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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...

HURÁ JDEME DO ŠKOLY!

Vážení občané,
s blížícím se koncem léta se konečně dočkáme
opravené silnice od kruhového objezdu po náměstí
TGM. Skončí tak velké dopravní komplikace
v Moravském Krumlově. Nová silnice s chodníky Vám
jistě dá zapomenout na strasti, které jste prožívali
při jejím budování. Po celkovém dokončení oprav této
silnice v listopadu tohoto roku (3. etapa, úsek od náměstí TGM po křižovatku u Vertexu), po vybudování
dopravního uzlu IDS na vlakovém nádraží a částečné
opravě silnice k nádraží (všechny opravy jsou
navázány na vybudování autobusového nádraží),
dojde k výraznému zlepšení celkové dopravní
infrastruktury a dopravní obslužnosti našeho města.
Všechny tyto stavby tak dostávají smysl a je naplněna
vize, se kterou byly v roce 2007 projektovány. Na vše
by měla v budoucnu navázat rekonstrukce náměstí
TGM. Děkuji Vám všem za velkou míru tolerance a ve
většině i nadhledu.
Moravský Krumlov se v měsíci srpnu stal centrem
pohádkového světa pro nejmenší, neboť naše MěKS
organizovalo Festival loutkového divadla. Soudě
dle ohlasu dětí se opět povedl a pohádka O hamburgerové chaloupce se stala doslova hitem. Současně je
dlouhodobě připravována výstava ke 120. výročí
založení knihovny v Moravském Krumlově. Jsem
velmi hrdý na naši knihovnu, která má v literárních
kruzích ohromný zvuk, což dokazují ohlasy z řad
známých spisovatelů, např. Ludvík Vaculík či Halina
Pawlowská. Přeji naší knihovně, aby si udržela svoji
bohatou čtenářskou základnu a další spoustu
nádherných chvil s knihou v ruce.

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. Děti dostaly od svých paní
učitelek na památku ozdobnou šerpu a knížku s věnováním. Překvapením na závěr byl nádherně zdobený dort, upečený paní Suchánkovou ze
třídy Motýlků. Předškoláci si společně zazpívali píseň „Každá školka má svůj konec“ a s chutí se pustili do dobrého dortu.
Celý týden měly děti možnost vyřádit se na skákacím hradu, který nám zapůjčila JE Dukovany. O dovoz a odvoz hradu se ochotně postaral
RNDr. Rostislav Striegler, za což mu od nás i od dětí patří velký dík.
text a foto: Dana Buršíková, MŠ Husova, Moravský Krumlov n

Malý festival loutky potěšil tisíce diváků
Festival se letos uskutečnil v posledních prázdninových
dnech nejen na Vysočině a jižní Moravě, ale novinkou bylo
rozšíření tohoto festivalu do regionu Jaderné elektrárny
Temelín.
První snímek zachycuje slavnostní zahájení přehlídky
v Knížecím domě, druhý pak atmosféru po představení
souboru BEZGEST, kdy se malí diváci „blíže poznávali”
s loutktami Jeníčka, Mařenky i hamburgerové ježibaby.

Se zahájením nového školního roku vždy souvisí í
příchod nových prvňáčků. Všem přeji, aby se jim ve
škole líbilo, měli ve třídě pohodovou atmosféru.
Rodiče žádám, aby si na své děti našli čas a první třídu
si se svými dětmi užili. Všem kantorům pevné nervy.
Přeji všem krásné babí léto.
Tomáš Třetina n

Foto a text: Petr Večeřa n

Sociální příspěvek seniorům
na dopravu od ledna 2011
Město Moravský Krumlov na základě rozhodnutí
Zastupitelstva města Moravský Krumlov oznamuje
občanům, že v roce 2011 bude z důvodu zvýšení cen
dopravného občanům města nad 70 let věku, kteří
denně používají místní dopravu, vyplácen sociální
příspěvek ve výši 300,- Kč na zabezpečení nejnutnější
dopravní obslužnosti v rámci města Moravský
Krumlov. Příspěvek bude vyplácen občanům nad 70 let
na základě žádosti, která Vám bude vydána na sekretariátě MěÚ Mor. Krumlov, kontaktní osoba: Lucie Vyžrálková (515/300749) nebo je možné si ji stáhnout a vyplnit
z webových stránek města (www.mkrumlov.cz).
Upozorňujeme, že pro rok 2011 platí nové formuláře.
Příspěvek bude po přiznání vyplacen formou poštovní
složenky.
n

Unikátní projekt loutkových divadel, pátý ročník "Malého festivalu
LOUTKY", se uskutečnil v závěru srpna ve čtyřech desítkách obcí na Třebíčsku,
Znojemsku a Brněnsku. Divákům se představilo čtrnáct divadelních souborů
v téměř padesáti představeních.
Festival loutek byl slavnostně zahájen v pátek 26. srpna v 17.00 hodin
v Knížecím domě v Moravském Krumlově za účasti představitelů mikroregionů
a dalších organizátorů z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. První
představení letošního ročníku pod názvem "O hamburgerové chaloupce" sehrál
host festivalu - ochotnické moravskokrumlovské divadlo BEZGEST.
Zatímco první ročník zhlédli diváci pouhých devět představení, loni už jich
bylo přes čtyřicet a vidělo je na tři tisíce diváků. Projekt, který přináší divadelní
představení i do malých obcí, je pro obce zajímavý i finančně, protože je
představení vyjde na symbolickou tisícikorunu.
„Skupina ČEZ podporuje mnoho kulturních
akcí v okolí naší elektrárny a tento projekt je
jedinečný tím, že osloví téměř každého.
Divadla jsou zdarma a jedou přímo za
divákem", říká mluvčí Jaderné elektrárny
Dukovany Petr Spilka.

Studenti SOŠO a SOÚŘ v Anglii

Dne 20. 6. 2011 se naše škola zúčastnila studijního
vzdělávacího zájezdu do univerzitního Oxfordu a metropolitního města Londýn. Společně s námi cestovali ještě dvě
školy – z Ostravy a Lomnice.

Trasa zájezdu vedla přes hraniční přechod Rozvadov, Německo a Belgii do
Francie. Z přístavu Calais jsme pluli trajektem přes kanál La Manche do anglického
přístavu Dover. Odtud jsme se vydali na náš první výlet – do univerzitního města
Oxfordu. Zde jsme viděli univerzitní areál nejrozšířenější koleje Christ Church
College – nádvoří, kapli, jídelnu a katedrálu. Dále následovala prohlídka městem s
paní průvodkyní a delší rozchod na nákupy. Večer proběhlo ubytování v hostitelských
rodinách. Byli jsme ubytováni po dvou až čtyřech osobách v panelových či rodinných
domech.
Druhý den ráno jsme vyrazili na výlet do Stratfordu. Zde jsme navštívili rodiště
známého anglického spisovatele Williama Shakespeara. Také jsme se podívali do
kostela Nejsvětější Trojice, kde je William Shakespeare spolu se svou manželkou,
nejstarší dcerou a jejím manželem pochován. Odpoledne jsme navštívili Blenheim
Palace – místo narození Winstona Churchilla. Po prohlídce paláce jsme se prošli
zahradami. Poté jsme se vrátili zpět do rodin.
Poslední den jsme se vydali do hlavního města Anglie – Londýna. Nejprve jsme
shlédli 4D film o obřím kole zvaném London Eye. Následovala samotná projížďka na
tomto kole. Poté jsme se prošli městem – viděli jsme např. Big Ben, Westminster
Abbey, Buckingham Palace, China Town, Trafalgar Square a Corvent Garden.
Zájezd se všem zúčastněným líbil, každý si zdokonalil své znalosti a slovní
zásobu v anglickém jazyce a viděl všechny navštívené památky na vlastní oči. Rádi
na tento zájezd budeme vzpomínat.
Účastnice zájezdu Lenka Hedlová,
SOŠO a SOÚŘ Moravský Krumlov n
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Usnesení ZM a RM Moravský Krumlov
USNESENÍ č. 13 z 13. schůze
Rady města Moravský Krumlov
konané dne 27. 6. 2011
I. Rada města schvaluje:
n zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu,
n rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,
n za správnost obsahové stránky: Bc. Pavla

Procházku,
n změny programu: bodu č. 21 – Korespondence – doplnění o korespondenci doručenou
po uzávěrce odeslání materiálů na RM,
n bodu č. 22 – Různé - doplnění o dodatečně
zařazené materiály nutné pro jednání RM,
n Smlouvu o zpracování realizační dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru na
stavbě subjektu: Ing. Antonín Pechal, CSc.,
Ovocná 12, 621 00 Brno, IČ: 10549439, na
akci: „III/4133 Moravský Krumlov, průtah“
v upraveném znění a pověřuje starostu města
jejím podpisem,
n výsledek výběrového řízení na akci: „Obnova
sochy sv. Jana Nepomuckého v Moravském
Krumlově“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na tuto akci se
subjektem: ak. sochař Petr Roztočil, Malá
Skála 16, 468 22 Železný Brod, IČ: 67648207,
n výsledek výběrového řízení na akci: „Obnova
litinového kříže na hrobě pruského vojína
Hermanna Classena v Moravském Krumlově“
a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o dílo na tuto akci se subjektem: ak. sochař
Petr Roztočil, Malá Skála 16, 468 22 Železný
Brod, IČ: 67648207,
n Plán činnosti v oblasti protidrogové prevence, prevence rizikového chování a prevence
kriminality v regionu Moravský Krumlov na rok
2011,
n instalaci „malé sběrné nádoby“ na podstavci
(stojné noze) v interiéru budovy Městského
úřadu Moravský Krumlov a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy o spolupráci při
zajištění zpětného odběru použitých světelných zdrojů a svítidel prostřednictvím malé
sběrné nádoby subjektu: EKOLAMP s.r.o.,
Praha IČ: 27248801,
n objednávku č: 4100348728 na zajištění
reklamy Skupiny ČEZ v roce 2011,
n rozdělení finanční podpory k zajištění reklamy Skupiny ČEZ v roce 2011 na projekty města
dle předloženého návrhu,
n poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10.000,- Kč na charitativní akci: „IV. bílá letní
noc“ konanou dne 30. 7. 2011 v Dobřínsku,
jejíž výtěžek bude věnován nadačnímu fondu
„Kapka naděje“,
n převzetí záštity starosty města nad charitativní akcí: „IV. bílá letní noc pro Kapku
naděje“ konanou dne 30. 7. 2011 v Dobřínsku,
n vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce vzduchotechniky
ve školní jídelně ZŠ Ivančická Moravský
Krumlov“ z důvodu havarijního stavu zařízení
a pověřuje starostu podpisem příslušných
materiálů,
n záměr prodeje pozemků p. č. 2034/9 o výměře 2316 m2 a p. č.2034/20 o výměře 894 m2
v k.ú. Moravský Krumlov za cenu 400,- Kč/m2,
n souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném
znění, udělení výjimky z počtu žáků ve třídě pro
školní rok 2011/2012 ZŠ, Moravský Krumlov,
nám. Klášterní 134 pro třídu 7.A na počet 31
žáků, za předpokladu, že tento počet nebude
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví,
n zadání pro zpracování PD na stavbu
venkovního bazénu - koupaliště: 5 drah 25 m,
dětské brouzdaliště s atrakcí „vodní hříbek“
a vířivý bazén včetně základního vybavení pro
veřejnost (objektu bufetu),
n umístění bazénu na pozemcích p. č. 1384/2,
1383/3 a 1383/2 v k.ú. Moravský Krumlov,
n ukončení nájemní smlouvy č. 7/93 na
pozemek p. č. 324/1 dohodou ke dni 30. 6.
2011 s nájemkyní,
n pronájem pozemku p. č. 324/1 vedeného na
LV 10001 v k.ú. Moravský Krumlov o výměře
cca 150 m2 za cenu 1,- Kč/m2/rok žadatelce,
n uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s f. E.ON č. 4710070/001/2011-ZN-MDP GEO na stavbu s názvem „SB-4710-070 Moravský Krumlov, kabel
NN, garáž Ing. Janšta“ v předloženém znění,
n obsahové znění Kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení předkupního práva mezi městem
Moravský Krumlov a Bytovým družstvem
MORAVAN v upraveném znění a pověřuje
starostu města jejím podpisem,
n pronájem areálu Vrabčí hájek na akci
„Rybářský karneval“ pořádanou dne 9. 7. 2011
a na akci „Rybářské závody“ pořádanou dne 3.
9. 2011 subjektu: Moravskému rybářskému
svazu, místní organizaci Moravský Krumlov,
n zrušení výpovědi z nájmu k bytu č. 4,
Zámecká 2, Moravský Krumlov, která byla
schválena RM na 10. schůzi dne 9. 5. 2011,
usnesení č. 10, bod I.8. doručenou žadatelům,
n převod pozemků z katastrálního území
Řeznovice do k.ú. Hrubšice,
n záměr pronájmu nebytového prostoru
vinárny na nám. TGM 45 Moravský Krumlov
včetně podmínek pro zpracování nabídky,
n zrušení výpovědi z bytu u. Husova 1266/2
Moravský Krumlov nájemkyni za podmínky, že
celkový dluh uhradí do 31. 7. 2011,
n použití znaku města subjektu: SDH Rakšice
Moravský Krumlov, za účelem propagace
soutěže v požárním útoku „O pohár města
Moravský Krumlov“ konané dne 23. 7. 2011,
nsubjektu: SDH Rakšice Moravský Krumlov
pořádání soutěže v požárním útoku „O pohár
města Moravský Krumlov“ konané dne 23. 7.
2011 na fotbalovém hřišti v Rakšicích,

n provedení pyrotechnického průzkumu ulic
města Moravský Krumlov v lokalitách: TGM, ul.
Školní, Růžová a Palackého, ve spolupráci
s firmou: BORGATA s.r.o., Faltysova 1497/10,
156 00 Praha, IČ:27378993,
n udělení výjimky z placení parkovného na vyhrazených místech ve středu města Moravský
Krumlov pro služební vozidla Charitní ošetřovatelské služby RZ: 2B0 9427, 6B3 8743, 6B6
2321, a to na rok 2011,
n obsazení bytu č. 1, o velikosti 3+1, 2. NP, na
ul. Palackého 137, Moravský Krumlov dle
návrhu bytové, zdravotní a sociální komise ze
dne 22. 6. 2011,
n obsazení bytu č. 6, o velikosti 3+1, 2. NP, na
TGM 45, Moravský Krumlov dle návrhu bytové,
zdravotní a sociální komise ze dne 22. 6. 2011,
n obsazení bytu č. 21, o velikosti 2+kk, 5. NP,
na ul. Husova 1265, Moravský Krumlov dle
návrhu bytové, zdravotní a sociální komise ze
dne 22. 6. 2011,
n obsazení bytu č. 5, o velikosti 2+kk, 2.NP, na
ul. Husova 1266, Moravský Krumlov dle návrhu bytové, zdravotní a sociální komise ze dne
22. 6. 2011,
n náhradníky na obsazení nájemních bytů
v majetku města dle návrhu bytové, zdravotní
a sociální komise ze dne 22. 6. 2011,
úhradu režijních nákladů ve výši 1.600,- Kč
subjektu: MO Moravského rybářského svazu
za akce: „Majáles 2011 a II. přehlídku regionálních dechových hudeb 2011“ pořadatele
POSPOLU MK s.r.o. Úhrada nákladů bude
hrazena na vrub rozpočtu města.
II. Rada města odkládá:
n své rozhodnutí ve věci výzvy k podání
nabídky na veřejnou zakázku: „Připojení
zásuvkové skříně pro hřiště a radar“,
n své rozhodnutí ve věci odkoupení pozemků
„V prostředním dílu“ a pověřuje místostarostu
města dalším jednáním v této věci,
n své rozhodnutí ve věci změny systému
pronajímání bytů v majetku města,
n své rozhodnutí ve věci uzavření nájemní
smlouvy s p. Vratislavem Břínkem.
III. Rada města provádí:
n rozpočtové opatření města č. 7/2011 v předloženém znění, postupuje jej k projednání
finančnímu výboru města a doporučuje ZM
schválit provedené rozpočtové opatření.
IV. Rada města souhlasí:
n s předloženým návrhem výzvy k podání
nabídek na akci: „Nábytek pro sekretariát“,
n se složením výběrové komise pro provedení
výběrového řízení a s termínem provedení VŘ
na akci „Nábytek na sekretariát“.
V. Rada města odvolává:
n z funkce člena Komise protidrogové prevence, prevence rizikového chování a prevence kriminality Mgr. Bc. Emila Bajgla ke dni
27. 6. 2011.
VI. Rada města jmenuje:
n do funkce člena Komise protidrogové prevence, prevence rizikového chování a prevence kriminality Bc. Marii Bartoškovou od 28. 6.
2011,
n do funkce předsedy Komise protidrogové
prevence, prevence rizikového chování a prevence kriminality Janu Frankovou od 27. 6.
2011.
VII. Rada města doporučuje:
n ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného
břemene na pozemky p. č. 430 a p. č.1733/5 se
subjektem: Telefonika O2 Czech Republic,
a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha – Michle, a pověřit starostu města jejím
podpisem.
VIII. Rada města pověřuje:
n vedoucího OŽP a referentku Miluši Langovou k dalšímu jednání v souvislosti s instalací
malé sběrné nádoby na podstavci v interiéru
MěÚ Moravský Krumlov,
n ředitele SMM k dalšímu pokračování v jednání s Janem Pavlíkem ve věci směny
pozemků v lokalitě Rakšice.
IX. Rada města revokuje:
n své usnesení č. 9, bod I.8., přijaté na 9.
schůzi RM ze dne 18. 4. 2011, a to v plném
znění,
n své usnesení č. 12, bod VI.5 a VI.6., přijaté
na 12. schůzi RM ze dne 13. 6. 2011, a to
v plném znění.
X. 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 stavbě „Rekonstrukce veřejného
osvětlení – oblast Dvořákova“,
n předloženou Smlouvu o zřízení věcného
břemene na pozemky p. č. 430 a p. č. 1733/5
se subjektem: Telefonika O2 Czech Republik,
a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha – Michle,
n informaci o zajištění reklamy Skupiny ČEZ
prostřednictvím mikroregionu Moravskokrumlovsko v roce 2011 na třech akcích
konaných v Moravském Krumlově,
n stanovenou cenu pozemků v průmyslové
zóně p. č. 2034/9 a 2034/20 v k.ú. Moravský
Krumlov dle znaleckého posudku,
n odstoupení žadatele od podnikatelského
záměru na NP nám. T. G. M. 45 Moravský
Krumlov,
n oznámení ředitele TaZS o poškozování majetku města - sloupů VO a pověřuje místostarostu města dalším jednáním ve věci,
n informaci ředitele ZŠ nám. Klášterní o zahájení výběrového řízení na dodavatele IA:
„EU peníze školám“,
n žádost TJ Polánka na finanční příspěvek ve
výši 29.000,- Kč na rekonstrukci sklepního
prostoru v KD Polánka a pověřuje ředitele
SMM dalším jednáním ve věci žádosti,
n předloženou výpověď z bytu p. Pavla Procházky ze dne 20. 6. 2011,

n poděkování subjektu: kynologického klubu
OS HTPes Suchohrdly u Miroslavi za účast
hasičů SDH Rakšice na dětském dnu dne 5. 6.
2011,
n informaci jednatele společnosti ML Moravský Krumlov s.r.o. o prodeji HIM – vyvážecí
soupravy,
n bere na vědomí nabídku f. DARUMA s.r.o.,
Plzeň.

USNESENÍ č. 14
ze 14. schůze Rady města Moravský
Krumlov konané dne 18. 7. 2011
I. Rada města schvaluje :
n zapisovatelku: Lucii Vyžrálkovou,
n rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,
n za správnost obsahové stránky: Bc. Pavla

Procházku,
n změny programu: bodu č. 14 – Různé - doplnění o dodatečně zařazené materiály nutné
pro jednání RM,
n uzavření Smlouvy o zajištění kulturní akce
– loutkového představení, se subjektem :
Městské kulturní středisko, příspěvková organizace, náměstí T. G. M. 40, Moravský
Krumlov, IČ 45671800, v předloženém znění
a pověřuje starostu města jejím podpisem,
n dotaci z programu VFP v oblasti sociální dle
návrhu komise pro rozdělení veřejné finanční
podpory,
n dotaci z programu VFP v oblasti školství dle
návrhu komise pro rozdělení veřejné finanční
podpory,
n dotaci z programu VFP v oblasti prevence
rizikového chování dle návrhu komise pro
rozdělení veřejné finanční podpory,
n rozdělení dotace z programu VFP v oblasti
kultury tak, že upravuje položku číslo – 8 na
výši příspěvku 20.000,- Kč, jinak dle návrhu
komise pro rozdělení veřejné finanční podpory,
n rozdělení dotací z VFP v oblasti tělovýchovy
a sportu dle návrhu komise pro rozdělení
veřejné finanční podpory v upraveném znění,
n pronájem pozemku p. č. 1464/1 o výměře
cca 700 m2 v k.ú. Mor. Krumlov a p. č. 462/1
v k.ú. Polánka u Mor. Krumlov o výměře 700 m2
od 1.4.2011 za cenu 100,- Kč/m2/rok firmě
Dopravní stavby Třebíč,
n pronájem části pozemku p. č. 355 v k.ú. Mor.
Krumlov za nájemné ve výši 2000,- Kč na dobu
určitou od 15. 5. do 15. 9. 2011 hotelu Epopej,
T. G. Masaryka 27, Mor. Krumlov,
n uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č. SB 6710-067/2 na stavbu s názvem
„Rakšice, Havlíčkova 1052, přípojka NN“
v předloženém znění,
n uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene se Správou železniční dopravní
cesty, státní organizace č, SSO/DOZ/Stř.Hru./VB/2011/2 na stavbu s názvem „DOZ
Střelice – Hrušovany n. J., 1. etapa“ v předloženém znění za úplatu 5.130,- Kč za věcné
břemeno,
n vnitřní směrnici pro přidělování bytů v majetku města do nájmu občanům v předloženém
znění,
n stanovení výchozí ceny smluvního nájemného z bytů ve vlastnictví města podle varianty
č. 2 (tabulky č. 2) předloženého materiálu a to
s platností od 1. 8. 2011,
n aktualizaci organizačního řádu příspěvkové
organizace Správa majetku města Mor.
Krumlov v předloženém znění,
n pronájem areálu Vrabčí hájek ve dnech 3. 9.
od 14.00 hodin do 4. 9. 2011 do 07.00 hodin za
účelem pořádání kulturní akce pro děti a mládež pořadateli akce,
n nájemného za měsíce 07, 08, 09 / 2011
nájemkyni,
n návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci
stavby „II/152 Polánka, průtah“ se subjektem
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno v předloženém znění a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy,
n úhradu vodného, stočného, el. energie na
akci SMYC 2011 z fondu starosty.
II. Rada města ukládá :
n vedoucí finančního výboru Ing. Florianové
vést příjem z prodeje nemovitostí ve zvláštní
účetní evidenci.
III. Rada města doporučuje :
n ZM schválit návrh rozpočtového opatření
č. 9/2011 v předloženém znění, postupuje jej
k projednání finančnímu výboru města,
n stanovit výši příspěvku na dopravu pro
občany nad 70 let pro rok 2011 ve výši 300,Kč/1 osoba, projednat ve finančním výboru
a následně doporučuje projednat v zastupitelstvu města,
n ZM schválit poskytnutí dotace v oblasti
tělovýchovy a sportu
n zastupitelstvu města schválit prodej
pozemků p. č. 242/5 o výměře 202 m2, p. č.
1383/7 o výměře 216 m2, p. č. 1383/8 o výměře
174 m2, p. č. 1383/9 o výměře 176 m2, p. č.
1383/10 o výměře 177 m2, p. č. 1383/11 o výměře 175 m2, p. č. 1383/12 o výměře 176 m2, p.
č. 1383/13 o výměře 193 m2, p. č. 1383/14
o výměře 190 m2, p. č. 1383/15 o výměře 194
m2, p. č. 1383/16 o výměře 222 m2, p. č.
1383/17 o výměře 181 m2, p. č. 1383/18 o výměře 179 m2, p. č. 1383/19 o výměře 177 m2,
p. č. 1383/20 o výměře 226 m2, p. č. 1383/21
o výměře 185 m2, p. č. 1383/22 o výměře 185
m2, p. č. 1383/23 o výměře 184 m2, p. č.
1383/26 o výměře 175 m2, p. č. 1383/27
o výměře 172 m2 , p. č. 1383/28 o výměře 175
m2, p. č. 1613/2 o výměře 209 m2, p. č. 1613/3
o výměře 209 m2, p. č. 1613/4 o výměře 209 m2,
p. č. 1613/5 o výměře 208 m2, p. č. 1613/6
o výměře 208 m2, p. č. 833/3 o výměře 229 m2
a p. č. 832/3 o výměře 197 m2, vše v k.ú. Mor.
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Krumlov, vedené na LV 10001 KRUMLOVANU stavebnímu bytovému družstvu, Sídliště 338, Mor. Krumlov za cenu 114,00 Kč/m2,
n ZM schválit odstranění stavby domu č.p.
220,
n zastupitelstvu města schválit narovnání majetkových práv k pozemku par. č. 660 o výměře
383 m2 souhlasným prohlášením mezi Českou
republikou – Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19 a Městem
Moravský Krumlov,
n ZM schválit návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přeložky
plynu na stavbě „II/152, Polánka, průtah“ a pověřit starostu města podpisem této smlouvy,
n ZM schválit návrh Smlouvy o právu provést
stavbu „II/152 Polánka – průtah“ a pověřit
starostu města podpisem této smlouvy,
n ZM schválit Dod.č. 7 Smlouvy o zajišťování
financování systému IDS JmK na standard
dopravní obslužnosti v rámci IDS JmK.
IV. Rada města provádí:
n rozpočtové opatření č. 10/2011.
V. Rada města bere na vědomí:
n informaci o plnění rozpočtu v oblasti sdílených daní za období 01-06/2011,
n smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje – smlouva č. 7717/
11/OKH evidované pod č.j. JMK 37081/2011
ve výši 100.000,- Kč a pověřuje starostu města
za zřizovatele Městského kulturního střediska
Mor. Krumlov, příspěvková organizace, jejím
podpisem,
n informaci o investiční akci „Revitalizace
centrální části města Mor. Krumlov - racionalizace autobusové dopravy“,
n žádost o zajíždění vozu na odvoz domovního
odpadu do ulice Na Kopcích,
n žádost o zastřešení a zavedení osvětlení na
pódium za hospodou,
n žádost o opravu márnice a drobnou
rekonstrukci WC na hřbitově,
n žádost o vytvoření dětského hřiště,
n žádost o opravu chodníku okolo domu č.
1651,
n žádost o podání informace,
n seznam objektů města Moravský Krumlov
s návrhem na prodej a ukládá starostovi a řediteli SMM připravit další podkladové
materiály,
n Informaci o požáru,
n návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na přeložky plynu na stavbě
II/152 Polánka, průtah,
n návrh Smlouvy o právu provést stavbu
„II/152 Polánka, průtah“,
n informaci o optimalizaci středních škol v Jihomoravském kraji,
n informaci o množství odpadu, vytříděný
v roce 2010 a předán k využití,
n Koncepci zabezpečení lékařské služby první
pomoci a lékárenské pohotovostní služby
v jihomoravském kraji od 1. 7. 2011 do 31. 12.
2012.
VI. Rada města odkládá:
n své rozhodnutí ve věci schválení vypracování geometrického plánu a znaleckých
posudků na pozemek p. č. 2909/3 o výměře
483 m2 a na část pozemku, který vznikne
oddělením z p. č. 4439/5 m2 v k.ú. Mor.
Krumlov, za účelem jejich směny,
n své rozhodnutí ve věci - spolupráce s ČEZ
ENERGO, s.r.o., Karolínská 661/4, Praha 8Karlín spočívající v dodávce, montáži a provozování kogenerační jednotky v prostoru
kotelny Sídliště č.p. 364 a doporučuje ZM
schválit spolupráci s ČEZ ENERGO, s.r.o.,
n své rozhodnutí ve věci prominutí nájemného
za měsíc žadatelce,
VII. Rada města neschvaluje:
n další slevu nájemného z bytů a nebytových
prostor u smluv dle usnesení č. 94 a stanovuje
nájemné k 1. 1. 2012 ve výši dle uzavřených
nájemních smluv,
nVIII. Rada města souhlasí :
n s doplněním článku V., bodu 5.2. o termín
realizace stavby kanalizace do 30. 6. 2011.
USNESENÍ č. 8/2011
z 7. zasedání zastupitelstva města,
konaného dne 1. 8. 2011
n Zastupitelstvo města schvaluje :
n program dnešního jednání v upraveném

znění,
n aby rozprava probíhala ke každému bodu
zvlášť,
n ověřovatele zápisu : pí. Irena Kočí, Ing. Josef
Blaha,
n návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal
Šotner, Bc. Pavel Procházka, Ing. Vladimír
Lang, PharmDr. Marie Strieglerová,
n doplnění Jednacího řádu zastupitelstva
města Moravský Krumlov v článku XV. o nový
bod 7 s textem: “V zápise ze zasedání ZM bude
jmenovitě proveden záznam o hlasování
jednotlivých členů“,
n rozpočtové opatření č. 7/2011 až 11/2011
provedené Radou města Moravský Krumlov
v předloženém znění,
n způsob hlasování ve věci přidělení dotací
VFP na rok 2011, a to o dotaci pro každý
subjekt zvlášť,
n poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu VFP na rok 2011 subjektu FC Rakšice
IČ: 70832269 na projekt: „Organizovaná
výchova mládeže“ ve výši 75.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
n poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu VFP na rok 2011 subjektu FC Moravský
Krumlov IČ : 27009700 na projekt : „Podpora
činnosti družstev žáků FC Moravský Krumlov“
ve výši 75.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy,
n poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu VFP na rok 2011 subjektu FC Moravský

Krumlov IČ : 27009700 na projekt: „Podpora
činnosti družstev dorostenců FC Moravský
Krumlov“ ve výši 75.000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy,
n poskytnutí dotace z rozpočtu města z pro
gramu VFP na rok 2011 subjektu FC Moravský
Krumlov IČ : 27009700 na projekt: „Podpora
činnosti družstev přípravek FC Moravský
Krumlov“ ve výši 60.000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy,
n poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu VFP na rok 2011 subjektu Tenisový
oddíl TJ IČ : 45669279 na projekt: „Rozvoj
tenisových dovedností dětí a mládeže v TO při
TJ Moravský Krumlov v roce 2011“ ve výši
75.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy,
n poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu VFP na rok 2011 subjektu SPOT o.s.
Mor. Krumlov IČ : 27012701 na projekt:
„Pohádkové Vánoce 2011“ ve výši 50.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem 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 100.000,- Kč na
spolufinancování nákladů spojených s hudebním festivalem „Vrabčák 2011“ v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím
podpisem,
n Smlouvu o zřízení věcného břemene č. M293-2-0094-2 na pozemky parc. č. 430 a parc.
č. 1733/5 se subjektem Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 – Michle v předloženém
znění a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy,
n Dodatek č. 7 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JmK, subjektu : JmK, Žerotínovo
nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ : 70888337, ve věci
financování dopravní obslužnosti města
Moravský Krumlov – standardu ve výši
299.700,- Kč na období roku 2011 v předloženém znění a pověřuje starostu města
podpisem tohoto dodatku,
n Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města na rok 2011 ve výši 80.000,- Kč pro
Adámkovo vinařství s.r.o., IČ 28269969,
Lužánecká 1891/16, 602 00 Brno na realizaci
projektu s názvem „Obnova sochy sv. Jana
Nepomuckého, na ul. Palackého, Moravský
Krumlov“ v předloženém znění a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy,
2
n prodej pozemků p. č. 242/5 o výměře 202 m ,
p. č. 1383/7 o výměře 216 m2,, p. č. 1383/8
o výměře 174 m2, p. č. 1383/9 o výměře 176 m2,
p. č. 1383/10 o výměře 177 m2, p. č. 1383/11
o výměře 175 m2, p. č. 1383/12 o výměře 176
m2, p. č. 1383/13 o výměře 193 m2, p. č.
1383/14 o výměře 190 m2, p. č. 1383/15 o výměře 194 m2, p. č. 1383/16 o výměře 222 m2,
p. č. 1383/17 o výměře 181 m2, p. č. 1383/18
o výměře 179 m2, p. č. 1383/19 o výměře 177
m2, p. č. 1383/20 o výměře 226 m2, p. č.
1383/21 o výměře 185 m2, p. č. 1383/22 o výměře 185 m2, p. č. 1383/23 o výměře 184 m2, p.
č. 1383/26 o výměře 175 m2, p. č. 1383/27
o výměře 172 m2, p. č. 1383/28 o výměře 175
m2, p. č. 1613/2 o výměře 209 m2, p. č. 1613/3
o výměře 209 m2, p. č. 1613/4 o výměře 209 m2,
p. č. 1613/5 o výměře 208 m2, p. č. 1613/6
o výměře 208 m2, p. č. 833/3 o výměře 229 m2
a p. č. 832/3 o výměře 197 m2 , vše v k.ú. Mor.
Krumlov, vedené na LV 10001 KRUMLOVANU
stavebnímu bytovému družstvu, Sídliště 338,
Mor. Krumlov za cenu 114,-Kč/m2 a převod
majetku z evidence SMM do evidence majetku
města,
n prodej nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 2351-13/2011 p. č. 2725/3
o výměře 21 m2 a p. č. 2749/8 o výměře 1 m2
vedených na LV 10001 pro k.ú. Mor. Krumlov,
za cenu obvyklou ve výši 3.850,- Kč zjištěnou
dle znaleckého posudku č. 2029 žadateli
a převod majetku z evidence SMM do
evidence majetku města,
n prodej pozemků a jejich nově vzniklých částí
dle geometrického plánu č. 2349-13/2011
vedených na LV 10001 v k.ú. Mor. Krumlov, a to
pozemků p. č. 2299 o výměře 285 m2, p. č.
2301/1 díl a 65 m2, 2300/4 díl b o výměře 6 m2,
p. č. 2301/2 díl o výměře 1 m2, p. č. 2300/1
o výměře 193 m2 , p. č. 2277/2 o výměře 5 m2 za
cenu 27,- Kč/m2 žadatelce a převod majetku
z evidence SMM do evidence majetku města
n prodej pozemků a jejich nově vzniklých částí
dle geometrického plánu č. 2349-13/2011
vedených na LV 10001 v k.ú. Mor. Krumlov, a to
pozemků pozemky p. č 2301/1 díl d o výměře
272 m2, p. č. 2301/2 díl e o výměře 24 m2, p. č.
2302/1 díl f o výměře 198 m2 a p. č. 2302/11 díl
g o výměře 28 m2 za cenu 27,- Kč/m2 žadateli
a převod majetku z evidence SMM do
evidence majetku města,
n prodej pozemků a jejich nově vzniklých částí
dle geometrického plánu č. 2349-13/2011
vedených na LV 10001 v k.ú. Mor. Krumlov, a to
pozemků pozemky p. č. 2302/1 díl h o výměře
71 m2, p. č. 2302/11 díl i o výměře 112 m2, p. č.
2302/13 díl k o výměře 4 m2, p. č. 2302/10 díl j
o výměře 72 m2 a p. č. 2302/9 o výměře 222 m2
za cenu 27,- Kč/m2 žadatelům a převod majetku z evidence majetku SMM do evidence
majetku města,
n narovnání majetkových práv k pozemku p. č.
660 o výměře 383 m2 vydáním souhlasného
prohlášení mezi ČR - Lesy ČR, s.p., se sídlem
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19 a Městem M. Krumlov a pověřují starostu města
podpisem souhlasného prohlášení,
n převod malotraktoru včetně příslušenství
- dle přílohy, z evidence majetku SMM
M. Krumlov, Zámecká 17, M. Krumlov do
evidence majetku TaZS M. Krumlov, U Mostu
587, Mor. Krumlov
č
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Č pokračování ze strany 2
n na základě zpracovaného znaleckého
posudku odstranění stavby č. p. 220,
n Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města na rok 2011 na realizaci projektů:
rockový festival „Vrabčák 2011“, filmový
festival „Kinematograf bratří Čadíků 2011“
a „120. výročí založení knihovny v Moravském
Krumlově“ subjektu: Městské kulturní středisko, příspěvková organizace, Moravský
Krumlov, nám. T. G. Masaryka 40, 672 01
Moravský Krumlov, IČ 45671800, ve výši
105 000 Kč v předloženém znění a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy,
n Smlouvu č. 88/2011 o poskytnutí příspěvku
na provoz Centra sociálních služeb Znojmo
v roce 2011 ve výši a za podmínek, jak je v ní
uvedeno, a pověřuje starostu města jejím
podpisem,
n 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 pověřuje starostu města jejím podpisem,
n výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku Ruční laserový měřič rychlosti a ZM
pověřuje podpisem kupní smlouvy se subjektem ATS-TELCOM PRAHA a.s., Trojská
195/88, 171 00 Praha a pověřuje starostu jejím
podpisem,
n dohodu – splátkový kalendář s dlužníkem na
úhradu dlužné částky dle Uznání dluhu ze dne
14. 6. 2011, a to v předloženém znění a pověřuje starostu jeho podpisem,
n Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na přeložky plynu na stavbě
„II/152, Polánka, průtah“ se subjektem JMP
Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
a 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 právu provést stavbu „II/152

Polánka, průtah“ se subjektem Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5,
601 82 Brno v předloženém znění a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy,
n Dohodu o předčasném užívání stavby „III/
4133 Moravský Krumlov, průtah“ se subjektem
Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha,
IČ : 26271303 v předloženém znění a pověřuje
starostu města jejím podpisem,
n předložené nutné vícepráce na stavbě
„III/4133 Moravský Krumlov, průtah“ a to
položky 1-3 projednaného materiálu a zároveň
pověřuje starostu města podpisem příslušných
materiálů,
n vrácení kupní ceny v plné výši ve věci
prodeje pozemků p. č. 646/28 v k.ú. Moravský
Krumlov žadateli,
n výši příspěvku na dopravu pro občany nad
70 let ve výši 300,- Kč pro rok 2011.
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
n předložený materiál pro kontrolu úkolů RM a
ZM města Moravský Krumlov,
n Zprávu o činnosti Rady města Moravský
Krumlov,
n informaci o investiční akci města „Revitalizace centrální části města Moravský Krumlov
– racionalizace autobusové dopravy“,
n informaci o plnění rozpočtu Města Moravský
Krumlov za 1. pololetí roku 2011,
n předložené informace starosty o rozdělení
dotací z programu VFP na rok 2011,
n odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě uzavřené s žadatelem na pozemek
p. č. 646/28 v k.ú. Mor. Krumlov ,
n předložené informace ředitelky Gymnázia
Mor. Krumlov,
n koncepci zabezpečení lékařské služby první
pomoc a lékárenské pohotovostní služby
v JmK od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011,
n Zápis z jednání finančního výboru ze dne
25. 7. 2011,
n informace o průběhu investiční akce oprava
kanalizace v rámci projektu „Dyje II“.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. TGM 35, tel.: 515 322 252
pořádá veselé, exotické promítání cestovatelů
Evy Palátové a Tomáše Palečka z jižních moří a hlubin pralesa ostrovní
Malajsie

ZA LOVCI LEBEK
DO NITRA BORNEA

3. Zastupitelstvo města neschvaluje :
n změnu katastrální hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zábrdovice
u Vedrovic a Vedrovice, části k.ú. Jezeřany,
části k.ú. Kubšice a části k.ú. Moravský
Krumlov,
n prodej pozemku p. č. 2786 o výměře cca
65 m2 za účelem skladování dřeva žadatelce,
n směnu a odkup pozemků p. č. 1461 o výměře
199 m2, p. č. 1460 o výměře 27 m2 se stavbou
na tomto pozemku a část pozemku p. č. 1451/8
o výměře 19 m2 ve vlastnictví města za části
pozemků p. č. 1458 o výměře 1 m2, p. č. 1451/9
o výměře 99 m2, p. č. 1451/7 o výměře 102 m2,
p. č. 1451/4 o výměře 276 m2, p. č. 1454 o
výměře 17 m2 a p. č. 1456 o výměře 18 m2 ,
které vzniknou oddělením po vypracování
geometrického plánu, s doplatkem rozdílu
výměr za cenu 300,- Kč/m2 s žadatelkou,
n náhradu ušlé tržby dle žádosti žadatelce.
Zastupitelstvo města pověřuje:
n místostarostu města dalším jednáním ve
věci víceprací – napojení nám. T. G .M., s tím,
že bude informovat o dalším vývoji této věci
v pravidelných zprávách z kontrolních dnů
stavby.
Zastupitelstvo města revokuje :
n na základě „Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské
pohotovostní služby v Jihomoravském kraji od
1. 7. 2011 do 31. 12. 2012“ své usnesení
č. 1/17 z 2. zasedání ZM ze dne 14. 2. 2011,
a to v plném znění.
Zastupitelstvo města ukládá :
n vedoucí finančního odboru převést prostředky ve výši 144 tis. Kč určené schváleným
rozpočtem města na LSPP do všeobecné
rozpočtové rezervy,
n RM připravit materiál do příštího ZM pro
odstoupení od smlouvy se subjektem: CZECH
RADAR a.s., Vodičkova 710/31, 110 00 Praha,
IČ : 27164900.
n

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2011
Jízda parním vlakem
v rámci Oslavanských historických slavností

Trasa vlaku:
Brno - Oslavany:
11.06 - 12.07 hod.
Oslavany - Mor. Krumlov:
13.20 - 14.13 hod.
Mor. Krumlov - Oslavany:
14.53 - 15.53 hod.
Oslavany - Brno:
17.25 - 18.29 hod.

Městská knihovna
Moravský Krumlov
nám. TGM 35, tel.: 515 322 252

Výběr z akcí
ź září V Ý S TAVA „ S t o d v a c e t
schodů do čtenářského nebe aneb
Knihovnou křížem krážem“, výstava
k 120. výročí založení knihovny v Moravském Krumlově, VERNISÁŽ se
uskuteční 6. září 2011, v 18.00 hodin
a slavnostně zahájí Halina Pawlowská,
galerie Knížecí dům Moravský Krumlov,
výstava potrvá do 30. října 2011,
otevřeno: po – pá: 9.00 – 11.00, 12.00 –
15.30, ne: 14.00 – 16.00 hodin
ź září V Ý S TAVA – f o t o g r a f i e
Matyáše Hoška, výstava je přístupna po
dobu otevření úřadu, MěÚ Mor. Krumlov
– 1. patro
ź so 10. 9. ZÁJEZD - „Kralický
Sněžník z polské strany“, Klub přátel
turistiky v MK, přihlášky přijímá
Informační centrum - tel.: 515 321 064,
info: www.turistimk.estranky.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
ne 11. 9. KOSTEL SV. LEOPOLDA A
HRADIŠTĚ v Rokytné, Město Moravský
Krumlov, PROHLÍDKA s výkladem Evy
a Bronislava Grunových, Karla Krause
ml., sraz účastníků: 14.00 hodin u kostela sv. Leopolda v Rokytné
ź

ź 12. - 16. 9. „HURÁ NA DOMEČEK“
– týden otevřených dveří, DDM,
zájemci, děti i rodiče si mohou vyzkoušet
zájmové kroužky nabízené pro školní rok
2011/2012,vstup zdarma, program na:
www.domecekmk.cz
ź po 19. 9. ZAHÁJENÍ pravidelné
činnosti na DOMEČKU – seznam
kroužků: www.domecekmk.cz
ź po 26. 9. „Dobrodružství kapříka
Metlíka“ - BESEDA s Janem Opatřilem
autorem a ilustrátorem knihy pro děti a
mládež, galerie Knížecí dům M. Krumlov
- dopoledne, pořad pro I. stupeň ZŠ, MěK

FESTIVAL „HUDBA PRO SLOVANSKOU EPOPEJ“:
ź út 27. 9. KRUMLOV PLNÝ HUDBY,
různá místa M. Krumlova - 13.00 hodin
ź st 28. 9. ZAHAJOVACÍ KONCERT,
zámek, Slovanská epopej – 19.00 hodin
ź čt 29. 9. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, pro školy – kinosál M. K. – 10.00 a
11.00 hodin
MěKS Moravský Krumlov, Národní divadlo
Brno a Jihomoravský kraj
pořádají zájezd na divadelní představení:
Moliere

ŠKOLA ŽEN
úterý 11. října 2011

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Je libo štíra v trenkách? Plavání se žraloky? Chcete se podívat za
posledními orangutany planety, do netopýřích jeskyní, změřit, do jaké
výšky vyskočí krokodýl, nebo spatřit jak udělá „dlouhý nos“
nejnosatější opice na světě? Máte příležitost!
čtvrtek 13. října 2011 v 17.30 hodin
Galerie Knížecí dům, vstupné 40,- Kč
inzerce

KURZY ANGLIČTINY
1. pololetí 2011/2012 (září – leden)
1x týdně 90 min., 17 týdnů, 34 vyučovacích hodin (v. h.)
Cena 2890,-Kč (tj. 85Kč/v. h.)
6-10 studentů ve skupině
Věční začátečníci + velmi mírně pokročilí
Od pondělí 19. 9. 2011, 17:00-18:30
Mírně pokročilí
Od čtvrtka 22. 9. 2011, 17:00-18:30
Pokročilí + příprava na zkoušky FCE 2013
Od pondělí 19. 9. 2011, 15:00-16:30
Místo: Gymnázium Moravský Krumlov
Smetanova 168, učebna 7
Přihlášky: lena.karlik@seznam.cz, tel. 606 522 461
(V době školního vyučování pouze sms)

Moravskokrumlovské
9/2011
noviny

ü registrace nových čtenářů
zdarma
ü prominutí poplatků
za rezervace
ü prominutí poplatků
za upomínky
üv průběhu
měsíce října
prodej opotřebovaných
časopisů a Harlequinů

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, tel.: 515 322 252

Podzimní Literární kavárna Vás ráda
přivítá na pořadu

JAK TÁHLA MRAČNA
O životní a umělecké cestě básníka
Jaroslava Vrchlického
vypráví Mgr. Eva Kopčilová
pondělí 10. října 2011 ve 14 hodin
K přátelskému posezení při kávě srdečně
zve
Městská knihovna Moravský Krumlov,
vstupné 40,- Kč
inzerce

Dětské zboží „Inka“
Moravský Krumlov
Znojemská, vedle Bistra Kolis

Po – Pá: 8,30 – 15,30
Do školky, do školy: tepláky
teplákové soupravy
bundy, čepice
kalhotky, ponožky…
Zboží Wolf, Pidilidi...
Parkování ve dvoře.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.

MAHENOVO DIVADLO BRNO
Rozverná komedie o muži, který vychovával
svoji vyvolenou ke stavu manželskému…
hrají: Z. Dvořák, E. Novotná, J. Grygar,
O. Mikulášek, J. Dufek,
K. Apolenářová, V. Vašák a další
pondělí 12. prosince 2011 - 19.00 h.
cena: 290,- (plné), 210,- Kč (děti, studenti a
senioři) doprava zdarma
závazné přihlášky přijímá MěKS, tel.: 515
322 330 a 725 579 923 do 27. října 2011
MěKS Moravský Krumlov, Národní divadlo
Brno a Jihomoravský kraj
pořádají zájezd na operu B. Smetany

PRODANÁ NEVĚSTA
JANÁČKOVO DIVADLO BRNO
v režii Ondřeje Havelky
obsazení: P. Kamas, J. Zerhauová, P.
Vykopalová, J. Hladík, J. Iskrová
M. Rudolecký, P. Berger, R. Novák a další
středa 28. prosince 2011 - 19.00 h.
cena: 450,- (plné) 320,- Kč (děti, studenti
a senioři), doprava zdarma
závazné přihlášky přijímá MěKS, tel.: 515
322 330 a 725 579 923 do 15. 11. 2011

ź pá 30. 9. KONCERT KRUMLOVSKÝCH RODÁKŮ, zámek, Slovanská
epopej – 19.00 hodin
ź so 1. 10. KONCERT PRO SLOVANSKOU EPOPEJ, zámek, Slovanská
epopej – 19.00 hodin
ź ne 2. 10. SLAVNOSTNÍ MŠE
SVATÁ, kaple Svatého Floriána – 11.00
hodin
ź 24. – 25. 9. VÁCLAVSKÉ HODY
v Rakšicích, hraje Polanka a Fantazie
ź Předprodej na vybrané akce v infocentru MKS. / Informace o dalších akcích
najdete na dalších stránkách novin,
podrobnosti: www.mksmk.cz
ź

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
Sobota 10. 9., neděle 11. 9. 19.00
ÚTĚK ZE SIBIŘE
Drama založené na skutečné události z
roku 1940, popisuje útěk mezinárodní
skupinky z ruského gulagu.
Sobota 17. 9., Neděle 18. 9. 19.00
WESTERNSTORY
S touto komedií se do českého filmu
vrací kolty proklatě nízko, stetsony
vražené do čela, kankán v zakouřeném
saloonu a dokonce i legendární Vinnetou
a Old Shaterhand.
Neděle 18. 9. 17.00
MEDVÍDEK PÚ
Malí diváci se opět vrací do Stokorcového lesa, kde znovu ožívá nadčasové
kouzlo, vtip a žertovná atmosféra.
Sobota 24. 9., Neděle 25. 9. 19.00
LIDICE
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí,
kteří se absurdní náhodou připletli do
cesty dějinám. Tvůrci nejdou cestou
klasického válečného filmu, tragédii
přiblíží skrz mezilidské vztahy, a to
zejména lásku, která stojí na počátku
celého příběhu.
V měsíci říjnu připravujeme: PRINC
A PRUĎAS * TRANSFORMERS 3 *
OBHÁJCE * INTIMNÍ PAST
Dětská představení: KUNG FU PANDA
2 * V PEŘINĚ * HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – část 2
n

Absolventský koncert 6. 6. 2011
Když jsem 6. června přicházela do budovy
ZUŠ, bylo to pondělí jako každé jiné. Na
chodbách jsem potkávala učitele a žáky, ze tříd
se ozývaly rozmanité hudební nástroje.
Jenom těch slavnostně oblečených lidí tu
bylo povícero…
Už ale myslím chápete, že pro mě to
nebylo obyčejné pondělí.
Skupinka absolventů, těch, kteří navštěvovali uměleckou školu po sedm, či dokonce
jedenáct let, měla před sebou své závěrečné
vystoupení – absolventský koncert.
Celé odpoledne se pilně zkoušelo a dolaďovalo, aby se v pět hodin mohlo začít.
Nervozita jistě byla znát, přesto bylo
možno slyšet nádherné skladby v podání
klavíru, zobcové flétny, kytary a klarinetu.
Na závěr koncertu jsme my, absolventi,
dostali dárečky jako upomínku na školní léta
strávená s hudbou.
Při závěrečném poděkování nejedni
posmutněli, když jsme si uvědomili, že toto
vystoupení bylo vlastně naše poslední.
Já na těch jedenáct let strávených v ZUŠ
budu vzpomínat velmi ráda a na klavír si rozhodně s radostí zahraju i po absolvování.
Jen mi dovolte ještě jednou poděkovat
jménem všech absolventů našim učitelům,
kteří v nás vypěstovali a rozvíjeli lásku k hudbě,
za jejich trpělivost a také našim rodičům za
podporu. Děkujeme!
n

Termály a Králický Sněžník
Blíží se podzim a s ním, snad, i tradiční příjemné a stabilní počasí v horských oblastech. Toho
využije i náš Klub přátel turistiky a v sobotu 10. září vyrazíme na sever, zdolat masiv Králického
Sněžníku. Vycházet budeme z polské strany a po hřebeni přejdeme nenáročnou cestou přes
hraniční vrchol až k prameni řeky Moravy, ti zdatnější pak až na vrch Klepáč (Trojmórski Wierch),
který tvoří rozvodí mezi Černým, Severním a Baltským mořem. Poněvadž hřeben samotného
Sněžníku je tvořen velkou nezalesněnou plošinou, věřím, že všichni vandrovníci budou za svůj
výkon odměněni nádherným kruhovým výhledem na Hrubý Jeseník, Orlické hory a na sever do
Polska.
Na 1. října je připraven zájezd víceméně poznávací. Nejprve se podíváme, jak je to ve
skutečnosti se střechou a předsunutou vstupní bránou na hradě Krakovci, které několikrát ročně
na různých televizích procházejí prostřednictvím trpaslíků kompletní rekonstrukcí. Odpoledne se
přesuneme do poněkud komerčnějšího prostředí, na hrad Křivoklát, který výší vstupného sice
zdatně konkuruje Karlštejnu, ale od 1. září 2011 tam vznikne nový volně přístupný prohlídkový
okruh, zahrnující i Velkou věž. Abychom učinili zadost i turistickým povinnostem, zájemci si projdou
jeden nebo více naučných vycházkových okruhů kolem hradu, a za hezkého počasí vystoupáme
až na rozhlednu Velká Buková. Po cestě zpět se zastavíme u zámku Lány, který je oficiálním letním
sídlem prezidentů České republiky, a proto je veřejnosti uzavřen. Nicméně v některých dnech
a hodinách je přístupný zámecký park, a této doby využijeme i my. Před odjezdem se ještě krátce
zastavíme na místním hřbitově, u hrobu T. G. Masaryka.
15. října pak podnikneme 1. část víceméně vlastivědné vycházky kolem řeky Rokytné, a sice
od nově objeveného podzemí v Přeskačích až do Moravského Krumlova (tj. asi 25 km). Ti, kteří
celou trasu neujdou, si zkrátí cestu autobusem z Tulešic do Krumlova. Na konci listopadu nás čeká
ještě návštěva termálů v Dunajské Stredě, kam jsme se rozhodli vrátit na základě pozitivních
ohlasů z našeho jarního zájezdu.
Na další setkání s vámi se těší
Pavel Roháček n
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Závěr školního roku na SOŠO a SOUŘ M. Krumlov
Celý letošní školní rok 2010/2011 byl bohatý na různé
sportovní a kulturní akce.
Květen a červen se ale vydařil. Kromě úspěšně zvládnutých
státních maturit a závěrečných učňovských zkoušek
pedagogové SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov zorganizovali
pro žáky a studenty školy řadu poutavých exkurzí, zájezdů
a výletů. V květnu žáci 3. ročníku oboru autotronik absolvovali
vodácký výcvik na řece Dyji.
V červnu odjeli studenti do Anglie na jazykový pobyt pod
vedením paní učitelky angličtiny Ing. Štokingerové. O tom, že
se jim tam líbilo, a o zážitcích píše v dalším příspěvku účastnice
Lenka Hedlová. Protože loňská exkurze do pevnosti Terezín
sklidila velký úspěch, letos jsme navštívili koncentrační tábor
Osvětim v Polsku, kde nám všem běhal mráz po zádech z hrůz,
které nacisté v období holocaustu napáchali, a to nejen
v Polsku. Navštívili jsme také většinu výstav v Knížecím domě
a dějepisné přednášky v městském muzeu, za což patří dík paní
Mgr. Prymusové - vedoucí městského muzea.
Maturanti nástavbového studia oboru podnikání vyhráli
soutěž o nejlepší tablo pořádanou deníkem Rovnost.
No a potom už stačilo rozdat vysvědčení……..
……a hurá na prázdniny.
Za SOŠO a SOUŘ M.Krumlov Ing. Lenka Dobešová n

Filmové léto znovu potěšilo

Senioři komunikují

Pro diváky, kteří mají rádi promítání pod širým nebem, připravil Moravský Krumlov jako každý rok
letní kino na náměstí. Tradičně sem zavítal Kinematograf bratří Čadíků se svou nabídkou českých filmů,
které promítal od 20. do 23. července.
Dobrovolné vstupné, které Kinematograf vybírá při svých projekcích v České republice, je věnováno
na dobročinné účely. Letos se vybralo přes 10 tisíc korun. Specialitou byla letos projekce aktuálního filmu
Lidice, který zahájil jeden z producentů filmu Tomáš Vican. Počasí sice letos nebylo ideální, ale během
promítání nakonec nepršelo ani jednou. Tento ojedinělý filmový zážitek mohl vzniknout především za
podpory Skupiny ČEZ.
Bořivoj Švéda, ředitel MěKS n

Tak se jmenoval program, ve kterém probíhala výuka
práce na počítači pro seniory z Moravského Krumlova.
My, účastníci, jsme prožili objevná, poučná, příjemná
a milá čtyři dopoledne v červenci ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou a nechtělo se nám
končit.
Děkujeme městu, že nám tohle umožnilo.

Město Moravský Krumlov
zve občany i návštěvníky města na

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2011
Neděle 11. září 2011- Kostel

Komunikující senioři n

Muzeum školám
– školy do muzea

sv. Leopolda a hradiště v Rokytné

Prohlídka s výkladem Evy a Bronislava Grunových,
Karla Krause ml.
Sraz účastníků ve 14 hodin u kostela sv. Leopolda v Rokytné
Vstup volný

Se začátkem nového školního roku bych ráda nabídla
školám možnost objednání přednášek na míru na libovolné
téma z pravěku či celých dějin Moravského Krumlova.
V minulých dvou letech jsem několikrát úspěšně prezentovala
pro 2. stupeň ZŠ Ivančické a SOŠO a SOUŘ přednášky na
téma – Středověk a Moravský Krumlov, Židé a Moravský
Krumlov, Druhá světová válka a Moravský Krumlov,
a v rámci Noci s Andersenem i Co je to muzeum? s praktickou
„poznávačkou“ předmětů. Pokud bude mít některý pedagog
zájem, může mne oslovit i s jinou přednáškou, jsem schopna
zařadit do prezentace i fotografie a jiné sbírky vážící se k tématu.
Přednášky si vypracovávám elektronicky, studentům je
prezentuji bezplatně na širokém plátnu přes aparaturu v Galerii
Knížecí dům. Výše uvedené přednášky i jakékoliv další jsem
ochotna upravit pro děti z mateřských škol až po středoškoláky.
Mgr. Hana Prymusová, za městské muzeum n

Ovoce známé i neznámé - Carya

MORAVSKÝ KRUMLOV
– KULTURNÍ MĚSTO
Od pomyslného pera se hlásí
stálý měsíční kulturní dopisovatel.
Notoricky známá anabáze Slovanské epopeje se blíží k dalšímu
bodu (připomínám jen, že expozice
končí k poslednímu říjnu). Bez
ohledu na neprůhlednou situaci
okolo této epochální výstavy
proběhne druhý ročník festivalu
převážně vážné Hudby pro Slovanskou epopej. Poslední týden měsíce
září slibuje opět nabitou podívanou
a hlavně poslech. Stejně jako letos
budou hrát nemalou roli i krumlovští
rodáci. Rád Vás tímto zvu na další
nevšední zážitky, které proběhnou
opět mimo jiné i mezi olbřími plátny.
Rozhodně si nyní nelze nevšimnout momentální stavební „rozpracovanosti“ našeho města. Píšu
o tom proto, že se mi zatím prozatím
nepodařilo uskutečnit můj záměr,
a to výrazně zlepšit situaci ohledně
plakátovacích ploch, které jsou
v Moravském Krumlově žalostné. Je
ovšem pravda, že je to otázka
navázaní na dokončení právě všech
stavebních prací. Pevně věřím, že
se povede tuto záležitost v příštím
roce doladit a že i přesto je
informovanost o kulturních akcích
v Moravském Krumlově dobrá, ať už
formou elektronickou, rozhlasovou
nebo novinovou.
Končí kulturní léto. Ze všech
krásných akcí, které proběhly v Moravském Krumlově, bych o jedné
napsal obzvláště rád. Není tajemstvím, že jsem členem divadelního
souboru Bezgest, který si pro tentokrát připravil opravdovou lahůdku
– kriminální hru Zločin na Krumlově.
Pominu fakt, že po dlouhé době
nebyla sehrána komedie, ale jiný
žánr, a rovnou se podívám na zásadní nevšednost tohoto představení. „Realizační tým“ Nejedlý
– Ostrovský připravil totiž tuto hru
pro stylové prostředí nádvoří zámku
a s přispěním štěstí v podobě
výborného počasí během všech pěti
představení předvedl Bezgest obecenstvu hru, která musela přítomné
diváky pohltit právě už svým prostředím. Zájem přesáhl kapacitu
představení, ale bylo to dáno formou
provedení – bez zvukové aparatury
nebylo možné kapacitu lístků
navýšit. Určitě by ale bylo možné se
na příště pokusit celé představení
ozvučit. Bezgest nezahálel ani
nadále a sehrál jako host Malého
festivalu loutky úvodní představení.
Co se týká plánů do budoucnosti,
přemýšlí se (a dokonce nahlas)
o zorganizování divadelního festivalu regionálních divadel. Rozhodně
by bylo se na co těšit.
Chovám naději, že když už se
nepovedl červenec se svým počasím, vynahradí nám to podzimní
měsíce. Jak jsem zde již jednou psal,
já mám podzim rád. Možná nejraději.
A možná ten podzim bude krásný.
Možná bude prosluněný! Ale určitě
bude plný krásných akcí.
Mějte se kulturně!
Bořivoj Švéda,
ředitel MěKS Moravský Krumlov n

U nás zatím ne příliš prozkoumaný a odzkoušený rod ořechovců, pocházející jednak z východní části USA,
Kanady a Mexika (asi 17 druhů) a jednak z Asie z oblastí Indočíny (zde se údaje velmi liší, uvádí se 10 – 24 druhů).
Rod, který rozhodně stojí za prozkoumání a odzkoušení v našich podmínkách.
Ořechovce jsou stromy dorůstající až 30 metrů, rychle rostoucí s lichozpeřenými listy, prašníkovými květy
v jehnědách s nenápadnými pestíkovými květy, ze kterých se vytvářejí válcovité, okrouhlé a zahrocené plody. Pod
jejich kožovitou slupkou se skrývá červenavá hladká skořápka se semenem, připomínajícím vlašský ořech. Chutnají
asi jako jemné sladké vlašské ořechy. Konzumují se syrové, nebo se přidávají do pikantních a sladkých jídel,
zejména do dortů.
V evropských podmínkách napadá ořechovce jen velmi málo chorob a škůdců. V některých oblastech trpí
rážovkou ruměnnou, které lze předejít prořezáváním.
Pekan vyžaduje horké a sušší, spíše subtropické podnebí, ostatním ořechovcům vyhovují teplejší a vlhčí
podmínky a mohou se tedy pěstovat na příhodných místech v řadě oblastí. Z praktických důvodů je těžko možné
držet tyto obrovské stromy pod střechou. Pěstování v nádobách se jim nelíbí a odmítají zde plodit, je možné je ale
s úspěchem pěstovat jako bonsaje. Doporučuje se co nejméně prořezávání a tvarování.
Pro účely výsadby se dají u nás v omezeném množství zakoupit odrůdy
z různých selekcí, které jsou odolnější vůči mrazu (např. z kanadského
šlechtění). Pokud se rozhodneme pro tento strom, je vhodné sázet nejlépe dvě
nebo tři odrůdy, kvůli opylování, ale potřeba mít na mysli, že vyrostou velké
stromy, které potřebují kolem sebe dostatek prostoru.
Pro naše podmínky se zmíníme o dvou druzích, které se jeví jako
perspektivní. Pekanové ořechy jsou plody druhu Cary illinoensis (ořechovec
pekanový). Dále se zajímáme o rostliny druhů Carya ovata a Carya laciniosa
- ty jsou známé pod označením hickory a dále zde v podstatě neznámé
křížence - hikany (ty jsou kříženci zmíněných druhů, tedy pekanů a hickory).
Příště si povíme něco o rodu Diospyros- tomel, khaki, churma, persimon.
Je nutné zde zmínit, že článek a další pokračování jsou okleštěné kvůli
úsporám novin.
Ladislav Stehlík n

