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9. zasedání Zastupitelstva města M. Krumlov
Zastupitelstvo města se sešlo 26. září 2011. Jednání ZM zahájil starosta Tomáš
Třetina. Bylo přítomno 15 členů, tudíž bylo ZM usnášeníschopné.
KRUMLOVSKÝ ZÁMEK
Zastupitelstvo města schválilo zapojení města Moravský Krumlov do dotačního
programu „Program záchrany architektonického dědictví“ s projektem „Zámek
Moravský Krumlov“.
Na základě toho schválilo realizaci projektu a finanční spolupodíl města Moravský
Krumlov pro investiční akci „Zámek Moravský Krumlov“. Finanční spolupodíl Města je
nutnou podmínkou pro získání peněz nejen na opravu zámku, ale na všechny
investiční akce města, k nimž se využívá jakékoliv dotace.
V té souvislosti byla podána žádost na Ministerstvo kultury ČR (v součtu 25 mil.
Kč). Pokud bude akceptována a schválena, bude se dále jednat o konkrétních
částkách jednotlivých účastníků potřebných na opravu zámku. Součástí dotačního
titulu je fakt, že minimálně 5 nebo 10 let nesmí dotovaná nemovitost změnit majitele
(tzv. udržitelnost projektu). Je také třeba mít garanci, že majitel s městem nerozváže
smluvní vztah. To vše bude součástí smlouvy, kterou Město bude uzavírat
a zastupitelstvo ji bude následně schvalovat. V akceptaci budou přesně vyjádřeny
podmínky dotace. Ty se pak musí promítnout do jednání s Inchebou, která jsou na
dobré cestě.
SLOVANSKÁ EPOPEJ PATŘÍ DO MORAVSKÉHO KRUMLOVA.
I JÁ NA TOM TRVÁM.
Zástupci Města jednali o osudu Slovanské epopeje s představiteli Prahy velmi
intenzivně, ale bohužel bezúspěšně. Poslední možností je změnit rozhodnutí
Zastupitelstva hl. města Prahy. A právě tam směřuje společné úsilí. Proto byla
připravena pozitivní kampaň. Její součástí bude několik kroků, které by měly vyvrcholit
těsně před zasedáním pražského zastupitelstva. Byla vypracována strategie
komunikace „Slovanská Epopej patří do Mor. Krumlova“, která je směrována
k ukončení výstavní sezóny 31. 10. 2011. Výsledky této strategie by měly být
projednány pražským zastupitelstvem 3. 11. 2011. Záměrem je ponechat obrazy
vystaveny v Moravském Krumlově. Strategie se nese pod heslem: „Slovanská Epopej
patří do Moravského Krumlova. I já na tom trvám.“ Musíme dát najevo, že nevzdáváme
snahu o zachování kulturní památky v našem městě. Pěším pochodem z Moravského
Krumlova do Prahy vyjádříme naše velké odhodlání bojovat do poslední chvíle za
Slovanskou epopej. Účastníci pěšího pochodu předají petici pražskému zastupitelstvu
s přesvědčením, že Slovanské epopeji je v Krumlově dobře a opravdu sem patří.
ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ U ZŠ KLÁŠTERNÍ
ZM jednalo o realizaci projektu „Vybudování školního hřiště u ZŠ Klášterní
v Moravském Krumlově“. Bude situováno na travním porostu, který je za školou. Jeho
součástí budou dřevěné průlezky pro děti ze školní družiny, polovina basketbalového
hřiště, volejbalové hřiště, běžecká dráha na 50 m a doskočiště. Bude využíváno
zejména I. stupněm základní školy a jistě dojde ke zlepšení výuky tělesné výchovy
a pohybových aktivit na škole. Dotační zdroje na tento záměr město získá zapojením
do dotačního programu „Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013“ na
projekty v rámci Strategického plánu Leader pod názvem „Živé pomezí – atraktivita
a udržitelnost pro budoucnost“ právě s výše uvedeným projektem. Záměr, realizace
a cesta k ní byly zastupitelstvem schváleny. Nositelem projektu je subjekt „Živé pomezí
Krumlovsko-Jevišovicko“, kde je mikroregion Moravskokrumlovsko aktivním členem.
LETNÍ KOUPALIŠTĚ NA SÍDLIŠTI
Jednalo se také o letním koupališti Sídliště Moravský Krumlov. Provozní náklady
budou činit ročně řádově 1 mil. Kč na provoz technologií. Předpokladem je, že
vyčíslené náklady by měly pokrýt příjmy z návštěvnosti, která nebude limitující, ale
bude velmi důležitá. Cena projektu je 25 mil. Kč. ZM schválilo realizaci projektu „Letní
koupaliště Sídliště Moravský Krumlov“ a zapojení města Moravský Krumlov do
dotačního programu MF ČR s projektem: „Letní koupaliště sídliště Moravský Krumlov“.
KANALIZACE V POLÁNCE A ROKYTNÉ
ZM schválilo realizaci projektu a finanční spolupodíl města Moravský Krumlov pro
investiční akci „Kanalizace Polánka a Rokytná“ a realizaci projektu a finanční spolupodíl města Moravský Krumlov pro investiční akci „II/152 Polánka, průtah“.
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
ZM jednalo o obecně závazné vyhlášce o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí. Bylo možné zvýšit koeficient pro výpočet daně
z nemovitostí. Po zvýšení koeficientu na 2 město získá cca 3.200.000,- Kč do našeho
rozpočtu. Koeficient 3 by přinesl 6.400.000,- Kč. RM chce tyto prostředky, vybrané na
zvýšeném koeficientu daně z nemovitostí, účelově vázat pouze na investiční akce
města a nebyly by „projezeny“ provozem města. Města naší velikosti, jako je Kuřim,
Židlochovice, Zastávka u Brna, Rosice, Valtice, Vracov, Moravské Budějovice, Znojmo
mají také koeficient 2. Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí s hodnotou
koeficientu 2.
PŘÍPRAVA NA „ZATEPLENÍ“ ZŠ KLÁŠTERNÍ A MŠ HUSOVA
Zastupitelstvo města schválilo zpracování projektové dokumentace pro potřeby
administrace dotačního titulu z SFŽP projektu „Zlepšení energetických vlastností ZŠ
nám. Klášterní 14, Moravský Krumlov“, a to ve variantě B ve spolupráci se subjektem :
RENARDS dotační, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 28337361 a pověřilo starostu
podpisem příslušné smlouvy. ZM schválilo také zpracování projektové dokumentace
pro potřeby administrace titulu z SFŽP projektu: „Zlepšení energetických vlastností MŠ
Husova 299, Moravský Krumlov“ ve variantě B ve spolupráci se subjektem: RENARDS
dotační, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 28337361 a pověřilo starostu podpisem
příslušné smlouvy.
KDE NAJDETE PODROBNÉ INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZM?
Další podrobné informace z průběhu jednání 9. zasedání Zastupitelstva města
Moravský Krumlov najdete na www.mkrumlov.cz.

V rámci reorganizace práce městské policie k pomyslnému rozdělení Moravského Krumlova na části tzv. revíry
a tyto byly přiděleny jednotlivým strážníkům:
strž. Ficová
- vnitřní město
strž. Nunvářová - Kačenka,Vrabčí hájek, Pionýrská
strž. Jandásek
- Křepelčí vrch, Durdice
strž. Vlasák
- Sídliště
strž. Vespalec
- Rakšice
strž. Čech
- Polánka, Rokytná
V říjnu letošního roku byl zakoupen laserový měřič
rychlosti, který bude využíván ke zlepšení bezpečnosti
silničního provozu v Moravském Krumlově, zejména v rizikových lokalitách jako je např. ul. Ivančická u ZŠ nebo ul.
Znojemská v okolí Sídliště. Uvedené úseky a některé další

záliby

Ovoce známé i neznámé
Ficus carica – Fíkovník smokvoň
V dalším pokračování, jak si možná pozorný čtenář povšimnul, není v nadpisu jen
rodový název, ale i druhový. Je to proto, že ač rod Ficus ač čítá přes tisíc druhů, pro nás
z hlediska ovocnářského, má význam pouze druh Ficus carica, tedy již zmíněný fíkovník.
Pochází z Přední Asie, odtud se rozšířil do celého Středomoří a byl zavlečen až do
tropické Ameriky. Je to rychlerostoucí, opadavý keř nebo strom, dorůstající výšky 3 až 5,
někdy i 10 m. Listy má dlanité, nepravidelně laločnaté, se 3 až 5 laloky, ve tvaru se často lišící
podle kultivaru. Květy drobné, ve velkém množství nahloučeny uvnitř plodenství.
Rostliny jsou dvoudomé, na samčích keřích rostou pouze nejedlé kaprifíky. Dovnitř malých
fíků na samičích rostlinách přenáší pyl vosička stehnatka Blastophaga psenes. Tato drobná
vosička klade na jaře svým dlouhým kladélkem vajíčka do semeníku kaprifíků. Z vajíček se
líhnou samci i samice, kteří hned po narození ještě uvnitř fíku kopulují. Samci následně
hynou a samice vylézají ven a kladou vajíčka do pravých fíků, které při tom zároveň opylí.
V závislosti na typu květů a jejich vztahu k opylení a tvorbě plodenství se smokvoně rozdělují
do tří skupin:
- Adriatická skupina - plodenství se vyvíjí i bez opylení a netvoří nažky.
- Smyrenská skupina - plodenství se tvoří jen po opylení stehnatkou a má nažky.
- Skupina San Pedro - Skupina San Pedro - plodenství jarní úrody se tvoří partenokarpicky (bez oplodnění), pro druhou úrodu je třeba opylení.
Keř kaprifíků stačí na opylení 20 až 25 samičích fíkovníků. Plody samičích rostlin se
objevují 2x do roka po jednom nebo i více v paždí listů, někdy mohou vyrůst i z několik let
spících pupenů na kmeni a starých větví. Plody dorůstají velikosti 1 až 9 cm, dle odrůdy.
Vzhledem k tomu, že u nás vosička nežije, má pro nás význam pouze první skupina.
Fíkovník pěstujeme v těžších, ale propustných půdách, bohatých na humus, mírně
zásaditých až neutrálních. Zpočátku je vhodné pěstovat v nádobách a po pár letech dát do
volné půdy na trvalé stanoviště. Nádoba by měla být dostatečně velká, neboť fíkovník má
větší kořenový systém, než jiné rostliny. Pokud vysázíme rostliny do volné půdy, je nutné
zvolit nejteplejší stanoviště a prví léta rostliny důkladně na zimu přikrýt. Původní druh snesl
mráz do -15°C. Dnes některé odrůdy vydrží i větší mrazy navíc, když je rostlina starší, vydrží
i větší mráz. Přihnojení je vhodné, ale opatrně s dusíkem. Fíkovník se poměrně dobře
rozmnožuje vegetativně ať zimními nebo letními řízky.
Čerstvé fíky obsahují asi 80% vody, provitamín A, malé množství vitamínu C, vitamín
B2, bílkoviny, aminokyseliny, draslík, pektiny, organické kyseliny, vlákninu, fermenty, slizy
a 20 až 26 % sacharidů. V podzimních měsících je lze zakoupit v supermarketech. Koupit lze

Dne 4. 10. 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění
vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela vyhlášky zavádí nový doklad Parkovací průkaz označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. O 7). Parkovací průkaz
nahrazuje stávající Speciální označení do vozidla č. O 1. Výměna musí být
provedena nejpozději do 31. 12. 2012.
Parkovací průkaz vydává na žádost osoby s těžkým zdravotním postižením
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor sociálních věcí, Klášterní nám. 125,
v přízemí budovy, v kanceláři dveře č. 102. K výměně je třeba předložit fotografii
vystihující aktuální podobu držitele o rozměrech 35 x 45 mm (jako na občanský
průkaz) a průkaz ZTP nebo ZTP/P, do kterého se provede úřední záznam
o speciálním označení č. O 7. V případě, že by na zadní straně průkazu ZTP nebo
ZTP/P nebylo k vyznačení dostatek místa, vystaví se nový (osoba pak sebou
přinese ještě jednu fotografii). K vydání je nutná osobní účast žadatele, neboť
parkovací průkaz podepisuje.
za MěÚ, OSV: JUDr. Věra Bártová n

i sušené fíky, které obsahují až 75 % sacharidů, 6 % bílkovin, asi 1 % tuků a jsou
takřka bez vitamínu C.
V závěru bych ještě uvedl, že v ČR je
několik vzrostlých plodících jedinců a každý
kdo si na zahradě vysadí fíkus, má možnost
si jej zaregistrovat na těchto webových
stránkách
http://www.fikovniky.com/index.php?option
=com_google_maps_vision&Itemid=46 .
Příště si povíme něco o dnes poměrně
popularizované rakytníku.
Ladislav Stehlík n

knihovna

Podzimní dílničky v knihovně
V rámci projektu „Celé Česko čte dětem” připravuje knihovna
pravidelně pro žáky prvního stupně moravskokrumlovských
základních škol tematicky zaměřené literární a výtvarné dílničky.
Během měsíce září a října jsou zaměřeny na podzim. Děti si
s knihovnicí zopakovaly charakteristiku tohoto ročního období – jaké
je počasí, jaké ovoce a zelenina se sklízí, kteří ptáci odlétají do teplých
krajů a kteří přilétají. Ukázaly si, jak vypadají listy různých stromů,
popovídaly si o podzimních oslavách ukončení sklizně ovoce a zeleniny. Probraly i dva podzimní svátky – Halloween a Dušičky. Po
četbě o podzimních hrátkách z dětství Josefa Lady následovaly
hádanky o podzimu. Dále byly pro žáky připraveny úkoly, které
prověřily jejich znalosti. Po jejich splnění následovala výtvarná část
akce – z barevných kousků krepového papíru si udělali kuličky, které
skládali jako mozaiku do plastického obrázku podzimního jablíčka
nebo hrušky. O tyto dílničky je na školách velký zájem.
Za MěK Radmila Dvořáková n

Jak táhla mračna
Je nevlídné, sychravé a studené odpoledne desátého října 2011.
V knihovně začíná literární beseda s příznačným názvem „Jak táhla
mračna“. Ale název vás nesmí zmást. V knihovně je útulno
a teploučko. Scházejí se zde známé tváře pravidelných účastníků.
Paní učitelka nám, dychtivým posluchačům, přibližuje životní osudy
své „první literární lásky“, básníka Jaroslava Vrchlického.
Je to poutavé, poučné a v mnohém tak současné. Člověk si
uvědomuje, že se v každé době najde dost nepřejícných a necitlivých
lidí, kteří nerozumí nebo nechtějí rozumět těm nenápadným,
pracovitým a nadaným lidem mezi námi. Byly to opět dvě hodiny
obohacující náš všední život o poezii a krásu slova.
Díky Vám, paní učitelko Kopčilová a děvčata z naší knihovny.
Květoslava Knotková n

Informace pro občany s těžkým zdravotním postižením

Parkovací průkaz

máme schváleny dopravní policií Znojmo. V současné době
jsou v rámci služby strážníků MP využívána záznamová
zařízení (minikamery) k dokumentování úředních jednání
strážníků nebo samotných přestupců. Doufáme, že výše
uvedená zařízení zkvalitní výkon MP Moravský Krumlov.
V následujících dnech bude výkon zaměřen na odhalování tzv. černých skládek. Touto cestou upozorňujeme
občany, kteří mají uložen materiál na cizím pozemku, aby
v této věci zjednali nápravu. Na závěr připomínám telefonní
spojení na městskou policii Moravský Krumlov
pevná linka
515 322 634
mobilní tel.
724 282 835, 602 631 560
Za MP Mor. Krumlov ,
vedoucí strážník Rudolf Fráňa n

Městská knihovna Moravský Krumlov
a TyfloCentrum Brno o. p.s.,
pracoviště Moravský Krumlov
pořádají cestovatelskou besedu na téma

Zakarpatská Ukrajina - kdo zažil,
nezapomene, kdo nezažil - neuvěří
O Ukrajině nám bude povídat cestovatelka a skvělá
vypravěčka Jana Puchegger Chadalíková, která letos tuto
krásnou zemi po mnoha letech opět navštívila a odvezla si
odtud spoustu nezapomenutelných zážitků.
Dozvíte se něco o historii Ukrajiny, ale hlavně o současném životě Ukrajinců na vsi a krásách zdejší nedotknuté
přírody. Říká se, že čas se tu zastavil před lety, a zdejší
vesnice často připomínají skanzen s prvky současnosti.
Součástí besedy bude i promítání fotografií a videa, můžete
se těšit i na ochutnávku tradičních ukrajinských bonbónů.
Pondělí 21. listopadu 2011
Městská Knihovna Moravský Krumlov
začátek v 14 hodin, vstupné 10,- Kč

Přijďte nahlédnout do světa zrakově postižených
TyfloCentrum Brno, o.p.s.,
středisko sociálních služeb pro zrakově postižené,
regionální pracoviště Moravský Krumlov
a Městská knihovna Moravský Krumlov
Vás zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYFLOCENTRA V M. KRUMLOVĚ
Tímto bychom rádi pozvali, žáky, studenty i veřejnost na Den
otevřených dveří TyfloCentra v Moravském Krumlově, který
se uskuteční v pátek 25. listopadu 2011 (9.00 – 16.00)
v prostorách Městské knihovny Moravský Krumlov.
Přijďte si prohlédnout i vyzkoušet pomůcky pro zrakově
postižené do domácnosti i do terénu. Zkuste si chůzi s bílou
holí a speciální hry pro nevidomé, které si můžete zahrát
s klapkami na očích. K dispozici vám bude i naše nevidomá
kolegyně, která vám ukáže, jak zrakově postižení pracují
s ozvučeným počítačem nebo mluvícím mobilem.
V dopoledních hodinách se uskuteční besedy na téma „Jak
pomoci nevidomému na ulici“ – vhodná zejména pro školy
RÁDI VÁS UVIDÍME!
za pracovníky TyfloCentra vás zve
Eva Indrová a Klára Vítková
email: indrova@tyflocentrumbrno.cz, tel. 774 715 109
V případě zájmu o účast na besedě je nutné se
přihlásit na konkrétní hodinu, telefonicky či emailem,
počet míst je omezen.

