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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...

RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
Od září minulého roku nás ekonomové zpočátku opatrně, později čím dál
naléhavěji upozorňovali na skutečnost, že celý svět mimo Českou
republiku zasahují chapadla recese – opakujícího se procesu, který
následkem nedostatku „krve ekonomiky“ – peněžních prostředků – znamená především snížení spotřeby, tedy prodeje téměř všech výrobků.
V důsledku toho dochází ke snížení výroby. Tím se stanou nadbytečné
výrobní kapacity. Z toho plyne nadbytečnost lidí zaměstnaných ve všech
sférách hospodářství a kruh se uzavírá. Bankéři nás ujišťovali, že tam
někde v Americe je to špatné, ale nás to zasáhnout nemůže. Z opatrnosti
však začali více prověřovat zájemce o hypotéky a o úvěry vůbec.
Přešlo několik měsíců a máme recesi v Česku. V celkově propojeném
(globalizovaném) světě to ani jiné být nemůže. Ve státě, kde většinu
prodejné produkce zajišťují montovny aut zahraničních společností
závislé na exportu a všechny banky jsou součástí nadnárodních
finančních kolosů, by to bylo přinejmenším divné. Zázraky se nedějí.
V Moravském Krumlově máme několik velkých zaměstnavatelů, celou
řadu menších a desítky podnikatelů – fyzických osob. Zachování
pracovních míst u jedněch a holé přežití u druhých bude záviset
především na tom, jak se bude vyvíjet poptávka po jejich produktech
a službách. Chléb a rohlíky budeme asi potřebovat v neztenčené míře.
Dá se však totéž říci o tapetách, procesorech domácích spotřebičů nebo
o prvcích autoelektriky?
Na sklad dnes nikdo rozumný nevyrábí, protože mu to zadržuje tolik
potřebné peníze, které dal do surovin, a banka chce splácet úvěry. Proto
propustí zaměstnance a sníží výrobu nebo zavře podnik a ohlásí bankrot.
U některých, zejména životně nezbytných, výrobků to však nejde
(elektřina, voda). Tam každé snížení spotřeby znamená zvýšení ceny
– režijní náklady jsou většinou neměnné nebo narůstají a společnosti
chtějí čím dál větší zisky. Zákazníci pak zaplatí každou cenu, protože se
nechtějí vrátit k loučím a vodě z potoka.
Dostáváme se tak k velmi obtížně pochopitelnému, ale přesto obecně
platnému základu fungující tržní ekonomiky: vysokou spotřebou
zajišťujeme jak svá pracovní místa, tak nízkou inflaci a ceny zboží.
Zvýšení prodeje ale nepřijde samo, obchodníci musí své zákazníky
neustále přesvědčovat, že jim mají co nabídnout, že jejich zboží je lepší
než zboží konkurence nebo v hypermarketu, kde chybí především
osobní přístup. Při pohledu na liduprázdné náměstí v Moravském
Krumlově po páté hodině odpolední, v sobotu odpoledne a v neděli
a tmavé výlohy obchodů bez reklamy po celý rok se každý pídí po
důvodech. Poučený občan se ptá: je to náměstí prázdné proto, že odjely
poslední spoje nebo poslední spoje odjíždějí tak brzy, protože zavírají
obchody? A maně srovnává s mnohem menšími Pohořelicemi, které
měly podle všech pravidel těžce utrpět dálničním obchvatem nebo
Miroslaví, která je ještě více stranou od dopravního spojení než naše
město.
A tak pro přežití recese musíme přiložit ruku k dílu všichni – výrobci,
obchodníci i zákazníci. Neztrácím naději, že se připojí i rada města.

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2009

Foto: I. Závišková

V prvním letošním čísle Moravskokrumlovských novin seznámím čtenáře s plánem investičních akcí pro
rok 2009.

Největší akcí by měla být oprava
průtahu krajské silnice III/4133.
Jedná se o celkovou rekonstrukci
silnice a chodníků od stávajícího
kruhového objezdu přes Náměstí
TGM kolem gymnázia až po
křižovatku u Vertexu. Na Náměstí
TGM bude vybudován autobusový
záliv pro tři autobusy v obou
směrech a jedná se o první etapu
opravy náměstí. V této etapě je
plánováno vybudovat nové autobusové nádraží u splavu naproti
středisku TaZS. Celkovou změnu
dopravy v Krumlově doplní vybudování autobusového terminálu a vlaIng. Jaroslav Mokrý
kového
nádraží. Hlavním investostarosta města n
rem vybudování tohoto terminálu

a opravy průtahu je Jihomoravský
kraj. Obě investiční akce se budou
realizovat v letech 2009 a 2010.
Vybudování autobusového nádraží
závisí na přiznání dotací z Evropské
unie, žádost bude podána v jarních
měsících po vyhlášení výzvy. Průtah
městem bude stát cca 50 milionů
korun s podílem města 11 milionů,
vybodování autobusového nádraží
opět cca 50 milionů s předpokládanou dotací až 90%.
Další investiční akce budou, již
v menším rozsahu. Dokončení
vybudování přípojek k rodinným
domům na ulici Pionýrská. Rekonstrukce hasičky v Rakšicích a oprava tribuny na fotbalovém hřišti je
dotována ze státního rozpočtu.
Věřím, že se již konečně podaří
prosadit do rozpočtu města částku
cca 1 mil korun na opravu veřejného WC ve vnitřním městě.

V krátkosti se ještě zastavím u měřičů rychlosti projíždějících vozidel,
které jsou instalovány v Moravském
Krumlově. Tyto měřiče jsou velmi
poruchové a neplní svůj účel. Samozřejmě jsme v záruční době kontaktovali firmu INFOHELP, od které
jsme po řádném výběrovém řízení
tyto měřiče zakoupili, aby uvedla
vše do provozního stavu. Tato firma
zde několikrát byla a panely „opravila“ a to tak, že měřily jeden dva dny
a opět se rozbily. Nyní již firma na
naše urgence nereaguje. Proto
jsme pověřili právní kancelář naším
zastupováním u soudu, neboť podáme žalobu na firmu Infohelp, protože
tato není schopná měřiče opravit,
není ochotná je odmontovat a vrátit
peníze. Samozřejmě že budeme
instalovat měřiče nové.
Tomáš Třetina
n

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV

Foto: Ing. M. Brücková

V sobotu 17. ledna uspořádalo město Moravský Krumlov již V. reprezentační ples. Dobrovolný
aktiv organizátorů a Městské kulturní středisko vrací po dvou létech, kdy plesy probíhaly
v pěkném, ale poněkud komorním prostředí nově rekonstruované Orlovny v Rakšicích, tuto
nejvýznamnější společenskou akci roku do staroslavného hotelu Epopej na náměstí TGM. Je
potěšitelné, že se našeho plesu zúčastnili poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
paní Irena Kočí, radní a zastupitelé města, pracovníci Městského úřadu a mnoho místních
podnikatelů.
Po úvodních poslechových skladbách ples zahájili studenti – dobrovolníci z Gymnázia Moravský
Krumlov pod vedením Ing. Yvony Žákové originálně pojatým figurálním valčíkem „Fontána“,
provedeným s mladistvou radostí a nadšením. Starosta města s místostarostou poté přivítali
téměř tři sta hostů v hlavním sále, kde více k tanci než k poslechu hrála opět po létech kapela
Hurikán pana Václava Ostrovského. Ve dvou saloncích v patře se sešli milovníci cimbálu, aby si
zazpívali a zacifrovali s osvědčenou brněnskou skupinou Šmytec.
Plesový rej byl v první přestávce vystřídán vystoupením skupiny Aerobic Team Domu dětí
a mládeže, která sklidila zasloužený potlesk. Překvapením byla skupina Rahat Lukum z Brna,
která předvedla ve dvou vstupech dosud málo viděné orientální tance. Dlužno ovšem
podotknout, že druhý vstup – zejména část „ohňový tanec s pochodněmi“ – hosty poněkud
překvapil množstvím kouře, sazí a problémy s hašením pochodní, což by svědčilo více
otevřenému prostoru.
Bohatá tombola po půlnoci zdaleka neznamenala ukončení velmi dobré zábavy, která se
protáhla do časných ranních hodin.
Za zdařilý průběh plesu patří velké poděkování města a všech hostů účinkujícím, organizátorům,
pořadatelům a zejména sponzorům, kterých se sešlo třiašedesát! Do dvoudílné tomboly
věnovali stopětašedesát drobných a sedmnáct větších cen – nejvíce v dosavadní historii
městských plesů.
Letošní úspěch nás zavazuje k tomu, abychom s plnou odpovědností začali již nyní připravovat
VI. ples města!
-jamo- n
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PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S AKAD. MALÍŘEM JANEM KUDLÁČKEM,
RODÁKEM Z DOLNÍCH DUBŇAN
Toto setkání se neslo již v duchu
vánočním. Povídání s tímto naším
neobyčejným rodákem je nejenom
poutavé, ale i poučné. Vždy navodí
příjemnou atmosféru vyprávěním
o svém dětství prožitém v tomto
rodném kraji, zejména v Dolních
Dubňanech a nebylo tomu jinak ani
tentokrát. Láskyplné povídání o rodině, o Vánocích prožitých v dětství,
které nebylo lehké, je pro posluchače
potěšením a nezapomenutelným
zážitkem. Tuto atmosféru umocnily
svým vystoupením děti ze ZŠ
Klášterní nám. z Mor. Krumlova a také
děti ze ZŠ z jeho rodných Dolních
Dubňan. V této dětmi naladěné
sváteční atmosféře bylo znát dojetí
nejenom v malířových očích, ale
i v očích ostatních návštěvníků besedy. Pan Kudláček oslavil v loňském
roce své životní jubileum, 80. narozeniny. Do dalších let mu přejeme
pevné zdraví, hodně tvůrčí práce
a radostných chvil strávených v kruhu
své rodiny a svých přátel. Nám všem
přeji ještě mnoho takových setkání
s tímto neobyčejným rodákem,
malířem a laskavým vypravěčem.
Poděkování také patří Městské
knihovně v Mor. Krumlově za zpro-

středkování tohoto neobyčejného
setkání .
Jana Mašová
starostka obce Dolní Dubňany
Na setkání s panem Malířem (to velké
M je voleno vědomě, to není prosím
gramatická chyba) Janem Kudláčkem
v jeho rodném kraji, konkrétně Moravském Krumlově, jsem se tak trochu
pozvala sama. Chtěla jsem alespoň
trochu blížeji poznat tento mimo hlavní
dopravní tahy vzdálený kraj. Kraj
zraněný. Jaký projev vztahu ke svému
zasloužilému, leč na dnešní dobu až
příliš skromnému rodáku zde mohu
zažít? Prvního, odpoledního adventního setkání v knihovně se zúčastnili
starší a zřejmě pravidelní návštěvníci
těchto besed, které knihovna pořádá.
Nechyběly atmosféru vytvářející
plamínky svíček, nechybělo vánoční
cukroví - ani jsem nestačila optat se,
kdo že byl ochoten a schopen na
samém začátku vánočních příprav
takové domovem vonící dobroty
zajistit. Nevím, pochopitelně nemohu
s určitostí tvrdit, zda takové atmosférou pohody a vlídnosti prostoupené
odpoledne nebylo právě pro tyto starší
občany jedním z nejhezčích vánoč-

VÁNOCE NA DOMEČKU

ních dárků. O to více jsem se těšila na
podvečerní setkání, setkání pečlivě
připravované především paní učitelkou Evou Kopčilovou, za vydatné
pomoci místních knihovnic. Akce
proběhla v inspirativním prostředí
Galerie, byla hojně navštívena a tentokráte díky účinkujícím dětem z Moravského Krumlova i Dolních Dubňan
bylo osazenstvo převážně mladší
věkové kategorie. O to více jsem byla
na jejich vnímání a zájem o sdělovaný
obsah zvědava. Vždyť panu malíři je
neuvěřitelných 80 roků. A právě zde
jsem měla snad největší zážitek.
Všichni ne poslouchali, ale doslova
naslouchali. Vnímali slovo bez dalších
příkras, pozlátek. Vnímali jen a jen
slovo, vzpomínání člověka, umělce,
který toho tolik díky svému talentu
prožil a naštěstí pro něj a hlavně pro
nás stále prožívá! Při vybídnutí maminkou, tatínkem k odchodu - vždyť
bylo pondělí a zítra se musí do školy,
maminka musí uložit brášku do
postýlky - vybídnuté děvčátko jen
kroutilo hlavou a očima vysílalo
prosebné „ještě chvilku!“ To mne jako
pedagoga celý život s dětmi se
potkávajícího doslova vzalo, dojalo
a hlavně mne opět utvrdilo v mém

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
„STROJ ČASU“
OD 23. – 27. 2. 2009
Pondělí: Cesta do pravěku
S sebou: svačinu, pití, pohodlné
oblečení, přezůvky a dobrou
náladu.
Sraz v DDM: 9.00 hod.
Konec: 16.00 hod.
Poplatek: 50,- Kč
Úterý: Faraonova kletba
jednodenní výlet do Brna, kde
navštívíme výstavu Tutanchamon.
S sebou: svačinu, pití, teplé
oblečení, pohodlné boty a dobrou
náladu.
Sraz na DDM: 8.45 hod.
Návrat: v odpoledních hodinách
Poplatek: 300,- Kč (vstupné,
jízdné)

Vánoce jsou nenávratně pryč, ale nám zbyla vzpomínka na vánoční akce
pořádané Domem dětí a mládeže v Moravském Krumlově. Tou první byly tradiční
Středa: Leonardo da Vinci na
dílny „Vánoční hvězda“, které jsou součástí Krumlovských Vánoc. Kdo ještě
Domečku
neměl dárek pro své blízké, ten jim v sobotu 6. prosince mohl vlastnoručně vyrobit
S sebou: svačinu, pití, pohodlné
nějakou malou pozornost. Nabídka byla velice pestrá, od výroby sněhuláků až po
oblečení, přezůvky a dobrou
decoupage pytlíčků na dárky. A kdo neměl zájem o výrobu dárků, ten se mohl
náladu.
ohřát v čajovně, kde v nabídce byl, samozřejmě, čaj a dospělí si mohli dát kávu
Sraz před DDM: 9.00 hod.
nebo svařené víno. Velký zájem o dílničky hovoří o tom, že ručně vyrobená věc je
Konec: 16.00 hod.
stále pro mnoho lidí tím nehezčím dárkem od srdce.
Poplatek: 50,- Kč
V pátek 12. prosince se změnil Dům dětí a mládeže na výrobnu vánočního
cukroví. Všichni ti, kteří chtěli ve vánočním shonu pomoci mamince s přípravou,
Čtvrtek: 2009
mohli si výrobu vyzkoušet. Každý měl svůj originální výtvor a kdo vydržel nesníst
Ráno soutěže a hry a odpoledne
se vydáme zaplavat si.
si ho, toho jistě maminka s tatínkem pochválili.
S sebou: plavky, ručník, svačinu,
Dlouhé čekaní na Ježíška si děti zpříjemnily dnem stráveným na Domečku.
pití a dobrou náladu.
22. prosince byl pro ně připraven den plný her a výtvarných činností. Děti se
Sraz v DDM: 9.00 hod.
dověděly něco o tradičních Vánocích v Česku, vyzkoušely si tradice našich
Konec: 16.00 hod.
babiček a dověděly se o tom, jak slaví Vánoce v různých koutech světa. Ten, kdo
Poplatek: 100,- Kč (jízdné
ještě neměl koupený dárek, jistě ocenil výrobu zvonečku, který si každý sám
a vstupné do bazénu)
podle svého ozdobil. Podle pověsti při každém zazvonění zvonečkem vzlétne
padlý anděl do nebe, díky dětem se jich ten den do nebe dostalo alespoň 15.
Pátek: Návrat do budoucnosti
Vánoce jsou pro děti obdobím čekání na Ježíška, na dárky a na prázdniny.
S sebou: svačinu, pití, pohodlné
Doufáme, že tento čas jsme vyplnili smysluplně a děti nám zůstanou věrné
oblečení a dobrou náladu, přei v tomto roce 2009.
zůvky.
pracovníci DDM n
Sraz v DDM: 9.00 hod.
Konec: 16.00 hod.
Poplatek: 50,- Kč

foto: I. Závišková
přesvědčení - nejsme národ jen
shánčlivých, míjejících se lidiček!
Ostatně návštěva prvních čtenářů
v knihovně vyzdobené reprodukcemi
pana Kudláčka v 9 hod. ráno mě v této
sváteční, adventní náladě jen utvrdila.
A nic na tomto zážitku, za který
alespoň touto cestou všem organi-

zátorkám děkuji, nemůže změnit
skutečnost „vánočního trhu“, který
zcela zakryl krásné historické náměstí
Moravského Krumlova.
Mgr., MgA. Jiřina Rákosníková
(autorka knih Ten vánoční čas
a Hrajeme si u maminky
s ilustracemi J. Kudláčka) n

MALÉ PODĚKOVÁNÍ
Ustal předvánoční shon, v mnohých rodinách už chybí stromeček a ozdoby čekají
v krabicích na svůj čas znovu za rok. Doznívá v nás to hezké, co jsme během
Vánoc mohli prožít. Rozzářené oči dětí, pohodu a klid a setkání s milými lidmi, ale
i nádheru okamžiku při zpívaných mších – o půlnoci a na Boží hod. A nejen to.
I tradiční ukončení vánočních svátků – Tříkrálový koncert, který jsme vyslechli
v podání sboru Karla Němečka s procítěným slovním doprovodem paní Zdenky
Konečné, potěšil mnohá naše srdce.
A tak mi dovolte, abych jménem spokojených farníků poděkovala všem členům
sboru Karla Němečka, panu dirigentovi Bartoloměji Pitlachovi, panu varhaníkovi
Davidu Pitlachovi za to, že umocnili vánoční atmosféru.
ZIL n

VÁNOČNÍ STROM
Dne 19. 12. 2008 v 15.00 hodin se rozsvítil poprvé vánoční strom v Rakšicích za
orlovnou. Pohostinství SPORT ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči
připravili pro veřejnost předvánoční setkání pod vánočním stromem. Před
samotným začátkem požádala Markéta Havlová, která provázela slovem
a vtipem celý program, pana starostu Ing. Jaroslava Mokrého o několik
svátečních slov.
K pěkné atmosféře svými písněmi přispěly děti z MŠ Rakšice a Husova. Pro
zpříjemnění zahrál Vlastík Janíček na akordeon několik koled. Ke konci jsme si
mohli všichni společně zazpívat a při písni „Tichá noc“ jsme rozsvítili prskavky
a mladí hasiči připravili menší ohňostroj. Poté si děti měly možnost dopřát teplý
čaj a výborné perníčky, které pro ně napekly paní Ficová a Sklenářová z
Vémyslic. Dospělí si pochutnávali na svařáku od pana Jiřího Víta.
Rozsvícený vánoční strom je nejen symbolem Vánoc, ale i společného setkávání
lidí.
Velký dík patří místním hasičům za výbornou spolupráci, půjčení aparatury panu
Jaroslavu Tichému a sponzorské dary.
Už teď se těšíme na další setkání.
PoHa n

VÁNOČNÍ HRA PRO DĚTI

inzerce

KOSMETICKÝ SALON
Lenka Vespalcová, Mor. Krumlov, Zámecká 17, Tel.: 728 509 994
kompletní péče o obličej
masáže, masky, barvení obočí a řas
depilace těla a obličeje
ucelené programy, AHA peeling
ultrazvukové ošetření
oligobotulotoxin
prodej kosmetiky pro domácí péči
manikúra, P-Shine (leštění nehtů), zábaly na ruce
modeláž nehtů gelem
AKCE: - ošetření očního okolí ultrazvukem zdarma
- sleva 10 % na modeláž nehtů

Moravskokrumlovské
1/2009
noviny

Cvičení na Domečku
Pondělí:
16.55 – 18.00 Pilates
18.05 – 19.10 Pilates
Úterý:
17.00 – 18.00 TAE – BO
18.10 – 19.10 Mix aerobic
19.15 – 20.15 Orientální tance
Středa:
17.00 – 18.00 Pilates na balónech
V pondělí 1. 12. 2008 jsme byli na představení divadla Polárka z Brna. Byla to
18.00 – 19.00 Powerjóga
taková lidová hra se zpěvy. Z postav byla nejhezčí Marie a z písniček se mi nejvíc
Čtvrtek:
líbila koleda: Byla cesta, byla ušlapaná. Pokusím se vyjmenovat všechny
17.30 – 18.30 Pilates na balónech
postavy: tři králové, pastýři, Herodes, jeho služebníci, Josef, Marie a čerti. Nejvíc
Cena: 40,- Kč/lekce
se mi líbilo, když ten čert naboural do stěny. Bavil se celý kinosál.
n
Štěpánka Grunová, 3. ročník ZŠ Lesonice n
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PARKOVÁNÍ A MĚŘENÍ RYCHLOSTI V M. KRUMLOVĚ MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V průběhu měsíce prosince v roce 2008 bylo strážníky MěP Mor. Krumlov přijato
Město Moravský Krumlov má první podklady pro vyhodnocení úspěšnosti nebo neúspěšnosti projektu „Parkování ve
13 oznámení o přestupku, dále byla v 15 případech zaznamenána jiná událost.
vnitřním městě“. Předesílám, že naše město bylo jedno z posledních v širém okolí, které nemělo zpoplatněné parkování na
Na služebně MěP občané 3x odevzdali nalezené věci, tyto se všechny po
obou náměstích. To způsobovalo velké problémy jak potenciálním zákazníkům, tak i občanům, kteří si přijeli vyřídit své věci
vyhlášení dostaly ke svým původním majitelům. Ve 183 případech byla sepsána
na Městský úřad.
tzv. kontrola osoby, především s osobami, které se dopustily přestupku nebo
Po dlouhém a složitém rozhodovacím procesu jsme spustili provoz parkovacích automatů se solárním napájením 12. září
jiného závadového chování. V regionu města Mor. Krumlova bylo řešeno
2008. Máme v provozu tři parkovací automaty, které stály cca 500 tisíc Kč. Tyto tři automaty zcela vyřešily problémy
187 přestupků, za tyto bylo uloženo 96 pokut v celkové výši 25.400 Kč, z toho bylo
s parkováním na náměstí TGM, na náměstí Klášterním a v ulicích Komenského – Růžová. Ačkoliv máme nevídaně levnou
77 přestupků dopravních a 19 přestupků proti veřejnému pořádku. Bylo uloženo
první hodinu (5 Kč !), přineslo parkování do konce roku cca 300 tisíc Kč do pokladny města. Provozní náklady jsou zatím
92 domluv v případech, kdy se jednalo o méně závažný přestupek.
minimální. Pro zvýšení pohodlí automobilistů plánujeme ještě pořízení jednoho automatu do prostoru hotelu Epopej.
V měsíci prosinci se 4 strážníci MěP Mor. Krumlov začali připravovat na
Můžeme tedy říci, že realizace projektu „Parkovací automaty“ je stoprocentně úspěšná.
periodické přezkoušení z odborné způsobilosti, které probíhá každé tři roky. Toto
Na časté dotazy, zda by se dalo platit parkovné kartami, odpovídáme: nedalo. Rekonstrukce automatů i na kartový provoz by
dále pokračuje týdenním soustředěním v Příbrami a poté přezkoušením před
stála desetitisíce a přinesla by jenom ztráty. Ty jsou při kartovém provozu trojího druhu: 1. tratí zákazník svému peněžnímu
odbornou komisí ministerstva vnitra v Praze.
ústavu za použití karty, 2. tratí město, protože platí cca 3 % z každé transakce, 3. tratí město za náročnou administrativu
V období předvánočním a vánočním jsme i přes docela chladné počasí několikrát
vedení takových účtů. Navíc, dle sdělení peněžních ústavů, tyto transakce bývají „únosné“ při platbách od cca 100 Kč výše.
řešili případy silně podnapilých osob, které se rozhodly ustlat si na chodníku
Otázka měření rychlosti ve městě Moravský Krumlov je v současné době „mimo mísu“. Novela silničního zákona (§ 79a) sice
nehledě na to, že jim hrozí silné podchlazení a následná újma na zdraví.
umožnila městským policiím měřit rychlost v úsecích stanovených ve spolupráci s Policií České republiky, ale neurčila
V případě zranění byli tito ošetřeni a poté transportováni se vší úctou do trvalého
podobu povinné dodatkové (výstražné) tabulky pro označení těchto měřených úseků. Ta musí být vydána vyhláškou. Na tuto
bydliště. Dále MěP zajistila prvotní úkony v případu úniku ropných látek ze stavyhlášku čekáme. Proto společnost Czech Radar pozastavila dnem 1. 1. 2009 měření rychlosti pevným radarem, dokud
vebního stroje, který prováděl práce na ul. Rakšická. V průběhu jednoho týdne se
příslušná vyhláška nenabude účinnosti. Útvar přestupků v dopravě MěÚ však řeší i nadále rychlostní přestupky, které řidič
strážníkům podařilo zadržet 4 hledané osoby, ve všech případech se jednalo
spáchali do 31. 12. 2008.
o chovance na útěku z výchovných zařízení, po kterých bylo vyhlášeno pátrání.
Jakmile bude znám závazný tvar dodatkové tabulky a vymezeny úseky pro měření rychlosti, bude Městská policie
za MěP Mor. Krumlov Rudolf Fráňa, velící strážník n
v Moravském Krumlově pokračovat v měření rychlosti nejen pevným radarem, ale budeme uvažovat i o pronájmu a pozdějším zakoupení přenosného zařízení.
Informativní radarové tabule na třech místech v Moravském Krumlově jsou střídavě poruchové, jedna z nich (na Ivančické)
nefunguje vůbec. Jelikož dodavatelská firma odmítá své závazky v záruční době, byla kauza předána advokátní kanceláři
Zajisté si řada z vás udělala o Vánocích čas a vyrazila s rodinou či přáteli na malou
k řešení.
procházku do přírody. Pokud Vaše kroky doprovázel zpěv ptáků či bekaní Vámi
Ing. Jaroslav Mokrý n
zrazené srny, nebo možná v dáli houkající vlak, věřím, že jste se z vycházky
vraceli plni dojmů a spokojeně jste usedli k právě vysílané pohádce. Ale jsou
i tací, kteří mají zkušenost ne právě pozitivní, stejně jako já.
Již několikrát bylo mnou vnímané idylické ticho narušeno burácením motorů dnes
velice moderních „čtyřkolek“. Mohu říct, že jsem se se zármutkem díval, jak
několik těchto strojů úspěšně rozrývá pole a žene se necíleně někam na lesní
cesty. Tlupa srnčí zvěře prchala opačným směrem, až se mi ztratila za
horizontem. Pokusil jsem se tyto „piloty“ zastavit, ovšem marně, bravurním
manévrem mě objeli a pak se jen z lesa ozývalo hlomozné burácení a pokřikování. Jen stěží lze chápat důvody jejich počínání. Jízda těmito stroji na silnici je
S počátečními příznaky šikany se
patrně neuspokojuje, ale proč tedy nenavštíví nějakou k těmto účelům speciasetkáváme dnes a denně a je v našem
lizovanou trať? Proč obtěžují svoje okolí svou bezohledností a lhostejností ke
zájmu umět je kvalifikovaně podchytit a
všemu živému?
dokázat s nimi fundovaně pracovat. To si
dobře uvědomily i dvě desítky pedagogů
Letošní zima (konec konců i ty dvě předešlé) je zatím velice mírná. Přesto vlivem
ze znojemského okresu a využily
nižších teplot dochází u zvěře k větší spotřebě energie. Tato spotřeba se
možnosti zúčastnit se vzdělávacího
samozřejmě znásobuje pohybem, stresovými situacemi a také nemocemi. Je-li
programu „Modelové řešení šikany“, ktezvěř neustále rušena, působí to negativně nejen na chovatelský výsledek
rý proběhl pod patronací místního proti(trofeje), ale i na zdravotní stav zvěře. Troufnu si říci, že pokud by byl sníh, stane
drogového koordinátora 3. a 4. prosince
se pro tyto „piloty“ jízda po polích mnohem atraktivnější. Ovšem pro zvěř pohyb ve
2008 v prostorách Městského úřadu
sněhu znamená opět navýšení spotřeby energie. Tímto narůstá potřeba většího
v Mor. Krumlově.
příjmu potravy. Nechci popisovat odlišnosti trávení zvěře od zvířat hospoÚskalími této složité tématiky provázela
dářských, ale velice zjednodušeně lze říci, že má zvěř geneticky zakódováno, že
Mgr. Renata Ježková ze Střediska
výchovné péče v Brně, jeden z nejv zimním období „trpí“ nedostatkem potravy, a právě proto není schopna přijímat,
zkušenějších odborníků na tuto problerespektive trávit například obiloviny, směsi, atd. Tím chci naznačit, že osočování
matiku v České republice. Program byl
ve smyslu „Ať tedy myslivci víc krmí“ není na místě. Zvěř sice pozře jí předložené
velmi zajímavý, ale také velmi náročný.
zrní, ovšem při větší dávce dojde k trávicím problémům, průjmům a následnému
Některá z forem šikany je na našich
uhynutí. Proto myslivci pouze přikrmují po malých dávkách, ale častěji a samoškolách bohužel velmi častá a my si s tím
zřejmě odpovídajícím krmivem.
ne vždy umíme poradit. Po nezbytném
Nemá asi smysl upozorňovat na skutečnost, že jízdou po lesních cestách dochází
teoretickém úvodu následovalo praki k porušování zákona o lesích, za což lze těmto řidičům udělit pokutu. Toho jsou si
tické řešení modelových situací: Jak
tito lidé určitě vědomi. Tímto článkem se pokouším sáhnout do svědomí těmto
zjistím, kdo je ten, který to vede? Nedělám chyby? Umím se správně ptát?
„výtečníkům“ a zároveň je požádat, aby svoje stroje nadále proháněli jen po
Neudělám spíš víc škody než užitku? –
silnicích a tratích k tomuto účelu určených.
To všechno byly otázky, na které jsme po
že se v budoucnu do takovýchto
je pojem mnohem složitější, než jsme si
Ing. Kamil Raboň, Odbor životního prostředí n

ČTYŘKOLKY

ŠKOLSTVÍ

SEMINÁŘ K TÉMATU ŠIKANA

tyto dva dny společně hledali odpovědi
a vůbec to nebylo snadné. Získali jsme
pro svou práci mnoho cenných informací
a zkušeností, ale také poznání, že šikana

mysleli, a že velice často podceňujeme
její dopady na děti. Paní magistra
Ježková se ukázala člověkem na svém
místě a my všichni zúčastnění doufáme,

vzdělávacích aktivit zapojí co nejvíce
pedagogů našich škol.
PaedDr. Jitka Břendová
CHARITA MOR. KRUMLOV
n provádí sběr šatstva pro

ČAJOVNA A SPRAVEDLIVÝ OBCHOD NA GYMNÁZIU

Ne, vážení čtenáři, gymnázium nezačíná
podnikat a využívat své prostory pro získ
/i když při současném rozpočtu resortu
školství a z něj plynoucích příjmů na
provoz školy by to nebylo tak úplně od
věci/. V pátek 19. prosince, v poslední
předvánoční školní den, jsme pro naše
studenty totiž připravili pracovní dílnu
Společnosti pro fair trade a pak jsme poseděli u fair trade čaje a dalších výrobků.
Co to vlastě ten spravedlivý obchod- fair
trade- je? Jeho podstatou je myšlenka,
že když člověk dobře pracuje, třeba v zemědělství nebo v řemeslné výrobě, mělo
by ho to přijatelně uživit. Myšlenka, se
kterou bude určitě souhlasit většina lidí,
včetně českých zemědělců. Jenže ve
světě se často děje, že výrobce je závislý
na výkupních cenách, které mu stanoví

monopolní odběratel - velká nadnárodní
firma. Tyto ceny jsou velmi nízké, ale
nikdo jiný produkty nekoupí, a výrobce
přežít - tudíž prodat, musí... Tento jev je
velmi obvyklý v rozvojových zemích a týká se hlavně pěstování „světových“ plodin jako čaj, káva, kakao. Na polích dře
celá rodina včetně dětí, a taktak je to
uživí. Bohatství obchodníků roste...
Hnutí za spravedlivý obchod - Fair trade se snaží tuto situaci změnit. Organizuje
výrobní družstva a výkup plodin za vyšší
ceny. Výrobky distribuuje prostřednictvím spřátelených organizací, nezřídka
založených na práci dobrovolníků...
Ceny zboží jsou zpravidla pro zákazníka
o něco vyšší, nejedná se o masový
obchod, ale zákazník za vyšší cenu také
získává něco navíc. Fair trade výrobky
jsou totiž pěstovány ekologicky, mají BIO
kvalitu a na jejich chuti je to poznat.
Navíc není zneužívána dětská práce,
takže máte jistotu, že vaše káva nebyla
sklizena dětskýma rukama, když děti
přece mají chodit do školy, a ne tahat
těžké kávové žoky. No a v neposlední
řadě máte dobrý pocit, že jste trošičku
pomohli konkrétnímu člověku.
Naše gymnázium se spojilo s českou
pobočkou Společnosti pro fair trade
/provozuje například obchody v Brně na
Pekařské a České ulici/ a její pracovníci
připravili pracovní dílnu- speciální výukový program - Hořká chuť kakaa. Naši
studenti tak získali informace i praktické
zkušenosti o podstatě spravedlivého
obchodu a o problémech lidí na
vzdálených místech naší planety, jejichž
život však i my ovlivňujeme. Program
měl velký úspěch, možná i proto, že na

charitativní účely
každé druhé úterý v měsíci
od 14 do 16 hodin
ve Sběrném dvoře.
Věci přineste v krabicích
– obuv a oděvy z umělého
vlákna nepřijímáme!
3. 3. * 17. 3. * 31. 3. * 14. 4.
* 28. 4. 2009

Uzávěrka příspěvků a inzerce do
čísla 3/2009 je 27. února, noviny
vycházejí 10. března 2009.
OMLUVA:

závěr si každý mohl „na vlastní jazyk“
Redakce Moravskokrumlovských novyzkoušet, že fair trade čokoláda, sušenky, čaj... jsou prostě výborné. Logicky
vin se omlouvá Stavební a obchodní
pak byl mezi studenty i zájem o zboží na
firmě OSP, s. r. o., Moravský Krumlov
prodej, takže je pravděpodobné, že poza chybné otisknutí fotografie v mivědomí o fair trade výrobcích se rozšíří
nulém čísle MK novin!
n
i mimo zdi gymnázia.
V improvizované čajovně pak pokračovala volná beseda a zpracovávaly se
Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
zážitky. Čaj zelený, černý, roibos, ochunabízí do pronájmu
cený i neochucený se popíjel hojně.
nebytové
prostory
na
nám. T. G. Masaryka č.p. 45 situované v suterénu a
Třeba se stane vyhledávaným nápojem
přízemí této nemovitosti stojící na pozemku p.č. 265/1 v k.ú. Moravský
trvale. Vždyť v čajovně se člověk ani
Krumlov.
neopije, ani nenačuchne tabákovým
Celková plocha pronájmu
1 009,0 m2
kouřem...
z toho
přízemí
567,4 m2
A kdybyste si letos náhodou dali nějaké
suterén
441,6 m2
předsevzetí, že uděláte něco pro sebe,
- nebytové prostory na nám. T. G. Masaryka č.p. 44 (v současné době
kupte si kvalitní bio výrobky a získejte
prodejna elektro) situované v suterénu a přízemí této nemovitosti stojící na
dobrý pocit, že jste pomohli. Zkrátka pozemku p.č. 265/1 v k.ú. Moravský Krumlov.
vzhůru do fair trade obchodu! Pak
Bližší informace o podmínkách pronájmu mohou zájemci získat v kanceláři
můžete i čokoládu jíst bez výčitek.
příspěvkové organizace Správa majetku města Moravský Krumlov, Zámecká 17,
PaedDr. Lenka Faltýnková,
672 01 Moravský Krumlov, paní Hrdinová tel. 515 322 557.
učitelka GMK n
inzerce

Pronajmu byt
v Mor. Krumlově
4+1,
3 600 Kč + inkaso
tel.: 603 456 863,
od 16.00 hod.

Moravský Krumlov, Znojemská
(naproti jatkám, vedle „Bistra Kolis“)
otvírací doba:
po – pá 8.30 – 16.30
VÝPRODEJ
oteplené kalhoty, roláky...
další vybrané zboží
VÝPRODEJ
(do vyprodání zásob)
Přijďte se podívat, těšíme se na vás.
www.detskeinka.cz
Přijďte se podívat, těšíme se na vás.
www.detskeinka.cz

MUDr. PAVEL KLÍMA
oznamuje zahájení
provozu ordinace
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
PRO DOSPĚLÉ
od 1. 3. 2009
v poliklinice Moravský Krumlov.
Přijímá pacienty
k registraci bez omezení.
mudr.klima@email.cz
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Usnesení RM a ZM Moravský Krumlov
USNESENÍ Č. 55 Z 42. SCHŮZE RM
DNE 1. 12. 2008
RM schvaluje:
n
Odpis závazku z účetní evidence
města: fa č. 01/04/04 ve výši 71.400,- Kč
vůči společnosti DPS Praha, s.r.o.,
Praha 1, IČO: 25098748,
n
směrnici k účtování výdajů spojených
s provozem sociální služby: Azylové
bydlení pro matky s dětmi v tísni (rok
2008) v předloženém znění,
n
poskytnutí mimořádné odměny řediteli
Základní školy, Moravský Krumlov, Ivančická 218 za období od 1. 1. do 31. 12.
2008 z prostředků na platy schválených
krajským úřadem na rok 2008 ve výši dle
návrhu odboru školství a kultury MěÚ,
n
poskytnutí mimořádné odměny řediteli
Základní školy, Moravský Krumlov, nám.
Klášterní 134 za období od 1. 1. do
31. 12. 2008 z prostředků na platy schválených krajským úřadem na rok 2008 ve
výši dle návrhu odboru školství a kultury
MěÚ,
n
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy, Moravský Krumlov,
Husova 299 za období od 1. 1. do 31. 12.
2008 z prostředků na platy schválených
krajským úřadem na rok 2008 ve výši dle
rozhodnutí rady města,
n
vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací SMM
a TaZS v navrhované výši za výsledky při
plnění mimořádných pracovních úkolů
v roce 2008,
n
výsledek výběrového řízení na akci
„Lesní hospodářské osnovy s platností
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019 v zařizovacím obvodu Moravský Krumlov“ a pověřuje starostu města podpisem „Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky“,
n
v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, limit počtu
zaměstnanců MěÚ s účinností od 1. 1.
2009 na počet 70 funkčních míst (úvazků),
n
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni č. 4708291/1 k pozemkům p.č.
1008 a 1014 v k.ú. Moravský Krumlov
s firmou E.ON Distribuce, a.s., za účelem
realizace akce „Moravský Krumlov, kab.
VN a TS PENNY MARKET“,
n
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni č. 4708001/1 s firmou E.ON
Distribuce, a.s., na akci Moravský
Krumlov, Bří Čapků, přípojka NN Janíček“ na pozemcích p.č. 2183/2, 2184/2
a 816 v k.ú. Moravský Krumlov za úplatu
3.000,- Kč
n
pronájem garáže ve dvoře domu Nám.
TGM 44 - 45 žadatelce za cenu 455,Kč/m2/rok,
n
obsazení bytu č. 15 o velikosti 1+0 na
ulici Nám. TGM 44 dle návrhu komise
bytové, zdravotní a sociální (včetně
náhradníků),
n
obsazení bytu č. 14 o velikosti 1+0 na
ulici Nám. TGM 44 dle návrhu komise
bytové, zdravotní a sociální (včetně
náhradníků),
n
obsazení bytu č. 2 o velikosti 3+1 na
ulici Nám. TGM 31 dle návrhu komise
bytové, zdravotní a sociální (včetně
náhradníků),
n
obsazení bytu č. 1 o velikosti 2+1 na
ulici Husova 1264 dle návrhu komise
bytové, zdravotní a sociální (včetně
náhradníků),
n
obsazení bytu č. 7 o velikosti 4+1 na
ulici Sídliště 351 dle návrhu komise
bytové, zdravotní a sociální (včetně
náhradníků),
n
obsazení bytu č. 6 o velikosti 2+1 na
ulici Sídliště 352 dle návrhu komise
bytové, zdravotní a sociální (včetně
náhradníků),
n
obsazení bytu č. 14 o velikosti 1+1 na
ulici Školní 142 dle návrhu komise
bytové, zdravotní a sociální (včetně
náhradníků),
n
výsledek výběrového řízení na akci
„Úprava počítačové sítě Městského
úřadu Moravský Krumlov“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo
s vítěznou firmou,
n
schvaluje poskytnutí peněžitého daru
místostarostovi města v navrhované výši
za plnění mimořádných úkolů při zabezpečování kulturních a společenských
akcí pořádaných městem Moravský
Krumlov v roce 2008,
n
smlouvu o smlouvě budoucí o nájmu
nebytových prostor subjektu Diecézní
charita Brno, Oblastní charita Znojmo,

Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo, IČ:
44990260 v objektu Břízová 254 za účelem poskytování sociálních služeb pro
občany a pověřuje starostu jejím podpisem,
n
finanční podporu na vydání knihy
„Liechtensteinská Morava“ ve výši
10.000,- Kč subjektu Ing. Pavel Juřík,
Budovatelů 435, Kolín.
RM doporučuje:
n
ZM schválit rozpočtové opatření č.
20/2008 v předloženém znění, postupuje
jej k projednání finančnímu výboru
města,
n
ZM schválit odpis pohledávky občana
uvedeného v materiálu – dlužné nájemné za užívání bytu 1+0 v domě č.p. 44 ve
výši 21.023,- Kč vč. poplatků z prodlení
a bezdůvodné obohacení za neoprávněné užívání bytu bez nájemní smlouvy
od 6. 6. 2005 do 23. 11. 2008 ve výši
40.366,- Kč.
RM provádí:
n
Rozpočtové opatření č. 19/2008
v předloženém znění, postupuje jej
k projednání finančnímu výboru města
a doporučuje ZM schválit toto provedené
rozpočtové opatření.
RM neschvaluje:
n
Využití předložené nabídky firmy TOP
kontakt.cz.
RM souhlasí:
n
S uzavřením Mateřské školy, Moravský Krumlov, Husova 299 včetně
odloučených pracovišť na ul. Palackého
103 a na ul. S. K. Neumanna 1022 v době
zimních prázdnin, tj. od 20. 12. 2008 do
4. 1. 2008.
RM revokuje:
n
Své usnesení č. 53, bod I.5 přijaté na
40. schůzi RM ze dne 3.11.2008, a to
v plném znění.
RM bere na vědomí:
n
Prezentaci „Marketingové strategie
cestovního ruchu města Moravský
Krumlov“,
n
poptávky firem na pronájem pozemků
pro výstavbu a provozování fotovoltaických elektráren a pověřuje ředitele
SMM dalším jednáním ve věci se
subjektem, který projevil konkrétní
nabídku,
n
předloženou zprávu o stavu a navrhovaném budoucím využití nebytových prostor TGM 45 a pověřuje ředitele
SMM dalším jednáním ve věci zachování
dohodnutého sortimentu a služeb v pronajatých prostorách,
n
informace ředitele SMM ve věci
postupu exekuce vůči dlužníku uvedenému v materiálu a pronájmu trafiky na
Sídlišti,
n
zápis ze zasedání bytové, zdravotní
a sociální komise ze dne 27. 11. 2008.
zapsal: Ing. Pavel Vavřina – tajemník
za obsahovou správnost:
Irena Kočí – členka RM
USNESENÍ Z 24. ZASEDÁNÍ ZM
DNE 15. 12. 2008
ZM schvaluje:
n
Rozpočtové opatření č. 18/2008
a 19/2008 provedené Radou města Moravský Krumlov v předloženém znění,
n
rozpočtové opatření č. 20/2008 v předloženém znění,
n
předložená pravidla rozpočtového
provizoria pro rok 2009 v předloženém
znění,
n
prodej pozemku p.č. 1998/1 o výměře
741 m2 v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům za
cenu dle znaleckého posudku navýšenou o náklady spojené s prodejem a jeho
převod z evidence majetku SMM do evidence majetku města ,
n
snížení kupní ceny pozemku p.č.
1937/1 v k.ú. Mor. Krumlov na 19.000,Kč dle předloženého návrhu,
n
prodej stavebního pozemku p.č.
646/24 o výměře 770 m2 na ul. Slunečná
žadateli za nabídnutou cenu 325,- Kč/m2
a jeho převod z evidence majetku SMM
do evidence majetku města,
n
prodej stavebního pozemku p.č.
646/31 o výměře 916 m2 na ul. Slunečná
žadateli za nabídnutou cenu 326,- Kč/m2
a jeho převod z evidence majetku SMM
do evidence majetku města,
n
odpis pohledávky žadatele – dlužné
nájemné za užívání bytu 1-0 v domě
TGM č.p. 44 ve výši 21.023,- Kč vč.
Poplatků z prodlení a bezdůvodné

obohacení za neoprávněné užívání bytu
bez nájemní smlouvy od 6. 6. 2005 do
23. 11. 2008 ve výši 40.366,- Kč,
n
prodej pozemků p.č. 1330/2 o výměře
272 m2 a p.č. 1330/3 o výměře 272 m2
v k.ú. Mor.Krumlov, dle GP č. 206723/2007 vyhotoveného p. Ing. Pavlem
Pexou dne 29. 1. 2007 firmě OSP, spol.
s r.o., za cenu 1.000,- Kč/m2 formou
smlouvy o smlouvě budoucí a převod
těchto pozemků z evidence SMM do evidence majetku města,
n
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
na pozemky p.č. 1330/2 a p.č. 1330/3
v k.ú. Mor. Krumlov v předloženém znění
s firmou OSP, spol. s r.o., Mor. Krumlov
a pověřuje starostu města jejím podpisem,
n
Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK uzavřené
dne 25. 9. 2006 se subjektem: JmK,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ:
70888337 na financování nadstandardu
dopravní obslužnosti města v roce 2009
ve výši 792.328,- Kč v předloženém znění a pověřuje starostu jeho podpisem,
n
návrh Dohody o spolupráci při realizaci
veřejné zakázky na zajištění sociální
služby azylové domy v Jihomoravském
kraji a pověřuje starostu jeho podpisem.
ZM bere na vědomí:
n
Předložený materiál pro kontrolu úkolů

RM a ZM města Moravský Krumlov,
n
rezignaci Ireny Kočí na mandát člena
Rady města,
n
předloženou zprávu o činnosti Rady
města od 23. zasedání ZM M. Krumlov,
n
předložený zápis z 17. jednání Finančního výboru ZM Moravský Krumlov ze
dne 10. 12. 2008,
n
organizační a personální opatření
provedené MěÚ Moravský Krumlov po
personálně procesním auditu,
n
předložený zápis z jednání osadního
výboru Rokytná,
n
žádost o prodej-pronájem pozemku
č.1381/9 žadatele,
n
dopis k návrhu Plánu oblastí povodí
Moravy a k návrhu Plánu oblastí povodí
Dyje a ukládá tajemníkovi zjistit finanční
dopady na rozpočet města vyplývající z
tohoto plánu a informovat o dopadech
RM.
ZM odkládá:
n
Své rozhodnutí ve věci prodeje části
pozemku p.č. 4439/153 v k.ú. Mor.
Krumlov žadateli a pověřuje ředitele
SMM dalším jednáním ve věci.
ZM volí:
n
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m zá-

kona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dalším členem Rady
města Moravský Krumlov Ing. Vlastimila
Kocandu, a to s účinností od 16. 12.
2008.

nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok,
n
ukončení nájemní smlouvy na neby-

tové prostory restaurace v Polánce č.p.
1664 s žadatelem dohodou ke dni 31. 12.
2008, v případě neshody výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc, tj. k 31. 1. 2009,
n
pronájem nebytových prostor na ul.
Břízová 254 subjektu Diecézní charita
Brno, Oblastní charita Znojmo, Dolní
Česká 1, Znojmo za nájemné ve výši
208.200,- Kč ročně, vyjma prostor
využívaných kadeřnictvím na základě
nájemní smlouvy,
n
pronájem nebytových prostor na ul.
Zdeňka Nejedlého 1186 na dobu
neurčitou žadateli za účelem skladu
materiálu za nájemné ve výši 5.000,- Kč
za rok s výpovědní dobou 1 měsíc,
n
záměr města pronajmout nebytové
prostory v majetku města, u kterých byla
nájemní smlouva uzavřena na dobu
určitou a jejichž platnost končí v průběhu
roku 2009, a to dle seznamu předloženého v materiálu,
n
pronájem N.P. v objektu Růžová 39
(kancelář č. 18) na 1 měsíc, tj. do 31. 1.
2009 žadateli,
n
pronájem N.P. v objektu TGM 40
(kancelář č. 20) na 1 měsíc, tj. do 31. 1.
2009 žadateli,
n
pronájem části N.P.- restaurace v objektu TGM 45 žadateli na dobu 2 měsíců
za cenu 16.388,- Kč/měsíc,
n
kupní smlouvu o koupi automobilu
v majetku města se subjektem: David
Vorel, 17. listopadu 1198, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ:62003241 v předloženém
znění a pověřuje starostu jejím podpisem,
n
úhradu spolupodílů města Moravský
Krumlov v projektu mikroregionu Moravskokrumlovsko „Páteřní cyklostezka“
v celkové výši 13.724,70 Kč a ukládá
vedoucí finančního odboru provést
neprodleně uvedenou platbu na účet
mikroregionu,
n
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování
reklamy s ČEZ, a.s., Duhová 2/1444,
140 53 Praha a pověřuje starostu jejím
podpisem,
n
zapojení města Moravský Krumlov do
Strategie implementace eGovernmentu
v území zpracované MV ČR a současně
se zapojuje do jednotlivých výzev na
podání žádostí o dotaci spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.
RM doporučuje:
n
ZM zařadit

do rozpočtu města
Moravský Krumlov na rok 2009 položku
na pořízení nového služebního vozidla,
n
ZM zařadit do návrhu rozpočtu města
Moravský Krumlov na rok 2009 částku
60.000,- Kč jako účelovou finanční
dotaci na krytí nákladů provozu regionálního střediska pomoci nevidomým v Moravském Krumlově subjektu TyfloCentrum Brno o.p.s.,Chaloupkova 7,
Brno, IČ: 26223210.

ZM ukládá:
n
Tajemníkovi vypracovat návrh vnitřní

směrnice upravující používání služebních vozidel pro potřeby uvolněných
členů ZM,
n
kontrolnímu a finančnímu výboru
prošetření havárií služebního vozidla
2B29999 včetně finančních úhrad od
data pořízení vozidla,
n
kontrolnímu a finančnímu výboru podat zprávu o kontrole havarií služebního
vozidla 2B29999 na únorovém zasedání
Zastupitelstva města.
zapisovatelka: Markéta Sobotková
ověřovatelé zápisu: Pavel Procházka,
Ing. Vladimír Lang
USNESENÍ č. 56 z 43. SCHŮZE RM
DNE 17.12. 2008
RM schvaluje:
n
Použití výtěžku z tomboly při konání
V. plesu města v roce 2009 ve výši 50 %
na veřejně prospěšný účel pořádání
výchovně rekreačního tábora pro děti ze
sociálně slabých rodin,
n
částku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu
města na nákup tří cen do tomboly V. plesu města konaného dne 17. 1. 2009,
n
návrh Smlouvy o dílo č. 122/2008 na
zpracování lesních hospodářských osnov s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2019 pro zařizovací obvod Moravský
Krumlov se subjektem LESPROJEKT
Brno, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno
v předloženém znění a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy,
n
pronájem pozemku p.č.300/1 o výměře
24 m2 v k.ú. Moravský Krumlov pro účely
stavby přístřešku na auto žadatele za

RM provádí:
n
Rozpočtové opatření č. 21/2008
v předloženém znění, postupuje jej
k projednání finančnímu výboru města
a doporučuje ZM schválit toto provedené
rozpočtové opatření.
RM ukládá:
n
Řediteli SMM jednat o podmínkách
pronájmu nebytových prostor subjektům

KÚ Brno a DDM Moravský Krumlov na
další období,
n
vedoucí finančního odboru vytvořit
v rozpočtu města Moravský Krumlov na
rok 2009 účelovou rezervu ve výši
300.000,- Kč, určenou na krytí vlastního
podílu v rámci spolufinancování projektů
EU „Strategie implementace eGovernmentu v území“.
RM souhlasí:
n
S přesunem finančních prostředků

z VFP na rok 2008 určených na cestovní
náklady Smíšeného pěveckého sboru
Karla Němečka M. Krumlov na koncert
na Slovensko na čerpání v lednu 2009
a pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku ke smlouvě,
n
s využíváním cest k provozování
povoznictví s žadatelem za podmínek:
dodržování hygienických norem, dodržování bezpečnosti na komunikacích
a výkonu činnosti bez škod na majetku
města, a to na rok 2009 dle návrhu
žadatele. Zároveň pověřuje ředitele
SMM vypracováním dohody v této věci,
n
S možností bezúplatného zřízení
detašovaného pracoviště Svazu tělesně
postižených v ČR, o.s., v objektu DPS
Moravský Krumlov v rozsahu 4 hod.
1x týdně na rok 2009.
RM odkládá:
n
* Své rozhodnutí ve věci souhlasu
s financováním montáže zpětné klapky
v kanalizaci na ul. Palackého a pověřuje
vedení města jednáním s provozovatelem kanalizace o řešení tohoto
problému na jeho náklady v termínu do
28. 2. 2009,
n
Své rozhodnutí ve věci udělení
souhlasu s navrženou stavbou na části
pozemku p.č. 1381/1 v k.ú. Moravský
Krumlov a pověřuje ředitele SMM dalším
jednáním se žadatelkou.
RM bere na vědomí:
n
Prezentaci návrhu řešení „Rekon-

strukce objektu Šatlavy“ subjektu Znojmoprojekt, s.r.o., Znojmo,
n
připomínku Sdružení rodičů a přátel
SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov
k bezplatnému parkování studentů v nejbližším okolí školy se závěrem, že vyhrazení volné plochy pro bezplatné parkování studentů nelze realizovat v návaznosti na schválené Nařízení města
Moravský Krumlov č. 1/2008,
n
návrh Komise pro výchovu a vzdělávání na změnu termínu pro podávání
projektů VFP nejpozději do 30. 4.
kalendářního roku z důvodu dostatečného časového prostoru pro realizaci
projektu,
n
výroční zprávy o činnosti základních
škol za školní rok 2007/2008 a informaci
o vývoji počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ,
n
zápis z 8. zasedání komise pro
výchovu a vzdělávání ze dne 10. 12.
2008,
n
informaci odboru školství a kultury
o přípravě a zabezpečení V. plesu města
konaného dne 17. 1. 2009,
n
předložené vyjádření k reklamaci závad na komunikacích dotčených stavbou
kanalizace.
zapsal: Ing. Pavel Vavřina
za obsahovou správnost:
Ing. Michal Šotner
n

Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

nabízí k prodeji
stavební pozemky na ulici Slunečná
pro výstavbu samostatně stojících rodinných domů, a to:
pozemek p.č.

646/1
646/23
646/25
646/26
646/28
646/29
646/30

o výměře 770 m2
2
o výměře 738 m
2
o výměře 770 m
2
o výměře 739 m
2
o výměře 838 m
2
o výměře 870 m
o výměře 873 m2

vše v k.ú. Moravský Krumlov

Prodej jednotlivých pozemků se řídí ,,Pravidly pro realizaci prodeje stavebních
míst na ul. Slunečná'', která jsou uveřejněny na internetových stránkách města
Moravský Krumlov na adrese www.mkrumlov.cz .Výzva k podání nabídek je
zveřejněna na úřední desce Města Moravský Krumlov.
Bližší informace mohou zájemci získat v kanceláři příspěvkové organizace Správa
majetku města Moravský Krumlov, Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov, paní
Hrdinová tel. 515 322 557.

30. 1. 2009
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NARODILA SE MALÁ „LYRAČKA“

ŠKOLSTVÍ
VÁNOČNÍ LAŤKA
Předvánoční sportovní aktivita na
SOŠO a SOUŘ v Mor. Krumlově již
tradičně vrcholila 8. ročníkem Vánoční
laťky, soutěže ve skoku vysokém.
Závody se uskutečnily 19. prosince
2008 ve školní tělocvičně. Pořadatelem zdařilé akce byl agilní sportovní
klub SOŠO a SOUŘ. Hlavním
posláním našeho sportovního klubu je
nabídka sportovních aktivit vycházejících ze zájmů žáků, vyplnění jejich
volného času a v rámci kampaně ke
zdravému životnímu stylu spolupráce
s jinými občanskými sdruženími.
Cílem je zapojit co nejvíce žáků do
pestrých, zajímavých, všestranných,
ale především pravidelných tělovýchovných aktivit. Prvotním zde není
požadavek výkonnosti, ale prioritní je
pojetí aktivního života, ve kterém je
pohybová aktivita jeho nenahraditelnou součástí.
Právě k nejzdařilejším sportovním
aktivitám patří Vánoční laťka. V letošním ročníku bylo na startu více než 50
závodníků základních a středních škol
z blízkého okolí. Ke krásné předvánoční atmosféře přispěly i naše
žákyně Zuzana Soukupová a Alžběta
Bohdan-ská v „exotickém“ vystoupení
břišních tanečnic. Na úspěšné akci se
podíleli učitelé TV, vychovatelé, žáci
3.C technického lycea a Mgr. Kovaříková u výpočetní techniky.
Nejlepší závodníci jednotlivých kategorií obdrželi pěkné poháry. Ke zdařilé
předvánoční atmosféře přispěli i diváci
se svým neutuchajícím povzbuzováním. Všem patří poděkování.

Výsledky:
Žáci:

žákyně:

dorostenky:

dorostenci:

Pro všechny fanoušky Hanky Jakubové, která absolvovala podzimní šňůru
vystoupení s pomalu, ale jistě rostoucím bříškem, máme skvělé zprávy.
Ve středu 3.12.2008 přišla na svět ve znojemské porodnici holčička jménem
Sandra. Vážila 3,90 kg a měřila 52 cm. Obě jsou zdravé a daří se jim velmi dobře.
Hanka se v současné době vrátila do týmu The best of Lyra a v plné síle pokračuje
ve své nadějné pěvecké kariéře.
V letošním roce má již za sebou hostování se skupinou Dreams na Mysliveckém
plese v Horních Kounicích a Dolních Dubňanech, kde spolu se svými kolegy
sklidila velký úspěch. O dalších připravovaných vystoupeních se dozvíte více na
www.volny.cz/zsvemyslice
Všichni přejeme holkám hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a splněných snů.
za kolegy z týmu The best of Lyra D. Drahozalová n

1. Jan Urbánek ZŠ M.K. Klášterní 166cm
2. Matěj Šplíchal Gym. Znojmo 165
3. Marek Blažek ZŠ Miroslav 160
1. Kristina Řezáčová ZŠ M.K. Klášterní 130cm
2. Kateřina Jarolímová ZŠ M.K.Klášterní 130
3. Lenka Škarabelová Gym.M.Krumlov 125
1. Dominika Peroutková Gym.Znojmo 145cm
2. Andrea Homolková SOŠO a SOUŘ M.K. 130
3. Ivana Vafková Gym. M. Krumlov 125
1. Jiří Kuřitka SOŠ Znojmo, Uhelná 170cm
2. Kryštof Novotný Gym. M. Krumlov 170
3. Bořivoj Švéda SOŠO a SOUŘ M.K. 165
Petr Něníček SOU Znojmo, Dvoř. 165

PODĚKOVÁNÍ ZA 3. BENEFIČNÍ
SETKÁNÍ V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

za SOŠO a SOUŘ M. Krumlov Miloš Šotner, Ing. Lenka Dobešová n

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V ZŠ IVANČICKÁ
Poslední školní den v roce 2008 si
zpříjemnily děti a paní učitelky naší
školy na „Vánočním zpívání“. Všechny
třídy I. stupně se sešly na prostorné
chodbě a každá z nich předvedla svůj
připravený program. Vánoční tóny
krásných koled a jiných písní se linuly
celou školou. Programem nás mistrně
provázela děvčata a chlapci ze třídy
5.B. A tak jsme mohli vidět anděla,
čerta, Mikuláše, Lucii, Ježíška a další
milé postavičky. Ty nás seznámily
s mnoha tradicemi z období adventu
a Vánoc.
A co nás ještě potěšilo? Přišly za námi
paní učitelky s dětmi z MŠ Husova.
Ježíšek měl pro ně připravené i malé
dárečky. Takové společné zpívání má
svoje čarovné kouzlo. Všechny zahřeje u srdce. Krásný nový rok Vám všem.
ZŠ Ivančická n

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ

Už po třetí jsme se z iniciativy občanského sdružení SPOT sešli 8. ledna
v podvečer na Benefičním setkání s výtěžkem věnovaným ve prospěch speciálních tříd pro děti s těžkou kombinovanou vadou Základní školy Moravský
Krumlov Ivančická.
Modely byly už tradičně nádherné
a skvěle předvedené v příjemném
prostředí. V programu vystoupili i žáci
ZUŠ M. Krumlov – vybrané skladby byly
krásně provedené a citlivě vybrané.
Vybraná a následně i darovaná částka
byla po přidání výtěžku z Krumlovských
Neváhejte a přijďte se podívat.
vánoc opravdu zajímavá. – Tolik strohý
I v budoucnosti snad bude platit, že
popis akce.
řemeslo má zlaté dno.
A teď k tomu nejdůležitějšímu. Pravda,
Za OU Cvrčovice zpracovala
peníze jsou velmi velmi důležité a bez
Hojsáková Libuše n

OU Cvrčovice se těší na nové žáky

15. 12. 2008 se v kinosále města konal
Milí rodiče, už jste se rozhodli kam
již tradiční Adventní koncert Základní
půjde Vaše dítě studovat po
základní škole! Víte, co nabízí
umělecké školy.
Odborné učiliště Cvrčovice svým
Už od odpoledních hodin se pilně
budoucím studentům?
zkoušelo a ozvučovalo. Čas rychle
Je to především klidné, tiché proutíkal, takže se co nevidět přiblížila
středí školy rodinného typu stojící
pátá hodina, tedy začátek koncertu.
uprostřed krásné velké zahrady.
Sál ztichl a rozezvučely se první tóny
I když jsme zbaveni ruchu velkokoledy Adeste Fideles v podání
města, dopravní dostupnost je
orchestru žáků a učitelů. Poté přichávelice snadná a časově nenáročná.
zeli na řadu jak samotní žáci v sólové
Malý počet žáků ve třídách umožhře, tak soubory, kterých působí na
ňuje individuální přístup ve výuce, to
naší škole hned několik.
znamená, že věnujeme zvýšenou
Program byl sestaven tak, aby se na
pozornost žákům se speciálně
koncertě představily všechny rozmavzdělávacími
potřebami. S tím také
nité nástroje, na které se učíme v hunutně souvisí úzká spolupráce
debním oboru, v neposlední řadě
s rodiči. Zdarma poskytujeme žávystoupil i obor taneční. Výtvarný obor
kům pracovní oděv i učebnice. Pro
nachystal v sále krásnou vánoční
vzdálenější žáky máme připraveno
výzdobu a opět se nabízely výrobky
finančně nenáročné internátní
žáků výtvarného oboru.
ubytování. Kolektiv vychovatelů je
Jsem přesvědčena, že jsme i letos
připraven poskytnout dětem ponabídli kvalitní vystoupení a doufám,
třebnou pomoc během celého dne
že se koncert líbil.
a
to nejen při přípravě do školy.
Nakonec bych jménem všech účinkuZájemci
o studium mohou navštívit
jících chtěla poděkovat všem členům
učiliště každý pracovní den, vždy po
učitelského sboru, v čele s paní řediteltelefonické dohodě. Provedeme
kou Vladimírou Kočí, kteří s námi vyVás celým areálem školy, seznástoupení připravili a podporovali nás.
míte se s náplní výuky v jednotlivých
Dita Stehlíková,
učebních oborech, budete mít
studentka II. cyklu ZUŠ
možnost shlédnout naše žáky při
n

práci a prohlédnout si jejich výrobky.

Odborné učiliště Cvrčovice 131

Střední škola pro vzdělávání žáků
se speciálními potřebami
- výstup vzdělání je závěrečná zkouška + výuční list

nabízí pro šk.rok 2009/2010
31-59-E/001

– Šití oděvů

65-52-E/001 ¨ – Kuchařské práce
41-52-E/011
41-52-E/008
66-51-E/003
29-51-E/01

– Zahradnické práce
– Květinářské práce
–Květinářské a aranžérské práce
– Prodavačské práce
– Potravinářská výroba
– Cukrářské práce

Internátní ubytování
Cvrčovice 131, 691 23 Pohořelice
Tel.: 519 424 829, fax: 519 426 567
e-mail: ou.cvrcovice@bv.orgman.cz
www.ou-cvrcovice.wz.cz

nich se v žádné oblasti nehnete z místa.
Ale ještě důležitější je to, co členy
občanského sdružení SPOT přivedlo
k myšlence organizovat Benefici, co
donutilo lidi v protivném studeném
večeru vyjít z domů a přijít na Benefici
– lidskost. To je to, čeho si vážíme nejvíc,
to, co není vidět, nezvážíte to, nespočítáte,…. A je to také to, podle zkušeností
našich přátel s handicapovanými dětmi
z mnoha jiných měst v této zemi, čeho
není schopen každý. A „u nás“ v Moravském Krumlově to lidé umí.
Opravdu těžce se hledají slova, kterými
bych poděkovala za tak veliký dar – za
pochopení, za přátelství. Mám pocit, že
slova jsou v tomto případě nevýstižná.
I ta nejdelší a nejkrásnější věta bude
vedle krásy jednání lidí, kteří naše handicapované žáky svým podílem na
Benefici podpořili, plochá a bezbarvá.
Napíšu to tedy prostě, ale o to upřímněji:
Děkuji jménem svým a jménem celé
Základní školy M. Krumlov Ivančická
touto cestou občanskému sdružení
SPOT za krásný večer a organizačně
náročnou práci odvedenou pro dobrou
věc.
Děkuji všem lidem, kteří na Benefiční
setkání přišli a projevili tak svůj zájem
o „své nejslabší spoluobčany“ – bez
jejich účasti by to nebylo ono. Děkuji
panu místostarostovi Mgr. Třetinovi za
podporu a záštitu setkání. Děkuji paní
poslankyni Ireně Kočí (mimochodem
– v novodobé historii Moravského
Krumlova máme v osobě paní Kočí první
poslankyni v parlamentu ČR – gratulujeme, paní Kočí!) za její dnes už vzácný
čas, který s námi na setkání strávila.
A děkuji i těm, kteří na péči o děti
s postižením mají jiný názor – díky jejich
vyjádřenému postoji lépe vynikne
výjimečnost těch, kteří jsou našimi
kamarády.
Mgr. Lenka Ficová
n
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SPORT
TURNAJ ČSSD MORAVSKÝ KRUMLOV

út 3. 2. POMNÍKY Z ASFALTU – autorské čtení a recitace ze sbírek
sociálně-politické poezie spisovatele
Pavla J. Hejátka se zajímavou vizáží
a hlasem Miroslava Moravce - galerie
Knížecí dům Moravský Krumlov dopoledne pro střední školy, 17.30 hodin pro
veřejnost - vstupné: 30,- Kč
pá 6. 2. XLIV. STUDENTSKÝ PLES
Hotel Epopej M. Krumlov, začátek: 20.00
hodin
ne 8. 2. M A Š K A R N Í K A R N E VA L
v sále DDM - začátek: 14.00 hod. - Karneval pro děti a jejich rodiče a prarodiče,
vstup pro všechny pouze v MASKÁCH!
Odpoledne plné her, soutěží a tance.
Tombola a občerstven zajištěno! Hraje
DJ Tomas. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti
10,- Kč. Nutno nahlásit se předem!
po 9. 2. MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ
POHÁDKA – školní pořad pro MŠ a 1.
třídu ZŠ kinosál Moravský Krumlov
vstupné: 35,- Kč, začátek: 10.00 hodin

V neděli 7. 12. 2008 byl v naší tělocvičně
zahájen druhý ročník halového turnaje
přípravek. Dostavilo se celkem 8 týmů
z celého okresu. Pro malé hráče bylo
připraveno mnoho krásných cen. Každý
tým obdržel sladkou odměnu. První čtyři
týmy obdržely poháry a u jednotlivců byli
oceněni – nejlepší hráč, střelec, brankář
a nejmladší hráč turnaje. Celý den
rozhodovali všechny zápasy p. Zedník a
Michal Bogner. Celé sportovní odpoledne jsme si užili a všem fotbalovým
divákům předvedli krásné zápasy.
Skupina A: Miroslav, Ivančice, Hrotovice, Dobšice
Skupina B: Trstěnice, MK, Višňové,
Oslavany
Umístění ve skupinách :
Sk. A
skóre
1. Ivančice
12:2
2. Miroslav
14:4
3. Dobšice
7:11
4. Hrotovice
2:18
Sk. B
skóre
Mor. Krumlov
8:4
Oslavany
5:3
Višňové
3:3
Trstěnice
4:10

30. 1. 2009

body
9
6
4
3
body
5
5
2
1

Výsledkový servis ve skupinách:
A:
Miroslav-Dobšice
4:1
Ivančice-Hrotovice
4:0
Miroslav-Hrotovice
9:0
Ivančice-Dobšice
5:1
Miroslav-Ivančice
1:3
Dobšice-Hrotovice
5:2
B
Trstěnice-Oslavany
1:3
MK-Višňové
1:1
Trstěnice-Višnové
2:2
MK-Oslavany
2:2
Trstěnice-MK
1:5
Oslavany-Višňové
0:0
Zápasy MK ve skupině:
MK – Višňové
1:1
Střelec: Smékal
Ze začátku jsme se v tomto utkání
rozkoukávali a z toho plynul laciný gól.
Poté jsme zlepšili bojovnost a po celé
utkání byli lepším týmem, více než
vyrovnat se nám ale nepodařilo.
MK - Oslavany
2:2
Střelci: Smékal, Čaněk
V druhém zápase nám opět nevyšel
začátek a po chybách v obraně jsme
inkasovali dvě branky. Po přeskupení
našich řad jsme dostali soupeře pod tlak
a dokázali jsme se prosadit střelecky.
Závěr zápasu patřil jasně nám.

MK – Trstěnice
5:1
Střelci: Smékal, Kocanda 2, Urbánek,
vlastní. Do posledního zápasu jsme vlétli
jako uragán. K postupu ze skupiny jsme
museli vyhrát a nastřílet co nejvíce
branek. Hráči byli na zápas perfektně
připraveni a zcela plnili pokyny trenérů.
Zápas jsme rozhodli třemi rychlými góly
hned v úvodu. Poté jsme jen už čekali na
klopýtnutí našeho rivala ve skupině
Oslavan. Ti pouze remizovali a tak jsme
mohli slavit postup do finále.
Finálový zápas:
MK – Ivančice
0:3
Ivančice nám moc šancí v malé tělocvičně nedaly a tím jen potvrdily suverénní vítězství turnaje. Naše hráče
musím ale pochválit za bojovnost
a obrovské nasazení, týká se to nejen
tohoto utkání, ale i celého turnaje. Druhé
místo na turnaji je určitě zasloužené.
Sestava: Kotlánová Michaela C, Smékal
Erik, Urbánek Patrik, Rozmahel Daniel,
Zimmermann Jakub, Čaněk Ladislav,
Šedrla Petr, Kocanda Tomáš
Střelci:
Smékal Erik
3x
Kocanda Tomáš
2x
Urbánek Patrik
1x
Čaněk Ladislav
1x
Výsledky o umístění:
o 7. místo Hrotovice : Trstěnice 3:0
o 5. místo Dobšice : Višňové 0:1
semifinále Miroslav : Oslavany 2:1
finále
Ivančice : MK
3:0
Konečné pořadí:
1. Ivančice
2. MK
3. Miroslav
4. Oslavany
5. Višňové
6. Dobšice
7. Hrotovice
8. Trstěnice
Nej hráč: Martin Gacov (Ivančice)
Nej střelec: Jiří Švejkar (Miroslav - 6
branek)
Nej brankář: Petr Skřivánek (Dobšice)
Nejmladší hráč: Jakub Dvořáček
(Trstěnice - ročník 2002)

po 9. 2. CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
„EGYPT“ - historie i současnost - spolupráce s Tyflocentrem - přednáší
cestovatelé ing. Arnošt Máder a Mgr.
Jana Puchegger Chadalíková. Městská
knihovna Moravský Krumlov, vstup
zdarma, začátek: 14.00 hodin
st 11. 2. VERNISÁŽ VÝSTAVY „SVĚT
OČIMA BANKOVEK“, začátek: 18.00
hod., galerie Knížecí dům Moravský
Krumlov, výstava potrvá do 3. dubna
2009
so 14. 2. VALENTÝNSKÝ VEČER –
k tanci a poslechu hraje duo De-nis,
začátek: 16.00 hodin, restaurace hotelu
Epopej M. Krumlov rezervace míst – tel.:
515321 317
st 18. 2. NA SLOVÍČKO, PANE
DOKTORE – školní pořad pro 8. - 9.
třídu ZŠ a SŠ, kinosál Moravský
Krumlov, vstupné: 35,- Kč, začátky: 8.15
a 10.30 h.

čt 19. 2. Divadelní hra: Alejandro Casona
- S T R O M Y U M Í R A J Í V S TO J E ,
premiéra, hrají herci divadelního spolku
BEZGEST, vstupné: 50,- Kč, začátek:
18.30 h. - kinosál Moravský Krumlov,
předprodej vstupenek zajišťuje IC – tel.:
515 321 064
pá 20. 2. 3D MOZAIKA na DDM - úprava
předmětů efektivní metodou napodobující klasickou mozaiku, začátek: 16.00
hod., poplatek: 50,- Kč/kus
pá 20. 2. VEČER U CIMBÁLU – večerem provází Horňácká cimbálová muzika
Martina Hrbáče, restaurace hotelu
Epopej Moravský Krumlov, začátek:
19.00 hodin, rezervace vstupenek
zajišťuje IC – tel.: 515 321 064 vstupné:
100,- Kč
čt 26. 2. Divadelní hra: Alejandro Casona
- STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE, repríza,
hrají herci divadelního spolku BEZGEST,
vstupné: 50,- Kč, začátek: 18.30 h.,
kinosál Moravský Krumlov, předprodej
vstupenek zajišťuje IC – tel.: 515 321 064
so 28. 2. JEZDECKÝ PLES, kulturní
dům Rokytná, začátek: 20.00 hodin
PŘIPRAVUJEME:
1. – 31.3. PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH
z nakladatelství Librex - prodej knih pro
děti a mládež s 20% slevou, Městská
knihovna - studovna
po 2. 3. LITERÁRNÍ KAVÁRNA „Životní lásky Zdenky Braunerové“,
S životem a dílem této významné malířky
seznámí posluchače Mgr. Eva Kopčilová. Městská knihovna M. Krumlov,
vstupné: 40,- Kč, začátek: 14.00 h.
út 3. 3. Divadelní hra: Alejandro Casona STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE, repríza.
Hrají herci divadelního spolku BEZGEST, vstupné: 50,- Kč, začátek: 18.30
h., kinosál Moravský Krumlov, předprodej vstupenek zajišťuje IC – tel.: 515 321
064

DRUHÝ MUZIKANTSKÝ PLES V HORNÍCH DUBŇANECH
V pátek 2. ledna 2009 se uskutečnil
druhý muzikantský ples za účasti čtyř
kapel. Dechovou hudbu reprezentovaly PETROVANKA s kapelníkem
Josefem Reiterem, NAŠE KAPELA
Josefa Kristiána z Moravského Krumlova a DUBŇANKA. Moderní taneční hudbu jsme slyšeli v podání skupiny
DREAMS s vedoucím Jiřím Jelínkem,
kterému zároveň patří poděkování za
perfektní organizaci celé akce.
Prožít příjemný večer přišlo na 200
návštěvníků, kteří se dobře bavili a na
některé se usmálo štěstí při losování
tomboly. Můžeme konstatovat, že byla
započata nová tradice, kdy se setkávají muzikanti se svými příznivci. Už
teď se můžeme těšit na další

čt 12. 3. DŘEVĚNÁ MYSL – autorské
čtení spisovatele Ludvíka Vaculíka,
Beseda s Madlou a Ludvíkem Vaculíkovými spojená s autorským čtením
z právě vydané sbírky fejetonů. Hudební
doprovod – žáci ZUŠ Mor. Krumlov.
Galerie Knížecí dům, vstupné: 50,- Kč,
začátek: 17.30 h.
čt 19. 3. PRÁZDNINY SNŮ komedie
F. Joffa, začátek: 19.00 h., divadelní
společnost Háta Praha, vstupné: 270,Kč, kinosál M. Krumlov, předprodej
od 2. 2. 2009 v IC, Zámecká 2, tel.:
515 3210 64
pá 20. 3. ČESKÉ NEBE – divadelní
představení Divadla Járy Cimrmana
Praha, kinosál M. Krumlov, vstupné:
350,- Kč začátek: 19.00 hodin, předprodej vstupenek od 2. 2. 2009 v IC, Zámecká 2, tel.: 515 321 064
DIVADELNÍ MINIFESTIVAL
Dlouhodobé snažení k uvedení Cimrmanů v Mor. Krumlově bylo korunováno
úspěchem, ale termín jsme si bohužel
vybrat nemohli, a tak se stalo, že máme
dvě divadelní představení za sebou.
út 24. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Městské knihovně, prominutí
poplatků za registrace, upomínky a rezervace, ukázka kroniky knihovny,
zpřístupnění skladových oddělení.
n

Oznamujeme občanům,
že Městské kulturní středisko
Mor. Krumlov od 1. ledna 2009
sídlí na adrese:
nám. T. G. Masaryka 40
(Knížecí dům – prostory galerie)
tel.: 515 322 330 * 725 579 923
e-mail: meks.mk@volny.cz
www.mkrumlov.cz
Kopírování je možné
v Informačním centru,
ul. Zámecká 2
tel.: 515 321 064
Městská knihovna Mor. Krumlov
Vás srdečně zve na tradiční posezení
v literární kavárně

ŽIVOTNÍ LÁSKY
ZDENKY
BRAUNEROVÉ
S životem a dílem této významné
malířky seznámí posluchače Mgr. Eva
Kopčilová. Doplněno výstavou knih
muzikantský ples – tentokrát v Peo Zdence Braunerové a jejími kresbami.
Městská knihovna M. Krumlov.
trovicích 17. dubna 2009.
Pondělí 2. března 2009
Antonín Veselý n
ve 14.00 hodin, vstupné: 40,- Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov
pořádá besedu s autorským čtením
Největší dík patří organizátorům a sponPAVLA J. HEJÁTKA
zorům turnaje !!!
„Pomníky z asfaltu“
Organizátoři: Smékal Patrik, Josef Vlk,
Kvalitní a poutavé čtení s recitací
Ladislav Čaněk, František Kromus,
autorových sbírek sociálně-politické
Milan Drahozal, Jiří Kotlán, Irena Kočí
poezie. Autor básnických sbírek a knih
Sponzoři: ČSSD, M-sport, A+V Autose zajímavou vizáží a hlasem Miroslava
bazar, Cykloservis Novotný, Fa H.O.S
Moravce
– voda, topení, plyn, Vinotéka U Kláštes krásnou poémou. Po besedě je možnost zakoupení
ra, truhlářství D-Fortel, Smékal – voda,
autorových knih. úterý 3. února 2009 – 17.30 hod.
topení, plyn
Galerie Knížecí dům, nám. T. G. M. 40
vstupné: 30,- Kč
trenér Josef Vlk n

VESELÍ CHLAPCI Z MORAVY SI ODVÁŽEJÍ JUBILEJNÍ POHÁR
Stalo se již tradicí, že začátek roku v Moravském Krumlově patří „Novoročnímu nohejbalovému turnaji o pohár starosty města“. Ten letošní,
v pořadí desátý, se uskutečnil v sobotu dne 17. ledna 2009 ve sportovní
hale SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov.
Starosta města Ing. Jaroslav Mokrý pozdravil přítomné hráče a věrné
fanoušky a zahájil jubilejní nohejbalový turnaj. Hodiny ukazují 8.30
a nohejbalový kolotoč se rozjíždí. Do bojů nastoupilo deset trojic z jižní
Moravy a Vysočiny. Hrálo se ve dvou skupinách systémem „každý
s každým“. Ti nejlepší bojovali o postup až do velkého finále. Zde se střetli
hráči Pozdního sběru II s Veselými chlapci. Po velkém boji zvítězili „Veselí
chlapci z Moravy“, kteří neprohráli po celý turnaj ani jeden set. Tím po
zásluze potvrdili svoji suverenitu.
Zde je pořadí turnaje:
1. Veselí chlapci z Moravy (Petr Veselý ze Znojma, Marcel Sobotka,
Ľudovít Csiba a Jiří Pospíchal, všichni z Jihlavy)
2. Pozdní sběr II (Petr Skrušný z Brna, Milan Crhák a Milan Bodö z Modřic)

čt 5. 3. KONCERT – KAREL PLÍHAL,
začátek: 19.00 hodin. V pořadu zazní
nové písně z chystaného CD „Vzduchoprázdniny“ i výběr písní starších,
diváci se mohou těšit na nové básničky,
které jsou tradičně součástí každého
koncertu. kinosál M. Krumlov, vstupné:
170,- Kč, předprodej vstupenek zajišťuje
IC

TyfloCentrum Brno, o.p.s., pracoviště Mor.
Krumlov ve spolupráci s Městskou
knihovnou Mor. Krumlov
zve širokou veřejnost na cestopisnou
přednášku EGYPT
Na besedě vás cestovatel a průvodce Ing.
Arnošt Máder a Mgr. Jana Puchegger
Chadalíková seznámí s památkami starověkého Egypta i se
životem současných obyvatel. Oba navštívili Egypt několikrát,
budou se tedy věnovat jak zdejší přírodě a moři, tak proslulým
památkám v Údolí králů. Ze svých cest přivezli řadu předmětů,
které jsou v Egyptě zcela běžné, např. ručně vyráběné šaty,
šperky, místní parfémy, ale i suvenýry, které si jako turisté můžete
odvést i vy. Beseda bude mít zároveň i haptický charakter, to
znamená, že všechny jmenované předměty si můžete
prohlédnout opravdu zblízka a osahat si je.
Pondělí 9. února 2009, začátek ve 14 hod.
v Městské knihovně M.K., nám. TGM 35 - vstup zdarma

3. Raptoři (Jiří Vaculík, David Hanák a Patrik Srba z Dolních Louček
a Petrovic u M. K.)
4. Znojemské strojírny (Libor Semerád starší, Libor Semerád mladší ze
Znojma, MartinKarandyszewský z Moravského Krumlova)
Celodenní nohejbalový maratón s míčem skončil. Ve večerních hodinách
předal starosta města vítězným hráčům poháry spolu s hodnotnými cenami. Poděkování patří sponzorům, a sice: Městu Moravský Krumlov, panu
starostovi Ing. J. Mokrému, restauraci „U Blondýny“ v Moravském
Krumlově, Střední odborné škole obchodní a Střednímu odbornému
učilišti řemesel v Moravském Krumlově, Optice paní Šárky Kocandové
v Ivančicích a v Brně a firmě Koberce PEPO v Třebíči.
Zvláštní poděkování patří také paní Aničce Lánské za perfektní zajištění
občerstvení během celého turnaje. Rovněž dík pořadatelům – hráčům
z týmů „Makalu“ a „Mad Skunks“ z Moravského Krumlova.
Mnoho zdaru nohejbalu v roce 2009!
Antonín Veselý n

