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Informace z radnice, názory, diskuse, polemika, zajímavosti ze školství, kultury i sportu...

Slovo o rozpočtu
Zastupitelstvo města na svém 15. zasedání dne 10. 3. 2008 schválilo
rozpočet na rok 2008, který se zpracovával od září minulého roku
a prošel řadou jednání. Skončilo tím rozpočtové provizorium, které ve
skutečnosti sice není žádnou ostudou ani katastrofou, ale přece jenom
naznačuje jisté problémy věcné, názorové nebo kombinované. Návrh
rozpočtu byl podle zákona vyvěšen obvyklým způsobem. Byly
objasněny dvě oficiální připomínky.
Rozpočet příjmů činí 129.518,0 tisíc Kč (tento způsob zápisu znamená,
že částka před tečkou jsou milióny), rozpočet výdajů pak 138.474,0 tisíc
Kč. Rozdíl ve výši 8.956,0 tisíc Kč je kategorií „financování“ a je pokryt
z výsledků hospodaření minulého roku. Závaznými ukazateli rozpočtu,
které schvaluje zastupitelstvo spolu s rozpočtem, jsou v rozpočtu příjmů
příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd a odvody z odpisů,
v rozpočtu výdajů výdaje celkem dle jednotlivých oddílů a příspěvky na
provoz pro příspěvkové organizace města. V rozpočtu financování jsou
závaznými ukazateli změna stavu krátkodobých prostředků, dlouhodobé
přijaté půjčené prostředky a uhrazené splátky dlouhodobých půjčených
prostředků.
Moravský Krumlov má jako obec s rozšířenou působností také
specifikum všech těchto obcí III. stupně – „malých okresů“. V rámci
položky příjmů podstatnou část tvoří neinvestiční transfery jako účelové
sociální dávky – příspěvky na péči a ostatní sociální dávky, v celkové
plánované výši 41.677,0 tisíc Kč. Tato částka musí být v průběhu roku
vyplacena potřebným podle zákonů nebo vrácena do státního rozpočtu.
Po odečtení hned vidíme, že skutečné příjmy města jsou 87.841,0 tisíc
Kč. Z toho 23.739,0 tisíc Kč uberou neinvestiční příspěvky příspěvkovým
organizacím města, další sousto, cca 14.000,0 tisíc Kč ukrojí splátky
úvěrů, úroků a provedených investic. Zbývá 50.000,0 tisíc Kč, z nichž
musí město zajistit pro sebe a svůj správní obvod dvaatřiceti dalších obcí
funkčnost celého systému veřejné a státní správy jako obec s rozšířenou
působností a plnit všechny samosprávné funkce jako veřejnoprávní
korporace.
Po nástupu na radnici nynější koalice přijala programové prohlášení,
které se snažíme plnit. Začínali jsme od strategického plánu rozvoje na
léta 2007 - 2013, který nebyl zpracován. Na tento plán navazuje celá
řada záměrů (dokončení oprav kanalizace a vodovodu, revitalizace
městského centra, chodníků a vozovek, generální oprava školky
Palackého, vybudování jednoduchého bazénu, rekonstrukce šatlavy,
městského osvětlení, městského rozhlasu, řešení parkování ve vnitřním
městě a spousta drobnějších akcí), pro které po schválení
zastupitelstvem připravuje projekty několik projekčních kanceláří. Bez
strategického plánu a projektů nelze získat dotace, a přesto se před námi
těmito materiály nikdo nezabýval. Nezbavíme se odpovědnosti ani za
bezpečnost našich občanů. Plánovaná reforma Policie České republiky
počítá s rozvojem community policingu jako spolupráce PČR, Městské
policie a občanů. Kamerový systém v tom může významně pomoci.
Z koaličních jednání o rozpočtu vyplynulo, že je třeba změnit jeho filozofii
tak, aby více zbylo na investice města. Prakticky to znamená pro příští
rozpočet hledat všechny cesty, kde bude možné ušetřit. Naprosto s tím
souhlasím, je to nezbytný krok. Jedině z toho důvodu jsme soustředili
všechny zaměstnance MěÚ do jedné budovy a ušetřili tak i se zrušením
jednoho místa na 700,0 tisíc Kč ročně! Ze stejného důvodu probíhá na
MěÚ personálně procesní audit, který má napovědět, zda děláme naši
práci racionálně. V důsledku probíhajícího auditu a také proto, že
v Moravském Krumlově chybějí specialisté, kteří by chtěli a uměli na
úřadě pracovat, neobsazujeme několik tabulkových míst, čímž s vypětím
sil ostatních šetříme včetně odvodů další desítky tisíc Kč měsíčně. Právě
tyto cesty, které vedou k nedočerpání plánovaných částek v jednotlivých
oddílech rozpočtu (platy, odvody, nájemné, provoz), pak dávají zdroje
pro položku „financování“. Bohužel nemůžeme jít bez rozmyslu cestou,
kdy bychom napřed dali z oněch výše uvedených 50.000,0 tisíc Kč
celých 20.000,0 tisíc Kč na investice pro město a úřad že s tím zbytkem
musí vyjít. Jednotlivé položky rozpočtu jsou sestavovány na základě
dlouholetých zkušeností všech aktérů, přičemž inflace a ceny stále
rostou. Neprofesionální zásah do kterékoliv z nich by mohl městskému
úřadu zkomplikovat službu veřejnosti i městu, a to si jako ORP
nemůžeme dovolit.
Zdroje úspory peněz jsou proto věcně i politicky stejně citlivým tématem
jako jejich nedostatek.
Ing. Jaroslav Mokrý,
starosta města n

UZÁVĚRKA
PŘÍSPĚVKŮ A INZERCE
do čísla 5/2008
Moravskokrumlovských novin
je 21. dubna,
noviny vychází 2. května 2008.
Příspěvky zasílejte na
meks.zaviskova@volny.cz
více informací na tel.:
515 322 252 – knihovna

CHARITA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
sběr šatstva
pro charitativní účely
sběrný dvůr Moravský Krumlov
od 14 do 16 hodin
věci přineste v krabicích
15. dubna * 29. dubna
13. května

Plátna Muchovy Slovanské epopeje.

Muchově Slovanské epopeji
na zámku zvoní hrana?
Mediální evergreen Muchova
Slovanská epopej, který od
března minulého roku vzbuzuje
emoce a víří hladinu veřejného
mínění, má velmi tuhý život.
Jakoby nebylo dost témat, která
zajímají nejen uměnímilovnou
část národa a lovce senzací, ale
nejširší veřejnost. Ale to bychom
po médiích asi chtěli moc!
Médiím samoz ř ejm ě Moravský
Krumlov vděčí za to, že si Praha po
padesáti pěti letech, kdy nevěděla
o Epopeji nic, najednou vzpomněla
na tento pronajatý dar a bude ho
snad chtít po Moravském Krumlovu
zpět. A to nás potkalo právě v roce,
kdy slavíme 45 let od vystavení
prvních osmi restaurovaných pláten
Epopeje a 40 let od chvíle, kdy se
Muchova Slovanská epopej
zaskvěla díky Moravskému Krumlovu v plné kráse.
A tak pražský radní pro kulturu Ing.
Richter uvádí 5. 2. 2008 na stránkách www.praha.eu: „Doufám, že
Pražané uvidí epopej už letos. Už se
pracuje na projek č ní p ř íprav ě
výstavby nového pavilonu, kde by
mělo být dílo umístěno. To byla
podmínka Alfonse Muchy, že dílo
musí mít vlastní pavilon. Chtěl bych
ale, aby Slovanská epopej byla
v Praze dřív, než bude stát nový
pavilon. Jednáme s Výstavištěm
o umístění do některého z výstavních pavilonů, probíhají jednání
s Moravským Krumlovem, protože
pro něj to bude skutečná ztráta. ...“
K tomu skromně dodávám, že jsme
s panem Richterem jednali pouze
jednou v březnu 2007, kdy nám
sdělil, že nemá potřebné kompetence, aby o díle rozhodoval. Od té
doby město Moravský Krumlov
nikdo nekontaktoval. Podobná je
situace s INCHEBOU, s.r.o. Praha

a její holdingovou „matkou“ INCHEBOU, a.s. Bratislava. Ani s nimi
nikdo aktuálně nejednal, stále se
chodí okolo problému pronájmu
Výsta-viště v Praze-Holešovicích,
kde má být Muchovo dílo umístěno,
jako okolo horké kaše.
Robert Oppelt v MF DNES 12. 2.
2008 v článku Mucha na výstavišti? Zatím sen píše: „Na letošní
rok ... magistrát oznámil velký návrat
asi nejslavn ě jšího díla tohoto
secesního malí ř e, Slovanské
epopeje, do Prahy. Má to však jeden
háček. Monumentální cyklus dvaceti pláten, který je dosud umístěn
v prostorách zámku v Moravském
Krumlově, se nemá kam vrátit. Pro
Much ů v cyklus by m ě l totiž
vzniknout speciální pavilon na
holešovickém Výstavišti. Ten je však
zatím jen v plánech a jeho stavbu
navíc mohou zkomplikovat peníze.
Magistrát má pro letošek na epopej
vyčleněno pouhého půl miliónu
korun¨. ....“.
Tento stav věcí dále potvrzují
Hospodářské noviny. Petr Sehnoutka v č lánku Praha tratí na
pronájmu výstaviště zmiňuje také
epopej: „INCHEBA počítá s tím, že
v areálu holešovického výstaviště
postaví novou multifunkční výstavní
halu. Ta má být největší ve střední
Evropě. Problém je však v tom, že
kvůli této stavbě musí ustoupit
některé současné stavby – třeba
divadlo Spirála, o jehož zbourání už
INCHEBA město požádala, nebo
část Křižíkových pavilonů. Ty jsou
ovšem majetkem města s minimálně stomilionovou hodnotou.
Město chce v areálu postavit i nový
pavilon pro obrazy Slovanské
epopeje Alfonse Muchy. Ty sice
vlastní Praha, ale nyní jsou na
zámku v Moravském Krumlově.

INCHEBA se novému pavilonu
brání: „INCHEBA neplánuje postavit
pavilon výhradn ě ur č ený pro
epopej,“ říká mluvčí INCHEBY
Radovan Ježovič. Navíc současné
místo epopeje INCHEBĚ vyhovuje.
Ta totiž vlastní i zámek v Moravském
Krumlově, kde je epopej také
největším turistickým lákadlem.“
V poslední době se tisková média
zachovala velmi nepěkně k radnímu
pražského magistrátu Ing. Richterovi v souvislosti s jeho návrhem na
přeměnu řady menších pražských
divadel z příspěvkových organizací
m ě sta na „obecn ě prosp ě šné
společnosti“, čímž je podle mínění
řady odborníků posílá ke dnu.
Doufejme, že to tak nedopadne ani
se zmíněnými divadly, ani s „naší“
Epopejí. Začínají se totiž ozývat
i architekti, kteří hovoří o nevhodnosti zamýšleného vysokého
„Muchova“ pavilonu na Výstavišti
vůbec a upřednostňují kruhovou
nízkou stavbu s horním osvětlením,
kde by divák byl ve stejné úrovni
s patami – spodními rámy – obrazů
a byl by tím vtahován do jednotlivých
dějových epizod přesně tak, jak to
autor svými postavami v životní
velikosti zamýšlel.
Takže netruchleme předčasně, „nebožtík“ ještě žije, smlouvu máme do
konce roku 2008 a žádná další
jednání neproběhla.
Přesto však zveme vás všechny,
kteří jste toto věhlasné dílo ještě
nevid ě li, p ř ij ď te se podívat!
Upozorněte i své známé a příbuzné. Nezvítězí-li zdravý rozum,
může se stát, že slavná Epopej
zase skončí srolovaná někde ve
vlhkém a plesnivém skladu a my
tomu nebudeme moci zabránit...
Mgr. Tomáš Třetina,
Ing. Jaroslav Mokrý
n
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Usnesení RM a ZM Moravský Krumlov
USNESENÍ č. 39 z 26. schůze RM
konané dne 25. 2. 2008

zřízení příjezdové cesty k pozemkům
1365/3 a 1365/4.

RM schvaluje:
n zánik nájmu bytu č. 68 v DPS Moravský
Krumlov dohodou k 29. 2. 2008 a pověřuje
starostu podpisem dohody o zániku nájmu
bytu v předloženém znění,
n přidělení bytu č. 68 v DPS Moravský Krumlov a uzavření nájemní smlouvy se žadatelem jmenovitě uvedeným pod poř. číslem 1
v příloze č. 1 ze dne 19. 2. 2008 – doručené
žádosti a bytu č. 12 se žadatelem uvedeným pod poř. číslem 2 citované přílohy
(v obou případech vznik nájmu od 1. 3.
2008) a zároveň pověřuje starostu podpisem nájemních smluv na uvedené byty v
DPS Moravský Krumlov,
n výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Dodávka informačního panelu pro
měření rychlosti vozidel ve městě Moravský
Krumlov“,
n dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu
pozemků č. 200067 v předloženém znění
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku,
n dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
prvky uzavřené dne 11. 5. 2006 se subjektem Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová
6/943, 110 00 Praha, IČ: 00001279 v předloženém znění a pověřuje starostu jeho podpisem,
n rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodářské činnosti ZŠ Moravský
Krumlov, Ivančická 218 za rok 2007 takto:
příděl do fondu odměn 50 %,
tj. 60.515,11 Kč
příděl do rezervního fondu 50 %,
tj. 60.515,11 Kč,
n pronájem N. P. – obchůdku č. 4 ve dvoře
Knížecího domu, Růžová 39 v Moravském
2
2
Krumlově o ploše 13 m (prodejna 12 m ,
2
WC 1 m ) formou obálkové metody s nejniž2
ším podáním nájemného: 523,- Kč/m pro2
dejní plochy, 363,- Kč/m vedlejších prostor
a zároveň pověřuje ředitele SMM organizací vlastní soutěže,
n vyhrazení bezplatného parkovacího
místa žadateli uvedenému v materiálu na
ulici Břízová na jeho náklady,
n uzavření předložené smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni
č. 4706-079/001/2008-ZN-AD s firmou
E.ON Distribuce, a. s.,
n realizaci investiční akce pod názvem
„Přestavba části objektu šaten na pozemku
p. č. 61/2 v k. ú. Moravský Krumlov na cyklopenzion“, realizací dílčích, funkčně ucelených částí,
n ukončení výpůjčky na část objektu šaten
na pozemku p. č. 61/2 v k. ú. Moravský
Krumlov v rozsahu jeho rekonstrukce s TJ
Moravský Krumlov dohodou,
n pokračování v benchmarkingu MěÚ Moravský Krumlov v roce 2008,
n zahraniční služební cestu místostarostovi
na den 27. 2. 2008 do Bratislavy, SR.

RM revokuje:
n své usnesení ve věci doporučení výše
kupní ceny pozemku p. č. 339 v k. ú. Moravský Krumlov ze dne 9. 1. 2007.

RM ruší:
n vyhlášené výběrové řízení na obsazení
funkce: ředitel Městského kulturního střediska Moravský Krumlov.
RM doporučuje:
n ZM schválit prodej pozemku p. č. 2329/2
2
o výměře 306 m v k. ú. Moravský Krumlov
žadatelce uvedené v materiálu s podmínkou přesného zaměření hranic pozemků na
náklady žadatelky a věcným břemenem
dešťové kanalizace,
n ZM schválit prodej části pozemku p. č.
2
436/1 o výměře cca 46 m v k. ú. Moravský
Krumlov žadatelům uvedeným v materiálu
2
za cenu 287,- Kč/m ,
n ZM schválit výkup pozemků p. č. 2034/2,
21, 22 a 23 v k. ú. Moravský Krumlov,
n ZM schválit obálkovou metodu prodeje
pozemků p. č. 1330/2 a 1330/3 v k. ú. Moravský Krumlov s nejnižším podáním
2
1.000,- Kč/m .
RM souhlasí:
n s prodloužením termínu vyúčtování dotace na akci „Pohádkové Vánoce 2007“ subjektu SPOT, Moravský Krumlov do 31. 3.
2008,
n s přizváním na RM žadatelů uvedených
v materiálech z důvodu projednání povolení

RM neschvaluje:
n záměr dlouhodobého pronájmu bývalého
skladu olejů na Sídlišti v Moravském Krumlově,
n finanční podporu města pro knižní publikaci o šlechtických sídlech dle žádosti žadatele uvedeného v materiálu.
RM jmenuje:
n pracovní skupinu pro zpracování návrhu
metodického postupu prodeje pozemků
z majetku města ve složení: Ing. Milan Jelínek, Petr Doubek, Ing. Vlastimil Kocanda,
Ing. Michal Šotner, Zdeněk Kabelka a jako
náhradníka Mgr. Tomáše Třetinu.
RM pověřuje:
n ředitele SMM zabezpečením investiční
akce: „Přestavba objektu šaten na pozemku p. č. 61/2 v k. ú. Moravský Krumlov na
cyklopenzion“ v rozsahu kompetencí platných pro hospodaření PO zřízených městem,
n místostarostu dočasným řízením MěKS
Moravský Krumlov s účinností od 1. 3. 2008
a navržením organizačních změn v MěKS
v termínu do 31. 3. 2008.
RM ukládá:
n odboru školství a kultury projednat záměr
města na řešení kapacit základních škol
v Moravském Krumlově od školního roku
2009/2010 v důsledku poklesu počtu žáků
v komisi pro výchovu a vzdělávání a ve školských radách při základních školách,
n členům RM vyplnit přiložený dotazník pro
další činnost mikroregionu v termínu do
29. 12. 2008,
n řediteli SMM zjistit cenu opravy KD v Rokytné a možnosti zřízení veřejného osvětlení u nového RD č. p. 1382,
n řediteli SMM projednat s SD Jednota Moravský Krumlov směnu části pozemku p. č.
352/1 - vymezenou průchodem v k. ú.
Moravský Krumlov a prodej zbytku pozem2
ku p. č. 339 za cenu 100,- Kč/m ,
n řediteli SMM zadat vypracování znaleckého posudku pro zjištění ceny pozemků p. č.
2034/2, 21, 22 a 23 a zároveň pověřuje ředitele jednáním s vlastníky pozemků,
n řediteli SMM zajistit firmu na provedení
částečné demolice komínového tělesa přiléhající k bytovému domu Sídliště 324,
n vedoucí finančního odboru zapracovat do
rozpočtu města na rok 2008 částku předpokládaných nákladů na částečnou demolici
komínového tělesa přiléhající k bytovému
domu Sídliště 324,
n řediteli SMM zpracovat příslušný materiál
– výzvu k podání nabídky na prodej pozemků p. č. 1330/2, 1330/3 v k. ú. Moravský
Krumlov,
n tajemníkovi připravit zamítavou odpověď
na žádost dlouhodobého pronájmu objektu
bývalého skladu olejů na Sídlišti žadatelů
o vybudování squashového centra.
RM bere na vědomí:
n informaci o obsazení bytů v DPS Moravský Krumlov,
n informaci odboru školství a kultury k záměru města na řešení kapacit základních škol
v Moravském Krumlově od školního roku
2009/2010 v důsledku poklesu počtu žáků,
n informace místostarosty z jednání členské schůze mikroregionu Moravskokrumlovsko dne 12. 2. 2008,
n předložený zápis z dopravní komise ze
dne 28. 1. 2008,
n předložený zápis z jednání osadního výboru Rokytná ze dne 6. 2. 2008,
n žádost o dlouhodobý pronájem objektu
bývalého skladu olejů ze dne 25. 2. 2008
a zároveň ji postupuje ZM na vědomí,
n zápis z jednání komise pro kulturu a prezentaci města ze dne 13. 2. 2008,
n zápis z jednání výboru pro životní prostředí a odpadové hospodářství ze dne 14. 2.
2008,
n omluvu ředitelky MŠ Husova 299, Moravský Krumlov a souhlasí s prodloužením termínu vyúčtování dotací za rok 2007 subjektu do 31. 3. 2008,

n dopis Doc. Ing. Jana Smejkala k využívá-

ní systému likvidace TKO v Moravském
Krumlově,
n informaci starosty o průběžných výsledcích benchmarkingu MěÚ Moravský Krumlov,
n informace starosty o MSE a výsledcích
jednání s p. J. Muchou a s Galerií hl. města
Prahy,
n informace místostrarosty o představení
ochotnického souboru BEZGEST.
zapsal: Ing. Pavel Vavřina – tajemník
za obsahovou správnost:
Irena Kočí – členka RM
USNESENÍ z 15. zasedaní ZM
konaného dne 10. 3. 2008
ZM schvaluje:
n rozpočet Města Moravský Krumlov pro

rok 2008 s tím, že:
- rozpočet příjmů činí 129 518,0 tis. Kč
- rozpočet výdajů činí 138 474,0 tis. Kč
- financování činí 8 956,0 tis. Kč,
n zpoplatnění parkování ve vnitřním městě
na nám. TGM, Klášterním nám., ulicích Růžová a Komenského,
n cenu parkování dle předloženého návrhu
n textovou část Nařízení Města Moravský
Krumlov ve věci zpoplatnění parkování ve
vnitřním městě,
n vyřazení neupotřebitelného majetku
města: počítačové sítě inv. č.: 5-405/4/7,
počítačová síť na poště v pořizovací ceně
265.003,40 Kč,
n předání majetku do správy k vlastnímu
hospodářskému využití pro příspěvkovou
organizaci SMM:
- majetek dle předložené sestavy v celkové
hodnotě 2 558 466,- Kč,
n investiční záměr Rekonstrukce a adaptace šatlavy v Moravském Krumlově dle předloženého návrhu,
n odměny za výkon funkce neuvolněných
členů ZM v maximální výši s datem od
1.2.2008, vypočtené dle přílohy č. 1 NV č.
79/2008 Sb..
ZM souhlasí:
n s použitím prostředků investičního fondu

příspěvkové organizace Správy majetku
města Moravský Krumlov na nutné opravy
majetku města.
ZM bere na vědomí:
n přehled o činnosti Městské policie v Mo-

ravském Krumlově,
n předložený materiál pro kontrolu úkolů

RM a ZM města Moravský Krumlov,
n předloženou zprávu o činnosti Rady

města od 14. zasedání Zastupitelstva
města Moravský Krumlov,
n předložený zápis z 9. jednání finančního

výboru ZM Moravský Krumlov ze dne 27. 2.
2008,
n znění Výzvy k podání nabídky a složení

výběrové komise,
n předložený zápis z jednání Výboru pro

životní prostředí a odpadové hospodářství
ze dne 14. 2. 2008,
n předložený Zápis z jednání Osadního

výboru Rokytná konaného dne 6. 2. 2008,
s tím, že na zápisy z jednání osadních výborů bude od příštího zastupitelstva reagováno písemně.
ZM města neschvaluje:
n prodej pozemku p. č. 637/3 o výměře
2

69 m v k. ú. Mor. Krumlov žadatelům uvedeným v materiálu
ZM stanovuje:
n v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č.

250/2000 Sb. v platném znění (rozpočtová
pravidla územních rozpočtů) tyto závazné
ukazatele:
- v rozpočtu příjmů – příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd
- v rozpočtu výdajů – výdaje celkem dle jednotlivých oddílů
- v rozpočtu financování – změna stavu krátkodobých prostředků, dlouhodobé přijaté
půjčené prostředky a uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků
- příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města dle předloženého rozpisu.
- odvody z odpisů dle předloženého rozpisu
zapisovatelka: Petra Svobodová
ověřovatelé zápisu:
Ing. Jaroslav Ptáček, Ing. Vladimír Lang
n

ODBOR DOPRAVY INFORMUJE:

POVINNÉ VÝMĚNY ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Dnem 1. 7. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Na základě výše uvedeného zbývá
vyměnit tyto typy řidičských průkazů:
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ:
od 1.1.1994 do 31.12.2000 - povinná výměna do 31. 12. 2010
od 1.1.2001 do 30.04.2004 - povinná výměna do 31. 12. 2013
Vzhledem k značnému objemu řidičských průkazů určených k výměně, je smyslem této informace dosažení stavu
rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných obrovským
náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů.
Tohoto stavu není možné dosáhnout bez aktivní spoluúčasti držitelů řidičských průkazů.
Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele platných řidičských průkazů, které byly vydány před
1. 5. 2004, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách
na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. Příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou
působností mají k dispozici veškeré informace pro zabezpečení plynulé výměny řidičských průkazů.
Ing. Karel Černý, vedoucí odboru dopravy n
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MĚSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV V ÚNORU 2008
Městská policie Moravský Krumlov v únoru řešila 21 přestupků, z toho byly
uloženy 3 pokuty v blokovém řízení a 18 přestupků bylo vyřešeno domluvou. Dále
bylo přijato 10 oznámení, které Městská policie prověřovala a řešila. Městská
policie zadržela tři podezřelé osoby bezprostředně po spáchání trestného činu
sprejerství, tyto osoby předala k dalšímu šetření OO Policie ČR v Moravském
Krumlově. Dále hlídka městské policie podala trestní oznámení na konkrétní
osobu, která byla podezřelá ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci.
Přijala dva nálezy. Během výkonu služby bylo Městskou policií kontrolováno
46 osob. Hlídka vydala ve 3 případech předvolání pro nepřítomné pachatele
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V jednom případě
doručovala písemnost do vlastních rukou na žádost správního orgánu. Městská
policie v únoru předala 765 přestupků zachycených stacionárním radarem.
Některé případy řešené Městskou policií v únoru 2008:
ª 1. 2. 2008 zadržela hlídka Městské policie na nám. T. G. Masaryka tři mladíky,
kteří se zdržovali v průjezdu u Jednoty. Hlídka mladíky zkontrolovala a zjistila, že
jeden z mladíků má modrou ruku od barvy, stejnou barvou byl proveden nástřik na
zdi průchodu, který byl čerstvý (nebyl ještě zaschlý) a byl cítit zápach barvy.
Mladíci byli předvedeni na OO Policie ČR v Moravském Krumlově. Na OO Policie
ČR byla provedena osobní prohlídka osob, kde bylo zjištěno, že jeden z mladíků
měl u sebe sprej s modrou barvou. Další šetření pro podezření ze spáchání
trestného činu provádí Policie ČR v Moravském Krumlově.
ª Dne 2. 2. 2008 byla hlídka Městské policie požádána operačním důstojníkem
OŘ Policie Znojmo, aby prověřila oznámení, které podala obsluha vinárny
v Moravském Krumlově, že tam mají problémy s několika hosty, kteří nechtějí
opustit zařízení po zavírací době. Hlídka se na místo dostavila a tam bylo zjištěno,
že se ve vinárně nachází skupina asi 15 lidí, kteří nechtěli opustit vinárnu v době,
kdy se mělo už zavírat. Tato skupina lidí byla strážníkem vyzvána, aby zanechali
protiprávního jednání a opustili v klidu vinárnu. Skupina však výzvě nevyhověla.
Z taktického důvodu a přesile skupiny lidí, kteří byli vesměs pod vlivem alkoholu,
byla přivolána hlídka policie ČR, která jela až z Miroslavi. Hlídka Městské policie
ještě několikrát opakovaně vyzvala skupinu osob, aby opustili vinárnu a v klidu se
rozešli. Situace se začala vyhrocovat a někteří mladíci ze skupiny se snažili
strážníky napadat. Po chvilce se několik mladíků vzdálilo z vinárny. V té době
přijela hlídka Policie ČR. Policisté, kteří přijeli na pomoc strážníkům, zjistili, že
vozidlo městské policie je poškozeno, že je na něm ulomené zrcátko. Po chvíli
opustil vinárnu i zbytek skupiny. Strážníci provedli kontrolu služebního vozidla
a zjistili, že bylo ulomené zrcátko na dveřích, oboje boční dveře byly prokopnuty,
otisky bot a krev byly na střeše vozidla. Další prohlídkou bylo zjištěno, že je
poškrábáno přední sklo a sklo na dveřích. Bylo zjištěno, že i vozidlo Policie ČR je
úmyslně poškozeno - uražené zrcátko a ohnutá anténa. Všechny stopy
směřovaly k jedné osobě z vinárny. Dalším šetřením Policie ČR s využitím
poznatků strážníků byla ustanovena podezřelá osoba, která se při výslechu
přiznala pod tíhou důkazů. Celková škoda na služebním vozidle městské policie
se vyšplhala do výše 26 440 Kč. Mladík se bude zodpovídat před soudem pro
trestný čin poškozování cizí věci.
ª Téhož dne hlídka Městské policie zjistila, že na nám. T. G. Masaryka a v ulici
Zámecká jsou rozbité skleněné výplně u zvukových informačních průvodců.
Následným šetřením bylo zjištěno, že tyto vandalské činy pravděpodobně souvisí
s nočním zákrokem ve vinárně a poškozením obou služebních vozidel. Dále bylo
zjištěno, že na trase od vinárny po ulici Pionýrskou včetně byly převráceny
popelnice a poškozena dvě zaparkovaná vozidla v ul. Pionýrská. Tyto události
dosud šetří policie ČR. Na poškozených informačních tabulích vznikla škoda ve
výši 16 800 Kč.
ª 2. 2. 2008 byla hlídka Městské policie požádána operačním důstojníkem
Policie ČR o spolupráci při pátrání po pohřešované osobě z Moravského
Krumlova. Hlídka prověřila možné objekty, kde by se pohřešovaná osoba mohla
zdržovat. Po krátké době bylo zjištěno, že pohřešovaná osoba je v pořádku
u příbuzných. Hlídka vyrozuměla operačního důstojníka a případ předala.
ª 3. 2. 2008 přijala hlídka Městské policie oznámení od operačního strážníka
Městské policie Znojmo, že na linku 156 do Znojma volala nějaká žena, že v ulici
Znojemská v Moravském Krumlově na chodníku leží nějaký muž. Na místě bylo
hlídkou zjištěno, že se jednalo o mladíka z Horních Dubňan, který trochu víc
přebral a „chtěl si pouze odpočinout“. Hlídka mladíkovi pomohla na nohy. Mladík
uvedl, že cestu domů zvládne sám, že nemá žádné zranění a nežádá lékařské
ošetření.
ª 6. 2. 2008 byl předvolán majitel zelené Škody 120, která je již několik měsíců
ponechána na autobusové zastávce v ul. Znojemská. Předvolání se vrátilo
nedoručené s tím, že osoba nebyla na uvedené adrese zastižena. Městská
policie provádí další potřebné kroky, aby vozidlo bylo z uvedeného místa
odstraněno. V součinnosti s Policií ČR bude vozidlo odtaženo a uloženo ve
sběrném dvoře, samozřejmě na náklady majitele vozidla.
ª 7. 2. 2008 bylo přijato telefonické oznámení od muže, který uvedl, že ho chce
napadnout skupina osob na Sídlišti v Moravském Krumlově. Na místě bylo
zjištěno, že skupina osob a mladý muž měli neshody. Skupina však popřela, že by
ho chtěli napadnout. Strážníci vyzvali všechny účastníky incidentu k pokojnému
rozchodu a řešení sporů legální cestou.
ª 8. 2. 2008 bylo na Městkou policii oznámeno, že v areálu Vrabčí hájek se
pohybují volně dvě vietnamská selata. Hlídka na místě selata odchytila
a nechala vyhlásit nález. Do současné doby se nikdo o selata nepřihlásil.
ª 11. 2. 2008 bylo na Městskou policii oznámeno, že v ulici Blahoslavova
postříkal neznámý pachatel barvou fasádu rodinného domku. Věc byla postoupena s fotodokumentací jako podezření ze spáchání trestného činu sprejerství
obvodnímu oddělení Policie ČR v Moravském Krumlově k dalším úkonům.
ª 13. 2. 2008 bylo na služebnu oznámeno, že na Sídlišti u kotelny je postaven
„bunkr“, ve kterém se zdržují nezletilé osoby, které tam kouří a požívají alkohol
a jiné omamné látky. Ve spolupráci s TaZS byl bunkr rozebrán a odvezen.
ª 16. 2. 2008 byl odchycen v ulici Z. Nejedlého zaběhnutý pes. Městská policie
zjistila majitelku a psa jí předala. Téhož dne bylo na Městskou policii oznámeno,
že v areálu VÚDM se zdržuje několik mladíků, kteří se pokoušejí pomoci k útěku
chovankám VÚDM. Hlídka na místě zjistila, že skupina mladíků s vozidlem je
v areálu VÚDM neoprávněně, a upozornění vychovatele, že v areálu nemají co
dělat, aby jej opustili, ignorují. Odjeli až na výzvu od strážníků MP. Věc byla
oznámena OO Policie ČR v Moravském Krumlově.
ª 28. 2. 2008 bylo na Městskou policii oznámeno, že na nám. T. G. Masaryka
požívají studenti SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov alkoholické nápoje. Na místě
bylo zjištěno, že osoba, která požívala alkoholické nápoje, je již starší 18 roků
a nedopouštěla se žádného protiprávního jednání. Město totiž dosud nemá
předpis zakazující konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti.
Nejen v Moravském Krumlově, ale i v okolních městech a obcích v současné
době dochází k nárůstu trestné činnosti, a to zejména poškozování cizího
majetku postříkáním, popsáním či malováním barvou nebo jinou látkou. I když
Městská policie a Policie ČR již zadržely skupiny mladíků, kteří jsou pro tento druh
trestné činnosti vyšetřováni, stále dochází k opakování tohoto protiprávního
jednání. Žádáme touto cestou všechny spoluobčany, aby v případě, že budou
svědky takového jednání, neprodleně přivolali Městskou policii, popřípadě Policii
ČR na níže uvedená telefonní čísla:
Městská policie Moravský Krumlov: tel.: 515 322 634, 724 282 835,
602 631 560, 724 282 837, (156 pouze z pevné linky, lze se dovolat jen v případě,
že je hlídka na služebně).
OO Policie ČR v Moravském Krumlově: tel.: 515 322 333, 158
Jan Klikar, velitel MěP n
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ze kolství
Ve školním roce 2007-08 naše škola zorganizovala lyžařský zájezd do Rakouska
– Nauders a dva lyžařské kurzy pro studenty sekundy, kvinty a 1.A.
Lyžařského zájezdu do Rakouska se zúčastnili studenti, rodiče a ostatní nadšenci
lyžařského sportu. Výhodou lyžování v Alpách je krásná příroda, bezpečné
a kvalitně upravené sjezdovky. Pozitivem byla i dobrá parta lidí, která přispěla
k nezapomenutelným zážitkům zájezdu.
V příštím školním roce se plánuje obdobný zájezd do Alp znovu a věříme, že se
zúčastní i více rodičů a přátel tohoto krásného zimního sportu.
Lyžařské kurzy proběhly pro třídu sekunda v Deštném v Orlických horách a pro
třídy 1.A a kvinta v Itálii – Monte Bondone.

Studenti sekundy se seznámili se základy techniky na svazích lyžařského
střediska v Deštném v Orlických horách. Objevily se patrné rozdíly v délce, šířce,
kvalitě a bezpečnosti lyžařského terénu v Alpách a našich horách.
Pro studenty vyšších ročníků je podstatně lepší zúčastnit se kurzů v Alpách než
na našich méně bezpečných lyžařských terénech.
Věříme, že tradice lyžařských kurzů na naší škole bude pokračovat a studenti se
zdokonalí nejen v lyžařském umu, ale i prohloubení jazykových znalostí.
Těšíme se na další lyžařskou sezónu.
Horám zdar!!
Více informací najdete na webových stránkách Gymnázia Moravský Krumlov.
příznivci lyžařského sportu GMK n

ZUŠ v Moravském Krumlově pořádala 21. 1. 2008 koncert laureátů školního kola
soutěže ZUŠ s postupem do okresního kola, které se konalo na ZUŠ Znojmo
v měsíci únoru 2008. Zaplněnému sálu se představili ti, kteří uspěli ve hře na
klavír, kytaru sólovou a komorní, akordeon sólový a komorní.
Výkony žáků byly velice kvalitní.
Zde jsou výsledky okresního kola soutěže ZUŠ:
Klavír - p. uč. A. Burianová
Kategorie IV. - 1. místo s postupem do krajského kola - Krausová Lucie
Kategorie VI. - 1. místo s postupem do krajského kola - Kouřilová Xenie
Kategorie X. - 1. místo s postupem do krajského kola - Kouřilová Iva
Klavír – p. uč. M. Piotrovská
Kategorie V. – ČU - Brabcová Pavlína
Kategorie VII. - 3. místo - Stehlíková Dita
Klavír – p. uč. N. Slugeňová
Kategorie II. - 3. místo - Tručková Marie
Kytara - p. uč. J. Sedmerová
Kategorie Oc. – ČU - Šedová Ivana
Kategorie II. - 3. místo - Friml Vilém
Kytara - p. uč. D. Hlaďo
Kategorie IV. – ČU - Kavalcová Barbora
Kategorie V. - ČU - Renátová Lucie
Akordeon sólo - p. uč. H. Rybnikářová
Kategorie IV. 1. místo - Janíček Vlastimil
3. místo - Kocanda Oldřich
ČU - Friml Dominik
Akordeon komorní hra - p. uč. H. Rybnikářová
Kategorie I. - 2. místo - Akordeonové trio - Friml D., Janíček V., Kocanda O.
Kategorie III.-1. místo - Akordeonové trio - Čech V., Vespalec R., Vlašín J.
Gratulujeme!!!
V. Kočí, ředitelka ZUŠ n

VE STŘEDU 9. DUBNA 2008
se koná na Základní umělecké škole
Moravský Krumlov, Školní 139

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- dopoledne pro MŠ a ZŠ (9.00 – 11.30 hod.)
- odpoledne pro rodiče a děti (13.00 – 16.00 hod.)
tel.: 515 322 283

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY do Základní umělecké školy
na školní rok 2008/2009
ul. Školní 139,Moravský Krumlov., tel.:515 322 283
HUDEBNÍ OBOR
sborovna - 24. 4., 25. 4. 2008 a dále květen, červen

13.00 -16.00 h.

VÝTVARNÝ OBOR
uč. č. 17 - 24. 4., 25. 4. 2008 a dále květen, červen

13.00-16.00 h.

TANEČNÍ OBOR
sál - 22. 4., 24. 4. 2008 a dále květen, červen

13.00-16.00 h.

n

V mrazivý lednový čtvrtek 31. 1. 2008
si žáci na všech školách přišli pro svou
odměnu za půlroční práci - vysvědčení. Někteří šli s nadšením, jiní s obavami, prostě každý podle toho, jak si
zasloužil.
Na naší škole se však na vysvědčení
těšili všichni, protože po jeho předání,
hned po velké přestávce, propuknul
obří celoškolní karneval s diskotékou,
na které hrál DJ Tomas. Děti si z domu
přinesly nejrůznější masky, během
dopoledne si zahrály různé hry,
zatančily si a tento den si krásně užily.
Samozřejmě, že si neužívaly jen děti,
ale také kantoři, kteří přišli rovněž
v maskách. Jak to všem slušelo,
musíte už posoudit sami.
-D.D- n

A konečně! Naše
vytoužená škola
v přírodě. Moje dvě
sestry jely se
mnou a moje
mamka také
(jako zdravotnice). 3. února
ve 13 hodin jsme
se
sešli u autobusu a byli
jsme všichni pečlivě vybavení
pořádnou svačinou…
Když jsme dojeli, přišlo velké
zklamání. Nebyl sníh!
To ale nevadí, bez sněhu se obejdeme! Po příchodu do hotelu jsem málem oněměla úžasem! Nádhera!!!
A konečně jdeme do pokojů. Super!!!
Můžu být na pokoji s mými nejlepšími
kamarádkami.
Všichni jsme si vybalili věci a sešli
jsme se ve společenské místnosti.
Tam jsme si vysvětlili celotýdenní hru.
Už jsem se na tu hru těšila. Měli jsme
před sebou plnění různých úkolů.
Pokud nějakou hru vyhrajeme,
můžeme si na velkou tabuli nalepit
„horu“. Hádejte, kdo se umístil na
1. místě? No přece já!
Za hotelem bylo umělé hřiště. Hráli
jsme na něm skvělé hry jako vybíjenou, fotbálek nebo různé hry do naší
soutěže. Samozřejmě, že jsme byli
také plavat. Úžasný bazén! Také jsme
chodili na procházky. I na procházce
jsme plnili různé úkoly. Na jednom
výletě jsme hráli ANO – NE. Došli jsme
až na zvířecí farmu. Já jsem se bála

koz. Nejlepší výlet byl na Buchtův
kopec, kde je letadlové řízení. Řídící
věž se podobá „kopačáku“.
A teď super úkoly! Nejlepší hra byla
ANO – NE. A moje nejhorší hra?
ŠIFRA! Samozřejmě, že jsem toho
moc nevyluštila. Ale co, každému jde
něco jiného! Moje sestra má zase
naopak šifry moc ráda. Má na to asi
šestý smysl! A moje mladší sestra
Luciperka je hned hotová se vším!
Večerní program byl super. Jednou
diskotéka, MISS, „maškarák“ nebo
pyžamová párty… Diskotéky byly
bezva, tančit mě baví! Na MISS jsem
byla druhá. Zúčastnilo se dvanáct
dívek. Všechny dívky se snažily a po-

rota vybrala tři nejlepší. Nejmladší
účastnicí byla moje sestra Lucie.
Soutěžící dívky měly čtyři disciplíny:
okouzlit porotu, volnou disciplínu,
tančit, svůj zimní model. Také
„maškarák“ byl super. Šla jsem za
pirátku! Všichni, kdo měli masku,
dostali ocenění a „horu“. A konečně
pyžamová párty! Všichni jsme tančili.
Duet Večeřa – paní učitelky byl
úžasný!
Ach jo. Už musíme odjet. Skoro jsem
se rozbrečela. Nechtělo se mi. Celý
týden byl moc a moc krásný! Těším se
na příští rok.
Tereza Třetinová, 4.B, ZŠ Ivančická
n

Sál hotelu Epopej v Moravském
Krumlově se ve čtvrtek 28. února
proměnil v útulnou výstavní síň.
Konala se zde vernisáž výstavy
výtvarných prací dětí s těžkým
multihandicapem pod názvem Dotek
motýlí. Za obrázky motýlků a za
vymodelovanými srdíčky je ukryta
dlouhá a poctivá práce dětí a jejich tet.
Všem hostům se představil náš školní
pěvecký sbor KlubÁček, kde vedle
sebe společně zpívají děti zdravé
s dětmi handicapovanými. A všem
dětem i dospělým přináší tohle společné zpívání od srdíčka opravdovou
radost. Na vernisáži také zvesela
zatančila 4.B svůj country tanec a do
svých znalostí angličtiny dala ve své
písničce nakouknout 4.A. Přišla i nevidomá dívenka Mirka Pilařová a zahrála nám všem na flétnu svoji
krásnou skladbu v něžném doprovodu
kytary.
Byly předány také tři řády Kamarád.
Řád Kamarád je obraz, který vytvořily
handicapované děti s pomocí svých
tet, je fixovaný na plátno a patří k němu
malá keramická brož motýlka Andělky
– maskota třídy. Řád dostalo
občanské sdružení SPOT za dlouhodobou finanční podporu naší třídy,
druhý převzala pro hotel Epopej paní
Štolpová za přátelství a poskytnuté
zázemí a třetí paní Magdalena

Vránková, která obrovskou měrou
přispěla k otevření naší třídy a svými
iniciativami stále přispívá k jejímu
postupnému zkvalitňování.
Děkujeme.
Vzácným hostem byla také JUDr.
Marie Cacková, členka Rady JMK.
Přivedla s sebou svého veverčáka
z programu rodinných pasů. Veverčák
všechny zaujal, pobavil a ze své
kapsičky neúnavně rozdával malé
sladkosti. Naše děti dostaly spoustu
dárků z JM kraje i od hotelu Epopej.
Částka z dobrovolného vstupného

bude samozřejmě věnována k dalšímu rozvoji naší třídy.
Chtěla bych poděkovat všem lidem,
kteří se zúčastnili, a zejména všem,
kteří se svou trpělivou prací jakkoliv
podíleli na naší vernisáži. Ten největší
dík patří všem tetám z naší třídy
– p. Martině Lapešové, p. Marcele
Lubasové, p. Haně Langové a především Mgr. Lence Ficové. Energie,
trpělivost, láska a cit má v naší třídě
pevné kořeny.
Mgr. Květoslava Kotková,
ZŠ Ivančická n

Poslední plácek sněhu, který naše děti na Vysočině našly.
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Ale jak ho vnímá dívka z Indie, jak íránský mladík
– muslim, jak český student? Jeden svět , a přesto tak
rozdílné možnosti, přístupy...
Proto jezdí studenti Gymnázia Moravský Krumlov na
festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni.
A co jsme viděli?
Film Lakšmí a já o indické dívce...
„Lakšmí pracovala nemocná i v pokročilém
těhotenství, i když mohla ohrozit své dítě, ale
potřebovala peníze na přežití.“
„Tvrdá práce, žádný nárok na volno, malý plat. Ani
neumí číst, nemohla se dovědět důležité informace.“
„To, že se narodila jako žena, se bere jako nějaký trest.
To je pro nás z Evropy něco nepředstavitelného.“
„Lakšmí se vdala za kluka z nižší kasty a otec ji zavrhl
a vyhnal z domu...“
Film Prokleté karikatury dokumentoval události kolem
zveřejnění karikatur proroka Mohameda s bombou
ukrytou v turbanu.
„Karikatury byly rozhodně urážlivé pro muslimy, ale na
druhou stranu nelze omezovat svobodu projevu.“
„Pořád nedokážu pochopit islámskou víru, proč je to
tolik pobouřilo, proč dělali kvůli pár obrázkům takové
velké nepokoje.“
Uvedené studentské názory názorně ilustrují složitost
problémů. A také ilustrují hlavní přínos festivalu
– ukazování problémů z různých stran, možnost ptát
se po filmu odborníků na besedách, vyvolávat otázky,
hledat argumenty, uvažovat o možnostech řešení.
Ukazuje nutnost poznání, pochopení, tolerance. I to,
že dění jinde může ovlivnit nejen náš pohled na svět,
ale i náš život. Protože svět je jen jeden.
PaedDr. Lenka Faltýnková, GMK

DDM informuje
DDM OTVÍRÁ NOVÉ KURZY
PRO DOSPĚLÉ

V muzeu proběhly další dvě zajímavé přednášky.
V únoru přednášela RNDr. Miriam NývltováFišáková, PhD. z Archeologického ústavu AV Brno
o nejnovějších poznatcích ze života lovců mamutů.
Výklad zahrnoval území a nálezy zejména z České
republiky.
Začátkem března odpřednášel Doc. PhDr. Martin
Oliva, Ph.D. z MZM - Ústavu Anthropos Brno
poutavý výklad o nálezech štípané industrie a o nalezišti pravěkých dolů v Krumlovském lese.
Je mi potěšením vás pozvat na přednášku RNDr.
Jiřího Kacetla o osídlení a vzniku Moravského
Krumlova. Přednáška se bude konat 21. dubna
v 18.00 hodin tradičně v Knížecím domě.
Mgr. Alena Hrbáčková n

Koncem ledna 2008 zavítal do Moravského Krumlova štáb České
televize s vedoucím produkce Mgr. Janem Čumpelíkem. Natáčeli
zde několik obrazů ke vzdělávacímu pořadu s názvem „72 jmen
české historie“.
Jde o nekomerční, vzdělávací seriál malých portrétů významných
osobností, které se zasloužily o vznik a kulturní rozvoj moderního
českého národa do druhé poloviny 19. století. Pořad bude vysílán
od dubna a záběry z Muchovy Slovanské epopeje se objeví v 9. a 11.
dílu.
M. M. n

Mgr. Jan Čumpelík, vedoucí produkce, zabírá obraz „Kázání
Mistra Jana Husa...“

Hubneme do plavek
od 25. 3. každé pondělí a čtvrtek od 17.00 hod. v sále DDM
Moravský Krumlov. Kurz a cvičební hodiny vede Yvona
Žáková. Délka kurzu je 12 hodin a cena: 1 500,- Kč.

Počítačový kurz pro dospělé
každé úterý od 17.00 – 19.00. Délka kurzu je 20 hodin
a cena: 1 200,- Kč. Word, Excel, základy internetu apod.
(od 25. 3.)

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2008
30. 6. – 4. 7. 2008 Příměstský tábor ČOKOLÁDOVÝ
SVĚT WILLIHO WONKY. Podle filmového zpracování si
budou děti hrát na výrobce čokolády a sladkostí. Každý
den bude připraveno téma s hrami, tvořivými a pohybovými aktivitami. Cena je 50,- Kč/den.
2. 8. – 9. 8. 2008 Letní dětský tábor JUMANJI. Rekreační
středisko Biskupice, ubytování v chatkách, strava 5x
denně. Cena 2 600,- Kč. Sport, výtvarné aktivity, hry,
soutěže, dobrodružství pro děti a turistika. Určeno pro děti
od 7 – 15 let. Hlavní vedoucí: M. Novotná.
13. 8. – 22. 8. 2008 Letní olympijský aerobic camp.
Prožijeme společně historii olympijských her od starověku
až po letní olympijské hry 2008 v Pekingu. Cena 3 190,Kč. Určeno pro děti od 8 do 15 roků. Hlavní vedoucí: Ing. Y.
Žáková
3. 8. – 10. 8. 2008 Letní dětský jazykový tábor – Summer
Time. Rekreační středisko Pod Templštýnem, ubytování
v chatkách, strava 5 x denně. Cena: 2 600,- Kč. Intenzivní
výuka angličtiny, výuka formou hry, sportovní aktivity,
soutěže, dobrodružství a turistika pro děti. Určeno pro děti
od 7 – 15 let. Hlavní vedoucí: Mgr. H. Sobolová.

FIT TÝDEN 2008
1. - 8. 8. 2008 Sportovní relaxační týden pro ženy a dívky.
Ubytování v penzionu Sport, Rokytno, Nové Město na
Moravě.
Bližší informace v kanceláři DDM Moravský Krumlov,
Náměstí T. G. Masaryka 35, nebo tel. čísla 515 321 201,
515 322 770, 604 234 246.
n

Nadační fond Rozum a Cit pořádá 17. dubna již tradičně svoji celorepublikovou sbírku na podporu
opuštěných dětí a pěstounských rodin. Do projektu Sluníčkový den se v letošním roce zapojí na
1400 studentů středních škol ze 70 měst České republiky a přes 60 mateřských a základních škol.
V ulicích se budete moci setkat s kovovými plackami nebo magnetkami nesoucími symbol naší
sbírky – sluníčko. Cena předmětu je 30 Kč. Výtěžek sbírky bude použit na nákup
zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek pro děti vyrůstající v pěstounských
rodinách. Nadační fond dále pravidelně podporuje služby odborné pomoci při výchově dětí
v pěstounské péči a aktivity sloužící k rozvoji náhradní rodinné péče.
Svojí činností se snažíme přispět k naplnění Úmluvy o právech dítěte, v jejíž preambuli Spojené
národy vyjadřují své přesvědčení, že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti má dítě
vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. V České republice, navzdory
tomuto dokumentu, je stále více dětí umístěno v ústavech než v náhradních rodinách. Naší snahou je tento
poměr změnit.
Více informací o nadačním fondu a náhradní rodinné péči naleznete na www.rozumacit.cz případně na
www.pestounskapece.cz . Činnost fondu můžete podpořit i zasláním dárcovské sms ve tvaru: „DMS ROZUMACIT“ na
číslo 8777. Prosím, pomozte nám pomáhat i Vy!
n

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCI
Dne 25. dubna 2008 se koná pro příznivce dechové hudby taneční zábava, kde účast
přislíbilo šest hudebních orchestrů. Jako pořadatel akce vystoupí dechová hudba
PETROVANKA, dále kapely DUBŇANKA, POLANKA, VENKOVANKA a AMATÉŘI.
Čas mezi střídáním dechovek a závěr akce přislíbila svoji hudbou zpestřit skupina Dreams.
A kde se akce s názvem Večer při dechovce koná?
V kulturním domě v Petrovicích u Moravského Krumlova. Začátek bude v 19.30 hodin a vstupné je 80 Kč.
Kdo bude mít chuť ochutnat speciální muzikantský guláš, bude mít příležitost. I ostatní občerstvení bude zajištěno.
Za pořadatele, Občanské sdružení dechové hudby Petrovanka, všechny zve
Josef Reiter. n
inzerce

MŠ Husova Moravský Krumlov
oznamuje, že
zápis do mateřských škol
proběhne koncem měsíce května.
Termín bude upřesněn
v květnovém čísle
Moravskokrumlovských novin.

Nový RD 7+2
Moravský Krumlov, Znojemská
(naproti jatkám, vedle „Bistra Kolis“)
otvírací doba: po – pá 8.30 – 16.30
nabízíme: ponožky, podkolenky
čepice jarní
dětské prádlo vel. 92 – 176
samoobslužný prodej * dětský koutek
s kočárkem do prodejny
Přijďte se podívat, těšíme se na vás.

Polánka u Mor. Krumlova,
dvůr, bazén, vel. dvůr, stodola,
stáje, myčka na koně,
výběh pro koně, možnost dalších
pozemků /pastvin/.
Cena 5 000 000 Kč.
Při rychlém jednání sleva
Další informace na tel. 537 014 146,
602 501 443 - p. Garec
garec@seznam.cz
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BŘEZNOVÉ AKCE V KNIHOVNĚ
Pokud bychom měli charakterizovat měsíc březen, jistě by nejeden z nás
připomněl začátek jara. Možná by někdo vzpomněl na známé spojení
„březen – za kamna vlezem“ či „březen – měsíc knihy“. V současné době, kdy
se téměř na každém kroku setkáváme s čím dál vyspělejší počítačovou
technikou, byl tento „slogan“ (podle mého názoru dost nešťastně) změněn na
„březen – měsíc internetu“. To však nemění nic na skutečnosti, že městská
knihovna připravila v březnu pro veřejnost spoustu akcí.
Někteří návštěvníci nám ochotně přislíbili příspěvek do Moravskokrumlovských novin, aby se s vámi podělili o své dojmy z akcí, kterých se
zúčastnili. My samozřejmě jejich články rádi otiskujeme!
I. Závišková n

Literární kavárna

Beseda s Adolfem Dudkem
Na besedu s Adolfem Dudkem jsem se docela těšila, protože jsem ho ještě nikdy neviděla. Je to ilustrátor. Vydal přes
devadesát dětských knih a leporel. Mnohé své ilustrace nám ukazoval. Byl legrační a vypadal sympaticky. Hrál
s námi obrázkové hádanky a odměňoval nás svými malými obrázky. Jeho symbolem je dudek, kterého kreslil dětem
na čelo, do památníků nebo na ruku. Měl vše skvěle připravené a myslím si, že se to všem moc líbilo. Adolf Dudek se
stále usmíval. Skoro každý chtěl, aby se mu Adolf Dudek se svým symbolem někam podepsal. Svým ozdobným
uměleckým podpisem zaplnil celou stránku v mém památníku. Mám na něj hezkou vzpomínku a rozhodně si přeji, aby
ještě někdy do Moravského Krumlova přijel.
Tereza Sedláčková, 5. tř. ZŠ Klášterní nám.
Ve čtvrtek 13. března jsme se vydali na besedu s panem Adolfem Dudkem. Je spisovatel a ilustrátor. Po příchodu do
MěKS nás přivítala paní vedoucí knihovny. Byla milá a řekla nám, že se těší jako my!
Pan Dudek nám ukázal svoje pracovní náčiní – tužky, štětce, foukací fixy a další. Řekl nám, že když umíme namalovat
čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh, pak už dokážeme namalovat všechno. A měl pravdu.
Také nám samozřejmě ukázal své knihy. I já mám doma dvě knihy od pana Dudka a jsou moc pěkné. Jsou v nich různé
říkanky, básničky, pohádky a hádanky.
Pan Dudek nám ukázal také své práce z konzervatoře. Byly nádherné. Kreslil je tužkou, perem a tuší.
Naučil nás kreslit! Zeptal se: „Kdo si myslí, že neumí kreslit?“ Vyvolal si k sobě Dominika. Podle jeho rad nakreslil
Dominik kočku. A jak mu to šlo! Myslím si, že umí kreslit.
Během besedy nám pan Dudek dával hádanky. Když jsme ji uhodli, dal nám svůj obrázek. Nakonec jsem si šla pro
podpis. Podepsal se mi do památníku i do knížky.
Pan Dudek byl šikovný, vtipný a veselý. Moc se mi líbil.
Romana Vlasáková, 4.B, ZŠ Ivančická n

Školní exkurze v knihovně

Paní E. Kopčilová doplnila své vyprávění o spoustu obrazového materiálu.
Foto: I. Závišková
Dáte si rádi kávu? Tak to jste se měli 3. března 2008 zúčastnit pořadu literární
kavárničky, jejíž název byl „Kafíčko a vše, co je sladkého“.
V příjemném prostředí městské knihovny jsme nejdříve vyslechli jeden
recept známé české kuchařky paní Magdaleny Dobromily Rettigové. Poté
nás paní učitelka Eva Kopčilová přivedla poutavým vyprávěním do časů, kdy
paní Dobromila žila, a dále nás seznámila s životním osudem české
vlastenky a spisovatelky.
Dobře naladěni jak povídáním o paní M. D. Rettigové, tak i dobrou kávičkou,
kterou připravily pracovnice knihovny, a výbornými koláčky ze zdejší střední
školy, jsme odcházeli domů. A již se těšíme na další pořad, který paní učitelka
připraví.
M. Pazderová n

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří v úterý 11. března 2008 byl opět rekordním dnem
v počtu nových čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 267 návštěvníků
a zaregistrovalo se 46 nových čtenářů, kteří ihned využili jednu z výhod
registrace v knihovně – bezplatný přístup na Internet nebo e-mailové zasílání
upozornění o rezervaci zdarma. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní
čtenáři - někteří využili prominutí poplatků za rezervace knih a případné
upomínky, jiní zhlédli prodejní výstavu knih z nakladatelství Librex pro děti
a mládež a zakoupili tak „velikonoční nadílku“ s 20% slevou. Čtenáři z řad
dětí a studentů s chutí luštili velkou tajenku o Internetu, lámali si hlavu nad
počítačovými skrývačkami nebo si prověřovali své vědomosti v soutěži:
„Březen - za počítač vlezem“. Potěšil nás zájem představitelů města - naši
knihovnu navštívil p. místostarosta Mgr. Tomáš Třetina, který se zajímal
o činnost knihovny i další akce, které připravujeme. Knihovna také navázala
spolupráci se školní družinou ZŠ Klášterní, jejíž nádherné velikonoční
výrobky vyzdobily naši knihovnu.
za MěK Martina Nováková, vedoucí n

Patagonií v sedle - beseda pro veřejnost a pro školy
V úterý 18. března 2008 se měla konat cestopisná beseda pro veřejnost
s Danielem Hálou. Protože byl právě tento den náhle hospitalizován
v nemocnici, musela být beseda zrušena. Milovníci cestování a zajímavých
vyprávění se však už nyní mohou těšit na náhradní termín, kdy se tato akce
bude konat.
MěKS a Městská knihovna Mor. Krumlov
pořádají cestopisnou besedu spojenou s promítáním

Pro základní a střední školy byly
připraveny exkurze do knihovny.
Využilo jich 10 tříd včetně žáků
zvláštní školy II. Z ze ZŠ Ivančická .
S historií knihovny, jednotlivými
odděleními a novými službami se
seznámilo téměř 190 žáků
a studentů. Exkurze byly doplněny
o ukázky vhodné četby pro
jednotlivé ročníky, žáci vyšších
ročníků byli rozděleni do skupin
a plnili úkoly zaměřené na vyhledávání informací.
V pátek 14. března v rámci celorepublikové akce: “Čteme dětem“
četly pracovnice knihovny dětem
v dětském oddělení pohádkové
knížky, příběhy o dětech a zvířátkách a vyprávěly si s nimi o tom, co
rády čtou.
za MěK Martina Nováková,
vedoucí

Knihovnu navštívili i žáci ze ZŠ Skalice. Z jejich reakcí soudíme, že se jim
tu velmi líbilo.
Foto: I. Závišková

Dne 6. března jsme se my – šesťáci ze ZŠ Ivančické – vydali na exkurzi do Městské knihovny v Moravském
Krumlově. Paní Nováková, vedoucí knihovny, nás nejdříve seznámila s oddělením pro mládež. Dověděli jsme se, jak
jsou knihy řazeny, a také jsme si prohlédli výstavku nejzajímavějších knih a časopisů. Pak jsme společně luštili velkou
křížovku na stěně. V tajence nám vyšlo slovo INTERNET. Ani jsme se nedivili, protože březen je Měsíc knihy
a internetu. Dostali jsme sladkou odměnu a postoupili do oddělení pro dospělé.
Potom jsme vyhledávali knihy na počítači a prohlíželi si časopisy k zakoupení.
Už se moc těším, až po Velikonocích půjdeme do knihovny znovu. To budeme vyhledávat knihy v katalogu, na
počítači a plnit různé úkoly.
Milana Makovičková, 6. třída, ZŠ Ivančická
Ve středu 19. 3. jsme byli v Moravském Krumlově v knihovně. Byla docela malá, ale my jsme se dověděli, že má více
místností. Knihovna má 25 000 knih. Mně se líbila kniha o nových tricích. Paní knihovnice nám řekla něco o knížkách
a jak se dělá kartička na půjčení knih. Moc se mi tam líbilo. Škoda, že taková knihovna není u nás ve Skalici.
Roman Žitka, 5. ročník, ZŠ Skalice
19. března 2008 jsme jeli do Moravského Krumlova do knihovny. Paní knihovnice nám říkala, jak se můžeme do
knihovny přihlásit. Také nám četla popletenou pohádku o Červené Karkulce a O Smolíčkovi. Mohli jsme si koupit
časopis. V knihovně se mi líbilo.
Iveta Schmalzbauerová, 4. ročník, ZŠ Skalice
Dne 19. 3. jsme navštívili knihovnu v Moravském Krumlově. Paní knihovnice nám představila různé knížky a říkala, že
jich je celkem 25 000. Mohli jsme si u nich zakoupit i různé druhy časopisů.
Andrea Huberová a Michaela Kočárová, 5. ročník, ZŠ Skalice
19. 3. jsme jeli do knihovny. Paní nám povídala popletenou pohádku O červené Karkulce a O Smolíčkovi. Pak nám
řekla, kolik je tam knížek. Mají jich tam 25 000. Taky držela obrázek a na tom obrázku byla zahrada a na zahradě koza
a my jsme museli říct, co tam nepatří. Byly tam různé knížky. Třeba jsem tam viděla kouzelnickou knížku. A až jsme šli
domů, tak jsme dostali bonbón. Moc se mi to líbilo.
Simona Ševčíková, 4. ročník, ZŠ Skalice
n

Noc s Andersenem
O této už tradiční akci knihovny pro všechny děti přineseme více informací v příštím čísle Moravskokrumlovských
novin, protože se konala až po termínu březnové uzávěrky.

PATAGONIÍ V SEDLE
O cestování po Chile a expedici na koních
vypráví cestovatel Daniel Hála.

úterý 8. dubna 2008
začátek v 17.30 hodin
– Dům s pečovatelskou službou
(sál v přízemí s bezbariérovým vstupem)
vstupné: 40 Kč * senioři 30 Kč
možnost zakoupení knihy

NOVÁ SLUŽBA PRO ČTENÁŘE!
V Městské knihovně Moravský Krumlov byla pro čtenáře zřízena nová služba. Byl zakoupen knihovnický
modul EMVS E-maily čtenářům, který umožňuje posílání oznámení, že požadovaný dokument, který měl
čtenář zarezervovaný, je pro něj připraven a je tedy k dispozici v knihovně.
Pokud čtenář poskytne knihovně svou e-mailovou adresu a požádá o zasílání oznámení elektronicky,
bude zproštěn od placení poštovného, např. rezervaci knih bude mít Z D A R M A !
Tuto službu lze využít i u oznámení o upomínce, ale upomínací poplatek nebude čtenáři prominut.
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Kulturní kalendář akcí

aktuality
KINO M. KRUMLOV

BESEDA
S ADOLFEM DUDKEM

so 5. 4. 20 h., ne 6. 4. 18 h. LÁSKA
ZA ČASŮ CHOLERY, milostný příběh
USA
st 9. 4. 20 h. VRATNÉ LAHVE. film
ČR v režii Jana Svěráka
so 12. 4. 20 h., ne 13. 4. 18 h. JÁ,
LEGENDA, sci-fi horor USA
st 16. 4. 20 h. OBČAN HAVEL, film
ČR, scény z prezidentské kuchyně
so 19. 4. 20 h., ne 20. 4. 18 h. LOVCI
POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ, dobrodružný film USA
st 23. 4. 20 h. CHYŤTE DOKTORA,
komedie ČR o lásce a jejích následcích
so 26. 4. 20 h., ne 27. 4. 18 h. EDITH
PIAF, drama FRA/VB/ČR
st 30. 4. 20 h. SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET,
muzikálový thriller USA

Ve čtvrtek 13. března 2008 jsme šli
s naší třídou na besedu s ilustrátorem
Adolfem Dudkem. Dozvěděli jsme se,
že kdo umí nakreslit kruh, trojúhelník,
čtverec a obdélník, dokáže namalovat
úplně všechno. Moc se mi to líbilo
a byly tam hezké knihy a byla tam
velká legrace.
Tomáš Kocanda, 2. B
ZŠ Klášterní nám.
(Více o této i dalších březnových
akcích v knihovně si přečtěte na str. 5)
n

KULTURNÍ AKCE
duben 2008
duben: výstava fotografií – Významné
návštěvy v Mor. Krumlově, MěÚ
M. Krumlov – chodba v 1. patře, přístupno po dobu otevření úřadu
duben: výstava SOŠO a SOUŘ
M. Krumlov, galerie Knížecí dům

Adolf Dudek srší nejen nápady, ale i stále dobrou náladou.

Foto: I. Závišková

Slovanská epopej
Alfonse Muchy

Moravský Krumlov
duben - říjen 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
červenec - srpen 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
denně mimo pondělí

po 7. 4. EVA A VAŠEK – koncert,
kinosál, 18 h., vyprodáno!
út 8. 4. PATAGONIÍ V SEDLE – s cestovatelem D. Hálou, beseda s promítáním, sál v DPS – Jiráskova 634
(bezbariérový přístup), 17.30 h.,
možnost zakoupení knihy
st 9. 4. Den otevřených dveří na ZUŠ
dopoledne pro MŠ a ZŠ, odpoledne
pro rodiče a děti
st 9. 4. KONCERT dechové hudby
„Naše kapela“ , sál MěKS, 18.30 h.
pá 11. 4. VÝROBA KERAMICKÝCH
HODIN i s hodinovým strojem, DDM,
15 h., s sebou si vezměte hadřík, pra-

covní oděv, vlastní nápad vítán!, cena
150 Kč
pá 11. 4. TAKOVÝ MALÝ ŽERTÍK
– divadelní komedie DS BEZGEST,
kinosál, 19 h., vstupné 50 Kč, předprodej v IC
po 14. 4. festival AMERICKÉ JARO
2008 - přednáška pro studenty
gymnázia na téma „Každodenní
demokracie v Americe“ a promítání
filmu „Americké národní parky“
- koncert – vystoupí K. B. Pollick
(housle) a D. Parker (violoncello)
galerie Knížecí dům, 19 h.
st 16. 4. MÁME RÁDI PÍSNIČKY
– školní pořad pro ZŠ, kinosál, 8.30
a 10 h
čt 17. 4. MŇAM POHÁDKY – školní
pořad pro MŠ a ZŠ, kinosál, 9.40 h.
pá 18. 4. DEN ZEMĚ - akce DDM
Nám. TGM, interaktivní ekologické hry
a soutěže pro děti. Současně zde
proběhne vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže „Modrá planeta“ pořádané ve
spolupráci v Městským úřadem.
so 19. 4. SOUTĚŽ V YOYOVÁNÍ
– akce DDM, sál MěKS, 13 h., vstupné
je dobrovolné, startovné 100,- Kč.
Kategorie: začátečníci, středně pokročilí (jakýkoliv styl), pokročilí (jakýkoliv styl), spin top (káča), Moebuis
Contest.
po 21. 4. OSÍDLENÍ A VZNIK MORAVSKÉHO KRUMLOVA, přednáší
RNDr. Jiří Kacetl, muzeum M. Krumlov
– Knížecí dům, 18 h., vstupné 40 Kč

út 22. 4. TRHY na nám. TGM
st 23. 4. Z ČECH AŽ DO ZEMĚ
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE, cestopisná přednáška L. Kovaříkové
a M. Jona o cestě kolem světa, pro
školy během dopoledne, pro veřejnost
v 17.30 h., galerie Knížecí dům
čt 24. 4. FLORA OLOMOUC – zájezd
a výstavu květin a do okrasné zahrady
Horizont – více informací na MěKS
so 26. 4. BOSKOVICE – poznávací
zájezd – více informací na MěKS
po 28. 4. Večer komorní hudby ZUŠ,
galerie Knížecí dům, 17 h.
út 29. 4. KONCERT dechové hudby
DUBŇANKA, kinosál, 19 h., vstupné
50 Kč

květen 2008
so 3. 5. Floriánský jarmark - od 9.00
hodin - vystoupí: - šermířská skupina
„Štvanci“, - mažoretky z Dolních Dubňan, - „Krumlováček“ při ZŠ Klášterní
M. K., - „Naše Kapela“ J. Kristiána (od
8.30 hodin) a představí se kováři
z učiliště M. K.
so 3. 5. Floriánská pouťová zábava
s cimbálovou muzikou a ochutnávkou
vín, hotel Epopej, 19 h., vstupné dobrovolné, pořádá SPOT
po 5. 5. Čtyřruční večer klavírního
oddělení – TS – akce ZUŠ
ne 25. 5. 15 h. Orelská pouť na
Floriánku
n

Vysvětlivky:
DDM
Dům dětí a mládeže
DPS
Dům s pečovatelskou službou
MěÚ
Městský úřad
MěK
Městská knihovna
MěKS
Městské kulturní středisko
ZUŠ
Základní umělecká škola
SPOT
Spolek pro obnovu tradic, občanské sdružení
SDH
Sbor dobrovolných hasičů
KD
Kulturní dům
IC
Informační centrum

Místní organizace

Moravský Krumlov a

(tel.: 515 322 770)
(tel.: 515 322 329)
(tel.: 515 300 755)
(tel.: 515 322 252)
(tel.: 515 322 225)
(tel.: 515 322 283)

(tel.: 515 321 064)

jednota Rakšice

telefon: 515 322 225, 515 322 789, meks.mk@volny.cz
V prostorách galerie je ke zhlédnutí:
Pamětní síň Theoprasta Paracelsa
Propagační filatelistická výstava
Klub filatelistů Alfonse Muchy v Brn ě
„Ze sbírek sběratelů Klubu filatelistů Alfonse Muchy“
(Zaniklé známkové země)

V tomto příspěvku se přeneseme hluboko do dějin lidstva a to
do starší doby kamenné – paleolitu (3/2,5 mil. – 8.000 přnl.)
Pro paleolit je typické střídání dob ledových a meziledových.
Nacházíme se ve čtvrtohorách (pleistocénu). Lidé se živili
sběrem plodů, lovem a rybolovem. Člověk byl zcela závislý na
přisvojovacím hospodářství. Žil ve společnosti, která se
skládala z několika rodin. Ty spolu lovily a bydlely. Pozůstatky
osídlení nalézáme v otevřené krajině nejčastěji na jižních
svazích, pod převisy skal, ve vchodech do jeskyní. Paleolitický
člověk obýval obydlí, která byla stavěna z dřevěné konstrukce,
hlíny, kůží, rohoží. Lovci se často stěhovali a budovali sezónní
sídliště v místech vhodných pro lov.
Doklady nejstarších pohřbů máme z období středního
paleolitu. Pohřby s okrovým barvivem, pod lopatkou mamuta,
přiložené šperky, nástroje a zbraně svědčí o víře v posmrtný
život.
V mladém paleolitu vzrůstá počet nálezů uměleckého
charakteru - malby v jeskyních, rytiny na skalách, rytiny na
kostech zvířat. Obrazy věrně ztvárňují lovenou zvěř, často
s naznačenými smrtelnými zásahy. Tyto výjevy zřejmě
souvisejí s magickými obřady, které měly zajistit úspěšný lov
a ochránit lovce. Podobný účel přisuzujeme také drobným
soškám zvěře vyrobeným z kamene, kostí, mamutích klů
a dřeva. Nalezené sošky žen spojujeme s kultem plodnosti
(zdůrazněna hruď a boky). Z Dolních Věstonic pochází
světoznámá „věstonická Venuše“, z rakouského Willendorfu
soška ženy s naznačeným účesem. Další typy sošek známe
např. z Kostěnki, Ukrajina; Savignano, Itálie; Brassempouy,
Francie; Gönnersdorf a Nebra, SRN; Malta; Sibiř; Rusko atd…
Starší paleolit (3/2,5 mil. – 300.000 přnl.), jehož nositelem byl
v podstatě ještě předchůdce člověka, je charakteristický
především hrubými industriemi pěstních klínů (abbevillien,
acheuleén) a masivních úštěpů (clactonien, levaloisien).

Moravskokrumlovské
noviny

4/2008

zvou na přednášku Mgr. Marka Orko Váchy,
biologa a katolického kněze, autora několika publikací
Přednáška se koná v malém sále Orlovny v Rakšicích v pátek dne 11. 4. v 19 hodin.
Srdečně jsou zváni všichni, kteří se zabývají otázkou vztahu přírodních věd a víry.

Konstrukce zbraní
- střely pro luk,
autor Libor Balák
Venuše z Wilendorfu (rekonstrukční transformace),
autor Libor Balák.

Ve středním paleolitu (300.000 – 40. 000 přnl.) vytvořil
neandrtálský člověk již pestřejší kamennou industrii s převahou úštěpových hrotů a drasadel (mousterién a jeho dílčí
skupiny). Oba tyto úseky paleolitu jsou zastoupeny především
v oblasti Krumlovského lesa.
Mladší paleolit (40.000 – 10.000 přnl.) nesený již sapientními
formami lidí (szeletien, aurignacien, gravettien a magdalenien)
je rozšířen obecně.
Z Vedrovic ze staršího paleolitu pochází úštěpový pěstní klín
mandlovitého tvaru, který J. Kaufman nalezl roku 1934 ve
Vinklerově cihelně. Další exemplář pěstního klínu acheulského
typu byl nalezen v Kadově. Z bývalé cihelny u moravskokrumlovského náraží pochází kvarcitový úštěp clactonského
rázu. Tyto i další nálezy ukazují, že jihovýchodní svahy

Krumlovského lesa byly v pozdních fázích starého a ve
středním paleolitu docela hustě osídleny. Z mladého
paleolitu můžeme jmenovat nálezy např. z Vedrovic,
Jezeřan-Maršo-vic, Kubčic a Šumic. Jedná se o listovité
hroty, škrabadla, retušované čepele a rydla.
Nejbohatší památky po mladopaleolitickém člověku vydala
světoznámá naleziště pod Pavlovskými kopci (Dolní
Věstonice, Pavlov), jeskyně Moravského krasu, stanice ve
středním Pomoraví (Předmostí u Přerova) a v oblasti Moravské Brány (Petřkovice).
Mgr. Alena Hrbáčková
Prameny:
Podborský, V. – Vildomec, V. 1972: Pravěk Znojemska.
Brno; www.volny.cz/antropark, fond Muzea Moravský
Krumlov
n
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