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ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné
Informace z radnice, názory, diskuse, polemika, zajímavosti ze školství, kultury i sportu...

Dne 8. 6. 2011 v 10:25 se na náměstí T. G. M. v Moravském Krumlově zastavil život
Důvodem byla okamžitá evakuace všech obchodů, kanceláří a bytů kvůli nálezu letecké pumy OFAB 100, na kterou tu narazil
bagr při provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce průtahu centrem Moravského Krumlova. Při zajištění evakuace obyvatel
byla využita součinnost policie jak státní, tak městské, ale i profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek. Po uzavření a
vyklizení okolí místa nálezu sem dorazili policejní pyrotechnici z krajské správy v Brně a speciální policejní jednotky. Asi po hodině,
kdy bylo zajištěno místo likvidace nálezu, byla puma naložena do vozidla a policejní kolona se rozjela do nedalekého kamenolomu ,
kde policejní opatření pokračovalo kompletním uzavřením všech komunikací v okolí kamenolomu tak, aby nedošlo
k ohrožení života a zdraví osob. Ve 14:09 se na tomto místě ozvala silná detonace po kontrolovaném odpálení pumy a akce byla
ukončena. V závěru této zprávy bych chtěl poděkovat všem, co se na evakuaci podíleli, a zejména vyzdvihnout reakci těch obyvatel,
kterých se evakuace osobně týkala, klidný a chápavý přístup. Myslím si, že nejlepší prověrkou krizových situací nejsou dlouhodobě
plánovaná cvičení, ale konkrétní krizová akce a všechny jednotky IZS i obyvatelé Moravského Krumlova v tomto případě obstáli.
Opatření v číslech:
Nalezena puma tříštivo-trhavá OFAB 100 (sovětská výroba), váha 100 kg, obsah trhaviny 40 kg, bezpečná vzdálenost při
výbuchu 400 m. Evakuaci a likvidaci pumy zajišťovalo celkem 28 příslušníků PČR, MP, HZS, RLP a 3 pracovníci MěÚ Moravský
Krumlov.
Za MP Moravský Krumlov
str. Fráňa Rudolf n

Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše město životnímu prostředí řadu surovin

Loni občané odevzdali k recyklaci
283 televizí a 159 monitorů
Naše město Moravský Krumlov už několik let poskytuje občanům možnost třídit
vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili
životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za
22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění
přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž
zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů.
Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich
konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané našeho města v loňském roce vytřídili 283 televizí a 159 monitorů. Tím jsme
uspořili 66 kWh elektřiny, 1 303 litrů ropy, 331 200 litrů vody a 2 973 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 17 tun/tuny CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 67 tun/tuny.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní
prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy
zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody,
ale nosí jej do sběrného dvora. Nyní nově je možnost odevzdat vybraná eletrozařízení
do červených kontejnerů umístěných na ulici Palackého (dvůr p. Blahetek), ulici
Břízová, Nádražní a S. K. Neumanna v Rakšicích.
Miluše Langová
referent odpad. hospodářství OŽP při MěÚ Moravský Krumlov n

ZPÍVEJME SI ZPÍVEJME A MĚJME SE RÁDI…
Ve středu 8. června 2011 uspořádaly paní učitelky Dobešová a Dobrovolná
v Mateřské škole Husova v Moravském Krumlově již 3. ročník pěvecké soutěže
„Krumlovská fialka“. Během soutěže se představilo 15 malých zpěváčků, kteří byli
rozděleni do dvou kategorií na mladší a starší děti.
Konkurence byla veliká a odborná porota neměla vůbec lehkou práci vybrat
vítěze. Soutěžící byli velmi dobře připraveni a snažili se zpívat co nejlépe.
Pochvalu, gratulaci a velký potlesk si zasloužili všichni zpěváčci a za odměnu
dostali dárečky od JE Dukovany, od MŠ Husova a krásný a dobrý dort od paní
Věry Plaché.
Doufám, že všichni, kteří přišli, s námi prožili příjemné hudební odpoledne.
Text a foto: Dana Buršíková,
MŠ Husova Moravský Krumlov n

9. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2011
Svým rozsahem a intenzitou je
největší pravidelnou protidrogovou
kampaní spojenou se sportem. Tato
aktivita chce poukázat na TRÝZNIVOU NEINFORMOVANOST na poli
drogové prevence a volá po zvýšení
DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty
v naší zemi. Nad akcí převzal záštitu
Senát Parlamentu ČR.
Slavnostní zahájení proběhlo
v pondělí 13. června 2011 ve Zlíně.
Celá akce byla zakončena v Praze
v pátek 24. června 2011. Celkem trasa
čítá přes 1200 kilometrů. V průběhu
tohoto maratonu navštěvuje desetičlenný tým představitele 36 měst
a mluví s nimi o problematice drog
a jejím řešení, které spočívá v prvé
řadě ve zvýšené protidrogové osvětě
v daném městě a jeho okolí.
V Moravském Krumlově se cykloběhu zúčastnil i starosta města Tomáš
Třetina.
Více informací o akci na:
www.rekninedrogam.cz n

DEN PREVENCE V ZŠ IVANČICKÁ
DEN PREVENCE ANEB JE NAŠE TŘÍDA TÝM? To je název netradičního
dopoledne, které proběhlo 24. června v prostorách našeho školního atria
a přilehlého parku. A co bylo hlavní myšlenkou? Týmová spolupráce ve třídě, umění
a ochota pomoci druhému, umění domluvit se a být tolerantní, ale také vědět, jak se
zachovat v nebezpečných situacích a jak čelit nástrahám současnosti. Třídy soutěžily
jako týmy a na 11 stanovištích prokázaly svoje praktické dovednosti i to, co si
zapamatovaly z vyučování.
Vítězi se stali všichni, kdo si uvědomili pravou cenu spolupráce a vzájemné
domluvy. Velmi nám pomohli naši krumlovští hasiči, kteří byli jedním ze stanovišť,
strávili s námi u školy celé dopoledne a neúnavně dětem povídali o své práci
a odpovídali na jejich všetečné dotazy. Hasičské auto zkrátka zaujalo. Stejně tak nám
velmi pomohl velitel Městské policie MK p. Rudolf Fráňa. Sám přijel na kole
a dopravní výchově se věnoval velmi profesionálně celé dopoledne. Děkujeme.
Pochvalu zaslouží i celý pedagogický sbor za bezvadnou přípravu všech stanovišť
a za svůj profesionální přátelský přístup, ale i naše třídy, které ví, co znamená slovo
tým. Určitě si příští rok tuto akci zopakujeme.
Mgr. Květoslava Kotková n

MALÝ
FESTIVAL
LOUTKY
V. ročník
srpen 2011

Fotografií se vracíme ke koncertu Pěveckého smíšeného sboru Karla Němečka, který
si přizval v sobotu 25. června jako hosta do farního kostela polský pěvecký sbor
Towarzystwo spiewu Halka.

Den naruby v ZŠ Ivančická
Ve čtvrtek 16. června 2011 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Byl to takový den „naruby“. Výuka
začínala až v poledne, aby rodiče našich dětí měli možnost podívat se přímo do vyučovacích hodin
a prohlédnout si celou školu za provozu. Velmi mile nás překvapilo, že přišlo hodně rodičů. V rámci Dne
otevřených dveří proběhlo ve 13 hodin slavnostní ukončení stavby ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝCH
VLASTNOSTÍ ZŠ IVANČICKÁ MORAVSKÝ KRUMLOV. Zřizovateli naší školy, jímž je Město Moravský
Krumlov, se podařilo získat dotaci z prostředků Fondu soudržnosti Evropské unie a ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavba byla zahájena 22. 10. 2010 a předána
29. 4. 2011. Celkové náklady činily 27,7 milionů Kč. Město se podílelo 9,9 miliony Kč. Hrušecká stavební společnost s r. o. provedla tepelnou izolaci fasády celého objektu školy, došlo k výměně oken a dveří, zateplení
střechy a bylo opraveno obvodové uzemňovací vedení. Naše škola je zkrátka zase jako nová. Navíc dojde
k výrazné úspoře ve spotřebě energií. Naše Město si zaslouží obrovské poděkování! Stejně jako všichni
zaměstnanci a žáci, kteří zvládli svoje povinnosti bez problémů a chod školy nebyl v době stavby nijak omezen.
Za účasti představitelů Města, zástupců firmy Renards, Hrušecká a dalších vzácných hostů, ale také za účasti
zaměstnanců a všech žáků školy byla slavnostně přestřižena páska a otevřena „brána“ do nové budoucnosti
naší školy. DĚKUJEME.
Mgr. Květoslava Kotková n
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Usnesení ZM a RM Moravský Krumlov
USNESENÍ č. 12 z 12. schůze
Rady města Moravský Krumlov
konané dne 13. 6. 2011
I. Rada města schvaluje:
n zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu,
n rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,
n za správnost obsahové stránky: Irenu Kočí,
n změny programu: -bodu č. 11 – Korespon-

dence – doplnění o korespondenci doručenou
po uzávěrce odeslání materiálů na RM, bodu č.
12 – Různé - doplnění o dodatečně zařazené
materiály nutné pro jednání RM,
n Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu zařízení
a o poskytování služeb uzavřené dne 14. 3.
2007 se subjektem: CZECH RADAR, a. s.,
Vodičkova 710/31, 110 00 Praha, IČ:
27164900, v předloženém znění a pověřuje
starostu města jejím podpisem za podmínky
schválení dohody o narovnání ZM,
n v návaznosti na výzvu Státního fondu
životního prostředí ČR dřívější úhrady faktur
vůči firmě Hrušecká stavební, s. r. o. dle
předloženého soupisu,
n Směrnici k účtování výdajů spojených
s provozem sociální služby v zařízení Azylové
bydlení pro matky s dětmi v tísni na rok 2011
v předloženém znění a pověřuje starostu
města jejím podpisem,
n darovací smlouvu se subjektem: ASEKOL
s. r. o., Československého exilu 2062/8, 143 00
Praha, IČ: 27373231, v předloženém znění
a pověřuje starostu města jejím podpisem,
n poskytnutí příspěvku studentům Fakulty
umění a architektury TU v Liberci ve výši
7.500,- Kč za zpracování návrhů umístění
Slovanské epopeje Alfonse Muchy v Moravském Krumlově,
n poskytnutí příspěvku na pořádání dětského
dne ve výši 1.500,- Kč subjektům: DDM
Moravský Krumlov, Orel Rakšice, OV Polánka,
OV Rokytná a ZŠ Ivančická. Částka bude
hrazena z položky věcné dary a účelově
použita na nákup cen do soutěží pro děti,
n vyhlášení výběrového řízení na veřejnou
zakázku: „Dodavatel ručního laserového
měřiče pro MěP Moravský Krumlov“ a pověřuje
starostu města podpisem příslušné výzvy
k podání nabídky,
n pronájem, pozemku p. č. 2786 o výměře cca
65 m2 v k. ú. Moravský Krumlov žadatelce
uvedené v materiálu za cenu 10,- Kč/m2/rok,
n pronájem pozemků pro zemědělské
využívání v majetku města za cenu 1.500,Kč/ha/rok,
n pronájem NP obchůdku č. 6 v objektu
Knížecí dům, Růžová 39, Moravský Krumlov
žadatelce uvedené v materiálu za nájemné ve
výši II. cenového pásma, tj. 600,- Kč/m2 –
hlavní nebytové prostory, a 400,- Kč/m2
vedlejší nebytové prostory, od 1. 7. 2011,
n uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 2705-038/001
/201- ZN-AD s f. E.ON Distribuce, a. s. na
stavbu s názvem: „Moravský Krumlov,
Znojemská, rek. NN“ na pozemky p. č. : 1175/1,
1177, 1195, 1200, 1220, 1264/1, 1360, 1364/2,
1381/2, 1421, 1437, 1451/1, 1451/3, 1451/8,
1452/2, 1461, 1464/1, 1480/1, 1480/3, 1499,
1525, 1541, 1542/1, 1549, 1561, 1572, 1573,
1582, 1610/2, 1722, 1265/2, 1266/1, 1267,
1272, 1273, 1275, 1283/1, 1338/1, 1353/1,
1014, 1379 a 1383/3 vedené na LV 10001 pro
k. ú. Moravský Krumlov. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši
44.000,- Kč, k dané částce bude připočtena
příslušná sazba daně,
n aktualizaci vnitřní směrnice města č. MěÚ
10/2011 - Zásad pro krátkodobý pronájem
areálu v lokalitě Vrabčí hájek, v předloženém
znění,
n bezplatné zapůjčení areálu Vrabčí hájek
(laviček, rohové garáže) ve dnech 5.- 7. 7.
2011 Občanskému sdružení ALMA, Růžová
39, Moravský Krumlov,
n záměr prodeje pozemků na p. č. 2034/9
o výměře 2.316 m2 a p. č. 2034/20 o výměře
894 m2 v k. ú. Moravský Krumlov a pověřuje
SMM vypracováním znaleckého posudku,
který stanoví cenu obvyklou,
n prominutí částky za pronájem areálu Vrabčí
hájek na akci: „Vodácký den“ pořádanou dne
4. 6. 2011 subjektu: Gold River, o. s., vodácký
sport, Sídliště 326, Moravský Krumlov,
n výzvu pro podání nabídek na dodávku služeb
– vypracování projektové dokumentace na
investiční akci: „Moravský Krumlov – Rakšice,
ul. V Domcích část II.“.
II. Rada města odkládá:
n1. své rozhodnutí ve věci prodeje části
pozemku p. č. 341/5 v k. ú. Moravský Krumlov.
III. Rada města ruší:
n vyhlášené výběrové řízení na veřejnou
zakázku: „Ruční laserový měřič rychlosti“.
IV. Rada města nesouhlasí:
n s místem odstavování vozidel firmy: Ladislav
Štulík, JA. PE. TRANSPORT, Znojemská 393,
Moravský Krumlov, IČ: 69646074, na pozemcích p. č. 1467 a 1471 v k. ú. Moravský
Krumlov.
V. Rada města ukládá:
n vedoucí finančního odboru MěÚ připravit
příslušné rozpočtové opatření města ve věci
poskytnutí příspěvku subjektu: Adámkovo
vinařství, s. r. o., Brno, ve výši 80.000,- Kč na
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
v Moravském Krumlově, a to po schválení
smlouvy v ZM,
n vedoucí finančního odboru MěÚ připravit
příslušné rozpočtové opatření města ve věci
zajištění spolufinancování projektu: „Vytvoření
nového místa pro zpětný odběr elektrozařízení
a zlepšení dostupnosti stávajícího místa na
separovaný odpad“ - projekt číslo: 2011037,
n investičnímu technikovi města zařadit do
zásobníku investičních akcí města opravu
vzduchotechniky ve školní jídelně a venkovní
úpravy parkoviště a přístupových cest na ZŠ
Ivančická Moravský Krumlov,
n na základě nálezu letecké pumy z II. světové
války starostovi města zajistit závaznou
nabídku pyrotechnického průzkumu nám.
TGM a přilehlých ulic.
VI. Rada města doporučuje:
n ZM schválit Dohodu o narovnání ve věci
smírného vyřešení úhrady pohledávky ze
smlouvy o nájmu zařízení a o poskytování
služeb uzavřené dne 14. 3. 2007 se subjektem:

CZECH RADAR, a. s., Vodičkova 710/31, 110
00 Praha, IČ: 27164900, v předloženém znění
a pověřit starostu města jejím podpisem,
n ZM schválit poskytnutí příspěvku ve výši
80.000,- Kč na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého v Moravském Krumlově (u
kostela Všech svatých) subjektu: Adámkovo
vinařství, s. r. o., Brno, a pověřit starostu města
podpisem příslušné smlouvy o poskytnutí
příspěvku,
n ZM neschválit prodej pozemku p. č. 2786
2
o výměře cca 65 m za účelem skladování
dřeva žadatelce uvedené v materiálu,
n ZM schválit odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené s občanem
uvedeným v materiálu na pozemek p. č.
646/28 v k. ú. Moravský Krumlov,
n ZM uplatnit smluvní pokutu vyplývající
z ustanovení Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, uzavřené s občanem uvedeným
v materiálu na pozemek p. č. 646/28 v k. ú.
Moravský Krumlov,
n ZM schválit převod malotraktoru včetně
příslušenství – dle přílohy, z evidence majetku
SMM, Zámecká 17, Moravský Krumlov do
evidence majetku TaZS Moravský Krumlov,
U Mostu 587, Moravský Krumlov.
VII. Rada města revokuje:
n na základě stanoviska AK Šopák – Palátová
částečně své usnesení č. 7 ze dne 21. 3. 2011,
bod I.10. a usnesení č. 11 ze dne 23. 5. 2011,
bod III.1.,v plném znění, ve věci ceny pronájmu
zemědělských pozemků v majetku města.
VIII. Rada města bere na vědomí:
n ústní informace starosty a místostarosty
města o účasti a výsledcích proběhlých
jednání s různými subjekty a stavu realizovaných investičních akcí města,
n informaci o plnění rozpočtu v oblasti sdílených daní za období 01- 05/2011,
n předloženou závěrečnou zprávu o šetření
podání občanů uvedených v materiálu ze dne
7. 1. 2011 evidované pod č. j.: 427/2011,
n nabídku firmy LK systém, s. r. o., Jaroměř ve
věci snížení ceny nájemného za pronájem
mobilního radarového měřiče rychlosti,
n předloženou žádost žadatelky uvedené
v materiálu o byt ze dne 30. 5. 2011 včetně
dodatku a postupuje ji bytové, zdravotní a sociální komisi RM k projednání,
n předložené doplnění žádosti POSPOLU MK,
o. s., Moravský Krumlov ze dne 7. 6. 2011,
n výpověď Smlouvy o nájmu na nebytové
prostory č. 35/2010 ke dni 31. 8. 2011 na NP
v objektu Komenského 144, Moravský
Krumlov uzavřenou se Slavia pojišťovnou,
a. s., Revoluční 1, 110 00 Praha,
n SMM předložený střednědobý plán oprav
majetku do roku 2014,
n žádost občanky uvedené v materiálu
ve věci náhrady ušlého zisku ze dne 6. 6.
2011.
USNESENÍ č. 7/2011 z 6. zasedání
zastupitelstva města,
konaného dne 6. 6. 2011
1. Zastupitelstvo města schvaluje :
n program dnešního jednání v předloženém
znění,
n aby rozprava probíhala ke každému bodu
zvlášť,
n ověřovatele zápisu : Mgr. Taťána Škarková,
Ing. Vlastimil Kocanda,
n návrhovou komisi ve složení : pí. Irena Kočí,
pan Josef Vybíral, Mgr. Jan Košíček, Ing.
František Šlapanský,
n Smlouvu o spolupráci na stavbě „II/152
Polánka, průtah“ se subjektem Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
náměstí 3/5, 601 82 Brno v upraveném znění
a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy,
n Smlouvu u o právu provést stavbu „II/152
Polánka – Ivančice“ se subjektem Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí
3/5, 601 82 Brno v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy,
n Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
č. 7241/11/OKH, subjektu: JmK, Žerotínovo
nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, na
poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč na
spolufinancování výstavby sociálního zázemí
na autobusovém nádraží v Moravském
Krumlově v rámci projektu „Autobusové nádraží Moravský Krumlov – návrh koncepce
veřejných WC“ v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem,
n rozpočtové opatření č. 5/2011 provedené
Radou města Moravský Krumlov v předloženém znění,
n rozpočtové opatření č. 6/2011 provedené
Radou města Moravský Krumlov v předloženém znění,
n závěrečný účet města Moravský Krumlov za
rok 2010 vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad,
n Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2011,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
3/2010 o místních poplatcích v předloženém
znění,
n uzavření „Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
předkupního práva“ se žadateli na pozemek
par. č. 646/30 o výměře 873 m2 vedeném na LV
10001 v k.ú. Mor. Krumlov, převod majetku
z evidence,
n prodej nemovitého majetku – budovy vodojemu a oplocení inv. 10107 na pozemku par.č.
660 za cenu 10.964,- Kč, žadatelům a převod
majetku z evidence SMM do evidence majetku
města,
n Smlouvu č. 74/2011 o poskytnutí příspěvku
na podporu provozu regionálního střediska
pomoci nevidomým o. p. s. TyfloCentrum Brno
v roce 2011 a pověřuje starostu jejím podpisem,
n poskytnutí účelových finančních prostředků
ve výši 300.000,- Kč subjektu: HZS JmK,
územní odbor Znojmo, na spolufinancování
výměny výjezdních garážových vrat na hasičské stanici Moravský Krumlov a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy,
n Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
č. 007830/11/OSV, subjektu: JmK, Žerotínovo
nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, na
poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč na

realizaci projektu Zajištění poskytování
pečovatelské služby pro občany města
Moravský Krumlov Centrem sociálních služeb
Znojmo, příspěvkovou organizací pro období
roku 2011 a pověřuje starostu města jejím
podpisem,
n Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby č.: 128479-1/1, se subjektem JMP Net,
s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
zastoupenou subjektem: Jihomoravská plynárenská, a. s., Brno, na pozemcích p. č. 318/1,
319, 349/2, 1722 a 1728/1 v k.ú. Moravský
Krumlov z důvodu zabezpečení investiční
akce : „III/4143 Moravský Krumlov, průtah“
v předloženém znění a pověřuje starostu
města jejím podpisem,
n zapojení města Moravský Krumlov do
dotačního programu OPŽP – oblast podpory
3.1.1 a 3.2.1, s projektem: „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Husova, Mor.
Krumlov,
n jednací řád finančního výboru v předloženém znění.
2. Zastupitelstvo města vyjadřuje nespokojenost :
n s uzavřením dětského lůžkového oddělení
a dětské ambulance v NsP Ivančice, příspěvkové organizace.
3. Zastupitelstvo města pověřuje:
n RM komplexní administrací projektu:
„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ
Husova, Mor. Krumlov” financovaného z dotačního programu OPŽP.
4. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
n Informace k probíhajícím investičním akcím:
„Průtah městem, rekonstrukce kanalizace“,
n předložený materiál pro kontrolu úkolů RM
a ZM města Moravský Krumlov,
n zprávu o činnosti Rady města Moravský
Krumlov,
n zápis z jednání finančního výboru konaného
dne 23. 5. 2011,
n předloženou výzvu k podání nabídky na akci
„Orientační systém v Moravském Krumlově“,
n termíny RM a ZM 06-12/2011,
n zprávu pro zastupitelstvo a vedení města
Moravský Krumlov z průběhu výstavby „Rekonstrukce silnice III/4133 Moravský Krumlov
– průtah“,
n dopis Asociace Falun Gong ČR zastoupenou
Veronikou Sunovou,
n oznámení o uzavření dětského lůžkového
oddělení a dětské ambulance v Nemocnici
Ivančice, příspěvkové organizace.
Zapisovatelka: Lucie Vyžrálková n

Naši reprezentanti
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SOŠO a SOUŘ v Třebíči
Dne 9. 6. 2011 jsme se již
tradičně zúčastnili Junior
Carving Cupu v Třebíči. Jde
o dekorativní vyřezávání
zeleniny a ovoce. Celé
družstvo bylo ve složení žáků
oborů kuchař-číšník a obchodně podnikatelská činnost: žáci z 1. C Brudík Filip,
Hájková Kristýna, Kalandřík
Jan, Klímová Lucie, 2. C
Kladivová Nicole, Nešpůrková Aneta, Žaludová Lucie,
Žaludová Petra, 3. C Figer Jakub, Procházková Marta a 3. OPČ Böhmová Sabina
a Kleiblová Ivana. Nezklamali a získali bronzové medaile. Úspěch je o to větší, že žáci
jsou v tomto oboru začátečníci a vyřezávání se věnují jen několik dnů.
Bc. Dana Frimlová n

Škola naruby
Městská knihovna Moravský Krumlov navázala na
projekt Knížka pro prvňáčka
dalším projektem nazvaným
Celé Česko čte dětem aneb
Škola naruby. Tento projekt
byl určen žákům druhých
tříd, kteří byli v předešlém
školním roce pasováni na
čtenáře a ukončili tak první
projekt s názvem Knížka pro
prvňáčka. Projekt byl zaměřen na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský
Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče
mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým
se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání
rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení a morálním hodnotám a vytváří pevné
pouto mezi rodičem a dítětem. Do projektu se zapojilo 105 žáků druhých tříd
místních i okolních škol. Na koni školního roku byl vybrán z každé třídy nejlepší
čtenář a ten byl odměněn knihou o bylinkách a pěknou záložkou. Všichni zúčastnění
dostali za svoji snahu i sladkou odměnu.
Nejlepší čtenáři: 2. tř. Filip Brabec, 1Z Tomáš Hladil ZŠ Ivančická Moravský
Krumlov, 2. A Lucie Věchetová, 2. B Veronika Veselá ZŠ Klášterní nám. Moravský
Krumlov, Šimon Adam Samochin ZŠ Bohutice, Adam Herman ZŠ Lesonice,
Hanáková Adélka ZŠ Olbramovice, Viktorie Pečerová ZŠ Rybníky, Iveta Bognerová
ZŠ Vedrovice - 30 přečtených knih, neurčen nejlepší čtenář, knihu budou číst všichni
společně ve třídě ZŠ Vémyslice.
n
Tak jako každý školní rok se žáci ZŠ Klášterní zúčastnili soutěží
a olympiád. Nejúspěšnější byla žákyně 9. ročníku Darja Kočárová (první
zleva), která zvítězila v okresním kole olympiády v českém jazyce
a v krajském kole získala 10. místo, v olympiádě z matematiky 8. místo
a v olympiádě z dějepisu na 3. místo. Velmi úspěšní byli také Vilém Friml
(druhý zleva) a Michal Prajzler, kteří získali na 4., respektive na 2. místo
okresního kola fyzikální olympiády.
V Pythagoriádě se 5. místp získala Kristýna Buršíková z 8. ročníku
(třetí zleva).V zeměpisné olympiádě se také dařilo Zdeňku Gerstnerovi
(první zprava), který obsadil 5.-6.místo. Úspěšní byli také žáci 7. ročníku
v soutěži Eurorébus: Tomáš Marek (druhý zprava) - 5. místo a Patrik
Urbánek (třetí zprava) - 3. místo. Je třeba zdůraznit, že se žáci naší školy
této soutěže pravidelně zúčastňují a získávají přední místa: letos byli pátí,
loni sedmí v rámci celé republiky. Podrobné umístění najdete na
http://www.sssbrno.cz/zsmkrumlov. Všem uvedeným žákům dodatečně
blahopřejeme a všem žákům přejeme pěkné prázdniny, a aby se po
prázdninách zdraví vrátili do školy.
Josef Škoda n

OZNÁMENÍ: ZP MV ČR, pobočka Brno, oznamuje, že v termínech:
29. 7. 2011, 26. 8. 2011, 30. 9. 2011, 27. 10. 2011 a 25.11. 2011, vždy
9.00 – 11.00 bude k dispozici pro veřejnost mobilní pracoviště
v zasedací místnosti
na MěÚ v Moravském Krumlově.

Městská knihovna upozorňuje čtenáře,
že v době prázdnin bude otevřeno:
Úterý, středa, čtvrtek a pátek
8.45 – 11.30 12.30 – 16.30 hod.
Pondělí zavřeno

UPOZORNĚNÍ – odbor dopravy, řidičské průkazy
Novela zákona o silničním provozu, jehož úplné znění je účinné od 1. srpna 2011,
oznamujeje také mimo jiné změnu v § 134 týkající se povinné výměny řidičských
průkazů.
Znění § 134 - Výměna dosavadních řidičských průkazů
(1) Řidičské průkazy vydané
a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2010, (výměna se uskutečnila)
b) od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2012.
c) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2013.
(2) Řidičské průkazy podle odstavce 1 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby
stanovené pro jejich výměnu. Platnost řidičského průkazu omezená podle předchozí věty se
prodlužuje o lhůtu vydání řidičského průkazu podle § 110 odst. 2, prokáže-li držitel řidičského
průkazu, že podal příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností žádost o
vydání řidičského průkazu před
uplynutím lhůty stanovené podle
odstavce 1.
Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna
2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit nejpozději
do 31. prosince 2012. Majitelé řidičských
průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do
30. dubna 2004 pak mají tuto povinnost
do 31. prosince 2013. Uplynutím
stanovené doby pro jejich výměnu,
řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném
pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát města), příslušného podle místa trvalého
pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou? - „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5
pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. Kolik mě to bude
stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě
kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).

Učitelé SOŠO a SOUŘ
se zdokonalovali v lektorování
Ve 2. pololetí školního roku 2010/2011
proběhl v SOŠO a SOUŘ Moravský
Krumlov pro část pedagogického sboru
kurz lektorských dovedností. Kurz proběhl
v rámci projektu UNIV 2, do kterého je škola
zapojena a který je zaměřen na další
vzdělávání dospělých. Celoživotní vzdělávání je nezbytnou podmínkou pro udržení
kroku s celosvětovým vývojem, pokud jde
o nároky na kvalitu lidských zdrojů. Kurz
poskytovala FF olomoucké univerzity, která
učí pedagogy z celkem 325 středních odborných škol v republice lektorovat dospělé.
Učitelé kurz úspěšně zvládli i přes velkou časovou náročnost, absolvovali moduly
andragogika, psychologické aspekty vzdělávání dospělých, metodika a didaktika
vzdělávání dospělých, evaluace ve vzdělávání dospělých a na závěr vypracovali závěrečnou práci. Všichni učitelé také museli
projít tzv. videotréninkem, při němž prokázali své lektorské dovednosti před
kamerou. Po splnění všech stanovených
požadavků získali osvědčení „Kvalifikovaný
lektor vzdělávání dospělých“. Nabyté znalosti a dovednosti učitelé využijí při lektorování vzdělávacích programů pro dospělé na
naší škole.
Ing. Ivana Čermáková n

HURÁ, JDEME DO ŠKOLY!
Ani jsme se nenadáli a je tu konec
školního roku. Ve středu 15. 6. 2011 jsme se
všichni sešli ve vyzdobeném prostředí zahrady Mateřské školy Husova v Moravském
Krumlově, abychom se rozloučili s našimi
předškoláky. Slavnostní odpoledne začalo
„Pohádkami ze Špalíčku“ Divadla Paravánek. Děti, ale i dospělí se dobře bavili při
hudebně pohybových chvilkách, které herci
zařadili mezi pohádkami. Po krátké přestávce předškoláci zarecitovali básničkovou
abecedu a potleskem přivítali velkého čaroděje, který je pasoval na školáky. „Každá
školka má svůj konec“ a s chutí se pustily do
dortu.
Dana Buršíková, MŠ Husova n
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Termály a Kralický sněžník
V červnu se uskutečnily hned dvě akce Klubu přátel turistiky, obě dvě v Rakousku. V sobotu 18. 6. jsme navštívili přírodní park Hohe
Wand, o týden později proběhlo splavování Dunaje na raftech v údolí Wachau.
Návštěva Hohe Wandu byla čistě pěší turistická akce, které se většinou zúčastnilo „zdravé jádro“ KPT, tj. 42 lidí, kteří s námi jezdí
většinou pravidelně. Poznali jsme to i podle toho, že tentokrát si nikdo nevybral tu nejlehčí variantu, tedy jen vycházku po horní části parku,
ale všichni statečně vyšplhali po několika žebřících až nad horní hranu plošiny. Počasí bylo (jak tvrdila většina účastníků) ideální, protože bylo
celý den lehce pod mrakem, ale nebyl žádný opar, takže jsme se mohli pokochat výhledem nejen na nejvýchodnější alpskou dvoutisícovku
Schneeberg, ale vidět byla i část Raxalpe a také Stuhleck, ležící za Semmeringem. Na východě pak byl výhled až k Neziderskému jezeru na
rakousko-maďarské hranici u Šoproně. Počasí bylo naplánováno velmi pečlivě, protože poté, co jsme sjeli z parku do údolí, což byl na úzké
křivolaké silnici od řidiče autobusu místy skutečně akrobatický výkon, a krátce zastavili na dálničním odpočívadle, se spustil prudký liják,
který trval téměř až do Krumlova.
Ačkoli plavba na raftech po Dunaji rozhodně nepatřila k akcím nejlevnějším, zúčastnilo se jí z Krumlova 24 lidí, a dokonce několik dalších
zájemců se již do autobusu nevešlo. Servis ze strany cestovní kanceláře, s níž jsme splavování pořádali, byl maximální, takže rafty na nás
čekaly již napumpované, dofukovali jsme pouze střední příčky a sedátka, a po doplutí do Melku se rafty také „samy“ složily. Přestože řada
z účastníků byla na vodě poprvé, a jejich věkové rozpětí bylo od školou povinných až do věku důchodového, všechny záchranné vesty
zůstaly suché (nepočítám-li dvě krátké dešťové přeháňky) a přes palubu šla pouze jedna nedopitá plechovka s pivem, kterou jsme ovšem
brzy chytili. Poněvadž se plavba vydařila a mnohým tak stouplo sebevědomí, zkusíme se příští rok zamyslet nejen nad zopakováním plavby
po Dunaji, ale případně také nad nějakou další vodáckou akcí u nás doma. Kromě tradičního nedělního splavování Jihlavky, které často spíš
připomíná jízdu hodně natřískanou tramvají, by připadalo v úvahu i sjetí Rokytné z Krumlova do Ivančic. Tato cesta je mnohem romantičtější
než široká Jihlavka od Mohelna, ale závisí na stavu vody, kterému však mohou pomoci vhodné dešťové přeháňky. Proto bychom museli
založit nějakou databázi potenciálních zájemců a ty ve vhodné chvíli oslovit.
Na 16. července je naplánovaná návštěva termálních lázní v maďarském Büku nebo v rakouském Lutzmannsburgu, o nichž jsem zde
psal již několikrát. Volných míst je zatím stále dost, uvidíme, jestli se přihlásí dostatek zájemců. Pokud ne, tak by to byl první letošní zájezd,
který bychom museli odřeknout. Jen připomínám, že se jedná o velký areál, kde jsou kromě léčivých bazénů i normální plavecké a rekreační
bazény se studenou vodou, trychtýřem a toboganem a zřejmě od prázdnin budou otevřeny tři nové vnitřní tobogany, ovšem v části, za kterou
se mimo základní vstupné ještě něco připlácí.
Na 10. září je připraven zájezd na Králický Sněžník (1423m), který by si neměl nechat ujít ani ten, kdo na tomto mohutném vyhlídkovém
vrcholu již byl. Budeme totiž vycházet z polské strany, z výšky asi 900 m, kdo si bude chtít připlatit necelých 90 Kč za lanovku, začne na Černé
hoře ve výšce 1204 m. Odtud sice mírně klesneme, ale půjdeme asi 2 hodny po pohodlné, mírně stoupající lesní cestě k chatě Schronisko
pod Sniežnikem a odtud je již jen krátké, asi půlhodinové stoupání, na samotný vrchol. Z vrcholu Sněžníku je krásný kruhový rozhled na
Praděd, na Orlické hory, na sever do Polska, za dobrého počasí je vidět i Sněžka. Nedaleko vrcholu je oficiální pramen řeky Moravy a ještě
níže základy bývalé chaty a populární socha slůněte. Odtud budeme mírně klesat až do moravských Stříbrnic, nebo si cestu na hřebeni
prodloužíme po polské značce až k rozhledně na Klepém, čili Trójmorskiem Wierchu nad horní Moravou. Celkově se jedná se o nenáročný
vycházkový výlet, kratší trasa měří asi 17, delší 22 km. Pokud by si někdo chtěl prohlédnout jen polskou stranu, může si udělat kratší okruh
(asi 10 km) a navštívit Medvědí jeskyni či štolu bývalého uranového dolu. Tyto objekty však nejsou hlavním předmětem našeho zájmu,
protože si je lze prohlédnout pouze ve skupinkách o max. 15 lidech, a navíc jsou snadno dostupné z jednoho místa např. pomocí osobního
auta, zatímco pěší přechod z Polska na Moravu bez nezávislého řidiče provést nelze, a to uje hlavní důvod, proč tam jedeme autobusem.
Na další setkání s vámi ať už v termálech, nebo na Sněžníku se těší
Pavel Roháček n

Přípravka vyhrála
E.ON CUP 2011 ve Znojmě

Čtyři závodnice na Mistrovství ČR
ve sportovní gymnastice
Dne 25. 5. se naše gymnastky zúčastnily oblastního přeboru
Jihomoravského kraje. V nepostupových kategoriích jsme měli
úspěšné závodnice: P. Součková se v kategorii základní stupeň
umístila na 3. místě, K. Ukropová na 4. místě a E. Břinková na
5. místě. V kategorii mladších žákyň s přehledem zvítězila
J. Hnilicová, bronz si odnesla N. Klaková. S. Štulíková obsadila
4. místo,K. Peigerová 5. místo, T. Klímová byla 18., S. Oušková
20. a A. Kocandová 24. V postupové kategorii na MČR žákyně B
se nedařilo V. Krejčové, která se po 3 pádech z kladiny musela
smířit se 4. místem, a N. Svobodová se umístila na 5. místě.
Holky ale díky divoké kartě dostaly možnost na MČR startovat.
V juniorské kategorii závodila pouze 3 děvčata, naše holky
obsadily 2. (V. Hándlová) a 3. místo (P. Stadlerová) a taktéž
postoupily na MČR.

Výběr z akcí
červenec - srpen VÝSTAVA registračních pokladen - „PLATÍM !!!“, MěKS,
galerie Knížecí dům M. Krumlov, vstupné:
20,-/10,- Kč, výstava potrvá do 14. 8. 2011,
otevřeno: po – pá: 9.00 – 11.00, 12:00 –
15.30 hodin, ne: 14.00 – 16.00 hodin
ź červenec VÝSTAVA – kresby Lenky
Drahozalové, MěKS, výstava je přístupna
po dobu otevření úřadu, MěÚ Mor. Krumlov
– 1. patro
źso 9. 7. TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ KARNEVAL, areál Vrabčí hájek M. Krumlov, MRS
źso 16. 7. ZÁJEZD – termální lázně Bük
(H) / Lutzmennsburg (A), Klub přátel
turistiky v MK, přihlášky přijímá Informační
centrum - tel.: 515 321 064, info:
www.turistimk.estranky.cz
ź ne 17. 7. KONCERT pro Slovanskou
epopej, v rámci Znojemského hudebního
festivalu, M. Krumlov – zámek: 19.00 h. vystoupí slovenské Lotz trio s festivalovým
programem pro MSE
ź 20. – 23. 7. FILMOVÉ LÉTO – kinematograf bratří Čadíků, MěKS, promítání
filmů: Největší z Čechů, Lidice, Zemský ráj
to na pohled, Kawasakiho růže, náměstí T.
G. Masaryka, Mor. Krumlov, vstupné
dobrovolné, začátky: 21.30 hodin
ź22. – 23. 7. „ZLOČIN NA KRUMLOVĚ“
– divadelní představení DS Bezgest,
ź

nádvoří zámku M. Krumlov, začátek: 19.00
hodin, předprodej vstupenek zajišťuje IC
źso 23. 7. III. ročník soutěže v požárním
útoku „O pohár města Moravský
Krumlov“, SDH Rakšice, fotbalové hřiště
FC Rakšice, zahájení: 13.00 hodin,
Discoshow – DJ César: 19.00 h.
źso 23. 7. Rocková zábava se skupinou
ARTEMIS, začátek: 20.00 hodin, Orlovna
Rakšice
ź 5. – 6. 8. „ZLOČIN NA KRUMLOVĚ“
– divadelní představení DS Bezgest,
nádvoří zámku M. Krumlov, začátek: 19.00
hodin, předprodej vstupenek zajišťuje IC
ź 5. – 7. 8. DJEMBE MARATHON 2011,
o. s. Alma Dobelice, nejen africká hudba,
tanec, zpěv, ethnotržiště…, Vrabčí hájek
Morav-ský Krumlov, předprodej –
Ticketportal, redakce Zrcadlo: 100,-/den,
170,-/2 dny, - na místě: 130,-/200,- Kč
ź25. – 31. 8. MALÝ FESTIVAL LOUTKY
– V. ročník pohádek, Moravskokrumlovsko
a okolní regiony, MěKS
źso 27. 8. Rocková zábava se skupinou
BAGR, začátek: 20.00 hodin, Orlovna
Rakšice
źPředprodej na vybrané akce v infocentru
MKS. / Informace o dalších akcích najdete
na dalších stránkách novin, podrobnosti:
www.mksmk.cz

Městská knihovna Moravský Krumlov, nám. TGM 35
vás zve na výstavu

„Sto dvacet schodů do čtenářského nebe
aneb Knihovnou křížem krážem“
výstava k 120. výročí založení knihovny v Moravském Krumlově
6. - 30. září 2011 Galerie Knížecí dům
Vernisáž se uskuteční v úterý 6. 9. 2011 v 18.00 hodin
Křest loga knihovny ilustrátorem Jiřím Fixlem
Křest a prodej publikace „Knihovna Moravský Krumlov“ o historii i současnosti
knihovny od autorky Evy Grunové

Vernisáž zahájí a knihu pokřtí Halina Pawlowská
● Doprovodná výstava fotografií moravskokrumlovských fotografů a výstava děl
moravskokrumlovských výtvarníků na téma: „Kniha 100x jinak“
● Medailonky známých osobností, které navštívily moravskokrumlovskou knihovnu
● Tematicky zaměřené literární a výtvarné práce žáků z moravskokrumlovských škol
● Ukázky z tvorby místních autorů
● Výstava knih z fondu knihovny vydaných před 100 a více lety
● Netradiční záložky našich čtenářů
Otevírací doba galerie: Po - Pá: 9:00 - 11:00, 12:00 - 15:30, Ne: 14:00 - 16:00
Vstupné dobrovolné

V sobotu 28. 5. jme se již počtvrté zúčastnili turnaje E.ON
Junior Cup, který se tentokrát konal ve Znojmě. Společnost
E.ON pořádá po celé republice na 15 takových turnajů.
Vítězové jednotlivých turnajů postupují do velkého finále
v Praze, kde se utká 16 mužstev (jeden tým postupuje na
divokou kartu) o nejlepšího z nich. To mužstvo, které v Praze
zvítězí, bude reprezentovat naši republiku na turnaji v Německu. Naši hoši prošli suverénně skupinou a postoupili do semifinále se skóre 12:0, 4x zvítězili a 1x remizovali.
Na tým z Hrotovic jsme se dobře připravili a rozdílem třídy
vyhráli 6:0. Do finálového zápasu proti nám nastoupil náš velký
rival Znojmo. Klukům to na kopačky nervozitu nepřineslo a opět
jsme jasně vyhráli 3:0 a mohli tak slavit postup do Prahy. Naši
chlapci předváděli i ve špatném počasí krásný fotbal plný
nasazení a bojovnosti. Za celý turnaj jsme nedostali ani branku
a dělovky Čaňka braly doslova dech.
Výbornými výkony se prezentoval Dvořáček, ale i ostatní
kluci předvedli hru, před kterou musíme smeknout. Za výbornou
reprezentaci klubu a hlavně města M. Krumlova jim moc děkuji.
Vlk J. n

Literární soutěž pro děti je vyhodnocena

Na MČR jednotlivkyň, které se konalo 11. a 12. 6. v Brně,
jsme tedy měli 4 závodnice z Moravského Krumlova. V kategorii
žákyně B, do které se probojovalo celkem 36 závodnic, obsadila
Vendula Krejčová 16. a Natálie Svobodová 31. místo. V kategorii
juniorek B zastupovala Moravský Krumlov Veronika Hándlová
a Petra Stadlerová, které v konkurenci 34 závodnic vybojovaly
26. a 33. místo. Letošní sezonu jsme zakončily v sobotu 18.
června v domácím prostředí. Krumlovský zvoneček hostil závodnice od 4 do 14 let. Děti si po předvedených sestavách mohly
zaskotačit i při aerobiku s paní Žákovou z Domečku. A takto
dopadlo umístění našich svěřenců: Kat. 2007: Ukropová K. – 2.
Kat 2006: Knotková A. – 6., Divišová E. – 7., Hodečková Z. – 9.,
Wechová S. – 11. Kat. 2005: Wilczková M. – 8., Benáková L.
– 14., Široká G. – 15. Kat. 2004: Součková P. – 4., Břinková E. –
5., Klaková K. – 8., Mrkvicová V. – 9. Kat. 2003: Hnilicová J. – 1.,
Klaková N. – 3., Kocandová A. M. – 6., Peigerová K. – 7.,
Ukropová K.– 9. Kat. 2001/2002 B: Oušková S. – 9., Klímová T. –
10., Kocandová A. – 11. Kat. 2001: Krejčová V.– 2. Kat. 2000:
Svobodová N. – 1. Kat. 1999: Řehořová H. – 1., Březinová N. – 2.
Kategorie 1998 a starší: Hándlová V. – 1., Stadlerová P. – 2.
Závod v domácí tělocvičně proběhl v dobré náladě a moc se
vydařil, za což patří velké dík ZŠ Ivančické, Městu Moravský
Krumlov a všem rodičům a známým, kteří vypomáhali při
organizaci závodu.
K. Paseková n

Městská knihovna vyhlásila v březnu Měsíci knihy a čtenářů literární soutěž pro děti,
žáky a studenty na téma Čtení sluší každému. V průběhu měsíce června vyhodnotila
odborná porota nejlepší práce, které budou vystaveny v září na výstavě v Galerii
Knížecí dům u příležitosti 120. výročí založení Městské knihovny Moravský Krumlov.
V I. kategorii 1. stupeň ZŠ zvítězil Michal Kopčil ze 4. A ZŠ Klášterní Mor. Krumlov. Ve
II. kategorii 2. stupeň ZŠ zvítězila Anna Říhová ze 6. A ZŠ Klášterní Mor. Krumlov
Městská knihovna vyhlásila zároveň i výtvarnou soutěž pro děti, žáky a studenty na
téma Nejkrásnější obálka knihy. V průběhu měsíce června vyhodnotila odborná porota
nejlepší práce, které budou vystaveny v září na výstavě v Galerii.
V I. kategorii Mateřské školy zvítězila Terezka Klimová z MŠ Husova. Ve II. kategorii
1. stupeň ZŠ zvítězila Anička Ostrovská z 1. A ZŠ Klášterní, ve III. kategorii 2. stupeň
ZŠ zvítězili Pavel Šedrla, Zdeněk Toufar a Kamil Vidlák z 8. B ZŠ Ivančická, ve
IV. kategorii gymnázium zvítězila Sabina Kováříková z kvarty Gymnázia M. K.,
v V. kategorii Dům dětí a mládeže zvítězila Kristýna Sklenářová ze 7. A ZŠ Klášterní
a v VI. kategorii Základní
umělecká škola zvítězila
Marie Grunová z 5. třídy
ZŠ Rybníky. Další umístění dětí, žáků a studentů v proběhlých akcích na
webových stránkách
knihovny
w w w. k n i h o v n a m k . c z .
Zde jsou i fotografie
z předávání diplomů
a cen. Srdečně všem
blahopřejeme.
Za Městskou knihovnu
Mor. Krumlov
M. Nováková n

Úspěchy SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov na mezinárodním sportovním poli
Mladí sportovci SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov se zúčastnili mezinárodních
sportovních soutěží v Holiči (Slovensko). Soutěžilo se ve stolním tenisu, malé kopané
a ve volejbalu. Pořadatelem tohoto zdařilého mezinárodního sportovního setkání byla
Střední odborná škola v Holiči, v čele s velkou propagátorkou Ing. Ludmilou Míčovou,
ředitelkou školy, která nás také slavnostně přivítala na nádvoří místní školy. Po
krátkém občerstvení jsme šli do boje. Soutěže se zúčastnily střední školy z Hodonína,
rakouských měst Hollabrunnu (partnerské město Holiča), Gäsendorfu a Moravského
Krumlova. Družnou atmosféru na jednotlivých sportovištích umocňovalo krásné
slunečné počasí a příjemné prostředí holičské školy. Během dne se odehrávaly
nádherné a napínavé zápasy, vždy v rámci far play. Naši chlapci se mezi zúčastněnými
družstvy neztratili. V malé kopané obsadili velmi pěkné 2. místo a ve stolním tenisu
získali 3.místo. Doprovodnými akcemi byla prohlídka školy, zámku, slavnostní oběd
a závěrečné posezení u grilu. Naši mladí sportovci se tak zasloužili o vzornou
reprezentaci školy a především našeho města Moravský Krumlov. Jednotlivým školám
(družstvům) jsme předali upomínkové dárky propagující naše město. Na další setkání
se již těšíme, uskuteční se na naší škole v rámci 10. ročníku Vánoční laťky.
Miloš Šotner n
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Slavnostní pasování
prvňáčků na čtenáře
V pondělí 20. června se uskutečnilo slavnostní pasování
prvňáčků na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský
Krumlov spolu s ředitelem MěKS p. Bořivojem Švédou v tento
den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Lesonicích,
Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích.
Slavnostní pasování prvňáčků pokračovalo i v úterý 21.
června v obřadní místnosti Městského úřadu Moravský
Krumlov. Pasování se zúčastnil starosta Moravského Krumlova
Mgr. Tomáš Třetina, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní
pasoval na čtenáře. Městská knihovna Moravský Krumlov se
zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem
čtenář - Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu bylo podpořit
rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky
a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti
během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.
Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními
a se sedmi okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo
slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Daniely
Krolupperové: „Zmizelá škola“ 114 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu. Po kulturním
vystoupení žáků 2. třídy ZŠ Klášterní a po přečtení pasovacího
slibu následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací
listinu.

MORAVSKÝ KRUMLOV
– KULTURNÍ MĚSTO

Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční
snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou
sponzoroval hotel Epopej.
Těšíme se na další spolupráci se
školami i v příštím školním roce.
Za MěK Moravský Krumlov
Martina Nováková n

HEKTICKÉ TÝDNY NA GMK
Ani poslední týdny školního roku
studenti GMK nezaháleli. Čekaly na
ně zajímavé akce, školní výlety a hlavně druhá část státní maturity.
31. května v rámci projektu Do
světa vyrazili „němčináři“ v doprovodu
paní profesorky Růžičkové a pana
profesora Eckla do lednicko – valtického areálu, kde se jim samozřejmě
velmi líbil jak barokní zámek ve
Valticích, tak novogotický zámek
v Lednici. Oběma skvosty architektury
je provedly vynikající průvodkyně,
které tak přispěly k dokonalým
zážitkům. Nechyběla ani prohlídka
zámeckého parku se skleníkem a procházka kolem vodárny, aquaduktu
a jeskyně Grota. Samozřejmě že
všichni zvládli i výstup na slavný
minaret. Cestu Do světa si tedy všichni
„turisté” náramně užili.
K velmi zdařilým akcím patřil také
vodácký kurz na Vltavě. Ve čtvrtém
květnovém týdnu počasí přálo a začátečníci i pokročilí budou na týden na
vodě jistě dlouho vzpomínat.
Studium na gymnáziu se neobejde bez zajímavých přednášek, se
kterými vystupují zajímaví hosté.
10. června se zájemci z kvinty a sexty
setkali se studentem lékařské fakulty,
jenž si připravil velmi důležitou prezentaci o rakovině. Vysvětlil vznik této
choroby, způsoby její léčby, úspěšnost
uzdravení, připomněl i „viníky“ – špatnou stravu, znečištěné životní prostředí a nesprávný životní styl, také
„čas a strach“. Mladík zdůraznil
i význam prevence – správnou stravu
a návštěvy specialistů. Snad všichni
pochopili, že místo pokažené věci se
dá koupit nová, ale o zdraví se to říct
nedá. Ve stejný den navštívili „milovníky fyziky“ odborníci z JE Dukovany
a velmi poutavě je seznámili se
současnou problematikou jaderné
energetiky a s vyčerpatelností neobnovitelných zdrojů. A milovníků fyziky
možná bude přibývat, protože
23. června primáni navštívili v doprovodu paní ředitelky Holé a paní
profesorky Šlapanské Technické muzeum v Brně, kde si mohli vyzkoušet
nejrůznější pokusy, seznámili se se
starými modely aut, televizorů, rádií,
zahráli si na netradiční hudební
nástroje, obdivovali vybavení řemeslnických dílen, zkusili si číst Brailovo
písmo a chodit se slepeckou holí. Tři
hodiny fyziky opravdu nikoho nenudily.
Studium je pochopitelně velmi
důležité, ale všichni chlapci a děvčata
se nejvíce těší na výlety. A ty letošní se
obzvláště vydařily. Kvarta vyrazila za
krásami Chřibů a Bouzova, tercie si
užívala adrenalinových sportů v Křižanově, sekunda se podobným
aktivitám věnovala v Baldovci. Krásný
zámek Opočno a romantické Adršpašské a Teplické skály okouzlily všechny
kvintány a 1. A. Do oblíbených
„destinací“ – Vedrovic, Tulešic a Biskupic vyrazili primáni, sextáni a 2. A.
Všichni si výlety náramně pochvalovali.
Nejméně si „užívali“ maturanti. Ti
od 30. května psali slohové práce,
didaktický test z českého jazyka, testy
vyšší i nižší úrovně z cizích jazyků
i testy z matematiky. A pak až do

Pasovací slib
Slibujeme ve jménu všech krásných
knížek – pohádek, příběhů a básniček,
že se budeme vždy chovat jako správní čtenáři.
Budeme knížky opatrovat
jako nejvzácnější poklady, chovat se k nim vždy opatrně
a s největší úctou a budeme je mít rádi.
„To slibujeme!“

Maturitní zkoušky na SOŠO a SOUŘ v Moravském Krumlově

20. června čekali na výsledky! Ten den
jim byla maturitní vysvědčení za
přítomnosti pedagogů a rodičů
slavnostně předána. Nejprve všechny
potěšil pěvecký sbor paní profesorky
Slatinské krásnými písněmi. Nechyběla moudrá slova paní ředitelky Holé
a přehled výsledků pana zástupce
Marka. Pan profesor Mates poté
poblahopřál všem svým svěřencům ve
4. A. V této třídě vybojovalo 15 studentů vyznamenání, 12 prospělo.
Oktavánům, kteří si studentského
života užívali osm let, rozdal maturitní
vysvědčení pan profesor Tkaný. I zde
maturita dopadla velmi dobře – 13 studentů získalo vyznamenání, 8 prospělo. Samozřejmě nechyběl ani
proslov pana starosty Tomáše Třetiny
a předání darů těm nejlepším. Na
závěr si mnozí se sborem zazpívali
krásnou studentskou hymnu. Tolik
obávaná státní maturita tedy skončila.
I když ji naši gymnazisté zvládli velmi
dobře, dojmy jsou poněkud rozpačité.
Místo jednoho týdne zkouška zabrala
více než dva měsíce, pedagogové
museli připravit pracovní listy, opravit
písemné práce, vyplnit tabulky…
A toho papíru, co se spotřebovalo!!
O náladě, jaká panuje na středních
školách, svědčí i petice z brněnského
gymnázia Matyáše Lercha, kterou již
podepsalo třináct tisíc studentů a
pedagogů a další se přidávají. V této
podobě není státní maturita rozhodně
tím, na co se léta čekalo!
Ale nyní trochu radostněji. Z Terezky Třetinové ze sekundy bude jednou
možná slavná spisovatelka. Opakovaně se totiž v literárních soutěžích
umisťuje na předních místech. Bylo
tomu tak i v celostátní literární soutěži
Náš svět, v níž obsadila krásnou
stříbrnou příčku. Slavnostní vyhlášení
se konalo na Knižním veletrhu
v Praze, kde převzala diplom a balíček
s dívčími romány.
Týž den se na Staroměstském
náměstí přenášel zápas z mistrovství
světa v hokeji, na kterém Terezka
nemohla chybět. Všichni můžeme
věřit jejím slovům: „Na tento den
v životě nezapomenu!“
A nyní je na místě poblahopřát
ještě jednou maturantům a popřát
všem studentům i pedagogům krásné
prázdniny.
Mgr. Eva Šlapanská n

Ve školním roce 2010/2011 skládali „zkoušku dospělosti“ na SOŠO a SOUŘ
Moravský Krumlov studenti ve čtyřech oborech vzdělání: Obchodně podnikatelská
činnost, Autotronik, Podnikání a Technické lyceum.
Absolventi obdrželi kromě maturitního vysvědčení také pamětní list města z rukou
starosty Mgr. Tomáše Třetiny, Europass, který ověřuje jejich vzdělání v českém
a anglickém jazyce a certifikát, který potvrzuje, že byli vzděláváni v instituci
certifikované mezinárodní organizací IES, která škole přiřadila rating „spolehlivá
vzdělávací instituce dosahující trvale dobrých výsledků na vzdělávacím trhu.“
Všem úspěšným absolventům srdečně blahopřejeme.
Ing. Ivana Čermáková, zástupce ředitele n

Mučení a věznice – to byla Krumlovská muzejní noc
9. června se v Krumlově konala
opravdová kulturní rarita - Muzejní
noc. Její program přilákal pěkných
50 lidí. První půli programu odstartovala přednáška Mgr. Dalibora Hodečka o výkonu hrdelního práva v poddanských městech na Moravě. Pod
tímto zapeklitým názvem se skrývalo
povídání o mučení (vystavení na
pranýři, mrskání, vytržení jazyka,
pálení ohněm, použití španělské boty
a palečnic atd.). V kusých historických
pramenech se našla zmínka, že v 16.
století existovala šerchovna (mučírna)
poblíž židovských domů (tj. dnešní
Palackého ul.), existenci městské
šatlavy máme doloženu také v 17.
století, ovšem na neznámém místě.
Podle zvyklostí měla stát někde na
okraji města. Místo šibenice jsme s
pamětníky určili podle starých map na
vyhlídku pod Lerchem poblíž odbočky
na Dobřínsko. Po přednášce jsem
ukázala muzejní sbírky, vážící se
k vězeňství - historický meč, který má
být údajně katovský, a dvoje autentické okovy na ruce a nohy, patřící k inventáři bývalé krumlovské věznice.
Věznice, do které jsme se šli následně podívat, sloužila tomuto účelu
od r. 1850 do 50. let, oficiálně byl v roce 1960 okres (a okresní soud s věznicí) v M. Krumlově podřízen Znojmu.
Zde jsem otěže průvodce převzala já a
snažila jsem se zmínit všechny
zajímavosti krumlovské „šatlavy“.
Historie budovy sahá do 2. pol. 16.
století, její podstata je tedy renesanční. Sloužila jako zázemí (zřejmě
původně konírna či zbrojnice) při
kasárnách a blízké Rakšické bráně.
V polovině 19. století byla klasicistně
přestavěna na věznici a došlo ke
změně využití celého areálu kasáren
na sídlo okresního soudu, berní
správy a katastru. Původně halový
jednotrakt s renesanční valenou
klenbou byl přepažen podélnou
chodbou a byly zde vytvořeny příčky
pro cely. Po prohlídce celé budovy

(přízemí, 1. patra a půdy) jsme se šli
podívat i na vězeňský dvůr. Perličkou
večera byly dvě "vězeňkyně", číhající
na návštěvníky - Povětrná Růža
a Zlodějka Ančka.
Celý komplex okresního soudu je
součástí městské památkové rezervace. Je zásluhou městské památkářky, Ing. Andrey Stejskalové, že se
budova dočkala částečných oprav.
Hana Prymusová,
městské muzeum n

Od pomyslného pera se hlásí
stálý měsíční kulturní dopisovatel.
Začalo pravé léto, což paradoxně v našem městě nepřináší
mnoho akcí. Přesto – chystá se
tradiční promítání letního kinematografu bratří Čadíků, který přiveze do
našeho města filmy Největší z Čechů, Lidice, Zemský ráj to napohled
a Kawasakiho růži. Bezgest si pro
letošní rok připravil autorskou
divadelní historickou hru Zločin na
Krumlově, kterou sehraje netradičně
na nádvoří zámku. I přes komplikace, které Moravský Krumlov
v současné době má, proběhne opět
úspěšný Djembe marathon a prázdniny zakončí taktéž tradiční Festival
malých loutek. Vybírat tedy z čeho je.
U Festivalu malých loutek bych
se zastavil trošku podrobněji. Tento
festival bude mít již svůj pátý ročník.
Od prvního ročníku prošel poměrně
značným rozvojem, především co se
počtu účastnických obcí týká. Pro
letošek se počítá s přibližně čtyřiceti
představeními, nejen v moravskokrumlovském regionu, ale téměř
v celém Energoregionu 2020. Pro
letošní rok převzalo organizátorské
žezlo po mikroregionu Městské
kulturní středisko v Moravském
Krumlově. Jsem navíc rád, že stejně
jako loni bude celý festival opět
zahajovat Bezgest. Letos přibude
i výtvarná soutěž právě s tématikou
loutkových představení. Na stránkách MěKS byla vytvořena sekce
pro tento festival, veškeré informace
můžete sledovat právě tam.
Na stránkách městského kulturního střediska vznikly navíc i samostatné sekce významných akcí,
které v Moravském Krumlově probíhají a samozřejmě probíhat budou.
Dále opět upozorňuji na fotogalerii,
ve které přibývá fotek dle uskutečněných akcí, a dá se říct, že toto
obrazové mapování dává pěkný
přehled o kulturním dění v Moravském Krumlově. Co se také podařilo
vyřešit, je tok informací o aktuálních akcích ze stránek MěKS na
stránky městského úřadu i na web
dokrumlova.cz, takže v současné
době probíhá automatické nastavování, a tudíž aktuálnost je zaručena.
Informace z Galerie Slovanská
epopej Alfonse Muchy hovoří o tom,
že návštěvnost se i přes absenci pěti
obrazů vrátila přibližně do čísel
předminulého roku. Nyní se očekává
hlavní nápor návštěvníků, který
teprve ukáže pravý obecný zájem.
Pravdou je, že nyní po přeinstalaci
obrazů vypadá výstava alespoň prostorově mnohem zajímavěji, když už
musí být neúplná, a nepůsobí
zdaleka tak stísněně, což návštěvníci oceňují. V přestavěném Rytířském
sále proběhly dva nádherné koncerty Concentus Moraviae.
Co se týká Moravskokrumlovských novin, jako každý rok vychází
přes období prázdnin dojčíslo – proto si další noviny přečtete až v září.
Prázdniny jsou tu a s nimi i čas
dovolených. Užijte si je a načerpejte
nejen nových sil, ale i krásných
zážitků.
Mějte se kulturně!
Bořivoj Švéda,
ředitel MěKS Moravský Krumlov n

TRADIČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA ZŠ - KLÁŠTERNÍ NÁM.
Všichni žáci 1. stupně se zúčastnili
soutěže na téma: Pohádkové bytosti.
Během měsíců dubna a května probíhalo ve třídách malířské zápolení s pohádkovými postavami. Na výkresech se
nejvíce střídali rytíři, princezny, šašci,
čarodějnice, víly, Karkulky a vodníci. Za
každou třídu soutěžilo několik nejzdařilejších prací o diplomy a ceny. Porota
měla velmi obtížný úkol při výběru vítězů,
neboť se sešlo hodně krásných obrázků.
A kdo byl nejlepší? 1. ROČNÍK: 1. místo
- ZEISEK LUKÁŠ 1. A, 2. místo - BARTONÍK DENIS1. B, 3. místo - PELC ŠIMON
1. A, čestné uznání - POTŮČKOVÁ SAMUELA 1. A / 2. + 3. ROČNÍK: 1. místo
- DOBEŠ FILIP 3. B, 2. místo - PLACHÁ
JANA 3. A, 3. místo - SHOUKAT DANIEL
SHAH 2. B, čestné uznání - HRNČÁŘ
ONDŘEJ 3. B, čestné uznání - JURSOVÁ KATEŘINA 2. A / 4. + 5. ROČNÍK:
1. místo - JANÍČKOVÁ MARIE 4. A, 2.
místo - KOSOV GABRIEL 5. B, 3. místo ŠTEFL JAKUB 5. A, čestné uznání - ZE-

TOCHOVÁ ANDREA 5. B.
Gratulujeme nejen vítězům, ale
i všem zúčastněným. Oceněné práce
jsou vystaveny v 1. poschodí školy a jsou
zveřejněny na internetových stránkách
ZŠ Klášterní nám.
Mgr. Ivana Pelikánová n

