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Kolářská dílna ve sbírkách muzea

STROM ZNOJEMSKA

Začátkem října se podařilo získat do sbírek Městského muzea unikátní komplexní pozůstalost. Jde o historický soustruh
na zpracování dřevěných výrobků a předměty z řemeslné dílny
již zaniklého řemesla kolářství. Dílna se dědila v rodině
p. Vladimíra Vorla z Hrubšic po několik generací, on sám byl
posledním pátým kolářem. Řemeslo koláře (něm. Wagner)
mělo dříve nezastupitelné místo v životě na vesnici, po r. 1948
však kvůli strojové výrobě a politickým změnám úplně zaniklo.
O předání dílny se jednalo již v roce 2008 za působení
Mgr. Aleny Hrbáčkové (Nejedlé), ale s jejím odchodem z muzea
vše upadlo v zapomnění. Kolářská dílna se skládá z historického soustruhu z období 1. republiky, který sám o sobě je
dochované unikum, a dále jde asi o 100 druhů nářadí a příslušenství – různých pořízů, stružidel, vrtáků, pilek, rozsáhlé
sbírky hoblíků (nechybí zde např. macek, podbradkář, uběrák,
oblounkář, klopkař či člunkař), šroubováků, kleští, dlát atd., je
zde i jeden brus. Většina nářadí je kovaná ručně, pouze minimálně jsou zde strojově vyrobené kusy. Soubor doplňují typické
výrobky kolářství – loukoťová kola, vozík, trakař, kozlík, špice
loukotí se značkami rodiny Vorlů, plužní kola.
Jako celek by expozice z těchto předmětů mohla tvořit
jakýsi trojúhelník sociálních vrstev města – nová kolářská dílna
reprezentuje sféru řemesla, malovaný nábytek a další sbírky
z bývalé „selské jizby“ v Knížecím domě reprezentují sféru
venkova a pozůstalý nábytek po MUDr. Odstrčilovi,

Ve č t v r t e k
20. 10. na Den
stromů se v Brně
konalo vyhlášení
výsledků ankety
Strom roku 2011.
Za Jihomoravský
kraj byl ve finále
ankety Skalický
platan, který si
zasloužil skvělé
třetí místo díky
podpoře 5818 hlasujících.
Zároveň bychom chtěli vyzvat
všechny milovníky stromů a přírody,
aby se zapojili do naší okresní ankety
Strom Znojemska 2011. Klub přátel
stromů Znojemska, Správa Národní
parku Podyjí a Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko pořádají druhý ročník regionální soutěže.
Alžběta Brzkovská, Adéla Bartesová
n

momentálně prezentovaný při Muchově Epopeji, představuje
sféru bohatého měšťanstva. Tato sociální komparace by byla
jistě pěknou sondou do života jednotlivých vrstev města a okolí
z přelomu 19. a 20. století.
Velké poděkování patří SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov,
p. Ing. Jindřichu Pelajovi a mistrům, bez kterých by převoz
a demontáž soustruhu s transmisí nebyl možný.
Mgr. Hana Prymusová, Městské muzeum n

Více v rubrice Co se do Moravskokrumlovských
novin nevešlo na www.mkrumlov.cz

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá

ADVENT 2011
neděle 27. 11. 2011
ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Náměstí TGM 14:00 hod.
vystoupí PS K. Němečka Mor. Krumlov. Adventní věnec požehná děkan P. Bublan
neděle 4. 12. 2011
DRUH Á NEDĚLE ADVENTNÍ
Farní kostel 14:00 hod.
CANTAMUS CORDE, pěvecký sbor z Jezeřan – Maršovic
neděle 11. 12. 2011
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
JA.S- chrámový soubor z Náměště nad Oslavou

Farní kostel 14:00 hod.

neděle 18. 12. 2010
ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
Náměstí TGM 15:00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM v podání dětí z Miroslavských Knínic a Miroslavi
Srdečně zveme veřejnost na předvánoční setkání, která uvede svátečním slovem
děkan Pavel Bublan.

Sraz po šedesáti letech

Po šedesáti letech se jako
každoročně opět sešli bývalí
žáci ZŠ Klášterní ročníku
47 - 51. U příležitosti tohoto
srazu jsme měli možnost si
prohlédnout prostory základní
školy, kterou nás provedl
ředitel RNDr. František Vrána.
Ten nás sice stručně, ale profesionálně seznámil s historií
a vývojem školy a vybavení.
Prohlídka se všem účastníkům srazu velice líbila a za
možnost prohlídky děkujeme.
Josef Schnabl n

Poděkování Sbor dobrovolných hasičů Rakšice by touto cestou chtěl poděkovat
firmám, které nám sponzorským poskytly svoji techniku a materiál na vybudování
kanálové stoky za hasičskou zbrojnicí. Jedná se o tyto firmy: Zemní práce Tomáš
Fleischer, Kontejnerová doprava a zemní práce Milena Veselá a OSP Moravský
Krumlov. Bez jejich spolupráce by nebylo možné stoku vybudovat. Děkujeme.
n

kinosál Moravský Krumlov

PARTNER MIKROREGIONU

515

vstupné: 120,- Kč

občerstvení

MORAVSKÝ KRUMLOV
– KULTURNÍ MĚSTO
Od pomyslného pera se hlásí
stálý měsíční kulturní dopisovatel.
V loňském roce proběhl festival Filmové vánoce, který nabídl
malým i velkým divákům v místním
kinosále nezapomenutelné pohádky padesátých let. Plán do
dalších let byl takový, že každý rok
budou promítnuty pohádky dalšího desetiletí. Narazili jsme ovšem
na problém, kdy Národní filmový
archiv nemá dostatek materiálu.
Proto, ale i z dalších důvodů letos
tato akce neproběhne, ale rozhodně se s ní i nadále počítá, byť
pravděpodobně v jiném kabátě.
Co mě ovšem trápí více je očekávaná digitalizace kin, která může
způsobit výrazné omezení, či dokonce pozastavení činnosti našeho kina z důvodu přílišné nákladnosti rekonstrukce. Pokrok se sice
nedá zastavit, ale kdo navštívil
klasické filmy právě na loňském
festivalu, dá mi jistě za pravdu, že
staré dobré kino je prostě romantická záležitost.
Co ovšem stejně jako loni
proběhne, je hudební přehlídka
Mrazík, tentokrát již třináctý.
Můžete zde kromě tradičních
a stálých domácích kapel slyšet
originálního písničkáře Montyho,
dále jeden z nejvýraznějších hlasů, Lucii Dobrovodskou (navíc se
safofonistou), první zámořské
účinkující Ocean vs Daughter
a jako hosta svérazné a nenapodobitelné Ty syčáky. Letos chystáme jednu novinku v koncepci
festivalu. To vše 25. listopadu
v místním kinosále.
Jak jsem již naznačoval ve
svém minulém hlášení, Městské
kulturní středisko nyní stojí před
poměrně zásadní záležitostí. Ta se
jmenuje Informační centrum.
Z mnoha důvodů je do budoucnosti jediná možná cesta přestěhování do jiných prostor s následným úzkým propojením přímo
s MěKS. V současné době probíhají intenzivní připravy na tento
krok, který by měl technicky proběhnout na začátku roku příštího.
O všem budeme včas informovat.
Na závěr jsem si nechal jedno
milé kulturní pohlazení. Již drahný
čas pravidelně probíhají Literární
kavárny v Městské knihovně, ve
kterých Eva Kopčilová seznamuje
širokou obec čtenářskou se životem a prací významných osobností z řad literátů. Je to milé
pohlazení především v tom, že
Eva Kopčilová podává vše velmi
sugestivním a svým stylem, s velkým zanícením, které nenechává
nikoho chladným. Provádí vždy
životem svých milovaných uměleckých tvůrců a uvádí do souvislostí s dílem. Pro mě osobně je
ještě zajímavější to, že veškeré
střípky si skládá dohromady bez
moderních technologií, tedy
především bez „všemocného“
internetu. Dalo by se říct, že to je
romantika starých dobrých časů.
A tak se vždy těším na další a další
literární setkání se světem poeticky spojených písmen a slov
v podání okouzlující dámy. O tom,
že nejsem zdaleka sám, kdo je
nadšený z tohoto pořadu, svědčí
i ohlasy všech, kdo se zúčastňují
kaváren pravidelně.
Mějte se kulturně. A využívejte
kulturních akcí, jsou tady opravdu
pro vás...
Bořivoj Švéda,
ředitel MěKS Moravský
Krumlov
sveda@meksmk.cz
www.meksmk.cz n

