jsem kolem sebe slova chvály a často se opakující větu: „Jsou fakt dobří!“
(Irena Závišková)
Dětská párty nejen pro děti
…aneb Odpoledne plné písniček, her a soutěží. Tak nazvali tuto akci organizátoři,
kterými byli Spolek pro obnovu tradic a Charita Znojmo. Zábavné odpoledne se
konalo v pátek 20. února 2009 v sále Městského kulturního střediska v Mor.
Krumlově. Hned v úvodu všechny přítomné přivítal klaun v podání Václava
Ostrovského ml., který děti bavil více než dvě hodiny. Pro děti, ale i jejich rodiče,
bylo přichystáno mnoho her a soutěží. Nadšené dětské i dospělé tanečníky nadchla i
neméně oblíbená diskotéka, o kterou se postarala Hana Harthová. Soutěžilo se
v různých „disciplínách“ - od vytváření mumií z vlastních rodičů, přes zábavný
tanec s nafouknutými balonky, až po nejrychlejšího jedlíka zákusků. Snad
největšího zájmu se dočkala soutěž o krumlovskou SuperStar, ve které si soutěžící
mohli vybrat mezi zpěvem či recitací. Každý z výherců bronzového, stříbrného i
zlatého místa byl oceněn diplomem a lákavým dortíkem. Oceněny byly samozřejmě i
děti, kterým, byť jen o vlásek, unikla přední místa. I pro ně klaun nějakou tu
sladkou dobrůtku přeci jen našel. Na závěr byla organizátorům udělena odměna
v podobě zářícího úsměvu na nejedné dětské tváři.
Za Jarou Vlasákem …
Ještě jednou jedenkráte vyjít do polí,
ještě jednou moci potěšit se jarem,
vidět louky kvést a zlátnout obilí,
ještě rozloučit se s životem jak s darem …
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Tyto verše více než co jiného charakterizují vzácného člověka, kamaráda
a spoluobčana pana Jaroslava Vlasáka z Rokytné, se kterým jsme se rozloučili
navždy v pátek 20.2. tohoto roku.
Jeho aktivita a optimizmus byly, navzdory materiálním podmínkám,
za nichž
by každý všechno vzdal, nevyčerpatelné. Do jeho širokého srdce se vešla nejen jedna
rodina, ale i spousta přátel a kamarádů a mnoho zájmů soukromých i profesních.
Jarovou největší životní láskou však byly koně, kolem kterých se točilo nejvíce jeho
aktivit. Ať to byly slavné Hubertovy jízdy, jezdecké plesy či vozatajské soutěže,
včetně řady akcí města, všude stál jako organizátor v čele nebo skromně v pozadí,
všude zněl jeho hlas.
Odejde-li navždy z lidského společenství člověk v požehnaném věku, jehož čas se
naplnil, je to smutné, ale je to života nezbytný koloběh. Odejde-li z našeho středu
navždy šedesátník, což v dnešní době není žádný věk, plný plánů, který pro své
okolí žil, zůstane po něm mezera, která se nemusí zaplnit nikdy. Nezapomeneme!
(Ing. Jaroslav Mokrý)
Obecní zabíjačka
V sobotu dne 28. února uspořádal OREL jednota Rakšice za Orlovnou v Rakšicích
I. ročník Obecní zabíjačky. Část zabíjačky musela být připravena již o den dříve,
aby již v sobotu od rána byly nachystány pro všechny zájemce jitrnice, jelítka a
tlačenky, samozřejmostí byla také polévka a guláš. Zájemců však bylo daleko více,
než organizátoři čekali, a tak 300 jitrnic, 300 jelit a 50 tlačenek bylo během půl
hodiny naprosto vyprodáno. Naštěstí v té době už viselo další prase, z kterého se
záhy připravovaly další zabíjačkové pochoutky, a protože vše bylo pojato jako
skutečná domácí zabíjačka, určitě se bylo i na co dívat. I „domácí“ svařák byl
opravdu výborný. Celá akce končila až ve večerních hodinách, kdy se dopíjelo a
dojídalo poslední občerstvení. První ročník orelské Obecní zabíjačky se opravdu
vydařil.
Josefský košt
Opět po roce se v sobotu 14. 3. 2009 se v rakšické Orlovně uskutečnil již „II. ročník
Josefského koštu“, který zajistil „Dobrovolný spolek moravskokrumlovských a
rakšických vinařů“, pod záštitou jednoty Orel Rakšice, za podpory města Moravský
Krumlov a sponzorů. Vystavovaná vína byla zhodnocena degustační komisí dne 8.
3. 2009 pod vedením Ing. Salety Antonína. Celkem 40 hodnotitelů zhodnotilo 503
vzorků vín, z toho 356 vzorků bílých vín, včetně Rosé a Claretů, a 147 vzorků vín
červených všech známých i méně známých odrůd od drobných vinařů i od
velkovýrobců vína,z našeho regionu, vzdálenějších vinařských oblastí a z
Rakouska. Byl vyhodnocen šampión výstavy bílé víno Pálava ročník 2008 výběr z
hroznů Vinné sklepy Lechovice, šampión výstavy červené víno Cabernet
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Sauwignon ročník 2007 pozdní sběr p. Dočkal Jiří Rakšice. Jako šampión domácí
bílé víno, Sauwignon ročník 2007 pozdní sběr p. Ludvík Jiří Mor. Krumlov,
šampión domácí červené víno Dornfelder ročník 2008 Ing. Dancinger Jan Mor.
Krumlov. Jako nejlepší kolekce byla vyhodnocena vína ZD Sedlec, průměr čtyř vín
s bodování 19.05 bodů. Vyhodnoceným předal ceny starosta města Ing. Mokrý
Jaroslav. Samotný košt proběhl v pohodové a veselé atmosféře. K dobré náladě
přispěla i lidová muzika, ochutnávalo se povídalo se o víně a zpívalo se na lidovou
notu. Všichni, kdo přišli ochutnat dobrého, nebývalého množství odrůdového i
přívlastkového vína, určitě nelitovali. „II. Josefský košt“ je za námi jako velmi
zdařilá akce nejen pro vinaře, ale i pro širokou veřejnost. „Dobré víno tvoří dobrou
náladu, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vznik dobrým
skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem.(z moudrosti starých Čechů).
(Josef Janda, člen organizačního výboru)
Vítání léta
V sobotu 20. 6. 2009 se v rakšické Orlovně uskutečnilo tradiční Vítání léta
pořádané Spolkem pro obnovu tradic. Odpoledne začala Velká šmoulí discoshow
plná her, soutěží, tance a sladkých odměn.
V podvečer hosté zhlédli Letní módní show. Večer následovala taneční zábava se
skupinou Hurikán, jejímž hostem byla začínající skupina Life Pace. Pozvání s
radostí opět přijala Nicol Kotrnetzová.
Díky sponzorům,obrovské návštěvnosti a otevřeným srdcím všech přítomných byla
předána částka 5.600,- těžce zdravotně postiženým dětem při ZŠ Ivančická a
stejná část ponechána na organizaci akce Pohádkové Vánoce 2009.
Oživlé obrazy Muchovy Slovanské epopeje
Byl příjemný letní večer a s partou přátel jsme navštívili večerní prohlídku
Muchových obrazů na krumlovském zámku. Při vstupu na nádvoří hrála hudba,
hořel oheň, voněly klobásky i žitné placky, kterým se nedalo odolat. Jediné dilema
bylo zvolit tu správnou příchuť! A pak, příjemně naladěni, vstoupíte pod rouškou
noci do tajemných chodeb zámku. Ačkoli znáte epopej velmi dobře, osvětlené
obrazy vystupují ze tmy se zvláštním kouzlem. A když najednou vystoupí živá
postava z obrazu, pak se ještě více přenesete do atmosféry určité doby a obrazu
ještě více porozumíte. Vžijete se do děje a pomalu uvěříte, že k vám mluví sám pan
Alfons Mucha a ještě více věříte tomu, co chtěl prostřednictvím svých
monumentálních obrazů celému národu sdělit. Neumím si představit, že by
Slovanská epopej v Krumlově nebyla! Všichni aktéři, kteří se podíleli na přípravě
této nevšední a zajímavé produkce, zaslouží naše velké poděkování.
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Léto moravskokrumlovských Skautů
Léto roku 2009 probíhalo pro nás, členy skautského oddílu Moravský Krumlov,
vcelku tradičně. Opět jsme navštívili v červnu mládežnickou ubytovnu v Trutnově,
kde jsme přespali dvě víkendové noci. Zbytek jsme vyplnili výletem. Loni to byl
výstup na Sněžku, letos jsme se podívali do krásných Adršpašských skal. Někteří z
nás tam byli poprvé a udivení z přírodních scenérií místního skalního unikátu.
Vrchol naší sezony bývá rok co rok letní stanový tábor, nejinak tomu tedy bylo i
letos. Naše tábořiště Vinoholec u obce Rešice pro nás skýtá nejen příjemné, známé
prostředí s milými lidmi v okolí, ale už již téměř druhý domov. Někteří z nás tam
letos byli poprvé, jiní už třeba podvanácté!
Tábořiště jsme postavili během posledních červnových dnů, abychom na něm
postupně přivítali hosty z Napajedel, Brna a Zbýšova. Poslední volný termín byl
vyhrazen pro nás, a to mezi 8. až 18. srpnem, kdy se nás tam sešlo na deset dní asi
25 kousků, což nebylo k zahození. U nás totiž platí, že čím větší parta lidí, tím
větší zábava. Přivítalo nás vcelku slušné počasí, až na pár výjimek nám naštěstí
přálo až do konce, takže nám nenarušilo ani program, ani plánované a provedené
koupací radovánky. Mimo to jsme měli krom malých prací i celotáborovou hru
inspirovanou občanskou válkou v USA s názvem Sever proti Jihu. V osmidenním
klání mezi sebou bojovaly dvě armády, a to v různých hrách, dovednostních
soutěžích, střelbě z luku a vzduchovky a došlo i na nějakou tu šiškovou bitvu.
Každopádně všichni moc dobře věděli, jak se celý konflikt historicky vyvíjel, a tak
bylo na Konfederační armádě, aby porazila Unii a tím tak trošku vzdorovala
učebnicím. I když se po většinu času dařilo, v závěrečné bitvě u Gettysburgu se
karta obrátila, Unie potvrdila své vítězství a tím i starou historickou pravdu. Buď
jak buď, všichni od hráčů až po vedoucí jsme si hru užili. Deset příjemných letních
dnů nám uplynulo jako voda a 18. srpna jsme se rozjeli domů za nedočkavými
rodiči.
Pro větší skauty začal zase shon v podobě úklidu a bourání tábořiště. Na příští rok
se snad všichni opět sejdeme. Jestli opět u Rešic, to ukáže čas.
(M. Horák)
Hasiči se utkali v Rakšicích
V sobotu 8. srpna se krátce po poledni začalo na fotbalové hřiště v Rakšicích
sjíždět několik hasičských vozidel. Nejednalo se však o žádný požár nebo jinou
podobnou událost. Dobrovolní hasiči z Rakšic totiž pořádali 1. ročník soutěže
v požárním útoku družstev „O Pohár města Moravský Krumlov“.
Na začátku soutěžící přivítal místostarosta města p. Tomáš Třetina a zahájil tak
soutěž. První na startu se připravovalo domácí družstvo RAKŠICE „A“, kterému
bohužel nepřálo štěstí, a tak útok nesplnilo. Poté proběhlo několik útoků družstev
z jiných obcí a následovalo druhé družstvo z Rakšic, a to RAKŠICE „B“, které
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útok splnilo s krásným časem a až do samého konce soutěže se drželo na úžasném
3. místě. Nakonec však bylo překonáno a posunulo se tak na 5. místo.
Po ukončení útoků mužů proběhla krátká přestávka a na start se začaly
připravovat ženy. První na startu byly připraveny ženy z Rakšic a po nich několik
dalších družstev. Po odběhnutí posledního útoku starosta města p. Ing. Jaroslav
Mokrý pronesl pár slov k závodníkům a začaly se vyhlašovat nejlepší výsledky.
V kategorii mužů obsadil 1. místo SDH Jezeřany-Maršovice, na 2. místě se umístil
SDH Černín a 3. místo patřilo SDH Dobřínsko „A“.
V kategorii žen na 1. místě skončil SDH Vedrovice, na místě 2. SDH JezeřanyMaršovice a 3. místo obsadily ženy SDH Rakšice.
Ve večerních hodinách proběhla Taneční zábava se skupinou DREAMS.
(Josef Veselý)
Loučení s prázdninami v Rokytné
V neděli 30. srpna se již popáté konalo „Loučení s prázdninami". Jedná se vlastně o
dětský den, který pořádá každoročně SDH Rokytná za pomoci místních občanů.
Počasí nám přálo, děti soutěžily v různých disciplinách a mohly si také vyzkoušet
hasičský zásah na cíl.
(Ing. Lenka Dobešová, předsedkyně Osadního výboru v Rokytné)
Sraz motorkářů
Místní spolek motorkářů pod vedením Arnošta Jakubce (Ajax) každoročně v
květnu a v září pořádá tzv. Krumlovskou míli, kdy se sjedou stejně „postižení“ lidé,
aby zahájili nebo ukončili motorkářskou sezónu. Dne 19. 9. 2009 jsme přijali
pozvání do krásného prostředí nádvoří krumlovského zámku, kam se sjelo na 135
motocyklů různých typů a výrobních značek přes choppery až po endura. Mnozí
příchozí využili nabídky prohlídky stálé výstavy obrazů Alfonse Muchy. Po
prohlídce jsme absolvovali společnou vyjížďku za asistence státní a městské policie.
Navštívili jsme rozhlednu V. Menšíka na Hlíně a poté jsme se opět vrátili na
nádvoří, kde bylo připraveno občerstvení. Veliké poděkování patří všem, kteří se o
nás nějakou měrou starali, ale především paní Makovičkové a MěKS Moravský
Krumlov.(Rudolf Fráňa)
Ohlédnutí za zahradnickou výstavou
6. zahradnická výstava v Moravském Krumlově se konala 3. až 6. října 2009 v
prostorách muzea. Byla organizována ZO ČZS Moravský Krumlov, paní
Ludmilou Dvořákovou, MěKS Moravský Krumlov a Městem Moravský Krumlov.
Výstava byla zahájena vernisáží, které se zúčastnilo asi 50 zájemců. Úvodem
zahrála dvě klavírní skladby slečna Jana Švédová, absolventka ZUŠ. Výstavu
zahájil místostarosta města pan Mgr. Tomáš Třetina, který ocenil kvalitu výstavy
a práci všech, kteří se na výstavě podíleli. Výstavu aranžovali: paní Ludmila
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Dvořáková, slečna Ing. Radka Škodová, paní Jana Kopuletá z Ivančic, pan
Václav Dubšík, pan Jindřich Weber a další zahrádkáři.
Výstava byla přehledně uspořádána, byla ke zhlédnutí krásná a nápaditá aranžmá
z řezaných květin, z květin vyrostlých na zahrádkách a z přírodních materiálů.
Vše bylo řešeno s vybraným vkusem. Prostor oživovaly nádherné dřevěné plastiky
pana Tomáše Hoška z Rokytné. Pěkná podívaná byla na krásné pastelové kresby
květin a ovoce výtvarně nadané slečny Beaty Hrubošové ze Šanova a na fotografie
s tématikou „Naše zahrada“ pana Josefa Kristiána. Vitální a zdravé kaktusy
různých druhů vystavovali pan Jaroslav Pytel a pan Ing. Tomáš Kulhánek, Ph.D.
Paní Eva Blažková opět dokázala se svou tradiční výstavou chryzantém,
že umí. Se značnou pochvalou se setkali manželé Mgr. Eva Grunová a Mgr.
Bronislav Gruna z Petrovic s výstavou a ochutnávkou medů, kteří výrazně svou
výstavku technologicky inovovali.
Paní Hana Klusáková vystavovala svou originální rukodělnou keramiku a
předváděla, jak její artefakty vznikají.
Vystavovalo 42 pěstitelů, kteří poskytli celkem 147 výpěstků - řadu druhů zeleniny
a ovoce, květin a odrůd vinné révy. Tito vstřícní zahrádkáři nejenže mnohé
produkty udrželi, ale byli také ochotni je poskytnout na výstavu, což není vůbec
samozřejmé.
Letošní vegetační rok byl zvláštní. Na jaře bylo dva měsíce sucho, pak bylo srážek
nad míru. Některým plodinám byly klimatické podmínky příznivé, některé plodiny
strádaly. Nicméně se dá říct, že v letošním roce se urodilo všeho dost.
Výstavu zhlédlo během čtyř dnů celkem 650 osob, místních i z okolí, kterým jsme
pravděpodobně udělali radost. Jako organizátoři máme snahu svým dílem
zapadnout do pestré mozaiky činností a akcí v Moravském Krumlově.(Josef Škoda)
„Naše kapela“ hraje 35 let
Píše se rok 1974 a je 11. června. Tento den se schází parta zkušených muzikantů,
aby obnovili dřívější tradici na poli dechové hudby v Moravském Krumlově. „Naše
kapela“ slaví významné výročí-35 roků nepřetržité hudební činnosti. Přesně o 35
let později 11. června 2009 předává starosta města ing. Jaroslav Mokrý pamětní
listy města muzikantům, kteří v této oblíbené dechovce nyní působí nebo působili.
Kapelníkem a zakládajícím členem Naší kapely je muzikant, umělecký vedoucí, ale
i hudební skladatel Josef Kristián, který má velkou zásluhu na bohaté činnosti
dechovky. V současné době má Naše kapela 12 členů, 2 zpěvačky a moderátora.
V jubilejní den byla rakšická Orlovna plná věrných posluchačů, muzikantů ze
sousedních dechovek, pozvaných hostů na slavnostní koncert. Hrály se skladby
moravských a českých autorů. Jubilejní koncert natáčela televize a dle potlesku
přítomných lze konstatovat,že koncert byl zdařilý a úspěšný. Po dvouhodinovém
vystoupení se přítomní dobře bavili v salonku restaurace, kde bylo podáno
bezalkoholové pohoštění. Naše kapela děkuje sponzorům a městskému úřadu za
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udělení pamětních listů, Městskému kulturnímu středisku Mor. Krumlov za
dobrou spolupráci po celou dobu činnosti.
(Antonín Veselý, moderátor Naší kapely)
Pohádkové Vánoce
Na mikulášskou sobotu zorganizoval Spolek pro obnovu tradic již tradiční
krumlovskou akci - Pohádkové Vánoce.
Letos byl pro návštěvníky nachystán bohatý program, který měl několik taháků Terezu Kerndlovou, skupinu Fleret s Jarmilou Šulákovou, Veselou pohádku o
smutném drakovi v nastudování našich ochotníků a vystoupení Smíšeného
pěveckého sboru K. Němečka.
Velmi milá a přitažlivá byla také vystoupení dětských pěveckých sborečků
krumlovských škol a školek. Celým dnem provázela profesionálně a s grácií Lenka
Solanská z České televize - studia Brno. Jarmark našich škol byl jemnou
připomínkou nastávajícího času vánočního, neboť každý si mohl zakoupit různé
vánoční ozdoby, svícny nebo přáníčka.
Představena byla i kniha „Moravský Krumlov ve svých osudech“. Na „Domečku“
byla opět připravena „Vánoční hvězda“, což jsou různé dílničky pro malé i velké
kutily. Na dva tisíce návštěvníků bylo spokojeno i s nabídkou různých
kulinářských specialit. Důstojným zakončením programu na náměstí TGM byl
ohňostroj.
Krumlovské Vánoce se staly nejnavštěvovanější kulturní akcí, místem potkávání a
různých setkání. Masarykovo náměstí vždy v našem městě spatřovalo
nejdůležitější dějinné okamžiky a pro obyvatele bylo přirozeným centrem dění.
Proto i tato předvánoční akce v našem městě patří k již neodmyslitelným tradicím.
Děkuji touto cestou organizátorům, sponzorům a všem, kteří přispěli ke zdaru
akce. Věřím, že si všichni ty naše Krumlovské Vánoce užili.
Přeji pokoj lidem dobré vůle. (Tomáš Třetina, místostarosta)

