
Krátce k uprchlické krizi

Evropská unie řeší uprchlickou krizi, která se rozrostla do vel-
kých rozměrů a vyžaduje složité a celoevropské řešení. I spousta 
z vás se různými informačními kanály k této problematice vyjadřuje. 

V této souvislosti mě napadá několik otázek a sám sebe se ptám, 
jak tento problém řešit. Čí je to vlastně problém?  Je to problém vál-
ky v Sýrii nebo je to problém balkánských zemí  nebo je to problém 
Německa a Francie nebo je to problém celé Evropy? V odpovědi 
na tuto otázku mi chybí jasná evropská vize pro řešení tohoto pro-
blému. 

Každému je jasné, že jsme nuceni se postarat o část uprchlí-
ků. Každého migranta však přijmout nemůžeme, protože máme jen 
omezenou kapacitu. Jsem přesvědčený o tom, že každý z nás by 
hledal řešení, jak se postarat o rodinu s malými dětmi, kterou válka 
v Sýrii připravila o domov, bezpečí. Co však zásadně odmítám, je 
starat se o ekonomicky svébytné migranty z Balkánu. 

Schválené kvóty jsou dočasným řešením, které však zásadní 
a jasné rozhodnutí pouze odkládají, 80 % lidí je ze zcela pochopitel-
ných důvodů proti kvótám. Uprchlíci nechtějí do Rumunska, na Slo-
vensko, do Česka, ale jejich cílem je Německo, Francie a Švédsko. 
Ti, co utíkají z nouze, si zaslouží náš soucit a solidaritu.

Myslím si, že je nutné přijmout základní pravidla pomoci, jas-
ně říct, kdo si pomoc zaslouží, a kdo ne. Je nutné zrychlit a najít 
společnou evropskou politiku. V Česku problémem velmi zjedno-
dušujeme na povinné kvóty, přičemž není řešením obestavit naše 
hranice ostnatým drátem a tvářit se, že problém neexistuje.  

Další otázkou je, zda máme sílu a odvahu řešit problém uprchlí-
ků v zemi, kde vznikl, zda si to umíme  rozdat s Islámským státem 
otevřeně vojenskou intervencí. Je nutné zlikvidovat teroristický Is-
lámský stát a jeho příznivce.  

Problematika vyžaduje evropské řešení. Nestavět přistěhova-
lecká ghetta, najít základní komunikační pravidla, respektovat ze 
strany uprchlíků pravidla a zákony daných zemí, které je přijaly. 
Sjednocená Evropa stojí před velikým problémem, jeho řešení vy-
žaduje odvahu a sílu. Byla by škoda, kdyby se myšlenka společné-
ho evropského státu zničila při prvním skutečném problému, který 
musí řešit.

Tomáš Třetina n

Čtvrté burčákobraní bavilo Moravský Krumlov

Přes dva tisíce lidí se v sobotu  
19. září přišly pobavit na nádvoří 
zámku v Moravském Krumlově, kde 
se konalo již tradiční Krumlovské bur-
čákobraní.

Letos hosty poprvé nepotrápily ani 
dešťové přeháňky, a tak oslavy vína 
a burčáku nebyly ničím rušeny. Pro 
nejmenší účastníky si opět Dům dětí 
a mládeže připravil bohatý program. 
Stejnému zájmu dětí se těšil i dobový 
kolotoč, koníci nebo skákací hrad.

Celý den doprovázel bohatý pro-
gram, pilo se víno i burčák, ochut-
návaly se spousty dobrot, tančilo se 
i zpívalo se Švédovou trojkou, králem 
Freddiem ze skupiny Queenie nebo 
frontmanem skupiny Žlutý pes Ond-
řejem Hejmou. Nechyběla cimbálová 
muzika nebo rock v podání kapely 
Monroe.

Již připravujeme V. ročník, a jestli 
se vše podaří, bude se na co těšit... 
Samozřejmě je pro nás priorita napra-
vit i chybičky, které jsme letos vypo-

zorovali, pro větší spokojenost všech 
návštěvníků. Děkujeme za přízeň, byli 
jste skvělí!!!

-red- , 
foto Lukáš Vala 2x 

a Jakub Pustoměrský n

V elektrárně Dukovany překontrolují svary 
Druhý a třetí blok elektrárny Duko-

vany byly 1. a 2. října postupně odpo-
jeny od přenosové sítě. Odborníci zde 
zkontrolují svary potrubí. Elektrárna 
si totiž chce ověřit výsledky testů 
z předchozích odstávek. 

Operátoři Jaderné elektrárny Du-
kovany začali 1. 10. postupně od-
pojovat od sítě druhý výrobní blok.  
2. 10. jej následoval třetí. Odborní-
ci zde zkontrolují výstupy některých 
kontrol svarů. Elektrárna si totiž chce 
ověřit výsledky testů z předchozích 
odstávek, které podle ní nemusí být 
zcela průkazné. Navíc ji v letošním 
roce čeká podání žádosti o prodlou-
žení provozu, proto chce management 
předejít možným problémům. „Bude 
to  mít vliv na naše provozní výsled-
ky, ale naší absolutní prioritou je bez-
pečnost. A my chceme mít naprostou 

i první blok a mimo provoz je i jeden 
z temelínských bloků. V České repub-
lice tak bude chybět více než polovina 
z výrobních kapacit jaderných elekt-
ráren. Nedostatek elektřiny ale podle 
energetiků nehrozí. 

„Odstavované bloky Dukovan bu-
dou nahrazeny najetím našich dalších 
zdrojů. Nedostatek elektřiny tak roz-
hodně nehrozí,“ říká mluvčí Skupiny 
ČEZ Barbora Půlpánová.

Délku odstávek provozovatel 
upřesní v následujících dnech.  Zá-
ležet podle něj bude na kapacitách 
dodavatelů. Pro provedení kontrol je 
navíc nutné technologii pozvolna vy-
chladit a zařízení odizolovat.

Ing. Jiří Bezděk
tiskový mluvčí ČEZ, a. s. 

Jaderná elektrárna Dukovany n

jistotu. Do konce měsíce podáváme 
žádost o prodloužení provozu prvního 
bloku, proto musíme mít vše důkladně 
ověřeno,“ říká ředitel elektrárny Miloš 
Štěpanovský.

„Půjde především o pořízení no-
vých rentgenových snímků svarových 
spojů v jaderné i nejaderné části obou 
bloků. Rozhodně neodstavujeme kvůli 
poruše. Jde o to, že musíme mít na-
prostou jistotu, že zařízení je v pořád-
ku. A protože dokumentace, kterou 
máme k dispozici, není dostatečně 
kvalitní, vybrané svary projdou další 
kontrolou. Jednoduše řečeno, pořídí-
me například nové rentgenové sním-
ky,“ upřesňuje mluvčí elektrárny Jiří 
Bezděk.

Odstávka bloků v Dukovanech 
přichází ve chvíli, kdy se v plánované 
odstávce pro výměnu paliva nachází 

Rozdávají se barevné tašky
na tříděný odpad

Už máte svou žlutou, zelenou 
a modrou tašku na tříděný odpad? 

Žlutá, zelená a modrá. To jsou 
barvy tašek určených k třídění odpa-
du. Tašky na sklo, plasty a papír jsou 

odměnou pro ty, kteří separují odpad, 
a zároveň motivací pro ty, kteří se 
do třídění odpadu ještě nezapojili. 

Odpad je v nich možné shromaž-
ďovat a poté pohodlně odnést ke kon-
tejnerům na tříděný odpad. Díky 
tomu, že jsou tašky omyvatelné, se 
dají jednoduše udržovat a používat 
bez omezení. 

Občané města Moravský Krum-
lov si tašky na tříděný odpad mohou 
zdarma vyzvednout na odboru život-
ního prostředí, který je umístěn v pří-
zemí městského úřadu v Moravském 
Krumlově.                                        n

Dny evropského dědictví 2015
na krumlovském zámku a na Templštejně

Moravský Krumlov se letos opět 
přihlásil k podpoře tradiční celoevrop-
ské akce věnované památkám. 

„Znovuzrozený“ Templštejn na-
vštívilo v neděli 6. září přibližně  
130 příznivců historie a turistů.

Obdobný počet návštěvníků si 
prohlédl výstavy Význačná díla ze 
sbírky Jana a Medy Mládkových, 
ilustrace Zdeňka Buriana a velko-
formátové obrazy Vladimíra Franze 
v opravených zámeckých prostorách, 
výjimečně bylo zpřístupněno rovněž 
arkádové nádvoří. 

foto: archiv MěÚ n



 
 
 

Městu Moravský Krumlov byla na základě projektové žádosti poskytnuta podpora  ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, v 
prioritní ose 4:  Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, 
oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady. 

Podpora je určena na projekt  Modernizace sběrného dvora odpadů města Moravský 
Krumlov 

Celkové náklady projektu činí 14 925 020 Kč, z toho příspěvek z Fondu soudržnosti 
představuje objem finančních prostředků 12 961 043 Kč a dotace Státního fondu životního 
prostředí je ve výši 762 414 Kč. 

Cílem akce bylo vyřešení nevyhovujícího stavu sběrného dvora na ul. Dvořákova  z hlediska 
stavebního, technického a kapacitního. Stavební práce byly zahájeny v únoru 2015, přejímací 
řízení dokončené stavby bylo zahájeno 30. června 2015. 

V rámci modernizace bylo provedeno zpevnění vnitroareálové plochy – užitná plocha  má 
rozlohu 1 560 m². Technicky nevyhovující sklady nahradily dva zastřešené skladové prostory 
pro shromažďování polystyrénu, skla a papíru do kontejnerů a pro elektroodpad. 

V areálu sběrného dvora byla vybudována nájezdová mostní váha o rozměrech 8x3 m. 
Ke značnému zlepšení životního prostředí přispělo vybudování odvedení oddělených 
kontaminovaných vod na odlučovač lehkých kapalin a odvedení jednotné kanalizace z areálu.  

Součástí modernizace byla výstavba opěrné zdi pro skládkování sypkých materiálů, ozelenění 
a osvětlení areálu.  

Kromě realizovaných stavebních prací bylo pořízeno rovněž nezbytné vybavení pro provoz - 
štěpkovač na organický odpad, lis na odpad, plastové kontejnery s víkem a velkoobjemové 
kontejnery.  

Realizací projektu dochází ke zlepšení provozu sběrného dvora z pohledu ekologického, 
ekonomického i manipulace s vlastními odpady. Zprovoznění modernizovaného areálu je 
důležitým krokem k postupnému omezování množství odpadů ukládaných 
nedisciplinovanými občany na černé skládky. Odevzdáváním tříděného odpadu na sběrný 
dvůr může být cestou ke snížení celkových nákladů v oblasti odpadového hospodářství.  

Modernizovaný sběrný dvůr počítá s roční kapacitou 660 t odpadu, což představuje navýšení 
kapacity o 88 t za rok. 
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Rodinná politika 
města M. Krumlov

Rodinná politika představuje sou-
hrn aktivit a opatření zaměřených 
na podporu rodin ve výkonu jejich při-
rozených funkcí. 

Cílem rodinné politiky na regionál-
ní úrovni je vytvořit příznivé podmínky 
pro vznik a fungování rodin prostřed-
nictvím prorodinných aktivit, které 
jsou realizovány v různých oblastech 
veřejného života,  jako je bydlení, 
školství, služby pro rodiny, dopra-
va, pořádání společensko-kulturních 
akcí, vzdělávacích a osvětových ak-
tivit, přizpůsobování a budování infra-
struktury, projekty zaměřené na zvy-
šování rodičovských kompetencí, 
péče o volný čas dětí atd.

Sdělujeme občanům města i všem 
dalším subjektům, že institucionálně, 
analyticky a koncepčně zajišťuje úko-
ly v oblasti rodinné politiky města Mo-
ravský Krumlov koordinátor rodinné 
politiky, který je organizačně zařazen 
pod odbor sociálních věcí. 

Kontaktní údaje: Mgr. Vladimí-
ra Šulcová, Městský úřad Morav-
ský Krumlov, nám. Klášterní 125,  
e-mail sulcovav@mkrumlov.cz.

Podněty týkající se potřeb rodin 
a návrhy možných prorodinných opat-
ření zasílejte na výše uvedené adre-
sy.

za OSV: 
JUDr. Věra Bártová, vedoucí n

Informace

pro občany
Do konce roku 2015 budou 

do domácností 
v Moravském Krumlově rozneseny 

„Příručky pro ochranu obyvatelstva 
v případě radiační havárie 

JE Dukovany s kalendářem 
na roky 2016-2017“.

Krátce z jednání Rady a Zastupitelstva města 
Moravský Krumlov

Rada města na 17.  schůzi dne 
25. 8. 2015 mimo jiné

- schválila Smlouvu o dílo na akci 
„Místní komunikace POD HRADBA-
MI“ se subjektem STRABAG, a. s., 
Praha

- schválila znění Výzev k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Úprava vstupů do budovy 
Břízová 255-6“, „Výměna střešní kryti-
ny Břízová 255-6“, „Oprava krovu a vý-
měna střešní krytiny Zámecká 22“

- vzala na vědomí informaci o pl-
nění a čerpání rozpočtu města Morav-
ský Krumlov za I. pololetí roku 2015

Zastupitelstvo města na 6. zase-
dání dne 07.09.2015 mimo jiné

- schválilo Zastavovací studii v lo-
kalitě Novosady a pořízení Územní 
studie Novosady

- schválilo Pravidla pro realizaci 

prodeje stavebních míst na ul. Luční 
v Polánce v upraveném znění dle pří-
lohy, kdy bude se zájemcem uzavře-
na kupní smlouva s výhradou zpětné 
koupě a předkupním právem

- schválilo vypracování investiční-
ho záměru na opravu objektu hasič-
ské zbrojnice č. p.1316 v Rokytné

- neschválilo odkup souboru ne-
movitostí hotelu Epopej Moravský 
Krumlov do vlastnictví města dle 
nabídky paní Hany Tranové ze dne 
01.07.2015

- zvolilo v souladu s ustanove-
ním § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů za předsedu 
Kontrolního výboru zastupitelstva 
města Moravský Krumlov Mgr. Bo-
řivoje Zieglera, a to s účinností 
od 07.09.2015 

Rada města na 18. schůzi dne 
09.09.2015 mimo jiné

- schválila přijetí dotace na akci 
„Přírodní hřiště Mateřská škola Mo-
ravský Krumlov“

- schválila výzvu k podání nabídky 
na zpracovatele zakázky „strategický 
plán – Program rozvoje města Morav-
ský Krumlov na období 2015 – 2022“

- jmenovala v souladu s ustanove-
ním § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů do funkce vedoucí od-
boru regionálního rozvoje MěÚ Morav-
ský Krumlov Ing. Andreu Stejskalovou, 
a to s účinností od 15.09.2015 

Kompletní usnesení z jednání 
orgánů města jsou postupně zve-
řejňována na webu města www.
mkrumlov.cz v sekci Zastupitelstvo 
města a Rada města.

n

 
 
 
 
 

PRÁVNÍ SLUŽBY 

PRO OBČANY I PODNIKATELE 
 smlouvy        
  zastupování před soudy a úřady  
 právní konzultace  
 zpracování oddlužení 
 služby v ČJ, AJ, NJ, FJ 

nám. T. G. Masaryka 29, Mor. Krumlov 
(pošta) 

čtvrtek 9:00 – 15:00 hod. nebo dle dohody 
mylbachrjelinek@gmail.com 

+ 420 774 511 451, + 420 606 752 177 

www.kancelaradvokatu.cz 
 

inzerce

Nabídka preventivních programů na školní rok 2015/2016
Již dvanáctým rokem odbor školství a kultury MěÚ Moravský Krumlov, jako jedna z mála obcí s rozšířenou působností, 

zabezpečuje realizaci Komplexního programu primární prevence. Jedná se o projekt určený mateřským školám, žákům 
prvního a druhého stupně ZŠ a studentům SŠ, SOŠ a SOU, který sdružuje státní i nestátní instituce zabývající se primární 
prevencí kriminality, drogových závislostí a rizikového chování ve správním obvodu Moravský Krumlov. Je „aplikován“ 
do škol a školských zařízení formou prožitkových programů a besed přizpůsobených cílové skupině účastníků.

KPPP není na rozdíl od Minimálního preventivního programu (MPP) pro nikoho povinný, ale jde o možnost nabídnout 
každému dítěti, které se vzdělává ve školách v regionu Moravský Krumlov, aby absolvovalo tento program. Ten je vhodným 
doplňkem MPP, jenž je závazným na základě metodického pokynu k prevenci sociálně patologických jevů pro všechny 
školy a školská zařízení a podléhá kontrole ČŠI.

V letošním školním roce 2015/2016 je v nabídce 15 základních preventivních programů od 10 různých institucí, jako 
např. OSPOD MěÚ M.Krumlov, Policie ČR, Městská policie Moravský Krumlov, Oblastní charita Třebíč K-centrum NOE, 
Oblastní charita Znojmo, Tereza – pomoc obětem domácího násilí, Oblastní charita Znojmo,  Magdala – pomoc obětem 
obchodování s lidmi a nucené prostituce, Znojmo, Probační a mediační služba Znojmo, Nízkoprahový klub Coolna Morav-
ský Krumlov, NP Podyjí. Dalších 7 dílčích preventivních programů zajišťuje Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže 
Moravský Krumlov, příspěvková organizace, pracoviště DDM M. Krumlov a další školami velmi oblíbené prožitkové lekce 
zabezpečuje Centrum prevence, sdružení Podané ruce, o. p. s. z Brna.

Celkovou nabídku jednotlivých programů najdete na www.mkrumlov.cz (Městský úřad, informace z odborů, odbor škol-
ství a kultury).

Jana Franková, OŠK MěÚ Moravský Krumlov  n

KOMPLEXNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO SPRÁVNÍ OBVOD MORAVSKÝ KRUMLOV



  PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME DŮM, CHALUPU A BYT  

               V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ A OKOLÍ 
             Pokud vlastníte takovou nemovitost a zvažujete její prodej,               
 neváhejte nás kontaktovat a my zařídíme vše potřebné! 
               - Zajímá vás jak zvýšit cenu vaší nemovitosti? 

               - Potřebujete poradit s prodejem? 

                 - Dostali jste se do potíží? 

                 - Nezvládáte splácet a hrozí vám exekuce? 

                 - Máte již exekuci na nemovitosti? 
      ZAVOLEJTE  730 195 180 nebo zdarma 800 101 128  
                  A MY VÁM POMŮŽEME VAŠI SITUACI VYŘEŠIT! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Zákaznické centrum 533 383 335

Rádi bychom vás informovali o zařazení nových kanálů do programových 
nabídek služby Televize. 

Od 29. 9. můžete v síti Selfnet nově sledovat Barrandov Plus, Kino Barrandov, 
Slovak Sport 2 HD a Extasy. Rozšiřujeme také nabídku DVB-T, v rámci které 
nyní naladíte 37 kanálů zdarma ke všem programovým nabídkám, a to na všech 
televizorech s DVB-T tunerem v domácnosti.

Pro zobrazení nových kanálů je třeba pouze přeladit váš televizor, resp. set-top-
box. Návod najdete na  www.selfnet.cz nebo na kanálu Selfnet ve vaší televizi.
Nově zařazeným programům musely uvolnit místo 4 analogové televizní kanály. 
Stále ale nabízíme celkem 15 analogových kanálů pro starší typy televizorů.

www.selfnet.cz

Nové Programy  
v Tv naBíDcE

inzerce

K zahradnické výstavě

Ve dnech 12. - 15. září proběhla již 9. zahradnická výstava v galerii Knížecího domu v Mo-
ravském Krumlově. Organizovala ji Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
a květinářství Ludmily Dvořákové za finanční podpory města Moravský Krumlov. Výstava byla 
zahájena vernisáží s úvodním slovem pana starosty Mgr. Tomáše Třetiny. Byla pojata jako 
ukázka toho, co vypěstovali pěstitelé a zahrádkáři v našem regionu během vegetačního období. 
Na výstavě se také prezentovali profesionální zahradníci a pěstitelé: Zahradnictví Kopetka Jan 
Vedrovice, Ovocná školka Venuta Kadov a Bylinky, s. r. o. Suchohrdly u Miroslavi.  

Průběh vegetačního období byl klimaticky velmi nepříznivý s vysokými letními teplotami 
a s malými srážkami. Letos vůbec neplatila stará pranostika: „Co červenec neuvaří, to srpen ne-
dopeče.“ Ve sdělovacích prostředcích se uvádělo, že řeky na jižní Moravě mají desetiprocentní 
průtok vzhledem k normálnímu stavu. Během letních měsíců měla řeka Rokytná minimální 
průtok, v Moravském Krumlově dne 16. srpna pouhých 22 litrů za sekundu a řeka Jevišovka 
v Jevišovicích byla tři dny po sobě bez vody. Průměrný roční průtok Rokytné je 1,28 m3/s a Je-
višovky 0,27 m3/s. (zdroj:www.chmi.cz) 

Je známo, že Jihomoravský kraj doporučil omezit zalévání na to nejnutnější. Přesto se pěs-
titelům podařilo vyprodukovat  produkty, které jsou zvyklí pěstovat pro sebe a svou rodinu. Sice 
ne v takovém množství a v kvalitě, na jakou byli zvyklí v předchozích letech, ale přece jenom 
je vypěstovali. 

Celkem 53 pěstitelů poskytlo na výstavu asi 160 svých produktů. Je nutno uvést, že to byli 
většinou pěstitelé, kteří nejsou členy naší organizace. Tak jak tak, mají zahradničení v srdci. 
Nelze uvést jména všech, proto zveřejňujeme ty nejštědřejší: pan Martin Blahetek, pan Václav 
Dubšík, pan František Gruna, pan Jan Gruna, paní Pavla Hrabinová, pan Petr Hrdlička, paní 
Květa Jeřábková, pan Jaroslav Mach st. a pan Karel Košťál. Na výstavě pak byly k vidění vý-
pěstky drobného ovoce, běžného ovoce, vinné révy, zeleniny, brambor, dýně, dýně okrasné, 
kaktusy, byliny – bazalka, máta, koriandr, meduňka, libeček, petržel, pažitka, a také vzrostlá 
rostlina tabáku, bambusu, květiny řezané – slunečnice, chryzantémy, lilie, květiny hrnkové. Dá 
se říct, že se jedná o rostliny, které jsou běžně k mání. Přesto je pěstitelé pěstují, zřejmě proto, 
že chtějí mít své vlastní. Zajišťují jim pravidelnou péči, ošetřují je, dodržují příslušné agrotech-
nické lhůty. Pochopitelně jsou za svou práci odměněni.

Na výstavě představil část toho, co pěstuje, také pan Ladislav Stehlík. Jednalo se o méně 
známé, ale i u nás neznámé ovocné dřeviny, které mají potenciál růst a plodit v našem klima-
tickém pásmu. Například fíky, maďoul, písečná hrušeň, kalamondin a další. Známá pěstitelka 
chryzantém paní Eva Blažková z těchto květin vytvořila krásné vazby. Výstavu obohacovaly 
dřevěné plastiky pana Tomáše Hoška z Rokytné, slámové ozdoby paní Pavly Havlíčkové a do-
plňovaly fotografie pana Josefa Kristiána, který už bohužel není mezi námi. Paní Hana Klu-
sáková opět ukázala, jaký má dar a estetický cit při ztvárnění své nápadité keramiky. Výstavu 
velmi vkusně aranžovaly paní Ludmila Dvořáková, Ing. Radka Škodová, paní Hana Klusáková 
(keramiku), paní Jana Kopuletá z Ivančic (chryzantémy) a paní Ing. Mgr. Iveta Kudláčková 
z Vedrovic (zahradnictví). Všem, kdo se na zajištění výstavy jakýmkoliv způsobem podíleli, 
srdečně děkujeme.

Díky propagaci a vlastnímu skutečnému zájmu navštívili výstavu lidé z širokého okolí.  Je-
jich hodnocení bylo pro nás pozitivní a lichotivé. Byli jsme také potěšeni tím, že výstavu navští-
vilo asi 90 dětí.

Josef Škoda  n
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Vítání občánků 
v M. Krumlově

V sobotu 3. 10. 2015 proběhlo 
na městském úřadě slavnostní Vítání 
občánků. A kteří to byli? Jan Branč, 
Linda Cafourková, David Čech, Denis 
Hošek, Vojtěch Jíra, Nela Juránková, 
Zdeněk Juránek, Adam Kölbl, Natálie 
Lamlová, Vanessa Minářová, Lukáš 
Zelníček, Linda Zetochová a Natálie 
Sklenářová.

Přejeme všem dětem, rodičům 
i prarodičům co nejvíce šťastných 
chvil, zdraví a lásky. Ať je Vám 
na světě krásně.

Text i foto: Květoslava Kotková n



 
Město Moravský Krumlov, Městské kulturní středisko M. Krumlov, příspěvková organizace 

náměstí T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov 
Předprodej 515 321 064, 725 579 923, meks@meksmk.cz, www.meksmk.cz 

  

    Čt 19.00                                     KOMEDIE 
5/11/2015                              KINOSÁL M. KRUMLOV                                                                          

 

          
 
 

 
 
 

Co se stane, když manželé dostanou 
divadelní abonentky v hledišti každý jinan.  
On sedí vedle mladé a půvabné sousedky. 

Zamiluje se do ní a jejich vztah se během sezóny vyvíjí. 
A mají na to vliv i uváděné hry, což rozehrává 

bohatost fantazie a humoru. 
 

Vstupné 300,- Kč                                                                                                                                                                                      

 Městská knihovna a Český rozhlas Brno 

Náměstí T. G. Masaryka 35, Moravský Krumlov. 
515 322 252, 725 579 924, knihovnamk@quick.cz, www.knihovnamk.cz 

 

 

ÚT 17.30                                             BESEDA 
13. ŘÍJNA                                             GALERIE  

 

MORAVA - ZEMĚ 
NEZNÁMÁ 

ANEB POVÍDÁNÍ O KRÁSÁCH A ZAJÍMAVOSTECH 
MORAVY S REDAKTORY ČESKÉHO ROZHLASU BRNO 

VSTUPNÉ: 25,- Kč 

·Víte, že nejvyšší pevný bod České republiky je na Moravě? 

·Tušíte, že na Moravě najdete hned několik Lurdských jeskyní? 

·Uhádli byste, co mají alpské vodovody zásobující Vídeň 
společného s Moravou? 

To a ještě mnohé navíc vám prozradí redaktorka ČRo Brno Hana 
Ondryášová (mimo jiné autorka rozhlasových cestopisných 
reportáží a znalkyně moravských pověstí) společně se svým 
kolegou Milošem Šenkýřem (mj. několikanásobným vítězem 
soutěže Média na pomoc památkám).  

Součástí bude i netradiční soutěž. 

 

 

Cesta kolem světa za 6 dní
Ve dnech 13.07. - 19.07.2015 po-

řádal Městský úřad Moravský Krum-
lov, odbor sociálních věcí, oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 
OSPOD) na Kašparově chatě v Orlic-
kých horách Výchovně rekreační tá-
bor pro děti (dále jen tábor) s názvem 
„Cesta kolem světa za 6 dní“. 

Tábora se zúčastnilo osmnáct 
dětí ve věku 9-14 let, které má OS-
POD ve své evidenci. Jedná se tedy 
zejména o děti uvedené v § 6 záko-
na č. 359/1999 Sb., o sociálně-práv-
ní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů - děti, které by mohly patřit – 
nebo již patří do rizikové skupiny oby-
vatel (vlivem sociální situace rodiny, 

VERNISÁŽ
VÝSTAVA 

PETRA NOVOTNÉHO 

DÍLA Z  
MEZISTÁTNÍCH KADEŘNICKÝCH SOUTĚŽÍ

MŮŽETE ZHLÉDNOUT I V GALERII 
KNÍŽECÍHO

DOMU A TO PO DOBU DVOU MĚSÍCŮ !

VÝSTAVA  TÍMTO ZAKONČUJE CESTU 
PO NAŠÍ REPUBLICE, 

BYLA NAPŘÍKLAD: V BRNĚ, OSTRAVĚ, PRAZE,
 MUZEU KOŘENEC,,,,

ŘÍJEN 
 

2015
 v galerii Knížecí dům

Galerie Knížecí dům M. Krumlov, vstupné – 20,- Kč dospělí, 
10,-  snížené, děti a školní skupiny zdarma, 

otevírací doba : po – pá od 8 – 11 hodin, 12 – 16 hodin, so – 9 – 12 hodin, ne 14 – 16 hodin.

Prosinec
listopad

        

  

  PENB - Průkaz energetické náročnosti budov 

 

Prodáváte svou nemovitost? Máte veškeré potřebné informace? Víte, co je PENB? Kdo ji 
vydává? K čemu slouží? Ne? My Vám poradíme… 

Energetický štítek, neboli PENB je v podstatě certifikát, který informuje o tom, jakou má 
daná nemovitost spotřebu energií. PENB se tak trochu podobá třídám, které rozlišujeme  
u domácích spotřebičů, jako je lednice či pračka. PENB se dle spotřeby energií rozděluje  
do 7 tříd – od nejúspornější A po neúspornou G. 

Kdo musí mít PENB? Do konce roku 2012 platilo, že energetický průkaz si musel pořídit každý 
majitel při stavbě nových budov, větších změnách již dokončených budov s podlahovou 
plochou větší než 1 000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost, a při prodeji nebo 
pronájmu budov, pro které nastala povinnost zpracovat průkaz. 

Další změny pak nastaly 1. 1. 2013, kdy vznikla povinnost zřízení PENB pro všechny 
stavebníky, společenství vlastníků jednotek a pro vlastníky budov. Energetický štítek byl už 
potřeba i při výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov, prodeji 
budovy nebo její ucelené části a pronájmu budov. 

Dne 1. 7. 2015 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb. a přinesla s sebou další 
důležité změny. Od tohoto data není PENB vyžadován u prodejů, popř. pronájmů budov do 
roku 1947, tzn. budov, které byly postaveny před rokem 1947 a dodnes neprošly žádnou 
větší rekonstrukcí, tzn. rekonstrukcí, která nepřesáhne více než 25 % plochy nemovitosti. U 
těchto budov je nutné v inzerátech uvádět nejhorší energetickou třídu G. 

S novelou zákona vzniká také odpovědnost realitních kanceláří za zveřejnění energetické 
třídy v inzerátech. Při nedodržení vzniká realitní kanceláři pokuta ve výši 100.000 Kč. 
V případě, že majitel prodává svoji nemovitost přes zprostředkovatele, je povinen předat 
vyhotovených štítek zprostředkovateli. Neučiní-li tak, je realitní kancelář povinna do inzerátu 
uvést nejhorší energetickou třídu G. Energetický štítek lze ale nahradit fakturami za poslední 
3 roky na služby (elektřina, plyn…).  

Zajímá vás, v jakém případě PENB nepotřebujete, jaké má výhody? Napadají vás další 
otázky? Nebo potřebujete poradit s prodejem nemovitosti? Neváhejte se na 
mě obrátit pro radu. 

       Jana Makešová 

      Specialista na prodej nemovitostí  

     Century21 Bonus Brno,  

800 101 128 nebo 730 195 180 

Prodám rodinný dům
3+1 s garáží, zahradou 

a hospodářským stavením v obci 
Dolní Dubňany. Cena dohodou. 

Více informací na tel. 727851151.
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děti s výchovnými problémy, 
nezletilí pachatelé činů jinak 
trestných, nezl. oběti trestných 
činů apod.). 

Program byl přizpůsoben 
povaze dětí a také počasí da-
ného období. Účastníci „na-
vštívili“ země: Japonsko, Řec-
ko, Antarktida, USA a Egypt. 
Cílem táboru bylo výchovné působení na děti směřující 
k odstranění a potlačení poruch chování a k získání po-
třebných společenských a hygienických návyků. Jednalo 
se o formu nenásilnou, kdy děti samy svojí zkušeností 
a porozuměním pracovaly na odstranění závadového cho-
vání a formovaly si svůj budoucí život nejen v sociálních 
oblastech.  

Za Město Moravský Krumlov se projektu zúčastnili 
Bc. Marie Bartošková a Veronika Štefaniková DiS, pra-
covnice OSPOD, Martin Vysočan, správce MěÚ, a Rudolf 
Fráňa, velitel MP Moravský Krumlov. Dále se zapojila ex-
ternistka, dětská psycholožka Mgr. Martina Kotková. 

Máme za to, že tábor byl přínosem pro všechny zú-
častněné děti a bylo by vhodné v realizaci tábora pokra-
čovat i v příštích letech.  

Tábor by nebylo možné zrealizovat bez finanční pod-
pory Města Moravský Krumlov a Jihomoravského kraje, 
za kterou děkujeme. 

OSPOD MěÚ Moravský Krumlov  n
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Zprávičky ze ZŠ Ivančická
Moravskokrumlovské noviny

Z DOMEČKU

Studijní pobyt v Anglii POHODOVÉ ZÁŘÍ NA GMK
du velmi pestrá. 

Hned první den, v pondělí 20. čer-
vence, jsme s naší lektorkou navštívili 
Primary school = základní školu. V An-
glii totiž končí dětem školní rok až 23. 
července. Návštěva školy byla velmi 
inspirativní a objevná. Věnovala se 
nám nejen sympatická paní ředitelka, 
ale také žáci školy, kteří nás ochotně 
provedli celou školou a jejím okolím 
a zodpovídali všechny naše zvídavé 
dotazy. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací o školském sys-
tému v Anglii i mnohá specifika této 
konkrétní školy. 

Hlavní náplní našeho pobytu bylo 
studium na vybrané škole pod vede-
ním odborných lektorů. Naše lekce 
byly nabity praktickými ukázkami, do-
vednostmi a zkušenostmi naší skvě-
lé lektorky, ale současně jsme měli 
dostatek prostoru k výměně našich 
vlastních postřehů, názorů a znalostí 
z výuky anglického jazyka na našich 
školách. 

Během přímého vzdělávacího 
procesu vedoucího k rozšíření našich 

ho dětí je také zapojeno do projektu 
města a připravují se na Cambridgské 
zkoušky. Ani my, učitelé, nezůstáváme 
pozadu. A právě díky dalšímu projektu 
s názvem Erasmus + nám byl umož-
něn výjezd do Anglie se zaměřením 
na vzdělávání pracovníků škol. 19. 7. 
2015 jsme tedy vyrazily za vzděláním.

Bydlely jsme přímo v historickém 
centru přímořského města Brighton 
v Anglii. Měly jsme možnost důklad-
ně poznat běžný život starousedlíků, 
úzce propojený s čilým turistickým ru-
chem. V naší hostitelské rodině jsme 
měly skvělou příležitost zdokonalovat 
své jazykové schopnosti a dovednosti 
přímo s rodilými mluvčími v každoden-
ních situacích. 

Škola s názvem ELC (English 
Language Centre), kde jsme dva 
týdny studovaly, poskytuje vzdělání 
na velmi vysoké úrovni. Naše učitel-
ská skupina byla národnostně oprav-

znalostí, dovedností a schopností 
jsme si rozšířily také zásobník aktivit, 
které budeme aplikovat při své práci 
se žáky. 

Prostřednictvím odpoledních výle-
tů a výjezdů jsme se blíže seznámily 
s historií i současným životem v této 
části Anglie, kulturou i dalšími oblast-
mi běžného života, které využijeme při 
výchovně vzdělávacím procesu na své 
škole. 

Celý náš studijní pobyt v Anglii byl 
velmi přínosný pro naši další práci se 
žáky. Je skvělé, že máme my, peda-
gogové možnost se tímto způsobem 
vzdělávat.

Dalším krokem na naší škole ZŠ 
Ivančická je plánovaný výjezd 20 žáků 
do anglického města Eastbourne, kde 
budou rozvíjet své jazykové schop-
nosti v přirozeném prostředí s rodilými 
mluvčími. 

Mají se opravdu na co těšit! I pro 
nás to byl nezapomenutelný zážitek.

Mgr. Martina Bystrianská, 
Mgr. Hana Štěpánová  n

Na naší ZŠ Ivančic-
ká vyučujeme anglický 
jazyk již od 1. třídy, mno-

Září na Domeč-
ku je vždy dobou 
nových začátků. Za-
číná škola, ale také 
období rozvíjení zá-
jmů ve volném čase.  
Svou pravidelnou 
činnost začaly 
od 21. 9. zájmové 
kroužky pro děti 
i dospělé jak na Do-

mečku tak na základních školách, kde 
má Domeček odloučená pracoviště. 
Všemu ale předcházela důkladná pří-
prava – vymalovali jsme prostory, nové 
lavice a regály dostala keramická dílna, 
také prostory klubovny Poškolák získaly 
novou barvu a byl zřízen dětský koutek. 
Prohlédnout si naše prostory a podívat 
se na ukázku zájmových kroužků přišla 
14. září na Den otevřených dveří řada 
dětí i rodičů. Se širokou veřejností jsme 

se viděli na příjemné akci Krumlovské 
burčákobraní na nádvoří krumlovského 
zámku, kde zajišťujeme zábavná sta-
noviště pro děti a výtvarnou dílnu. 

Pro děti z mateřských škol jsme 
na září připravili výukový program 
Bezpečně do školky, který se věnuje 
dopravní výchově. Zaměřili jsme se 
na téma Vidět a být viděn v silničním 
provozu. 

Na podzimní prázdniny, které bu-
dou 29.-30.10. jsme připravili příměst-
ský tábor s mimoni. Pojedeme na vý-
let do VIDA centra v Brně, vyrobíme 
i vlastního mimoně a zahrajeme si 
spoustu her. Každý den bude připra-
ven pro děti program od 8 do 16 hodin. 
Na akci je nutno se přihlásit předem 
buď v kanceláři DDM, nebo vyplněním 
přihlašovacího formuláře na našich we-
bových stránkách. Neváhejte – počet 
míst je omezen. Přejeme všem krás-
né podzimní dny, hodně volného času 
na zájmy a koníčky, a pokud se ještě 
chcete do nějakého zájmového kroužku 
přihlásit, neváhejte, těšíme se na vás! 
Váš Domeček www.domecekmk.cz 

text a foto: Eva Ostrovská n

 
 
 

 
Dětská burza 

 
(oblečení, boty, hračky, knížky,  

prostě vše pro děti 
a taky vše pro nastávající maminky) 

 
Kdy:  sobota 17. října 2015 

od 8 - 12 h  
 
Kde:  sál Hotelu Epopej,  

nám. T. G. M.,  
Moravský Krumlov  
 

 
!!!Srdečně Vás zveme!!! 

 
 

 
 

Letošní září se na GMK oprav-
du vydařilo. Hned 2. 9. odjeli budoucí 
maturanti se svými třídními profesory  
- paní Janou Tesařovou a panem Milo-
šem Klímou, do Prahy. Čekala je  pro-
hlídka Židovského města i Národního 
divadla, absolvovali turistický okruh 
od Staroměstského náměstí, přes Kar-
lův most, Malou Stranu až na Pražský 
hrad, kde nechyběla návštěva  gotické 
chlouby – chrámu svatého Víta. Mno-
hé také okouzlila Křižíkova fontána 
s hudebním doprovodem. V Praze je 
vždy blaze! 

První ročníky (prima a 1. A ) jako 
každý rok zavítaly na environmentální  
kurz do Chaloupek, kam je doprováze-
li pan profesor Josef Potůček a paní 
profesorka Irena Sobotková. Tam byli 
všichni rozděleni do barevných týmů 
a pod vedením instruktorů se učili žít 
v přírodě. Plnili různé úkoly – zvládli 
orientační běh, stezku odvahy, luko-
střelbu, puťák – návštěvu mléčné far-
my,  zkusili si rozdělávání ohně kře-
sadlem. Úkoly byly vskutku netradiční 
a při jejich zdolávání se primáni a pr-
váci dokonale seznámili. 

I letos se GMK zapojilo do projek-
tu Edison a přivítalo čtyři zahraniční 
lektory, kteří  formou prezentací a her 
představili studentům své země, kultu-
ru,tradice a zvyky. Lavenie z Německa 
také nadchla hrou na kytaru a příjem-
ným zpěvem, Mína z Íráku  na sebe 
prozradila, že studuje podmořský život, 
učila psát studenty jejich jména persky 
a pochlubila se výbornými íránskými 
sladkostmi. Gruzinka Salome předsta-
vila národní tance. S velkým ohlasem 
se setkaly hodiny Joa z Taiwanu, který 
nešetřil dobrou náladou a naučil Krum-
lováky  čínská slovíčka. Hodiny s cizin-
ci se opravdu vydařily! 

A s dalšími cizinci se setkalo 14 
žáků v rámci projektu „Studuj jazyk 
a poznávej přátele“. Na  tento pro-
jekt získalo GMK  finanční prostředky  
z dotačního programu JMK  „Do  svě-
ta  2015“. 21. září odjelo 14 nadšenců 

v doprovodu paní profesorky Štefkové 
do tzv. Internationale Village ve Staré 
Lubovni.  Zde se setkali s Italy, Belgiča-
ny, Nizozemci, Poláky, Litevci a Lotyši 
– sešlo se 118 mladých lidí!  Na poko-
jích bydleli jen cizinci. WORKSHOPY 
organizovali lektoři z USA a Velké Bri-
tánie, hrálo se mnoho her, na progra-
mu byl i výlet do Aquacity v Popradu 
a do Krakova. „Naši“ se pochlubili 
nejen prezentací o Česku, ale i výbor-
nými lineckými kolečky a vanilkovými 
rohlíčky! Mluvit celý týden jen anglic-
ky, to se každému nepoštěstí ! Jak je 
dobře, že se  „přátelíme“ s gymnáziem 
v Senici! Právě díky partnerství dosta-
lo  GMK dotaci!

O tom, že se vždy nevyhrává, se 
přesvědčily dvě naše tříčlenné hlídky 
na soutěži  „O pohár rektora Univerzity 
obrany .“ Absolvovaly  trasu 4500 met-
rů a plnily různé disciplíny – test z reá-
lií Velké Británie a Irska – v angličtině, 
aplikování znalostí z matematiky a fy-
ziky, test ze všeobecného přehledu. 
Házelo se i granátem, střílelo ze vzdu-
chovky, závodilo na koloběžkách… 
I když naši nebyli na „bedně“, výborně 
se pobavili a umístění uprostřed bitev-
ního pole není nejhorší. Paní profesor-
ka Sobotková mohla být spokojena.  
Zkrátka, život na GMK plyne opravdu 
příjemně!

Mgr. Eva Šlapanská,
 foto Jan Holý n

SŠDOS A IVANČICKÝ GRILFEST

Žáci Střední školy dopravy, ob-
chodu a služeb Moravský Krumlov, 
příspěvková organizace se zúčastnili 
soutěže IVANČICKÝ GRILFEST 2015 
– 5. ročník, která se konala v rámci tra-
dičních Svatováclavských trhů 26. 9. 
2015. Žáci oboru Kuchař - číšník Jakub 
Oulehla, Dominik Makovický, Tomáš 
Górny a Jiří Jánošík se umístili na dru-
hém místě se svými výrobky: Šťavnaté 
pikantní hamburgery s ostrou rajčato-
vou omáčkou, Vepřový špíz s anglickou 
slaninou, šopský salát zdobený křepel-
čími vejci, Vepřová krkovice s rozmarý-
nem a česnekem a grilovaná zelenina. 
Žákům děkujeme za účast v soutěži 
a přejeme jim hodně úspěchů v dalších 
profesních soutěžích.

Ing. Jana Procházková
Foto: Bc. Pavel Bugner n

 
 
 
 

Domluvme se, že se domluvíme 
 
 
Naše škola získala finanční dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost  na realizaci projektu Domluvme se, že se domluvíme ve výši  
755 669,- Kč.  V rámci tohoto projektu se zúčastní 20 studentů krátkodobého  
jazykově-vzdělávacího pobytu v Německu v termínu od 19. 10 – 23. 10. 2015. Poté vyrazí  
30 žáků na Maltu v termínu od  15. 11. 2015 – 22. 11. 2015, kde si procvičí  anglický jazyk  
a získají nové informace o této zajímavé zemi. Na závěr projektu vycestuje jeden pedagog  
na tzv. „Teacher Training“.   
 
                                                                                    Mgr. Dagmar Holá, GMK M. Krumlov 
 
 
 
 

 
 

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace, otevírá 
od října 2015 pro veřejnost vzdělávací program Příprava teplých pokrmů v celkovém 
rozsahu 150 vyučovacích hodin. Výuka bude probíhat vždy v pátek odpoledne a v sobotu 
dopoledne od října do prosince 2015.  

Cena vzdělávacího programu je Kč 4.000,00. 

Absolvent tohoto vzdělávacího programu bude připraven na zkoušku k získání profesní 
kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. Příprava teplých pokrmů (65-001-H). K této zkoušce 
se může přihlásit na naší škole. 
 
Obsah vzdělávacího programu: 
 

1. BOZP, hygienické předpisy a nakládání s inventářem  
2. Gastronomická pravidla  
3. Skladové hospodářství  
4. Příprava výrobků běžné teplé kuchyně – jatečného masa, drůbeže, ryb a zvěřiny  
5. Příprava výrobků dietní kuchyně a polotovarů  
6. Příprava teplých moučníků  
7. Příprava teplých nápojů  

Bližší informace a přihlášky:  

Ing. Ivana Čermáková, manažer projektu 
Tel. 739 570 617 
cermakova@ssmk.eu 
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Kulturní servis
Říjen 2015
• VÝSTAVA – ZŠ  DOLNÍ DUBŇANY, 

Městský úřad Moravský Krumlov,  
I. poschodí – po dobu otevření úřadu 

•  VÝSTAVA – VÝZNAČNÁ DÍLA ZE 
SBÍRKY JANA A MEDY MLÁDKO-
VÝCH  na zámku M. Krumlov, otevře-
no -  so, ne od 10. 00 – 12. 30 a 13. 
00 – 17. 00 hodin

•  VÝSTAVA – fotografie a básně JANY 
KREJČÍKOVÉ do 31. 10., Galerie Plachý

• VÝSTAVA – VERNISÁŽ PETRA 
NOVOTNÉHO, galerie Knížecí 
dům Moravský Krumlov, otevřeno:  
po – pá od 8 – 11 hodin a 12 – 16 ho-
din, so 9 – 12 hodin, ne 14 – 16 hodin, 
vstupné 20,- Kč, snížené 10,- Kč, děti 
a školní skupiny zdarma

• 10. 10. VI. BURČÁKOBRANÍ 
S DECHOVKOU, začátek od 9.00  
– 19.00 hodin na náměstí SVOBODY 
a ve staré hospodě v RAKŠICÍCH

 Program: 10.00 - 13.00 zahraje PE-
TROVANKA a zazpívají MUŽÁCI 
z Miroslavských Knínic, 13.30 známá 
country skupina ŠERO, 16.00 ŠARI-
VARI SWING BAND Zdeňka Nováka, 
18.00 rocková kapela ROCKFACE, 
VEČER ZÁBAVA ! od 20.00 hodin 
zahraje skupina ARCUS ROCK, seni-
oři a děti zdarma, ostatní do 18 ho-
din 30,- Kč, večerní nebo celodenní 
vstupné 70,- Kč

•  13. 10. MORAVA - ZEMĚ NEZNÁMÁ, 
povídání o krásách a zajímavostech 
Moravy s redaktory Českého rozhlasu 
Brno, začátek v 17. 30 hodin v galerii 
Knížecí dům, vstupné 25,- Kč

•  15. 10. POCTA ALFONSI MUCHOVI 
– MALÝ DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ KON-
CERT v zámecké kapli M. Krumlov 
v 19 hodin, účinkují Czech Ensemble 
Baroque Quintet,  vstupné 150,- Kč  

Ve svém modrém sloupečku se 
dnes soustředím na některé tech-
nické věci a zajímavosti.

Především začátek podzimu 
byl velmi akční. Až tak, že někte-
ré dny si člověk snad ani nemohl 
vybrat kam dříve. Tak namátkou  
19. září proběhly farmářské trhy, 
burčákobraní a v některých ne-
dalekých okolních obcích hody. 
Nebo třeba 6. září sraz motorkářů 
Poslední míle, závěrečný turnaj 
v Discgolfu, hody v Rakšicích… 
A tak bych mohl pokračovat. Oprav-
du se zdá, že některé dny jsou 
předurčeny k tomu, aby Moravský 
Krumlov tepal životem. Chci tím na-
psat jen to, že jsem přesvědčen, že 
pětitisícový Moravský Krumlov zda-
leka není nudným městečkem. A to 
když odhlédnu od kultury, z hle-
diska sportovního teď naše město 
nabízí dokonce výkony na úrovni 
republikové špičky (stolní tenis žen, 
vozatajství).

Jako druhou věc bych chtěl 
dnes na pravou míru uvést záleži-
tost, kterou spolu s vedením města 
musíme analyzovat, a to je proná-
jem, či poskytování chcete-li, pro-
storů zámku pro pořadatele. Chci 
zde zdůraznit, že akce Arcus 40, 
Arakain a Lucie Bílá a burčákobra-
ní nepořádalo MěKS. Město pouze 
pronajalo prostory. Píšu tyto infor-
mace záměrně, protože u všech 
tří akcí se vyskytly různé pořada-
telské potíže, za které  se bohužel 
svezly neoprávněně na město při-
pomínky. Tato sezóna byla pro nás 
v tomto směru výjimečná a pilotní. 
Ubezpečuji veřejnost, že pokud 
takové žádosti o pořádání jaké-
koli podobné akce opět vyvstanou 
a zhodnotíme je pro MK jako vhod-
né, chceme pro tyto případy vypra-
covat pořadatelský kodex, kterým 
nám pořadatelé budou ručit za do-
držení všech podmínek pro zdárný 
průběh akce (zabezpečení parko-
vání, ostrahy, zdravotního dozoru, 
toalet, občerstvení, atd…). Před-
pokládáme tedy, že případné další 
akce proběhnou již bez zásadních 
komplikací.

Co nás čeká na poli kulturním 
– 15. 10. vás všechny zvu na dal-
ší krásný koncert v rámci Pocty 
Alfonsi Muchovi. Kulturní uzavření 
sezóny proběhne opět v barokním 
duchu a v zámecké kapli. Dále nás 
čeká 5. 11. divadelní představení 
Věrní abonenti, ve kterém se před-
staví známí pražští herci. Divadlo 
následující den vystřídá na podiu 
kinosálu u nás populární František 
a Majda se svým programem pro 
děti. 11. 11. pak proběhne koncert 
Lucie Dobrovodské, kterou můžete 
znát ze soutěže Česko má talent. 
Dostává se tím cti pro naše měs-
to, protože Lucie zde bude křtít své 
zcela nové CD! A na závěr pozván-
ky ještě uvádím velmi zajímavou 
výstavu Petra Novotného, kterou 
můžete navštívit do konce roku.

Mějte se kulturně!!

Bořivoj Švéda,  ředitel MěKS n

Nezapomínejte 
na kulturu

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské muzeum 
uchovává ve svém fondu velké množ-
ství cenných archivních fotografií, 
které dokumentují zajímavou minu-
lost města a regionu. Několik snímků 
zachycuje i prezidenta Masaryka při 
jeho návštěvě Moravského Krumlova.

První československý prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk (1850–
1937) navštívil Moravský Krumlov 
ve středu 13. června 1928 v 18 hodin 
v souvislosti s výročím deseti let vzni-
ku československého státu. Již ten 

Okno do muzea: 

Návštěva T. G. Masaryka 
v Moravském Krumlově roku 1928

Projekt se může uskutečnit jen díky finanční podpoře

Pocta
Alfonsi
Muchovi

Město Moravský Krumlov a Městské Kulturrní středisko zve na koncert duchovní huby

ˇ

Vstupné: 150,- Kč
Předprodej: IC Moravský Krumlov, nebo hodinu před koncertem na místě 

ČT 15. 10.  | 19:00 | Zámecká kaple 

Účinkují:

Soli:

Positiv:

Program:

Czech Ensemble Baroque Quintet
umělecká vedoucí: Tereza Válková

Lenka Cafourková Ďuricová, Martin Ptáček,
Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka 

Lukáš Kubenka

J. S. Bach: Jesu, meine Freude (moteto BWV227)
H. Schütz: Geistliche konzerten (výběr)
D. Buxtehude: Membra Jesu Nostri (výběr)

Jesu, meine Freude
z díla německých barokních skladatelů

•  17. 10. 25. ROČNÍK KRUMLOVSKÉHO 
BĚHU V RAKŠICÍCH, prezentace od 9 
hodin v areálu Orlovny Rakšice

•  17. 10. ZÁJEZD – TECHNICKÉ PA-
MÁTKY OSTRAVY, LANDEK PARK 
- vhodné pro děti hornické muzeum 
Landek Park – sfárání do dolu, info 
u p. Jelínkové, tel. 607 052 644

•  17. 10. FARMÁŘSKÉ TRHY, nám. T. 
G. Masaryka,  8 - 12 hodin 

•  20. 10. PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ 
TRHY, nám. T. G. Masaryka, 8 – 16 h.

•  24. 10. PĚVECKÁ SOUTĚŽ - LYRA, 
začátek soutěže v 10 hodin v Orlovně 
Rakšice, startovné 100,-  Kč, hosté Pa-
vel Helan a Voxel, vstupné dobrovolné

•  26. 10. ZÁJEZD – SVÁTEČNÍ DEN 
VE VÍDNI II., info u p. Jelínkové, tel. 
607 052 644   

Připravujeme v listopadu:
•  5. 11. Divadelní představení – VĚRNÍ 

ABONENTI
• 6. 11. Svět zrakově postižených - Den 

otevřených dveří TyfloCentra v rámci 
Dne nevidomých - seznámení s čin-
ností organizace pro zrakově postiže-
né občany. Ukázky pomůcek usnadňu-
jících zrakově postiženým lidem život, 
společenské hry, chůze s klapkami 
na očích a s bílou holí, ukázky knih 
v Brailově písmu, apod. V prostorách 
Městské knihovny M. K.

•  6. 11. Jak František pomohl Majdě 
a Petrovi zachránit divadlo

• 12 . 11. „Kráska se špatnou pověstí“ 
– cestopisné vyprávění Ivo Sobotky 
o Albánii. Víte, kde leží ten stát fantas-
tických horských scenérií a divokého 
mořského pobřeží? Proč nazýváme 
Albánii Zemí orlů nebo proč do Albánie 
vůbec jezdit? Cestopisné promítání do-
plněného o poznatky ze Srbska, Černé 
Hory a Kosova. Začátek v 14.30 hod. 
na DPS vstupné 25,-  Kč, v 17.30 hod. 
v Městské knihovně, vstupné 40,- Kč

•  28. 11. Pohádkové Vánoce              n

den cestoval mj. Hrotovicemi, Dubňa-
ny nebo Dukovany. 

Program byl sestaven všemi teh-
dy fungujícími spolky, organizacemi 
a školami. V době sílícího naciona-
lismu a politických rozepří se jednalo 
o jednu z mála společně organizo-
vaných akcí. Jeho příjezdu přihlíželo 
rovněž například 80 legionářů a mno-
zí občané města a z okolí (viz fotogra-
fie). Tehdy na úvod hrály slavnostní 
fanfáry ze Smetanovy Libuše. Na ná-
městí poté zazněla hymna a vládní 
rada Kuchyňka představil starostu 
města Antonína Kašpárka a další vý-
znamné představitele různých orga-
nizací. Výzdoba města byla pečlivě 
připravována, dbalo se na to, aby bu-
dovy, okna a balkony byly okrášleny 
květinami a praporky, podobně jako 
v okolních obcích. Poté prezident od-
jel autem do Ivančic a nato do Morav-
ských Bránic.

Martin Kuča
foto: archiv muzea n

Výjev z návštěvy prezidenta Masaryka v M. Krumlově r. 1928.

Městské muzeum Moravský 
Krumlov ve spolupráci s Jihomorav-
ským muzeem ve Znojmě plánují 
na jaro 2016 uspořádat v prostorách 
Knížecího domu v Moravském Krum-
lově výstavu k výročí 150 let k udělení 
koncese železniční trati Společnos-
ti státní dráhy, známá pod zkratkou 
StEG (Staats – Eisenbahn - Gesells-
chaft)Střelice – Moravský Krumlov 
– Hrušovany n/J – Laa a/T –Stadlau 
(Wien). 

Tímto vyzýváme ke spolupráci 
zájemce, kteří by mohli nabídnout 
jakýkoli materiál k zapůjčení (event. 
darování) na výstavu (fotografie, po-
hlednice, různé železniční propriety, 
dokumenty, články, archiválie, modely 
atp.). 

Po předchozí domluvě přijímáme 
zájmové artefakty v Městském muzeu 
Moravský Krumlov. 

Předem děkujeme za spolupráci.

Mgr. Martin Kuča, 
Městské muzeum 

Moravský Krumlov n

Výzva

První víkend v září se v Moravském Krumlově zastavila i legendární loko-
motiva „Šlechtična“ s historickými vagony.                            Foto: Petr Večeřa n


